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Sociale Zekerheid: 
nieuwe struicturen 
De zogenaamde zachte sektor weet zich onverminderd in de aktualiteit 

te liouden. Terwijl wij deze woorden schrijven loopt door Brussel de 
zoveelste betoging, dit keer van de verpleegkundigen. Op andere dagen 
zijn het de opvoeders in de gehandikaptensektor en van de biezondere 
jeugdzorg. 

Zowel in de verplegende sektor als in de gehandikaptenbegeleiding 
wordt met grote inzet gewerkt, doorgaans in moeilijke omstandigheden, 
vaak financieel ondergewaardeerd en volgens onregelmatige werktijden. 

Net zoals bij de opvoeders ondergaat het verplegend personeel een 
financiële onderwaardering. Reële loonsverhogingen zijn er de jongste 
tien jaar niet meer geweest en de vergoedingen voor buitennormale 
prestaties zijn bedroevend laag. 

De cijfers en de feiten die senator dr. Walter Peeters en Pol Vanden 
Bempt deze week aan de pers meedeelden spreken voor zich. Bovendien 
zo stellen beiden „is de vlucht uit een zo hoogwaardig en diep menselijk 
beroep op zichzelf reeds een sprekend bewijs dat het kritiek punt in dit 
reeds lang groeiend proces thans werd overschreden en zelfs dramatische 
proporties heeft aangenomen." 

De beide woordvoerders noemen hel verplegersvraagstuk een probleem 
van middelen. Toch willen ze zich houden aan de beperking van het 
overheidstekort. Maar, zo stellen zij onomwonden, dit land besteedt te 
veel geld aan de gezondsheidszorg. Een speurtocht naar de loop die de 
ziekenhuisbudjetten gaan dringt zich dan ook op. 

Een rechtvaardige oplossing voor de eisen van het ziekenhuisperoneel 
dient gezocht te worden in een globale herschikking van de middelen. En 
dit zowel binnen het ziekenhuisbudjet als binnen de begroting van het 
RIZIV. 

De VU-woordvoerders noemen het aanwakkeren van het konflikt 
tussen artsen, personeel en verpleegkundigen gevaarlijk omdat niets een 
kwalitatief hoogstaande zorgenverstrekking in de weg mag staan. 

Toch vinden zij de geldstroom in de richting van direktie en hoger 
kaderpersoneel opvallend onbesproken. Twee echelons waarrond weinig 
klaarheid bestaat en die bovendien zonder enige inspraak tot stand komt. 
Een delikate situatie bovendien waarin werkgever en werknemer in 
gevallen van konflikt lijnrecht tegenover mekaar staan. 

De Ronde Tafel gaf geen enkel inzicht in deze geldstroom. Het blootleg
gen ervan stuitte op groot verzet. Maar er blijven nog raadsels. Het fijne 
van de audit Andersen blijft grotendeels geheim, inzage in de ziekenhuis
rekeningen is onmogelijk. 

Waarom werden de verpleegkundigen aan de Ronde Tafel geweerd? 
Begin dit jaar hield senator Rik Vandekerckhove een merkwaardige 

rede bij de bespreking van de begroting van Sociale Voorzorg. De senator 
weet waarover hij spreekt, als chirurg in een Genks ziekenhuis kent hij de 
sektor door en door. Vandekerchhove wees daarbij vooral op de nadelen 
van een groot ziekenhuis waar dokters haast tot garagisten worden 
gedegradeerd. 

Met het verdwijnen van de kleine ziekenhuizen geraakt het verplegend 
personeel overbelast. Mede door de paperasserij dat het verplicht wordt in 
te vullen. 

Tenslotte wees de senator op het sleutelprobleem in de ziekenhuizen, 
dat van de uit de hand gelopen technische diensten die reeds 60% van het 
budjet leveren. Naast de financiële eskalatie zorgt deze eksplosie voor het 
feit dat groepen medici onbelangrijk zijn geworden. 

Met die technische en klinische onderzoeken zit het helemaal fout, ze 
zijn peperduur, worden te gemakkelijk en nodeloos overgedaan en zorgen 
voor een immer stijgend en woekerend geheel, om de woorden van Rik 
Vandekerckhove te gebruiken. 

Hoelang zullen de ziekenhuisdirekties dit spel nog blijven meespelen? 
Want aan dit spel is onze gezondheidszorg ziek, zwaar ziek. 

Bovendien zit aan deze schande ook een kommunautair aspekt. Reeds 
eerder geraakten de cijfers bekend dat de klinische biologie in Wallonië 
het dubbele kost dan in Vlaanderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de federalizering van de Sociale Zekerheid onvermijdelijk wordt. 

Nu onmiddellijk pleit de VU voor een afkoelingsperiode. Deze moet 
aangegrepen worden om in overleg strukturele maatregelen uit te werken 
die aan de eisen van de verpleegkundigen tegemoet komen. Als mogelijk
heden suggereerde W. Peeters: „een plafond aan de winsten van de 
instellingen, een percentage van de jaarlijlise winst storten in een 
beleggingsfonds om te investeren, de doiiterstarieven en bezoldigingen 
wettelijii vastleggen en kontroleerbaar malfen, de ziekenltuisrekeningen 
rechtstreeks laten betalen door het RIZIV zonder tussenkomst van de 
ziekenfondsen." 

Ondertussen staken en betogen de verpleegkundigen verder. Hun 
ongenoegen is terecht, hun eisen zijn onderschrijfbaar. De meevaller die 
deze dagen bekendraakte als zouden de uitgaven voorde gezondheiszorg 
nauwelijks stijgen mag niet te euforisch geïnterpreteerd worden. Het 
verschoont de eigenreidheid van de zorgenverstrekkers en de ziekenfond
sen niet. De gunstige evolutie is niet zozeer aan hun beter beleid te 
danken dan wel aan een aantal toevalligheden. 

(m.v.l.) 

Begroting 1989 

Nood aan moed, 
meer dan aan cijfers 

Het begrotingskonklaaf is eind vorige weel< goed 
en wel op gang gekomen. De regeringstop, de 
eerste-minister, de vice-premiers en de minister en 
staatssekretaris van Financiën buigen ziet) over de 
begrotingen van dit jaar. De eerste opmaak ervan 
werd vorig jaar in augustus gemaakt. Nu moeten ze 
worden aangepast aan de gewijzigde ekonomisctie 
en financiële gegevens. Ook de overdracht van 
middelen naar gewesten en gemeenschappen heeft 
de begrotingen grondig dooreengeschud. 

El KONOMISCH stellen we 
het goed. De groei van het 
BNP kan dan ook hoger 

worden Ingeschat dan verwacht. 
De inflatie zal iets hoger liggen 
dan voorzien, maar ook de rente
voet worden opgewaardeerd. 
Mede door de sterke ekononfii-
sche groei zullen de ontvangsten 
van de overheid toenemen. Hier
over is iedereen het eens. Heel 
anders liggen de kaarten wan
neer het over de uitgaven gaat. 
Daar worden heel wat vraagte
kens geplaatst bij Schiltz' voor
stel om dit jaar 36,6 miljard te 

besparen. Het begrotingstekort 
zou op die manier herleid worden 
tot (nog) 6,6 % van het BNP. 

Met schone lei 
Bij de berekening van dit netto 

te financieren saldo gaat de Be
grotingsminister er van uit dat er 
naar aanleiding van de staatsher
vorming best ook schoon schip 
wordt gemaakt van de lasten die 
uit het verleden worden meege
sleept. Ook wil hij de zogenaam
de ,,lei" van uitgaven die van het 
ene jaar op het andere worden 

overgeschreven — een techniek 
waarvan Verhofstadt nogal eens 
gebruik maakte om z'n rekenin
gen te laten ,,kloppen" — uitva-
gen. De lei bedraagt plusminus 
20 miljard. 

De redenering van Begrotings
minister Schiltz ligt voor de hand. 
De staatshervorming heeft een 
gunstig effekt op de overheidsuit
gaven. Er worden 561,8 miljard 
aan middelen overgedragen, ter
wijl er 592,8 miljard aan uitgaven 
worden geschrapt. Het verschil 
moet door de gewesten en ge
meenschappen worden geleend 
als hun aandeel in de schuldvor
ming. Volgend jaar krijgen zij wel 
bijkomende middelen om de in
trestlasten op deze leningen te 
dragen. 

Het zou dus voor de centrale 
overheid zeer gemakkelijk zijn 
om goede begrotingspunten te 
skoren zonder al te zware inspan
ningen te leveren. De rekening 
wordt toch pas volgend jaar ge
presenteerd. 

(Lees door bIz. 5) 
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... en WIJ 
De redaktie ontvangt graag brieven 

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

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

De redaktie 

VERPLEGERS 
Ik houd er aan kamerlid Jan Cau-

dron geluk te wensen met zijn tussen
komsten over de verpleegkundigen. 

Ik hoop dat zijn volgehouden aktie 
uiteindelijk zal leiden tot herwaarde
ring van de taak van de verpleegkun
digen en tot herverdeling van de ver
goedingen binnen de ziekenhuiswe
reld. 

In Nederland is de verpleger de 
medewerker van de dokter. In België 
is de verpleger de meid of de knecht 
van mijnheer de dokter. 

Nog een Belgische ziekte die moet 
bestreden worden. 

L. Broes, Antwerpen 

LEO VERBIST 

Deze man van het (huidige) grote 
Vlaamse woord m Het Laaste Nieuws 
mist de woorden om het blauwe kie
zersvolk op te hitsen. 

De zwaarste knots, waarmee hij 
kon zwaaien was ,,belastingsvermin
dering". 

Nu ligt er echter in alle postkanto
ren een folder over.. belastingsher
schikking. De mensen, die met geest 
of met handen hun brood verdienen 
hebben vastgesteld of zullen vaststel
len dat hun werk minder wordt belast. 

Leo Verbist schrijft niet meer over 
belastingsvermindering en zijn mega
foon Verhofstadt kan niets anders 
meer doen dan verwijzen naar een 
verslag van het IMF. De taak van dit 
fonds IS objektief een mening uit te 
spreken over de dingen die goed zijn 
en de dingen die gevaarlijk zijn. OF 
die uitspraken altijd objektief zijn is 
twijfelachtig. Zat of zit Willy De Clercq 
niet in de raad van beheer van dat 
organisme? 

Wat deze kandidaat voor het Euro
pees parlement betreft, mogen de 
kiezers er aan herinnerd worden dat 
hij de fiskale voorheffing deed verho
gen van 20 tot 25 procent. 

Tot slot van deze ,,fiskale" brief, 
moet ik de uitspraak geven van mijn 
gepensioneerde vrient uit een postze-
gelklub. ,,Vandaag, dankzij o.a. de 
VU die steeds belastingsherschikking 
eiste, heb ik een paar duizenden 
meer pensioen getrokken van vroe
ger. Sedert 1981, toen de besparings
jaren op onze kap begonnen, heb ik 
meer dan een half miljoen moeten 
inleveren. Vandaag beginnen ze me 
eindelijk alles terug te betalen. Ik 
hoop er nog een jaar te kunnen van 
genieten". 

Ik heb tevreden met hem geknikt, 
en gezegd: ,,Dan weten wij des te 
beter voor wie we moeten stemmen". 

J.E. Torfs, Oostende 

TEGEN VLAANDEREN 

Op woensdag 9 dezer werd in Leu
ven betoogd tegen de Vlamingen in 
Brussel. Het ging zogezegd voor een 
onafhankelijk Vlaanderen. Wie niet 
geestesziek is, weet dat, dank zij de 
vastlegging van onze taalgrens, al die 
franskiljonse achterhoedegevechten 
in Vlaanderen niets anders zijn dan 
verloren moeite. 

Binnen dat beschermde grondge
bied Vlaanderen ligt de wrange 
vrucht van het gewest Groot-Brussel, 
waar de Vlamingen zonder steun van
uit Vlaanderen het zeer moeilijk zou
den hebben. 

Als gewezen bewoner van het 
Brussels en als atxinnement op het 
moedige maandblad De Brusselse 

Post, weet ik dat wij, vooral als de 19 
franskiljonse stadsbesturen blijven 
bestaan, heel weinig te betekenen 
hebben. 

Met een Vlaamse republiek wordt 
Brussel zoiets zoals Frans-Vlaande-
ren met vele sporen van een groot-
Vlaams verleden. 

Dat IS misschien mooi voor sommi
gen, maar de stichters van de Volks
unie waren geen dromers. Zij kozen 
voor het federalisme. Zij hebben hun 
statuten nooit laten veranderen en 
zich nooit pastgeprikt op separatis
me. 

Het zou wel heerlijk zijn als de 
Walen zot genoeg waren om hun 
linkse republiek te stichten. Brussel 
zou dan als een rijpe vrucht in de 
Vlaamse schoot vallen, want zelfs de 
verbrusselde Walen zouden voor 
Vlaanderen kiezen: willens-nillens. 

Op grond van deze overwegingen 
mag geschreven worden dal het 
groepje tafelspringers dat m Leuven 
voor een Vlaamse republiek betoog
de feitelijk betogen tegen Vlaamse 
eendracht, tegen de Vlamingen in 
Brussel hebben betoogd. 

Dat linkse tegenbetogers, ook 
meestal tafelspringers, een voet heb
ben willen zetten in de richting Leu
ven, IS hun zaak. 

Geen van beide groepen, eender 
van waar zij financiële steun uit het 
buitenland krijgen, kan ons beroeren. 

F. Habitans, Schaarbeek 

KULTURKAMPF 

Terecht stelt Herman Verheirstrae-
ten dat het konversatisme waarachter 
Van Rompuy altijd stond, het nihilis
me IS, dat via machtsverzuilingen al
lerhande, de Belgische staat, vroe
ger, en nu de Vlaamse Gemeen
schap, allerhande negatieve faktoren 
inentte die mets met kuituur te maken 
hebben. 

Hier geldt de verkrampte gedach-
tengang van een bepaalde ,,elite", 
die de eigen gedachtenkonstellaties 
als algemeen gedachtengoed wil op
dringen. 

Van Rompuy miskent het wezenlijk 
van Kuituur, ontkent deze perfide in 
alle historische en aktuele kontek
sten, die het beeld van de ,,standen-
loze" intellektueel, die de CVP-propa-
ganda hem toedicht, teniet doet? 

Zoals bij zovele ,,Kulturkampfers", 
vroeger en nu, verbergt pseudo-intel-
lektueel gefrazeer de ware motieven 
die Van Rompuy's begeestering weg
dragen, en die deze zijn van een 
reaktionaire Belgisch-unitaire reak-
tie; waarachter een bepaald grootka
pitaal, het Episkopaat en het Hof in 
Van Rompuy hun gedienstige, zij het 
ambitieuze, lakei vinden. 

T.a.v. de Vlaamse Gemeenschap 
betreft het vanwege Van Rompuy een 
zoveelste a-sociale oprisping, al even 
a-sociaal als zijn gebleken obstruk-
ties tegen de 3de faze van de federali
sering ; zijn machtsopportunisme 
rond het VB in Antwerpen; zijn vele 
intolerante ,.speeches" wier blauw
drukken in CVP-studiediensten altijd 
al opgeld maakten, maar anti-pluralis
tisch, en dus anti-Volks zijn! 

Van Rompuy's ,,konservatisme" 
verscherpte een kloof in CVP-rangen 
tussen federalisten en Belgicisten, 
wat SP-voorzitter Van den Broecke, in 
een typisch socialistische refleks, ver
taalde in een strijd tussen progressie
ven en konservatieven. De SP zal 
zeker niet de terminologie overnemen 
van een strijd voor Vlaamse ontvoog
ding die zij nooit gevoerd heeft. Van 

Rompuy's wederwoord verwijt de SP 
gebrek aan politieke rechtlijnigheid. 

ledere bewuste Vlaming weet dat 
wederzijdse CVP-SP beschuldigin
gen en wederwoorden ... terecht zijn! 

Reden waarom zo'n Vlaming nooit 
op CVP of SP zal stemmen! 

G. Creve, Gent 
(ingekort) 

JEUGDBOEKENWEEK (1) 

Het artikel over de opening van de 
Jeugdboekenweek (verschenen in 
WIJ van 2 maart) vond ik eerlijk ge
zegd nogal grof, beledigend en WIJ 
onwaardig. Bij het lezen van dit stuk 
kan men zich niet van de indruk 
ontdoen dat dit een persoonlijke visie 
is warbij bepaalde (kommerciële?) 
belangen hun invloed hebben Als 
promotor en sponsor voor de Jeugd
boekenweek in de Oostendse regio 
ben ik hoogst ongelukkig met het feit 

dat het weekblad WIJ voor dergelijke 
vuilschrijverij wordt ,,misbruikt"! 

Trouwens, in geen enkel ander me
dium heb ik dergelijke kritiek op de 
jeugdboekenweeksponsor gelezen of 
gehoord! Integendeel, men is telkens 
vol lof over de initiatieven die de 
,.Antwerpse Spaarbank" neemt om 
de jeugdliteratuur te stimuleren. Deze 
initiatieven staan in schril kontrast 
met de meeste kommerciële akties 
van andere financiële instellingen 
waar meestal geen enkel pedago
gisch element in terug te vinden is! 

Ik kan alleen maar zeggen dat de 
kinderen en begeleiders van Oosten
de vol lof waren over het zogezegde 
,,minderwaardig" vertoon op de ope
ning van de Jeugdboekenweek te 
Tielt. 

En die plaatselijke direkteur van de 
Spaarbank die volgens WIJ een toe
spraak hield zou iK wel eens willen 
leren kennen. Want bij mijn weten 
heeft deze Spaarbank in Tielt geen 
plaatstehjk direkteur. 

Bart Tommelein, 
VUJO, algemeen voorzitter 

Promotor en sponsor 
Jeugdboekenweek 

regio Oostende 

JEUGDBOEKENWEEK (2) 

In uw blad van 2 maart vond uw 
verslaggever de opening van de 
Jeugdboekenweek een ,.minder
waardig vertoon". 

Nochtans waren er 1500 enthousi
aste kinderen, de lovende woorden in 
de nationale pers, de belangstelling 
van de BRT en VTM en de recht
streekse radio-uitzending. 

Uw verslaggever heeft geen goed 
woord over de Tieltse organisatie, de 
sponsor moet het ontgelden en het 
Nationaal Centrum voor Jeugdlitera
tuur moet ook nog een klap incasse
ren. 

Uw verslaggever ergert zich aan 
die Opening te meer omdat over 
boekhandelaars en uitgevers met 
werd gesproken. Ik leid daaruit af dat 

uw verslaggever boekhandelaar of 
uitgever is. De kinderen kwamen bij 
die Nationale Opening nadrukkelijk 
aan bod, maar het was toch hun feest 
en wat voor een feest' 

Voor de rest mag uw verslaggever 
van mij weten dat wij er in Tielt al 9 
jaar naeen in slagen met lezingen, 
biblioteekbezoek e.a. elk jaar zowat 
5000 jongeren bij de Jeugdboeken
week te betrekken. Zou uw verslagge
ver dat boekenpromotie vinden? 

Arseen Verbeke, 
Voorzitter Jeugdboekenweek 

Tielt 

VRUCHTAFDRIJVING 

Het enige wat de Volksunie moest 
doen, naar aanleiding van de herrie 
die door de vrijzinnigen georgani
seerd wordt om vruchtafdrijving wet
telijk toe te laten, was: het indienen 
van een wetsvoorstel om het leven 
van het ongeboren kind te bescher
men. 

In plaats van dit te doen maakt de 
Volksunie het zich gemakkelijk en 
huilt liever met de wolven mee. 

Er IS niet de minste reden om de 
bestaande wetgeving inzake vrucht
afdrijving te veranderen. Zij is duide
lijk en aanvaardt welomschreven uit
zonderingen. 

Een wetsvoorstel indienen dat zo
gezegd vruchtafdrijving verbiedt 
maar een hele reeks uitzonderingen 
en interpreteringsmogelijkheden toe
laat, zodat er in feite van een verbod 
geen spraak meer is, is schijnheilig
heid. 

Wie geen kinderen wil hebben, 
heeft nu de mogelijkheid om dit te 
bereiken. Doch als er toch zwanger
schap optreedt dan moeten de be
trokkenen hun verantwoordelijkheid 
opnemen. 

Het enige goede Vlaams-nationale 
standpunt is: de voorplanting is een 
sociale funktie, onmisbaar voor het 
voortbestaan van de volksgemeen
schap. Daarom moet zij beschermd 
en bevorderd worden. 

Dr. H. Bouchery, Antwerpen 
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Fleerackers 
laat leemte 

Fleerackers, 
de Nederlander 

Met de zo onverwacht, en veel 
te jong gestorven Johan Fleer
ackers {°Morstel 12 mei 1931) 
verdwijnt niet alleen een man van 
hoge kulturele standing, een ge
zaghebbend verdediger van de 
heel-Nederlandse integratie, 
maar ook een ingoed mens, een 
innemende en voorname heer. 

In zijn uiterlijke verschijning, 
met het Nederlands dat hij han
teerde zonder enige Vlaamse 
platvloersheid maar ook zonder 
Haagse aanstellerigheid. In zijn 
streven en belangstelling was hij 
op en top een Zuid-Nederlander 
die zelfs aan de killen in het 
Noorden kon duidelijk maken dat 
de scheiding voor hen en voor 
ons met alleen een verlies, maar 
vooral een verplichting betekent. 
Johan Fleerackers was de per-
fekte belichaming van een maat
vol, beheerst heel-Nederlander
schap dat warm genoeg was om 
te blijven streven naar integratie 
en tegelijkertijd nuchter genoeg 
om de grenzen en de mogelijkhe
den daarvan te zien. 

Hij was een CVP-er, jarenlang 
de rechterhand en inspirator van 
de CVP-ministers van Kuituur, 
maar ook in de partijpolitiek kon 
hij grensoverschrijdend denken. 
Als overtuigd katoiiek was hij tole
rant met veel aandacht voor vrij
zinnigen en andersdenkenden, 
ook weeral van uit een bewust 
gekultiveerde Zwijger-traditie. 

We hebben Johan Fleerackers 
herhaaldelijk meegemaakt tij
dens reizen naar Nederland, 
waar hij het zwierige woord voer
de zowel in akademische toe
spraken als in tafelspeeches of 
gelegenheidsdebatten. Nooit za
gen wij een innemender en over
tuigender ambassadeur van 
Vlaanderen. 

Uit zijn rijkgevuld leven willen 
wij speciaal het Nederlands reliëf 
belichten, omdat het al te vaak in 
de Vlaamse beweging wordt ver
waarloosd. De leemte die hij laat 
door zijn heengaan zal speciaal 
daar bijzonder groot zijn. 

Aan zijn echtgenote en zijn ge
zin biedt onze redaktie haar ge
voelens van medeleven en van 
dankbaarheid. 

De wolf... 
Annemie Neyts heeft zich te

ruggetrokken als kandidaat-op
volger van zichzelf voor het PVV-
voorzitterschap. Guy Verhofstadt 
IS de kandidaat waar het partijbe
stuur van de Vlaamse liberalen 
zich eenparig achter schaarde, 
op voorstel van Neyts. 

Toen de PVV uit de regering 
viel, werd het al snel duidelijk dat 
Verhofstadt met wist waar krui
pen in het anonieme parlement, 
ver van de schijnwerpers van de 
regering. Een oppositiepartij kan 
nu eenmaal minder boegbeelden 
naar voor schuiven dan een rege
ringspartij. Verhofstadt meende 
dit gegeven te kunnen counteren 
door een zogenaamd schaduw
kabinet op te richten. De bedoe
ling was om op elk regeringsini
tiatief een kritisch antwoord van
uit de liberale oppositie te formu
leren. Deze taktiek vond een rui
me weerklank in de pers. Het 
neo-liberale denken in oppositie 

Verhofstadt 
voorzitter 

^|JEM24GEN 
AAN... 

Jaak Vandemeulebroucke 
• Besefte u dat het hormonen
dossier zo'n storm zou doen 
opwaaien? 

,,lk had nooit verwacht dat de 
reaktie zo enorm zou zijn. Wel
licht komt dat omdat het een heel 
konkreet dossier is dat bovendien 
niet alleen de slechte kontroles 
blootlegde maar dat ook sugges
ties formuleerde voor een betere 
sluitende wetgeving. 

Tenslotte noemde ik ook ieder
een bij naam." 

• Vreest u geen represailles van 
de hormonenmafia? 

,,Het feit dat ik initialen vrijgaf 
had het effekt van een bom. Het 
betrokken dossier is aan alle be
voegde instanties meegedeeld. 
We willen een parlementaire on-
derzoekskommissie die in dat ge
val beschikt over een mandaat 
van onderzoeksrechter. 

Ikzelf heb mijn verantwoorde
lijkheid genomen. En dat is één 
van de essentiële opdrachten van 
een parlementair mandaat. Ik 
ben er dus gerust in..." 

• Treft u met dit dossier de 
kleine boer niet? 

„Juist integendeel! De kleine 
landbouwers vragen niets liever 
dan verlost te worden van de 
smerige praktijken van de grote 
vetmesters-veetelers. Juist die 
groep koopt massaal landbouw
gronden en -bedrijven op en is er 
mede de oorzaak van dat het 
gemengd familiaal bedrijf niet 
meer leefbaar wordt of ten onder 
gaat. 

Ook de eerlijke slagers staan 
aan mijn kant. Ik vermoed dat ook 
de konsument mijn aanklachten 
waardeert." 

• Gaat het alleen over hormo
nen? 

„Neen. Op 21 december van 
vorig jaar heb ik gemeld dat de 
hormonenpraktijken reeds enke
le jaren vervangen werden door 
toediening van zogenaamde her
verdelers, zoals Clenbuterol. Het 
gaat evenwel om meer dan dat. 

Fundamenteel draait alles rond 
ons recht op gezonde voeding. 
Wie dat recht schendt, moet 
streng gestraft worden." 

• Wat verwacht u van de toe
komst? 

,,De Volksunie wil een parle
mentaire onderzoekskommissie. 
Daar moeten niet alleen de maf ia-
praktijken onderzocht worden 
maar moeten ook de initiatieven 
genomen worden voor een af
doende kontrole en voor een ver
beterde wetgeving. 

Het is nu aan de andere politie
ke partijen om ons initiatief te 
steunen." 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

werd bovendien warm gehouden 
door het weekblad voor mensen 
die denken, dat de jongste jaren 
op een zelden geziene wijze de 
steven wendde. Maar dit alles 
was voor Verhofstadt niet ge
noeg. Al snel eiste hij dan ook het 
partijvoorzitterschap terug op. Hij 
kreeg het voor elkaar dat het 
verkiezingskongres vervroegd 
werd. 

...en de geit 
Neyts wilde echter van geen 

wijken weten, en er verscheen, zij 
het steeds gehuld in onduidelijk
heid, een vervelende kaper op de 

Het Vlaams Blok startte een kampanje tegen de progressieve 
leraars. De leerlingen worden in pamfletten opgeroepen om, desnoods 
anoniem, deze leraars te komen verklikken. Het Blok zal hierover een 
zwartboek samenstellen. Is dit '39 af '89? (foto Dewickere) 

kust. Herman De Croo wist zich, 
zonder echt openlijk naar het pre
sidentsschap te dingen, als de 
derde hond m het spel op te 
werpen. Een spel dat intussen 
aardig uit de hand begon te lo
pen, zeker met de Europese en 
Brusselse verkiezingen in het 
verschiet. Een kommissie van 
wijzen moest de oplossing bren
gen, maar kwam met verder dan 
knoeierig schuif- en wisselwerk 
de beste IQ-kwissers waardig. 
Toen sommige vakjes weerstand 
boden, raakten ook de wijzen er 
niet langer wijs uit. 

Neyts hakte dan maar zelf de 
knoop door en gaf de wolf van de 
PVV waar hij recht op meende te 
hebben. Maar niet zonder zelf 
nog even de show te stelen: zon
der kompensaties de voorzitters
hamer overgeven m het belang 
van de partij, komt goed over bij 
de publieke opinie Het meelij
wekkende geitegezichtje zou 
daarom op termijn wel eens de 
begerige wolf naar de kroon kun
nen steken. Hoewel ze het onder
spit dolf, kwam Neyts uit dit tita
nengevecht alvast ongeschon
den naar voren als de morele 
winnaar. 

TV zonder 
grenzen 

De EG-mimsters bevoegd voor 
de interne markt bereikten deze 
week na moeizame onderhande
lingen een kompromis over de 
Europese televisie zonder gren
zen. Met de nakende eenmaking 
van de Euromarkt en het satelliet-
geweld dat ons boven het hoofd 
hangt kwam een eensgezind 
standpunt over het grensover
schrijdend televisieverkeer net 
op tijd. Drie landen (Belgiè, Dene
marken en de Bondsrepubliek) 
behielden evenwel een voorbe
houd. 

Staatssekretaris voor Europe
se Zaken De Keersmaeker wou 
een soort "inkomgeld" opleggen 
aan zenders die ontvangen wor
den in landen met een beperkte 
eigen produktiekapaciteit of met 
kleine taalgebieden. De CVP-er 
zag hierin een manier om de 
nationale produktie van film en 
televisie aan te porren. De Keers
maeker moest echter in het zand 
bijten. 

Het kompromis stelt dat het 
merendeel van de antennetijd, 
waar dat mogelijk is, aan Europe
se produkties gewijd moet zijn. 
De kommissie, die in haar voor
stel tot 60% wou gaan, moet 
kontroleren waar wat mogelijk is 

De 12 spraken ook af dat de 
reklametijd op televisie met meer 
mag bedragen dan 15% van de 
totale dagelijkse zendtijd en met 
meer dan 12 minuten per uur. 
VTM mag ook tevreden zijn, want 
de films mogen maar om de 45 
minuten onderbroken worden en 
nooit minder dan 20 minuten voor 
Einde op het scherm verschijnt 
Het kabeldekreet verbiedt name
lijk het onderbreken van films. 
Kinderuitzendingen van minder 
dan een half uur, missen en jour
naals mogen met onderbroken 
worden voor reklamespotjes 

Godecharle-
prijzen 

De Godecharleprijzen gaan dit 
jaar naar de Vlamingen Bart De 
Zutter (beeldhouwkunst), Gery 
De Smet (schilderkunst) en Mar
tina De Maeseneer (architek-
tuur). De tweejaarlijkse prijs staat 
open voor alle Walen of Vlamin
gen die afstudeerden in het 
kunstonderwijs en jonger zijn dan 
28 jaar. De wedstrijd heeft een 
traditie die teruggaat tot 1881. 

Onder de laureaten uit het ver

leden treffen we namen aan als 
Viktor Horta, Renaat Braem en 
Paul Robbrecht voor architek-
tuur Voor beeldhouwkunst zijn 
dat o.a. Joe English, Rik Poot, 
Jacques 't Kindten Bartüecq. Bij 
de schilders vinden we Karel 
Dierckx, Luc Peire en Barthel 
Ritzen in het lijstje terug. 

