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A: ch die gekke invallen 
toch van Patrick Stond 

Itiij gisteren op wou hij 
perse naar Schotlandi Wel
ke vlieg hem gebeten heeft 
weet ik met — wel dat we 
s avonds goed en wel met 
onze wagen inscheepten in Zeebrugge 

Let it be dacht ik en kocht hem een 
mooie aansteker Aan boord wel te ver 
staan En omdat alles er toch tax-free 
was deed ik mezelf in een adem ook 
maar een flacon parfum cadeau Hoe 
zouje zelf zijn'' 

Volgde een zalig diner in het boord 
restaurant Daarna pousse cafe in de bar 
en een rondje roulette in het casino Voor 
n verkwikkende nachtrust zochten we 
onze persoonlijke kajuit op disco en bios 
koop bewaren we voor de terugvaart 

Jammer datje zo snel in Huil bent ik 
was best nog een dagje aan boord ge 
bleven Zeker voor die voordelige prijs 
Bovendien gelden er voor groepen se 

moren studenten gezinnen 
(kinderspeelruimte voorzien i) 
en voor korte verblijven ook 
nog speciale tarieven Mij 
een raadsel hoe ze t doen 

«Anyway» t is zalig hier 
in Schotland want de Schotten weten 
met kennersblik m n Continental look 
naar waarde te schatten 

Vraag uw gratis brochure 89 bij 
NORTH SEA FERRIES LEOPOLD II DAM 13 

8380 ZEEBRUGGE TEL 050/54 34 30 

Of raadpleeg uw reisbureau 

NAAM 

ADRES 

D E L U X E H O T E L S N A A R E N G E L A N D 



EERST DIT 

EEN NIEUW 
GESTERNTE VOOR EUROPA 

E
R IS m de voorbije dagen veel Vlaams bewogen, daarbij 
kwamen zow/at al onze simbolen aan bod, van het 
Daensisme tot Flanders Technology 

Na 70 jaar werking blikte het Verbond van Vlaamse 
Oudstrijders terug en toetste het testament van de IJzer 
aan de aktualiteit Het Davidsfondskongres had het over 
onze plaats in Europa, de ANZ-voorzitter bracht zelfs 
argumenten aan voor de oprichting van een Nederlands
talig Gemenebest Allen wezen op de internationale 
dimensie van onze gemeenschap, het is belangrijk dit te 
onderkennen Dat ze daarbij vanuit de staatshervorming 

vertrokken zet het belang van deze omvorming sterk in de verf 
Dit weekblad is vandaag grotendeels gewijd aan de komende 

verkiezingen voor het Europees parlement De Volksunie heeft een 
biezondere kijk op Europa In haar visie ligt de toekomst van het 
oude kontinent met bij de staten, wel bij de volkeren Het staatsna-
tionalisme dat Europa in zovele drama's heeft gestort moet afge
bouwd worden en plaats ruimen voor een samenleving die stoelt op 
de natuurlijke dragers van kuituren de volkeren Een gedachte die 
ervan uitgaat dat de natie de eerste levens
kring IS en primeert op de kunstmatige 
staat 

Wie met vertrouwd is met het gegeven 
kijkt raar op Is een dergelijke visie realis
tisch genoeg om er vrede, welvaart en 
welzijn op te bouwen of voer voor onverbe
terlijke dromers' 

De gedachte is alvast up to date Dat 
bewijzen die Europese landen waar aan de 
regio's verregaande onafhankelijkheid werd 
toegekend Daar waar deze met speelt rege
ren ongenoegen, wrijvingen en herrie In 
sommige gevallen zelfs onderdrukking 

De nationaliteitenbewegingen in de 
USSR bevestigen dat men volkeren met 
eeuwig onder de laars kan houden en dat zij zich uiteindelijk toch 
zullen bevrijden Zij bewijzen dat grenzen geen statische gegevens 
zijn Deze vaststelling is met nieuw, men leest ze af uit de atlassen 
van voor 1914 

Men kan zich de vraag stellen hoe die atlassen er in het jaar 2000 
zullen uitzien Zijn wij nieuwe tekeningen aan het voorbereiden' 

Het kan een vergezochte vraag lijken waard gesteld te worden is 
ZIJ zeker Wie had drie decennia geleden gedacht dat Vlaanderen 
en Wallonië tot vrijwel autonome staten zouden uitgroeien' Wie 
had gedacht dat Spanje zo snel en zo grondig zou regionalizeren' 

Wat houdt Europa 1992 achter de hand voor naties die over 
verschillende grenzen heen leven' Zullen zij, eens de grenzen 
uitgegomd nauwer bij mekaar aansluiten' Het is met ondenkbaar 
dat de ontgrenzing van Europa de Elzas dichter bij Duitsland 
brengt, de Hollandse Friezen nauwer bij hun volksgenoten in 

00 

Denemarken en Duitsland Zal Parijs zijn kille greep op de vele 
volkeren binnen zijn staat kunnen handhaven' 

Vragen die thans met kunnen beantwoord worden, slechts 
gesteld 

In de week van 17 tot 21 april brachten een paar Oostenrijkse 
parlementsleden een bezoek aan de Belgische Kamer van Volks
vertegenwoordigers ZIJ stelden er enkele pertinente vragen over de 
federale toekomst van hun land 

Oostenrijk wil wat graag bij de EG maar is daar met gerust in 
Daarom stelt het enkele voorafgaandelijke voorwaarden Een daar
van zijn waarborgen voor het federalistische karakter van de staat 
Oostenrijk Want wanneer een lidstaat steeds meer bevoegdheden 
afstaat aan de EG en aan zijn deelstaten wat blijft er dan uiteindelijk 
nog van deze staat over' 

De Oostenrijkse bezorgdheid om het federalisme is eigenlijk 
bezorgdheid om de centrale staat, met om de delen Het perspektief 
van een verschraald België dat in twee Europese deelstaten zou 
kunnen uiteenvallen werd tijdens het Oostenrijks bezoek angstvallig 
vermeden Uit hoffelijkheid voor het gastland' Het is hier met de 

plaats om het verder over Oostenrijk te 
hebben maar toch mag verondersteld dat 
de mogelijke toetreding van dat land voor 
verrassingen kan zorgen Het hele Oosten
rijk IS met groter dan b v de Duitse deel
staat Beieren waaraan het grenst Mocht 
het ooit als Duitstalig land samen met de 
Bondsrepubliek in de Europese Gemeen
schap opgaan beleven wij dan geen nieuwe 
Anschluss' Dit keer zonder heibel' 

Hoe zullen de gemeenschappen van dit 
land op 1992 reageren' Zullen de Neder
landssprekenden van Europa, om te weer
staan aan de druk van de grote talen en 
kuituren, met als vanzelf naar mekaar toe
groeien' 

Onze toekomst in Europa wekt optimisme maar ook zorg Terwijl 
men vanuit de hoofdsteden doet alsof de staten de alleenzaligma
kende politiek belichamen staan de volksnationalisten een totaal 
andere visie voor Voorlopig met gevolgd door de staatsnationalis-
ten Deze laatsten hadden nochthans uit het verleden moeten leren 
dat op door met wapens veroverde overwinningen weinig standvas
tigheid bloeit 

Op de Euro-stembusdag van 18 juni a s zal het net geen 175 jaar 
geleden zijn dat in Waterloo een einde kwam aan een mensont
erend avontuur, een zogezegde eenmaking van Europa gestoeld op 
bloedige terreur Sinds die tijd werd de atlas van Europa herhaalde
lijk hertekend Stilaan stevent Europa op een nieuwe landkaart af 
Hopelijk onder een ander gesternte, dat van de rijkdom der 
volkeren 

Maurits Van Liedekerke 
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^ ^ ^ Reeds lang ijveren vele 
T i l adoptiediensten voor er-

I ^J kenningen kontroleop hun 
werking. Wantoestanden 

waren niet vreemd aan de sektor. 
Daar kan nu eindelijk verandering in 
komen. 

liantie is inderdaad het saiTienwer-
kingsverband van een dozijn Euro-

11 De Grieken hebben de re
putatie een humanistische 
faam te hebben. Maar is dit 
(nog) wel zo? In hun land 

tonen ze zich alles behalve groot
moedig t.o.v. de niet-Grieken binnen 
hun staat. Ook op Cyprus tonen ze 
hun tanden aan de Turken. Maar hoe 
vredelievend zijn de Turken? 

^ ^ De Verenigde Staten moe-
I 3 ten niet weten van onder-
I ^ , handelingen met het War-

schaupakt over de korte 
atstanasraketten. De Europese 
NAVO-lids*aten moeten zich hierover 
eens grondig bezinnen. 

^ ƒ11 Op zondag 18 juni trekt 
I J Europa naar de stembus. 
I ^ ^ In Vlaanderen biedt de 

Volksunie zich aan onder 
het nummer 7 en met de letterwoor-
den VU-EVA. De Vrije Europese Al-

pese volks-nationale partijen. U leest 
een reeks artikelen over het EVA-
werk in Europa. 

ƒ ^ I H De Duitse schrijfster Gu-
3 M drun Pausewang schreef 

^ ^ g een jeugdboek over een 
mogelijke kerncentrale-

ramp in de Bondsrepubliek. Er wer
den 60.000 eksemplaren van ver
kocht. Ernst van Altena vertaalde en 
bewerkte het boek naar de Nederlan
den toe. Tsjernobyl revisited... 

# ^ f^ Ooit was er kannunik Des-
M % l ^^"^' "^ '^ ^^ -^oXvn Cordier. 

^ g ^J U heeft het geraden, wij 
hebben het over KV IWe-

chelen dat zopas landskampioen 
voetbal werd... 

ER STAAT EEN VIDEaREKORDER 
VOOR U KLAAR OP BLZ. 25 
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DOORDEWEEKS 

BRUSSEL... 
De Nederlandse kultuurkommissie (NCC) te 

Brussel het een interessante enquête uitvoe
ren over de opvattingen die bij de Vlamingen 
leven over onze hoofdstad. Het grote nadeel 
van het onderzoekje is dat het veel te beperkt 
IS bij 151 Vlaamse met-Brusselaars weró via 
diepte-interviews nagegaan hoe ze denken 
over Brussel De resultaten waren onthutsend 

Brussel blijft voor met-Brusselse Vlamingen 
een grote onbekende. Men overschat het aan
tal Brusselse Vlamingen, onderschat het aan
tal leerlingen in Vlaamse scholen en heeft, 
algemeen gesproken, geen positief beeld van 
de hoofdstad Brussel is een werkstad, duur, 
vuil, vreemd 

..HOOFDSTAD? 
Slechts 27% van de ondervraagden wist dat 

Brussel de hoofdstad van Vlaanderen is, maar 
meer dan de helft bestempelt Brussel als de 
hoofdstad van Europa en als een gewest dat 
losstaat van Vlaanderen en Wallonië Brussel 
wordt wel gewaardeerd als kultuurstad, maar 
dat zal voor de Vlaamse Brusselaars een 
schrale troost zijn 

Hoewel het onderzoek van de NCC veel te 
beperkt is om vaststaande konklusies toe te 
laten, geeft het toch een tendens aan En die 
wijst erop dat Brussel een grote onbekende 
blijft in Vlaanderen Het wordt hoog tijd dat 
hieraan verholpen wordt we worden over
stelpt met informatiekampanjes van de over
heid over de meest uiteenlopende onderwer
pen (pillen, belastingen, Europa, ), maar blij
ven op onze honger zitten inzake de staatsher
vorming en Brussel Hoog tijd dat hieraan 
verholpen wordt. 

VU ON-KOOPBAAR 
In een interview met De Standaard zegt de 

nieuwbakken CVP-jongerenvoorzitter Ludwig 
Caluwe het volgende over de VU de jonge 
knstendemokraten moeten m dialoog treden 
„met de Volksunie, wiens programma na de 
derde fase van de staatshervorming volledig 
uitgevoerd zal zijn. De partij zal dan moeten 
aanduiden voor welk Vlaanderen zij kiest, voor 
het knstendemokratisch model of voor dat van 
socialisten en liberalen " 

In een schnftelijke reaktie aan Ludwig Calu
we noemt VU-volksvertegenwoordiger Her
man Lauwers dit een fundamentele misvatting, 
gebaseerd op de stelling dat de VU het federa
lisme als grondstreven heeft „Federalisme 
IS", zo schrijft Lauwers, „geen doel op zich, 
maar slechts een (belangrijk) middel om een 
verdergelegen doel te bereiken " Federalisme 
IS daarom slechts een onderdeel van het VU-
programma. Het cement van de VU is volgens 
de VU-volksvertegenwoordiger vanuit zeker 

In Aalst werd hulde gebracht aan priester Adolf Daens, die honderdvijftig jaar 
geleden geboren werd. Het monument van beeldhouwer Mark De Bruyn werd 
onder de bloemen bedolven. Priester Daens en de "daensisten" speelden een 
belangrijke rol in de sociale en Vlaamse ontvoogding, (foto Paui van den Abeeie) 

opzicht eerder een bewogenheid, samen te 
vatten als verontwaardiging over onrecht én 
argwaan ten overstaan van machtscentra 
,,Daaruit", zo vervolgt Lauwers, „is een partij-
vorming ontstaan die als uitgangspunten 
heeft: 1) filosofisch pluralisme, sociale ver
draagzaamheid, pacifisme; 2) maatschappelij
ke ongebondenheid, met aan klassen, niet aan 
belangen, met aan zuilen, 3) volks- en kultuur-
verbondenrte/d." Vlaanderen blijft intern nood 
hebben aan zo'n politieke formatie Het is voor 
Lauwers volstrekt onjuist dat de VU nu te 
kiezen heeft uit een socialistisch, liberaal of 
knstendemokratisch Vlaanderen Want, 
schrijft Lauwers, „dat is een keuze uit maat-
schappijmodellen die dateren uit de vorige 
eeuw, alsof er ondertussen met een veel 
genuanceerder beeld van de samenleving ont
stond die bovendien gekonfronteerd wordt met 
uitdagingen en problemen van een gans ande
re orde (internationalisenng, Noord-zuidver-
houdingen, ekologische ontwrichting, informa-
tika en automatisering)." Als het van haar 
leden, kaders en mandatarissen afhangt is de 
VU dus met te koop, besluit de volksvertegen
woordiger. 

ZANGFEEST 
Vijftienduizend enthousiaste Vlaamsnatio-

nalisten waren zondag weer paraat voor het 

Zangfeest te Antwerpen ANZ-voorzitter Celis 
had voor een beestige stunt gezorgd door een 
leeuwtje op het podium te brengen In zijn 
lange maar harde toespraak trok Celis van leer 
tegen de regeling voor het hoofdstedelijk ge
west en de niet-federalisenng van de sociale 
zekerheid Nochtans vond de voorzitter de 
staatshervorming op zich een belangrijke ver
worvenheid Celis had ook lof voor de kordate 
manier waarop Vandenbossche en Tobback 
zich inzake Voeren opstellen Premier Martens 
daarentegen werd eens tegen de schenen 
geschopt omdat hij nog eens naar de top van 
franstahge landen gaat en er geen korrekte 
zetelverdeling voor het Europees parlement 
doorgevoerd wordt 

Op het Zangfeest moest Cas Goossens een 
pijnlijk fluitkonsert vanwege een luidruchtig 
deel van het publiek ondergaan Het ANZ zelf 
ging hier ook met geheel vrijuit Door het 
publiek duidelijk de keuze te laten tussen de 
BRT- en VTM-baas, had men zo'n reaktie bij 
een deel van de toeschouwers kunnen voor
spellen Gelukkig bood het ANZ later op de 
week openlijk zijn verontschuldigingen aan bij 
de administrateur-generaal van de BRT Maar 
wie in de toekomst nog eens als eregast zal 
worden uitgenodigd op het Zangfeest, zal wel 
twee keer nadenken 
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DOORDEWEEKS 

Joos Wauters tracht de boze opvoeders te kalmeren. 
Brussel om één jaar aktie te herdenken. 

Ze manifesteerden in 
(foto Mare Cels) 

DOODSTRAF 
Amnesty International riep 100 regeringen 

over de hele wereld op om een einde te stellen 
aan gerechtelijke eksekuties. Volgens de men
senrechtenorganisatie wordt de doodstraf of
wel om overduidelijk politieke redenen toege
past, ofwel onevenredig opgelegd aan armen 
en aan minderheden. Amnesty beschrijft deze 
praktijken als koelbloedig door de staat be
raamde moorden op burgers. 

De meeste regeringen rechtvaardigen deze 
gerechtelijke moorden door te beweren dat ze 
de maatschappij beschermen door het af-
schrikkingseffekt op andere misdadigers. 
Maar dit afschrikkingseffekt wordt niet door de 
feiten gestaafd. De doodstraf beantwoordt ook 
geenszins aan een maatschappelijke behoef
te. 

In een overzicht van de wetten over en het 
gebruik van de doodstraf in 180 landen en 
gebieden, toont Amnesty International aan dat 
de straf reeds in bijna de helft van de landen 
ter wereld werd geschrapt of de uitvoering 
ervan stopgezet. Het Belgische strafwetboek 
voorziet de doodstraf nog steeds als zwaarste 
sanktie voor kriminele misdrijven. Ze wordt 
echter omgezet in levenslange dwangarbeid. 
Minister van Justitie Wathelet wil de doodstraf 
u:t het strafwetboek halen. Dit zou evenwel 
niet voor de vakantie gebeuren. 

TAK WANDELT 
Zondag 30 april wandelt TAK in de Brabant

se faciliteitengemeenten. De slogans van de 
mars zijn „Randgroen en Vlaams" en „Facili
teiten, weg ermee". Er wordt samengekomen 
om 11.30 u. aan de Westrand te Dilbeek. De 
wandeling zal uitsluitend doorgaan achter de 
Leeuwevlag, de deelnemers worden verzocht 
geen partijpolitieke kentekens te dragen. 

Voor de busregeling: zie uit de regio. 

WETENSCHAPS
BELEID 

Vice-premier en minister van Begoting en 
Wetenschapsbeleid Hugo Schiltz leverde tij
dens een akademische zitting van het Vlaams 
Geneesherenverbond te Leuven kritiek op het 
wetenschapsbeleid van de Vlaamse regering. 
Het wordt volgens Schiltz de hoogste tijd dat 
de bevoegdheid over het wetenschapsbeleid 
bij één enkele gemeenschapsminister wordt 
ondergebracht. Schiltz was ook ontgoocheld 
omdat de kredieten voor wetenschappelijk on
derzoek niet verhoogd werden, hoewel dat 
toch aangekondigd werd in het Vlaamse re
geerakkoord. 

In de Vlaamse regering is elke minister 
verantwoordelijk voor het wetenschappelijk 
onderzoek dat plaatsgrijpt op het terrein dat tot 

zijn bevoegdheid behoort. Schiltz ondervindt 
dan ook moeilijkheden om bij de Vlaamse 
regering een gesprekspartner te vinden. 

De vice-premier besloot zijn lezing met de 
waarschuwing dat hij elke poging om op het 
vlak van wetenschappelijk onderzoek tot uni
taire rekuperatie over te gaan in de kiem zou 
smoren. De nationale overheid zal enkel van 
zijn initiatiefrecht gebruik maken op terreinen 
waar gewesten en gemeenschappen weinig 
aktiviteit ontplooien. 

ORTEGA 
Volgens president Ortega van Nicaragua 

kan Europa een belangrijke rol spelen bij het 
vredesproces in Centraal-Amerika. Ortega 
kwam o.m. in Brussel politieke en ekonomi-
sche steun vragen voor zijn land. De sandinis
ten worden door Amerikaanse tegenwerking 
meer en meer in de armen van de Sovjet-Unie 
gedreven. De Amerikaanse republikeinen en 
demokraten waren het onlangs eens gewor
den om de kontra's nog een jaar lang meer dan 
2,2 miljard fr. humanitaire hulp te verlenen. Dit 
is in tegenstrijd met het vredesplan dat Guate
mala, Honduras, El Salvador, Nicaragua en 
Costa Rica in '87 ondertekenden. De Costari-
caanse president Arias had daar trouwens de 
nobelprijs voor gekregen. Volgens dat plan 
zouden er verkiezingen komen in Nicaragua, 
en zouden de kies- en mediawetten hervormd 
worden. In ruil daarvoor zou vóór 15 mei een 
plan opgesteld worden om de contra's in 
Honduras te ontmantelen. 

West-Europa kan volgens Ortega zijn steen
tje tot vrede in Centraal-Amerika bijdragen 
door druk uit te oefenen op de VS en ekonomi-
sche steun te verlenen. Indien West-Europa in 
de toekomst een toonaangevende rol wil spe
len op het internationale forum, waar de bipo
laire wereldordening meer en meer krediet 
verliest, mag deze uitgestoken hand niet ge
weigerd worden. 

ALKOHOLTEST 
Nationaal Verkeersminister Jean-Luc De-

haene heeft weer enkele ideeën om de ver
keersveiligheid te verbeteren uit de mouw 
geschud. Nog vóór 1 juni wil hij het toegelaten 
alkoholgehalte in het bloed verminderen van 
0,8 naar 0,5 pro mille. De minister denkt er ook 
aan om beginnende chauffeurs een bepaalde 
periode stage laten rijden, nadat ze hun rijbe
wijs behaald hebben. De nieuwbakken chauf
feurs zouden eerst een tijdje met bepaalde 
beperkingen moeten rekening houden als ze 
de openbare weg op willen, zoals snelheidsbe
perking, begeleiding, het verbod om tijdens 
het weekend met meer dan twee te rijden,... 
Hier zou o.m. gewerkt worden met een punten
systeem. Overtredingen leveren slechte pun
ten op, die tot de intrekking van het rijbewijs of 
de verlenging van de stageperiode kunnen 
leiden. 