De tentoonstelling loopt m de 
Kunstambachtenzaal op de Gras
markt 61 te Brussel (tot 25 maart, 
alle dagen open van 11.00 tot 
17.30) 

Dick Cheney 
Zoals verwacht weigerde de 

Amerikaanse senaat de benoe
ming van dronkelap en rokkenja
ger Tower te bevestigen. Nauwe
lijks 24 uur later kwam president 
Bush al met een nieuwe kandi
daat aandraven. Het gaat om de 
48-jarige volksvertegenwoordiger 
Richard "Dick" Cheney, de eni
ge "congressman" uit de staat 
Wyoming 

Dick Cheney kan wel op de 
goedkeuring rekenen van de he
ren senatoren In hun ogen, en 
dan vooral in de strenge ogen 
van Sam Nunn, de voorzitter van 
de kommissie voor defensie, 
slaagt Cheney wel voor goed ge
drag en zeden 

Cheney was reeds sekretaris 
van het Witte Huis onder Ford, en 
zetelde in de Irangate-onder-
zoekskommissie. Hij staat be
kend als zeer konservatief op 
buitenlands politiek vlak en als 
voorstander van een sterke de
fensie De rijzende ster heeft 
nochtans een schaduwzijde: hij 
heeft reeds drie hartaanvallen 
achter de rug 

Eén en ander toonde duidelijk 
de macht aan van de vertegen
woordigers van het Amerikaanse 
volk Het Witte Huis moet terdege 
rekening houden met de kon-
gresleden en senatoren. Zeker 
als de meerderheid in kongres en 
senaat demokraat is en de presi
dent republikeins 

Cheney: 
geen 
dronkelap 
maar 
hartlijder 
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Wï\ 
Aak te breed 
Uit Frankrijk bereikte ons het 

volgende bericht De Franse 
krant V S D bracht het verhaal 
van een Vlaamse schipper die 
met zijn aak 36 uur geblokkeerd 
zat in een sluis omdat zijn schip 
enkele centimeters te breed was 
Het was reeds de tweede keer 
dat hem dit overkwam Verleden 
jaar raakte hij immers op dezelf
de plaats geklemd De man dacht 
dat de sluis sinds zijn doorvaart 
verleden jaar verbreed was 
Frankrijk heeft inderdaad zijn ka
nalen verbreed, maar vergat om 
ook de sluizen aan te passen Dat 
zou onder druk van de SNCF, de 
Franse spoormaatschappij, be
wust met gebeurd zijn, om het 
goederentransport per spoor 
geen ekstra konkurrentie aan te 
doen 

Tot daar is er, afgezien van het 
ongelukkige voorval voor de Vla
ming, mets aan de hand Een 
doordeweeks faits-divers, mets 
meer Maar onder welke titel 
staat dit benchtje in de VSD"? Val 
met achterover, zwart op wit krijgt 
Frankrijk het volgende te lezen 
Quelle est la difference entre un 
Flamand et un cancer'^ Le can
cer evolue 

Deze laffe en hatelijke aanval 
op het Vlaamse volk ging geluk
kig met onopgemerkt voorbij De 
h Waeles, van Le mouvement 
Flamand— De Vlaamse bewe
ging stuurde reeds protestbrie
ven naar o m de voorzitters van 
SOS Racisme en de Franse Liga 
voor de Rechten van de Mens 

Het raadsel van 
de Uilenspiegel 

Verleden maandag verdween 
de Zeebrugse vissersboot Tijl Ui
lenspiegel spoorloos in de Ierse 
Zee Een levenloos lichaam werd 
opgevist, van de 4 andere opva
renden geen spoor 

Hoewel het Britse ministerie 
van Landsverdediging blijft ont
kennen dat er op het moment van 
de ramp Navo-duikboten in de 
buurt waren, dagen er in Enge
land en Ierland steeds meer ge
tuigenissen op over geheimzinni
ge duikbootbewegingen Plaats 
en uur stemmen bovendien over
een met de toenmalige positie 
van de Uilenspiegel 

De Belgische rederscentrale 
heeft inmiddels verzocht om de 
restanten van de vissersboot te 

Op initiatief van tiet Taal Aktiekomitee hielden een 500-tal Vlamingen zondag een protestwandeling in de 
Brusselse rand (foto) De manifestanten eisten de afsctiaffing van de faciliteiten De wandeling verliep vrij 
rustig Dat kan met gezegd worden van de betoging verleden donderdag in Leuven Daar betoogden o m 
liet Vlaams Blok, NSV, TAK, Voorpost en de Vrijbuiter voor een onaffiankelijk Vlaanderen Hoewel VUJO 
zich van de manifestatie gedistancieerd had, waren er toch VUJO-leden aanwezig Bij de betogers zowel 
als bij de tegenbetogers (foto Dann) 

MENSBEELD 

Uit Zuld'AfriKa bereikten 
ons de afgelopen week enkele 
hoopvoHe berichten Zo keur 
de de Nederduits Gerefor 
meerde Kerk ondubbeizinmg 
de apartheid af Zowat 80% 
van de pariementsfeden van 
de regerende meerderheid in 
Zuid-Afrika is fid van de NGP 
Apartheid is een zonde en 
elke poging om ze te verdedi-

f$ ketterij 

Ten tweede ried een door 
de regermg aangestelde kom
missie van deskundigen de 
regering aan om afie Zuidafrt 
kanen boven de 18, ongeacht 
hun huidskleur stemrecht te 
verlenen sn atle rassenwetten 
m te trekken* 

Opmerkelijk in zuideltjH Afri
ka zfjn ook de diplomatieke en 
politieke bewegingen vsn 
Moskou, Op een ontmoeting 
met een 2^idatnkaanse dele
gaffe beloofde de Sovjet-üme 
3tf te zie« van gfswapenöe 
strijd tegen ?^torla en naar 
een Aflossing via onderfjan-
«felïngen te streven. 

Het nteuws van de laatste 
uren wordt evenwef beheerst 

door de aan de gang zijnde 
machtsstrijd in de regerende 
Nasionale Partij De Zuidafri-
kaanse minister van Buiten 
landse Zaken Roelof Botha 
ontkende dinsdag m Brussel 
dat de NP president Pieter 
Botha gevraagd zou hebben 
af te treden ten voordele van 
Fredenk Willem De Klerk Bo
tha zei we! dat het het beste 
zou z(jn voor de partij en het 
land als de funkties van partij
voorzitter en president op
nieuw door eén en dezelfde 
persoon zouden waargeno
men worden Maar Prefer Bo
tha wil nog aanblijven tot 
maart volgend jaar hoewel 
zijn ambtstermijn in septem
ber afloopt En daar lijkt men 
voorlopig weirag tegen te kun 
nen doen al staat de NP dan 
honderd procent achter De 
Klerk 

Dte 52iange De KJerK had 
op 8 februari jl voor het parle
ment het beletct uiteengezet 
ü&t de HP it\ Zuid-Atrika wil 
voeren. De i terk engageerde 
zloh tot een totale verarwienng 
fn ztjft land waarbt) nooit rneer 
plaats zat zijn voor diskftnuna-

tie een Zutd-Atoka vri^ vc 
dominantie of onderdrokKtn^ 
onder welke vorm dan ooé̂ . D 
Klerk verwerpt ook een ove 
heersing van de blanken dOf 
de zwarten „Oeoverh0&rsir 
door een meerderhetd i$ eve 
onaanvaardbaar als de over
heersing door een minder
heid HIJ maakte zelfs de ver
gelijking met Belgig, „Hei 
zoals België zich genoodzmiM 
zag om speciale regetingm utt 
te werken voor de zekerheid 
van de verschillende groepen 
als basis van samenwerking, 
zullen WIJ tets gelijkaardigs 
moeten doen" Ên de partijlei
der zei ook hoe het demokraf i-
sertngspfoces m Zuid-Afnka 
alvast met kan verlopen. „)nti-
midatie terrorisme, oproer, ;/-
legale stakingen en sfwexiQ' 
hetdsakttes bedreigen de $ta' 
biliteit en de voomitgmg. 

Voordordeien, wantrouwen, 
radtkatisme vrees en k00pige 
weigenng om samen te vmr-
ken b&moeiltjken het politiek 
ofid&rhmdeimgsproces en 
dus de spo&dige verbreding 
van een zinvode p&ftidpatie 
van de zwarte gemeenschap-

&r 
mi„„ ^ ^_. ,. „ 
eventuele kolent 
de koienmijrren i 
dfctitgaan, vatfer 
zenden maarte . 
detMJUfiandenzo 
moeten ze naar t 
t*!orden." Volgen 
keftdewester,5ei 
de blanke regen 
en hij vergeieet̂  
met een zebra 
kogels afschiete 
strepen en dan 
dat de zet>ra m 
Daar heeft Roel 
van gelijk fn. U&c 
nog steeds de bf 
die bep^en waa 
ZüJdafrtkaanse , 
En dat js tegen al 
de natuur In San 
«tlgevonden om 
vermoorden, mae« utn »nu\ 
een andere weg op te sturen 
Sirjkbaar ntet zonder sukses 

lokaliseren en de oorzaak van de 
ramp op te sporen De Belgische 
Zeemacht wacht alleen nog op 
het bevel om uit te rukken 

Poolse lente 
Na moeilijke onderhandelingen 

tussen de Poolse overheid en de 
vrije vakbond Solidariteit kwam 
een akkoord tot stand dat, hoe 
onvolmaakt ook, elke demokraat 
met vreugde vervult Polen wordt 
de eerste Oostblokstaat waar ge
deeltelijk vrije verkiezingen geor
ganiseerd zullen worden 

De Poolse kommumstische 
partij houdt nog stevig de voet op 
de rem, maar kon met langer 
verhinderen dat de wagen een 
beetje voortbolt De "vrije" ver
kiezingen van 4 juni zullen im
mers slechts vrij zijn voor de 
senaat, die dan nog weinig te 
zeggen zal hebben Voor de 
Poolse Sejm, vergelijkbaar met 
de Kamer, behouden de kommu-
nisten 65% van de zetels 

Ook de pers in Polen wordt een 
tikje vrijer Solidariteit en andere 
oppositiegroepen mogen wel ei
gen tijdschriften en zelfs een dag
blad uitgeven, maar krijgen nog 
geen toegang tot de staatsom
roep om hun ideeën te versprei
den 

Polen gaat nu zelfs verder de 
weg van de demokratisering op 
dan de Sovjet-Unie Daar weigert 
Gorbatsjov nog steeds het mono
polie van de kommumstische par
tij op te geven 

Quebec 
Fran9ais 

In Montreal kwamen tiendui
zenden franstalige Canadezen 
uit de provincie Quebec de straat 
op Ze protesteerden tegen de 
beslissing van de liberale premier 
Bourassa om engelstalige op
schriften in winkels en bedrijven 
toe te laten Dit besluit was er 
gekomen nadat de engelstalige 
Canadezen geprotesteerd had
den tegen een dekreet dat be
paalde dat m de straten van Que
bec alleen franstalige adverten
ties en opschriften te zien moch
ten zijn 

Zijn de franstalige nationalisten 
in Canada wat hardleerser dan 
hun Vlaamse kollega's ̂  Vlaan
deren gedoogt al langer dan 150 
jaar franstalige opschriften m 
Vlaamse winkels 
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Wt 
Begroting 1989 

(Vervolg van biz. 1) 

Schiltz gaat er evenwel van uit 
dat deze tijdelijl<e financiële ruim
te en de verbeterde el<onomischie 
omgeving een aansporing moe
ten zijn om de strukturele ge
zondmaking van de overheidsfi
nanciën een zetje te geven. 

7 of 6,6 percent? 
Niet iedereen volgt de Begro

tingsminister in zijn redenering. 
Voor Dehaene volstaat een be
sparing van 15 a 20 miljard om tot 
een tekort van 7 % van het BNP 
te komen. De CVP van haar kant 
vindt dan weer dat de inspanning 
die Schiltz voorstelt helemaal niet 
zo stoer is dan hij doet overko
men. 

Voor de SP volstaat de 7 %. 
Beter een gematigde doelstelling 
radikaal uitvoeren, dan een radi-
kale gematigd uitvoeren, zegt het 
SP-bureau. 

De PS meent dan weer een 
aantal dubbeltellingen te zien die 
het mogelijk moeten maken om 
de reële inspanning te beperken 
tot minder dan 10 miljard. Kwes
tie van ,,le coeur dans les chif-
fres" te brengen? 

Het ziet ernaar uit dat Begro
tingsminister Schiltz vrij geïso
leerd staat met zijn ,,arithméti-
que" van het gezond verstand. 
Gelukkig weten we ondertussen 
van de klasgenoten dat hij ook 
dan zijn streng wei kon trekken. 

Fetisjisme? 
Het komt ons voor dat deze 

diskussie over de cijfers andere 
motieven moet verbergen. Er lig
gen immers ook verkiezingen in 
het verschiet. Heel wat personeel 
uit de publieke dienstverlening 
roert zich voor een terechte her
waardering van hun statuut. Dit 
verklaart wellicht de houding van 
de vakbondsvleugel binnen de 
regering. 

Anderzijds durft ook niemand 
besparingen oo zich in vraag te 
stellen. De 7 %-norm biedt even
wel voldoende financiële ruimte 
als gevolg van de toename van 
het BNP. Het mag verwondering 
wekken dat de socialisten, die 
zich altijd afzetten tegen het cij-
ferfetisjlsme van Verhofstadt nu 
dezelfde cijfers dankbaar hante
ren omdat zij een mildere inspan
ning legitimeren. De CVP daaren
tegen kan zich niet veroorloven 
de begrotingsteugels te vieren. 
Het besparingswerk zou immers 
worden verdergezet, ook zonder 
de liberalen. 

Waar het werkelijk op aan komt 
wordt echter meer en meer uit het 
oog verloren. Of het tekort op de 
begroting nu 6,6 of 7 % van het 
BNP bedraagt, het is in alle geval 
nog veel te hoog. Elk bijkomend 
miljard uitgaven waar geen in
komsten tegenover staan moet 
geleend worden en kreëert in-
trestbetalingen. De kosten van de 
huidige overheidsuitgaven wor
den daardoor nog steeds deels 
afgewenteld op toekomstige ge
neraties. Dit legt een hypoteek op 
het hele overheidsapparaat, 
vooral wellicht op de goed uitge
bouwde sociale sektor. Deze hy
poteek lichten moet nog steeds 
de hoofdbekommernis zijn van 
elk beleidsverantwoordelijk politi-
kus. Ook de kiezer zal deze bood
schap begrijpen, zelfs diegene 
die nu meer overheidsgeld vra
gen. Het IS immers nog altijd zo 
dat niet alle overheidsmiddelen 
even zinvol worden aangewend. 
Ook deze regering kan werk ma
ken van de kwalitatieve verbete
ring van een kleinere overheid. 
Alleen is hier soms moed voor 
nodig. Maar hebben we niet vol
doende eksellenties om elkaar 
die moed in te spreken? 

Stefan Ector 

Over geldstromen 

Sociale zekerheid 
in Viaanderen en Walionië 

Water stroomt van boven naar beneden. Kwestie 
van de wetten van de zwaartekracht te ondergaan, in 
België zoals overal ter wereld. Geld stroomt ook, 
tussen bedrijven, banken, gezinnen, de overheid. 
Geld stroomt bij ons eveneens van beneden naar 
boven. Van Noord naar Zuid, niet over de evenaar, 
wel over de taalgrens. Terecht of onterecht? 

OVER de geldstromen 
werd al heel wat studie-
werk verricht. Meestal 

werden daarbij de globale geld
stromen berekend. In een recen
te studie van het Centrum voor 
Sociaal Beleid van het UFSIA 
worden een aantal nieuwe aksen
ten gelegd. Professor Herman 
Deleeck, Lieve De Lathouwer en 
Karel Van den Bosch peilen hier
in naar de oorzaken en gevolgen 
van de verschillen tussen Vlaan
deren en Wallonië op de financië
le transferten in de Sociale Zeker
heid. 

IVlinder inkomen, 
meer geld 

De geldstroom wordt voor een 
goed deel gerealiseerd binnen de 
Sociale Zekerheid. Verschillende 
demografische, ekonomische en 
sociale omstandigheden, maar 
ook uiteenlopende gedragspatro
nen (bijv. in de gezondheidszorg) 
liggen aan de basis van de finan
ciële transferten tussen de ge
westen. Na 1981 komt daarbij dat 
de som van de sociale bijdragen 
in Wallonië minder snel gestegen 
is dan in Vlaanderen. 

Gevolg van deze situatie: ter
wijl het gemiddeld primaire inko
men per hoofd van de bevolking 
in Wallonië gevoelig beneden het 
Vlaamse gemiddelde ligt, is het 
Waalse gemiddeld beschikbaar 
inkomen per hoofd (dus na de 
transfers) zelfs nog iets hoger 

dan in Vlaanderen. De hogere 
gemiddelde uitkeringen vinden 
we vooral terug bij de vervan-
gingsinkomens. 

(zie tabel 1) 

Omdat de reglementering voor 
de vervangingsinkomens iden
tiek is in beide gewesten moeten 
de oorzaken van deze scheve 
verhoudingen in de eerste plaats 
bij verschillende ekonomische, 
sociale en demografische struk-
turen worden gezocht. 

De Waalse bevolking is ouder 
dan de Vlaamse. Er zijn meer 
65 + ers maar ook meer aktieven 
tussen 55 en 64. Het aandeel van 
de jongeren is gelijk. Bij de aktie-
ve leeftijdsgroepen, maar vooral 
bij de jongeren en ouderen is de 
tewerkstelling in Wallonië lager 
dan in Vlaanderen. Dit komt bijna 
uitsluitend door een lagere te
werkstellingsgraad bij Waalse 
mannen. Hetgeen resulteert in 
een hogere werkloosheid onder 
de jongeren en een groter aantal 
brug- en brugrustgepensioneer-
den. Ook is het aantal arbeidson
geschikten, vooral bij de ouderen 
en bij de mannen, groter in Wallo
nië. 

Werk, werkloos 
Wie werk heeft in Wallonië ver

dient gemiddeld meer dan in 
Vlaanderen als hij of zij ouder 
dan 35 is. Jongere werknemers 
verdienen gemiddeld beter hun 
brood in Vlaanderen. Per saldo is 

het inkomen uit arbeid per te
werkgesteld praktisch gelijk in 
beide gewesten. Als het gemid
deld inkomen uit arbeid per hoofd 
van de bevolking gevoelig lager 
ligt in Wallonië, dan moet dit dus 
geheel verklaard worden door 
een lager aantal tewerkgestel-
den. Er zijn minder aktieven 
(meer 50-i-ers), die dan nog va
ker niet tewerkgesteld zijn. 

Tabel 2 laat zien dat in Wallo
nië, zowel bij de pensioenen als 
bij de werkloosheid als in de ziek
te en invaliditeit, zowel het aantal 
uitkeringsgerechtigden als de ge
middelde uitkering per uitkerings
gerechtigde groter zijn. 

(zie tabel 2) 

De belangrijkste oorzaak van 
de ongelijke geldstroom naar de 
gewesten in de tak werkloosheid 
ligt bij een hogere werkloosheids
graad. Daarenboven is de gemid
delde uitkering in Wallonië 12 % 
hoger dan in Vlaanderen. Meer 
mannelijke gezinshoofden of al
leenstaanden zijn werkloos. In 
Vlaanderen zijn de gehuwde of 
samenwonende vrouwen veel 
sterker vertegenwoordigd. 

Over de ziekte- en invaliditeits-
uitkeringen doet de studie van 
het Centrum voor Sociaal Beleid 

Tabel 1 

Inkomen per hoofd van de bevolking naar bron, Vlaanderen, Wallonië, 1985 (BF/maand) 

Bron inkomen 

Totaal beschikbaar inkomen 
Inkomen uit arbeid 
Inkomen uit Sociale Zekerheid 

— Vervangingsinkomen 
— Werkloosheidsuitkeringen 
— Pensioenen (alle) 
— Ziekte en invaliditeits-

uitkeringen 
— Kinderbijslag 

Bron: CSB-enquête 

* bedrag Wallonië minus bedrag Vlaanderen, als % van 

Vlaanderen 

19.290 
13.300 
4.940 

3.870 
590 

2.910 

370 
1.040 

gemiddelde over Vlaa 

Wallonië 

19.110 
11.430 
6.640 
5.530 

850 
3.990 

780 
1.080 

nderen en Wallonië ss 

Verschil* 

- 0,9 % 
- 14,8 % 
-1- 30,7 % 
-t- 38,3 % 
-1- 38,3 % 
+ 32,9 % 

+ 3,8 % 

men 

Tabel 2 

Percentage individen met bepaalde uitkering van Sociale Zekerheid, en gemiddelde uitkering, Vlaande
ren, Wallonië, 1985 (bedragen in BF/maand) 

Soort 
uitkering 

Werkloosheid 

Pensioenen 
voor 
niet-bejaarden 

Invaliditeit 

Pensioenen 
voor 
bejaarden 

Bron: CSB-enquête 

VLAANDEREN 

o/o van 
gehele 

bevolking 

4,0 

3,0 

2,1 

o/o van 
aktie
ven 

6,2 

4,6 

3,3 

o/o van bejaarden % vai 

9,6 71,3 

gemid
delde 

uitkering 

14.400 

27.200 

16.000 

1 bejaarden 

21.900 

o/o van 
gehele 

bevolking 
5,2 

3,9 

2,9 

11,7 

WALLONIË 

o/o van 
aktie
ven 

8,4 

6,3 

4,6 

72,8 

gemid
delde 

uitkering 

16.300 

30.800 

20.700 

23.800 

geen uitspraak omdat de steek
proef te beperkt bleef om deze 
heterogene sektor te analyseren. 
Toch zijn de verschillen in de 
gemiddelde uitkeringen hier het 
grootst. 

Heel wat meer niet-bejaarden 
in Wallonië genieten van een ver
vroegd overlevingspensioen. Het 
industrieel verleden speelt hier 
zeker mee. Het niveau van de 
uitkeringen ligt er merkelijk hoger 
dan in Vlaanderen. 

Wallonië telt zo'n 12 % meer 
bejaarden dan Vlaanderen, het
geen dan ook de doorslaggeven
de faktor in het onevenwicht tus
sen de gewesten in deze sektor 
is. 

Over het geheel, en ook binnen 
de gezinskategoriën, ontvangen 
de Walen gemiddeld hogere wet
telijke pensioenen. In Vlaanderen 
zijn de beroepskategoriën die de 
laagste pensioenen ontvangen, 
m.n. de ongeschoolde arbeiders 
en de kleine zelfstandigen en 
landbouwers, relatief oververte
genwoordigd. In Wallonië heb
ben de geschoolde arbeiders en 
de bedienden uit de privé-sektor 
een groter aandeel. 

In verscheidene beroepskate
goriën ontvangen de Walen een 
hoger pensioen. 

Eenendertig 
percent 

Al deze faktoren maken dat het 
inkomen uit Sociale Zekerheid 
per hoofd in Waltonië 31 % hoger 
ligt dan in Vlaanderen. Het ar
beidsinkomen per hoofd is er la
ger, zodat de Walen ook minder 
bijdragen aan de Sociale Zeker
heid. 

De oorsprong van deze ver
schillen moet, volgens het Cen
trum voor Sociaal Beleid, ener
zijds gezocht worden bij de de
mografische ontwikkeling. Vooral 
het groter aantal bejaarden en 
weduwen zorgt voor meer pensi
oenuitgaven in Wallonië. Ekono
mische oorzaken van hun kant 
liggen aan de basis van het groter 
aantal uitkermgstrekkers in de 
werkloosheid en de brugpensioe
nen. Ten slotte ontvangen de 
Waalse uitkeringsgerechtigden 
ook nog een hogere uitkering, 
deels als gevolg van de verschil
len in de gezinssituaties. 

Wat de bijdragen betreft, be
sluit het Centrum dat het oneven
wicht in het arbeidsinkomen te 
wijten is aan de demografische 
evolutie én aan het geringer aan
tal tewerkgestelden per kategorie 
van leeftijd en geslacht. 

Stefan Ector 

— Verschillen in de sociale zeker
heid tussen Vlaanderen en Wallo
nië. Feiten oorzaken. H. Deleeck 
e.a., Ekonomisch en Sociaal Tijd
schrift, februari 1989. 
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Zetelverdeling Euro-verkiezingen: 

„Derde fase moet billijke 
verdeling brengen" 

,,Dit wetsontwerp is voor ons een zware dobber." Dat bekende fraktievoorzit-
ter Hugo Coveliers net voor de stemming over het ontwerp dat de Europese 
verkiezingen reglementeert. 

Die zware dobber slaat voornamelijk op de zetelverdeling. Zoals in het 
verleden heeft de VU ook nu getracht een aanpassing van de onrechtvaardige 
13N/11F te bekomen. Het lukte niet, noch in de regering noch in de kommissie. 
Waarna de vraag rees, of het niet thuis halen van de aanpassing opweegt tegen 
het op de helling zetten van hetgeen in het proojekt van de staatshervorming 
bereikt is en nog moet verwezenlijkt worden. Het partijbestuur en de fraktie 
oordeelden van niet, maar stelden meteen dat voor hen de diskussie niet 
gesloten is. 

DE inzet van vice-premier 
Hugo Schiltz binnen de 
regering heeft inderdaad 

dit resultaat opgeleverd, dat het 
hele probleem later opnieuw te 
berde komt. Die belofte staat in
geschreven in de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp: 
de zetelaanpassing en de split
sing van het kiesarrondissement 
Brussel worden doorgeschoven 
naar de derde fase van de staats
hervorming. 

De bespreking in de kommissie 
van Binnenlandse Zaken kon aan 
dit uitstel niet verhelpen. Zowel 
vanuit de meerderheid als vanuit 
de oppositie werd nochtans ge
poogd om de onbillijke verdeling 
via een amendement bij te scha
ven. Maar helaas betrof het 
slechts de Vlaamse meerderheid 
en oppositie... Alle franstalige 
partijen hielden voet bij stuk. 

31,5 %! 
VU-kommissielid Luk Vanho-

renbeek stak zijn ontgoocheling 
en teleurstelling dan ook niet on
der stoelen of banken:,,Het pro
bleem van de onrechtvaardige 
zetelverdeling werd door onze 
fraktie reeds opgeworpen bij de 
Europese verkiezingen van 1979 
en 1984. Het is dus logisch dat wij 
onze stellingname handhaven." 
Minder logisch vond de Leuve
naar de houding van de PVV, die 
nu — vanuit de oppositie — plots 
de ondemokratische zetelverde
ling schijnt ontdekt te hebben. 

Voor de verklaring van de 13/ 
11-zetelverdeling dient terugge
grepen naar de Egmontonder-
handelingen. De onbillijke ver
houding was de Vlaamse toege
ving voor de beklemtoning van de 
tweeledigheid van ons land en de 
splitsing in één Nederlands en 
één Frans kieskollege. 

Feit is dat de grove afwijking 
van het evenredigheidsbeginsel 
bij de jongste Euro-verkiezingen 
tot gevolg had, dat een Vlaams 
verkozene 267.868 stemmen no

dig had en zijn franstalige kollega 
amper 203.601. Een verschil van 
31,5 %! Deze wanverhouding zal 
ook op 18 juni as. behouden blij
ven. ,,De 13/11-zetelverdeling 
wijkt zodanig af van de konstitu-
tionele grondregels dat ze met 
verzoenbaar is met de fundamen
tele beginselen van een Wester
se demokratie." 

15 tegen 9 
In dit verband kaartte Vanho-

renbeek nog een tweede onrecht
vaardigheid aan. Het wetsont
werp bepaalt met name dat er in 
het gemengde gebied Brussel 
gekozen kan worden voor één 
van de beide kieskolleges, en 
niet voor een Brussels. De adder 

hierbij is evenwel dat de Brussel
se kieskring naast het officieel 
tweetalig hoofdstedelijk gewest, 
ook de faciliteitengemeenten en 
het gehele administratieve arron
dissement Halle-Vilvoorde om
vat. Ook deze aangelegenheid 
werd naar de derde fase van de 
staatshervorming verwezen. 

Helemaal in de kou en zonder 
hoop blijven de Duitstaligen. Zij 
worden als onbestaande behan
deld, en vallen eenvoudig onder 
het Waals gewest. Hun verzoek 
om een eigen zetel vond geen 
gehoor, evenmin als het kompro-
mis-voorstel van Vanhorenbeek: 
,,Indien men hen geen zetel gunt. 
Is het allerminste wat men kan 
doen hen de kans te laten om net 
zoals de Brusselaars te kiezen 
tussen de Waalse en de Vlaamse 
lijsten." 

Tot slot van zijn betoog bereid
de het VU-kamerlid alvast de dis
kussie tijdens de derde fase voor. 
„Neemt men het aantal kiezers 
tot grondslag van de berekening 

DE eventuele aanleg 
van een SST-verbin-
ding Parijs-Brussel-

Keulen/Amsterdam hangt 
mede af van een milieu-effek-
tenrapportering (MER), Dat 
stelde het regeerakkoord. 

Op 7 november van vorig 
jaar toen dan ook vier studie-
buro's aan het werk. Ze kre
gen vier maanden, en 78,6 
miljoen fr. Vorige week liep de 
termijn ten einde. Hun huis
werk diende ingeleverd. Maar 
kamerlid Luk Vanhorenbeek 
voelt zich helemaal niet geluk
kig met de wijze waarop dat 
huiswerk tot stand kwam. 

Zo stelt hij dat de EG-rlchtlij-
nen moesten nageleefd wor
den. Maar dat geldt alvast niet 
voor de nuloptie. De voor- en 
nadelen van het niet-aanleg-
gen van de SST werden niet 
onderzocht. 

Hetzelfde geldt overigens 
voor de sociale gevolgen van 
een eventuele verbinding. 
Een andere zwakke schakel is 
de keuze van de buro's en de 
hen toegemeten tijd. Een 
MER opstellen is inderdaad 
een vrij nieuwe onderzoeks
opdracht. De meeste buro's 
hebben wel ervaring met 
bouwkundige, landbouwtech-

SST-vragen 
nische en rekreatieproblemen 
maar men moet zich vragen 
stellen rond hun ervaring met 
abiotische en biotische kom-
ponenten, met archeologi
sche en kultuurhistorische 
komponenten, met het land
schap en de stedelijke mi
lieus, met de implikatles op 
gemeentelijk nivo, met hinder
lijke faktoren zoals geluid, tril
lingen en dies meer. Komt hier 

Kamerlid Luk Vanhorenbeek 
bepleitte een moratorium voor 
de aanduiding van het SST-
trajekt 

nog de vraag bij of die buro's 
wel objektief kunnen zijn. Hun 
opdrachtgever is de NMBS, 
en alle behoren zij tot belang
rijke binnen- en buitenlandse 
belangengroepen. 

Een en ander heeft een tien
tal besturen van Leuvense ge
meenten langsheen het trajekt 
ertoe aangezet, om een mora
torium te verzoeken voor de 
aanduiding van het trajekt. 
Voorafgaand aan alles moet 
een algemeen modernise-
ringsplan voor het openbaar 
vervoer opgesteld worden. 
Wat overigens in het regee -
akkoord aangegeven staat. 

Minister Dehaene erkende 
de terechte kommer van ht t 
Leuvens kamerlid en de veh 
belanghebbenden. De ge
westen zijn betrokken, de EG-
richtlijn dient nageleefd, de 
kwaliteit van het onderzoek 
primeert op het tijdschema, 
de MER-studie moet kaderen 
in het NMBS-struktuurplan 
voor het spoor in de 21ste 
eeuw... Hiermede zullen zeker 
log met alle twijfels weggeno-
.nen zijn. Een stap vooruit is 
alleszins de openheid en de 
eerlijkheid waarmee het SST-
debat nu gevoerd wordt, in 
het Pariement! 

Voorzitter Hugo Coveliers ver
borg niet dat het wetsontwerp op 
de Europese verkiezingen voor 
zijn fraktie een harde dobber is. 

van de zetelverdeling, dan komt 
men tot volgende verhouding per 
kieskollege: voor het nederlands
tal ig kieskollege 14,93 zetels, 
voor het franstalig kieskollege 
9,06. Praktisch gesproken dus 
een reële verhouding van 15 te
gen 9." Zijn amendement in deze 
zin vond evenwel geen genade 
bij de Franstaligen, evenmin ove
rigens als een gematigder 14/10-
verhouding.. Dat zij twee zetels te 
veel bezetten, deert de Franstali
gen geenszins. Het principe ,,one 
man, one vote" (één man, één 
stem) geldt blijkbaar enkel wan
neer het in hun kraam past. Zoals 
bijvoorbeeld voor de verkiezin
gen van de Brusselse Hoofdste
delijke Raad, waar de evenredig
heid wel ten volle wordt toege
past en een op voorhand bepaald 
aantal zetels scherp werd afge
wezen. 

Derde fase 
Niet ten onrechte merkte Van

horenbeek op dat op dezelfde 
18e juni twee verkiezingen wor
den georganiseerd, de Europese 
en de Brusselse, en dat voor 
beide een verschillend kiessis-
teem geldt. 

Na lang wikken en wegen op
teerde de fraktie van Hugo Cove
liers voor de verdere afwerking 
van het grootse projekt dat de 
huidige staatshervorming toch is 
Niet evenwel zonder de uitdruk
kelijke belofte van de regering en 
m het bijzonder de minister van 
Binnenlandse Zaken dat de ge
hele problematiek opnieuw ter 
sprake komt. ,,ln de hoop dat, 
middels een eensgezinde Vlaam
se houding, een rechtvaardige 
oplossing voor de toekomst kan 
worden vastgelegd." 
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Centrum Mundiale Vorming bij André Geens 

Wij hebben geen stoelen nodig 
,,Het is onze diepste overtuiging dat onze samenleving geen toekomst heeft 

indien wij er niet in slagen een einde te maken aan de zinloze bewapeningswed
loop (oost-westproblematiek), aan de roofbouw die gepleegd wordt op het 
leefmilieu (ekologische problematiek) en aan de onrechtvaardige verhoudingen 
die er op wereldvlak bestaan tussen het rijke noorden en het uitgebuite zuiden 
(noord-zuidproblematiek). 

De vraag die zich hier stelt is: "Beschikken wij over een aangepaste 
methodiek om op een pedagogisch-didaktisch verantwoorde wijze rond deze 
problemen te werken met kinderen en volwassenen ?" 

Minister André Geens: 

Ontwilciceiingssamenwericing 
is niet zo simpei 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking André 
Geens toonde met enkele voorbeelden aan dat de 
problemen van de ontwikkelingslanden niet zomaar 
in een handomdraai opgelost kunnen worden. Lan
den helpen bij hun ontwikkeling vergt bovendien 
eerst wat denkwerk, of men bereikt het omgekeerde 
resultaat. 

In een kleine toespraak tot de kinderen en jongvol
wassenen die op zijn kabinet uitgenodigd werden om 
het programma van het Centrum voor Mundiale 
Vorming te volgen, haalde de minister enkele be
langrijke problemen aan voor ieder die zich met 
ontwikkelingssamenwerking bezighoudt. 

HET Centrum voor Mundia
le Vorming (Cemuvo) 
poogt vanuit deze vraag

stelling een antwoord te formule
ren. Een ambitieuze maar mooie 
opdracht. 

Op uitnodiging van minister 
André Geens kwam het Cemuvo 
het programma De wereld in een 
mand voorstellen aan de leden 
van zijn kabinet en aan groepen 
schoolkinderen en jongeren. An
dré Geens nam dit initiatief n.a.v. 
de Dag voor de Mundiale Vor
ming die vele scholen in deze 
periode organiseren. 

Onderontwikkeld 
en primitief 

Een boeiend, bij wijlen aangrij
pend programma stond de jonge
ren te wachten. Het centrale the
ma van De wereld in een mand is 
de nagatieve beeldvorming die er 
bij kinderen én volwassenen be
staat over de Derde Wereld en 
andere kuituren. Zij zijn de Derde 
Wereld, wij de Eerste, wij zijn 
ontwikkeld en beschaafd, zij zijn 
onderontwikkeld en primitief. 
Onze samenlevin en kuituur staat 
triomfantelijk model. Aantonen 
dat hierin een enorm kultuurim-
perialisme schuilt, is een van de 
doelstellingen van het program
ma. 

DE ekonomische evolutie 
in de Derde Wereld de 
goede richting uitsturen is 

niet eenvoudig. De minister legde 
de kinderen en jongeren In een
voudige bewoordingen uit dat dit 
probleem nog in aanzienlijke 
mate bemoeilijkt wordt door de 
demografische evolutie in veel 
ontwikkelingslanden. De groei 
van de ekonomie houdt immers 

geen gelijke tred met de groei 
van de bevolking. Anders gezegd 
betekent dit dat vele landen er 
momenteel veel slechter aan toe 
zijn dan vroeger. 

Woestijnvorming 

Bepaalde delen van de wereld 
worden al geruime tijd gekonf ron-

teerd met oprukkende woestij
nen. Een oplossing ligt ook hier 
niet zo direkt voor de hand. Men 
zou wel intensief kunnen herbe-
bossen en irrigeren, maar dit lost 
het probleem niet op: de enige 
bron van inkomsten die de bevol
king aan de rand van de woestij
nen heeft, komt dikwijls uit de 
bosbouw, of zeg maar de bosont-
ginning. Wanneer men er niet in 
slaagt hier een mouw aan te pas
sen, heeft het natuurlijk geen zin 
om door aanplantingen te trach
ten de ontbossing en woestijnvor
ming tegen te gaan. 

Minister Geens legde de jonge
ren ook uit dat massale voedsel-
hulpakties, zoals we die gekend 
hebben in Ethiopië bvb, geen 
gewoonte mogen worden. Voed
selhulp zomaar gratis weggeven 
werkt immers op termijn kontra-
produktlef voor de ontwikkeling 
van het geteisterde land. De land
bouwers raken immers ontmoe
digd als zij merken dat het rijke 
westen zomaar voedselover-
schotten en hulppakketten dumpt 
tegen prijzen waar zij toch nooit 

Aan de hand van een mand vol 
gebruiksvoorwerpen uit het dage
lijkse leven (kleding, speelgoed, 
drinkbekers, geloof, politiek,...) 
en ondersteunend materiaal als 
foto's, dia's, muziek,... trachten 
animator Frans Swartelé en zijn 
medewerkers in te spelen op de 
gevoelens van de groep. Ze 
trachten de groep emotioneel te 
betrekken bij ervaringen van 
macht en onmacht, trachten de 
groep respekt bij te brengen voor 

kunnen tegen konkurreren. Daar
door zien de boeren op het platte
land het nut niet meer in om 
keihard te werken voor een hon-
gerloon. 

Respekt 
voor eigenheid 

Elke vorm van ontwikkelings
samenwerking moet er zich vol
gens André Geens ook voor hoe
den om de eigen kulturele, reli
gieuze of politieke gewoonten 
niet blindelings over te planten in 
de ontwikkelingslanden. Men 
moet een groot respekt betonen 
voor de eigenheid van de volke
ren uit de Derde Wereld, en dit op 
alle vlakken. Dat dit voor ontwik
kelingswerkers geen eenvoudige 
opgave is, spreekt voor zich. Al te 
gemakkelijk wordt immers ge
dacht dat de eigen gewoontes, 
wetten en instellingen de beste 
zijn. Ontwikkeling leidt dan on
vermijdelijk tot verwesterlijking 
van de Derde Wereld, een proces 
dat in bepaalde landen trouwens 

de overlevingsdrang en vinding
rijkheid van mensen die moeten 
leven in moeilijke omstandighe
den. 

Geen tafels 
Een voorbeeldje: aan de hand 

van echt speelgoed uit de Derde 
Wereld toont Frans Swartelé aan 
hoe kreatief men in de sloppen
wijken wel is: met waardeloos 
materiaal maakt men er bewe
gende akrobaten, bewegende 
vlinders, speelgoedauto's en 
—vrachtwagens, ballen, pop
pen,... Het speelgoed heeft alle
maal één kenmerk gemeen: het 
is geboren uit een wonderlijke 
spitsvondigheid met waardeloos 
materiaal. Om mee te spelen? 
Niet direkt: vooral om te verko
pen! Eén bromfiets var. restjes 
ijzerdraad kost hen éé^ dag wer
ken en daarvoor kurnen ze één 
maaltijd kopen, als .e hun kreatie 
tenminste verkocht kregen. 

Of het volgende verhaal: een 
toerist vraagt zich af waarom de 
zitjes waar de kafeeklanten onder 
een palmboom op zitten zo laag 
zijn. ,,Waarom hebben we hoge 
stoelen nodig als we geen tafel 
hebben ?", luidde het antwoord. 

(Pdj) 

Minister André Geens liep even 
langs bij zijn jeugdige bezoekers. 
Wie had het geluk op de knie van 
een minister te mogen zitten ? 

(foto kab. Geens) 

al schrikwekkende vormen heeft 
aangenomen. 

Tot slot vestigde de minister 
nog even de aandacht van zijn 
jonge publiek op de kinderen uit 
de Derde Wereld. Zij vormen im
mers het eerste probleem maar 
ook de grootste toekomst en be
langrijkste uitdaging van de ont
wikkelingslanden. Zij zijn het eer
ste slachtoffer van ondervoeding, 
ziekte en armoede, maar zij zijn 
voor de ontwikkelingslanden ook 
het teken van de hoop: het men
selijke potentieel, belichaamd 
door de jeugd, is in elke samenle
ving het allerbelangrijkst. André 
Geens vroeg de 18-jarige meisjes 
om zich even in te leven in de 
situatie van hun leeftijdsgenoten 
in de ontwikkelingslanden; in de 
Derde Wereld zijn de meeste 
meisjes van 18 reeds gehuwd, 
zijn reeds één keer of meermaals 
moeder en dragen de verant
woordelijkheid voor de overleving 
van hun gezin. De 18-jarige kolle
gemeisjes van Zottegem konden 
het zich moeilijk voorstellen... 

(pdj) 
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Medewerking Internationale Douaneraad gevraagd 

VU-initiatieven 
om wapeneksport 
beter te kontroleren 

,,De burger en de wet" 

STRAATSBURG — De VU-Europarlementsleden 
Vandemeulebroucke en Kuijpers hebben voor de 
behandeling van het verslag van het Europees 
Parlement over de Europese wapeneksport een 
veertiental amendementen ingediend. 

AAR aanleiding van re
cente schandalen m.b.t. 
de uitvoer uit de EG van 

bepaalde chemische produkten, 
van nukleair materiaal en van 
technologie voor de produktie 
van chemische- en kernwapens, 
dringen de twee VU-parlements-
leden aan op een ruime definitie 
van het begrip „wapen". Deze 
zou naast munitie en eksplosie-
ven tevens onderdelen bevatten 
die samengevoegd met andere 
onderdelen kunnen worden ge
bruikt voor de produktie van wa
pens en munitie. Maar ook bruik
bare chemische elementen, nuk
leair materiaal en de technologie 
voor de aanmaak en het gebruik 
van al deze wapens. 

Eind-certifikaat 
Vervolgens vragen Vandemeu-

lebroucke-Kuijpers een bindende 
harmonisatie van de regels voor 
de uitvoer van wapens binnen en 
buiten de Europese Gemeen
schap uit te werken, waarbij m 
navolging van het Akkoord van 
Schengen (1985) tussen de Be-
neluxlanden, Frankrijk en West-
Duitsland zou voorzien worden in 
een sisteem van uitwisseling van 
gegevens en in een eenvormig 
toezicht en een dito sanktione-
ring. Daar gebleken is dat trafie
ken naar landen onder embargo 
bijna steeds verlopen via een an
dere EG-lidstaat of een ander 
NAVO-land, willen zij het eindge-
bruik-certifikaat ook ingevoerd 
zien voor leveringen aan privé-
firma's uit andere EG- of NAVO-
landen. Hef doorbreken van een 
afgekondigd embargo met be
trekking tot wapeneksport zou m 
het Europees recht en in het 
interne recht van de lidstaten op 
zich strafbaar gesteld moeten 
worden. Dit is in België nu met 
het geval. Ook zou medewerking 
door burgers van de Europese 
Gemeenschap aan illegale wa-
pentransakties buiten de EG 
strafbaar moeten worden ge
steld. Verder eisen Vandemeule-
broucke-Kuijpers dat de in de EG-
Verordening van 20 februari 1989 
voorziene kontrole op de uitvoer 
van bepaalde chemische produk
ten zou worden uitgebreid tot de 
uitvoer van de technologie voor 
de produktie van chemische wa
pens en dat er een verbod zou 
worden ingesteld voor het verle
nen van de staatswaarborg door 
de regeringen van de EG-landen 
of door daartoe bevoegde over
heidsinstellingen, zoals de Natio
nale Delcrederedienst, voor ex-
porttransakties met betrekking 
tot wapens. 

bij in de eerste plaats aan een 
gezamenlijke aktie van de Twaalf 
in het kader van de Europese 
Politieke samenwerking om m op
volging van de Internationale 
Konferentie over chemische wa
pens van Parijs in januari j . l . de 

leper 
Naast een EG-regeling op het 

vlak van de wapenexport met het 
oog op de eenheidsmarkt van 
1992, vragen de twee VU-Euro
parlementsleden aandacht voor 
maatregelen in een ruimr interna
tionaal verband. Zij denken daar-

Kuijpers-Vandemeulebroucke willen sluitende maatregelen tegen 
wapentransport. 

totstandkoming te bespoedigen 
van een globale, bindende en 
kontroleerbare internationale 
konventie betreffende het verbod 
op de ontwikkeling, de produktie, 
het opslaan en het gebruik van 
chemische wapens. Zij verzoe
ken de ministers van Buitenland
se Zaken van de Twaalf daarbij 
om de kandidatuur van leper, 
waar tijdens de Eerste Wereld
oorlog voor het eerst het gifgas-
wapen werd gebruikt, voor te dra
gen als zetel van het Internatio
naal kontrole-agentschap dat in
gevolge deze konventie zou wor
den opgericht. Ondertussen 
zouden de EG-landen het voor
stel om de sekretaris-generaal 
van de Verenigde Naties de be
voegdheid te geven beschuldi
gingen van het gebruik van gif

gas ter plaatse te onderzoeken, 
moeten steunen. 

Wat de Belgische situatie be
treft, menen zij dat de eksport 
van bruikbare chemische ele
menten aan dezelfde kontrole on
derworpen dient te worden als de 
uitvoer van wapens en munitie. 

Verder wensen zij een aktieve 
ondersteuning door de EG van de 
werkzaamheden van de Verenig
de Naties met betrekking tot de 
problematiek van ontwapening 
en ontwikkeling. Tenslotte zou de 
EG met betrekking tot de uitwis
seling van informatie en het ge
bruik van processen-verbaal en 
dokumenten van derde landen 
als officieel bewijsmateriaal een 
efficiënte samenwerking binnen 
de Internationale Douaneraad op 
gang moeten brengen. 

EURO 

Uw advokaat op een 
boekenplank 

Voor wie moeite heeft onmiddellijk bij een juridisch 
raadgever aan de bel te trekken, of voor wie opziet 
tegen de mogelijke financiële kost van een dergelijk 
bezoek, is er thans een handig boek op de markt. 
,,De burger en de wet", een publikatie van de 
Verbruikersunie, biedt U een professionele eerste 
hulp bij het doorlopen van onze wetgeving." 

WAARIN verschilt een 
verkavelingsvergun
ning van een bouwver

gunning ? Wat kan ik doen bij een 
geschil met mijn buur? Mag een 
inspekteur van een grootwaren
huis mijn identiteitskaart opei
sen? Heb ik enig verweer tegen 
de fiskale administratie? Ben ik 
altijd verplicht in het zakje te 
blazen als een rijkswachter dat 
mij vraagt? Wie is volgens de wet 
de vader van eer\proefbuisbaby? 
Een van mijn kinderen heeft zich 
laten in de doeken doen door een 
religieuze sekte. Kan ik daarte
gen iets doen? Ik woon in het 
hartje van de stad. Mag ik mijn 
tuinafval verbranden? Om per
soonlijke redenen heb ik een 
paar afbetalingen met kunnen uit
voeren. Men zegt mij dat ik m een 
databank terechtkomt. Is dat zo? 

Wegwijs 
Bovenstaande vragen roepen 

slechts enkele van de vele the
ma's op die in het werk worden 
behandeld. De burger en de wet 
handelt in hoofdzaak over de be
scherming van het privé-leven en 

de invididuele vrijheid van elke 
burger in ons land. Wie meer wil 
weten over zijn rechten en plich
ten, zijn mogelijkheden om tus
senbeide te komen en/of zijn mo
gelijke verweermiddelen, kan te
recht in dit merkwaardig staaltje 
vulgarisatiewerk. 

Het boek is onderverdeeld in 
zes delen, met als voornaamste 
onderwerpen: de rechten van de 
burger tegenover de overheid 
(rechtbanken, administraties, le
ger, onderwijs, ...); de rechten 

van eenieder in verband met zijn 
lichaam (fysieke en morele aan
slagen op de integriteit, het do
norschapvan lichaamsdelen,...); 
het pnvé-leven; de religieuze en 
filosofische vrijheid (vrijheid van 
meningsuiting en van vereniging, 
...); de burger en zijn milieu (ge
luidshinder, water- en luchtver
vuiling, ...); en, tenslotte, het be
roepsgeheim en de registratie 
van de burgers (gegevensban
ken, Informatika, ...). 

Grondwet 
De burger en de wet is geba

seerd op de grondwettelijke tek
sten die verband houden met 
onze vrijheden. Centraal in de 
juridische onderbouw staan ook 
de universele verklaring van de 
rechten van de mens (1948) en 
het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de 
mens (EVRM — 1950). Dit laatste 

Alvorens naar de gerechtszaal te trekken kan het raadplegen van 
het wetboek nuttig zijn. 

verdrag is integraal opgenomen 
in ons recht en het kan worden 
ingeroepen bij rechtspraak. Als 
burger kan men rechtstreeks 
naar onafhankelijke instanties 
stappen: de Europese Kommis
sie voor Mensenrechten en het 
Europees Hof voor de Mensen
rechten. Belangrijk hierbij is dat 
het EVRM zowel van toepassing 
IS op de verhouding tussen de 
staten en de partikulieren als tus
sen de partikulieren onderling. 

Het boek telt ruim 500 bladzij
den en kent een logische en over
zichtelijke opbouw. Toch zal de 
omvangrijke trefwoordemndeks 
vele gebruikers goede diensten 
kunnen bewijzen. De burger en 
de wet is een publikatie van de 
Verbruikersunie, die verder on
der meer het bekende maand-
olad Test-Aankoop publiceert. 
Auteur is Pierre Vandernoot, refe
rendaris bij het Arbitragehof. 

Het opzet als praktische gids 
getrouw is het werk vooral toege
spitst op de beschrijving van het 
praktisch toegepast recht. Het is 
daarbij verder verheugend vast te 
stellen dat het boek niet voorbij
gaat aan de belangrijkste punten 
van kritiek die te geven zijn op de 
staat, op ons recht, op de wetge
ving en de rechtspraak. Her en 
der worden de lezer terzake sug
gesties aangeboden. 

Kostprijs: 1750 fr. Niet genng, 
maar: een gewapend man is er 
twee waard. Wie bewust wil om
gaan met zijn rechten en vrijhe
den, en de bescherming van het 
pnvé-leven hoog in het vaandel 
draagt, vindt in het werk alvast 
een mooie bondgenoot. 

N.M. 

— De burger en de wet. Pierre 
Vandernoot. Verbruikersunie, 
1988, 510 biz., 1750 fr. 

Bestellen kan op volgend adres: 
Test-Aankoop, Hollandstraat 13 te 
1060 Brussel. Telefonisch op het 
nummer 02/536.64.50. 
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Als men er op neerkijkt: 

Een aardige planeet! 
,,Onze Aarde"is een kanjer van een boek (formaat 

26 X 36,5 cm) dat de schoonheid van de aarde en het 
mysterie van de ruimte door middel van 150 verbluf
fende foto's— waarvan vele nooit eerder gepubli
ceerd uit Russische en Amerikaanse archieven. 

Wellicht doelen zij hier op het 
vermijden van een allesvernieti-
gend, wereldwijd gewapend kon-
flikt, zowel als de bescherming 
van het milieu waar de toekomst 
van alle levensgemeenschappen 
op deze planeet van afhangt. 

Dl ,E begeleidende teksten, 
I poëtisch, zeer persoon
lijk, vaak geestig en ge

vat, komen uit interviews en arti
kels of zijn afkomstig uit gesprek
ken die ruimtereizigers met het 
grondstation hadden. Foto's en 
tekst portretteren samen, zoals 
nog geen enkel boek dat heeft 
gedaan, de band tussen de aarde 
en haar bewoners, én de ver
wantschap tussen de vele volken 
die deze planeet delen. 

Menselijkheid 
De lezer geniet vanuit een heel 

nieuw perspektief van de ver
scheidenheid van het aardopper
vlak, van die vormen kleuren en 
eksotische plaatsten dank zij een 
informatief hoofdstuk over ruim
tefotografie, waarin elke foto ge
detailleerd wordt beschreven en 
weerpatronen, landvormen, 
oceaanstromingen en milieuve
randeringen duidelijk worden toe
gelicht. 

Jacques-Yves Costeau, die het 
voorwoord schreef, wijst erop dat 
de technologische kennis verwor
ven door de ruimtevaart, meteen 
gericht werd op praktische en 
bruikbare toepassing, die jammer 
genoeg bijna geheel in beslag is 
genomen door het militaire appa
raat. 

Toch beweerden alle ruimte
onderzoekers die Costeau ont
moette zeer nadrukkelijk dat 
onze planeet één geheel is, dat 
grenzen kunstmatig zijn, dat de 
mensheid één gemeenschap is 
aan boord van het ,,Ruimteschip 
Aarde". 

Ze zeggen allemaal dat dit 
kostbare juweel aan onze genade 

is overgeleverd en dat wij alle
maal moeten trachten het te be
schermen. 

De Milieudeskundige kan de 
bronnen en de verspreiding van 
water-en luchtverontreiniging en 
de daardoor veroorzaakte vernie
lingen aan de hand van de ruim
tefotografie konstateren en regis
treren: van schoorstenen en lo
zingspijpen tot zure regen. Dit 
klinkt misschien hoopvol, ware 
het niet dat, zo leert het boek ons, 
de lucht rond de aarde nu veel 
sterker vervuild is dan vroeger, 
waardoor de foto's afkomstig van 
spaceshuttle-astronauten minder 
scherp zijn dan die welke de 
Gimini-astronauten ruim twintig 
jaar geleden maakten! 

Bedreigd juweel 
Opgezet onder de auspiciën 

van de Association of Space Ex
plorers (een onafhankelijke, inter
nationale, partikuliere organisatie 
van personen die rond de aarde 
hebben gevlogen, in 1985 opge
richt door ruimtevaarders uit der
tien landen om de internationale 
samenwerking op het gebied van 
ruimteëksploitatie en het gebruik 
van de ruimte ten behoeve van 
alle mensen te propageren) en 
uitgegeven in samenwerking met 
het Russische bureau Mir, is 
,,Onze Aarde" het resultaat van 
voorturende buitengewone inter
nationale samenwerking. Elke 
uitspraak in de tekst is daarom in 
de taal van de ruimtevaarder uit
gegeven, met daarnaast de Ne
derlandse vertaling. In het Ara
bisch, Chinees, Vietnamees, Hin
di, Mongools, Frans, Duits, 
Spaans, Hongaars, Roemeens, 
Pools, Tsjechisch, Bulgaars, Ne
derlands, Engels en Russisch 
brengt ,,Onze Aarde" dan ook de 
essentiële menselijkheid in beeld 
die we mee de ruimte in nemen 
en die door deze ervaring zo 
wordt versterkt. 

(t.s.) 

— Onze Aarde, koncept en uit
werking Kevin W. Kelley, Neder
landse redaktJe Plet Smolders. 
Ultg. Van Hockema & Warendorf, 
1988. 1990 fr. 

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. 

Op initiatief van 
staatssel^retaris Vall<eniers 

Ronde Tafel 
over het Leefmilieu 

Op zaterdag 18 maart heeft op de 
Campus van de VUB een Rondetafel
gesprek plaats over het Leefmilieu in 
Brussel. 

De dag begint om 9u.30 met een 
toelichting door staatssekretaris Jef 
Valkeniers, initiatiefnemer van de 
Ronde Tafel. 

De rest van het goedgevulde pro
gramma ziet er als volgt uit: 

Openingstoespraak door Karel Van 
Miert, Europees Kommissaris. 

Voorstelling verloop van de werk
zaamheden door de vzw Mens en 
Ruimte en l'lnstitut de Sociologie van 
de ULB. 

Vanaf 10u.50 vergaderingen van 
de werkgroepen. 

Groep 1: De mens en het milieu en 
de druk op de stad. 

Groep 2: De natuur in de stad. 
Groep 3. Het wonen en de woon

omgeving. 

Groep 4. De milieu-effekt-rapporte-
nng. 

14U.30: Vergadering van de werk
groepen: opstellen van de resoluties. 

16u. Plenaire vergadering voorge
zeten door staatssekretaris Jef Valke
niers met voorstelling van de resolu
ties van de werkgroepen, algemeen 
debat en besluiten van de Ronde 
Tafel. 

Tijdens de pauze kunnen informa
tiestands van de Brusselse leefmilieu
verenigingen bezocht worden. 

De debatten worden gevoerd in het 
Nederlands en het Frans (zonder si
multaanvertaling). 

De dag wordt met een receptie 
besloten. 

De Ronde Tafel gaat door in Audito
rium C van de VUB-aula (gebouw Q) 
op de Campus Oefenplein te Etter
beek. Te bereiken via Pleinlaan 2 
(toegang 13) en Triomf laan (toegang 
6). Meer inlichtingen: 02/230.67.75. 

AF en toe krijgen wij telefoontjes 
van lezers die ons vragen of ze, 

in groep, of privé, in de loop van de 
zomer de proeftuinen mogen bezoe
ken, en of begeleid bezoek mogelijk 
is. 

Wij zijn blij met deze belangstel
ling ; het is trouwens langs deze gelei
de tuinbezoeken om, dat de belang
stelling van duizenden gegroeid is 
voor het biologische tuinieren. 

De COVOBIT-proeftuin is allicht de 
enige in dit genre in ons land. 

Wél zijn er heel wat proeftuinen van 
de gangbare groententeelt in ons 
land, maar de COVOBIT is de enige 
waar biologisch zuiver geteeld wordt, 
en waar zowel aandacht besteed 
wordt aan de problemen van de lief
hebber-teler, dan aan die van de 
beroepteler. 

In deze proeftuin wordt uitsluitend 
organische mest (paard) gebruikt; 
verder kompost en groenbemester. 

Toch doen wij heel wat proeven die 
weinig te makmen hebben met de 
bio-teelt op zich: zo zijn er de vergelij

kende rassenproeven, de zicht- en 
geurvenwarringsproeven; gewijzigde 
teelttechnieken in funktie van diepte 
en afstanden; allemaal gegevens die 
zowel de gangbare als de bio-tuinder 
kunnen interesseren. 

De COVOBIT-proeftuin ligt op 300 
m. van de Ring Ie Geel, op terrein van 
het HIK; is 100 m. lang en 50 m. 
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breed en ligt open en bloot langs de 
straat die men Poiel noemt. 

Iedereen is wellcom! 

IEDERE afdeling van eender welke 
organisatie, privé-groep en zelfs 

afzonderlijke belangstellenden zijn 
steeds welkom. Mits afspraak kunnen 
zij rekenen op een begeleid bezoek, 
waarbij dan weer gelegenheid is om 
vragen te stellen, die dan weer 
prompt en uitgebreid beantwoord 
worden. 

Laarzen en stevig schoeisel zijn 
gewenst, met zozeer voor ons, maar 
wél voor de bezoeker, die meestal 
soms nog verder moet. 

Privé-bezoekers zijn ook welkom 
voor een praktische les of voor oplei
ding; zowel enkele uren (of dagen) 
om wat praktische en teoretische er
varing op te doen, maar ook m gewo
ne opleiding. Ook ontwikkelmgshel-
pers(sters) kunnen in de tuin terecht 
voor een kortere of langere opleiding. 
Dit wordt telkens een zeer leerrijk 
bezoek, soms ook voor ons, maar 

evengoed voor hen die vooralsnog 
niet wensen biologische te telen en 
die daar ook ruim aan hun trekken 
komen. De bezoekers hoeven maar 
te zorgen voor stralend zomerweer en 
een uitgebreide waslijst van vragen. 
De rest doen wij wel! 

Wat gebeurt 
daar allemaal 
in die proeftuin? 

NAAST vergelijkende rassen-
proeven wordt er dit jaar nog 

een ander aspekt aan toegevoegd. 
WIJ stuurden een brief naar een twin
tigtal zaadteeltbednjven in binnen- en 
(vooral) in buitenland. Dit met verzoek 
ons de resistentere rassen tegen be
paalde ,,moeilijk" ziekten en plagen 
aan te duiden en ons meteen hiervan 
een zeer kleine hoeveelheid zaden 
als proef toe te sturen. 

Deze worden dit seizoen geteeld 
ter vergelijking. Verder vroegen wij 
nog om namen en zaden van rassen 
met een ,,steilere" groei en een dik

kere waslaag, omdat die gewassen 
dan weer minder lood uit de lucht 
opnemen. 

Uiteraard wordt hierbij aan bijko
mende kultuurmaatregelen gedacht, 
die wij dan weer proetsgewijs zullen 
uitvoeren. 

Daar zijn ook nog de proeven met 
bepaalde lage bloemgewassen die, 
omwille van hun kleur (blauw, rood en 
zelfs oranje) of geur (tageten, spurrie) 
zicht- en geurverwarrend kunnen 
overkomen voor vlinders, vliegen en 
andere griezels... 

Verder zijn er nog de groenbemes-
ters, waarvan wij bepaalde jaren tot 
twintig en meer variaties teelden en 
waarbij wij bijzonder goede uitslagen 
mochten bekomen, maar waarbij wij 
ook verhelderende inzichten konden 
opdoen 

Rik Dedapper 

Kontaktadres: COVOBIT, Rozen-
daal 78 te 2440 Geel. Tel. 014/ 
58.91.72. 
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Gehoord op internationaal vrouwenicongres: 

„Overtuigde vrouwen zijn Icern 
van een nationalistisclie beweging" 

BRUSSEL — In het kader van de Europese 
Verkiezingen en de eenmaking van Europa in 1992 
zoeken de nationalisten elkaar op. De vrouwen 
binnen het nationalisme achten het dan ook nodig 
zich te bezinnen over hun rol in deze beweging. Voor 
het eerst kwamen dan ook,,gelijkgezinde" vrouwen 
uit gans Europa bijeen voor een ,,Internationaal 
Nationalistisch Kongres". 

DIT kongres, dat vorige 
week plaatsgreep in de 
gebouwen van het 

Europees Parlement in Brussel, 
was een initiatief van de Federa
tie van Vlaamse Vrouwengoepen 
(FVV). Daarmee werd aangeslo
ten bij een traditie van vrouwe
nontmoetingsdagen door het 
FVV sinds 1975 georganiseerd. 

Het was echter de eerste maal 
dat een internationaal gezel
schap bijeenkwam. Er was een 
delegatie van ,,Amagoia", een 
kuiturele vrouwenorganisatie, 
aanleunend bij de Eusko Alkarta-
suna onze Baskische EVA-part-
ner, alsook afvaardigingen van 
de Partido Nacional Galeco (Gali-
cië), de Frysk Nasjonale Partij 
(Friesland), Plaid Cymru (Wales) 
en de Esquerra Republicana (Ka-
talonië). Een aantal waarneem-
sters van de Landelijke Politieke 
Scholingscursus (9 samenwer
kende vrouwenorganisaties) uit 
Nederweert (Nederlands Lim
burg) waren eveneens van de 
partij. Uiteraard ontbraken ook 
onze eigen Volksunievrouwen 
niet. 

In haar welkomswoord lichtte 
nationaal FVV-voorzitter Huguet-
te De Bleecker-Ingelaere het doel 
van de bijeenkomst toe. De rol 
van de vrouw in de politiek, en 
meer bepaald in de nationalisti
sche partijen was het centraal 
gegeven. 

Gelijkgezind 
,,Voor het eerst verwelkomen 

we vrouwen, gelijkgezinden uit 
andere Europese landen. Voor 
het eerst kijken we zo duidelijk 
over de grenzen. Wat zijn voor 
ons ..gelijkgezinden"?(...) Wij en 
zij die zoals wij denken , staan de 
vrijheid van ons volk voor, stre
ven naar de zelfbeschikking en 
de geestelijke, ekonomsische, 
politieke, kuiturele ontplooiing dit 
volk. Voor ons allen is dit de 
centrale gedachte. Daarnaast 
zijn wij voorstanders van de be
vrijding van de vrouw. De vrouw 
is gelijkaardig aan de man, heeft 
recht op erkenning en waarde
ring in de maatschappij. 