Politie en rijkswacht, die nu reeds onmoge
lijk een efficiënte kontrole kunnen uitoefenen, 
worden straks met een helemaal onmogelijke 
opdracht belast. Ook de nieuwe chauffeurs (en 
hun begeleiders) zullen dan enkele ekstra 
uurtjes moeten blokken om te weten wanneer, 
hoe snel en met wie wat dan juist mag. De 
minister heeft ook kritiek op het ontbreken van 
enige professionele vorming voor de lesge
vers. Heeft hij er ook aan gedacht dat de 
invoering hiervan meteen de doodsteek bete
kent voor het (goedkopere) systeem van vrije 
begeleiding? 

Verder zal de minimale profieldiepte van 
autobanden van 1 mm op 1,6 mm gebracht 
worden. Vrachtwagenchauffeurs kunnen 
straks ook aan hun voertuig gaan sleutelen: 
spatlappen, een afscherming van de zijkant, 
een ABS-remsysteem (ook voor autocars), en 
bijkomende spiegels moeten onze wegen veili
ger maken. 
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KORTWEG 

WALTER MULS, NIEUWBAKKEN 
VUJO-VOORZITTER 

• In Georgië bestookten Sovjet-troe-
pen de demonstranten met gifgas. Met 
dodelijke slachtoffers als resultaat. 

• De Belgische zeemacht is er dan toch 
in geslaagd het wrak van de gezonken 
TIjl Uilenspiegel terug te vinden. 
Geen spoor echter van de verdronken 
zeelieden. In de Ierse zee raakte deze 
week weer een duikboot verstrikt in de 
netten van een Britse vissersboot. Ge
lukkig konden de vissers de kabels van 
de netten tijdig doorhakken. 

• Shell kreeg het hard te verduren van 
manifestanten die protesteerden tegen 
de aktiviteiten van de Nederlandse olie
reus in Zuid-Afrika. Volgens de Neder
landse direkteur kwam de herrie in 
ieder gevai de merkbekendheid van 
Shell ten goede. 

• Tot Roemenië de mensenrechten 
eerbiedigt, schortte de EG onderhan
delingen over een handels- en ekono-
mische samenwerking op. 

• De Verenigde Staten gaan snoeien in 
het defensiebudget. Het is de bedoe
ling 10 miljard dollar (380 miljoen fr.) te 
besparen op de uitgaven die nog door 
de Reagan-administratle voorgesteld 
waren. 

• Het Recrult-schandaal verplichtte nu 
ook de Japanse premier Talcashita tot 
aftreden. Hij was reeds de vierde Ja
panse eerste minister na de tweede 
wereldoorlog die wegens omkoop
schandalen moest opstapper!. Zijn pri-
vé-sekretaris, die zich verantwoordelijk 
voelde, pleegde zelfmoord. 

• Er werd een huiszoeking verricht bij 
de Staatsveiligheid. In welke staat 
bevindt de veiligheid van België zich? 

• De Berliner Philharmoniker zullen 
het in de toekomst zonder Herbert 
Von Karajan moeten stellen. De 81-
jarige dirigent nam wegens gezond
heidsredenen ontslag. 

• Na de betoging van de opvoeders in 
Brussel, die reeds langer dan een jaar 
aktie voeren, liet gemeenschapsminis
ter Lenssens weten dat hij bereid Is 
terug rond de tafel te gaan zitten. 

• Meer dan 100 leden (74 effektleven) 
van het Sovjet-russische Centraal 
Komitee dienden om „persoonlijke en 
gezondheidsredenen" hun ontslag in. 
De zuivering wordt beschouwd als een 
overwinning voor de hervormingsge
zinden. 

• Het marktaandeel van de PMU zakt 
zienderogen. Nog altijd beter een blind 
paard dan een lege halster. 

• Had je je verkiezing zeif verwacht? 

„Neen, die is er een beetje onverwaciit 
gekomen. Ii< had er natuurlijk wei stiiietjes op 
gehoopt, maar ik gaf mezelf niet veel kans. Nu 
ik toch VUJO-voorzitter geworden ben, heb ik 
ook de vaste wil en het engagement om het 
goed te doen." 
• Waar zal je aandacht op politiek vlak 
voorai naar'uit gaan? 

„Ik wil me vooral inzetten om de politiek 
properder te maken. Enkele voorbeeldjes: ie
dereen heeft de mond vol over de kwaal van de 
politieke benoemingen, maar wat merken we ? 
Eens aan de macht vinden sommigen dat er 
eerst een inhaalbeweging moet komen inzake 
die benoemingen. Het is ook niet proper om 
politieke beloften niet na te komen. Zoals men 
nu beloften uit het verleden aan de mijnwer
kers op de helling zet, is niet eerlijk. 

Verder vind ik dat er, naast het regerings
werk, te weinig politiek werk overgelaten wordt 
aan de parlementsleden. Die zijn gedegra
deerd tot stemmachines. Politici moeten ook 
eindelijk eens leren mensentaal te spreken. 
l\/len hanteert moeilijke en technische termen 
bij de vleet, en waagt zich dikwijls aan nieuw-
spraak, om het met een begrip van Orwell te 
omschrijven. In plaats van simpelweg te zeg
gen dat de werkloosheid lichtjes stijgt, zegt 
men dat de werkloosheidsstijging gedaald is. 
En onze politici zouden tenslotte minder moe
ten luisteren naar zuilbelangen in plaats van 
de stem van hun kiezers te vertolken. Ik geloof 
dat al die zaken in belangrijke mate bijgedra
gen hebben tot de grote desinteresse voor de 
politiek bij de gewone mensen." 

• VUJO weekt duidelijk niet meer het en
thousiasme bij jongeren ios als pakweg tien 
jaar geleden. Wat wil je hieraan doen? 

,,lk vind niet dat dit nu typisch een ziekte is 
waar VUJO aan lijdt. De andere politieke 
jongerenorganisaties kampen met hetzelfde 
probleem. Het onderzoek van Bart Maddens 
toont ten tweede aan dat de Vlaamse bewe
ging in het algemeen minder aanslaat bij de 
jongeren. Het is dan ook logisch dat VUJO 
zowel als de Volksunie een beetje in de klap
pen delen. 

Maar toch wil ik met VUJO hieraan iets 
trachten te doen. We moeten met een duidelijk 
imago en een herkenbare stijl voor de pinnen 
komen. IVe zijn nog een beetje teveel die 
brave Vlamingen die afwachten en improvise
ren. En we worden te dikwijls geassocieerd 

met de romantische Vlaamse beweging van 
taalflaminganten. Onze maatschappelijke 
standpunten moeten duidelijker uit de verf 
komen. We trekken nu niet zo duidelijk meer 
de non-komformisten aan als vroeger. Ander
zijds doen we het ook niet goed bij de yuppies. 
Ik denk dat we hier naar de gulden middenweg 
moeten zoeken." 

• Valt de zware opdracht die nu op je 
schouders rust te kombineren met je be
roep van advokaat? 

,,Dat moet wel, anders had ik me geen 
kandidaat gesteld. Het grote voordeel van een 
vrij beroep is dat je niet gebonden bent aan 
vaste werkuren. Je kan je ook overdag vrijma
ken en dan op een ander tijdstip beroepsmatig 
bezig zijn. 

Walter Muis werd zaterdag verkozen tot 
VUJO-voorzitter. Hij volgt daarmee Bart 
Tommeiein op. De 28-iarige Waiter Muis is 
advokaat en voorzitter van de VU-afdeling 
Brussel. 

Mijn beroep ligt ook een beetje in de lijn van 
de politiek. Je wordt voortdurend met maat
schappelijke en alledaagse problemen gekon-
fronteerd, die vaak naar de politiek leiden. 

Politiek is met mijn hoofdberoep, misschien 
dat het dat in de toekomst wel wordt. Ik wil 
gewoon politiek bedrijven zolang ik er zin in 
heb. Alleen op die manier kan je je tenvolle en 
geloofwaardig voor een ideaal inzetten." 
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SAMENLEVING 

EEN WEEK VLAANDEREN 

O
OK al lijkt met iedereen overtuigd 
van de grondigheid van onze 
staatshervorming, toch is de me-
dia-aandacht voor Vlaanderen 
een objektieve barometer voor de 
graad van zelfstandigheid van de 
deelgebieden in het federale Bel
gië En deze barometer staat 
hoog Tekent zich nu een nieuw 
Vlaanderen a f Dit is de vraag 
die zich vandaag opdringt Geeft 

het oude België z'n beslissingsmacht door aan 
een jonge generatie Vlamingen die er een 
beter gebruik van wil maken '^ Het antwoord op 
deze vraag is met eenduidig 

ZACHT PROTEST 
Dinsdag was de Brusselse Wetstraat het 

toneel voor het protest van een paar duizend 
opvoeders uit de gehandikapten- en bijzonde
re jeugdzorg Zij verwerpen het voorstel van 
gemeenschapsminister Lenssens, zijn "ultie
me" voorstel, om 2,2 miljard meer (stapsge
wijs) voor de welzijnssektor uit te trekken en 
1 200 banen in de sektor bij te kreeren Te
recht vragen zij een grotere waardenng voor 
hun werk Jarenlange loon- en personeelsstop 
hebben hun statuut onaanvaardbaar gemaakt 

De personeelsleden van deze sektor verdie
nen beter Zij dragen de hoeksteen van het 
welzijn in onze samenleving Waar politieke 
partijen de zorg voor de zwakkeren graag en 

veelvuldig met woorden bepleiten, maken zij 
deze dag in dag uit tastbaar Vaak in moeilijke 
omstandigheden, en met weinig waardering 
als beloning Voor hen geen "Manager of the 
Year"-prijzen, en dat vragen ze ook met De 
zieken, gehandikapten en de bejaarden waar 
ze diensten aan leveren zijn hen doorgaans 
dankbaar Zij vragen enkel dat de Vlaamse 

Vlaanderen is niet meer uit de 
media weg te slaan. Waar onze 
gemeenschap tot voor een paar 
jaar stiefmoederlijk, romantisch 
en vaak louter kultureel bena
derd werd, speelt zij nu mee In 
domeinen die in de eerste plaats 
op onze toekomst gericht zijn. In 
harde en zachte sektoren heb
ben Vlamingen, de Vlaamse re
gering, het Vlaamse parlement, 
Vlaamse beroepsverenigingen 
de touwtjes en dus onze toe
komst in handen. 

samenleving dit ook is Het zal heel wat 
kreativiteit vragen om binnen de marges van 
de begroting van de Vlaamse gemeenschap 
de welzijnszorg ten volle aan bod te laten 
komen Elke minister verdedigt het eigen bud
get Bovendien bestaat het wantrouwen dat 
bijkomende middelen vooral naar een machti
ge zuil zullen worden doorgeschoven De ver-

Gaston Geens tijdens de vooropening van FTI. Hoewel meer dan 40 landen en 
regio's op de beurs aanwezig zjn, is het maar pover gesteld met het Vlaamse 
buitenlands beleid. (foto F De Maitre) 

zuiling drukt trouwens op de kosten van de 
sektor De opvoeders doen er goed aan deze 
kostenfaktor in hun sektor aan te klagen Een 
onafhankelijke welzijnszorg kan steun uit vele 
hoeken krijgen Zal ACW-mimster Lenssens 
hier werk van maken' 

FLANDERS BOVEN 
Van de terecht grieven van de zachte sektor 

valt alvast met veel te merken op de Vlaamse 
vakbeurs voor alles wat met onze nieuwe 
technologieën te maken heeft, Flanders Tech
nology International In een blakend zelfver
trouwen toont de Vlaamse ondernemers- en 
onderzoekswereld zich van zijn mooiste kant 
Enige fierheid is met misplaatst De prestaties 
van ons bedrijfsleven, ondernemers zowel als 
werknemers, zijn merkwaardig De ekonomi-
sche opgang van onze gemeenschap plaatst 
ons bij de rijkste Europese regio's We hebben 
de trein van de technologische vernieuwing 
met gemist 

De internationale belangstelling voor FTI 
blijft dan ook met uit Meer dan 40 landen en 
regio's zijn m Gent aanwezig Het evenement 
wordt daarmee een uithangbord van onze 
gemeenschap in het buitenland Het is het 
veertiendaags bewijs dat de Vlaamse autono
mie rendeert voor onze welvaart 

Toch blijft het gevoel dat het technologie-
spektakel van de (voorzitter van de) Vlaamse 
regering met de resultante is van een volwaar
dig beleid Een Vlaams departement voor 
Wetenschapsbeleid is onbestaande Het is 
godgeklaagd dat dossiers voor onderzoeks-
kredieten moeten worden ingediend op het 
politiek kabinet van de voorzitter van de 
Vlaamse regering De huidige uitgebreide be
voegdheden voor wetenschappelijk onderzoek 
werden verspreid over de elf ministers van de 
Vlaamse regering Deze kerktorenmentaliteit 
hypothekeert in wezenlijke mate onze toe
komst 

Hetzelfde gaat op voor het internationaal 
beleid, beter gezegd het gebrek eraan van de 
Vlaamse regering Ook hier is koordinatie en 
dynamisme zoek Het Vlaams kommissanaat-
generaal voor Internationale Betrekkingen be
perkt zich angstvallig tot de organisatie van 
oerklassieke kulturele manifestaties Kreativi
teit en engagement komen met voor in het 
buitenlands profiel van onze regering Toeval
lig of met lag de bevoegdheid bij dezelfde 
Vlaamse eksellentie 

In de wandelgangen worden de juiste beslui
ten getrokken, publiekelijk vooralsnog met 
Welke IS de boodschap die Vlaanderen aan 
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SAMENLEVING 

haar jongeren te bieden heeft? De nieuwe 
generatie denkt en leeft Europees. Zal de 
Vlaamse overheid hoedanook op haar sympa
thie kunnen rekenen als zij geen kansen 
kreëert om de jonge ambities waar te maken? 

ZING MAAR, 
DANS MAAR 

Niet alleen de Vlaamse regering zou zich 
over deze vraag dienen te bezinnen. Vorige 
zondag bezong de Vlaamse beweging haar zin 
en bestaansreden uit in een groots spektakel. 
Een Vlaamsnationaal zangfeest dat zich als 
verjongd en vernieuwd aankondigde ver
smoorde zich in het getier tegen de eigen 
officiële omroep en het bekrompen gejouw 
tegen een engelstalig lied. Kiest de Vlaamse 
beweging, of toch een deel ervan, hiermee 
voor de vervlakking en amerikanisme zolang 
er maar Vlaams voorstaat? Wordt volksverhef
fing gelijk gesteld met het totaal isoleren en 
verheerlijken van de eigen kuituur? 

Velen binnen de Vlaamse beweging vragen 
zich luidop af waarom jongeren geen aanslui
ting zoeken bij de traditionele beweging. Al te 
gemakkelijk heet het dat jongeren er geen 
voeling meer mee hebben. Men kan de vraag 
ook omdraaien... 

De Vlaamse kuituur kreëert prachtige din
gen. Jonge Vlamingen kunnen hun werk in 
New York, Londen, Parijs of Milaan tentoon
stellen en aan de man brengen. Vlaamse 
teatermakers verzorgen vernieuwende en 
kwalitatief hoogstaande produkties. De jonge 
Turken van de literatuur hebben tenminste als 
verdienste dat ze van zich doen spreken. 
Filmmakend Vlaanderen mag gezien worden 
van zo gauw het de in-crowd kan overstijgen. 
Een Vlaams museumdirekteur krijgt de artis
tieke leiding van Dokumenta in handen. De 
Vlaamse BRT brengt degelijke programma's 
over kuituur in de enge en brede zin van het 
woord, op één dag meer dan VTM op een 
maand! 

Wie zoekt, vindt in Vlaanderen een jonge, 
moderne levensstijl die mijlen ver van zang
feesten en Davidsfondsen staat maar die even
zeer het recht heeft Vlaams, m.a.w. deel van 
Vlaandeian te zijn. 

STEENKOOL IS Z W A R T 
Maandag schokten de Limburgse mijnzetels 

onder het protest van de kompels. Een terech
te betoging als kreet voor zekerheid ontaardde 
in een veldslag met de ordediensten. 

Iets meer dan twee jaar na de goedkeuring 
van het plan Gheyselinck wordt duidelijk dat dit 
plan geen oplossingen voor KS inhield. Het 
was een sluitingsplan in twee fazen. De eerste 
is uitgevoerd, de oostelijke mijnzetels zijn 

dicht. In het westen wordt de aktiviteit nog 
beperkt tot 5.800 werknemers. 

De technische analyse die Gheyselinck nu 
brengt is korrekt. In 1996 zal de enveloppe die 
voor dekking van de verliezen van de westelij
ke mijnzetels werd uitgetrokken leeg zijn. Of
wel beslist de Vlaamse regering om bijkomen
de middelen voor de steenkoolmijnen vrij te 
maken, ofwel gaat KS op 1 januari '97 onher
roepelijk dicht. In het laatste geval is het de 
plicht van de overheid en van KS om de 
huidige werknemers, veelal jongeren, nu 
reeds aan te kondigen dat er daar voor hen 
geen job meer is na '96. 

KS-manager Gheyselinck opteert voor een 
andere oplossing. Hij stelt voor de laatste KS-
zetels versneld te sluiten in '92 om middelen 
vrij te maken voor rekonversie van de regio en 
sociale begeleiding van de laatste groep kom
pels. Voor vele mijnwerkers zou dit een streep 
door de rekening zijn. Zij hoopten immers om 
met een paar jaar meer tewerkstelling in de 
steenkoolmijnen, het voordelige mijnwerkers
statuut te kunnen verwerven. Van de 5.700 
kompels die bij de sluiting van het oosten het 
bedrijf verlieten zonder met pensioen te gaan 
hebben er 2.500 nog geen nieuwe tewerkstel
ling gevonden. Het gaat goed in Limburg, 
maar niet voor hen. 

Tussen de sluiting van het oosten en dit 
ogenblik werden de nationale sektoren gefede
raliseerd. KS valt nu onder de volledige be
voegdheid van de Vlaamse regering. Dit heeft 
alvast tot opvallend gevolg dat er nu open en 
vrij kan gepraat worden over de toekomst van 
KS. Het is immers geen kommunautaire kwes
tie meer. De Vlaamse minister van Ekonomi-
sche Zaken kondigde een open dialoog aan 

met alle betrokkenen Zal ook Gheyselinck, die 
als het ware een erfenis van het verleden is, 
bereid zijn deze dialoog te respekteren? Be
langrijke vertegenwoordigers van CVP, SP en 
VU gaven al signalen dat voor hen ook andere 
dan ekonomische faktoren meespelen. 

BREDE KONTEKST ^ 
De Kempische Steenkoolmijnen zijn een 

belangrijke test-case voor de nieuwe Vlaamse 
instellingen. De werkgelegenheid in het Lim
burgse is toegenomen, maar de werkloos
heidscijfers liggen er nog een aanzienlijk stuk 
boven het Vlaamse gemiddelde en boven die 
van eender welke regio in Vlaanderen. Het 
risiko dat Limburg en de mijnwerkers geïso
leerd zullen worden als er vers geld wordt 
gevraagd is niet gering. In de Vlaamse Raads-
kommissie die het probleem besprak pleitten 
de niet-Limburgers m de eerste plaats voor 
aandacht voor hun kerktoren. Bekrompenheid 
IS het beste woord. 

VU-voorzitter Jaak Gabriels heeft als enige 
tot hiertoe het dossier m een bredere kontekst 
geplaatst. Er is geen Limburgs probleem, er is 
wel een Vlaams probleem. Sommige regio's 
hebben het moeilijk om aansluiting te vinden 
bij het Vlaanderen dat op FTI floreert. 

De Vlaamse regering zal voor deze regio's 
gepaste, bijzondere maatregelen moeten ne
men. Het is pervers nu de ene tegen de andere 
uit te spelen. Wie deze boodschap predikt 
ondermijnt elk gevoel van samenhorigheid. 
Daarmee wordt qeen toekomst gebouwd. In 
Limburg niet, in Vlaanderen niet, nergens niet. 

Stefan Ector 

-ii ^. 

é l̂-̂ ; 

*ï*^ ^ ^ ^ 

Tussen mijnwerkers en rijkswachters werden regelrechte veldslagen uitgevoch
ten. Een rijkswachter raakte het noorden kwijt en schoot enkele malen in de lucht. 

(foto belga) 
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ADOPTIE OP VLAAMSE LEEST 

D
E Vlaamse adoptiediensten bun
delden hun wensen, CVP'er An-
soms vertaalde ze in een wetge
vend initiatief en dank zij de erg 
positieve medewerking van ge
meenschapsminister Lenssens en 
alle kommissieleden kunnen de 
adoptiediensten uiteindelijk terug
vallen op een stevige reglemente
ring. 

Een reglementering die, naar de 
woorden van Walter Peelers, ,,beantwoordt 
aan een dringende behoefte in een aantal 
gevallen de enige weg is om tegemoet te 
komen aan één van de meest eksistentièle 
bekommernissen van de menselijke relatie: de 
bevestiging van deze relatie in een kind." 

BEGELEIDING 
De Vlaamse Raad leverde met dit dekreet 

zonder enige twijfel prachtig werk af. De in
breng van Walter Peeters was daarbij met 
gering. Nauwgezet waakte hij er over dat de 
bemiddeling bij adoptie met enkel het voor
recht van grote, gestuktureerde instellingen 

Na deze stap is een debat over de hele 
jeugdzorg nodig. 
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zou worden. ,,Wanneer voor erkenning de eis 
zou worden gesteld dat de adoptieinstelling 
enkel mag worden gerund door personeel In 
vast dienstverband zou dat de niet-erkenning 
betekenen voor kleinere, nochtans zeer dege
lijk werkende organisaties". Aan zijn argwaan 
voor mogelijke positieve diskriminatie van de 
grote zuilen werd tegemoet gekomen. Vrijwilli
gers kunnen blijven funktioneren binnen er
kende diensten. 