Politiek 
Beide hiervoor geschetste ge

dachten zijn de basisideeën van 
de FVV (...)ln onze strijd voor de 
ontvoogding als volk hebben wij 
vastgesteld dat politieke midde
len noodzakelijk zijn. Een volk zal 
politiek moeten gebruiken om zijn 
rechten te veroveren. ,,Politiek " 
betekent hier evengoed optreden 
in een beweging als in een partij. 
Evenzeer zal de vrouw haar rech
ten moeten verwerven via de poli
tiek: zij ook zal hiervoor in een 
partij of in een beweging optre
den. 

De nationalistische vrouwen 
hebben dus een dubbele reden 
om geïnteresseerd te zijn in poli
tiek. 

(...)Wel hebben we vastgesteld 
dat de vrouw het in de politieke 
wereld niet gemakkelijk heeft om 
de plaats te veroveren waarop zij 
recht heeft; dat hierbij aanslui
tend, in de nationalistische poli
tieke partij of in de nationalisti
sche beweging, de vrouw niet 
gemakkelijk op de voorgrond kan 
treden. Is het vrij moeilijk de 
vrouw als politieü persoon te 
doen aanvaarden, dan is het 
even lastig de vrouw ertoe te 
bewegen de politieke drempel te 
overschrijden. Het heeft een tijd 
geduurd vooraleer gedachten 
over vrouwenemancipatie in ho
gere politieke regionen bespreek
baar waren of ernstig genomen 
werden. Het is niet altijd vanzelf
sprekend dat, wanneer proble
men over vrouw, gezin en kinde
ren aan bod komen, vrouwenver
enigingen worden gekonsul-
teerd. Globaal genomen is hierin 
wel één en ander verbeterd. 

Wij zullen echter vandaag na
gaan hoe onze nationalistische 
partijen en bewegingen de rol 
van de vrouw honoreren en haar 
ideeën aanvaarden en verwer
ken." 

1992 
Met het oog op 1992 zei Hu-

guette De Bleecker-Ingelaere dat 
voor nationalisten, vertegenwoor
digers van kleine volkeren, het 
samengaan van een bepaald Eu-

Vrouwen uit gans Europa op het druk bijgewoonde ,,Internationaal Nationalistisch Kongres". 

(foto's Dann) 

FVV-voorzitter Huguette De Bleecker-Ingelaere aan het woord. Lieve 
Jolie, FVV-bestuurslid geflankeerd door Willy Kuijpers en Jaak Vande-
meulebroucke, de gastheren. 

ropa uiterst belangrijk is. Doch, 
hier schuilt een gevaar: kleine 
volkeren zouden kunnen verstik
ken in de armen van de grotere 
etnische groepen. 

Toch besluit de nationale FVV-
voorzitter dat er ook een grote 
kans verscholen ligt: het verva
gen van de staatsgrenzen biedt 
diezelfde kleine volkeren einde
lijk de gelegenheid zichzelf te 
worden. ,,Alleen moeten zij, be
wust van hun eigenwaarde, op de 
voorgrond treden. Dit bewustzijn 
wekken is de opdracht van de 
nationalisten. De kern van een 
nationalistische beweging — de 
aktieve kern van elke bewust

zijnsbeweging, dat is onze over
tuiging — zijn overtuigde vrou
wen. Hoe wij onze overtuiging 
kunnen samenbundelen: dat is 
de eindopdracht van dit kon
gres." aldus Huguette De Blee
cker-Ingelaere. 

Genen 
In de loop van de dag, werden 

na openhartige diskussies een 
aantal Europese wensen gefor
muleerd: naast de bestaande 
richtlijnen willen de nationalisti
sche vrouwen een richtlijn die de 
politieke rechten van de vrouwen 
veilig stellen, dat een algemene 
Europese wetgeving in verband 

met de genetische manipulatie 
tot stand komt en dat het Euro
pees Fonds geld beschikbaar 
stelt voor de maatschappelijke en 
culturele vorming van de vrouw. 

Er werd besloten een interna
tionale van nationalistische vrou
wen op te richten. Deze zal regel
matig samenkomen. Er wordt 
een gemeenschappelijk actie
platform opgesteld. 

Doel is via een versterkte deel
name en invloed van vrouwen in 
de rationalistische bewegingen 
en partijen mee te werken aan de 
ontwikkeling en het behoud van 
de kleine volkeren in het Europa 
van na 1992. (tg) 

Nationale Vrouwenraad vraagt 

Herwaardering 
vaderrol 

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwen
dag op 8 maart, hield ook de pluralistische Nationale 
Vrouwenraad, die 27 organisaties vertegenwoordigt, 
een perskonferentie om een neuwe strategie toe te 
lichten voor 1989-90. 

AAR eerst haalde Lily 
Boeykens — die inmid
dels tot internationale 

voorzitter werd gekozen, zoals 
iedereen van langsom wel weet 
— scherp uit tegen de eerste 
minister. De premier had nl. de 
aanwezigheid van vrouwelijke mi
nisters m zijn regering gewaar
borgd, maar hij hield zijn belofte 
aan de Vrouwenraad niet. Ander
maal werd de vrouw als politieke 
pasmunt gebruikt. 

De enige volwaardige vrouwe
lijke minister die nog in de rege
ring zat, Paula D'hondt van 
Openbare Werken, krijgt dan nog 
een portefeuille, die door de re
gionalisering gedoemd is te ver
dwijnen. 

Ze is inmiddels aangesteld tot 
kommissaris van migranten. Aan
gezien deze funktie onbezoldigd 

blijkt te zijn en bovendien een 
zeer ondankbare taak, stonden 
er blijkbaar weinig mannen te 
trappelen. Dergelijke funkties 
worden maar al te graag aan 
vrouwen aangeboden, vooral dan 
ook als taak en middelen geen 
duidelijke omschrijving krijgen. 

Herwaardering 
vaderrol 

Volgens Boeykens beleven wij 
nu de derde emancipatiegolf en 
werken vrouwen en mannen sa
men aan een betere geïntegreer
de maatschappij. ,,De opvoeder-
staak is zó belangrijk dat ze best 
én door moeder én door vader 
waargenomen wordt. De vaderrol 
dient hoognodig geherwaar
deerd, zodat hij niet de vreemde 
man is die 's zondags komt kof 
fiedrinken". 

De NVR wil voortaan ook man
nen betrekken bij bepaalde werk
groepen zoals bijvoorbeeld on
derwijs. De NVR distancieert zich 
echter van de eisen van de TOGS 
(thuiswerkende ouders, gezin, 
samenleving). Deze TOGS willen 
een vergoeding voor gezinsar-
beid of opvoeding. ,,Maar die eis 
mag niet gekoppeld worden aan 
het al dan niet thuisblijven van 
een volwassene". 

Wat nachtarbeid betreft: alleen 
op vrijwillige basis en bescher
mende maatregelen enkel ten op
zichte van zwangere vrouwen. In 
verband met thuiszorg en kinder
opvang werden in de Algemene 
Vergadering twee resoluties aan
genomen. 

De nieuwe statuten bepalen, 
dat ook belangstellende niet-le-
den aan de NVR kunnen mee
werken en informatie krijgen mits 
een financiële bijdrage. 

Lily Boeykens nodigde voor het 
eerst ook het Internationaal Bu
reau uit van 27 april tot 3 mei a.s. 
in Brussel. Ontwikkelingssamen
werking wordt het hoofdtema. 

Hilda Uytterhoeven 
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Het is met de Nederlanders, de Dietsers, zoals met 
de Duitsers. Alleen zij die burger zijn van een staat 
met die naam, willen hem dragen. Hoevele Belgi
sche Vlamingen, zelfs vlaamsgezinden, zullen te
genover vreemdelingen bekennen dat zij eigenlijk 
Nederlanders zijn? Om van die uit Frankrijk te 
zwijgen. 

Het omgekeerde verschijnsel verloopt eveneens 
evenwijdig: wie die naam draagt, weigert zich in de 
allermeeste gevallen te identificeren met soortgeno
ten buiten de staatsgrenzen. 

Vanaf 28 oogst tot 3 september 
wordt te Gent het 10e Colloquium 
Neerlandicum gehouden 

In de herfst gebeurt er nog 
meer een konferentie van de 
Nederlandse Taal en Letteren, 
door de Nederlandse Taalunie 
georganiseerd in de Vlaamse 
„Brakke Grond" te Amsterdam 
Thema is ons buitenlands kultu-
reel beleid, onder het motto 
„Mag het een ietsje meer zi jn' '" 

Op 19 september gaat het 
nieuwe gebouw van het ANV (Al
gemeen Nederlands Verbond) of
ficieel open De ambassadeurs 
van België en Nederland, de Ne
derlandse minister van Kuituur, 
Bnnkman en het bestuur van het 
ANV (o m mr E Raskin, voorzit
ter ANV-Vlaanderen en oud-VU-
volksvertegenwoordiger) zijn 
hierbij aanwezig 

BIJ deze gelegenheid kondigt 
het ANV aan dat het de regerin
gen van België, Aruba, Neder
land, de Nederlandse Antillen en 
Suriname (de BANNAS-landen) 
gaat voorstellen, een ,,neerlan-
dofone" konferentie over taal en 
kuituur te houden Een gelijklo-
per met de ,,francophonie" dus 
Hopelijk vindt men, eer het zo ver 
IS, er ook een Nederlandse naam 
voor 

Kulturele samenwerking is 
fraai, maar samenwerking op an
dere terreinen verstevigt nog 
meer het samenhoren 

VbOR Noordnederlanders 
zijn Zuidnederlanders Bel
gen of Fransen Zoals de 

Duitsers uit Frankrijk, Oostenrijk 
of Zwitserland door Bondrepubli-
keinse burgers met als ,,echte" 
Duitsers worden aangezien 

1992 doet nadenken 
Het vooruitzicht op 1992, 

m a w grotere doorlaatbaarheid 
van de staatsgrenzen, draagt 
merkwaardigerwijze bij tot enige 
toenadering tussen de loten van 
de Dietse stam Inderdaad, zelfs 
in Nederland, waar het tot voor 
kort goed stond, het verschijnsel 
,,volk" als een gepasseerd sta
tion te bestempelen, begint bij 
enkele joernalisten en politici een 
ander inzicht te rijpen Enige be
zorgdheid om de eigen kulturele 
identiteit ontluikt Waaraan dade
lijk de gevolgtrekking geknoopt 
wordt dat men dan beter met 
velen IS dan met weinig De groei
ende politieke autonomie van 
Vlaanderen in België wordt in het 
Noorden aangegrepen om het 
Zuiden met meer aandacht te 
benaderen Inderdaad, 20 mil
joen IS beter dan 15 Binnen de 
Vlaamse beweging is dit een ver
trouwde gedachte 

Een aantal ,,onverbeterlijken" 
blijven doorwerken aan onderlin
ge toenadering Het zijn vooral de 
m België wonende Nederlanders, 
tegenwoordig Vlamingen ge
naamd, die zich daarvoor inzet
ten Voor dit werk zijn gewone 
praktische afspraken even nuttig 
als nationalistisch geïnspireerde 
akties 

Drukke 
taaikontakten 

Dat er samenwerking gebeurt 
op het gebied van de taal is het 
meest voor de hand liggend 

Begin februari besluiten de 
Noord- en Zuidnederlandse bon
den en verenigingen op het ge
bied van uitgeven] en boekhan
del om samen een beleid te for
muleren 

De 53e boekenweek brengt 
Noord en Zuid m maart samen te 
Amsterdam Daar gaat veel aan
dacht naar Vlaanderen 

Van in januari al subsidieert de 
Taalunie literaire lezingen van 
Vlamingen m Nederland en om
gekeerd Nog andere subsidierin
gen worden gepland En vanaf 8 
april wordt een gezamenlijke kin
derboekententoonstelling gehou
den, in internationaal kader, te 
Bologna 

Het Nederlands Comité Ama
teurtoneel gaat door met het uit
wisselen van gezelschappen tue-
sen Zuid en Noord 

Een internationaal kleuterthea-
terfestival heeft begin januari 
plaats te Tielt Er zijn Vlaamse, 
Nederlandse en Deense voorstel

lingen te genieten In diezelfde 
maand is er ook een Nederlands-
Vlaaamse Hoorspelweek 

Van 19 oogst tot 2 september 
woedt te Rotterdam het tweede 
theaterfestival Op dit punt blijkt 
Vlaanderen met de mindere te 
zijn De jury beoordeelde met 
minder dan 350 voorstellingen 

Kuituur omvat meer dan taal 
Begin mei komt het Belgisch-
Nederlands kongres van historici 
samen, zoals elk jaar 

In diezelfde maand vragen 
twee Nederlandse senatoren hun 
minister van Kuituur, bij zijn 
Vlaamse kollega aan te dringen 
opdat de Technische School, een 
verwezenlijking van Henry van de 
Velde, met zou gesloopt worden 

Van 22 tot 28 september lopen 
in Utrecht de 8e Nederlandse 
filmdagen De jury kent ook aan 
de beste Vlaamse speelfilm een 
prijs toe 

De co-produkties BRT-NOS 
gaan verder In 1988 worden drie 
films gedraad 

„Op onze 
kosten" in 1982 
als embleem 
van ,,Le Nord" 
willen bewuste 
Frans-Vlamin
gen tegen 1992 
de Leeuw als 
symbool van 
hun regio 
Want, zo stellen 
ZIJ, ,,ton seul 
embième est Ie 
lion" 

Op 12 februan tekenen AMRO 
en Generale Bank een overeen
komst om buitenlands gezamen
lijk op te treden Ze benoemen 
dadelijk twee bestuurders in el-
kaars raad van bestuur 

In april wordt een Heel-Neder
landse vakbeurs voor milieu
technologie gehouden Zij heet, 
eilaas, International Trade Fair 
for Environmental & Safety Tech
nology 

Noordnederlandse ziekenhui
zen kampen met een tekort aan 
geschoold personeel Wat ligt 
meer voor de hand dan Vlamin
gen aan te werven'' Het voor de 
hand liggende wordt met altijd 
gedaan Hier gelukkig wel Al lijkt 
de toeloop met overweldigend 

Tegenvallers 
Natuurlijk zouden we ook heel 

wat tegenvallers kunnen opsom
men 

De boekenbeurs werd in de 
Noordnederlandse pers eerder 
gnnnikend verslagen En de 
werkgroep Toeristische Propa
ganda, onderdeel van de Bijzon
dere Commissie voor het Toeris
me binnen de Raadgevende In
terparlementaire Beneluxraad, is 
sinds twee jaar met meer bijeen
gekomen HIJ vindt dat hij zelfs 
mets meer te doen heeft Ook in 
1988 komt hij met bijeen 

Uit de memorie van toelichting 
bij de begroting 1988 van het 
Nederlandse ministerie van Bui
tenlandse Zaken blijkt dat dit de 
kulturele samenwerking beperkt 
wil houden tot de Nederlandse 
Taalunie 

De regeringsverklaring van de 
Vlaamse regering (9 februari) is 
nog meer teleurstellend Elke 
verwijzing naar enig samenwer
kingsverband met Nederland is 
er zoek 

Willem van Oranje, Vader des 
Vaderlands, placht te zeggen 

,,Point n'est besom d'esperer 
pour entreprendre 

NI de reussier pour perseve
re r 

Karel Jansegers 

Frans-Vlaanderen 
heel zachtjes bergop 

Frans-Vlaanderen is een oud zeer: het eerst 
en het zeerst verfranst, het laatst ontwaakt Of 
het ooit zal herrijzen is nog erg onzeker Er 
gebeurt ook nooit eens iets opzienbarends, er 
zijn geen terroristen aktief. Ook daar wordt 
slechts in stilte gewerkt. 

IN februari bezoekt de Ne
derlandse staatssekretam 
van Ondefwqs, mevr. Gm-

faar-Maas in het raam vait 
een experiment met fesssn 
Nedefiands m Franse sctvo-
\m, ook een schoot in Zuid-
Wervtk ^260 leerlingen) Ze 
bekomt veflengjng van het ex
periment 

Meer kuituur 
dan politiek 

Het gaat om een vorm van 
groridrg tweetalig onderwijs 
Esfl tweede experiment van 
dezelfde aard wodt gepland te 
Bette 

Naast de teerlingen en stu
denten zijn er nog een 250-tal 
mensen die een kursus per 
briefwisseling volgen uit
gaand van Radio Uytenspie-
get 

Opvalfend is dal tot zetfs in 
reeds lang verfranst gebied, 
met name te Broekburg, een 
kursus toopt Een te Bonen
aan-zee wordt in het voorutt-
ztcht gesteld 

Het Reuzekoor uit Dumker-
ke zet zfjn dialektavondlessen 
voort en natuurlijk ook dte van 
volksdans 

Einde maart komen 250 be
langstellenden een Vlaamse 
poezie-avond beluisteren m 
de residentie van de Belgi
sche konsul te Rijsel Het 
wordt een indrukwekkende 
prestatie 

De 41ste Frans-Vlaamse 
kultuurdag dte te Waregem 
gehouden wordt half septem
ber verloopt ,,gematigd opti
mistisch" Het aantal leer
krachten Nederlands m het 
officieel net neemt zachtjes 

aan maar gestadig toe Wat 
meer is, ook het katotieke net 
wordt toeschietelijker 

Waarnemers beweren dat 
de Jakobijns-cenlfaJistische 
geest in Frankrijk langzaam 
aan wijkt voor meer waarde
ring ten opzichte van met-
Franse kuituren 

De Kulturele arbeid is het 
basiswerk maar reeds geeft 
men er zich rekenschap van 
dat uiteindelijk ook politieke 
art>eid onontkoombaar is 

fn Hondschoote wordt op de 
partijdag van de Federalisti
sche Partij de eis gestetd dat 
de Franse gronowet zou her
vormd worden in federalisti
sche zin 

Zowel in de Vlaamse Ge
meenschap als m de Neder
landse Staat worden beleids
verklaringen afgelegd In 
geen van beide komt éen 
woord voor over Frans-Vlaan
deren wel over Marokko (m 
het Noordnederlandse stuk) 

Verbindingen 
verbeterd 

Kultuur en politiek zijn de 
kern van de zaak Indien ech
ter de ekonomische faktoren 
tegengaan, is het moeilijk, van 

de grond te komen Vandaar 
het t)elang van initiatieven als 
het doortrekken van de snel
weg, die nu in Veurne stopt, 
tot aan de Franse grens Dit 
plan beeft tn zijn opzet welis
waar meer te maken met de 
opening van de Kanaaltunnel 
dan met toenadering tot 
Frans-Viaanderen Toch zat 
dit laatste er een gevolg van 
zijn 

Een autosnelweg is ais ver
binding uitstekend maar een 
ftetsweg is evenmin te ver
smaden in de zomer komt 
een , fietsroute" klaar van 
Sluis (Zeeuws Vlaanderen) 
dwars dool^een West-Vlaan-
deren tot Haringe (Zuid-Vlaan-
öeren) Onderweg zijn over-
nachtingsmogeltjkheden uit
gestippeld Een fietsverbin-
dtng IS trager maar dringt die
per door 

Daarnaast lopen natuurlijk 
een aantal initiatieven ,,ge
woon" door Zo gewoon is dat 
met voor wie zich met dit 
moeilijke dagwerk inlaat het 
Komitee voor Frans-Vlaande
ren, de Veertiendaagse van 
Nieuwpoort en de velen die — 
verrassend ook vanuit het 
Noorden — geldelijk deze 
grenslandaktie steunen 

KJ 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 18 maart 
D BRT 1 - 15.00 
De laatste ontdekkingsreiziger, dok. 
D BRT 1 - 16.00 
IVIargie, film 
D BRT 1 - 17.30 
Operatie Elerdiefstal, dok. 
D BRT 1 - 18.25 
Postbus X, serie 
D BRT 1 - 18.50 
Boeketje Vlaanderen, info 
D BRT 1 - 20.25 
Finale Eurosong 
D BRT 1 - 21.55 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT 1 - 23.15 
The Bradbury Theatre, serie 
D BRT2 - 15.30 
Milaan-San Remo, wielrennen 
D VTM - 18.30 
She's the sheriff, serie 
D VTM - 19.30 
Bompa, serie 
D VTM - 20.00 
Star Trek, The motion Picture, film 
n VTM - 22.50 
Monty Python: The meaning of life, 
film 
D Ned. 1 - 15.55 
Black Beauty, serie 
D Ned. 1 - 20,58 
Het wassende water, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Hooperman, serie 
n Ned. 1 - 23.04 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & The Beast, serie 
D Ned. 2 - 22.35 
The evel that men do, film 
D Ned. 2 - 0.15 
A Month in the Country, film 

Zondag 19 maart 
n BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatkafee 
D BRT 1 - 15.30 
Vuk, animatiefilm 
D BRT 1 - 16.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 20.30 
Langs de kade, serie 
D BRT 1 - 21.30 
Stijl, antiek 
D BRT 1 - 22.45 
Van het oosten naar het westen, dok. 
serie 
D BRT2 - 14.25 
WK World Cross Country, reportage 
D VTM - 16.30 
Hunter, serie 
D VTM - 18.00 
Kojak, serie 
D VTM - 20.00 
Servicegolf, mensen helpen 
D VTM - 20.30 
The Mission, film 
D VTM - 23.15 
War and remembrance, serie 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 22.13 
Golden girls, serie 
n Ned. 1 - 22.38 
De charmeur, serie 
D Ned. 2 - 21.07 
Wetherby, film 

Maandag 20 maart 
D BRT 1 - 15.00 
Arnold, serie 
D BRT1 - 17.30 
Black Beauty, serie 
D BRT 1 - 18.10 

Michel Lonsdale en Martin Sheen, twee spilfiguren in de spionage-
strijd tussen CIA en KGB in ,,Enigma", zondag 19 maart, op VTM om 
20U.30. 

De peulschil, EHBO 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 20.05 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.35 
De Amerikaanse neef, serie 
D BRT1 - 21.35 
Labyrint: „Witte raven", portretten 
D BRT 1 - 22.35 
Huizen kijken, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Extra-time, sport 
n BRT2 - 21.20 
Recital, René Jacobs 
D VTM - 17.30 
Ducktales, serie 
D VTM - 18.00 
Rintintin, serie 
D VTM - 20.00 
Cloud Dancer, film 
D VTM - 22.30 
Vroemtulgen, info 
D VTM - 23.00 
Taxi, serie 
D Ned. 1 - 19.20 
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 21 maart 
D BRT 1 - 15.00 
Arnold, serie 
D BRT 1 - 17.30 
Black Beauty, serie 
D BRT 1 - 18.25 
Carlos en Co, kindermagazine 
n BRT 1 - 18.45 
60-Plus, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.30 
Natuur: wat doe je ermee?, dok. 
serie 
D BRT 1 - 21.00 
Gezondheid, Gewrichtspijnen 
D BRT1 - 21.40 
50 prijzen van Jos Ghysen, spel 
D BRT 1 - 22.45 
James Joyce, dramadoku 
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 - 17.30 
Ducktales, serie 
D VTM - 18.00 
Rintintin, serie 
D VTM - 20.00 
War and remembrance, serie 
a VTM - 21.00 
Klasgenoten, Ingrid Berghmans 
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 - 19.52 
De Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.18 
A different world, serie 
D Ned. 1 - 20.42 
Murder she wrote, serie 
D Ned. 2 - 16.23 
Dieren in het wild, natuurserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Andres Jubileumrevue, met Van 
Duyn 
D Ned. 3 - 21.04 
4 X Mozart, pianokoncert nr. 23 

Woensd. 22 maart 
D BRT 1 - 15.00 
Arnold, serie 
D BRT 1 - 16.20 
De smurfen, serie 
D BRT1 - 16.45 
Nonni, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, tienernleuws 
D BRT1 - 19.00 
Blikvanger, mode '89 
D BRT 1 - 20.00 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT1 - 21.00 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 22.45 
So What?, Jazz Middelheim 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Sportavond 
D VTM - 17.30 
Ducktales, serie 
D VTM - 18.00 
Streethawk, serie 
D VTM - 20.00 
The Incredible Shrinking Woman, 
film 
D VTM - 21.35 
Star, filminfo 
D VTM - 23.00 
Cheers, serie 
D Ned. 1 - 16.10 
De natuur van N.-Amerika, serie 
D Ned. 1 - 16.35 
Lassie, serie 
D Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, serie 
G Ned. 1 - 20.20 
Zure regen, bron van zorg; dok. 
D Ned. 2 - 19.20 
Spijkerhoek, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, serie 
D Ned. 2 - 21.00 
Miami Vice, serie 

Dond. 23 maart 
D BRT1 15.00 

Arnold, serie 
D BRT 1 - 17.30 
Black Beauty, serie 
D BRT 1 - 20.00 
Felice!, spel 
D BRT 1 - 20.35 
Panorama, De nieuwe ondernemers 
D BRT 1 - 21.25 
Blauw bloed, serie 
n BRT 1 - 22.45 
Sport extra 
D BRT 1 - 22.55 
De Amerikaanse eeuw, dok. 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Mattheuspassie, J.S.Bach 
D VTM - 17.30 
Ducktales, serie 
D VTM - 18.00 
Rintintin, serie 
D VTM - 20.00 
Tien om te zien, show 
D VTM - 21.00 
Dallas, serie 
D VTM - 22.30 
Odd couple, serie 
D VTM - 23.00. 
Jake and the Fatman, serie 
D Ned. 1 - 16.24 
Kermis der ijdelheid, serie 
D Ned. 1 - 19.56 
De sprookjesverteller, serie 
D Ned. 1 - 21.34 
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 - 21.48 
Muziek in natura, show 
D Ned. 2 - 22.18 
LA Law, serie 

Vrijdag 24 maart 
D BRT 1 - 15.00 
Arnold, serie 
G BRT 1 - 18.20 
Schoolslag, spel 
G BRT 1 - 20.00 
Buren, serie 
G BRT 1 - 20.30 
WO II : in naam van het onrecht, dok. 
serie 
G BRT1 - 21.50 
Planctus Mariae, koncert 
G BRT 1 - 22.50 
Le jupons de la revolution, serie 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 20.00 
Première, filmnieuws 
G BRT2 - 20.30 
Caught, film 
G BRT2 - 22.10 
Filmspot, info 
G VTM - 17.30 
Ducktales, serie 
G VTM - 18.00 
Rintintin, serie 
G VTM - 20.00 
Just a gigolo, film 
G VTM - 21.45 
Empty nest, serie 
G VTM - 22.40 
Jesus Christ Superstar, film 
G Ned. 1 - 15.30 
Centennial, serie 
G Ned. 1 - 19.20 
Throb, serie 
G Ned. 1 - 20.45 
Het tweede kruis, film 
G Ned. 1 - 23.30 
Liefhebben kun je leren, film 
G Ned. 2 - 16.50 
Dieren in het wild, dok. serie 
G Ned. 2 - 19.00 
Dierenmanieren, info 
G Ned. 2 - 20.40 
Alf, serie 
G Ned. 2 - 21.35 
Allo Allo, serie 
G Ned. 2 - 22.40 
James Last in Holland, koncert 
G Ned. 3 - 20.20 
De Mattheus Passion, J.S. Bach 

Een film 
per dag 

Zaterdag 18 maart 
Monty Python's The Meaning Of Life 

Britse film van het Monty Python-
team uit 1983 waarin getracht wordt de 
zin van het leven te doorgronden door 
middel van een reeks bizarre sketches 
die op soms platvloerse wijze een men
selijk leven rekonstrueren van de ge
boorte tot — en na — de dood. (VTM, 
om 22U.50) 

Zondag 19 maart 
Enigma 

Amerik. spionagefilm van Jeannot 
Szwarc uit 1982 met Martin Sheen, 
Sam Neill en Brigitte fossey. Vijf goed 
getrainde huurdoders worden door de 
Sovjetunie naar het Westen gestuurd 
om vijf dissidenten uit te schakelen. De 
CIA zoekt vertwijfeld naar een manier 
om het plan te verijdelen... (VTM, om 
20U.30) 

l\/laandag 20 maart 
Cloud Dancer 

Amerik. avonturenfilm van Barry 
Brown uit 1980 met o.a. David Carra-
dine, Jennifer O'Neill, Joseph Bottoms. 
De 40-jarige Brad Randolph is werke
lijk geobsedeerd door het stuntvliegen. 
Zijn vriendin Helen kan daar best be
grip voor opbrengen, maar wil toch een 
eigen gezin stichten. (VTM, om 20u.) 

Dinsdag 21 maart 
Purple Rain 

The Kid (Prince) is zanger van een 
rockgroep ,,The Revolution" en heeft 
heel wat ambitie. Hij voelt zich ged
warsboomd door Morris Day en diens 
funkgroep ,,The Time". Een konfron-
tatie kan niet lang uitblijven... Amerik. 
film uit 1984. (Télé 21, om 20u.05) 

Woensd. 22 maart 
The Incredible Shrinking Woman 

Pat Kramer is gelukkig getrouwd en 
heeft twee kinderen. Op een dag stelt 
ze vast dat ze begint te krimpen en na 
een tijdje is ze niet groter meer dan een 
tuinkabouter. Haar huisarts kan voor 
haar niets doen... Amerik. film van Joel 
Schumacher uit 1981 met o.a, Lily 
Tomlin, Charles Grodin en Mike Doug
las. (VTM, om 20u.) 

Dond. 23 maart 
Ho! 

Frangois ,,Ho" Holin is een autora
cer die na een ongeval zijn vergunning 
is kwijtgeraakt en nu werkt als chauf
feur voor een stelletje bankrovers. Na 
zijn arrestatie en ontsnapping wordt hij 
zowel opgejaagd door de politie als 
door zijn vroegere werkgevers. Franse 
gangsterfilm van Robert Enrico uit 
1968 met Jean-Paul Belmondo en Jo
anna Shimkus. (TF 1, om 22u.30) 

Vrijdag 24 maart 
Just a Gigolo 

Duitse film uit 1978 met o.a. David 
Bowie, Mariene Dietricht, Kim Noval en 
Sydne Rome. Barones von Semering 
heeft na WO I een gigolo-bedrijfje op
gebouwd. Paul, een jonge Pruissische 
officier van adellijke afkomst, keert te
rug naar Berlijn en heeft dringend geld 
nodig... (VTM, om 20u.) 
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I 
Hebben ze me daar 

weer wat uitgevon
den cocooning Het 
begrip zou via Panis 
en Londen vanuit de 
States zoetjes aan 
naar het noorden 
evolueren Naar ons 
dus 

^ ^ * ^ J Eigenlijk is het een 
^ ^ B ^ ' A derivaat van de film 
^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ P Cocoon waarin be-
^ ^ ^ L ^ jaarden zich samen 

^ ^ ^ ^ ^ amuzeren en daarbij 
I ^ ^ ^ ^ nog verjongen ook 
^ ^ ^ ^ B Cocoon komt na-
^ ^ 1 ^ tuurlijk van cocon, 

het beschermende 
omhulsel rond de 
pop die uiteindelijk 

vlinder wordt 
Cocooning is een maatschappelijk 

verschijnsel, een trend, een levens
stijl De hele rage ts beaonnen toen 
het Franse weeKblad Elle het feno
meen ging uitspitten en als indispen
sable deklareerde 

Cocooning 
Maar wat is nu precies cocooning'' 

Ik heb er met mijn huisgenoten over 
gesproken Het is om te beginnen een 
werkwoord, het kan dus vervoegd 
worden Liefst m huiselijke kring 

In tegenstelling tot de zeventigers 
voor wie huisje, tuintje, kinderen als 
te mijden waren houdt de cocooner 
het bij gezellig thuis Niet langer meer 
naar de kroegen en U weet wel 

Nee, de cocooner speelt op veilig 
vrouwtje en kindjes Meer zelfs, want 
de handleiding beveelt, een ruime 
kookpan om hutsepot, stovertj en an
dere simpele dingen in klaar te stoven 
voor de vele vrienden die de cocoon
er om de haverklap uitnodigt 

Cocooners vormen gelukkige paren 
die weer willen trouwen en niet meer 
samenhokken, die een huis met tuin 
betrekken waar de kinderen kunnen 
ravotten De cocooner beschikt over 
een diepvriezer om de vruchten van 
zijn werk klaar te houden voor de 
lange winteravonden Naast de open 
haard spint de poes, want die is het 
simbool van gezelligheid De televisie 
blijft uit en wordt nog alleen voor het 
wereldnieuws aangezet 

Niet verslaafd aan uiterlijk schoon 
zit de cocoon-familie de hele avond m 
lekkere pijama s en kamerjassen Van 
de cocoon-vader wordt verwacht dat 
hij verhalen vertelt of de beurs houdt 
bij het monopoly-spel Het ganzen
bord wordt opgeherwaardeerd 

Cocooners die het wat verder heb
ben gebracht richten muziek- en poe-
zieavonden in of een film met diskus-
sie achteraf 

Moeder-cocoon ncht al eens een 
naaikransje in of een kursus spin
nen " 

De cocooner is ook een nauwgezet 
werknemer Hij schuwt met om werk 
mee naar huis te brengen en om er 
zijn huisgenoten bij te betrekken 

Toen ik al dat moois had doorgeno
men vroeg ik mij toch af wie deze 
onzin kon bedenken Wat graag 
schuif ik het dagdagelijkse werk 's 
avonds van mij af en val ik mijn 
huisgenoten niet lastig met proble
men die ZIJ reeds genoeg hebben 

En dat van die gezelligheid Probe
ren WIJ het zelf met reeds eeuwen 
gezellig te maken bij een ronkende 
haard, een poes en een kwik kanarie
pietje' Eens een etentje onder vrien
den Een zomerzondagavond op het 
terras 

Ik verdenk er een hoop gefrustreer
de intellektuelen van het warm water 
te hebben uitgevonden Of zijn de 
verkopers van kookpannen er weer' 

Voor mij zijn cocooners niks nieuws 
onder de zon, zij verkopen oude wijn 
m nieuwe zakken Misschien smeren 
ze me wel een paar speciale schoe
nen aan of onderkledij met ingebouw
de gezelligheid' Mij met gezien' 

Gastvrijheid is van alle tijden Ge
zelligheid, niemand kan er zonder 
Warmte, wij leven er van Een poes, 
altijd welkom 

En ga zo maar door 
m 

Lekker thuis blijven, maar natuur
lijk 

Maar soms toch ook eens uitvliegen 
naar het groot gedruis van de stad om 
achteraf op kousevoeten het huis in 
te sluipen, terug naar het gezellige 
nest 

Naar de cocon waar het goed om 
leven is 

Ja, dan ben ik ook een cocooner 
Maar niet te fanatiek! 

De ,,verboden te roken" kampanjes gaan met 
zonder effekt voorbij. Al geven de fabrikanten 
schaars cijfers vrij, feit is dat er minder witte tabaks
stokjes over de toonbank gaan. Vreemd daarbij is 
dat de sigaar zich goed handhaaft. Handelaars 
gewagen zelfs van een omzetstijging. De verklaring 
hiervan is marketmgwijze moeilijk geven. Toch lig
gen enkele gissingen voor de hand. 

Z o gaat het verhaal dat een 
sigaar minder ongezond 
zou zijn Dat ligt o i vooral 

aan de manier van roken Een 
echte sigarenliefhebber inhaleert 
met of weinig, hij is een proever 
die het werk eerder in de mond 
doet dan in de longen Hij rookt 
ook bij voorkeur sigaren van 100 
% zuivere tabak dus zonder 
papier, dat met alleen schadelijk 
is, maar ook aanleiding geeft tot 
hinderlijk nasmeulen Een sigaar 
verspreid wel meer rook, maar 
die wordt doorgaans als aange
namer ervaren dan de scherpe 
sigarettenrook Ook de prijs zal 
wel een rol spelen Waar die 
vroeger aanzienlijk hoger lag is 
het prijsverschil nu min of meer 
genivelleerd en sigaren stijgen 
alleszins minder snel in prijs dan 
sigaretten Kortom, de sigaren-
konjunktuur heeft de wind mee, 
al moet het produkt zelf liefst op 
een tochtvrije plek genoten wor
den 

Hoe ziet de anatomie van een 
sigaar er nu u i f Het binnengoed 
bestaat uit min of meer fijngesne
den tabak, zonder nerven Daar 
rond zit het omblad of dekblad 
dat sterk en gaaf moet zijn Dit is 
het duurste blad van de sigaar. 

dat in eksemplaren van mindere 
kwaliteit vaak door papier vervan
gen wordt, dat moeilijk van echte 
tabak te onderscheiden valt Als 
u een nieuw merk probeert knijp 
dan even een sigaar stuk en 
scheur het dekblad Papier 
scheurt wat gerafeld, echte tabak 
scherp en recht Het buitenste 
blad heet sierblad Mijd overdadig 
gematteerde sigaren Het tabak
spoeder dient vooral om foutjes 
m het sierblad te verhullen en 
vormt in de mondhoeken een met 
zo smakelijk afzetsel 

De afwerking kan goed af- en 
aangesneden zijn, hoewel nu ook 
zgz wilde soorten populair zijn 
met een losse f los Hij doet heel 
natuurlijk aan, maar wat smaak 
betreft, maakt flos of met mets uit 
Een sigaar moet stevig gerold en 
geperst zijn, evenwel nooit te 
hard want dat verhindert een 
goede luchtcirkulatie en bemoei-
lijke aangenaam trekken wat 
soms misselijkheid kan veroorza
ken 

Er bestaand sigarentypes naar 
ieders manier van roken, met 
soms exotische, soms pittoreske 
namen sigarillo, spnet, senorita 
tuitknak, bolknak, corona, pana-
tella, enz 

C^^^ie/i 
Antwerpen is een stad die vasthoudt aan haar 

tradities, maar die onversaagd de buitenwereld tege
moet treedt en daarbij de geestelijke waarden met uit 
het oog verliest. 

Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men 
een of andere Mariakapel tegen. Hetzij aan een huis 
(huiskapel), midden m de natuur (veldkapel), in een 
bos (boskapel) of m een stad (o.m cholerakapel) 

IN Antwerpen vinden we noch
tans ook het gewone Maria
beeld tegen de gevels ge

plaatst WIJ lopen er soms on
oplettend voorbij en in de jacht 
naar het materiele bestaan 
schenken wij nog weimg aan
dacht aan dit historisch schone 
en waardevolle 

Nochtans bezit Antwerpen een 
schat van deze gevelbeeldjes, 
bewijzen van vroegere (en aktue-
le) volksdevotie, meer dan eens 
ware meesterwerkjes van artistie
ke kunde 

Vandaar dan ook dat door de 
Dienst voor Toensme van de Me
tropool een bewegwijzerde Ma
donnawandeling werd uitgege
ven, waarmee u reeds een be
langrijk deel van deze Maria-
beeldjes kunt (her)ontdekken 

Wandelend over de korte af
stand tussen de Grote Markt en 
het Begijnhof wordt u aan de 
hand van een vlot leesbare bro
chure attent gemaakt op een vijf
tigtal Madonnabeeldjes, die zich 

op deze route bevinden Van elk 
beeldje werd een korte beschrij
ving gemaakt en de meestal ver
geten geschiedenis opnieuw in 
herinnering gebracht 

De brochure is te koop (30 f r ) 
bij de Dienst voor Toerisme Gro
te Markt 15, in het Onthaalpavil-
joen aan het Koningin Astrid-
plein m de Informatiecentra van 
de distrikten of door storting van 
50 fr op rekening nr 000-
0025250 30 t n V de Stadsont
vanger, Hofstraat 17 2000 Ant
werpen, met vermelding PT/Ma-
donnawandeling 

Misschien minder devoot, 
maar zeker met minder interes
sant, IS de Markante Vrouwen 
Wandeling, eveneens een uitge
stippelde route die u echter langs 
straten en pleinen brengt waar 
bekende Antwerpse vrouwen, 
historisch en hedendaags heb
ben gewoond of gewerkt Aan de 
zelfde voorwaarden verkrijgbaar 
als de Madonnawandeling, bij 
storting van 50 fr als vermelding 
PVA^rouwenwandUmg 
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^nihouden 
Het begrip ,,perestroika" slaat weliswaar vooral op 

politieke aspekten van de toenemende ontspanning 
binnen de Kremlin-muren, maar evenzeer op kulture-
le. Misschien ligt hier wel de wezenlijke draagwijdt 
van de versoepeling in de Russische samenleving: 
de geestelijke kreativiteit krijgt weer kansen. Twee 
recente gebeurtenissen zijn hier betekenisvol: een 
tentoonstelling en een boek. 

IN 1935 overleed in een ver
twijfeld artistiek isolement 
een van de grondleggers van 

de abstrakte kunst Kazimir Male-
vich begon als een klassiek ge 
schoold schilder werkte een tijd
lang expressionistisch, daarna 
abstrakt en veroverde m de twinti 
ger jaren zijn onvervangbare 
plaats in de geschiedenis van de 
moderne schilderkunst met de 
uitvinding van het suprematisme 
een uiterst sobere abstraktie 
waarin kleur, lijnen en vlakken tot 
hun absolute essentie herleid 
werden Malevich was een revo
lutionair en geloofde als zovele 
van zijn kunstbroeders in de Mar
xistische revolutie Het bekwam 
hen slecht Lenin liep er met zo 
met op en Stalin misprees hen 
Velen weken uit, pleegden zelf
moord werden gevangen gezet 
of trokken zich uit het artistieke 
openbare leven terug Malevich 
schilderde weer figuratief men
sen zonder gelaat, landschappen 
zonder huizen of natuur een 
schrijnende leegte, wellicht 
machteloos protest Toch bleven 
belangrijke werken van hem be
waard, notabene in enkele zalen 
van het Hermitage-museum in 
het Winterpaleis te Leningrad 

Tien jaar geleden trokken wij 
met een Antwerpse kulturele 
klub, voorzien van een aanbeve-
Imgsbnef van de Sovjet-ambas-
sade, naar Leningrad Maar mets 
kon de konservator vermunwen. 

de Malevich zalen bleven pot
dicht , Ons volk IS er nog met rijp 
voor, wij mogen dit volk niet bele 
digen door u wel toe te laten" 
Ondertussen is er snel veel ver
anderd De kunstenaar werd her
ontdekt en nog tot 28 mei gaat er 
in het Stedelijk Museum van Am
sterdam een groots opgezette 
Malevich-overzichtstentoonstel-
ling met Russische medewer
king 

Het grotendeels autobiografi 
sche ,Kinderen van de Arbat" 
van Anatoli Rybakov (1911) be
handelt tal van onderwerpen die 
voorheen nooit in de Sovjet-litera-
tuur aan bod waren gekomen 
o a de interne intriges en burok-
ratie m de partij, de Stalin terreur, 
enz Een magistraal werk is dit 
lijvige boek (531 biz ) pijnlijk ob-
jektief maar toch vol aangrijpen 
de bewogenheid en menselijk 
medeleven In 1987 verscheen 
het voor het eerst in afleveringen 
in een literair tijdschnft en was 
meteen uitverkocht Vele Russi 
sche intellektuelen beschouwen 
het monumentale werk als het 
belangrijkste boek van een Sov-
jet-auteur sinds Bons Pasternaks 
,,Dokter Zj ivago" Niet zonder re
den stelt men in Moskou „Hier
na moeten onze geschiedenis
boeken vervangen worden" 
Wellicht een opdracht voor histo
rici die hun bijdrage aan de pere-
stroika willen leveren 
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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. 

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. 

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

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

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

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

— GUY VANDENBRANDEN eksposeert in de Antwerpse stads
schouwburg tot 26 maart een selektie van zijn werk. 

Guy Vandenbranden is wat men noemt ,,een vaste waarde" in de 
moderne Vlaamse Schilderkunst. Toen hij 24 jaar was, in 1950, hield 
hij hij in Brussel, zijn geboortestad, zijn eerste individuele tentoonstel
ling. In 1960 vestigde hij zich in Antwerpen en namen zijn aktiviteiten 
nog toe. Tientallen eksposities, individueel of in groepsverband, ook in 
het buitenland, een aantal prijzen en een indrukwekkende lijst van 
publikaties, bewezen zijn groot talent. Hij werd dan ook al vlug een 
,,meester van de geometrische abstraktie" genoemd. Tevens bewo-
nerde men zijn vermogen om zijn kunst in moderne en funktionele 
architektuur te integreren (hij voerde ook talrijke muurschilderingen 
uit). 

De tentoonstelling kan gratis bezocht worden tijdens de openings
uren van de stadsschouwburg. 

— 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 tot 15.30 uur. 

— Schilderijen van EDWARD MOONS, beelhouwwerk en grafiek 
van ROLAND RENS en beeldhouwwerk van DANY TULKENS zijn te 
zien in het Kultureel Centrum Brussel (In de voormalige St.-Nikolaas-
kerk te Neder-Over-Heembeek) tot 10 april. 

Open alle dagen van 15 tot 18 uur, weekeinde inbegrepen, gesloten 
op maandag. 

— Van 18 maart tot en met 16 april loopt in het Museum Dhont 
Dhaenens (Museumlaan 14, 9831 Deurie) de tentoonstelling ,,Schil
ders van de jaren '90 " met werk van JAN DE CONYNCK, FRANS 
GENTILS en CHRISTIAAN VERHELST. 

Open van woensdag tot vrijdag: van 14 tot 17 uur, zaterdag en 
zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Inkom 20 fr. 

— In kunstgalerij Embryo (Naamsestraat 49 3000 Leuven) wordt tof 
23 april werk (email, akwareilen en juwelen) van HEDWIG LUYKX 
tentoon gesteld. 

—,,Dialogen" is de titel van een tentoonstelling met werk van JOHN 
CHARLES SMETS die van 18 maart tot en met 30 april loopt in het AZ-
VUB, Laarbeeklaan 101 in Jette. 

Alle dagen vrij toegankelijk van 9 tot 20 uur. 

,,Licht is de essentie van mijn schilderijen. Licht schept leven, licht 
schept vorm, licht schept kleur." Werk van John Smets in het AZ-VUB 
te Jette. 

— Van 15 april tot en met 15 mei loopt in het Kultureel Centrum 
Antoon Spinoy in Mechelen de RETROSPEKTIEVE RIK BROUWERS. 

De ekspositie is dagelijks toegankelijk van 10 tot 12 en van 13.30 tot 
18 uur. 

(samenstelling ts) 
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Boer Wortel op de amoereuze toer.. 

R ! 
E 

OLAND VERHAVERT ver
filmde Felix Timmermans' 
.Boerenpsalm. Ronny Water

schoot moet Wortel verbeelden, Jef 
Burm speelt een pastoor die maar 
met ouder wil worden, Magda Lesage 
is Fien (Wortels eerste vrouw) — die 
een nest kinderen krijgt, moet sloven 
als een slavin, maar er blijft uitzien of 
ze net op De Keyserlei een theekrans
je hield met Frisine (Wortels tweede), 
een Christel Domen die voor het nodi
ge borst- en billenwerk moet zorgen 
en zich als een zich kapotwerkende 
boerin, de bete tandarts van het land 
kan permitteren Je ziet de cv niet in 
de boerderij liggen, maar je vermoedt 
ze er wel en dat is kort gezegd deze 
Boerenpsalm in een notedop: een 
beetje ongeloofwaardig. De enkele 
mooie passages — en die zijn er, 
vooral fotografisch — zijn dikwijls her
halingen van hetgeen we reeds in De 
Vlasschaard zagen. 

Nieuw 
in de bios 

Toen na een open deur intrappen
de speech, waar niemand wat aan 
had, spreker George Impens (voorzit
ter van de VZW Antwerpse Film Stich
ting) nog even de namen opsomde 
van alle landen van waaruit de deel
nemende films komen — in alfabeti
sche juiste volgorde liefst! — eindelijk 
het 18 International Filmfestival Ant
werpen opende met Mississippi Bur
ning van Alan Parker, lagen de ver
wachtingen voor deze 7 x Oscar-
genomineerde 125 minuten durende 
film zeer hoog. Het gaat over twee 
FBi-agenten, die naar Jessup in de 
zuidelijke Amerikaanse staat Missis
sippi worden gestuurd, om er de ver
dwijning te onderzoeken van drie jon
ge stemrecht-aktivisten — een zwarte 
en twee blanken — die men aan het 
begin van de film heeft zien en horen 
vermoorden. Het bureau van de sher
iff blijkt al vlug een nest van KKK-
leden en van de rest van de blanken, 
blijken de meesten ook met een punt
hoofd rond te lopen. De ene brando-
maanslag na de andere op zwarte 
huizen en kerken volgt en het spijtige 
is, het laat je allemaal een beetje 
koud, het is zo emotieloos gefilmd. 
Het is net alsof je een dokumentaire 
voor de zevende maal ziet. De film 
werkt alleen maar op het ogenblik dat 
hij zich afwendt van het waar gebeur
de en het verhaal van de oplossing 
van de moorden gaat verzinnen, wan
neer een schitterende Gene Hack
man en zijn evenknie Willem Dafoe 
de bende van deputy-sheriff Brad 
Dourif — geef die een rol van een 
slechte en hij geeft jou een Oscar
vertolking — oprolt, op een weergalo
ze manier. (Tussen haakjes: Hebben 
de zwarten nu helemaal niks bijgedra
gen in hun strijd om vrijheid ? Als men 

• ' " 

de hoofdpersonages in Cry Free
dom, A world apart en Mississippi 
Burning bekijkt, kan men duidelijk 
van een white supremacy spreken en 
is het alsof Martin Luther King nooit 
heeft bestaan.) 

Met The land before time van Don 
Bluth begeven o.a. producers Steven 
Spielberg en Georges Lucas zich op
nieuw op het pad van de animatiefilm, 
na hun grote sukses met An Ameri
can Tail. Deze iets méér dan één uur 
(66 mm.) durende film zal de kis — 
onderde lOjaar —wel bevallen, want 
al IS het verbeeldingloos verhaaltje 
van een cent, de kwaliteit van de 
animatie staat buiten kijf. Maar vol
wassenen zullen met slapende koeie-
nogen zitten aankijken tegen de 
queeste van deze kleine dinosaurus, 
een queeste die je zo koud laat als de 
meeste mededelingen van de rege
ring. (Festival van de Fantastische 
Film, Brussel. Zaterdag 25/3 om 
16.30 uur). 

Festivalkrant — 
Antwerpen 

Donderdag 1/63/ — 20u.: Trouble 
in paradise, de reeds van 1987 date
rende Robbe de Hert-film, die veel 
troebels kende. Een politieke thriller. 

Vrijdag 17/3 - 22u.15: The fruit 
machine, een Engelse produktie uit 
1988. Auteur Frank Clarke (Letter to 
Brezhnev) schreef het verhaal van 
twee Liverpoolse jongens die probe
ren hun uitzichtloos bestaan te ont
vluchten en tevens op de vlucht zijn 
voor de moordenaar van een traves
tiet, moord waarvan ze getuige wa
ren. 

Zaterdag 18/3 — 20u.: Un senor 
muy viejo con una alas enormes. 

Een van de zes filmen die het eerste 
co-produktie deal werden van Spanje 
en zes Latijns-Amerikaanse landen, 
naar verhalen van Gabriel Garcia 
Marquez. Voor de literair geïnteres
seerde filmfanaat. 

Pastoor Burm.. 

Maandag 20/3 — 20u.: Slotvoor-
stelling. Wordt waarschijnlijk de nieu
we Woody Allen: Another woman, in 
plaats van het aangekondigde Dan
gerous Liaisons, die zonder het noe
men van ook maar één reden werd 
terug getrokken. 

Willem Sneer 

Vlaanderen 
Morgen 

Met een nieuw kleedje aan is 
het eerste nummer van jaargang 
89 van Vlaanderen Morgen ver
schenen. Zoals met de meeste 
nieuwe dingen moeten we nog 
wat wennen aan de zwarte om
slag. Hopelijk ziet de werkge
meenschap Vlaanderen Morgen 
Vlaanderens toekomst niet even 
donker tegemoet als de kaft doet 
vermoeden! 

Het eerste nummer bevat o.m. 
een artikel van Bert Raes, die zijn 
visie geeft op de invulling van de 
Vlaamse autonomie. Jaak Billiet 
heeft vervolgens een gesprek 
met Hugo Schlltz en Magda Ael-
voet over de pacifikatiemogelijk-
heden van de staatshervorming, 
haar kansen om de demokratie 

ook dichter bij de burger te bren
gen, de al dan niet noodwendige 
emanatie van de etnische eigen
heid als basis voor de federale 
verdeling, en het vraagstuk van 
de solidariteit tussen gemeen
schappen en gewesten. 

Verder kunt U nog bijdragen 
lezen van Frank Becuwe, die 
"Hoe wordt de samenleving het 
best ingericht?" van S.W. Cou-
wenberg doorlicht, van Nic van 
Bruggen over kunstenares Veer-
le Rooms, van Veerie Schiltz en 
van Eric Van de Casteele. 

Een abonnement op Vlaande
ren Morgen kost 650 fr. te storten 
op rek. 409—8524961—63 voor 
Vlaanderen Morgen, 2100 Deur-
ne. 
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Reeds een vijfde druk! 

Kathe Kollwitz in Vlaanderen 
Oorlogsbegraafplaatsen zijn oorden van herinne

ring aan het eindeloze leed van duizenden gesneu
velden en aan dat van evenveel ouderparen. Dit 
oeverloos verdriet vinden we terug in het beeldhouv\/-
werk ,,Het treurende ouderpaar" van Kathe Kollwitz, 
dat zich op de Duitse militaire begraafplaats van 
Vladslo (W.-VI.) bevindt en algemeen als het artistiek 
meest volmaakte, maar ook als het aangrijpendste 
,,oorlogsmonument" wordt beschouwd. 

OVERdit beeldenpaar 

schreef Raf Seys het in
dringende werk „Kathe 

Kollwitz in Vlaanderen" dat met 
enkel de geschiedenis ervan be
licht, maar ook een pleidooi is 
voor een kollektief „neen" aan 
elke vorm van bewapening. 
Sinds 1964 kende het vijf druk
ken, wat bewijst hoe groot de 
honger van ons volk is naar eerlij
ke informatie over een pijnlijk 
verleden, dat in de Westhoek nog 
steeds heden is. 

Het treurende 
ouderpaar 

Kathe Kollwitz werd op 8 juli 
1867 te Koningsbergen (de voor
malige hoofdstad van Oost-Prui
sen, thans Kaliningrad) geboren. 

Zij had een zoon. Peter, die op 23 
oktober 1914 m het Westvlaamse 
Esen sneuvelde en op het ge
hucht Roggeveld begraven werd. 

Reeds in december 1914 vatte zij 
het plan op om een gedenkbeeld 
voor haar zoon te maken. Het zou 
een dubbelbeeld worden, dat de 
vader en de moeder van elke 
gesneuvelde simboliseert. Een 
ontroerend beeldhouwwerk, dat 
Seys als volgt beschrijft: ,,Het 
stelt een vader voor: Peters ei
gen vader; met al zijn opgekropt 
mannelijk leed; met ingevallen 
wangen en verbeten trek om de 
mond; de armen krampachtig om 
het lichaam geslagen; het hoofd 
uit de opgetrokken schouders 
groeiend; neerblikkend op de 
duizenden graven, waaronder 
dat van zijn zoon in het onmiddel
lijk bereik van zijn ogen. En een 
moeder: Kathe Kollwitz zelf, 
voorovergebogen, de ogen gelo
ken, met de rechterhand de wijde 
mantel dicht tegen haar wang 
aandrukkend: één en al Innig
heid, verdriet en liefde" {b\z. 11). 

Gedurende twaalf jaar maakte 
Kollwitz schetsen, tekeningen en 
gipsmodellen, die haar echter 
niet bevredigden. Het bleek haar 
een hopeloze opgave om het leed 
van zichzelf en anderen in één 
kunstwerk samen te vatten. In 
1926 -— het jaar waarin zij zelf het 
Roggeveld bezocht — besloot zij 
alle denk- en zoekwerk stop te 
zetten en de laatste versie in 
graniet te kappen. Pas in 1932 
bereikten de beelden Vlaande
ren, waar zij als wachters aan de 
ingang van het Roggeveld wer
den geplaatst. In 1955-1957 be
sloot men het aantal Duitse be
graafplaatsen in West-Vlaande-
ren te verminderen tot vier. Zij 
bevinden zich te Hooglede, Lan-
gemark, Menen en Vladslo. Ook 
het kleine Roggeveld werd ont
ruimd en de stoffelijke resten van 
Peter en die van 1538 andere 
soldaten naar de begraafplaat 
Het Praetbos te Vladslo onderge
bracht, waar reeds 3233 soldaten 
rustten. Door die sterke aangroei 
steeg het aantal gesneuvelden er 
tot 25.638 en dit op een opper
vlakte van amper 1,20 ha.; een 
massagraf! Het graf van Peter, 
die als musketier streed, bevindt 
zich in de onmiddellijke nabijheid 
van ,,zijn" treurend ouderpaar. 

Onontbeerlijke 
gids 

In een vlotte en fel bewogen 
schrijfstijl schetst Raf Seys de 
wording van Het treurende ou
derpaar, dat niet enkel het meest 
kunstzinnige en ontroerende oor
logsmonument is, maar tevens 
één van de drie beeldhouwwwer-
ken van Kollwitz uit ons kunstpa
trimonium. De overige twee, 
,,Piëta" (1937) en ,,Klacht" 
(1938) bevinden zich in de verza
meling van het Openluchtmu
seum voor Beeldhouwkunst Mid-
delheim te Antwerpen. Het boek 
bevat een goudmijn aan informa
tie, waarvan het grootste deel 
niet eerder werd gepubliceerd. 
Daarvoor putte Seys ondermeer 
uit het dagboek en de brieven van 
Kollwitz en uit schriftelijke getui
genissen van haar zoon Hans en 
kleindochter Jutta. Het ikonogra-
fisch gedeelte bevat een fotogra
fische studie van de Oostendse 
kunstfotograaf Jean Mil en zes 
schetsen en studies uit de verza

meling van het Wallraf-Richartz-
Museum (Keulen). Voor wie de 
toeristische Houtlandroute als 
daguitstap kiest, is een bezoek 
aan Het treurende ouderpaar een 
artistiek en emotioneel hoogte
punt, waarbij dit boek eenonont-
beerlijke gids is. Wie zich echter 
door Seys zelf wil laten informe
ren — ter plekke — en kosteloos 
— hoeft hem slechts te kontakte
ren op het adres: De Rumberg, 
Ringlaan 1 te 8280 Koekelare. 
Ook bij hem kan men een gesig
neerd eksemplaar van het boek 
bestellen door storting van 180 fr. 
op re>(eningnummer 000-
0516779-60. 

Herwig Verleyen 

— Kathe Kollwitz In Vlaanderen, 
Raf Seys. Uig. De Rumberg, Koeke
lare. 1988 (5e druk). 

Het treurende echtpaar van 
Kathe Kollwitz te Vladslo blijft 
ontroeren... 

Willem M. Roggeman 

De dichter 
als slachtoffer 

Het is merkwaardig stil geworden rond Willem M. 
Roggeman. Voor zijn jongste publikaties bracht de 
kritiek nog maar matig belangstelling op. Hij past 
immers niet in de thans gangbare schablones. En hij 
is wellicht het slachtoffer van zijn niet aflatende 
belangstelling voor literatuuur, schilderkunst en mu
ziek. De bedrijvige bemiddelaar staat de dichter in de 
weg. 

van zichzelf 

VAN 1959 tot 1981 was Wil
lem M. Roggeman joerna-
list bij Het Laatste Nieuws. 

Sindsdien is hij adjunkt-direkteur 
van De Brakke Grond te Amster
dam. Hij kan reeds bogen op een 
omvangrijk en gediversifieerd 
oeuvre, dat wel waardering en 
erkenning kreeg, doch nooit écht 
in de aktualiteit en de belangstel
ling kwam. 

Avant-garde 
Met de romans De centauren 

(1963) en De verbeelding (1966) 
sloot hij resoluut aan bij de inter
nationale avant-garde, en uit de 
roman die hij onlangs voltooide, 
doch vooralsnog ongepubliceerd 
is, blijkt dat hij de ingeslagen weg 
vastberaden verder bewandelt, 
zonder zich te storen aan de 
canons van de dominante mo
des. 

Als dichter debuteerde Rogge
man in 1958 in de irrationele en 
door het onbewuste geschraagde 
geest van de zogenaamde post-
experimentele of 55-tigers. De in
dividualistische taaiverkenning 
resulteerde, na een ingrijpend 
versoberingsproces, in een eigen 

en trefzekere zegging, waarbij 
een synthese tussen de taaige
richte allerindividueelste uitdruk
king van de allerindividueelste 
emotie en een algemenere, uni
versele probleemstelling tot 
stand kwam. Het dynamisch 
beeld bleef echter in zijn poëzie 
primeren, het primaire beeld dat 
de lezer rechtstreeks aanspreekt 
en ontroert, en raakpunten ver
toont met de schilderkunst, waar
voor Roggeman ook in talrijke 
kritische artikels, essays en inter
views een gedreven en deskundi
ge belangstelling aan de dag leg
de. 

Als interviewer heeft hij zijn 
sporen ruimschoots verdiend, 
zoals uit de vijf bundels Beroeps
geheim genoegzaam blijkt. 

Bemiddelaar 
Roggeman behoort niet tot het 

slag irriterende ondervragers die 
er op uit zijn het eigen inzicht op 
te dringen of de eigen (vermeen
de) eruditie te etaleren. Neen, hij 
stelt zich als waarnemer en be
middelaar in dienst van de geïn
terviewde die hij zacht en haast 

onmerkbaar dwingt tot heldere 
formulering. Ook in zijn joernalis-
tieke en essayistische bijdragen 
is het hem steeds in eerste in
stantie te doen geweest om het 
toegankelijk maken van de inner
lijke wereld van de door hem 
behandelde kunstenaar. Deze 
diskretie, uiteindelijk dienende 
maar onmisbare funktie is on
dankbaar en wordt zelden naar 
waarde geschat. De drang tot 
informeren, verduidelijken en 
aandacht opeisen voor alle as-
pekten van het literaire en plasti
sche landschap komt eveneens 
tot uitdrukking in Roggemans re-
dakteurschap van De Vlaamse 
Gids en voorzitterschap van het 
aktieve Louis Paul Boon-gezel
schap, dat bij Facet voortreffelij
ke Jaarboeken publiceert. 

Gaandeweg werd Roggeman 
echter het slachtoffer van zijn 
bemiddelaarsrol: de aandacht 
voor zijn kreatief werk verslapte, 
ook als gevolg van wat Leo 
Geerts terecht de MacDonaldise-
ring van de literatuur noemde: de 
kritiek pikt enkele items uit die 
publicitair opgeklopt en gepro
moot worden, ten nadele van alle 
andere, vaak evenwaardige pro-
dukten. 

In 1985 verscheen Roggemans 
verzamelbundel Memoires, de 
neerslag van dertig jaar poëzie. 
Paul de Vree, de onvermoeibare 
verdediger van alle avant-gardes, 
schreef er een verhelderende in
leiding voor. Thans verschijnt Al 
wie omkijkt is gezien, een terug
blikkende selektie ook vaak tot 
hiertoe ongepubliceerde gedich
ten, ingeleid door Hubert Lampo. 

Toegankelijk 
In ,,Orfeus kijkt toch om" be

wijst Lampo, zelf een resolute 
voorstander van de traditionele 
schriftuur, dat hij als objektive-
rende kritikus niet de minste 
moeite heeft met de waardering 
van de experimentele schrijftrant. 
Zijn waarderende analyse van 
Roggemans nouveau roman-pro-
za en nog steeds taaiexperimen
tele en beeldende, doch verstilde 
poëzie, is dan ook de erkenning 
van een eenzelvig talent. Een 
auteur die zowel bij De Vree als 
Lampo waardering oproept, kan 
dat slechts door de oorspronke
lijkheid van zijn visie. 