Ook werd ingestemd met zijn eisen op het 
vlak van adoptiebegeleiding en duidelijkheid 
inzake adoptiekosten. Vooral begeleiding en 
nazorg vindt de VU-senator van uitzonderlijk 
belang. Hij verduidelijkte dit aan de hand van 
twee ,,probleem"-groepen; kinderen uit de 
derde wereld die naast fysische aandoeningen 
vaak ook zware aanpassingsproblemen heb
ben, en de zogeheten psycho-pedagogische 
probleemkinderen. ,,Ouders doen vier tot vijf 

Reeds lang ijveren vele adoptie
diensten voor de erltenning en 
de Itontrole van hun weridng. Tot 
op vandaag kan immers zowat 
iedereen zich ais adoptiebemid
delaar opwerpen, met alle wan
toestanden vandien. De wilde 
adopties en de regelrechte kin
derhandel bleven rustig voort
woekeren, en tastten uiteraard 
de goede faam van integere in
stellingen aan. 

maal vaker beroep op ambulante hulpverle
ning voor geadopteerde kinderen dan voor 
natuurlijke kinderen". En verder: ,,Hoewel 
adoptiekinderen de meest gewenste kinderen 
ter wereld zijn, blijkt dat ongeveer 2% niet in 
het oorspronkelijk adoptiegezin kan blijven 
omwille van psychologische en pedagogische 
problemen." 

Terecht krijgen de erkende diensten dan ook 
een belangrijke taak toegewezen op het vlak 
van de nazorg. Deze maakt integraal deel uit 
van de adoptieprocedure. 

JEUGDZORG 
Bij wijze van besluit pleitte Walter Peeters 

voor een grondige gedachtenwisseling over de 
gehele jeugdzorg. Lakunes blijven immers 
bestaan bvb. verlaten kinderen. In tal van 
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instellingen zitten kinderen die onder meer aan 
de ouderlijke macht onttrokken zijn. Jarenlang 
wachten zij vergeefs op pleegouders. 

De behandeling van dit dekreet moet de 
VU'er hoopvol stemmen, dat aan zijn bekom
mernis dra gevolg wordt gegeven. 

KORT 
• Kamer en senaat doen het deze weken erg 
rustig aan, met wat begrotingsaanpassingen 
en vaste agendapunten zoals mondelinge vra
gen in interpellaties. 

• Zo'n begrotingsaanpassing was die van 
Ekonomische Zaken, een gelegenheid voor 
/W;c/7e/ Capoen om de doorbraak op het vlak 
van de kernfusie ter sprake te brengen. Hij 
kreeg de toezegging dat het SCK te Mol volop 
de mogelijkheden zou krijgen om een baanbre
kende rol te vervullen. Het SCK zou immers 
over de infrastuktuur beschikken om de koude 
kernfusie in de praktijk om te zetten. 

• Hans De Belder hekelde de zogeheten siste-
matisenngspolitiek in Roemenië: zo'n 8000 
Roemeense dorpen zouden met de grond 
gelijk gemaakt worden en vervangen door 
landbouwcentra. Zijn inziens treedt de Belgi
sche regering al te zwak op tegen dit onmense
lijk en onkultureel optreden, dat uiteindelijk de 
uitschakeling van de Hongaarse minderheid 
beoogt. 

• Frans Baert en Walter Luyten vroegen wel 
met aandrang dat het principe ,,one man, one 
vote", zoals in Brussel van toepassing, konse-
kwent zou doortrokken worden naar de Euro
pese verkiezingen. 

• De Mechelse senator onthield zich trouwens 
bij de stemming omdat het beloofde initiatief 
van de Vlaamse f raktievoorzitter nog steeds op 
zich laat wachten. 

• Naar jaarlijkse gewoonte vertolkte Luk Van-
horenbeek de vele kritische bedenkingen bij 
de invoering van het zomeruur. Ditmaal kon-
centreerde hij zich op de wisselwerking ervan 
met de toename van zure neerslag. 

• De Vlaamse Raad vergaderde twee dagen. 
Daarbij werd uiteraard over de aanhoudende 
onrust in de opvoedingsinstellingen gehandeld 
terwijl op wetgevend vlak de reglementering 
van de adoptiediensten moet vermeld. 

• Herman Candries van zijn kant bepleitte dat 
de Vlaamse regering eindelijk werk zou maken 
van een samenhangend beleid op het vlak van 
het wetenschappelijk onderzoek. 



VOLKEN EN STATEN 

NOG STEEDS 
GRIEKEN TEGEN TURKEN 

J N de noordelijke helft van het eiland Cy-
\pws, waaruit zij in 1974 alle Grieken ver

dreven hebben en nadien opgevuld met 
Turken uit het vasteland, zijn de Turken nu 
bezig, al het historisch bouwkundig erf
goed van de Grieken ofwel af te breken 
ofwel te gebruiken voor iets „n ieuws" Niet 
louter barbarij is hiervan de drijfveer, doch 
de bedoeling alle sporen van Griekse aan-

I wei igheid uit te wissen 

Zo iets hebben zelfs Polen en Tsjechen 
met hun Duitse steden met gedaan, althans 
met stelselmatig 

Het IS een misdaad tegen de mensheid 
waartegen weinig protest te horen is, vanwege 
de EG noch vanwege de UNESCO 

FEDERAAL MODEL 
Half februari '88 worden in Grieks Cyprus 

presidentsverkiezingen gehouden President 
Kypnanou verliest ze Hem wordt verweten 
zich met ingezet te hebben voor de politieke 
hereniging van het eiland Hij heeft inderdaad 
als voorwaarde voor onderhandelingen een 
onrealistische eis gehandhaafd eerst aftocht 
van de Turkse troepen 

In de tweede stemronde wordt de onafhan
kelijke, door de kommumsten gesteunde Gior-
gis Vasiliou als president verkozen Hij kondigt 
dadelijk de wederoprichting aan van de door 
zijn voorganger lamgelegde Nationale Raad, 
wat een stap zou kunnen zijn naar hereniging 

Maar een eerste uitnodiging van RaufDenk-
tash, president van Turks Cyprus (alleen door 
Turkije erkend) wordt door Vasiliou op de 
lange baan geschoven 

UNO-sekretaris Perez de Cuellar slaagt er 
dan toch in de Cypnotische Grieken en Turken 
in augustus rond de tafel te krijgen Het enige 
wat sedertdien duidelijk wordt is dat gedokterd 
moet worden aan een federaal model voor 
Cyprus 

De Gneken blijven echter denken aan een 
politieke struktuur die het hen opnieuw moge
lijk maakt zich op het hele eiland te vestigen 
en, als meerderheid, de politieke situatie te 
beheersen De Turken daarentegen, ooit ver
overaars maar al generaties verdrukt, zoeken 
vóór alles veiligheid, dus erkenning als groep 
en liefst een eigen grondgebied Zodat van een 

— Distnctsgrens 

Onder Turkse controle 

,' Le(kfEv,^khoe°''=''!L^* O ^ , 

oe '•- .̂ Troodos » aARNAC/C 

66/10 - In weerwil van hun 
roemrijke humanistische faam 
gedragen de Grieken zich in hun 
eigen land alles behalve groot
moedig tegenover de niet onbe
langrijke groepen Makedoniërs, 
Turken en nog anderen in hun 
staat. 
Ook het onrecht dat zij op Cy
prus lijden, hebben zij deels aan 
hun onverdraagzaamheid te wij
ten. 
Het neemt niet weg dat het optre
den van de Turken aldaar hate
lijk en barbaars Is. 

len, Turks onderwijs verbieden, kijken naar 
Turkse TV of luisteren naar Turkse radio be
straffen, enzovoort 

In het buurland Boelgarije hebben de Tur
ken het met beter Zich tot Turk bekennen is 
sociale zelfmoord In september vlucht „een 
Boelgaars parlementslid van Turkse afkomst", 
zoals dat in onze staatsdenkende westerse 
pers heet, naar Turkije en vraagt daar asiel 

In de loop der jaren waren er zware inciden
ten, met zelfs dodelijke afloop, omdat de 
Boelgaarse overheid haar Turken dwong, hun 
familienamen te verslavischen Nu, de Turken 
zijn geen haar beter als ze tegenover Arme
niers of Koerden komen te staan 

VRAGEN 
regeling tot nu toe mets is terecht gekomen 

Het mag waar zijn dat er in Turkije geen 
Gneken meer overgebleven zijn omdat ze zo 
bloedig verdreven werden in de twintiger jaren 
en dat Griekenland dus minder wreed is ge
weest door de Turken van Thrakie, vlak bij 
Istamboel, met eenzelfde lot te doen onder
gaan Het belet toch met dat de Gneken daar 
danig bezig zijn die Turkse, islamitische min
derheid (in Thrakie zelf meerderheid) te ver-
gneksen Heel dat gebied, dat aan het Oost-
blok-land Boelgarije grenst, is uitgeroepen tot 
eventuele burgerlijk toezicht wat daar wordt 
uitgespookt moskeeën sluiten of laten inval-

11 

Stilaan komt het ogenblik nader waarop de 
EG-staten zich zullen moeten uitspreken over 
de vraag of ze Turkije als lid willen opnemen 
Er verschijnen daarover in de westerse pers 
vele artikelen De zaak wordt belicht vanuit 
ekonomisch, sociaal, politiek, demokratisch, 
demografisch en militair standpunt Nooit van
uit volksnationaal 

De kernvraag hoort men bijna nooit stellen 
behoort Turkije tot de Europese ku l tuur ' Zijn 
de mohamedaanse Turken Aziaten of Euro
peanen ' Vandaar een andere vraag is de EG 
dan toch alleen maar een zakelijke bedoe
ning *? Karel Jansegers 
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AMERIKAANS NJET 

V
ERLEDEN week stuurde de 
Nukleaire Plangroep van de 
NAVO te Evere een verklaring 
de wereld in die alleen voor 
Navo-eksegeten verstaanbaar 
was, en dan nog verschillend 
geïnterpreteerd werd Er was in
derdaad geen sprake van mo-
dernisenng, maar voor de rest 
was van het veelbelovend raket-
tenstandpunt van de Belgische 

regenng geen letter heel gebleven VU-volks-
vertegenwoordiger Anciaux kon dan ook in
stemmen met de ontgoocheling die bi) het 
VAKA en de tienduizenden vredesmanifestan-
ten te beluisteren viel 

De Amenkaanse defensieminister Dick Che
ney zette immers een gans andere leesbnl op 
dan minister Coeme Volgens Cheney bevatte 
de verklanng voldoende elementen om het 
Amerikaans kongres te vragen onverwijld de 
kredieten vrij te maken om alvast met de 
ontwikkeling van de nieuwe raketten te begin
nen Natuurlijk kan niemand een individuele 
bondgenoot verbieden om met de ontwikkeling 
van een nieuw wapen te beginnen, maar 
eigenlijk wilden de betogers dit, als volgende 
stap in de zogenaamde sluipende besluitvor
ming, juist verhinderen 

GEEN VOETNOOT 
België had zijn standpunt met in voetnoot 

laten opnemen omdat het in dat geval geheel 
geïsoleerd dreigde te staan Daardoor zou 
België zeker geen sukses kunnen halen met 
Zijn pleidooi voor onderhandelingen Deze 
strategie leek zelfs even vruchten te gaan 
afwerpen later op de week maakte de Bonds
republiek zijn rakettenstandpunt bekend, en ja 
hoor, ook de Duitsers, toch met eender wie in 
de Alliantie, pleitten voor onderhandelingen 

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken 
Genscheren zijn kollega van landsverdediging 
Stoltenberg stapten onmiddellijk het vliegtuig 
op om in Washington de Amerikanen te over
halen toch ook maar onderhandelingen te 
aanvaarden De smeekbede was evenwel te
vergeefs Uncle Sam hield het been stijf 

Wat nu te gebeuren staat, is vrij onduidelijk 
Waarschijnlijk zal men uit verschillende hoe
ken een diplomatiek offensief ontketenen om 
tenminste tegen de snel naderende NAVO-top 
van regeringsleiders in mei de brokken gelijmd 
te krijgen en alsnog met een eensgezind 
standpunt over het globale verdedigingskon-
sept van de NAVO voor de pinnen te komen 

In dat globale konsept moet rekening gehou

den worden met een aantal wijzigingen m de 
Oost-West-verhoudingen en binnen het wes
ters bondgenootschap zelf De internationale 
toestand is gunstig perestrojka en glasnost 
bieden hoopvolle perspektieven voor de demo-
kratisenng van Oost-Europa Hoewel overdre
ven optimisme dan weer uit den boze is — de 
nationaliteitenproblemen in de Sovjet-Ume, 
waar het mogelijk was dat de overheid gifgas 
inzet tegen de eigen bevolking, kunnen een 
ernstige hindernis vormen — mag West-Euro
pa de kans met missen om hier ook ekonomi-
sche vruchten van te plukken 

Het globale konsept van de NAVO moet ook 
rekening houden met een groeiende ontevre-

De Amerikanen willen niet weten 
van onderhandelingen over de 
korte afstandsraketten met het 
Warschaupakt. De kernraketten 
voor de korte afstand blijven een 
noodzaak voor de verdediging 
van West-Europa, zo meent de 
grote bondgenoot. De NAVO 
dreigt nu in twee kampen ver
deeld te worden: de Bondsrepu
bliek met België als grote voor
standers van de onderhandelin
gen, de VS en Groot-Brittannië 
als grote tegenstanders van die 
onderhandelingen. En daartus
senin zullen de andere NAVO-
lidstaten gedwongen worden 
partij te kiezen. Een kompromis 
blijft nochtans mogelijk (bvb. 
modernisering samen met on
derhandelingen), maar dreigt 
hoedanook een slechte zaak te 
worden voor Europa. 

denheid bij de Europese bevolking over de 
Amerikaanse bevoogding Men pikt het bvb 
met langer dat bij de onderhandelingen over 
wapenbeperkingen in Europa de Westeurope-
se "bondgenoten" en de Oosteuropese "sa
tellietstaten" met mee aan tafel mogen zitten 
De onderhandelingen over de konventionele 
wapens en de vertrouwenwekkende maatrege
len zijn wat dit betreft al een grote stap m de 
goede richting 

H/laar het gaat eigenlijk om meer hoewel de 
sekretans-generaal van de NAVO gewoonte
getrouween Europeaan is (de Duitser Worner, 
de Bnt Carnngton, de Nederlander Luns), 
bekleedt een Amenkaan even gewoontege
trouw de post van militaire opperbevelhebber, 

of Saceur (Supreme Allied Commander Euro
pe) Generaal Galvin volgde hier Rogers op 
Waar voor de schone ogen van de wereld de 
Europeanen de show mogen stelen, houdt 
Amerika in tijden van militair konflikt de han
den stevig om de nukleaire trekker geklemd 
Hoewel de Amenkanen uiteindelijk de atoom
paraplu boven ons kwetsbare hoofd openhou
den, en daardoor de uiteindelijke beslissing 
om een kernoorlog te beginnen mogen (moe
ten?) treffen, lijkt het ons onlogisch dat een 
eengemaakt Europa van 320 miljoen burgers 
de beslissing om al dan met m een „day-atter-
landschap" herschapen te worden bij een 
derde mogendheid mag leggen 

ATOOMPARAPLU 
Dit impliceert anderzijds dat West-Europa 

zelf meer zal moeten bijdragen voor zijn verde
diging, zeker wanneer men de Amenkaanse 
atoomparaplu wil dichtklappen Want dat is het 
gevolg van de vraag naar een kernwapenvrij 
Europa In een kernwapenvrij Europa (de Ame
rikanen dreigden reeds desgevallend hun troe
pen uit Europa terug te trekken no nukes, no 
troops) zijn de konventionele wapens natuurlijk 
doorslaggevend De onderhandelingen over 
tanks, artillene, vliegtuigen en troepen in We
nen zijn daarom zo belangrijk 

De Westeuropese bewindsvoerders moeten 
eens grondig nadenken of die Amerikaanse 
atoomparaplu nog de beste garantie is voor de 
verdediging van West-Europa Volgens het 
Duitse weekblad Der Spiegel is het scenario 
van de dit jaar gehouden NAVO-winteroefe-
ning Winter-Cimex m dit verband betekenisvol 
Daarbij wilden de Amenkanen 17 atoomwa
pens inzetten in West-Europa, waarvan een 
gencht was op de Sovjet-Unie en de rest (op 
papier) op doelwitten in Polen, Hongarije, 
Tsjechoslovakije, de DDR en Turkije (waar de 
Russen volgens het scenario waren binnenge
vallen) afgevuurd zou worden De kerntuigen 
zouden allemaal vanuit de Bondsrepubliek 
gelanceerd worden Europa, en de beide 
Duitslanden in het bijzonder, zouden in dat 
geval het slagveld vormen, en de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Ume zouden grotendeels 
gespaard blijven M a w, het idee van de 
beperkte kernoorlog zit ingebakken in scena
rio's en oefeningen van de NAVO 

Deze elementen moeten de voorstanders 
van onderhandelingen over de korte afstands-
wapens ertoe bewegen hun standpunt vastbe
radener dan ooit te verdedigen De Europese 
NAVO-lidstaten zijn toch meer dan VS-satellie-
ten? 

(Pdj) 
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WIJ IN EUROPA 

EEN TANDEM 
VOOR EUROPA 

Z
E zegden dat ik uit de politiek ging stappen omdat ik naar 
Europa vertrok. Ofwel dachten ze van mij af te zijn... de 
vervelende klant die tegen schenen schopt en op zere tenen 
trapt. Vijf jaar Europees werk hebben wel het tegendeel 
bewezen. Niets is ons te veel, geen onrecht is te klein om 
aangeklaagd te worden. De werkloze uit het Hageland, de 
mijnwerker uit Limburg, de landbouwer uit de Vlaanders: 
iedereen moet meekunnen. 

Vaak zijn kleine mensen het slachtoffer van grote plannen. 
Dat kan voor mij niet. Iedereen, elk volk moet zijn draai 
vinden in de nieuwe evolutie. Er zijn zoveel vergeten 

terreinen. Ja, ik ben voor de gevangenen opgekomen. Veel stemmen 
kan ik daar niet halen, maar het is mijn menselijke plicht als politikus de 
strukturen en gestelde lichamen op onrecht te wijzen. 

Vlaanderen in Europa? Jaak Vandemeulebroucke en ik hebben daar 
vijf jaar samen aan gewerkt. De mentaliteit om als Vlaming naar Europa 
te gaan is er nog 
niet, laat het ons -^^ 
maar bekennen. En 
dat heeft niet enkel 
te maken met de 
verdediging van 
onze belangen in 
de Gemeenschap 
in wording. Wij 
moeten ook het 
platform Europa le
ren gebruiken om 
onze fundamentele 
politieke doelstel
lingen te verwezen
lijken. 

Rechtvaardig
heid in de wereld, 
vrede voor alle 
mensen, de honger 
uit de wereld hel
pen, de zorg voor 
mensenrechten. 

Vijf jaar lang heb ik alle registers van ons politiek öese/opengetrok
ken. Van kanker in de tunnels (asbest) en fosfaatvrij wassen (dat was 
midden in de roos!), over de vervuiling van onze nvieren, naar de 
aanklacht tegen napalmbombardementen in Eritrea, gifgas in Iraaks 
Koerdistan. We kloegen de wapenhandel aan, de ondrukking van de 
Baltische volkeren in de Sovjet Unie. We hielpen een moeder bij het 
zoeken naar haar ontvoerde kinderen, bezochten de mensen van 
Charta '77 in Praag. 

Ons breed programma, het rijke volksnationalisme moet zijn bedding 
vinden in de Europese politieke besluitvorming. In al zijn eerlijkheid en 
recht voor de vuist! 

Vlaanderen in Europa. Met open vensters van een beter Vlaanderen 
naar een beter Europa. Radikaal rechtvaardig. Wily Kuijpers 

K
AN het zo zijn dat iedereen denkt „krijg de pleuris!" 
wanneer je met Europa komt aandraven? 

Zijn de Europese verkiezingen de ,ver-van-mljn-bed-
show' van een paar technokraten die naar de politieke 
maan vertrokken zijn ? Het antwoord is positief, beste lezer. 
Een Vlaamse kranteman zei me eens dat zijn redakteur-
Europa zijn artikels aan de straatstenen niet kwijtgeraakte. 
Hij zal het wel weten. 

Hoe verder van huis, hoe minder bekend, en des te 
minder bemind. Zo simpel is dat. Probleem is dat Europa 
veel dichterbij is dan men denkt. De boeren weten dat wel. 

De Belgische staat ook: die is al vaak veroordeeld voor het niet 
naleven van milieurichtlijnen. Met 1992 zou Europa nog een stukje 
dichterbij moeten komen. 

Hopelijk niet alleen voor handige jongens en industriëlen, maar voor 
iedereen. Dat kan ook zo zijn, wanneer we attent bijven. 

Dat hebben Willy 
Kuijpers en ik nu 
precies proberen te 
doen tijdens ons 
Europees man
daat : ervoor zorgen 
dat de burger ook 
wat aan Europa 
heeft, dat het recht
matige Vlaamse 
belang in Europa 
wordt verdedigd. 

Europa is aan het 
groeien. Dat is 
goed. Maar waak
zaamheid is gebo
den, opdat het niet 
zou misgroeien. 

Men zegt dat ik 
de dossiermap 
ben, zakelijk inge
steld. Dat klopt. Dat 

wil ik ook blijven, want een goede dossierkennis is voor mij de basis om 
doeltreffend te kunnen werken. 