Al wie omkijkt is gezien illus
treert eens te meer Roggemans 
oorspronkelijke synthese tussen 
realisme en subjektieve, verbeel
dende benadering. Kollage en ly
riek, scherpe observatie en 
krachtige verdroming, zelfver-
kenning en drang tot kommunika-
tie zijn kenmerken van deze toe
gankelijke poëzie, die echter 
komplekser en erudieter is dan 
bij een eerste lektuur bevroed 
wordt, en toch een breeds (poë
tisch geïnteresseerd) publiek kan 
aanspreken. 

H.-F. Jespers 

— Al wie omkijkt Is gezien. Gedich
ten 1974-1987. Willem M. Rogge
man. Met een inleiding door Hubert 
Lampo. Uitg. Manteau, Amster
dam/Antwerpen, 1988, 106 biz., 
545 fr. 
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Jong talent in 

Het rijk der lichten 
Het Jonge Vlaamse Proza is een veelkoppig 

monster dat op geregelde tijdstippen en in steeds 
wisselende gedaanten de kop opsteekt in het anders 
stille Loch Ness van letterenland. Het debuutsyn
droom tiert meedogenloos voort, aangewakkerd 
door allerlei, ook kommerciële, faktoren en begeleid 
door kritici en recensenten die, de overbiddelijke 
logika van de mediatisering indachtig, het vermeen
de nieuwe met intrinsieke kwaliteit verwarren, en in 
elke zucht een (aanzet tot) fuga menen te moeten 
onderkennen. 

HET gebrek aan historisch 
perspektief en minimale 
objektiviteit heeft als on

vermijdelijk gevolg dat de voorbij-
flitsende en reeds vergeten ak-
tualiteit druk in kaart wordt ge
bracht, net of het literaire land
schap uitsluitend uit een opeen
volging van een eenzame en 
gedenkwaardige hoogtepunten 
bestaat. 

Magritte 
Onder de titel Het rijk der lich

ten stelden Myriam Libert en Jan 
Lampo een bundel verhalen sa
men waarin elf „jonge" Vlaamse 
auteurs aan bod komen. Het was 
hen met te doen om een naar 
eigen inzicht representatieve 
staalkaart aan te reiken, noch om 
het benadrukken of inaugureren 
van een zoveelste trend. Libert 
en Lampo opteerden voor teksten 
rondom eenzelfde thema, wat 
een auteur,,toelaat zijn vakman
schap te tonen. Op die manier 
maakt de lezer kennis met de 
eigen denkwijze, stijl en benade-
nng van ledere schrijver en ont
staat een boeiende konfrontatie 
tussen teksten onderling." 

Het opgelegde tema werd het 
raadselachtige schilderij van 
René Magritte, L'empire des lu-
mléres. Een dertigtal jonge 
Vlaamse auteurs werden aange
schreven. Tien van hen wensten 
op grond van uiteenlopende re
denen met mee te werken, en 
een aantal inzendingen vond 
geen genade in de ogen van de 
samenstellers, die als doorslag
gevende kriteria vooropstelden' 
,,Stilistische kwaliteit, de origina
liteit van de basisidee, of die al 
dan niet konsekwent werd uitge
werkt, de opbouw van een boei
ende plot met een geslaagde ont
knoping." 

Het rijk der lichten kreeg tot op 
heden de aandacht met die het 
m.i. ongetwijfeld verdient. Libert 
en Lampo hebben inderdaad 
boeiende verhalen van uiteenlo
pende faktuur bij elkaar ge
bracht. Het valt daarbij ook op 
hoe het vreemde klimaat dat Ma-
grittes schilderij beheerst, blijk
baar aanstekelijk gewerkt heeft 
op de verbeelding van de elf 
gebundelde verhalenschrijvers. 

De macht 
van de idee 

Patrick Bernauw, Rudi Her
mans, Guido van Heulendonk, 
Jacques Hoste, Ludo Noens en 
Joris Tulkens bewgen zich aan 
de rand van, of volop m, de fanta-
siek en geven gestalte aan een 
soms expliciet aangereikte we
reldbeeld. Patrick Bernauw 
(1962) vermeit zich m een duide
lijk surrealistisch bepaalde vor
mentaal die bij herhaling verwijst 
naar de plastische kunsten en de 
metaforische wereld van Magrit
te. Jammer dat hij de beeldvor
ming met steeds in de hand weet 
te houden en zich soms overgeeft 
aan onbeheerste voortwoeke-
ring. Rudi Hermans (1953) be
handelt in zijn nuchtere en laco

nieke stijl een niet bijster origi
neel, typisch gegeven uit de fan-
tastiek, zo dat zijn overigens 
goed gekonstrueerd en strak ver
haal nogal voorspelbaar is. Ook 
Jacques Hoste (1950) vertrekt 
vanuit een archetypische ge
meenplaats m een geslaagd ver
haal waarin het huis tot een my-
tisch oord wordt verheven. Ludo 
Noens (1949), uitgever van het 
tijdschrift Portulaan waaruit be
langstelling voor esoterische ge
gevens overvloedig blijkt, schreef 
met ,,Het raam op de eeuwig
heid" een nogal expliciet en pe
dant verhaal, terwij bij Joris Tul
kens (1944) de discrepantie — 
ook stilistisch — tussen beschou
wing en verhaal voor enig onbe
hagen zorgt. Met ,,De val van het 
huis Usher (II)" schroeft Guido 
van Heulendonk (1951) een voor
beeldig, beheerst, evenwichtig 
en erudiet fantastisch (of ma-
gisch-realistisch) verhaal in de 
grote Angelsaksische traditie. 

Door de zorgvuldige dosering 
van rake observatie en vervreem
ding leidt Van Heulendonk de 
lezer vakkundig binnen in een 
artistieke werkelijkheid waarin 
droom, realiteit en literaire verwij
zingen struktureel tot een betove
rend geheel verweven worden. 

Het rijk der lichten 

Het rijk der lichten, geleend bij Magritte. 

Realisme 
Enkele auteurs kozen voor een 

nuchter realistische oplossing. 
Bart Holsters (1953) gaat vastbe
raden de humoristische en speel
se toer op, terwijl bij WIm Nee-

tens (1958) de ironie al blijkt uit 
het basisgegeven: ,,Leren schrij
ven" gaat over een creative wri-
ting-cursus. Van Wllly Van Pou-
cke (1947) mocht — na zijn knap
pe roman Het scheermes van 
Ockham — méér verwacht wor

den, terwijl Koen Vermeiren 
(1953) met ,,Bij nacht en ontij" 
nogal vrijblijvend overkomt. 

De bijdrage van Dirk van Baby-
Ion (1956) staat geheel op zich
zelf: net zoals in zijn romans 
komen verscheidene genres 
dooreen aan bod, en vormen een 
dagboekachtig geheel waarin de 
persoonlijke bekentenismytholo
gie het op het verhalend element 
haalt. 

De Nederlandse symbolisti
sche schilderkunst werd ooit ge
typeerd als ,,kunst der idee". In 
het nieuwe fin-de-siècle dat we 
thans beleven komt dit (filoso
fisch) idealisme opnieuw aan 
bod. Dat blijkt ook uit Het rijk der 
lichten. Het is wellicht voorbarig 
om dit verschijnsel korrekt in te 
schatten: het opgelegde tema 
werkte immers een dergelijke be
nadering in de hand. Anderzijds 
bewijst deze bundel dat dit plato
nische gevoel en die magische 
sensibiliteit alleszins leven. Het is 
de verdienste van Myriam Libert 
en Jan Lampo overtuigend te 
hebben aangetoond dat de ernst 
waarmee de door hen geselek-
teerde auteurs te werk gaan, de 
leesbaarheid geenszins in de 
weg staat. Het rijk der lichten 
bevat enkele uitstekende verha
len die een breed publiek kunnen 
aanspreken. 

Wie zei er weer dat er geen 
jong talent in Vlaanderen aanwe
zig is? 

H.-F. Jespers 

— Het rijk der lichten, Myriam Li
bert & Jan Lampo. Ultg. Manteau, 
Antwerpen/Amsterdam. 1988, 165 
biz., 585 fr. 
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Vlaming in eerste tien 
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In Gits is het doek gevallen over de Cross Cup '88-
'89. In de laatste en beslissende veldloop nam de 
Brit Roger Hackney duidelijk afstand van onze Jos 
Maes die in dit regelmatigheidscriterium toch welk 
enkele opvallende prestaties neerzette. 

U het winterseizoen op 
zijn einde loopt en vol
gende zondag in het 

Noorse Stavanger de wereldtitel 
wordt uitgedeeld schijnen onze 
atleten traditiegetrouw door hun 
beste krachten heen. We maken 
ons dan ook beter geen illusies. 
Het zal een half mirakel wezen 
indien de Kenianen of de Ethio-
piërs de titelrace met van begin 
tot einde domineren. Het zal een 
heel mirakel zijn indien een land
genoot binnen de eerste tien kan 
einigen. 

Mon 
in Gits was Jos Maes achtste 

en eerste landgenoot. Dat zegt 
genoeg. Overigens bestaan er in 
het veldlopen twee werelden: de 
Afrikaanse en de Europese. 

Gaston Roelants zal u vertellen 
dat het ooit anders is geweest. 
Maar de atletiekwereld is veran
derd. En WIJ tellen nog amper 

mee. Het heet dat onze atleten 
hun inspanningen maar moeilijk 
kunnen doseren, dat zij te graag 
uit veel ruiven eten, dat zij niet 
naar éen topprestatie kunnen of 
willen toeleven omdat de finan
ciële stimulansen daartoe ontbre
ken en omdat de technische be
geleiding verre van volmaakt zou 
zijn en blijven. Het kan. Mis
schien een gelegenheid om even 
terug te denken aan de in januari 
overleden Mon Vanden Eynde. 
De professor docter, beter ge
kend als Mon, was de raadsman 
van Gaston Roelants, André De-
hertoghe. Miei Puttemans en Ivo 
Van Damme. Hij was een autori
teit, een figuur. En precies daar
aan heeft onze atletiek behoefte: 
aan mannen, atleten en begelei
ders, met allure. Zelden was het 
duidelijker voelbaar dan in de 
voorbije winter. Jos Maes liep 
zeer verdienstelijk maar verwekte 
zelden geestdrift. Omdat hij op 
de beslissende momenten ,,pas
te". 

Briljant 
Eigenlijk won de Brit Hackney 

de Cross Cup zoals hij dat wilde. 
Waarmee we nog niet gezegd 
hebben dat hij in Stavanger hoog 
zal eindigen. Daar zullen immers 
andere dan Westeuropese nor
men worden aangewend.. 

Bij de dames was Veronique 
Collard een briljante winnares. Zij 
won vijf van de zes wedstrijden. 
Zij liep veel te snel... Met enige 
nieuwsgierigheid wordt naar haar 
prestaties op de wereldkam
pioenschappen uitgekeken. Mis
schien kan ZIJ méér dan de figu
rantenrol opeisen. Al blijft de 
vraag of er na zoveel wedstrijden 
nog voldoende reserves beschik
baar zijn om voorin echt mee te 
kunnen lopen. Zondag weten we 
meer, weten we alles. 

Hackney, op kop, tolereerde in de 
aanvangsfaze van de veldloop te 
Gits nog de aanwezigheid van 
Tunstall en Maes. De Brit bleek 
na verloop van tijd toch te sterk 
voor de konkurrentie. (foto Beiga) 

KVM-Luik: de pot en de ketel 

Voetbai geen feest 
De vele mooie verklaringen ten spijt gaat het niet 

goed met ons voetbal. Aantrekkelijke wedstrijden 
zijn zeldzaam. De spelverruwing — ingekleed in een 
professioneel maatpak — grijpt verder om zich heen. 
De toeschouwersaantallen blijven dalen. 

DAAR staat natuurlijk wel 
wat tegenover: resulta
ten. De nationale ploeg 

heeft in drie WK-interlands één 
helft behoorlijk gevoetbald (thuis 
tegen Zwitserland) maar staat al 
wel met anderhalve voet in Italië. 
KV Mechelen is goed op weg 
naar een tweede Europese 
triomf. In de kwalitatief bijzonder 
schraal bezette beker voor beker
winnaars kan het hooguit tegen 
het onder Cruyff in opbouw ver
kerende CF Barcelona in last ge
raken. In de cijfers blijft België 
dus een internationale voetbal
grootheid. 

Nogmaals de Mos 
Maar mooi is anders. KV Me

chelen '' "• •, 
van de jongste speeldag, haalde 
een beschamend niveau. Op het 
veld voetbalden ,,de heren" met 
scheermesjes aan de shoe's. De 
trainers vonden elkaar in een re
gelrechte scheldpartij. In de 
kleedkamers werden vloekend 
en dreigend nog verbale ,,extra-
times" gespeeld. Heerlijk. 

Aad de Mos is een bekwaam 
trainer. Daar geen woord over. 
Maar de Nederlander moet zich
zelf in toom leren houden. En hij 
moet zijn verleden — en zelfs zijn 
heden — maar niet vergeten. KV 

kan van niemand les krijgen. Inte
gendeel. De toekomstige kam
pioenen hebben nog nooit met 
een engelenzieltje staan voetbal
len. Ook zij zijn gespecialiserd in 
het uitdelen van professionele of 
,,vakbekwame" doodschoppen. 
Ook zij durven zich schaamteloos 
in het verweer ingraven wanneer 
dat goed uitkomt. Het is jammer 
dat Aad en zijn spelers de NOS-
kommentator niet hoorden tij
dens PSV-KV... 

Robert Wasseige en Club Luik 
van hun kant hebben zich een 
reputatie verworven die niet mis 
is. Buitenshuis bekommeren zij 
zich nooit of nergens om het 
spektakel, om de toeschouwers. 
In elke hele of halve topmatch 
voetb><i'en zij op het scherp van 
d.- .ce. Luik is moeilijk, bijna 
onmogelijK te bespelen. En dat 
schept vlug nervositeit binnen en 
naast de lijnen. Maar... het wordt 
gedoogd en verdedigd door de in 
hoge resultaatsnood verkerende 
Waalse voetbalpers. Wasseige 
kreeg het eerder ook al om de
zelfde redenen met Raymond 
Goethals aan de stok. De Luikse 
trainer is evenwel glad en handig 
in het bespelen van de verslagge
vers. Hij verliest nooit zijn waar
digheid en wijst onveranderlijk op 
de ,,beperkte middelen" waar
mee hij en zijn club tegen de 

,,veel rijkere" overmacht moeten 
optornen. Die taal willen de Waal-
tjes graag horen... 

Maar hoe dan ook: de heren, 
en daarmee bedoelen wij „a\" de 
trainers, hoeven elkaar de les 
met te lezen. Ze zijn allen met 
hetzelfde bezig en het rood van 
de schaamte is de enige kleur die 
hen volkomen onbekend is. In 
ons voetbal spelen de potten en 
de ketels bijna wekelijks tegen 
elkaar. 

Brugge 
Of we dan werkelijk niets posi

tiefs kunnen of willen melden? 
Toch wel. Standard is duidelijk 
aan de wederopbouw bezig. On
der Urbain Braems. De Rouches 
zijn nog niet dood. Vroeg of laat 
keren ze terug naar de top. Dit 
seizoen zit er voor hen zelfs mis
schien nog Europees voetbal in 
want niet enkel in de beker, ook 
in de kompetitie blijft nog veel 
mogelijk. 

Ook Cercle Brugge is terugge
keerd onder de mensen. Het zal 
ons verwonderen indien de twee
de ploeg uit de stad van Breydel 
ooit degradeert. Cercle kan in 
moeilijk omstandigheden terug
vallen op zijn traditionele vecht
lust en wilskracht. In de beslis
sende weken zijn dit kwaliteiten 
die zwaar doorwegen. 

Overigens verkeert de grote 
broer uit hetzelfde stadion ook in 
moeilijke papieren. 

Club krijgt slaag dat het met 
meer mooi is om zien. 5-1 verlie
zen op Sint-Truiden. Dat gelijkt 
nergens op. Het wijst op vele, 
mentale en sportieve, tekortko
mingen. Maar over de partij op 
Staaien toch nog een opmerking 
Pascal Plovie kreeg rood omdat 
hij de jonge en uitblinkende Hoe-
brechts opvallend spektakulair 
tegen de grond trok. Goed. Maar 
die overtreding was veel minder 
gevaarlijk voor het welzijn van het 
slachtoffer dan de ,,professione

le" tacklings (net naast of over de 
bal maar altijd ,,tegen" het been 
van de tegenstander) van de ge
kroonde hoofden van ons voet
balland. 

Indien Plovie een zware schor
sing wordt opgelegd zal men dit 
enkel volgens de letter maar ze
ker met volgens de geest van de 
voetbalrechtspraak kunnen ver
antwoorden. Maar daar bekom

meren de scheidsrechters zich 
met om Onder hen zijn er die op 
tijd en stond de pers willen halen 
met opvallende beslissingen en 
er zijn er anderen wiens ,,kwali
teitsmerk" heet te bestaan uit 
weinig gele en nog minder rode 
kaarten. In die laatste specialiteit 
IS Ponnet de gladste onder de 
gladden. 

Flandrien 

Zaterdag Primavera 

Vluchten 
kan niet meer 

Milaan-San Remo te winnen 
maar het mag duidelijk ztjn dat 
hij tn de komende maanden 
orde op zaken zal proberen 
stellen 

Zaterdag weten we 
het. Vluchten kan dan 
niet langer. Met Mi-
laan-San Remo wordt 
het wielerseizoen 
,,echt" geopend. 

DE Pnmavera met ztjn capi 
en ztjn snetle finale za! de 

eerste grote winnaar van het 
seizoen op het podium hijsen 
In Ttrreno-Adriatico en Pan|s-
N(ce traden alvast enkele kan
didaat-winnaars op de voor
grond Kelty, Maechler, Van 
der Poel en Stephen Roche 
De Ierse wereldkamptoen van 
1987 IS terug van wegge
weest Het vorige seizoen ver
liep rampzalig voor Roche Hij 
mocht de regenboogtrui nage
noeg ntet aantrekken Hij lag 
voortdurend op het gekwet
stenbed Maar nu staat hij er 
weer. Op de Col D'Eze was hij 
niet te stuiten Roche ts mis
schien ntet direkt een type om 

Geestdrift 
Overigens verliepen ook de 

,,8etg*sche" voorbereidmgs-
wedstrijden hoopvol Al was 
het maar omdat dit soort koer
sen nooit eerder meer votk 
'angs de wegen bracht De 
geestdrift voor het vefoke is 
weer voelbaar aanwezig Ho
pelijk laten onze coureurs de 
gelegenheid met voorbijgaan. 
Luc Colyn en Rudy Patry wa
ren in het voorbije weekend 
onverwachte maar daarom 
niet onverdienstelijke win
naars At zuBen we zaterdag 
vooral naar De Wilde, Van 
Hooydonck, Planckaert en an
dere snelle jongens kijken 

En naar Fondnest natuur
lijk Want tn Italiè moet een 
inheems wereldkampioen 
ztch per definitie laten zien 
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Ons nieuwe kleedje 

Een vierde reeks 
kommentaren 

Een aantal lezers lieten ons weten dat het lang 
wachten is eer WIJ opnieuw in magazine-vorm 
verschijnt. Uit dit verlangen maakt de redaktie op dat 
de meeste van onze lezers uitkijken naar vrijdag 31 
maart, dag dat het zo ver is. 

Ook deze week plaatsen wij een selektie reakties. 
Een greep uit de vele kommentaren zullen de stellers 
ons niet kwalijk nemen. De meeste reakties bedoe
len zowat allemaal hetzelfde... 

E! EN trouwe lezer uit Merk-
sem die verder onbel<end 
wenst te blijven verbaast 

er zich over dat WIJ reeds zo lang 
statisch was gebleven is tevreden 
dat de redaktie eindelijk tot ver
nieuwing overging. Hij wil zijn 
opbouwende kritiek als volgt 
kwijt. 

Lezersreakties 
„De rubriek Sport kan mis

schien meer aandacht krijgen 
want in elk dagblad neemt deze 
de omvang van 40% aan. 

Misschien kan er ook een ru
briek gemaakt worden met een 
overzicht van datgene wat de 
EVA in Straatsburg doet en waar
in door feiten en gebeurtenissen 
verteld wordt over de nationalisti
sche strijd overal in Europa. 

De rubrieken Landuit, Achter
uitkijkspiegel, De Overkant, 
Doordeweeks en Omslagverhaal 
zijn voortreffelijk alhoewel ik De 
Wetstraat en Diogenes mis. 
Graag zag ik meer onderwerpen 
behandeld als wetenschap, kunst 
en geschiedenis. Figuren als 
Mercator, Stevin en dr. Hymans 
zouden daarin kunnen behan
deld worden. 

Wil het magazine naar een suk-
ses groeien zal er meer aandacht 
moeten zijn voor de lezersopinie 
en om interessant voor de hele 
familie te zijn zal de redaktie 
moeten overwegen om een strip
verhaal te brengen naast een 
vervolgverhaal, een prijsvraag of 
een puzzelhoekje. 

De TV-rubriek en het regionale 
nieuws zouden best samenge-
bundeld worden in een aparte 
katern zodat deze kan verwijerd 
worden zonder de rest van het 
blad te schaden. Verer zal het 
zoeken van een evenwicht tus
sen de politiek geïnteresserde en 
de niet-geïntereseerde moeten 
gezocht en gevonden worden. 

Al deze en andere plannen 

kosten geld en dus is reklame 
een noodzaak. Misschien kunnen 
de afdelingen aangesproken 
word om daarbij te helpen? 

De redaktie voert terecht pro
motie bij de VU-leden, deze kun
nen daarbij deelnemen aan een 
tombola. Allemaal goed en wel, 
maar wat ontvangen de lezers die 
WIJ reeds vele jaren steunden? 
Laat men deze in de kou staan? 

,,WIJ, een magazine ? Voor mij 
hoeft het niet. Geef mij maar WIJ 
in zijn oude Ideedje: vulgair ga-
zettenpapier ? Het gaan ten slotte 
om de ideeën die gespuid wor
den, niet om hopen reklame. Zit 
men op het Barrikadenplein zo 
dik in het geld dat men er mee 
smijten kan? Want zo'n magazi
ne op zwaar, wit, glanzend papier 
moet toch geld kosten ? 

Maar als de prijs van WIJ op
slaat zeg ik prompt mijn abonne
ment op." 

Mevr. Van Rompuy-Janssens, 
Begijnendijk 

Lezer Eugene Van Henden uit 
Lier vraagt om te overwegen op 
de omslag te vermelden dat het 
om een uitgave van de Volksunie 
gaat. Er zijn nog tijdschriften die 
zich Vlaams-nationaal noemen, 
merkt hij op. 

,,Aangewezen op de mediaka-
nalen (TV-krant) blijf ik vaak on
voldoende geïnformeerd over 
specifieke VU-standpunten, akti-
viteiten en initiatieven. Ik hoopte 
dan ook dat het eigen persorgaan 
van de VU deze informatieve 
leemte zou opvullen. Vandaar 
mijn aanvraag om een proefnum
mer van ,,WIJ" in zijn nieuw 
kleedje. De eerste kennismaking 
met uw blad kon mij vanuit die 
optiek echter niet bekoren... 

Over de vormgeving niets dan 
goed: het blad oogt inderdaad 
keurig en eigentijds. IVIet beperk-

Een weergaloze prijzenregen 

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

een van de grootste modehuizen van Vlaanderen (waarde 20.000 
fr.) 

3. Tien tweedagsreizen naar Huil voor twee personen (waarde elk 
18.000 fr.) 

4. Vijf stereo-radio's (waarde elk 15.000 fr.) 
5. Een week vakantie in Spanje voor het hele gezin (waarde 12.500 

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

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

10. Tien Gidsen voor Vlaanderen 
11. Tien Parker en 5 Sheaffer kogelpennen 
12. TIen eksemplaren van ,,Kunst in België" (waarde elk 1.500 fr.) 
13. Tien CD's ,,Mool Vlaanderen 2" (waarde elk 800 fr.) en talrijke 

andere prijzen (portefeuilles, chequehouders, rekenmachines, 
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, Vlaams Audiofonds.) 

te middelen hebben jullie duide
lijk puik werk geleverd. 

Reklame is wellicht voor ieder 
weekblad een essentiële bron 
van inkomsten. Ik heb dan ook 
geen principieel bezwaar tegen 
dit „noodzakelijk kwaad", maar 
ik hoop dat de redaktie in de 
toekomst strenge kriteria blijft 
hanteren bij het plaatsen van pu
blicitaire advertenties. 

De overige 60 % van het blad 
zijn naar mijn mening echter te 
onevenwichtig verdeeld. Amper 4 
bladzijden worden immers be
steed aan binnenlandse politiek, 
terwijl het Vlaamse kultureel le
ven in als zijn verschijningsvor
men nagenoeg dubbel zoveel 
aan bod komt. Zonder het belang 
van ons Vlaams kultureel patri
monium te willen minimaliseren 
(integendeel...), vind ik dat het 
politieke aspekt prioritair moet 
blijven. Dat u daarnaast ook nog 
een spiegel probeert op te han
gen waarin dit Vlaams-nationalis
me moet gedijenn, kan ik alleen 
maar toejuichen. i\Aaar ,,WIJ" is 
op de eerste plaats een politiek 
weekblad. Een inhoudelijke kor-
rektie ten voordele van de politie
ke komponent vanuit een eigen 
konkreet VU-oogpunt dringt zich 
m.i. dan ook op. 

De VU laat hier inderdaad een 
kans liggen om via haar eigen 
persorgaan met een duidelijk af
gelijnd profiel naar buiten te tre
den en haar trouwe en minder 
trouwe aanhang te mobiliseren 
voor haar ideeën en principes. 
,, WIJ" zou de spreekbuis van de 
partij moeten zijn, een kanaal van 
de top naar de basis toe, een 
forum waarin de meest uiteenlo
pende kwesties worden bepleit. 

Natuurlijk wil ik na deze eerste 
kennismaking geen definitief oor
deel vellen. De redaktie verdient 
immers alle krediet. Als blijk van 
vertrouwen wil ik me dan ook 
graag abonneren op „WIJ". 
•Maar u kan er stellig op rekenen 
dat ik in de toekomst mijn mening 
onbetuigd zal laten. Via uw ru
briek ,, Wederwoord" zal ik met 
een kritisch oog mijn partij en 
haar blad blijven volgen." 

Geert Decorte, Leuven 

Onze 
abonnementen-
dienst 

Onze abonnementendienst 
mocht dinsdag 14 maart de dag 
afsluiten met 389 nieuwe abon
nementen. 

Er springen daarbij enkele 
merkwaardige cijfers in het oog. 

Per arr. is de aanbreng als 
volgt verspreid. 
Antwerpen: 54 
Halle-Vilvoorde: 52 
Tongeren-Maaseik: 40 
Gent-Eekio: 32 
Leuven: 26 
OVD: 26 
Roeselare: 23 
Dendermonde: 20 
Kortrijk: 18 
Turnhout: 18 
Hasselt: 17 
Mechelen: 17 
Brugge: 13 
Aalst: 10 
Sint-Niklaas: 8 
leper: 8 
Brussel: 5 
Oudenaarde: 2 
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Johan Sauwens: 

populaire veelbelover of dynamische vernieuwer? S 
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Bij deze aanbreng dient men 
echter rekening te houden met 
het bevolkingsaantal val elk ar
rondissement. Net zoals met de 
cijfers die ons uit de afdelingen 
bereikten. In het kleine Buggen-
hout (4 nieuwe abon.) of in Deer
lijk (8) is het moeilijker werven 
dan in de grootstad. 

We zetten de merkwaardigste 
op een rijtje. 
Antwerpen (agglo.): 22 
Bilzen: 10 
Gent: 10 
Izegem: 9 
Genk: 8 
Deerlijk: 8 
Oostende: 8 
Bree: 7 
Brugge: 7 
Asse: 6 
Kapelle-op-den-Bos: 5 
Vilvoorde: 5 
Herent: 5 
Dilsen: 5 

Volgende week komen wij te
rug met nieuwe cijfers en wellicht 
ook met een nieuwe individuele 
stand. 

Mini-Draaiboek 
Tal van kaderleden willen wel 

werven voor WIJ maar beweren 
dat ietsje moed te ontberen om 
mensen te overtuigen. 

Daarom heeft de redaktie een 
Mini-Draaiboek voor WIJ-wervers 
ontworpen. Daarin wordt in 10 
punt uitgelegd dat iedereen een 
werver van WIJ kan worden. 

U wenst zo'n Mini-Draaiboek? 
Geen probleem, een telefoon of 
briefje naar de redaktie volstaat 
en het wondermiddel wordt u per 
kerende opgestuurd. 

WIJ komt naar u toe 
Ja, dat kan. Naar uw afdeling 

of naar uw arrondissementsraad. 
U zegt het maar. 

Een eerste kontakt gaat reeds 
door op maandag 20 maart om 
20U.30 in de Krankhoeve te Rij-
menam. En dit op uitnodiging van 
het bestuur van het arrondisse
ment Mechelen. 

Tegen 11 juli! 
Net midden maart, en reeds 

werden 389 nieuwe abonnemen
ten genoteerd. Maar wij willen 
meer. Voor U en wij met vakantie 
gaan — laat zeggen rond 11 juli 
— moet dit cijfer de 1000 nieuwe 
abonnementen overschreden 
hebben. 

Moet kunnen! Samen zijn wij 
sterk! 

ANTWOORDBON* 
JA, 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 

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

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

Naam: 

Adres: 

Handtekening: 

* sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 
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Het Partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 13 

maart j . l . , heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Het Partijbestuur van de VU heeft 
uitgebreide besprekingen gewijd aan 
de oplossingen die binnen de rege
ring werden uitgewerkt voor het pro
bleem van de zetelverdeling voor de 
Europese verkiezingen, de vertegen 
woordiging van de Vlamingen in 
Brussel en Brussel m het overlegko-
mitee regering-eksekutieve, de be-
grotingskontrole en het schandaal 
rond de zogenaamde hormonen ma
fia 

Europa 
Het Partijbestuur wenst met te ver

hullen dat ZIJ met gelukkig is met de 
zetelverdeling zoals deze nog voor de 
nakende Euro-verkiezingen zal gel
den Zoals in het verleden, toen de 
VU met haar eis tot zetelaanpassing 
steeds alleen stond, heeft de VU ook 
nu getracht deze aanpassing te beko
men Dit IS alleszins meer dan bijvoor
beeld de PVV in 1984 hieromtrent 
presteerde 

Zonder demagogische verklann-
gen af te leggen of incidentjes uit te 
lokken, heeft het Partijbestuur geoor
deeld dat het niet bekomen van de 
aanpassing met opweegt tgen het 
mogelijks op de helling zetten van 
hetgeen in het hele projekt van de 
staatshervorming bereikt is en nog 
moet verwezenlijkt worden Toch 
wenst het Partijbestuur klaar en dui
delijk te stellen dat deze diskussie 
voor wat haar betreft met is afgeslo
ten 

ZIJ zal het probleem bij de behande
ling van de derde faze van de staats
hervorming ten berde brengen en 
hoopt dat, middels een eensgezinde 
Vlaamse houding, hieraan een recht
vaardige oplossing voor de toekomst 
kan worden vastgelegd 

Brussel 
De VU verheugt zich wel over de 

oplossingen die voor de vertegen

woordiging van de Vlamingen in 
Brussel en van Brussel in het overleg-
komitee tot stand werden gebracht 
De vervanging van de Vlaamse ekse-
kutieve-leden door hun opvolgers in 
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
moet een volwaardige deelname aan 
de beleidsbesprekingen in deze raad 
mogelijk maken De vertegenwoordi
ging van Brussel m het overlegkomi-
tee voldoet aan de voorwaarden die 
het Partijbestuur, en ook binnen de 
Vlaamse beweging bij monde van de 
Vlaamse Volksbeweging, hierover 
voorop werden gesteld Zo zal elke 
vertegenwoordiging van Brussel to
taal pantair worden samengesteld 
Daarbij kan Brussel enkel deelnemen 
aan de besluitvorming binnen het 
overlegkomitee indien de twee afge
vaardigden van deze vertegenwoordi
ging het onderling eens zijn 

Voor alle duidelijkheid wenst het 
Partijbestuur er op te wijzen dat deze 
besluitvorming zich enkel strekt tot 
het vaststellen of er al dan met een 
konsensus is over de oplossing die 
met betrekking tot een konflikt binnen 
het overlegkomitee wordt voorge
steld De Brusselse afgevaardigden 
kunnen geen konflikt bij het overleg
komitee aanhangig maken wanneer 
het over de gemeenschapsmateries 
voor kuituur en onderwijs gaat Zij 
kunnen dit wel in de gewestmatenes 
en m de bikommunautaire aangele
genheden, en dit op voordracht van 
de verenigde gemeenschapskommis
sie en via het verenigd kollege In 
deze gevallen geldt dus dat de Vla
mingen en de Franstaligen in de 
Brusselse afvaardiging het onderling 
eens moeten zijn om de konsensus te 
beïnvloeden Het Partijbestuur denkt 
dat hiermee de ,.Vlaamse" stelling 
zegevierde en wenst haar vice-pre-
mier Hugo Schiltz te feliciteren met 
de standvastigheid waarmee hij bin
nen de regering deze zaak verdedig
de 

Begroting 
De VU wenst hem trouwens een

zelfde standvastigheid toe wanneer 
het er tijdens de aan gang zijnde 
begrotingsbesprekingen op aan zal 
komen onze openbare financiën op
nieuw een stap verder gezond te 
maken Het Partijbestuur wenst te 
benadrukken dat het regeerakkoord 
terzake geen fantasien toelaat 

Voor dit jaar wordt de 7 % voorop
gesteld, voor volgende jaren het ge
leidelijk streven naar het doorbreken 
van het sneeuwbaleffekt in de rente
uitgaven 

Meer in het bijzonder om dit laatste 
te bekomen zal het noodzakelijk zijn 
om het toegelaten begrotingstekort 
voor de centrale begroting dit jaar te 
beperken tot 6,6 % van het BNP 
Vanaf volgend jaar zullen immers ook 
de rentelasten die voortspruiten uit de 
financienng van gewesten en ge
meenschappen ten laste van de be
groting komen 

Het Partijbestuur wil er evenzeer op 
wijzen dat, niettegenstaande elke bij
komende saneringsinspanning ook 
moeilijke kanten heeft, er toch een 
fundamenteel verschil kan worden 
vastgelegd met het beleid dat vorige 
liberale begrotingsminister hanteer
de Eerstens komen er nu minder 
demagogie en meer degelijke maat
regelen aan te pas Zo worden de 
lasten van het verleden eindelijk aan
gepakt en werd ook de fameuze lei tot 
nul herleid De sociale hakbijl wordt 
daarentegen achterwege gelaten 
Binnen de begroting kan er wel ruim
te worden gekreeerd om nieuwe so
ciale aksenten te leggen 

Hormonen 
Tot slot sprong het Partijbestuur 

zijn Euro-parlementslid J Vandemeu-
lebroucke bij in zijn stnjd tegen de 
hormonenzwendel De Kamertraktie 
kreeg de opdracht, een wetsvoorstel 
in te dienen tot oprichting van een 
onderzoekskommissie voor het hor
monen-dossier 

Op informatiezitting te Antwerpen 

Covellers vraagt 
reorganisatie politiediensten 

Op een zaterdag onmenselijk vroeg uur kwamen een 50-tal mensen 
bijeen In een universitair lokaal. Antwerpse VU-ieden en persmensen 
zaten er samen met militair ogende of erg joviaal aandoende „stillen". 
Onderwerp van deze zaterdagochtend: de Bende kommissie... 

Hugo Coveliers stelde vast dat 
deze kommissie-met-de-lange-naam 
regelmatig in de aktualiteit stond Niet 
zozeer wegens het onopgelost ben
dedossier zelf Wel met de wijze 
waarop geantwoord werd door getui
gen, politiemensen, magistraten en 
joernalisten Vooral door het opspo
ren van banden tussen de diverse 
middens Gaande van het milieu tot 
hogere kringen 
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Reorganlsatle 
Frank Seberechts gaf dan aan 

overzicht van de kommissiewerking 
zelf Ondervragingen, getuigenissen, 
werkbezoeken aan buitenlandse poli
tiediensten (Scotland Yard, Bundes-
knmmalamt) 

Kortom de ganse groeigeschiede-
nis yan het besef dat onze politiedien
sten nood hebben aan reorganisatie 
Niet dat er geen hard- en goedwer-
kende politiemannen zijn, wel dat het 
sisteem het hen vooral met mogelijk 
maakt echt goed werk af te leveren 
Onderzoeksresultaten zijn immers 
ook afhankelijk van de ganse organi-
sat'e van de politiediensten' 

Pecht-voor-de-raap ging Hugo Co-
vel ers daar dan dieper op m Elk jaar 
worden er een slordige 50 miljard 
door alle politiediensten samen uitge
geven De politieker, en echt hij met 
alleen, heeft de plicht na te gaan of di< 
gop'l besteed wordt, of er met effi
ciënter gewerkt kan worden 

Het besluit van Coveliers was dui-
del jk het ganse sisteem moet her
vormd worden Basis moet zijn een 
goed werkende gemeentepolitie, aan

gevuld met technische recherche en 
wetenschappelijke politie Misschien 
moet daar een speciale interventie-
groep bij Dat alles vooral onder een 
echte kontrole Politiediensten heb
ben er nood aan Dat schrijven met 
alleen de politiekers m het regeerak
koord, dat eist de ganse gemeen
schap I 

„Straatgendarm" 

Als je een zichzelf radikaal noe
mend Antwerps weekblad moogt ge
loven, loopt Coveliers met ,,een gen
darm op de neus" Het kamertid ont
kent dat, omdat hef met gaat om de 
straagendarm die zijn werk goed 
doet Wel om de hogere regionen van 
dit korps Vooral om het hele stramma 
militaire sisteem dat goed politiewerk 
in de weg staat, waarbij de zgn 
militaire taken die men beweert opge
legd te krijgen door de NATO, beter 
door legermilitairen zou gedaan wor
den De 3 tot 4 miljard besparingen 
kunnen dan gebruikt worden om de al 
te lage lonen van de straatgendarm 
op te trekken 

Na de koffie barstte de dialoog los 
Het werd een diskussie op hoog peil 
Verslag hiervan kan bekomen worden 
met een brief (bij Hugo Coveliers, C 
Huysmanslaan 29bus10, 2020 Ant
werpen) 

Binnen een paar maanden beëin
digt de Bendekommissie haar werk 
Dan zal er ook verantwoordelijkheid 
moeten opgenomen worden Door 
politiekers en allen die het goed me
nen met de politie Ondertussen blij
ven de achterhoedegevechten van 
bepaalde milieus voortduren Uitein
delijk gaat het ook om het ,,waarom 
hiervan" in deze bendekommissie 

h. hermans 

VU op BRT 1 
Het VNOS-programma van vrijdag 

17 maart om 19 uur op BRT 1 bevat 
volgende onderwerpen 

— Red de Laak een reportage 
over de zuivering van de Laak, bekro
ning van de jarenlange inzet van de 
aktiegroep met dezelfde naam Met 
senator Rob Geeraerts en Patrick 
Van Krunkelsven 

— Laat Brussel weer ademen een 
portret van de staatssekretaris voor 
het Brussels Gewest, Jef Valkeniers 

— Kanttekeningen bij de aktualiteit 
— Zelfs de aarde wil ze met' een 

reportage over het gifgas op West-
vlaamse bodem en een herdenking 

van de gifmoord op het Koerdische 
volk in Halabja vorig jaar Met Euro-
partementslid Willy Kuijpers 

Niet vergeten dus morgen 17 
maart om 19u op BRTV 1 

VU op de radio 
In de politieke tribune van de VU 

vanavond 16 maart om 18u45 op 
BRT 1-radio 

— een gesprek met de staatssekre
taris van het Brussel Gewest, Jef 
Valkeniers, 

— een gesprek met Euro-parle-
mentslid Willy Kuijpers over het gif
gas in Vlaanderen, 

— kommentaar bij de aktualiteit 

Tweede Europa-dialoog 
te Mechelen 

Wat met de 
Vlaamse identiteit 
in Europa ? 

Dinsdag 21 maart gaat om 20 uur In de lokalen van BULO, Industriezone 
Noord II, de tweede gespreksavond door rond het thema „Europa, 
Uitdaging 1992". 

Werd in februari over de sociale en ekonomische aspekten van Europa 
gehandeld, dan komt nu de kulturele dimensie aan bod. 

Hoe belangrijk kuituur voor Europa wel mag zijn staat te lezen in een 
begeleidend citaat van Jean Monnet: ,,Als ik vandaag opnieuw zou 
beginnen met de opbouw van Europa, dan zou ik beginnen met kuituur". 

Wat met de eigen Vlaamse identi
teit in de massa van 320 miljoen 
Europeanen' Zal Vlaanderen nog 
een zelfstandig buitenlands kultureel 
beleid kunnen volgen of moet dat 
afgestemd worden op de Europese 
politieke terzake' Zullen steunmaat
regelen voor Vlaamse kunstenaars, 
het Vlaamse kunstboek, de Vlaamse 
film, na 1992 nog mogelijk z i jn ' 

Wat zijn de mogelijkheden voor 
Vlaamse studenten om in het kader 
van Europese programma's als CO-
METT en ERASMUS m het buiten
land ervaring te gaan opdoen en 
bijvoorbeeld een deel van hun hogere 
studies aan een universiteit van een 
ander land van de Europese Ge
meenschap te vernchten' 

Ontbijtdisi^ussie 
in het Teatercafé 

Fosfaten 
in ons water? 

Volgende zondagmorgen 19 maart 
1989 IS m het Teatercafé Hoogstraat 
12, te Antwerpen een Ontbijtdiskus-
sie met aktueel Antwerps beleg 

Om lOu 45 stipt, tot 12u Vrije toe
gang Ontbijt 180 fr 

,,Fosfaten in ons water" niet m de 
waspoeders steken of ze uit de 
afvalwaters halen', met dhr Visser 
(NV Prayon Rupel Chemie) Onder
vraging, reaktie zaal en repliek 

NMBS 

De ontbijttafel is weer gedekt op 
zondag 23 april met E Schouppe 
(NMBS) ,,Sporen naar-rond-onder-
door Antwerpen", verder op zondag 
21 mei en op zondag 25 juni 

Een initiatief van Coremanskring 
en Federatie Vlaamse Kringen 

Het pannel, dat met de zaal in 
dialoog zal treden, staat borg voor 
een hoogstaande en boeiende 
avond 

Aad Nuis IS sinds 1981 lid van de 
Nederlandse Tweede Kamer voor 
D'66 HIJ IS daar woordvoerder van de 
Kommissie Jeugd en Onderwijs Te
vens IS hij gastdocent aan de univer
siteit van Groningen en literair kntikus 
voor de Haagse Post en de Volks
krant 

Hugo De Greef is de oprichter van 
het internationaal gereputeerde Brus
selse Kaaitheater-festival (theater en 
dans), artistiek leider van het theater
bureau Schaamte, dat o m produ
cent IS van spitsgroepen als Jan Fa-
bre en Rosas (A T De Keersmaeker) 
HIJ IS medeoprichter van het theater-
tijdschrift Etcetera en sinds enige tijd 
de eerste Vlaamse intendant van het 
gereputeerde Amsterdamse Shaffy 
theater 

Willy Kuijpers was van 1971 tot 
1984 volksvertegenwoordiger voor de 
Volksunie, en woordvoerder in de 
kommissies onderwijs, buitenlandse 
zaken en ontwikkelingssamenwer 
king HIJ IS medeoprichter van het 
tijdschrift Nieuw Vlaanderen en van 
de Vereniging van Vlaamse Leer
krachten Sinds 1984 IS hij lid van het 
Europees Parlement, Lid van de kom
missie Jeugd, Kuituur en Onderwijs, 
en ondervoorzitter van het pantair 
komitee Europees Parlement-ACP-
landen (Afrika Caraïben, Pacific) 

HIJ IS de opsteller van het verslag 
over een Charter voor de Bescher
ming van de Eurojsese Talen en Kui
turen ' 

De derde zitting van de konferentie-
cyklus gaat door op woensdag 19 
april en handelt ovr het tema ,,Het 
Europa der volkeren" Een datum om 
nu reeds te noteren maar vergeet u 
alvast deze van 21 maart a s met' 

(De konferentiecyklus is een orga
nisatie van Dosfelinstituut, VVM, VU-
EVA en vzw Uilenspiegel) 
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ANTWERPEN 
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17 HERENTHOUT: Kwisavond in 
zaal De Kat, Jodenstraat 2. Aanvang: 
20u. Inl. en inschr. 014/51.55.96 of 
014/51.59.40. Org.: FVK-arr.Turn-
hout. 
17 SCHOTEN: „Op stap met Dami-
aan". Voordracht met dia's van Jef 
De Veuster door Bert De Veuster tvv 
van Damiaanfonds. Om 20u. in Kultu-
reel Centrum 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 
drie gemeenteraadsleden nodigen uit 
op hun Vlaamse Nacht in zaal Fami
lie, Berlaar-Heikant (Aarschotse-
baan), om 21 u. Org.: VU-Berlaar. 
18 ZANDHOVEN: 7e Leeuwkens-
bal in feestzaal De Zwaan, Lierse-
baan 39. Deuren 20u. Muziek: Op 
losse groeven (vanaf 20u.30). Ere
gast: Hugo Coveliers. Org.: VU-
Groot-Zandhoven. 
19 ANTWERPEN: Ontbijtgesprek 
over de NMBS en het entrepot in 
teaterkaffee van het Fakkelteater, 
Hoogstraat, Antwerpen. Aanvang: 
IOu.30. Org.: Antwerpen Ontwaakt. 

20 MECHELEN: De FVK als 
Vlaams-nationaal kuituur- en strijd-
fonds in Ie Dien, Hoogstratenplein te 
Mechelen. Gastspreker: K. De Moul
der, S. Driesen. Aanvang: 20u.30. 
Org. FVK-Antwerpen. 
22 BERCHEM: Om 20u. in Kultu-
reel Centrum 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, 
CJP en 60-h betalen 120 fr. Org,: 
Kult. Kring Jan Puimège. 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 AMVS, 
o.l.v. Vital Geeraerts. 's Avonds: 
kroegentocht met Zakdoek. Vertrek: 
Turnhout om 13u.30 aan de Schal
mei; Geel om 14u Markt. Info: Joris 
Sels (014/58.20.89) of Koen Geens 
(014/54.98.87). 
30 BERCHEM: Voordracht over po
litie en veiligheid. Gastspreker Hugo 
Coveliers. Om 20u. in Alpheusdal, 
Williotstraat te Berchem. Org.: 
Vlaamse Kring Berchem. 

BRABANT 
MAART 

16 HALLE-VILVOORDE: Vergade-
nng 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 I. Ook op 19 en 20/ 
3. Telkens vanaf 12u. Org.: VU-Vle-
zenbeek. 
18 WEMMEL: Kursus ,,Opleiding 
Gemeenteraadsleden" (deel 3), De 
Zandloper, Kaasmarkt 75, om 9u.30. 
Org.: VVM, i.s.m. Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel. 
18 STEENOKKERZEEL: Milieu-
weekend van 14 tot 19u. en op 19/3 
van 9 tot 19u. in het vernieuwde 
patronaal Centrum Steenokkerzeel, 
Van Frachenlaan 24. Org.: Vlaamse 
Gaai, natuurbescherming Steenok
kerzeel. 
20 ITTERBEEK: afdelingsbestuurs
verkiezingen van 19 tot 21 u. in Paro
chiezaal (St.Anna Pede) 
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. 

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.: Vormingen 
gemeenschap. 

24 LENNIK: De kerk in het midden. 
Om 13U.30 m 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 van 19 tot 21 u. in 
de bovenzaal van De Witte Leeuw, 
Grote Markt. 
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. 
29 SINT-PIETERS-LEEUW: afde
lingsbestuursverkiezingen van 
19U.30 tot 21U.30 in zaal Molenhof 
aan de Mekingeneg 20 te St.Pieters-
Leeuw. Kandidaturen vóór 22 maart 
bij Annemie Vanbelle-Cloesen, Brus-
selbaan 145 te 1600 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 van 20 to 22u. in 
zaal Natekenshof, Daalstraat. Kandi
daturen vóór 24/3 bij Mark Touchant, 
Eiklaan 10, 1780 Teralfene. 
31 VLEZENBEEK: afdelingsbe
stuursverkiezingen van 19 tot 21 u. in 
zaal Casy, Dorp 16. Kandidaturen 
vóór 24/3 bij Gust Crabbe, Smidse
straat 12, 1712 Vlezenbeek. 

APRIL 

1 GRIMBERGEN: Lente-feestmaal 
in sporthal E. Soens, Singel te Strom-
beek-Bever. Vanaf 17u.30. Ook op 2 
april van 11u.30 lot 15u. Org.: VU-
Grimbergen. 
1 ITTERBEEK: Breugelfeest vanaf 
18u. in Parochiezaal van St.Anna 
Pede. Ook op zondag vanaf 11u.30. 
Zaterdag: aperitief gratis. Org.; VU-
Itterbeek. 
2 LENNIK: Tentoonstelling van 18 
maart tot 2 april met werken van Griet 
Liefoge in Huize Zwartenbroek. Te 
bezichtigen tijdens gewone kantoor
uren. Opening op 18/3 om 14u. ge
volgd door receptie. 
2 DIEGEM: Jaarlijks spaghettifeest 
in zaal ,,Milde", rechtover de kerk. 
Vanaf 12u. Gastspreker: J. Valke
niers. Org.: VU-Diegem. 
5 HALLE: samenstelling politieke 
raad (met koöptaties) en verkiezing 
van politiek kollege. Kandidaturen 
voor koöptatie en politiek kollege vóór 
1 april bij arr. sekr. Stephane Rum-
mens. Vilvoordesteenweg 23a, 1850 
Grimbergen. 
6 HALLE-VILVOORDE: Géén ar
rondissementsbestuur !! I 
7 STEENOKKERZEEL: afdelings
bestuursverkiezingen. 
7 MACHELEN: afdelingsbestuurs
verkiezingen. 

Na meer dan twintig interpellaties 

Vervaet forceert doorbraak 
in Neerpede 

Neerpede valt te omschrijven als de Westelijke hoek van Anderlecht, 
omsloten door de Ring rond Brussel, Dllbeek, Itterbeek, Sint-Anna-Pede 
en Vlezenbeek. 

In de Brusselse Agglomeratie neemt het te midden van de verstedelij-
kingsgolf waarvan Brussel het voorwerp is geworden, een unieke gevrij
waarde plaats In. Het stukje ongerepte natuur dat Neerpede is, heeft zijn 
uitzonderingspositie niet gestolen. Reeds 25 jaar heeft het hoofd moeten 
bieden aan een onteigeningsdrelging. 

Twee koninklijke besluiten van 
1978 en 1979, waarin de aanleg van 
een park in Neerpede werd voorzien 
en waarin tot vaststelling werd geko
men van het Gewestplan Brussel, 
brachten er enkele dinamische men
sen uit Neerpede toe hun krachten te 
bundelen tot een vzw, de vzw ,,Neer
pede blijft". ,,Neerpede blijft" levert 
de ultieme strijd tegen hel prestigieu
ze projekl van Jean Louis Thys, 
slaatssekretaris van het Brusselse 
Gewest, om in Neerpede een park 
aan te leggen. Met name de tweede 
fase van het projekl — de aanleg van 
een kunstmatig terrein tussen de Ke
tel- en Bietenstraat — zou de kleine 
perimeter waarvoor de vzw een ver
zoek tot bescherming heeft inge
diend, m gevaar komen brengen. 

In haar strijd kon de Neerpeedse 
bevolking steeds opnieuw beroep 
doen op volksvertegenwoordiger 
Daan Vervaet, die zijn milieubewust
zijn paart aan een daadwerkelijk op
treden. 

Met meer dan twintig interpellaties 
aan de slaatssekretaris, heeft hij hem 
voortdurend hel vuur aan de schenen 
gelegd. Steeds was het antwoord ont
wijkend 

Vervaet andermaal 
in de aanval 

De laatste interpellatie van Daan 
Vervaet wilde van tiet probleem Neer
pede een prototypiscti probleem ma
ken. Neerpede, zo liet hij in zijn inter
pellatie verstaan, staat voor het gehe
le milieu, en zijn bedreiging staat voor 
de bedreiging van het hele milieu. 

In het eerste deel van zijn interpel
latie, schetst Vervaet in enkele woor
den de toestand van het Brusselse 
milieu dat onophoudelijk trappen te 
verwerken krijgt van de overheid. 
,, Alsof Brussel alleen maar in zijn spel 
van staal en beton kwetsbaar zou 
zijn". Binnen dat bedreigde Brussel 
betekent Neerpede een maatschap
pelijk unicum, waarin het eeuwenou
de harmonische spel van mens-dier-
en landschap gerealiseerd blijft. 

In het tweede deel stelt hij dan ook 
zeer konkrete vragen aan de slaats
sekretaris voor het Brussels Gewest 
Thys. 

Is de aanleg van het park niet in 
strijd met het Gewestplan? Wordt de 
kleine perimeter waarvoor een ver
zoek tot beschenning werd inge
diend, niet bedreigd? Hoeveel ha 
landbouwgrond en grazende weiden 
vallen ten prooi aan de aanleg van het 
park? 

Vervaet begrijpt dat zijn vragen pas 
dan hun volle gewicht krijgen wan
neer ze niet in het luchtledige worden 
gesteld aan een historische kontekst 
worden verbonden. Met een indruk
wekkende zin voor synthese, toont hij 
in het derde deel aan dat zijn interpel
latie de emanatie is van een nieuw 
milieubewustzijn, dat de maat in plant 
en dier legt in harmonie met de mens. 
Als afhankelijk wezen betoont de 
nieuwe mens respekt en zelfs ontzag 
voor zijn omgeving en ziet hij af van 
zijn begeerte plant en dier aan zijn 
grillen te onderwerpen. 

Vervaet besluit zijn interpellatie 
met de prangende vaststelling dat het 
jammer zou zijn om aansluiting te 
zoeken bij een ,,jong, dinamisch en 
onstuitbaar milieu-inzicht van de aan
komende generaties". 

Thys neemt 
gas terug 

Dat de aanhouder wint blijkt nog 
maar eens uit de resultaten van Ver-
vaets nooit aflatende strijdlust. Klaar
blijkelijk heeft zijn verwijzing naar een 
nieuw milieubewustzijn, slaatssekre
taris Thys aan het denken gezet. 

In zijn antwoord op Vervaets laatste 
interpellatie laat Thys namelijk welen 
dal de bewoners van Neerpede, al 

dan niet groentekwekers, niet langer 
bang hoeven ie zijn voor onteigening 
len behoeve van de aanleg van een 
park of andere publiekgerichte akko-
modaties. 

De slaatssekretaris meldde dal on
geveer 3,7 ha welde en 1,9 ha veld in 
hel definitieve ontwerp waren opge
nomen, maar dal geen enkel kunst
matig terrein zou worden aangelegd. 
De aanleg zou in overeenstemming 
zijn met hel Gewestplan. 

Ook merkle de slaatssekretaris op 
dat hel oorspronkelijke projekl veel 
omvangrijker was dan de 14 heklaren 
die nu voor hel park worden gebruikt. 

Na tien jaar van onzekerheid en 
ongerustheid, veroorzaakt door de 
koninklijke besluiten van 1978 en 
1979, kunnen de inwoners van Neer
pede opgelucht ademen. 

Toch wil Vervaet niel op zijn lauwe
ren blijven rusten. Hel onmiddellijke 
gevaar kan dan wel afgewend zijn, 
aan de kern van hel probleem Neer
pede, is Thys nog niet op bevredigen
de wijze tegemoet gekomen. Samen 
met vzw ,,Neerpede blijft" en slaats
sekretaris Valkeniers, wijst Vervaet 
erop dal de ambitie blijft beslaan om 
in het landelijke Neerpede een over
bodig kunstmatig rekrealiepark aan 
te leggen. 

Hij onderstreept tenvoll de woorden 
van Johan Van Waeyenberghe van 
vzw ,,Neerpede blijft", waar deze 
laatste zegt: ,,Neerpede is op zich 
een natuurlijk rekrealledomein dat 
bovendien gratis wordt onderhouden 
door de mensen die er leven en 

Daan Vervaet, inzet bekroond! 

werken. Als het park er komt is dal 
een nieuwe slap op weg naar verste
delijking van een landelijk gebied. Als 
er dan toch moet geïnvesteerd wor
den, dan liever in nieuwe bestrating 
en riolering, want dat zijn prioritaire 
aandachtspunten". 

Volksvertegenwoordiger Daan Ver
vaet maakt zich sterk al zijn krachten 
Ie zullen inzetten om Neerpede defi
nitief te vrijwaren voor de gevaren van 
een milieu-ondermijnend prestigepro-
jekl. 

VU-Sint-Martens- Bodegem 
kiest nieuw bestuur 

Op vrijdag 3 maart werden in Slnt-
Martens-Bodegem bestuursverkie-
zingen gehouden. Door een talrijk 
opgekomen aantal leden, waaronder 
vrij veel nieuwe gezichten, werd het 
bestuur voor de komende drie jaar 
vastgelegd. 

Voorzitter en sekrelaris werden 
door de acht verkozen bestuursleden 
bij meerderheid van stemmen aange
duid. Nadien kwamen ook de andere 
funkties aan bod. 

Het nieuw bestuur ziet er als volgt 
uit; 

Voorzitter; Dirk Quaghebeur; on
dervoorzitter, gekombineerd met jon
gerenwerking: Paul Van den Bosch; 
Sekretaris; Marcel Asseman; Pen
ningmeester; André Schelfthoud; Le
den- en abonnementen-administra
tie; Annie Proot; Organisatie; Noë 
Valcke; Propaganda; Michel Vlasse-
laer; Dienstbetoon; gemeenteraads
lid Jan Van den Houte. 

Het nieuw bestuur dankt de uittre
dende bestuursleden Lode Coore-
man en Nand Talpaert voor hun jaren
lange inzet voor de afdeling. Jonge
ren nemen de fakkel over. 

LIIVIBURG 
MAART 

18 OVERPELT: Van 11 tot ... uur; 
mosselen-instuif in café 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 19u.30. Org.; VU-
Riemst. 

APRIL 

3 NEEROETEREN: Europa-avond 
met Willy Kuijpers, in Cultureel Cen
trum van Neeroeteren om 20u. 
,.Vlaanderen in het Europa van 
1992". Org.: VU-Neeroeteren-Opoe-
teren. 
8 HASSELT: Kursus „Opleiding 
gemeenteraadsleden" (deel 3), Kultu-
reel Centrum, Kunstlaan, om 9u.30. 
Org.; VVM i.s.m. Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel. 

Nieuw afdeiingsbestuur 
te Neeroeteren-Opoeteren 

Op 23 februari j.1. werden in het CC 
te Neeroeteren onder ruime belang
stelling de statutaire afdelingsverkie
zingen gehouden. Mathieu Meuwis, 
die overigens zelf ondervoorzitter 
blijft, draagt na twee verdienstelijke 
voorzittersmandaten de fakkel over 
aan nieuwkomer Heidi Hornix, een 
voor de afdeling veelbelovende vrou
welijke wissel op de toekomst. 

Sekretaris en penningmeester blij
ven respektievelijk Robert Brouwers 

en René Klerkx. De overige bestuurs
leden met funktie zijn verder Pol 
Moors (VUJO), Tony Jeunen (wer
ving), Hubert Neyens (organisatie) en 
Jos Clijsters (redaktie). 

Dit verjongd bestuur moet, geïnspi
reerd en gedragen door de beide VU-
schepenen Jaak Cuppens en Roger 
Kuipers, in staat zijn om een nieuw 
elan te geven aan deze sterke afde
ling om zo uit te groeien tot een 
gezaghebbend en strijdbaar orgaan 
binnen de Maaseiker fusie. 