Vlaanderen m Europa brengen is onze taak. Dat komt neer op Europa 
leefbaar en bereikbaar maken voor iedereen. Dat vraagt werk, véél 
werk, want het houdt in dat we een nieuwe mentaliteit moeten maken; 
een rustig zelfvertrouwen dat samen met andere volkeren de vensters 
opent naar de wereld. 

Jaak Vandemeulebroucke 
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DE EUROPESE VRIJE 
ALLIANTIE EEN LANGE WEG 

E
LF politieke partijen uit zes lidsta
ten. Dat waren de grondleggers van 
de EVA. Zij besloten, op voorstel 
van Maurits Coppieters, voortaan 
samen politiek te ageren, hun pro
gramma's op mekaar af te stem
men, mekaar te steunen, nieuwe 
allianties te zoeken met nationalis
ten. Statuten werden toen niet op
gesteld : ze kenden mekaar nauwe
lijks en daarom werd het opporluner 

geacht eerst samen akties te ondernemen. En 
dat hebben ze gedaan, vaak en snel. 

Het zou wat saai zijn de resoluties op te 
sommen die sindsdien door EVA-parlements-
leden zijn ingediend, de vragen die zijn ge
steld, de perskonferenties en meetings die zijn 
gegeven, de betogingen waarin ze samen zijn 
opgestapt. We hebben met hen gewerkt, veel 
gewerkt. Memorabel is de enquête die we in 
Friesland hielden: een taalonderzoek in 44 
gemeenten. Vandemeulebroucke is de rezul-
taten gaan voorstellen aan de Kommissaris 
van de Koningin, hij sprak de Bestendige 
Deputatie toe, haalde wekenlang pers en werd 
erkend als „het meest bekende Europarle
mentslid in Friesland". 

BOBBY SANDS 
Een politieke voltreffer was ook de aktie met 

kollega Neil T. Blaney over het verbod van 
gebruik van plastiekkogels tegen betogers. De 
Engelse politie in Ulster had zo al een paar 
kinderen dodelijk getroffen en een tiental ver
minkt. Vandemeulebroucke had met een aan
tal Eurokollega's de begrafenis van hongersta
ker Bobby Sands meegemaakt. In het avond
debat bij de stemming over het verbod werd 
het nipt gehaald... De week daarvoor had de 
Belgische rijkswacht gelijkaardige kogels afge
vuurd op de Vlaamse betogers in Komen. Het 
schuim van de haat stond op de lippen van 
Thatcher's Tories. Met zijn verslag over de 
,,minderheidstalen en -kuituren" in Europa 
haalde Willy Kuijpers bij zowat alle EVA-geno-
ten frontpaginanieuws. Zijn volgehouden in
spanningen voor de bescherming van het 
Europees kultureel erfgoed maakten van hem 
dan ook een gevierd gastspreker op kongres-
sen. 

In de loop der jaren sloten zich nieuwe 
politieke partijen aan: de Schotten die op dat 
moment politiek zeer moeilijke momenten 
doormaakten. Nu hebben ze weer sterke wind 
in de zeilen. In Italië werd zelf gezocht. Net 
voor de verkiezingen van 1984: Vandemeule
broucke stond aan de wieg van de lijst,,Euro
pa per il federalismo', die Michele Columbu 
naar het Parlement stuurde. Het verbond tus
sen Sarden, Slovenen, Aostanen, Friuliërs en 
Oksitanen sloot toen bij de EVA aan. 

HET NIEUWE SPANJE 

We schrijven 1981 in Brussel: 
Marco Pannella, de coach van u 
weet wel, la Cicciolina, neemt 
het woord op de vergadering van 
de Technische Koördinatiefrak-
tie, voorgezeten door Maurits 
Coppieters. Ietwat onwennig zit
ten Friezen, Welshmen, Bretoe
nen en andere Corsikanen voor 
het eerst samen rond dezelfde 
tafel naar de simultaanvertaling 
te luisteren van een speech die 
totaal uit de toon valt. Pannella 
heeft het over de verdediging 
van de rechten van minderhe
den, zoals van Italianen in Zuid-
Tiroi en Walen in Vlaanderen. De 
Partito Radicale zal het later in 
het plenum nog vaak aan de stok 
krijgen met de autonomisten. 

Ook de toetreding van Spanje tot de EG was 
vruchtbaar voor de EVA, echter niet op de 
manier die we ons voorgesteld hadden. Jaren
lang hadden Willy Kuijpers en Walter Luyter\ in 
Katalonië en Baskenland gemiliteerd, vluchte
lingen voor het Franco-regirne opgevangen, de 
nationalisten in ballingschap geholpen. Deze 
kontakten bleven erg goed na de dood van 
Franco in 1975. 

Aldopho Suarez, Spaans piemier, stond de 
autonomiestatuten toe. 

In Baskenland en Katalonië kwamen de 
nationalisten aan de m^cht. Dn Ras ;̂l̂ n vu i de 

Maurits Coppieters, zijn naam zal voor 
altijd verbonden blijven met de oprich
ting van de Europese Vrije Alliantie. 

PNV sloten echter aan bij de kristen-demokra-
ten. De Katalanen van Pujol zijn nooit verder 
willen gaan dan observatoren bij de EVA. 
Politieke kontakten waren er genoeg, zelfs 
vriendschappelijke bezoeken en uitwisselin
gen, maar eens het moest hard gemaakt 
worden in een stevig verbond, haakten ze 
beiden af. Het is uiteindelijk de breuk in de 
PNV geweest die voor effektieve toenadering 
zorgde. De lehendakari (premier) van Basken
land, PNV-man Karlos Garaikoetxea verliet 
zijn partij omwille van onduidelijkheid op poli
tiek vlak en verkeerde allianties. Hij stichtte 
meteen Eusko Alkartasuna, en twee maanden 
voor de eerste Euroverkiezingen stond Vande
meulebroucke op het spreekgestoelte in Iruna 
(Pamplona) het stichtingskongres toe te spre
ken. Kuijpers gaf in Bilbo en Donostia (San 
Sebastian) de laatste stoot aan de Kampanje. 
Buiten elke verwachting werd GaraiKoetxea tot 
Europarlementslid verkozen, ei, haalde PNV 
geen verkozene. In Koalitie op deze iijst (Euro
pa de los Pueblos — Europa van de Volkeren) 
waren buiten de Basken ooi' de Kaïalanen van 
Esqueira Republicana de Catalunya en de 
Partido Nanonal Gaicgo uit Galicië. 
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WIJ IN EUROPA 

EEN LANGE WEG 
Acht jaar later staat de EVA er met 21 

politieke partijen uit 7 lidstaten. De partij komt 
twee keer per jaar samen in algemene verga
dering: eens in Brussel en eens bij één van de 
leden. Deze partijen komen uit historisch ge
groeide volkeren, uit volkeren zonder staat. De 
EVA breidt haar kontakten nu uit naar regio's, 
naar sociaal-ekonomische gebieden waar ook 
een politiek streven naar meer zelfstandigheid 
aanwezig is. Zo onderhouden ze zeer nauwe 
kontakten met de Lega Lombarda (die wellicht 
op een Europees Parlementslid mag rekenen), 
de Liga Veneta, de Unione Piemontese en de 
Moviemento Meridionale in Italië, of met de 
Partido Andalucista (ook meer dan waarschijn
lijk een Europarlementslid) in Spanje. 

De weg is nog lang, we zijn er ons van 
bewust. We hebben niet de gemakkelijkste 
weg gekozen, maar de meest fundamentele: 
ongebonden onze ideeën naar voren brengen. 
In het Europees Parlement is dat mogelijk: er 
hoeven geen regeringsmeerderheden afgeslo
ten te worden, er bestaat dus niet zoiets als 
,,regeringskrisis". We konden bijgevolg de tijd 
en vooral de ruimte nemen om onze échte 
politieke allianties uit te bouwen. Het is nog 
niet gedaan, lang niet. De EVA zal zich allicht 
niet beperken tot het verbond van nationalis
ten. Dat zal een zeer stevige basis blijven, 
maar ze is niet breed genoeg om écht voet op 
Europese grond te krijgen. Daarvoor zijn bre
dere allianties en uitbreidingen nodig, geba
seerd op gelijklopende politieke inzichten. 

De EVA zal ongetwijfeld versterkt uit de 
Europese verkiezingen komen: ze zal nog 
meer werk kunnen verzetten, en op bredere 
politieke vlakken aanwezig zijn. Dit is nodig, 
wil de EVA in 1992 écht mee participeren aan 
de Europese besluitvormiing. 

DE EVA-LEDEN 
Plaid Cymru (Wales) 
Scottish National Party (Schotland) 
Mebyon Kernow (Cornwall) 
Independent Fianna Fail (Ierland) 
Partei Deutschsprachigen Belgier (Duits-Bel-
gië) 
Volksunie (Vlaanderen) 
Fryske Nasjonale Partij (Friesland) 
Elsass Lothringische Volksbund (Élzas) 
Union Démocratique Bretonne (Bretanje) 
Vlaams Federalistische Partij (Frans Vlaande
ren) 
Unione di u Populu Corsu (Corsika) 
Partit Occitan (Oksitanië) 
Eusko Alkartasuna (Frans Baskenland) 
Eusko Alkartasuna (Spaans Baskenland) 

Regelmatig komen bestuursleden van de EVA samen, met de nodige fierheid 
tonen zij steeds hun kleurrijke vlaggen. 

De zogenaamde „bende van vier". Van links naar rechts; Jaak Vandemeulebrou-
cke, Michele Colurmbu, Karlos Garaikoetxea en Willy Kuijpers. 

Esquerra Republicana de Catalunya (Katalo-
nië) 
Partido Nacionalista Galego (Galicië) 
Movimento Fnuli (Friulië) 
Union Valdotaine (Val d'Aoste) 
Slovenska Skupnost (Slovenië) 
Partito Sardo d'Azione (Sardinië) 
Movimento Autonomista Occitanië (Oksitanië) 

Wil u meer informatie over de EVA of over 
één van de EVA-leden, wil u adressen om zelf 
kontakten te leggen met één van deze partijen, 
bel of schri)f naar het EVA-sekretariaat, ARD 
304, Belliardstraat 79-81 te 1040 Brussel. 02/ 
234.30.41 of 02/234.34.23. 
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EUROPA ONS LEEFMILIEU 

D
E Toney Canyon, de Amoco Ca
diz, de Exxon Valdez. 1967, 1978 
en 1989. Is de volgende grote 
ramp met een olietanker voorzien 
voor 2000 ? Kilometers lange kus
ten met een dikke vuile brei. Vo
gels die sterven omdat hun plui
men bedekt zijn met een vieze 
smurrie. Hulpeloze zeehonden en 
een aangetast visbestand. 

Deze katastrofes zijn de meest 
uit het oog springende voorbeelden van de 
dagelijkse aantasting van het zeemilieu. Jaar
lijks stromen miljoenen tonnen afval via de 
rivieren in zee. We dumpen er onze radio-
aklieve of chemische afval. En in volle zee 
dobberen verbrandingsschepen met de meest 
giftige stoffen. De aarde mag dan wel voor 
twee derde van haar oppervlakte uit zee be
staan : alle wetenschapslui zijn het erover 
eens dat het zelfreinigend vermogen van onze 
oceanen uiteindelijk beperkt is. 

DWEILEN 
Het ongeluk met de Mont Louis voor de 

Oostendse kust onmiddellijk na de verkiezin
gen van 1984 vormde een eerste aanknopings
punt. De door Vandemeulebroucke ingedien
de resolutie werd door de plenaire zitting 
aangenomen en leidde uiteindelijk tot een 
verscherping van de normen bij het transport 
overzee. 

Even later presenteerde Willy Kuijpers zijn 
dossier „Dweilen met de kranen open" waarin 
hij de grensoverschrijdende implikaties van 
een goed milieubeleid illustreerde. Wat baat 
het strenge lozingsnormen in Vlaanderen op te 
leggen wanneer de buurlanden passief blijven 
toekijken? 

Ondertussen volgde Vandemeulebroucke 
de voorbereidende werkzaamheden van de 
driejaarlijke Noordzeekonferentie op de voet. 
Zijn resolutie dringt aan op maatregelen die 
een verdere afbraak van het mariene ekosys-
teem van de Noordzee moeten voorkomen. 
Het Parlement keurt ook de passage goed 
waarin de Belgische regering wordt gevraagd 
af te zien van de bouw van een afvaleiland voor 
de Belgische kust. 

Willy Kuijpers onderzocht de band tussen 
zeevervuiling en de lozing van afvalstoffen in 
rivieren. Jaarlijks verdwijnen 20 miljard ton 
afval via de rivieren in zee. Zelfs met strenge 

lozingsnormen komen er miljoenen ton giftige 
afval in het water terecht. Nitraten en fosfaten 
blijken verantwoordelijk voor de algenplaag 
die in 1988 de kusten van de Noordzee be
dreigt. Maar ook de Italiaanse stranden heb
ben te leiden onder het algenoffensief. 

FOSFAAT 
Kuijpers ging op zoek naar de oorzaken. En 

wat bleek? De fosfaatrijke waspoeders staan 
in voor 30 % van de lozingen. Zijn aktie voor de 
invoering van fosfaatvrije waspoeders kende 
een onmiddellijk rezultaat. Binnen de kortste 
tijd speelden de fabrikanten hierop in en de 
overheid besloot de verkoop van dit soort 
waspoeders te bevorderen. 

Eens te meer een voorbeeldaktie met on
middellijk gevolg. Kuijpers en Vandemeuler-

De aktie Water fs waardevol Uep 
in '86, '87 en '88 in ta( van Voll(-
sunieafdelingen. Jaak Vande
meulebroucke en Willy Kuijpers 
brachten het onderwerp herhaal
delijk ter sprake In het Europar
lement daarbij bedending dat 
grenzen wellicht mensen en 
ideeën kunnen remmen n^ar dat 
de vervuiling van de leefomge
ving een grenzeloos vraagstuk 
Is. 

boucke laten het niet bij woorden. Zij maken 
méér van Europa! 

EKOFRONT 
* 1987 was een sleuteljaar in het Europees 
milieubeleid. Enerzijds scherpte het internatio
naal jaar voor het leefmilieu de belangstelling 
voor het milieugebeuren sterk aan. Anderzijds 
trad op 1 juli 1987 de Europese Akte in 
werking. Zo werd het Europees milieubeleid 
officieel een beleidsterrein van de Europese 
Gemeenschap. 

* De luchtverontreiniging door uitlaatgassen 
van motoren kan binnen de kortste tijd met 90 
% verminderd worden. Deze uitlaatgassen zijn 
grotendeels verantwoordelijk voor de zure re
gen, de aantasting van (historische) monu-

Om aan te tonen dat in sommige Euro
pese landen reeds tal van firma's fos
faatvrije waspoeders aanbieden zette 
Willy Kuijpers enkele voorbeelden op 
een stapel... 

menten en gebouwen. Het Europees Parle
ment verzet de bakens. Tegen de Raad van 
Ministers verscherpt het de normen, is het 
strenger in zijn eisen. 

* Chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) zijn stof
fen waarmee iedere burger in aanraking komt: 
als koelmiddel voor koelkasten, in piepschuim, 
in airconditioninginstallaties en als komponent 
van sommige drijfgassen bij spuitbussen. Wat 
velen niet weten is dat de uitstoot van CFK's 
tot de aantasting van de ozonlaag leidt. 120 
landen tekenden het Protokol van Montreal om 
het gebruik van CFK's te verminderen. Het 
Europees Parlement blijft niet bij de pakken 
zitten. Alarmerende studies leren ons dat het 
gebruik van CFK's met tenminste 85 % moet 
verminderen wil men het gat in de ozonlaag 
dichten. En dat zal dan nog minstens 50 jaar 
duren. 

* Het zogenaamde broeikasteffekt is een an
der zeer. De uitstoot van C02 zou in 25 jaar 
met 1/4 zijn verhoogd. Deze ontwikkeling kan 
het samenleven op deze aarde grondig in de 
war sturen. Op 50 jaar tijd kan de temperatuur 
twee tot 50° verhogen. Sommigen stellen zelfs 
dat de toekomstige ontwikkeling van het kli
maat hét milieuprobleem van de toekomst zal 
vormen. 
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WIJ IN EUROPA 

EG VINDT GEEN 
TAKSEN-KOMPROMIS 

willen daar 

ET Verenigd Koninkrijk, Luxem
burg en Denemarken verzetten 
zich in hoge mate tegen het princi
pe van de BTW-harmonisering 
Frankrijk stelt een vorksysteem 
voor (18-20% of 16-20%) België 
kent zeven verschillende BTW-
taneven (0,1,6,17, 19,25 en 33 
%) Ierland, Portugal en het Ver
enigd Koninkrijk verdedigen het 
nultarief voor levensmiddelen en 
geen duimbreed van afwijken 

Daarnaast hebben we dan nog de accijnzen 
op alkohol, wijn, bier, tabaksprodukten en 
minerale olien Ook hier zijn de verschillen 
bijzonder groot 

En nochtans moet er een oplossing gevon
den worden Want niemand ziet in hoe zonder 
een fiskale harmonisatie de voltooiing van de 
Europese binnenmarkt begin 1993 gereali
seerd kan worden 

JUWEELTJE 
De vertrekbasis blijft in ieder geval het 

werkdokument van de Europese Kommissie 
met een systeem met twee vorken (14-20 % als 
normaal tarief en 4-9 % als verlaagd tarief) De 
aanslagvoeten op de luxe-produkten verdwij
nen terwijl het verlaagd tarief zou toegepast 
worden op voedingsmiddelen, verwarming, 
verlichting, boeken, kranten, transport Onder
tussen werkt een speciale werkgroep aan een 
nieuw kompromis 

Het Parlement van zijn kant stelt voor twee 
"vorken in te voeren van 0-9 % en van 16 tot 22 
% Zo zouden „deze voorstellen aanvaardbaar 
zijn voor het Verenigd Koninkrijk en Denemar
ken, zonder dat ze onaanvaardbaar worden 
voor de anderen" Een juweeltje van een 
politiek kompromis 

BIJ de accijnzen gaat de Kommissie wel uit 
van een eenheidstarief over de hele Gemeen
schap Afwijkingen toelaten zou tot te grote 
verschillen leiden omdat over de accijns heen 
nog eens BTW wordt verrekend 

De diskussie over BTW en accijnzen zal nog 
wel een hele tijd aanslepen temeer de beslis
sing met volledige unanimiteit moet worden 
genomen En de opbrengsten van BTW en 
accijnzen vormen een belangrijke inkomsten-
post voor iedere staat die men met zonder 
tegenstribbelen wil laten schieten 

GEZONDHEIDSTAKS 
De Volksunieparlementsleden verdedigen in 

Straatsburg een zo eenvoudig mogelijk sys
teem van BTW-percentages In de lage band-

Als er één onderwerp bestaat 
waar Europa de indruk geeft ter 
plaatse te trappelen, dan is het 
wel dat van de harmonisering 
van de belastingssystemen, In 
het bijzonder de harmonisering 
van de tarieven en grondslagen 
voor BTW en accijnzen. De te
genstellingen tussen de twaalf 
lidstaten zijn groot. En de Euro
pese Kommissie heeft het moei
lijk om tot een voor iedereen 
aanvaardbaar kompromis te ko
men. 

breedte moeten hoe dan ook de levensnoodza
kelijke produkten worden ondergebracht ter
wijl produkten in de kulturele sektor (boek, 
muziek, film, ) moeten kunnen genieten van 
het nul-tarief Hier spelen ook elementen van 
milieu-aard Waarom geen hogere BTW aanre
kenen voor de milieu-onvriendelijke wegwerp
verpakkingen'^ Melk in glazen fles wordt zo 
goedkoper dan melk in plastiek Ook bij de 
heffing van accijnzen moeten milieu-elemen
ten en gezondheidsoverwegingen spelen 

Loodvrije benzine verdient duidelijk minder 
accijnzen dan diesel, gewone super of norma
le benzine' En ook de strijd tegen de kanker 
verdient een steun m de rug door voldoende 
hoge accijnze op de tabaksprodukten 

BESCHERMDE 
FRAUDEURS 

Deskundigen rekenden uit dat jaarlijks 10 % 
van de EG-begroting in de zakken van frau
deurs verdwijnt Knmmele organisaties zoals 
de mafia halen hieruit een groot deel van hun 
inkomsten Deze toestand tast natuurlijk de 
geloofwaardigheid van de Gemeenschap bij 
de bevolking ernstig aan 

De Algemene Inspektiedienst van de Euro
pese Kommissie is sterk onderbemand De 
enkele tientallen ambtenaren hebben boven
dien te kampen met de verschillen tussen de 
lidstaten onderling 

Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers 
kloegen dit bij de Kommissie aan Waarom 
geen verhoging van het personeelsbestand, 
geen uitbreiding van bevoegdheden, meer 
automatisering en mformatisenng van kontro-
les ' Bovendien lijken sommige staten de frau
deurs te beschermen Iedereen kijkt met een 
verwijtende blik naar Italië Maar ook in eigen 
land staken Vandemeulebroucke en Kuijpers 
een beschuldigende vinger uit 

De Dienst Grondstoffen van het ministerie 
van Landbouw wordt bemand door ijverige 
ambtenaren die er werkelijk een erezaak van 
maken hun werk goed uit te voeren Maar de 
inspektiedienst telt nauwelijks 9 inspekteurs 
bijgestaan door 22 kontroleurs Deze beperkte 
staf staat in voor alle kontroles op EG-maatre-
gelen bij de produktie van eiwitrijke dierenvoe
ders, de marktinten/entie in de sektor groenten 
en fruit en de naleving van de medeverant
woordelijk- heidsheffing in de sektor granen In 
1987 kontroleerden zij 16 miljoen kilogram 
magere melkpoeder, 124 813 miljoen kilogram 
erwten, tuin- en veldbonen, 15 miljoen kilo
gram appelen, 5,5 miljoen kilogram peren, 
3700 kilogram tomaten, 200 000 bloemkolen 
Daarbovenop kwam de kontrole op de kwaliteit 
van de veevoeders en de aanwezigheid van 
ongewenste stoffen 

Een onmogelijke taak' Fraude bestrijden 
betekent voldoende mankracht inzetten Zo
niet worden de gemeenschapsgelden slecht 
besteed 
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WIJ IN EUROPA 

RIESLING OF GEUZE? 

N
ADER je Brussel, dan zie je een 
plaat waar het stadhuis van Brus
sel omcirkeld wordt door de twaalf 
Europese sterren op azuren veld 
Dat IS zowat het enige teken van 
leven dat Europa in Brussel geeft 
Ken je Brussel met, dan is het een 
klus Kommissie, Raad of Parle
ment te vinden Ook voor de Brus
selse instanties (en dat is een heel 
klubje) IS Europa blijkbaar een 

onbekende Enkel een obskuur bureautje op 
het eerste waar je wat verouderde toeristische 
informatie kan vinden, helpt de vreemde parle
mentariër of ambtenaar wegwijs te geraken in 
wat eens zijn hoofdstad zou moeten worden 

RIESLING 
straatsburg is daarin ongelooflijk professio

neel bij elke zitting wordt een drukwerk uitge
geven, simpel maar efficient, waarin tram- en 
busverbindingen staan, telefoon van taxi's, 
schouwburg- en kineprogramma's, tentoon
stellingen, openingsuren van musea en noem 
maar op Er zijn permanent vier hostessen 
beschikbaar — „l'acceuil de la ville de Stras
bourg" — en bezoekersgroepen kunnen op 
het stadhuis ontvangen worden bij een glaasje 
Riesling Regelmatig worden parlementsleden 
uitgenodigd op een kleine receptie 's avonds 
en eens per jaar zelfs op een asperge-avond 
De burgemeester van Straatsburg is nu een 
dame, de net verkozen Cathenne Trautman, 
een jonge vrouw die met ontzettend veel stijl 
en charme haar stad voorstelt 

In Brussel word je ontvangen door een 
stamelende burgemeester of een omstreden 
net-niet-burgemeester Och ja, dat kan alle
maal als detail worden aangezien Is ook juist, 
maar je kan met geloven hoezeer een mense
lijke attentie meetelt wanneer je konstant de 
baan op, ver van huis wordt gestuurd Straats
burg doet heelwat om het parlement in eigen 
huis te houden, zoveel is duidelijk Enkel m hel 
Frans, dat is en zal een permanent verwijt 
blijven 

KRANKZINNIG TEMPO 
Geen mens zou van Straatsburg weg willen, 

ware het met dat de (vliegtuig)verbindmgen zo 
slecht zijn, en ware het met dat Kommissie en 
Raad nu in Brussel zijn, het is praktisch deze 
in de buurt te hebben Heeft het parlement 
onlangs geopteerd voor Brussel, dan is het om 
van die permanente verhuis af te zijn Niet 

Brussel als stad heeft het gehaald, maar als 
zetel van Raad en Kommissie, als plaats waar 
de kommissievergaderingen van het parle
ment plaatshebben Iedereen is de konstante 
verhuis hartsgrondig beu een week per 
maand plenaire zitting van maandag vijf uur tot 
vrijdagmiddag 

In een krankzinnig tempo tientallen rappor
ten (wetsontwerpen) en honderden amende
menten er door jagen Spreektijden van twee 
minuten inslikken, stemverklanngen van an
derhalve minuut Zo beschikt de hele Regen-
boogfraktie over een gemiddelde spreektijk 
van 10 minuten per dag' En dat allemaal 
omdat de Raad, de lidstaten dus, de zetel van 
het parlement met willen verenigen in een 
stad Nationale belangen gaan voor 

Europa heeft (nog) geen hoofd
stad. De Europese Gemeen
schap heeft wei een aantal ste
den aangeduid als zetei voor een 
van de instellingen. Zo werd 
Brussel de zetel van de Kommis
sie en de Raad, en zo werd het 
Parlement op een bedenkelijke 
wijze vereerd met drie zetels: 
één in Brussel, één in Luxem
burgs één in Straatsburg. Maar 
een hoofdstad? Neen, daar kun
nen de lidstaten het niet over 
eens worden. Of dat ook nog zou 
moeten, is een andere zaak. 

VERKWISTING 
Die permanente verhuis is ook heel duur, 

naar schatting anderhalf miljard per jaar 
Honderden kisten vol dossiers worden naar 
Straatsburg versleept, er moet een pak ekstra 
huur betaald worden voor de gebouwen, om 
met te spreken van de uitrusting met materiaal 
(komputers, telefax) en de reis- en verblijfkos
ten van de in Brussel gevestigde ambtenaren 
Dit IS inderdaad pure verkwisting Reeds twee 
keer heeft het Parlement een resolutie aange
nomen waarin het zich uitsprak voor een zetel 
Dit stuit natuurlijk op heftige reaktie van Fran
sen en Luxemburgers (daar zit namelijk de 
hele administratie van het parlement), maar 
telkens heeft een meerderheid zich voor Brus
sel uitgesproken Het parlement beslist echter 
met zelf waar het vergadert 

Thans wordt achter het Luxemburgstation te 
Brussel een enorm gat gegraven op de plaats 
waar eens de brouwerij Van den Heuvel stond 
Daar komt het grote Internationaal Kongres 
Centrum dat men hoopt te verhuren aan het 
Parlement Intussen plant men verder, tot zelfs 
een metrolijn van Zaventem naar Leopoldswijk 
om het de parlementsleden gemakkelijk te 
maken 

RAVAGE 
Onlangs schreef La Libre Belgique dat Brus

sel eigenlijk drietalig zou moeten worden, wil 
het zijn funktie van toekomstige hoofdstad van 
Europa waar maken, zeker tegen 1992 wan
neer de echte internationalisering van Europa 
een feit zal zijn Wie zoiets schrijft, moet wel 
met zijn hoofd in de wolkekrabbers leven 

De ravage die Brusselse politici aangericht 
hebben in hun stad — denk maar aan ITT aan 
de abdij van Ter Kameren, aan de hele Noord-
wijk, de,,sociale" building midden in de Marol-
len, de afbraak van het Volkshuis, enz — 
maakt zeer bezorgd over de toekomst De hele 
zogenaamde Europawijk is een woestenij van 
onmenselijke kantoordnft, het koncept voor 
het nieuwe halfrond op (i) het Luxemburgsta
tion (Leopoldswijk) een groteske ondersne
ming 

Money makes the world go around Brusse
laars weten wat dat betekent de prijzen gaan 
razendsnel de hoogte in Wonen in Brussel 
wordt verfoeilijk duur Niet alleen in Brussel, 
maar ook m de rand dreigt wonen voor de 
gewone mens onbetaalbaar te worden 

ONAANTREKKELIJK 
Brussel heeft met gewacht op de Europese 

Gemeenschap om internationaal te worden 
De hoofdstad is al lang meertalig De ellende is 
dat haar bestuurders dat met willen erkennen, 
vanuit een elektoraal lonend neerkijken op de 
storende minderheid, vroeger de Vlamingen, 
nu de vreemdelingen Niet de EG-ambtenaren 
natuurlijk of de pdg's van de multinationals, 
maar de gastarbeiders 

Het moet ons streven blijven te komen tot 
een samenvoeging van Brussel Een eenvou
dig en dus doorzichtig bestuur met gewaar
borgde bestuursdeelname van de Vlamingen 
IS een goede vertrekbasis om een internationa
le roeping te beantwoorden De huidige be
stuurlijke chaos IS met aantrekkelijk 
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IS EUROPA 
EEN TURBO-KOE? 

J
AAK VANDEMEULEBROUCKE is 
met aan zijn proefstuk wanneer het 
gaat om het Europees landbouwbe
leid Eind 1984 kwam hij in kontakt 
met een Turks handelaar die op zoek 
was naar 1 miljoen kilogram boter 
voor uitvoer naar het Midden-Oosten 
In die tijd barstten de boteropslag-
plaatsen uit hun voegen 1,3 miljoen 
toni Vandemeulebroucke klopte bij 
de Kommissie aan, kreeg de steun 

van de voorzitter van het Algemeen Boeren-
syndikaat, kontakteerde eigenaars van opslag
plaatsen maar slaagde er uiteindelijk met in de 
Turkse handelaar te helpen 

Wat bleek' Volle koelhuizen brengen meer 
op dan lege Niemand was bereid nauwelijks 
1000 ton boter uit de opslagplaatsen te venwij-
deren Een perfekte illustratie van het waan
zinnige systeem dat de Europese Gemeen
schap had opgebouwd 

De Turkse handelaar voerde uiteindelijk via 
de Antwerpse haven 1 milpen kilogram Oost-
blokboter uit naar het Midden-Oosten 

SAMENHANG 
Tijdens het debat over de landbouwprijzen 

'85-'86 stelde Jaak Vandemeulebroucke het 
als volgt 

„Een eenzijdige benadenng van het ge
meenschappelijk landbouwbeleid vanuit het 
markt- en pnjsbeleid is al lang met meer 
voldoende Het huidige restnktieve prijzenbe-
leid heeft trouwens tot gevolg dat het vooral de 
familiale landbouwbedrijven zijn die ernstig 
worden benadeeld Het is buitengewoon be
langrijk op korte termijn te zoeken naar betaal
bare mekanismen die de inkomens van land
bouwers garanderen zonder de produktie van 
overschotten te bevorderen Een dergelijk 
nieuwe aanpak moet aansluiten op een nieuw 
gedefinieerd struktuurbeleid waarin met alleen 
het sociale en het regionale beleid maar even
zeer milieu en energie een rol moeten spelen 

EVENWICHT 
Die gedachte werkte Vandemeulebroucke 

— met de hulp van honderden landbouwers 

tijdens diverse studie-avonden m geheel 
Vlaanderen en een studiedag in het Europees 
Parlement te Brussel — uit in de nota ,,Het 
landbouwbeleid sociale en regionale vleugels 
geven" 

De produktiviteitsstijging in (te 
landbouw is enorm. In 1958 gaf 
een koe gemiddeld 4400 liter 
melk per jaar. 30 jaar later be
reikt men gemiddelden van 6200 
liter. In de vakliteratuur is zelfs 
sprake van een type turbo-koet
en in de VSA die tot 20.000 titer 
melk per jaar produceren ... 
In Europa worden ruim 130 mil
joen iiektaren landbouwgrond 
bewerkt, ter vergelijking: in de 
VS 228 miljoen en in de Sovjet
unie 605 miljoen! 
WIJ rekende voor u uit dat sinds 
de instelling van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid ie
dere minuut 1 landbouwer het 
boeren opgaf. Sedert 1970 ver
dwenen zo 1,8 miljoen land
bouwbedrijven! 
Toch zijn nog 10,3 miljoen men
sen in de landbouw werkzaam. 
Dat Is 7,4 % van de beroepsbe
volking. 
De landbouwvoorraden slinken 
zienderogen dankzij een duur af-
zetprogramma. Van de 1,3 mil
joen ton overschotboter in 1986 
blijven er nu nog 220.000 ton 
over. De melkpoederberg die 
eind 1986 800000 ton bedroeg is 
bijna volledig verdwenen. 

In dit plan staat de vrijwanng van het ge
mengd familiaal landbouwbedrijf voorop 
Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan 
het beheersen van de produktie en de stabili
satie van de uitgaven Centraal staan ook het 
wegwerken van de voorraden en het bestrijden 
van de fraude 

Het landbouwbeleid staat echter met alleen 
Het moet geïntegreerd worden met het regio
naal, sociaal of milieubeleid Tegen die achter
grond vroeg Vandemeulebroucke het even
wicht herstellen tussen landbouw en ekologie 
Het streven naar produktmteit moet gepaard 
gaan met een streven naar gezonde voeding, 
een gezonde bodemstruktuur en landschaps-
zorg 

Een bewogenheid die we later terugvinden 
in zijn strijd tegen het gebruik van hormonen in 
de vetmesterij 

HERVERDELERS 
Het gebruik van hormonen in de veeteelt is 

sinds 1 januari 1988 verboden Geredelijk 
wordt echter aangenomen dat minstens 40 % 
van de totale veestapel met hormonen wordt 
behandeld In de toop der jaren ontwikkelde 
zich een zwart circuit van vetmesters, veehan
delaars, veeartsen en apotekers die de over
heid steeds te vlug af zijn 

Naast het gebruik van hormonen heeft de 
overheid ook te kampen met een nieuwe 
trend de toediening van/7e/verdeters Dat zijn 
stoffen die de omzetting van vlees in vet 
verhinderen De weerslag van deze stoffen op 
de volksgezondheid is nog onbekend maar 
heel wat wetenschapslui houden rekening met 
kankerverwekkende effekten 

Jaak Vandemeulebroucke werkte zich als lid 
van de speciale onderzoekskommissie naar de 
kwaliteit van het vlees flink in de belangstel
ling HIJ analyseerde de Belgische inspektie-
diensten en kwam tot de ontstellende vaststel
ling dat flink wat zaken mislopen gebrek aan 
manschappen, naast elkaar werken van in-
spektiediensten, gesjoemel bij het Instituut 
voor Veterinaire Keuring, manke wetgeving 
De vraag blijft of de overheid na Vandemeule-
brouckes waarschuwingen nu ook daadwerke
lijk zal optreden 

In elk geval laat hij het hier met bij Het 
voorgestelde 10-puntenaktieplan wil hij kost 
wat kost — tegen een aantal bedreigingen m 
— uitgevoerd zien Alles draait immers rond 
het recht op gezonde voeding Dat is essen
tieel i 
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ZO ZIEN ZIJ ONS... 

E
LSE HAMMERICH is voorzitster 
van Folkebevaegelsen mod EF, de 
Deense Volksbeweging en zetelt in 
het EP sinds 1979 en is sedert 1984 
met Jaak Vandemeulebroucke me
devoorzitster van de Regenboog-
traktie. Zij zegt: 

,,De samenwerking tussen onze 
partij en de Volksunie, de eerste 
jaren met Maurits Coppieters en 
later met Jaak Vandemeulebroucke 

en Willy Kuijpers, verliep steeds in een uitste
kende sfeer. De Volksunie is een zeer sympa
thieke partij. Haar inzet voor een doorgedre
ven basisdemokratie, voor vrede en ontwikke
ling, voor het behoud van het milieu, voor de 
erkenning van de verscheidenheid in Europa 
maken haar een partij die de moeite waard is 
om te ondersteunen. Ik wens de Volksunie en 
Jaak en Willy in het bijzonder alle sukses met 
de kampagne voor de Euroverkiezingen. Veel 
geluk! Helu lycke!" 

HET TIJDPERK VAN 
DE REGIO'S 

,,Overal waar je komt in Europa overvalt je 
hetzelfde gevoel. De traditionele nationale 
staat die in de achttiende en negentiende 
eeuw de politiek bepaalde, is achterhaald. Het 
tijdperk van het federalisme is aangebroken. 

Mensen voelen zich aangetrokken tot hun 
eigen leefkring, hun eigen eigen regio, hun 
eigen volk. Dat is zo in Schotland en in Wales 
maar ook in Bretanje, in Baskenland, in Sardi
nië, in Friesland en zeker ook in Vlaanderen. 

Daarom moeten de regio's rechtstreeks met 
de Europese instellingen in Brussel of Straats
burg kunnen dialogeren. Als je alleen met 
Spanje te doen hebt vergeet je Katalonië, 
Galicië of Baskenland. Schotland, Wales of 
Cornwall komen niet aan bod wegens de 
,,Britse" overheersing. En ook in België kent 
Vlaanderen dezelfde problemen. Ik ontmoette 
de Volksunie-Europarlementsleden talloze 
malen op kongressen doorheen geheel Euro
pa. Overal waar ze komen vervullen ze een 
leidinggevende rol bij het uitdragen van de 
federalistische-regionalistische gedachte." 

Dat zegt Allan Mc Cartney, professor aan de 
universiteit van Edinburgh en lid van het Partij
bestuur van de Scottish National Party, hij is 
ook kandidaat voor de SNP voor Edinburgh. 

MEKAAR AANVULLEND 
,,Jaak en Willy hebben natuurlijk elk een 

ander stijl. De ene meer ingetogen, de man 
van de dossierkennis. De andere de man van 
de aktie. Elk met hun eigen stijl zijn ze ook in 
Frans-Vlaanderen aanwezig. Door hen voelen 
wij dat Vlaanderen ons niet loslaat. Ze steunen 
daar waar mogelijk de Vlaams-Federalistische 
Partij. Niet alleen op zuiver kultureel vlak maar 
ook in onze strijd voor een proper milieu en 
tegen het kernenergiebeleid van de jakobijnse 
krachten in Parijs. 

Jaak en Willy zijn, elk volgens hun eigen 
aard, twee volksvertegenwoordigers waar ie
dereen met zijn problemen terecht kan." 

Jaak Fermaut, Frans-Vlaming, 
steeds op de bres voor het behoud van 
de Vlaamse eigenheid in de Franse 
staat. 

Hoe worden de VU-Europarie-
mentsleden door de partrters be
keken? 
Wat denken ze over het werk van 
de Volksunie? 
Waarom vinden enkele indus
triëlen het engagement van Gün-
ther Pauii zo belangrijk? 
Wi] legden deze en andere vra
gen aan ze voor. Hier hun onom
wonden antwoorden. 

UITSTEKENDE AANWINST 
,,De Volksunie doet een uitstekende zaak 

met het aantrekken van Günther Pauli als 
eerste opvolger voor de komende Europese 
verkiezingen. Ik leerde Pauli kennen tijdens 
een Oost-West symposium waar hij mij ver
baasde met zijn gedegen kennis over de Oost-
West-problematiek en de handel met Zuidoost-
Azië en de Verenigde Staten. Die jonge man 
heeft inderdaad heel wat in zijn mars. Hij 
verdient bijgevolg onze volle steun !" 

Umberto Agnelli, voorzitter van Fiat, 
internationaal bedrijfsleider. 

PACIFISTISCH 
„Samen met onze vrienden van de Volks

unie waren wij de bezielers van een pacifis
tisch beleid: tegen de bewapeningswedloop, 
voor een eigen beleid van Europa ten aanzien 
van vrede en defensie, voor het drukken van 
de militaire uitgaven, voor een dynamlisch 
ontspanningsbeleid ten aanzien van de landen 
van het Oostblok. Jaak en Willy ondersteun
den ons in onze strijd tegen de ETA die 
probeert met geweld haar wil op te dringen. 

Ik leerde Jaak Vandemeulebroucke ook be
ter kennen in de parlementaire kommissie 
Regionaal Beleid. Hij is er de begeesterende 
onder-voorzitter en wordt er door iedereen 
gerespekteerd omwille van zijn uitstekende 
dossierkennis. Jaak Vandemeulebroucke 
staat steeds op de bres wanneer er gepraat 
wordt over internationale samenwerking tus
sen regio's of over de hulp van het sociale of 
het regionale fonds. 

Daarom mijn volle steun aan de Volksunie!" 

Karlos Garaikoetxea was de eerste 
Lehendakari (eerste minister) van de 
Baskische Regering. Hij zetelt sinds 
1987 in het EP 
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TOEKOMSTGERICHT 
„Ik leerde Günther Pauli kennen toen Aure-

lio Peccel, de voorzitter van de Klub van Rome, 
me aan hem voorstelde op een bijeenkomst in 
Tokio. Günther vi/as ook de drijvende kracht 
achter de memoires van Peccei. Pauli is een 
jonge man die gericht is op de toekomst en 
gaat de moeilijke projekten niet uit de weg. Hij 
legde belangrijke kontakten voor de Klub van 
Rome in Turkije en hield zich bezig met 
mundiale oplossingen voor het milieuvraag
stuk. De Volksunie haalt met Pauli een klepper 
van formaat binnen." 

Mm 

„Onze samenw^erking met de Volksunie ver
liep altijd uitstekend. Wij steunden hun akties 
op sociaal, ekonomisch of milieugebied. En 
vice versa. Zo kreeg ik hun steun in mijn verzet 
tegen de opwerkingsfabriek van Windscale 
(Sellafield) in Groot-Brittannië. Vandemeule-
broucke steunde me ook in mijn strijd voor het 
aanscherpen van de EG-afvalnormen. Straks 
hoop ik dat D'66 samen met de Volksunie en 
een hele reeks andere partijen een nieuwe 
alternatieve fraktie kan vormen in het EP. Zo'n 
fraktie zou een enorme motor kunnen zijn voor 
een alternatief Europa. En daar hoort de Volks
unie vanzelfsprekend bi j !" 

Doeke Eisma, Lid van de Tweede 
Kamer voor D'66. Europarlementslid 
1979-1984. 

Georges Livanos, Grieks scheeps-
magnaat en lid van de Klub van Rome 

VAN HET EERSTE UUR 
,,Kuijpers was één van de allereersten om 

op te komen voor een gezond leefmilieu. Ik 
leerde hem ook kennen als het parlementslid 
met een bijzondere aandacht voor de naleving 
van mensenrechten, waar ook ter wereld. Van 
selektieve verontwaardiging was er bij hem 
riooit sprake! Hij verrichtte ook pionierswerk 
op fi3t gebied van de bescherming van de 
nationale minderheden. Vandemeulebroucke 
leerde ik kennen in zijn felle strijd voor het 
Europa van volkeren en regio's. Hij was het 
ook die alles in het werk stelde om een alliantie 
van volksnationale partijen in Europa tot stand 
te brengen. Ik ben onder de indruk van hun 
Intellektuele kapaciteiten en hun goede fede
rale refleksen" 

Henk Waltmans was jarenlang parle
mentslid voor de Nederlandse Politie
ke Partij Radikalen (PPR). Nu is hij 
burgemeester van een Amsterdamse 
voorstad. 