16 MAART 1989 
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FVK Gent-Eekio 
Vlaanderen Leeft, met Peter Ritzen 

Op 3 maart organiseerde de Fede
ratie Vlaamse Kringen, arrondisse
ment Gent-Eeklo-Lokeren een boei
ende kabaretavond, onder het tema 
Vlaanderen Leeft Het werd gebracht 
door Peter Ritzen, een 24-jarige jon
geman die over heel wat talenten 
beschikt, een waarover Vlaanderen in 
de toekomst beslist nog zal horen 
Dat het programma kwalittief hoog 
mocht worden ingeschat blijkt uit het 
feit dat de produktie Vlaanderen Leeft 
in de voorselekties van de Wim Son-
neveldpnjs te Maastricht eerste is 
geemigd, en thans meedingt naar een 
andere prestigieuze prijs in Amster
dam 

Doordenkertjes 

Zoals van een kabaretier mag wor
den verwacht maakte Peter Ritzen op 

heel wat hedendaagse (wan)toestan-
den allusie, zo o m de gesel van de 
werkloosheid Heel gevat waren ook 
de imitaties van een aantal gekende 
personaliteiten De ludieke momen
ten werden passend onderbroken 
door een liedje of een noot met een 
ernstige inslag, doordenkertjes 

Een evenwichtige opbouw, waar
van alle aanwezigen merkbaar heb
ben genoten De FVK dankt in het 
bijzonder voor de medewerking aan 
deze aktiviteit Eural, de Vlaamse 
Spaarbank, Gemeentekrediet, kan
toor Jan D'Haese Gentbrugge, Studio 
Antares klank en belichting, de stad 
Gent en het Ministerie van de Vlaam
se Gemeenschap Dienst Volksont
wikkeling 

I. Van Driessche 

Nieuw vu-bestuur 
in Gent-Brugsepoort 

Tijdens een ,,open gemeenteraad" 
met de Gentse VU-gemeenteraadsle-
den en in aanwezigheid van minister 
Johan Sauwens, waarbij het ging 
over de openbare werken m het Gent
se, de Gentse Zeehaven en vooral 
over het openbaar vervoer, hield de 
afdeling Gent-Brugsepoort haar be-
stuursverkiezing op woensdag 22 fe-
bruan 1989 

Op de vergadenng van 2 maart 
1989 werden de bestuurstaken als 
volgt verdeeld 

Voorzitter Karel Rigo 

Ondervoorzitter Miei Tavernier 

Sekretans Mireille Van Bellegem 

Penningmeester Liliane Ghyse-

linck 

Propaganda Peter Renshofer 

Organisatie Karel Rigo en Freddy 
Hotome 

Jongeren Mireille Van Bellegem 

Dienstbetoon en vorming JaakTa-
ghon 

Vrouwenwerking Josée Vlaeminck 

Leden en abonnementen Diane 

Van Bellegem 

Andere (gekoopteerd) Roger Van 

Hoe (leefmilieu) en Peter Osselaer 

24-jarige licentitaat aard- en delf 
stofkunde, richting natuurweten
schappen drietalig zoekt een gepas
te betrekking m Oost-Vlaanderen of 
Vlaams-Brabant Voor ml tel Staats 
sekretanaat Valkeniers 513 83 00 
post 311 

I 1 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 

Groot-Temse 
icrijgt nieuw 
vu-bestuur 

Het nieuwe bestuur van VU-Groot-
Temse telt 10 leden en is als volgt 
samengesteld 

Voorzitter Eddy Praet 

Sekretans Pol de Meester 

Penningmeester Johan Wauman 

Ondervoorzitter J P Temmerman 

OCMW Mady De Blieck 

Biblioteek Ben Gillis 

Bestuursleden Werner Maerevoet, 
Dirk Van Bruysel, G Van Roy en Et 
Wauman 

i\lieuw bestuur 
te Zuid-Herzele 

Op zaterdag 4 maart j I werden te 
Sint-Lievens-Esse afdelingsbestuurs-
verkiezmgen gehouden voor de afde
ling Steenhuize-Wijnhuize, Sint-Lie-
vens-Esse, Smt-Antelmks De officie-
Ie naam van deze afdeling werd met 
deze dan ook wat korter gemaakt 
Zuid-Herzele 

Alle kandidaten werden recht
streeks verkozen Het bestuur heeft 
als voorzitter Anne de Graaf, die haar 
funktie verlengt 

Ondervoorzitter is Koen Van de 
Roy, die ook propaganda voor zijn 
rekening neemt Als sekretans note
ren we Filip Van Den Bossche die ook 
instaat voor jongerenwerking Hilde 
De Leeuw is penningmeester, staat m 
voor leden en abonnementen en or
ganisatie Het dienstbetoon wordt 
verzorgd Jozef Van de Roy, gewezen 
schepen van Groot-Herzele Waldy 
Nica IS gewoon bestuurslid Hans De 
Smet Vandamme stelde zich wegens 
beroepsbezigheden geen kandidaat 
meer Het nieuwe bestuur wil hem 
langs deze weg haar dank betonen 
voor het vele werk dat hij verncht 
heeft gedurende zijn funktie als 
schatbewaarder 

De eerstvolgende aktiviteit van af
deling Zuid-Herzele is een Kaas-, 
Wijn en Maatjesavond op vrijdag 26 
mei Zoalselk jaar worden er opnieuw 
tal van gastsprekers verwacht 

OOST-VL. 
MAART 

16 AALTER: Voordracht over de 
grondwetsherziening 1988-1989 toe
komst voor V laanderen ' 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 m de 
plaatselijke openbare biblioteek St -
Amandus, Halve Maanstraat 92 
Org FVV-St -Amandsberg 

18 WETTEREN: I e Info en Promo
tieavond ANZ, in zaal De Warande 
om 19u Inkom jeugd gratis, volw 
lOOfr Progr videosynthese, samen
zang, halve eeuw zangfeest, toelich
ting 52e Zangfeest Org ANZ i s m 
CDNV-arr Dendermonde 

18 SINT-NIKLAAS: Kaas en Wijn-
avond in De Nectar, Driekoningen
straat 156 Vanaf 20u Nelly Maes 
interviewt Jaak Vandemeulebroucke 
Kaarten bij bestuursleden van A Ver-
bruggenkring St Niklaas Inschrijven 
voor 14 maart 

19 SINT-NIKLAAS : 39e Bormsdag 
In St Jozefkollege bij Grote Markt 
Om lOu Bormsmis m 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 Wilfried De Metse-
naere. Meerstraat 10 9990 Malde-
gem 

20 GROOT-KRUIBEKE: Installatie 
van Politieke Raak en verkiezing Poli
tiek Kollege Om 20u m 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 Brielpaviljoen om 20u Gastspre
ker Jaak Vandemeulebroucke over 
Het betere Vlaanderen en Vlaande
ren m Europa Org VU-Demze 

22 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 

22 GENT: Kaderkursus voor FVK-
medewerkers Om 9u 30 FVK als 
Vlaams-nationaal kuituur- en strijd-
fonds Om 13u30 sociaal-kultureel 
leven in Vlaanderen Plaats Gebr 
Vandeveldestraat 68 te Gent Org 
FVK-Rodenbachtonds 

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

29 GENT: Bijeenkomst FVK-Gent-
Eeklo Tema kultureel patrimonium 
m 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 Neusden, Heus-
dendorp 2, om 20u Org Dr J 
Goossenaertsknng Destelbergen ism 
VOS, VTB, Dosfeimstituut 

APRIL 

1 ASPELARE: 13de Volksunie eet
festijn, m zaal ,,De Pal ing" Ge-
raardsbergsesteenweg 279 Vanaf 
18u Lekkere kip, fijne tong en malse 
biefstuk met frieten of brood Org 
VU-Appelterre-Outer-Voorde Ook op 
2 april van 11u 30 tot 15u 
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PVBA 
Stationsstraat 42 

Bierhandel Hellinckx 
Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
hBIEBHANDELW 

ELUNCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — >iuur — 
verhuur van cafe's 

Wi) 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 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

«»<̂ * R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel • 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygtM« 
Oerenstraat 13 8190 Alvermgem 

tel 058/288 007 

Feestzaal-Hotel-Restaurant-Tea Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 min van de kust in het 
Westvlaamse Verschaevedorpje Alveringem stelt U een zee voor van 

Kalmte Komfort Keuken 
Rust Romantiek Rustiek 

WIJ bieden U 6 luxueuse kamers met alle denkbare komfort 
Kamer met ontbijt 2 pers Vanaf 1750 F 
Eveneens pension en 1/2 pension mogelijkheden 
Week endverblijf 
Fijne Franse keuken aan de kaart en menus vanaf 695 F 
tot 1600 F 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aange 
paste menus 

Voor informatiepakket nopens onze mogelijkheden tel.s 058/28.80.07. 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
* ' JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

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 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

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

Uoerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FWRJUR 

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

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

VZW RECREATIE 
PAALSE PLAS 

UITBATER 
CAFETARIA 

gevraagd 

met ingang van 1.5.89 

Bestek en inlichtingen te verkrijgen: 
Stad Beringen 
V.ZW Recreatie 
Beverlosesteenweg 1 
3940 Benngen-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 

v̂  
1 -
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22 W& 
vu-Gistel heeft 
een nieuw bestuur 

Op een massaal bijgewoond leden-
feest, werd overgegaan tot de verkie
zing van een nieuw afdelingsbestuur 
Zeventien kandidaten hadden zich 
aangemeld Met algemeenheid van 
stemmen werd Rony Anseeuw op
nieuw verkozen tot voorzitter 

Ondervoorzitter wordt Enk Van de 
Velde, sekretans Philippe Van Den 
Abeele, penningmeester Herman 
Peel Andere bestuursleden zijn 
Roos Snauwaert en Daniel Jonckhee-
re voor Moere, Guido Verhoest en 
Gilbert Blontrock voor Zevekote, Mo
nica Devadder en Paul Slambrouck 
voor Snaaskerke, ook Magda Van-
houtte, Eddy Barbier, Dirk Venmans, 
Gilbert Beirens, Michel Bullynck, 
Eddy Vanhonsebrouck en Maurits 
Zwaenepoel 

21 % 
Voorzitter Rony Anseeuw wees er 

in zijn toespraak op dat de Volksunie 
nu de tweede grootste partij is te 
GisttI Ongeveer 21 % van de stem

gerechtigden hebben hun vertrouwen 
reeds geschonken aan de Volksunie 
en dat is met niks Dit mag echter met 
gezien worden als een eindpunt Dit 
IS pas een begin 

De Volksunie zal, volgens Rony 
Anseeuw, een eerlijke, open, opbou
wende maar harde en kntische oppo
sitie voeren De VU zal het beleid van 
de huidige meerderheid op de voet 
volgen, en met aarzelen de bevolking 
m te lichten over eventuele fouten of 
gesjoemel, zoals dat nu reeds duide
lijk werd bij de aanstelling van een 
tijdelijke vervangster in de sporthalle 

Tenslotte wees Rony Anseeuw op 
zijn verwondering toen huidig sche
pen Lammertijn hem op 21 januan j I 
toevertrouwde, dat hij nog steeds met 
akkoord is met de vorming van de 
huidige CVP-SP-G2000 meerderheid, 
maar dat zijn partij geen andere keus 
had In een koalitie met de VU zou, 
aldus Lammertijn, ,,de VU de CVP in 
worsten gedraaid hebben " 

vu-Brugge-Noord koos nieuw bestuur 
De afdeling Brugge-Noord (St-Jo-

zef. Koolkerke, St-Pieters, Dudzele, 
Lissewege en Zeebrugge) heeft de 
driejaarlijkse verkiezingen van het af
delingsbestuur gehouden 

Deze verkiezing gebeurde tijdens 
de blokfluitkoncertavond die georga
niseerd werd ten voordele van het 
partijblad ,,Wij in Brugge" 

Daar de huidige voorzitter Kns ea
sier aangeduid werd als OCMW-
raadslid moest een nieuwe voorzitter 
gekozen worden, het werd Patnck 
Vannieuwenhuys uit Koolkerke P 
Vanmeuwenhuyse is vooral gekend in 
sportmiddens en zet zich m voor 
jeugdvoetbal 

Jan Decoster uit Dudzele blijft se
kretans en verantwoordelijke voor de 
jongerenwerking 

Andre Brauwers, uittredend 
OCMW-raadslid wordt ondervoorzit
ter en Carlos Vermeuwe blijft pen
ningmeester 

Gerard Vanhacke en Annie Buyse 
zijn verantwoordelijk voor organisatie 
terwijl Antoon Torfs en Norbert Strub-
be voor de propaganda instaan Lieve 
Ryde-Noe is verantwoordelijk voor 
vrouwenwerking en relaties met de 
pers Jozef Van Moortel heeft de taak 
van ledenwerving op zich genomen 

In een eerste bestuursvergadenng 
werd vooral de klemtoon gelegd op 
het inspelen op plaatselijke proble
men, zo werd reeds gevraagd aan de 
gemeenteraadsleden om tussen te 

Komen i v m verkeersveiligheid aan 
Scheepsdaelebrug op St-Pieters, de 
Herdersbrugstraat te Dudzele en aan 
de school in de Smallestraat te Kool
kerke 

Verder wordt tussengekomen 
I V m de beloofde sportterreinen te 
Koolkerke 

Alle inlichtingen P Vanmeuwen
huyse, Zwanehoek 26, 8000 Brugge 
(tel 33 92 85) of bij OCMW-raadslid 
Kris Casier, Dorpsmolenstraat 11, 
8000 Brugge (tel 33 58 00) 

Tombola 
te Wervik-Geluwe 

Uitslag van de tombola Federatie 
Vlaamse Knng te Wervik-Geluwe ter 
gelegenheid van de kaarting op 4 
maart 1989 luidt als volgt 

Koffie-apparaat 0721, reserve-
nummer 0648 

Verdere winnaars zijn volgende 
nummers 0099 — 1493 — 0424 — 
0095 — 1055 — 0240 — 0082 — 0761 
— 0140 — 1060 — 0031 — 0058 — 
0672 — 0674 — 0008 — 0085 — 0893 
— 0561 — 0566 — 0755 — 1316 — 
0984 — 1472 — 0258 — 0356 — 0601 
— 0579 — 1058 — 1050 

Prijzen af te halen voor 14 april in 
het Postkantoor te 8660 Geluwe, le
pe rst raat 
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ZANGFEEST 

WEST-VL. 
MAART 

16 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u Bejaard' 
Wat n u ' Org Welzijnszorg W VI 
17 ROESELARE: Om 20u in 't 
Leeuwke, Sint Michielsstraat 23 Paul 
Van Grembergen over Ziel en wezen 
van de Volksunie Org Vlaams Dien
stencentrum ism Vlanajo 
17 KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE: 
Lentefeest Spreker Jaak Vande-
meulebroucke Om 20u m Zaal Het 
Vissershuis 
17 ROESELARE: Dienstencentrum 
West-Flandria, St Michielsstraat 23, 
om 14u Ongevallen met kinderen 
Org Welzijnszorg W VI 
17 ZWEVEGEM: Dne dagen tek-
stielkaartmg In 't Smeske, Otegem-
straat 159, of ingang Demeester-
straat 17/3 vanaf 18u , 18/3 vanaf 
17u en 19/3 van 10 tot 13u Inleg 30 
fr Gratis tombola en boterhammen 
Org VU-Groot-Zwevegem 
17 IZEGEM Vlaams Huis Kaarting 
t V V het Vlaamse Kruis Izegem Van
af 17u Ook op 18/3 vanaf 17u en 19/ 
3 van 10 tot 14u Org Vlaams Kruis 
kern Izegem 
18 OOSTENDE • 6de Groot Vlaams 
Avondfeest Thermea Palace Hotel 
Om 20u Org VU-Groot-Oostende 
Info 059/50 60 91 

Nieuw vu-bestuur 
te Koekelare 

Op zondag 5 maart hield het nieu
we bestuur van Koekelare een eerste 
vergadering, waarop de funkties be
sproken werden 

Voorzitter Paul Anseeuw, 051/ 
58 91 65 

Ondervoorzitter Michel Constant, 
051/58 11 00 

Erevoorzitter Antoon Landuyt, 
051/58 80 47 

Sekretans Louis Dereeper 051/ 
58 08 17 

Penningmeester Norbert Vande-
casteele, 051/58 90 05 

Propaganda Odette Staelens, 
051/58 13 58 

Feestelijkheden Jeanmne Trio, 
051/58 87 79 

Leden, abonnementen Johan 
Houwen, 051/58 99 53 

Jongerenwerking Geert Christiaen 
en Frans Dereepter, 051/58 86 20 

Dienstbetoon 
Volksvertegenwoordiger Jan Loon-

es houdt zitdag op elke derde woens
dag van de maand in cafe De Hoorn 
Dorpsstraat van 20 tot 21 u 

Voor dnngende zaken kan een 
vroegere afspraak geregeld worden 

Tot slot dank aan twee uittredende 
bestuursleden voor hun jarenlange 
medewerking en harde inzet Jef 
Hendryckx en Andre Museeuw' 

„Ziedaar 
de nnens" 
te Ver-Assebroek 

Davidsfonds Ver-Assebroek zet 
een tradieit verder Op Goede Vrij
dag 24 maart e k vindt er een Pas 
siespel plaats in de parochiekerk, de 
kerk O L V -Onbevlekt Ver Asse-
broek 

De familie Boullart voert het spel 
, Ziedaar de Mens ' op en wel vanaf 
20 uur stipt Enkele weken geleden 
maakten ze meer dan 200 jonge men
sen wild entoesiast met het kindertea-
terstuk Repelsteel 

Inkom 130 fr Voorverkoop 100 fr 
bij mevrouw Hondekyn-Deruyttere 
Astridlaan 337 de heer en mevrouw 
Van Kerkhoven, Meersenstraat 9 
mevrouw Grootaerdt 't Leitje 56, al 
len in Assebroek 

OCK€BC]€ 

D Kadermaker, 53 jaar, zeer grote 
ervaring en vakkennis zoekt betrek
king te Gent of omgeving Aanbiedin
gen via Oswald Van Ooteghem, tel 
091/30 72 87 

18 KORTRIJK-ZUID: Afdelmgsbe 
stuursverkiezingen in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Plaats te Bel-
legem Vanaf 19u30 Vanaf 20u 
Debatavond met Vic Anciaux over 
,,Brussel, vandaag en morgen" 
Org VU-Kortrijk-Zuid Inkom gratis 
18 KORTRIJK: Kursus Opleiding 
gemeenteraadsleden (deel 3), Tref-
centrum West-Flandna, Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7, om 9u 30 Org 
VVM I s m Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel 
19 IZEGEM: Nog tot 19/3 tentoon
stellingszaal Stadhuis, weekdagen 
van 15 tot 18u, zat 10-12u en 14-
17u , zondagen 10-12u Europalia-
tentoonstellmg 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, leperstraal 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-
sans 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-
Flandna, 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 Dnngende 
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 

APRIL 

1 HOOGLEDE: Vlaams Feest vanaf 
18u 30 in de Gemeentelijke Jongens
school Kip aan 't spit met groenten-
krans en gratis drank 220 fr — 
familiekaart 700 fr Org VU-Hoogle-
de 
3 BRUGGE: 't Brugse Vnje, Katelij-
nestraat 115, om 14u Ongevallen 
met Kinderen Org Welzijnszorg 
WVI 
4 MENEN: Trefcentrum West-Flan
dna, leperstraat 65, om 14u Onge
vallen met kinderen Org Welzijns
zorg W VI 
4 WAREGEM: De Klauwaert, Grote 
Markt, om 19u 30 Ongevallen met 
kinderen Org Welzijnszorg W VI 
5 IZEGEM. Vlaams Huis, Grote 
Markt, om 19u 30 Ongevallen met 
kinderen Org Welzijnszorg W VI 
6 lEPER: BIJ mevr Anneessens-
Vanryckegem, Ooievaarlaan 11, om 
14u Ongevallen met kinderen Org 
Welzijnszorg W VI 
6 POPERINGE 't Belfort, Grote 
Markt, om 19u30 Ongevallen met 
kinderen Org Welzijnszorg W VI 
7 ROESELARE: Dienstencentrum 
West-Flandna, St -Michielsstraat 23, 
om 14u Ongevallen met kinderen 
Org Welzijnszorg W VI 

VLAAMSE MUZIEK 
TEGEN GUNSTPRIJZEN! 

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

Volksbewust Repertoire 
• „MOOI VLAANDEREN 1" 

LP met Lily Gastel, Francis Guntler, Yvette Ravell, Jef Eibers 
e a (handelspnjs 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 (handelspnjs 550 fr ) - WIJ: 450 fr. 
MC — digitaal op chroomband 

(handelspnjs 550 fr ) - WIJ: 450 fr. 
CD - digitaal DDD (handelspri)s 800 fr) - WIJ: 700 fr. 

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

• IN t SOETE WAESLAND 
met Jean Walter Bob Benny, Jacques Raymond e a 
LP (handelspnjs 495 fr) - WIJ: 399 fr. 

Fijne Liedjes 
• DE ANDERE EVA MARIA 

LP (handelspnjs 499 fi ) - WIJ: 399 fr. 

• MET ALLEEN MAAR DE LIEFDE' 
BRT - WFP - Produktie met Will Ferdy 

(handelspnjs 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 

16 MAART 1989 
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Met de Europese Volkshogeschooi 

Van Vlaanderen naar Breizh 
Na Baskenland, Wales, Elzas, Oksitanië, Korsika, Sardinië, 

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

Praktika 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We leren Bretagne in zoveel moge
lijk facetten kennen. 

Ondergetekende schrijft hiermee 

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

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

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

Datum: Handtekening 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

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

nvde winne-fabrisac 

/ ' migrostraat 128 
, A 9328 schoonaarde 
"̂̂ ' denderraonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marvi/itz 
Rodenstock 

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

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

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

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

DEVRIESE 

baron ruztnclaan ' 8 
8320 brugge 4 

baan brugge • Oostkamp 
'^ 050/35 •'4 04 •• 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onden/verp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wi) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven) 

AFD NINOVE • 9400 
Sleenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldslraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

-nolae^^ 

- BINNENHUiSINRICHTING 
- SIERSGHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f D 
ETRA P.V.B.A. 

HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 
Tel.: 03/457.23.89 

ZO€K€ÊC]€ 

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

—Licentia(a)t(e) menswetenschap
pen 

— Graficus A2 of Tekenaar A2 of 
HOKT 

— Opsteller 
— Klerk 
— Gezins- en Bejaardenhelpsters 
— Poetsvrouwen 

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

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

verandas genkav. 
' : # # / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / . 

iMMMM^i^mMMMtiiiiit/iiiilHittiittittiittt/iiiitiii. 
Kreatiever bouwen voor beter wonen' 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel.: (011)36.32.60. 

r 

L 

BON: 
Ja, ik wens vrijblijvend bezoel( aan 
gen. 

Naam • 

Adres' . . 

Gemeente: 

Indien geen telefoon vermeldt dag 

Info D veranda/pergola AZ Privé 
D veranda/pergola Horeca 

tiuis voor informatie en 

en uur 

.. . Tel.: 

van afspraak. 

1 

inlict)tin- 1 
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Patricia Van den Bossche, l<onservator museum van de Vlaamse Strijd: 

Met geschiedenis moet je 
voorzichtig omspringen 

Het museum voor de Vlaamse Strijd is meer dan een kijkmuseum. De jonge bezoekers kunnen er bvb. ook een 
boelend leeuwenspel spelen. 

BELLEM — Op 13 april 1899 zag in dit landelijke dorpje tussen Houtland en 
Meetjesland Florimond Grammens het levenslicht. Als man van de daad voerde 
hij ludieke en minder ludieke akties voor de toepassing van de taalwetten. 
Gewapend met verfkwast en hamer inspireerde hij vele Vlaamsnationalisten om 
zich te engageren in de Vlaamse beweging. In de achtertuin van het geboorte
huis van Grammens werd een museum van de Vlaamse Strijd opgericht. Het 
biedt een overzicht van 150 jaar Vlaamse beweging. 

Over de werking van dit museum had WIJ een gesprek met konservator 
Patricia Van den Bossche. Het museum zelf echter was in de fusiegemeente 
Aalter dikwijls het voorwerp van gemeentelijke kontroverses. Daarom stak WIJ 
ook zijn licht eens op bij Guido Van den Kerckhove, VU-fraktieleider in de 
Aalterse gemeenteraad. 

HET museum is een gemeen
telijke instelling. Misschien 
vandaar dat konservator Pa

tricia Van den Bossche eens twee
maal met haar tong draaide vooraleer 
ze sommige van onze vragen — ont
wijkend — beantwoordde. 

Willem van Oranje 
WIJ: Hoe is het museum voor de 

Vlaamse Strijd ontstaan? 

Patricia Van den Bossche: ,,Het 
Initiatief Is uitgegaan van het ge
meentebestuur van Aalter. Dit mu
seum IS dan ook een gemeentelijke 
instelling. Men Is met de plannen 
begonnen in de jaren 70, maar de 
realisatie kwam er pas In '80. Aanvan
kelijk was men van plan om van dit 
geboortehuis van Flor Grammens 
een museum te maken over de figuur 
Flor Grammens en de taaistrijdaktle. 
Naderhand vond men het dan wense
lijker om het museum uit te breiden 
tot een historiek van de Vlaamse 
beweging in al zijn facetten. Daarom 
werd In de achtertuin van het Gram
menshuls een museumgebouw neer
gepoot. In de toekomst wil men dan 
toch van het geboortehuls een mu
seum maken over Grammens en de 
hele problematiek van de taalstrijd, 
tot op de dag van vandaag." 

WIJ: Kan het museum rekenen 
op een ruime publieke belangstel
ling? 

Patricia Van den Bossche: „Dat 
hangt een beetje af van het aantal en 
de aard van de aktivltelten die hier in 
het museum georganiseerd worden. 
Als hier een tentoonstelling plaats
vindt die in de smaak valt van het 
ruime publiek, dan stijgt vanzelfspre
kend het bezoekersaantal. We krijgen 
dus jaarlijks tussen de vijf en de 
tienduizend bezoekers over de vloer. 

Nu vind Ik met dat we alleen maar 
naar het bezoekersaantal mogen kij
ken om te kunnen spreken van een 
suksesvol initiatief Je mag ook niet 
vergeten dat historische musea In het 
algemeen met zo goed in de markt 
liggen. Bovendien vertoont het ruime 
publiek geen grote belangstelling 
voor de Vlaamse beweging. 

Het Is juist onze doelstelling om de 
Vlaamse beweging en ons Vlaams 
kultuurleven te laten kennen en waar
deren door het publiek. Dat is een 
mooie maar vaak niet gemakkelijke 
opdracht." 

WIJ: Welke tijdelijke tentoonstel
lingen werden hier reeds gereali
seerd? 

Patricia Van den Bossche: „Een 
van de grote trekpleisters was de 
tentoonstelling over Willem van Oran
je. Die viel ongeveer samen met de 
televisiereeks, en kende dus een 
groot sukses. 

Een andere tijdelijke tentoonstel
ling was die over de ekonomische 
ontvoogdingsstrijd In Vlaanderen, 

politieke domein dellkate punten zou
den zijn?" 

WIJ: Euh, ja. 

Patricia Van den Bossche: „Ik 
vrees niet dat daar enige moeilijkhe
den of wrevel zou kunnen ontstaan." 

WIJ: Hou je bvb. rekening met 
politieke gevoeligheden bij de sa
menstelling van de tentoonstelling 
of de keuze van de onderwerpen? 

Patricia Van den Bossche: „Mef 
geschiedenis moet je altijd voorzich
tig omspringen (lacht). Bij de keuze 
van de onderwerpen zien we er nauw
lettend op toe dat alles In zijn even

waar vooral het verschijnsel van de 
kantwerkscholen en de kinderarbeid 
In belicht werd. 

Een tentoonstelling die niet zoveel 
publieke belangstelling trok, was die 
over professor Heremans, de pionier 
van het moedertaalonderwijs" (Here
mans was een vlaamsvoelende libe
raal in de 19de eeuw — red.). 

Kontroversleel 
WIJ: Worden er In de kollektie 

ook parallellen getrokken naar de 
dag van vandaag, naar de band 
tussen heden en verleden van de 
Vlaamse beweging? 

Patricia Van den Bossche: ,,Ja, 
het tentoongestelde gaat niet alleen 
over het verre verleden. Wij hebben 

een kronologie ingebouwd maar ook 
verschillende thema's. Daardoor Is 
men bijna genoodzaakt om het heden 
ook aan het verleden te toetsen en 
omgekeerd. Dat is juist het boelende 
van musea als het onze: de bezoeker 
wordt uitgenodigd om te kijken hoe 
aktuele problemen en toestanden in 
het verleden hun beslag kregen." 

WIJ: Boeiend, maar ook kontro
versleel, neem ik aan. Krijgt U daar 
soms reakties over te horen? 

Patricia Van den Bossche: „... 
Eigenlijk heb ik daar nog geen last 
van ondervonden. Je moet er reke
ning mee houden dat de objektivlteit 
nagestreefd wordt Bij de keuze die 
we gemaakt hebben, hebben we 
daarmee rekening gehouden. U 
denkt waarschijnlijk dat er op het 

VU-Aalter over het museum 
WIJ: Het museum voor de Vlaamse Strijd Is In het verleden al wel eens 

meer het voorwerp geweest van gemeentelijke kontroverse's. Welke 
bezwaren hebt U tegen het museum? 

Guido Van den Kerckhove: „Onze kritiek op het museum spitst zich 
hoofdzakelijk toe op twee punten. Ten eerste vinden wij het een prestigeprojekt 
dat niet past binnen het i<ader van een middelgrote gemeente als Aalter. Het 
museum heeft bvb. 30 miljoen fr. gekost, maar de publieke belangstelling Is te 
klein om zo'n bedrag te kunnen verantwoorden. 

Ten tweede vinden wij dat de aandacht voor het politieke Vlaamsnationalls-
me In het museum te wensen overlaat Men heeft bvb. ternauwernood oog voor 
de rol die de Volksunie in de Vlaamse beweging gespeeld heeft en nog speelt. 
Als je dan merkt dat de liberale gedachte, de katholieke en de socialistische 
beweging wel sterk aan hun trekken komen, vind Ik dat toch onrechtvaardig. 
Politici als TIndemans, Van Elslande, Fayat, Lefèvre, Verroken, Herman Van 
Der Poorten, Gaston Eyskens worden er afgeschilderd als de ware flamingan
ten, tenvijl er praktisch geen aandacht bestaat voor de grote figuren van de VU 
als Van der Eist, Anciaux of Schlltz. En ik vraag me af wat bepaalde 
ondenverpen uit de tentoonstelling met de Vlaamse beweging te maken 
hebben, zoals bvb. de schoolstrijd. Ik kan me niet van de Indruk ontdoen dat het 
museum misbruikt wordt om de Vlaamse beweging te rekupereren voor de 3 
traditionele politieke families, en dan vooral de CVP. Het feit dat wij hier sinds 
jaren een homogene CVP-koalltle kennen Is daar wellicht niet vreemd aan." 

wicht wordt weergegeven. Als we pra
ten over de Vlaamse beweging, zitten 
daar uiteraard allerlei politieke partij
en op vinkenslag. En hier moeten we 
inderdaad zeer voorzichtig zijn en 
zien dat iedereen aan bod komt, en 
evenwaardig. Dat is één van de re
gels waar wij ons aan moeten hou
den. Een museum heeft immers niet 
tot taak om de ene voor te trekken ten 
opzichte van de andere, of om een 
standpunt in te nemen." 

Geschiedenis
onderwijs 

WIJ: Wie beslist er over de keuze 
van de onderwerpen? 

Patricia Van den Bossche: ,,Het 
kollege van burgemeester en schepe
nen beslist daarover. Wij kunnen wel 
suggesties of advies geven maar zij 
hakken uiteindelijk de knoop door." 

WIJ: Zijn er ooit voorstellen ge
weest die niet goedgekeurd wer
den? 

Patricia Van den Bossche: Ik 
weet niet of dat dat zo interessant is 
voor de lezers van uw weekblad..." 

WIJ: Ik geloof toch dat zoiets hen 
zou interesseren. 

Patricia Van den Bossche; „Ja, 
weet u, euh, ik denk dat, net als In 
ieder museum, er voorstellen gedaan 
worden of projekten binnengeleverd 
die om redenen van tijdsgebrek, fl-
nancles, praktische mogelijkheden, 
enz, teruggestuurd worden. Dus in al 
die jaren dat wij open zijn, zal dat hier 
ook al wel gebeurd zijn." 

WIJ: U krijgt hier veel schoolkin
deren over de vloer. Hebt U er een 
idee van hoe het met de kennis van 
het Vlaamse verleden is gesteld bij 
onze schoolgaande jeugd? 

Patricia Van den Bossche: „Zeer 
slecht. Ik heb de indruk dat er niet 
veel geweten is over de Vlaamse 
geschiedenis. In het onderwijs ligt het 
vak geschiedenis niet goed: er werd 
veel in gesnoeid. 

Het museum hier zou een goede 
aanvulling bij het geschiedenisonder
wijs kunnen zijn. Hier doen we trou
wens ons best om een museumbe-
zoek zo boelend en kreatief mogelijk 
te maken." 

WIJ: Hoe pakt U dat dan aan? 

Patricia Van den Bossche: Wij 
hebben een edukatlef projekt opge
start onder de titel 1302, juist met het 
doel voor ogen de jongeren en het 
onderwijs te betrekken bij de Vlaam
se beweging en het museum. Het 
onderwerp van de guldensporenslag 
en de stedentijd die daarmee samen
hangt, leent zich daar zeer goed toe. 

Om dat onderwerp aan te brengen 
hebben we niet alleen gebruik ge
maakt van de museumkollektie. Het 
museumbezoek staat centraal, maar 
daarnaast hebben we ook geheel 
nieuw didaktisch materiaal ontwik
keld, zoals bvb. een reuze museum
koffer, werkboekjes, een zoektocht, 
een verhaal vertellen met een echte 
(verklede) leeuw erbij, enz. Dat mate
riaal kan hier ter plaatse gebruikt 
worden, als voorbereiding of als na-
verwerking van het programma." 

WIJ: Dus de kinderen krijgen hier 
meer dan kennisvermeerdering? 

Patricia Van den Bossche: „Ja, 
ze participeren aktief aan het mu-
seumgebeuren. Een voorbeeldje hier
van Is het leeuwenspel, een didak
tisch spel dat we bezorgen aan de 
geïnteresseerde scholen. De basis 
voor dat spel is een uniek stuk uit ons 
museum. In onze kollektie bevindt 
zich nl. een Ingekleurde houtsnede 
uit de 18de eeuw die een variante van 
een ganzenbord voorstelt. De ganzen 
zijn hier echter vervangen door leeu
wen. In tweede instantie vormt de 
houtsnede een spotprent op Jozef II, 
met de overwinning van de Neder
landse leeuw op de Oostenrijkse ade
laar. 

Op dat stuk hebben we ons geba
seerd om een nieuw, instruktlef mu-
seumspel te ontwikkelen, wat uniek Is 
In Vlaanderen. In dat spel, gebaseerd 
op de guldensporenslag, zitten name
lijk referenties naar kollektlestukken 
uit het museum. Er loopt ook een rode 
draad van leeuwen doorheen het 
spel." 

Projekt 1302 
WIJ: Voor welke leeftijd werd het 

projekt ontworpen? 

Patricia Van den Bossche: ,,Wat 
het spelmateriaal betreft, zou Ik zeg
gen van zeven tot zevenenzeventig, 
om het In speelgoedtermen uit te 
drukken. Het edukatleve aspekt Is 
echter gericht op het lager onderwijs 
van de derde graad, dus het vijfde en 
zesde leerjaar. Maar het kan even 
goed gebruikt worden In het eerste en 
tweede middelbaar." 

(pdj) 

Het Historisch Museum van de 
Vlaamse Strijd, Museumstraat 103 
te Bellem-Aalter, is geopend van 
dinsdag tot vrijdag van 10 tot 
12.15U en van 13.30 tot 17.15 u. 's 
Zaterdags en 's zondags is het mu
seum alleen 's namiddags ge
opend. Maandag kan U er ook te
recht, op afspraak (091/74.34.99) 
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