HARDWERKEND 
,,Na de komende verkiezingen hoop ik op

nieuw mijn zetel in Straatsburg te mogen 
innemen naast de Volksunie-Europarlements
leden want ik heb met hen steeds uitstekende 
kontaklen gehad. Zij stonden aan mijn zijde in 
de Ierse strijd tegen de Britse bezetting van 
mijn land. Wij delen dezelfde mening inzake 
het landbouwbeleid. We hebben eenzelfde 
mening over het Europa na 1992. 

Beiden, maar ook hun voorganger Maurits 
Coppieters, zijn kampioenen inzake het werk 
voor hun volk, hun kiezers en hun natie. Het 
zijn rasechte nationalisten met een open en 
verdraagzame blik op de wereld." 

Neil Blaney reeds meer dan veertig 
jaar lid van het Iers Parlement, ooit Iers 
minister van Landbouw en Europees 
Parlementslid van 1979 tot 1984. 

VU-KANDIDATEN 
VOOR 
EUROPA 

V Jaak Vandemeulebroucke, Oostende, 
(°1943), Euro-parlementslid. 

2. Willy Kuijpers Herent, {° 1937), Euro-par
lementslid. 

3. Rosa Lernout, Wervik, (°1941), burge-
m66st6r. 

4. Jaak Gabriels, Bree, (°1943), burgemees
ter, volksvertegenwoordiger, algemeen 
voorzitter Volksunie. 

5. Paul Van Grembergen, Ertvelde, (°1937), 
volksvertegenwoordiger, algemeen sekre-
taris Volksunie. 

6. Herman Candries, Mechelen, (°1932), 
volkvertegenwoordiger. 

7. Patrick Vankrunkelsven, Laakdal, 
(°1957), gemeenteraadslid. 

8. Antoine Denert, Kruibeke, (°1946), burge
meester. 

9. Simonne Janssens-Vanoppen, Heusden-
Zolder, (°1944), schepen. 

10. Hans De Belder, Kraainem, ("1938), se
nator. 

11. André Geens, Zottegem, i°1941), sena
tor, minister van Ontwikkelingssamenwp-
king. 

12 Vic Anclaux, Brussel, (°1931), volksverte
genwoordiger. 

13. Hugo Schiltz, Antwerpen, (°1927), volks
vertegenwoordiger, Vice-Eerste miniser 
en minister van Begroting en Weten
schapsbeleid. 

PLAATSVERVANGERS 
1. Günter Pauli, Antwerpen, (°1956), zaak

voerder. 
2. Annemie Van de Casteele, Affligem, 

(°1954), gemeenteraadslid. 
3. Nelly Maes, Sint-Niklaas, (°1941), sche

pen, volksvertegenwoordiger. 
4. Johan Sauwens, Bilzen, (°1951), volks

vertegenwoordiger, Gemeenschapsminis
ter van Openbare Werken en Verkeer. 

5. Bob Van Hooland, Sint-Martens-Latem, 
(°1937), burgemeester, senator. 

6. Walter Luyten, Berlaar, (°1934), senator. 
7. Guido Van In, Brugge, (°1930), gemeen

teraadslid. 
8. Walter Peeters, Hamme, (°1935), sena

tor. 
9. Geert Bourgeois, Izegem, ("1952), sche

pen. 
10. Pol Van Gansbeke, Kuurne, (°1930), 

volksvertegenwoordiger. 
11. Willy Van Mossevelde, Aalst, (°1946), 

gemeente- en provincieraadslid. 
12. Jef Valkeniers, Brussel, (°1932), senator, 

staatssekretaris van het Brussels Gewest. 
13. Roger Blanpain, Herent, (° 1932), senator. 
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VREDE EN VEILIGHEID 

E
UROPA speelt de rol van de geïnte
resseerde toeschouwer De Volks
unie staat kritisch tegenover dit ge
geven Tijdens een van de weinige 
debatten over vrede en veiligheid 
stelden de VU-Europarlementsle-
den het als volgt „Toen Gorbatsjov 
Zijn voorstellen deed, konden de 
Europese landen uiteindelijk met 
veel anders doen dan naar elkaar 
telefoneren Er is geen gemeen

schappelijk diplomatiek optreden, er bestaat 
geen politieke samenwerking en de veiligheid 
zonder defensie verschrompelt het Europese 
gesprek tot overleg over een gemeenschappe
lijke mdustnele afspraak voor wapenaanmaak 
Dat gaat precies in de tegenovergestelde zin 
van wat de Volksunie wil " 

GANGMAKER 
De Volksunie was binnen de Europese Vrije 

Alliantie de gangmaker van een nota over een 
Europees defensie- en veiligheidsbeleid Uit
gangspunt IS de vaststelling dat veiligheid het 
enge kader van het militaire denken over
schrijdt Geweld kan immers vele vormen aan
nemen een agressieve buur, afsluiten van 
grondstoffentoevoer, een hoge werkloosheid, 
een verloederd leefmilieu of de blijvende uit
buiting van de Derde Wereld Een goed vre
desbeleid dient alle vormen van geweld op te 
lossen en moet erop gericht zijn de basis voor 
vreedzame betrekkingen tussen naties en vol
keren tot stand te brengen Een goed vredes
beleid moet dus zowel militaire als niet-militai-
re problemen in de zoektocht naar de totstand
koming van een betere wereld betrekken In 
dat kader is ook het Noord-Zuid-probleem 
bijzonder belangnjk 

Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers 
waren in het EP de voorvechters van een 
vernieuwd Europees denken Europa moet — 
weliswaar binnen het kader van het Atlantjsch 
Bondgenootschap — een eigen strategisch 
koncept ontwikkelen, dat stnkt defensief is in 
zijn militaire aspekten en vredesopbouwend 
tussen Oost en West 

Dat IS de uitdaging waarvoor we staan 
Bouwen aan een Europese eigenheid, ook op 
vredesvlak Deze Europese eenheid bestaat 
niet in het opbouwen van een derde machts
blok Europese eigenheid stopt met bij Ejnpe-
se samenwerking, noch bij een herakl ,dren 
van de Westeuropese Unie Europese eigen
heid bestaat erin om binnen de EG het deten-
sieprobleem te verruimen tot het brede spek-
trum van de vredesdialoog Europese eigen

heid bestaat er ook in dat Europa op geen 
enkele wijze een agressieve politiek voert op 
het militaire vlak Vandaar het Volksunie-ver
zet tegen alle offensieve wapensystemen, al 
dan met nukleair Europa moet zijn taak opne
men en werken aan een defensief defensiebe
leid en voor de dialoog tussen Oost en West 

PLASTIC-KOGELS ~ 
Het Europese Parlement houdt zeer nauw

lettend — waar ook ter wereld — de naleving 

Waanzin. Beslissingen over 
onze veiligheid, over de vrede 
waarin wij mogen leven, laten wij 
over aan strategen en technolo
gen. Europa wordt volgestouwd 
met (kern)raketten, chemische 
wapens of andere moordtuig. 
Deze obsceniteit noemen wij 
vredebevorderend of evenwicth 
therstellend. Geen volk ter we
reld heeft ooit zoveel geloofd in 
een afgod als wij in strategen en 
technologen. Europa zwijgt. Het 
wordt de mond gesnoerd want 
het mag niet eens praten over 
zijn eigen defensiebeleid. Daar
voor zorgt de NAVO. De bespre
kingen in Reykjavik, de gesprek
ken tussen Schultz en Sjevard-
naze, de dubbele nuloptie, het 
installeren van korte afstands-
kernraketten, de talloze ge
sprekken tussen Reagan en Gor
batsjov: evenveel situaties waar
bij over de veiligheid van Europa 
werd gepraat zonder dat Europa 
aan de gesprekken deelnam. 

van de mensen- en volkerenrechten in het OOL. 
Onze demokratieen hebben inderdaad de 
plicht overal het fundament van onze samenle
ving, de rechten van de mens te verdedigen 
Dat houdt meteen ook in dat Europa moet 
nagaan hoe het met die rechten en vrijheden m 
Europa zelf gesteld is Dat is nu juist waar het 
Europees Parlement nogal moeite mee schijnt 
te hebben Aanklachten betreffende de schen
ding van mensenrechten binnen de lidstaten 
zelf, worden maar al te snel afgedaan als 
interne zaken waar men met tussen moet 
komen Jaren geieden steigerde de Fransen 
toen de Vandemeulebroucke en Coppieters de 

procedures aankloegen van de Cour de sure-
te, die nu inmiddels is afgeschaft 

Tot vijfmaal toe werd het gebruik van plastic-
kogels m Noord-lerland aan de kaak gesteld, 
heilige verontwaarding van de Bntse afgevaar
digden Evenzo ging het met de Diplock Courts 
of de situatie van de gevangenissen in Armagh 
en Long kesh Het Parlement verwierp een 
resolutie die handelde over de verschnkkelijke 
praktijken van de strip-searching van vrouwe
lijke gevangenen m Noord-lerland 

Ook toen Willy Kuijpers het probleem van de 
sistematische onderdrukking van de Koerden 
in Turkije aan de kaak stelde, kon dat slechts 
weinig parlementsleden bekommeren Turkije 
IS immers, wat men noemt, een bevriend 
bondgenoot 

De Volksunie houdt niet van selektieve ver
ontwaardiging Overal ter wereld — ook in 
eigen land — moet de naleving van de funda
mentele rechten en vrijheden gewaarborgd 
worden Ook binnen Europa' 

VANUIT HET VOLK ~ 
De Noord-Zuiddialoog is sinds enkele jaren 

vastgelopen Daar heeft ook Europa schuld 
aan Ook in Europa heeft bij vele regeringen 
egoïsme de overhand gehaald op de wil tot een 
oprechte dialoog Het probleem Noord-Zuid is 
in de eerste plaats een politiek probleem de 
wil om de verhouding Noord-Zuid te bekijken 
binnen een nieuwe kontekst zoals die na de 
dekolonisatie is gegroeid 

Willy Kuijpers besteedde als lid van de 
parlementaire kommissie ontwikkelingssa
menwerking en als ondervoorzitter van de 
gemengde vergadering EG-AGP-landen een 
flink deel van zijn tijd aan deze problematiek 
Van Ethiopië tot Swaziland, van Soedan tot 
Mali, ten gunste van het Saharaanse volk in de 
westelijke Sahara of in de strijd tegen de 
apartheid geen inspanning was hem te veel 
om de koloniale houding van het noorden 
tegenover het zuiden om te buigen Nu geldt 
het recht van de sterkste alles wat werkelijk 
invloed heeft op het leven van mensen en 
volkeren wordt beslist in de centra van het rijke 
Noorden prijzen voor grondstoffen, prijzen 
voor uitrustingsgoederen, de kapitaalinveste
ringen, de technologie-overdracht 

Kuijpers en Vandemeulebroucke vertrekken 
daarbij vanuit de basis ledere vorm van ont
wikkelingssamenwerking zal de mist ingaan 
wanneer geen rekening wordt gehouden met 
de vertrekbasis dat wat de betrokken bevol
king kent en weet, de eigen kultuur Pas dan 
krijgt het proces van ontwikkeling echt een 
kans 
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EURO-RONDE VAN VLAANDEREN 
Op zaterdag 29 april start de Volksunie haar Euro-

ronde van Vlaanderen. Van die dag tot zondag 4 juni 
zal de VU-EVA-bus door het Vlaamse land trekken. 

Het spektakel start op de markt te Brugge, op onze 
kaart kunt u het trajekt volgen en als de bus langs
komt u naar de plaats van afspraak spoeden. U zult er 
kennis kunnen maken met de VU-kandidaten. 

BRUGGE 
29 april 
START 

Datum 

29 april 

OPENINGSMEETING 

30 april 

1 mei 

2 mei 

3 mei 

4 mei 

5 mei 

EUROFEEST 

6 mei 

7 mei 

8 mei 

9 mei 
FEEST 

10 mei 

Plaats 

Brugge (markt) 

St-Kruis, parking GB 

Blankenberge, zeedijk 
Blankenberge, hotel Eden 

Torhout, markt 

Oostkamp, jaarmarkt 

Groot-Zedelgem 

Gistel (markt) 

Oostende 

Jabbeke 

Varsenare 

St-Andries 

St-IVIichiels 

Assebroek 

Beernem 

Oedelem 

Sijsele 

Moerkerke 

De Haan (markt) 
Bredene 

Middelkerke 

Adinkerke, Meli-park 

De Panne, Esplanade 

Nieuwpoort 

Oostende 

Wervik (markt) 

Poperinge, Keikopmarkt 
leper 
(Westhoek Expohallen) 

leper (markt) 

Koksijde 

Oostduinkerke 

Deinze (markt) 

Aalter (kerk) 

Maldegem 

Eekio 

Gent, Korenmarkt 

Gent Sint-Pieters (markt) 

Genlbrugge (markt) 

Zelzate (markt) 

Korenmarkt 

Roeselare gans de dag 
Zaal Mandelhoeve, 
Westlaan, 

Roeselare 

Meulebeke, 
Wingene (markt) 
Tielt, Izegem 

uur 

9u 
13u 

16u 
19u 

9u30 

15u 

16u30 

8u 

14u 

9u30 

lOu 

10u30 

11u 

11u30 

14u 

14u30 

15u 

15u30 

8u 

11u 

14u 

8u 

10u30 

14u 

17u 

20u 

9u 

14u 

17u 

9u30 

10u30 

I1u45 

I4u15 

16u 

7u 

9u 

10u30 

14u 

20u 

y" 

f • \ 
\ 

• • , 

\ y^"^ 
\r 

11 mei 

EURO-HAPPENING 

12 mei 

13 mei 

15 mei 

19 mei 

20 mei 

21 mei 
EURO-FEEST 

22 mei 

23 mei 

25 mei 

26 mei 

27 mei 

29 mei 

^ . V -
• 

/ • 
. / 

GENT 
1 juni 

MEETING 

Oudenaarde (markt) 

Oudenaarde 

akties aan de stations 
Oudenaarde en Ronse 
Oudenaarde, 
zaal Mantovani 

Leuven 

Waregem (markt) 

Kuurne 

Menen 

Veurne, bloemenmarkt 

Diksmuide, 
boter- en kaasjaarmarkl 

Bree 

Aalst (markt) 

Zottegem 

Ninove 
Denderleeuw 

Gent, Van Beverenplein 
Middelkerke, casino 

Dendemionde (markt) 

Zele 

Overmere-Donckmeer 

Leuven 

St-Niklaas (markt). 
Lokeren, Temse, 

Kruibeke, Beveren 

Hulst (Zeeuws Vlaanderen) 

Waasmunster 

Mectielen (markt) 

Lier (markt) 

Helst op/den Berg (markt) 

y 

• • 
• • 

• 
• 

20u 

9u 
20u 

7u 

16u 

14u 

BRUSSEL 
4 juni 

NATIONALE 
MEETING 

30 mei 

1 juni 
MEETING 

2 juni 

4 juni 

Geel, Mol (markt) 
Turnhout 

Gent, Europahotel 

Antwerpen, Groenplein 

Magdalenazaal Brussel 
NATIONALE MEETING 

20u 

14u 

EURO-
STEUNFONDS 

Verkiezingen kosten geld, veel geld. De 

Volksunie is geen partij die bij belangengroe

pen aanleunt en dus niet zomaar kan putten uit 

zwarte en andere kassen. Daarom is zij zo vrij 

elke Steun — hoe gering ook — in dank te 

aanvaarden. 

U kunt uw bijdrage — een steuntje in de rug 

voor onze kandidaten — storten op het Dr. 

Balletfonds, rekening 435-0271511-88 (met 

vermelding Euro-steunfonds). Giften vanaf 

1.000 fr. zijn fiskaal aftrekbaar. Als u dat wenst 

kan uw storting met naam, initialen of naam

loos in WIJ meegedeeld worden. 

Dank bij voorbaat! 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

l<orte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nvde winne-fabrisac 

migrostraat 128 
B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 l6 

A 
^ 

^B 
. ' » " , 

EVRjKE. 
i7i^i:.iii1^ 1̂  

ïïlk 

baron ruuttclaan 78 1 
^ 8320 bru|gr 4 A 

• ^ OSO/35 74 04 A^^ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
•s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
scfiilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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KENNSMAKNG 

ER STAAT EEN VIDEO-REKORDER VOOR U KLAAR 
(EN NOG ZOVEEL MEER!) 

R
EEDS 33 jaar bestaat WIJ als 
Vlaams-nationaal persor
gaan met stem en invloed 
Elke vrijdagmorgen dringt 
deze stem door tot de hon
derdduizenden luisteraars 
van het radio-persoverzicht 

Sinds enkele maanden ver
schijnt WIJ als een frisse mo
derne magazine 

Een eksemplaar heeft U 
vandaag ontvangen, dit is wellicht een 

eerste kennismaking of misschien kende 
U WIJ reeds, het doet er met toe Vanaf 
vandaag zijn er een paar redenen extra om 
WIJ te lezen 

1. Een eigen stem. WIJ is in het perswe
reldje een geval apart Het verdedigt een 
opinie, die in de andere media met aan bod 
komt Voor deze tak is het aangewezen op 
U WIJ IS met te koop voor belangengroe
pen Het leeft van en voor zijn lezer U 
hoort daarbij 

2. Een Beter Vlaanderen. WIJ heeft 
mee de stoot gegeven aan het onafhanke
lijker Vlaanderen WIJ wil mee de stoot 
geven om er het Betere Vlaanderen van te 
maken waaraan de Volksunie werkt 

Een prijsje is altijd meegenomen Als U u 
nu abonneert, neemt U meteen deel aan 
een ronduit schitterende tombola Er staat 
een video-rekorder voor U klaar, maar 
nog veel meer. 

EEN SCHITTERENDE TOMBOLA 
met 500 000 fr prijzen 

(Trekking op donderdag 13 juli 1989) 

1 Een video-rekorder (waarde 55 000 fr) 
2 U en 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 000fr) 

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 proza

werken van Felix Timmermans 
(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 kogelpen-
nen 
12 Tien eksemplaren van ,,Kunst in Bel
gië" (waarde elk 1 500 fr) 

ANTWOORDBON* 

Ja, ik neem uw aanbod aan 

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

D 1200 fr op rek 000-0171139-31 
n 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, Barnkadenplein 12, 1000 Brussel. 

13 Tien compact discs 
„Mooi Vlaanderen 2' 

en talrijke andere prijzen (portefeuilles, 
chequehouders, rekenmachines, wegen
kaarten, telefoonrepertona sportzakken ) 

(Deze tombola loopt in samenwerking met 
Siemens, Sukses Kleding Meyers, VTB-
VAB, North Sea Ferries, Alfons Ver-
meersch-Decroix, Davidsfonds, VVV Veur-
ne-Ambacht, Kredietbank NMKN, Vlaams 
Audio-fonds) 

N B Wie een nieuw abonnement bijmaakt 
ontvangt eveneens een tombolabiljet i 

VOOR HET GELD 
HOEFT U WIJ 
NIET TE LATEN 

NDERDAAD, want WIJ is met peper
duur Bovendien willen wij het u gemak
kelijk maken Let u even op 

U kunt zich op WIJ als volgt abonne
ren 

— U betaalt uw jaarabonnement on
middellijk door 1200 fr te storten op 
rek 000-0171139-31 van WIJ, Barnka
denplein 12 te 1000 Brussel 

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

Wanneer u een van deze voorstellen 
aanvaardt ontvangt u meteen WIJ gratis tot 
einde mei '89 en het tombolabiljet voor een 
van onze prachtige prijzen i 
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QmESMDmiiMis 
I I 

EUROPEEER ZIJN 
VLAMING BLIJVEN 

D
E aandacht voor de internationale 
problematiek is een oude traditie 
van het DF dat als Vlaamse kul 
tuurbeweging steeds over de 
grenzen heeft gekeken 

V:a lezingen, gespreksavonden, 
reizen en boeken heeft het DF zijn 
leden steeds voeling laten houden 
met de brede wereld en zijn pro
blemen 

Nieuw IS wel dat het DF zich nu 
ook uitdrukkelijk ging buigen over de struktu-
ren die Vlaanderen met Europa verbinden 

EUROFORIE 
BIJ het naïeve vooruitgangsoptimisme van 

sommige (de Euroforie) en het demobiliserend 
kultuurpessimisme van anderen (de Eurofobie) 
plaatste sekretans-generaal Norbert D'hulst 
een drietal oriënterende bemerkingen Hij 
waarschuwde voor het oven/vicht van de homo 
economicus binnen de Europese Gemeen
schap De ekonomische (on)waarden wegen 
zo zwaar door dat de kultu^ele waarden daar
aan voortdurend worden opgeofferd Dit blijkt 
o m uit de behandeling van boek en televisie, 
twee kultuurdragers bij uitstek, als pure mate-
nele produkten Als tegenwicht voor dit ekono-
misch gedacht Europa moet een echt Euro
pees kultuurbeleid (dat nu kwasi ontbreekt) 
nagaan hoe de kulturele rijkdom van elk volk 
beter gestalte kan krijgen De identiteit van elk 
volk moet centraal staan Ook Vlaanderen 
moet binnen het eenwordend Europa open en 
aktief naar buiten treden maar anderzijds zijn 
eigenheid vrijwaren In die zin moet het een 
aktieve politiek van Vlaamse beveiliging voe
ren om te voorkomen dat Brussel uitgroeit tot 
een Fransvoelende en/of Engelssprekende 
maar m ieder geval Vlaamsmispnjzende me-
galopool Het behoud van het Nederlands als 
werktaal van de EG is een belangrijk objektief 
om als kleine kuituur stand te houden onder de 
grote taalgebieden 

MIST 

overigens een steeds terugkerende idee tij
dens het kongres Het inleidend referaat van 
Wifried Vandaele, als algemeen sekretaris van 
het Algemeen Nederlands Kongres (hij verving 
de betreurde Johan Fleerackers), was een 
goed gedokumenteerde introduktie in de mate
rie HIJ belichtte o m de geprivilieerde kansen 
die Nederland en Vlaanderen hebben om, 
vanuit hun gemeenschappelijke taal en een 
eventueel gemeenschappelijk kultuurbeleid, 
deel te nemen aan de Europese samenwer-
kingsprojekten 

In sektievergadenngen werd van gedachten 
gewisseld over de diverse aspekten van de 
problematiek Vlaanderen - Europa Lieven De-
handschutter, direkteur van het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel, schetste in een van de 
vijf afdelingen een opgemerkt beeld van de 

De gebouwen van de UtA te Wil
rijk waren op 22 april weer de 
ontmoetingsplaats voor honder
den bestuursleden van het Da-
vidsfonds die het jaarlijks natio
naal kongres bijwoonden. Met 
Europa 1992 voor de deur was 
het tema dit Jaar: „Vlaanderen in 
Europa". HIet tema sloot logisch 
aan bij de jongste staatshervor
ming en bij de vorige DF-kon-
gressen over kuituur. 

Het liberaal gedachte Europa dat uitsluitend 
met ekonomische maatstaven wordt benaderd 
en kultureel nog volledig m de mist zit, was 

kleine kuituren in Europa en de vaak moeilijke 
strijd die de talrijke kleine volkeren nog steeds 
tegen de staten moeten voeren 

De kongrestoespraak van nationaal voorzit
ter Lieven Van Gerven gaf een politiek-staat-
kundige vertaling van het kongrestema Daar
voor omschreef hij eerst de staatkunige plaats 
van Vlaanderen in Europa Als waakzame en 
kritische toeschouwer bij de staatshervorming 
herinnerde hij aan de dne rechten van beide 
volksgemeenschappen waarvoor hij op het 
vorige kongres had gepleit eigen grond, 
eigen macht, eigen geld De eerste faze van de 
staatshervorming kreeg een duidelijk positieve 
waardering grondgebied en bevoegdheden 
werden aan Vlaanderen toegewezen De twee
de faze valt aldus Van Gerven negatief uit 

Tegenover deze mistoestanden plaatste hij 
positieve programmapunten In die zin pleitte 
hij voor een uitgebreide derde faze die, naast 
de drie klassiek geworden punten, met drie 
elementen moet verruimd worden de grond
wettelijke vastlegging van de tweeledigheid 
van het Koninkrijk België, de splitsing van de 
provincie Brabant volgens de taalgebieden in 
drie provincies, de organisatie van de samen
werking tussen de twee deelstaten volgens het 
bilateraal pnncipe 

TAALGEBRUIK 
FEDERALISEREN 

Het pnncipe van de tweeledigheid is ook de 
hefboom voor de verhouding Vlaanderen-Eu-
ropa Praktisch gezien zouden Vlaanderen en 
Wallonië ieder over een eigen ministerie van 
Buitenlandse Betrekkingen moeten beschik
ken dat zich inlaat met de internationale as-
pekten van de niet-federale bevoegdheidsma-
tenes (en die zijn met genng) Bovendien 
zouden de Vlaamse en Waalse Raden de 
wetgevende bevoegdheid daarover moeten 
bekomen Het Europa der staten zal zijn struk-
tuur met aanpassen aan onze struktuurproble-
men Wij zullen ons moeten aanpassen De 
meest ekstreme aanpassing zou zijn een 
afzonderlijk, volledig lidmaatschap van de EG 
voor Vlaanderen en Wallonië Maar zeker moet 
er gezocht worden naar een of ander bevredi
gende vorm van gedeeltelijk lidmaatschap 
Ons huis IS duidelijk met af, ook al beginnen wij 
het reeds te meubileren 

Doorheen dit alles hield voorzitter Van Ger
ven ook een pleidooi om ,,ons taalgebruik te 
federaliseren" Federaal betekent voortaan 
Vlaams, Waals of Belgisch Verkeerd woord
gebruik zou tot verkeerde politieke inzichten 
en gevolgen kunnen leiden 

Met Vlaanderen m Europa heeft het Davids-
fonds een belangrijk kongres achter de rug 
Goed voorbereid, stevig strukturerend en vol 
hartelijkheid was het een gebeuren vol dina-
miek 

l.p. 
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TSJERNOBYL REVISITED 

U
ITGEVER Facet verwierf de au
teursrechten van De Wolk en 
heeft bij Pausewang aangedron
gen op een aanpassing naar Ne
derland en Vlaanderen toe. Alhoe
wel er een beetje aansporing no
dig bleek, was het argument dat 
als vertaler-bewerker Ernst van 
Altena in de hand werd genomen, 
doorslaggevend. De kerncentrale 
werd verplaatst naar een plek ten 

zuiden van Maastricht, aan de Maas. Door 
deze omgeving te kiezen liggen bij zuidoosten
wind zowel Belgisch als Nederlands Limburg 
in de eerste twee gevarenzones, om die reden 
zijn de plaatsnamen van de kleine dorpjes en 
stadjes denkbeeldig. De steden waar de vluch
telingen zijn ondergebracht dragen hun gewo
ne namen. De situaties werden zo min moge
lijk aangepast. Zo is de politieke tegenstelling 
tussen het milieu van Oma Jo en dat van Oma 
Bertha gehandhaafd. Jo's overleden verloofde 
is echter geen soldaat, maar een in 1944 
gefusileerd verzetstrijder. Opa Hans is in de 
oorlog fout geweest en heeft met de Neder
landse SS aan het Oostfront gestreden, oma 
Bertha was iets hoogs bij de Jeugdstorm. Dit 
zijn maar enkele voorbeelden van hoe een 
bewerker steeds voor nieuwe hindernissen 
komt te staan, maar ere wie ere toekomst, 
Ernst van Altena wist ze steeds te overwinnen 
en dikwijls in het voordeel van het boek om te 
buigen, zodat de geldigheid van het boek voor 
ons geografisch gebied er sterk door werd 
vergroot. 

DE VLUCHT 
Mei, ergens in de negentigerjaren. In de 

kerncentrale Vorsele heeft er een ongeval 
plaats. De juiste toedracht lijkt niemand te 
weten. De bevolking krijgt het ABC-alarm. 
Annebet slaagt er in van Maas, waar ze 
schoolgaat, naar Spier — thuis — te raken. Ze 
is bezorgd om haar zevenjarig broertje Tom
my, voor wie ze verantwoordelijk is. Die is 
reeds thuis. Haar vader is naar een kongres in 
Zwijnsoord en moeder en het jongste broertje 
Kareltje zijn meegegaan, om in Zwijnsoord 
Oma Jo te bezoeken. 

Zowel een tante als de politie raadde hen 
aan zich te verbergen in een gesloten ruimte, 
toch gaan ze in op een laatste telefoontje van 
hun moeder, en vluchten per fiets, richting 
noorden. Maar overal heerst er chaos. Het lijkt 
wel oorlog. Iedereen kijkt alleen maar naar 

zichzelf. Annebet en Tommy slagen er in 
Asbeek, net voor Gravenbos, te bereiken, 
omdat ze van daaruit richting Leeuwarden 
willen gaan. Maar Tommy wordt door een 
roekeloze automobilist overreden, zonder dat 
deze ook maar aan zijn rem komt. 

Annebet laat het ontzielde lichaam achter in 
een veld en wordt totaal verdwaasd meegeno
men door een familie. Het gaat richting Gra
venbos, waar zal worden getracht op de trein 
te komen. In een bestorming van het station 

Gudrun Pausewang kreeg met 
enkele maanden oponthoud, op 
12 september 1988, de Deut-
scher Jugendliteraturpreis 1988 
voor haar boek De Wolk. Waar
om die vertraging? Er werden 
vele redenen opgesomd, maar 
de hoofdzakelijke - wordt In de 
wandelgangen gefluisterd - zou 
het protest van de atoomlobby 
zi]n, want in De Wolk beschrijt 
Gudrun Pausewang de gevolgen 
van een fiktief reaktorongeval er
gens in de 90tiger jaren, dit van
uit het standpunt van de 14-jari-
ge Annebet. 
Met De Wolk is de auteur niet 
aan haar proefstuk, want reeds 
in 1983 beschreef ze de gevol
gen van een atoomoorlog in De 
laatste kinderen van Schewen-
born, dat naast 3 andere prijzen, 
de Gustav Heinemann-Frieden-
spreis 1984 kreeg. In 1986 kreeg 
ze voor Frieden kommt nich von 
allein, de speciale Jugendlitera
turpreis. 

door een hoop radeloze vluchtelingen, verlies 
Annebet de twee aan haar toevertrouwde 
meisjes en helemaal uitzinnig loopt ze terug 
richting Asbeek, midden in een wolkbreuk. 
Totaal doorweekt wordt ze meegenomen door 
jongelui in een bontgeschilderd busje. Wan
neer ze verneemt dat uit het gebied rond 
Zwijnsoord, niemand levend zal uitkomen, wil 
ze alleen zijn en stapt uit. Ze sleept zich 
uitgeput in een dorm, maar omdat iedereen 
straalt, die van daar komt krijgt ze met een
maal een glas water. Er zijn negen uur verlo
pen sinds het ongeval... 

Herhaalt Gudrun Pausewang met De 
Wolk haar Duits sukses? 

HIBAKUSHA 
De volgende weken ligt Annebet in een 

noodhospitaal waar de eerste straalzieken be
handeld worden. Zij lijden aan hoge koorts, 
diarree, haaruitval. Velen sterven, de niet zo 
zieken, zoals Annebet, blijken soms na enkele 
dagen beterschap terug te vallen. Er zijn enkel 
de meest noodwendige dingen aanwezig. Het 
ontbreekt aan bedden, beddegoed, personeel 
en artsen, die iets van de stralingsziekte we
ten. Het rampenplan is volkomen ontoereikend 
en de stedelijke ziekenhuizen nemen geen 
stralingszieken op, omdat ze daar met op 
ingesteld zijn. Na een bezoek van de minister 
van Binnenlandse Zaken, die belooft dat alles 
zal verbeteren, wordt de verzorgen ietwat 
beter. 

De eerste gegevens sijpelen binnen. 18.000 
doden, honderdduizenden hebben de stra
lingsziekte. Atoomvrij voedsel is schaars, de 
prijzen vliegen de pan uit, plunderingen en 
gevechten om voedsel uit niet-Europese lan
den zijn schering en inslag. Drie gevarenzones 
werden om de reaktor ingesteld. Alle vrije 
woonruimte wordt opgespoord en men wordt 
verplicht vluchtelingen op te nemen. 50.000 
mensen houden een protestbetoging en eisen 
het aftreden van de regenng. Een wild, maar 

ï> 

27 WIJ - 28 APRIL 1989 
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niet te onderdrukken gerucht, wil dat iedereen 
die zich tot op een paar kilometer van de 
reaktor bevond en vluchten wilde, werd neer
geschoten. Annebet is nog steeds zonder 
nieuws van haar familie, tot een tante haar 
komt ophalen. 

Maar Annebet is met meer geschikt voor een 
normaal leven en wanneer ook nog haar haren 
beginnen uitvallen, gaat ze zich Hibakusha 
noemen, dat is de Japanse benamiing voor 
diegenen die de atoombombardementen van 
Hiroshima of Nagasaki hebben overleefd. Sa
men XQt andere overlevenden begint ze aan 
sociaal en anaer werk te doen. Wanneer ze 
eindelijk terug naar haar geboortehuis kan 

keren, vindt ze daar Oma Bertha dien Opa 
Hans die de ramp minimaliseren, niet beter 
wetend, omdat ze steeds in het buitenland 
verbleven. Dan begint Annebet haar verhaal... 

MET BEGELEIDING 
De Wolk windt er geen doekjes om. Het 

tekent de gevolgen van een reaktorongeval tot 
in de kleinste details. De identifikatie met het 
schoolmeisje Annebet. versterkt het betrokken 
zijn en de angst van de lezer. En deze angst 
wordt ook niet weggenomen. Want alhoewel 
alle Hibakusha zich gaan verenigen, blijft de 

bedreiging van de kerncentrales (wapens) be
staan. Hoewel het om een vlot leesbaar boek 
gaat, wordt het toch afgeraden het aan zeer 
gevoelige lezers zonder begeleiding te laten 
lezen. 

Voor alle lezers vanaf 13 jaar zou De Wolk 
echter vrplichte lektuur moeten zijn. In Duits
land is het alvast een bestseller, want daar 
gingen reeds meer dan 60.000 gebonden ek-
semplaren over de toonbank. Ook dient nog 
het mooie omslagontwerp van André Sollle 
vermeld. 

— De Wolk. Gudrun Pausewang. Uitg. Facet, 
Antwerpen. 154 biz. paperback, 477 fr. 

DODELIJKE ROETMOPPEN 
Stormy Monday, een Britse film van Mike 

Figgis (die ook instond voor het scénario en de 
muziek), werd vorig jaar reeds in het Cannes, 
Director Fortnight vertoond, en dit zonder 
sukses. Begrijpelijk ook. Het was een poging 
om in het zog van de bizonder fraaie Mona 
Lisa, ook deze film als een film noir te verko
pen, dus als iets wat hij met was. Waarom 
Figgis Melanie Griffith vroeg om de rol van 
Kate te vertolken, een meisje dat werkt voor de 
Amerikaanse gangster Tommy Lee Jones, die 
ook in de vastgoedsektor opereert, is ons een 
raadsel, als hij haar haast onherkenbaar 
maakt met een afschuwelijk rood kapsel en 
ook geen enkele norm stelde aan haar lijn — 
die veel te vol was. Het zal wel het sukses van 
Working Girl zijn, dat er uiteindelijk voor 
zorgde dat deze onwaarschijnlijke, met bela
chelijke toevalligheden doorspekte gangster
film, de bioskoopzalen haalde. 

In Critters 2: The Main Course van Mich 
Garris, zien we de dodelijke critters terug, aan 
hun hoofdmaaltijd dus. Het is een amusante 
film geworden. 

Even het geheugen opfnssen ? aan het end 
van part one lieten de critters enkele eitjes 
achter, die dus aan de algemene uitroeiing 
ontsnapten. We zijn terug in Crovers Bend en 
de gebeurtenissen liggen nu twee jaar in het 
verteden. De ruimtejagers Ug en Lee, komen 
in het gezelschap van Charlie terug naar de 
aarde, om de eventuele restanten van de 
critterskolonie op te ruimen. Dat is omstreeks 
het ogenblik dat Brad Brown (Scott Grimes) 
zijn oma komt bezoeken en dat is ook het 
ogenblik dat de critters zich opnieuw dodelijk 
manifesteren, zodat Brad de schuld krijgt van 
de daaropvolgende gebeurtenissen. Loopt het 
verhaal in de richting die je denkt dat het zal 
lopen, geen bezwaar, je hoopte er ook op — 

Lekker griezelen met Critters 2 

dat doet echter helemaal niks af aan het leuke 
visuele aspekt van de in sé humoristische film, 
waarbij de critters zich als rollende roetmop-
pen voortbewegen. Enkele scènes vragen toch 
een beetje voorbehoud om hun wreedheid — 
zoals het opblazen van de verenigde critters in 
een fast food tent — maar meestal is het 
aanwezige geweld dat van de stripverhalen, 
een soort onmogelijk geweld dus. 

Al IS het in dit soort filmen niet erg gebruike
lijk, er zit ook nog een schitterende akteurs-

prestatie in van Barry Corbin, die als sheriff 
Harv mijlenver boven de rest uitsteekt. Hij 
geeft de critters letterlijk en figuurlijk partij. 
Een goed woordje ook voor de speciale effek-
ten, die het ook in nummer één reeds zo goed 
deden. En de lieflijke, dodelijke roetmoppen 
zou je zo als speelkameraad aan je kroost 
geven, ware het niet dat je gezien hebt tot wat 
ze in staat zijn. Lekker amusant griezelen dus, 
dit op de tonen van een zeer sterke sound
track. 

Willem Sneer 
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SPORT 

MECHELEN 
BRUISENDE STAD 

ALINWA, inmiddels KV-Me-
chelen geworden, jubelde vo
rige zaterdag om de vierde 
[kampioenstitel in de klubge-
schiedenis. Maar gewoon 
voor de aardigheid: in de ba
siself heeft geen enkele Me-
chelaar nog een stamplaats. 
Verder leven we volop in het 
tijdperk van de arme klubs en 
de rijke spelers. Het zijn de 

laatstgenoemden die nu hun eisen stellen. 
Voor de klubs is het buigen of barsten. John 
Cordier heeft het aan den lijve ondervonden. In 
de voorbije jaren wandelde deze topmanager 
met vorstelijke allures door zijn loge. Hij had 
het meeste geld en kocht wie hij wilde. Cordier 
bewees dat met poen alles mogelijk is. In 
zeven jaar maakte hij van een tweede klasser 
een oppermachtig landskampioen. KV betaal
de aanvankelijk noq leergeld: zesde, twaalfde 
en elfde. Maar in 87 was het al goed raak: 
vice-kamploen en Belgisch bekerwinnaar. 

In '88 deed de ploeg van de Mos nog beter: 
vice-kampioen en Europees bekerwinnaar. In 
'89 zetten spelers en trainer de kroon op hun 
werk: landskampioen en winnaar van de Su
percup. In de Europacup II ging KV letterlijk en 
figuurlijk strijdend ten onder in Genua maar de 
landsbeker biedt nog uitzicht op de ,,dubbel". 
Al moet er wel opnieuw worden afgerekend 
met Anderlecht, die steen des aanstoots. Want 
precies Anderlecht heeft Cordier duidelijk ge
maakt dat hij niet de enige is die met geld kan 
en durft zwaaien. Sporting haalde de Mos weg 
bij de klub die hij groot maakte. Insiders 
beweren dat de gehaaide Nederlander in de 
hoofdstad driemaal zoveel zal verdienen. Het 
yeld regeert de voetbalwereld. Zoveel is duide
lijk. 

OPBOUW EN UITBOUW 
Geld was de voorwaarde voor zoveel suk-

sessen. De voorwaarde maar niet de garantie. 
De waarborgen heetten opnieuw opbouw en 
uitbouw. 

Sportieve opbouw. Onder de Mos werden 
vrijwel uitsluitend nuttige en/of talentrijke spe
lers aangekocht. Natuurlijk waren er de klas
sieke én onvermijdelijke tegenvallers. Yves De 

Greet bijvoorbeeld. Maar daar stond tegenover 
dat de nobele onbekenden als Mare Emmers 
in geen tijd volwaardige internationalen wer
den. Daarnaast betrouwde de Mos op organi
satie en discipline. In moeilijke omstandighe
den viel KV terug op fantasieloze maar be
proefde patronen. 1-0 winst zonder glans: het 
stempel van kampioenenploegen in moeilijke 
dagen. 

Voor de uitbouw van de klub zorgde een 
geleidelijk aan breder wordend administratief 
apparaat. Paul Courant werd een gezagheb
bend manager. In de komende jaren zal hij 

41 jaar na kanunnik Dessain is 
KV-Mecheien onder John Cor
dier opnieuw landskampioen ge
worden. Tussen die twee namen 
iiggen vele werelden. Malinwa, 
de klub van het burgerlijke en 
vooral katolieke Mechelen, was 
tijdens en vlak na de tweede 
wereldoorlog een absolute top-
ploeg. Bert De Cleyn, Torke Lem-
brechts, Coppens en Bertulens: 
levende legenden die in hun gro
te voetbaljaren goed waren voor 
drie landstitels. Voetbal was 
toen een andere sport dan van
daag. De klubs speelden vrijwel 
uitsluitend met spelers van ei
gen kweek, van eigen stad. Het 
waren de hoogdagen van het 
amateurisme, van de rijke klubs 
en de arme of nagenoeg onbe
zoldigde spelers. 

kansen genoeg krijgen om zich ten volle te 
bewijzen. KV won geleidelijk aan ook meer 
supporters. In vijf jaar werd het toeschouwers
gemiddelde verdubbeld. Om over sponsors 
maar te zwijgen. Cordier beveelt zijn geld
schieters in de rij. De baas van Telindus speelt 
het graag hard. Dat is geweten. 

Toch blijft in de euforie nuchterheid gebo
den. Het moeilijkste komt nog. Bevestigen op 
de lange afstand. De konkurrentie maakt zich 
op om terug te slaan. Anderlecht wil zware 
inspanningen leveren om zijn mooie lege tribu-

John Cordier: een voorbeeldig beleid 
maar ook veel geld... (foto B. coecke) 

nes wat beter te bevolken en ook in het Luikse 
dromen opnieuw twee klubs van de nationale 
top. Hun groeiproces verloopt geleidelijer en 
minder spektakulair. Maar de uitkomst kan wel 
dezelfde zijn. Verder moet men rekening hou
den met een terugkeer van Club Brugge. 
Vandaag weten we nog niet met zekerheid 
waar De Grijze volgend seizoen zal spelen 
maar zelfs zonder de kleine wervelende aan
valler moet Cub bekwaam zijn de trots van 
Vlaanderen te blijven. 

DREMPEL 
In de marge van al deze gevestigde waarden 

bestaan nog andere mogelijkheden. Dat heb
ben Malinwa en John Cordier bewezen. Klubs 
die milde sponsors vinden en zich durven 
overleveren aan zakelijk en bekwaam (want 
daar begint en eindigt alles) management 
hebben misschien nog een grote toekomst. 
Het vandaag nog in tweede klasse vegeteren
de AA-Gent zou grote plannen hebben en 
vroeg of laat moet het enorme ekonomische 
potentieel van de metropool zich toch ook 
sportief laten gelden. Misschien staan we op 
de drempel van nieuwe tijden. De kommerciali-
sering wijzigt misschien ooit nog eens grondig 
het bijna historische voetbalandschap. John 
Cordier zal dan als eerste de vernieuwingswer-
ken hebben aangevat. Die verdienste kan zelfs 
Aad de Mos hem met ontnemen. En die schnkt 
nochtans voor niets terug. Flandrien 
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DE VELE 
GEZICHTEN 
VAN WANNES 

Nog tot volgende zondag gaat in de Galerij 
De Zwarte Panter, rechtover zijn geboortehuis 
in de oude Antwerpse binnenstad, een ten
toonstelling plastisch werk van Wannes Van 
De Velde Nu hebben sommige daar hun 
bedenkingen bij, zo in de zin van „de handige 
podiumjongen die op de vleugels van zijn 
sukses overal een graantje wil meepikken" 
Anderen weten natuurlijk wel beter 

Wij hebben Wannes (alias Wim) in 1958 
leren kennen toen hij al, akademiestudent nog, 
deel uitmaakte van G58 schildersgroep, die m 
het gefaamde Hessenhuis Antwerpen aanslui
ting gat met de internationale avant-garde Hij 
schilderde toen monochroom-konstruktief, 
enigszins door Paul Klee beïnvloed en vooral 
de gewassen tekeningen die hij in het begin 
van de zestiger jaren aan het Verdronken Land 
van Saeftinge maakte zijn ons steeds bijgeble
ven In die periode was Wannes ook redakteur 
plastische kunst van het toendertijdse experi
mentele tijdschnft Frontaal 

Velen zullen zich de kunstenaar van toen 
ook nog hennneren als een opmerkelijk fla-
menco-guitarist, die onder de naam Nino de 
San Andres (knaap uit het St -Andneskwartier) 
zelfs op fiestas in Spanje applaus oogstte Ook 

ORCHIDEE 
WIJ wisten het ook met Maar er bestaan 

naar het schijnt orchideofielen Voor dezen en 
andere bewonderaars van zwoele bloemen-
charme gaat van 29 apnl tot 7 mei in het unieke 
kader van de tropische, subtropische en Victo-
riaserre van de Plantentuin van de Gentse 
universiteit de tentoonstelling Orchidee '89 
met exposanten uit België, Duitsland, Groot-
Brittannie, Frankrijk en Zuidoost-Azie De ma
nifestatie belooft dan ook de mooiste en groot
ste orchideeententoonstelling te zijn die ooit in 
ons land gehouden werd En wij genieten 
reeds anderhalve eeuw wereldfaam als kwe
kers 

Aan materiaal is er alleszins geen tekort Er 
bestaan liefst circa 30 000 verschillende orchi
deeensoorten Maar ook hier klinkt het beken
de treurliedje Vele van die soorten zijn met 
verdwijning bedreigd Om deze planten te 

als klassiek gitaarspeler onderscheidde Wan
nes zich Minder geweten is trouwens dat de 
vingervirtuoos ook muziekbegeleider is in de 
klassen van het Stedelijk Instituut voor Ballet 

Natuurlijk stoelt de faam van Wannes vooral 
op zijn suksesvolle loopbaan als volkszanger 
Maar wie weet nog dat enkele van zijn eerste 
optredens m die rol gebeurden tijdens klein-
kunstavonden van de Volksunie-afdeling van 
zijn vaderstad' 

En voor wie nog mocht twijfelen aan de 
veelzijdigheid van zijn duizendpotig talent hij 
is een uitstekend snijder van teaterpoppen, hij 
schreef een aantal mooie gedichten, zijn reeds 
stadsartikels voor een bekend weekblad ble
ven zeker met onopgemerkt door hun sponta
ne spitsheid, en Lodewijk, een bundeltje gees
tige cartoons van zijn hand, is nu een door 
speelse bibliofielen gezocht verzamelitem 

Lino, getekend Wannes Van de Velde 

redden zetten De Orchideevriend, het Wereld-
natuurfonds (WWF) en Natuurreservaten zich 
in De problemen van en oplossingen voor het 
instandhouden van de orchidee als natuur-
wondrer worden door de vermelde organisa
ties op de expositie geïllustreerd 

Naast de vele honderden bloeiende orchi
deeën zal men op de tentoonstelling ook tal 
van andere ekonomisch belangrijke en bota
nisch interessante planten aantreffen Tevens 
wordt gedemonstreerd hoe orchideeën als 
snijbloemen kunnen venwerkt worden enkele 
van de beste Vlaamse fleunsten verlenen hier
voor hun medewerking 

Met medewerking van de vzw Kunstenares
sen uit Vlaanderen gaat Orchidee '89 ook 
gepaard met een tentoonstelling van schilderij
en, keramiek, glasramen, batik, wandtapijten, 
quilts en beeldhouwwerk, waaraan 25 Vlaam
se kunstenaressen zullen deelnemen en op de 
vernissage zullen ingeleid worden door kunst-
kritikus en auteur Harrold van de Perre (vrijdag 
28 apnl om 20 uur in de Plantentuin K L 
Ledeganckstraat 35 te Gent) 

WHISKY, 
WHISKEY & 
KANKER 

Enkele weken geleden werden de krantenle-
zende bierdrinkers opgeschrikt door het be
richt dat ZIJ driemaal zoveel risiko op kanker 
van de alvleesklier lopen dan wie geen bier 
drinkt Dat stond tenminste in een rapport van 
het Britse Rijksfonds voor Kankeronderzoek 
Maar welk bier bedoelen de wetenschappers' 
Er ligt toch letterlijk en figuurlijk een zee van 
verschillen tussen de Bntse bitter en een 
Vlaamse pils of streekbier Toch is het rapport 
hier en daar genuanceerd Zo ziet het geen 
verband tussen wijn of sterke drank met pan-
kreaskanker met een uitzondering nochtans 
moutwhisky die dus wel gevaarlijk zou kunnen 
zijn Een goede reden om even naar het 
verschil te zoeken tussen gewone en malt 
whisky 

Whisky IS ontegenzeggelijk van Keltische 
oorsprong, Ierse zo beweren de meeste des
kundige auteurs, al zullen de Schotten het 
daar met met eens zijn De traditionele, ,wishe-
bagh", zoals het ,,levenswater" ooit in het 
Keltisch heette, wordt bereid uit diverse graan
soorten die men laat ontkiemen en er een soort 
van pap van maakt die door toevoeging van 
gistcellen tot gisting wordt gebracht, waarna 
men er de alkohol uit distilleert 

Nu IS zowat elke industrieel gestookte whis
ky een mengsel (blending) van whisky's af
komstig uit verschillende streken en van ver
schillende graansoorten en jaargangen, zodat 
alle whisky's enigszins verschillen van kleur, 
aroma en smaak Een heel eigen karakter 
hebben niettemin nog altijd de Ierse en Kana-
dese whiskey's (met een e m de soortnaam, 
want alleen Schotse whisky wordt zonder e 
geschreven) die voornamelijk uit rogge ver
vaardigd worden en iets ,,geparfumeerder" 
zijn dan de Schotse Ook de Amerikaanse wat 
zoetere Bourbon is duidelijk anders omdat het 
stookmengsel van granen voor minstens 51 % 
uit maïs moet bestaan 

Maar onze malt- of moutwhisky is alleszins 
een rasechte Schot van het zuiverste gehalte 
(doorgaans afkomstig van een van de vele 
eilanden in het noorden) Hij is een ,.single" of 
,,eenzaat", wat betekent dat er van geen 
mengsel sprak is, maar dat de drank uitslui
tend van gerst gestookt wordt die men laat 
drogen boven hevig rokende turfvuren Van
daar de typische rooksmaak, maar of die nu 
echt schadelijker is voor onze gezondheid is 
behoudens misschien wat bedwelmde statis
tieken nooit medisch afdoend verklaard 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van Volksunie Partijbestuur van maan

dag 24 april ] I heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be 
tioeve van de pers 

NAVO 

De VU IS bijzonder verheugd dat de Duitse regenng 
inzake de modernisering van de korte afstandsraket-
ten zich op het standpunt van de Belgische regering 
heeft gealligneerd Dit verhoogt de diplomatieke 
bew/eegruimte van ons land in de voorbereiding van 
de NAVO raad van mei en daarmee de kans dat het 
Belgische standpunt uiteindelijk in de NAVO-beslis-
sing te vinden is Deze evolutie bewijst dat - zoals 
steeds door de VU gesteld ons land een pioniersrol 
kan vervullen in het opentrekken van het debat rond 
ontwapening binnen de NAVO 

Het partijbestuur wil zonder schroom benadrukken 
dat de VU samen met de SP binnen de regering een 
doorslaggevende rol heeft gespeeld om deze kente
ring Ie bewerkstelligen 

Samen met de vredesbeweging en een vredelie
vende Vlaamse beweging wil de VU erop toezien dat 
de ingeslagen weg door de Belgische regering en de 
NAVO wordt verdergezet 

TËCHNOLOGIEBEURS 

Naar aanleiding van de opening van Flanders 

Technology International stelt de VU vast dat deze 
technologiebeurs is uitgegroeid tot een groots en 
belangwekkend internationaal treffen in Vlaanderen 
en met Vlaamse bedrijven in een hoofdrol De VU 
verheugt zich over de enorme internationale weer
klank die onze gemeenschap via FTI in andere 
landen en regio's krijgt Ze is daarmee het beste 
bewijs dat de autonomie en zelfbeschikking van onze 
gemeenschap bijzonder renderen kan, ook op het 
ekonomische en technologische vlak 

Zonder blind te willen zijn voor de sociale dimensie 
van de technologische evolutie en de zogenaamde 
.technology assessment" op het maatschappelijk 
vlak meent de VU dat de omvang en de kwaliteit van 
het evenement waardering afdwingen voor het 
Vlaamse bedrijfsleven Mede door hun kreativiteit en 
inzet bestendigen en versterken zij de welvaart in 
onze gemeenschap 

Tevens is het technologie-treffen een spektakel 
van formaat dat wezenlijk bijdraagt tot de positieve 
beeldvorming over Vlaanderen in en tot ver buiten de 
eigen gemeenschap De interesse voor Vlaanderen 
leeft op vele plaatsen in de wereld Tot hiertoe wordt 
er door de eigen regering nog te weinig op inge
speeld De VU wenst dat de Vlaamse regering een 
gelijkaardige dinamiek evenzeer zal ontwikkelen in 
haar buitenlands beleid 

TAK-MARS 
Op zondag 30 april a s stapt TAK in de Brabantse 

faciliteitengemeenten De slogans van de mars zijn 
, Rand groen en Vlaams' en .Faciliteiten, weg er 
mee 

Samenkomst om 11u 30 aan de Westrand te Dil-
beek 

Busregeling 

Antwerpen 

Kalmthout 9u 30 Wilfried Bosmans 03/666 74 59 

Turnhout Grote Markt 9u 30 christ Van Dijck, 
014/37 72 28 en Jan Huybrechts 03/314 65 20 

Herentals Olen 9u 30 Jaak Peeters 014/ 
21 57 86 

Geel-Mol Malpertuus station Mol, 9u , Dirk Bollen, 
014/31 40 85 

Antwerpen Berchem Kerk lOu Bruno Huyghe-
baert 03/236 23 70 

Mechelen Grote Markt, 10u30, Mare Hendnckx 
015/20 15 16 en Mark Vermost, 015/21 83 82 

West- en Oost-Vlaanderen 

Zeebrugge 9u 10 Leo de Waele 050/54 5110 
Brugge parking achterkant station 9u 30, Wim 

Logghe 050/35 44 49 
Kortrijk Het Vosken 9u 30 Odette Ampen, 056/ 

35 78 63 en Jan De Weer 056/21 87 52 
Gent St Pietersstation lOu 15, Ene Cromme-

lynck, 091/26 87 59 

Aalst Station 10u45 Hilde Tas, 053/77 18 95 

Geraardsbergen Station 10u , Jan de Borre, 054/ 
41 86 31 

Oudenaarde Station, 9u 30, Marcel De Bisschop, 
055/31 69 19 

St-Niklaas Hotel Serwir, lOu , Dirk Vanderspee-
ten, 03/777 22 25 en Kris Verguit, 03/778 01 88 

Hamme-Dendermonde Leeuwken, Mandema-
kersstraat Hamme, lOu 20, Ouintelier, 052/47 68 25 

Brabant 

Overijse De Klomp, 10u45, Rudy Coel, 02/ 
687 84 11 en Ene Vrancken 02/657 18 65 

Asse Gemeentehuis, 11u , Bart De Valck, 052/ 
35 79 77 

Steenokkerzeel 11 u , Jos titoysons, 02/759 67 61 

Dilbeek Westrand, 11u30, Piet Ronsijn, 02/ 
569 77 64 

Brussel Viking (Ardumkaai), 11 u , Luc Meirlevede, 
02/512 05 30 

Leuven Station, 10u30, M Gerntsen, Ruelens-
vest 191, 3030 Leuven 016/22 04 52 (tussen 21 u 30 
en 22u 30) 

Limburg 

Voeren Frituur Wijnants, 9u 30, Raf Thomassen, 
041/81 12 84 

Pnjs 250 fr, Brabanders 150 fr 

Om het vlotte verloop van de wandeling te vnjwa-
ren is het nodig dat deelnemers gebruik maken van 
de bussen Inschri/ven is dus noodzakelijk ken kan tot 
26 april 

Wie te ver van één der opstapplaatsen woont 
neemt kontakt op met Dries Muyiaert, Eikenstraat 24, 
9390 te Moorsel-Aalst, tel 053/78 36 82 Ook voor 
Limburg kan je hier terecht 

De wandeling zal uitsluitend doorgaan achter de 
Leeuwevlag, de deelnemers wordt gevraagd geen 
partijpolitieke kentekens te dragen 

WIJ: EEN 
VRUCHTBARE WEEK 

De voorbije week is wel biezonder vruchtbaar 
geweest voor de WtJ-werving Niet minder dan 44 
nieuwe abonnementen konden door onze administra
tie worden ingeschreven 

Deze week opnieuw dus een arrondissementele 
stand waarbij op drie uitzondenngen na alle arrondis
sementen een inbreng van 1 tot 8 (Antwerpen M 
hadden Proficiat en naar de 1000 tegen 11 juli a s ' 

ARRONDISSEMENTEEL 

Streefdoel Nieuwe 

1 Tongeren-Maaseik 
2 Dendermonde 
3 Oostende-Veurne-

Diksmuide 
4 Haile-Vilvoorde 
5 Roeselare-Tielt 
6 Hasselt 
7 Gent-Eekio . 
8 Aalst 
9 Mechelen 

10 leper 
11 Sint-Niklaas 
12 Antwerpen 
13 Leuven 
14 Brugge 
15 Kortrijk 
16 Turnhout 
17 Oudenaarde 
18 Brussel 

Totaal 

79,5 
50,8 

40,9 
34,6 
28,6 
28,3 
23,9 
23,7 
22,8 
19,5 
16,2 
16 
15,7 
15,5 
14,2 
10,9 
6,9 
5,2 

21,7 

66 
33 

36 
81 
30 
34 
55 
18 
23 
8 

17 
90 
43 
18 
21 
26 
5 
9 

613 ( 

( + 3) 
(+1) 

( + 1) 
( + 6) 
( + 6) 
( + 4) 
( + 3) 
( + 2) 
( + 3) 

( + 8) 
(+1) 
+ 1̂ 
+ 1) 

( + 3) 

(+1) 

+ 44) 

TOP-WERVERS 

Individueel is er echter weinig beweging, maar toch 
heeft zich een nieuwkomer gemeld Dus is er leven in 
de brouwerij 

Benieuwd dus wat de volgende dagen brengen i 

1 Bert Verleysen, Munsterbilzen 28 
2 Ivo Coninx, Genk 15 
3 André Willems, Maasmechelen 12 
4 Georges Raes Ledegem 9 
5 Jaak Gabriels, Bree 8 

Anny Lenaerts, Wilrijk 8 
Karel Rigo Gent 8 
VU-Deerhjk 8 

9 Marie-Louise Thiebaut, Berg 6 
Enk Vandewalle, Izegem 6 

11 Jan Caudron, Aalst 5 
Rita Gaublomme, Boeehout 5 
Jaak Vander Haegen, Oudenaarde 5 

14 Koen Thevissen, Dilsen 4 
VU-Haacht 4 

16 Oswald Van Ooteghem Gentbrugge 3 
17 Robert Bonte, Adegem 2 

Hugo Coveliers, Aartselaar 2 
Hugo Peeters Elewijt 2 
Gerda Van Langendonek, Kapellen 2 
VU Tervuren 2 
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TELEVSE 

ZATERDAG 29 APRIL 
BRT 1 
15 00 De olifant, fieer van de jungle, dok 
16 00 De engel en de engerd, film 
18 25 Postbus X, sene 
18 50 Boeketje Vlaanderen, toeristiscfie info 
20 25 Rozen zijn voor de rijken, 2-delige film 
21 55 Terloops, een aparte kijk 
23 15 De metgezel, TV-film 

BRT 2 
19 55 Belglé-Tsjechoslowakije, voetbal 

VTM 

17 00 Tekenfilms 
17 30 VTM-Top30 
18 30 She's the sheriff, serie 
19 30 Benson, sene 
20 00 The Glenn Miller story, film 
22 30 Winchester 73, film 

Ned. 1 

15 30 Steil achterover, sene 
15 56 Black Beauty, serie 
1919 Steil achterover, sene 
19 45 Cheers, serie 
21 30 Prinses Juliane 80 jaar 
22 41 Hooperman, serie 
23 05 St. Elsevïhere, sene 

Ned. 2 

16 00 Dynasty, serie 
18 45 Top 40 
19 25 Wijnexpres, info 
21 20 Koos Postema: op leven en dood, praatshow 
22 05 Beauty & the beast, serie 
22 55 For those I loved, film 

BRT1 

09 00 Kinderprogramma's 
11 00 De zevende dag, praatkafee 
12 45 Sunday Proms, koncert 
16 00 Pirn, de pingoem, tekenfilm 
16 50 Sinja Mosa, serie 
18 10 Van Pool tot Evenaar, kwis 
20 30 Zonderlinge zielen, TV-film 
21 40 Liedjes voor Lausanne 

VTM 

15 00 Zondag matinee, variatie 
18 00 Kojak, serie 
20 00 Servicegolf, mensen helpen 
20 30 Walking tall, film 
23 10 War and remembrance, serie 

Ned. 1 

17 36 Op de loop, sene 
18 01 Vara's kindermenu 
19 07 Flying doctors, sene 
20 28 Zijn laatste vlucht, miniserie 
21 48 Golden girls, serie 
22 14 De hoogvliegers, serie 

Ned. 2 

19 00 Filthy, Rich and Catflap, serie 

20 10 Paul Haenen begint, praatshow 
21 00 French & Saunders, serie 
21 30 Ergens ben ik nergens, film 
22 16 Master Class, teater 

Ned. 3 
21 20 Het koninklijk toilet, komedie 

BRT 1 

15 15 Dodelijke vifagens, film 
17 05 Flipper, sene 
17 30 Arnold, serie 
18 10 Kameleon, voor kinderen 
19 35 Avonturenbaai, sene 
20 00 De drie wijzen, kwis 
20 45 Moord in de ker, serie 
22 45 Huizen kijken, info 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 Extra-time, sport 
21 10 Oudenaarde en Ronse musiceren 

VTM 

17 00 VTM-kinderklub 
18 00 Batman, serie 
18 30 Cijfers en letters 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 My husband is missing, film 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Taxi, sene 

Ned. 1 

17 45 Kro's tekenfilmfestival 
19 19 Kapitein James Cook, serie 
20 16 Tot nut van 't algemeen, sene 
20 45 In terapie, mfo 
22 40 Bertus Aafjes, portret 

Ned. 2 
17 25 Chinese chef, chinese keuken 
18 18 The real ghostbusters, serie 
18 45 Wordt vervolgd, Disney 
20 29 North & South, sene 
22 50 Jonge mensen op koncertpodium 

BRT 1 

17 00 Flipper, serie 
17 30 Arnold, serie 
18 40 Jan zonder vrees, sene 
18 55 Langs Vlaamse wegen, monumenten 
20 30 Supersense, dok serie 
21 00 50 prijzen van Jos Ghysen, spel 
21 45 Modem: 'n koud kunst|e, info 
22 45 Uitgelezen, literaire info 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Argus, praatprogramma 
21 55 Sociale zekerheid, info 

VTM 

17 00 Tekenfilms 

18 00 Batman, sene 
18 30 Cijfers en letters 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 War and remembrance, serie 
21 00 Klasgenoten, Urbanus 
22 30 Diamonds, sene 

Ned. 1 
15 25 James Herriot, serie 
18 10 Ducktales, sene 
19 19 Ja Natuurlijk Extra, natuunnfo 
19 45 A different world, sene 
20 17 Lee Towers, show 
21 16 Circus special 
23 06 Nocture, klassiek 

Ned. 2 

16 00 Tamahine, film 
17 23 Dieren in het wild, natuursene 
19 25 Alf, serie 
20 29 Gala voor een kind, klassiek muziekkoncours 
22 35 De laatste zeven maanden, over Anne Frank 

BRT 1 

16 45 Florean 14, sene 
17.30 Arnold, sene 
19 00 Blikvanger, mode 
20 00 Een zaak voor twee, serie 
21 00 I.Q., kwis 
21 30 Wie schrijft die blijft, literaire info 

22 45 Container, praatsprogramma 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, serie 

20 00 Sportavond 

VTM 

17 00 Tekenfilms 
18 00 Streethawk, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Passaga, film 
21 40 Star, filmnieuws 
23 00 Cheers, sen 
23 25 VTM-sport 
Ned. 1 
15 00 De exodus van Schlomo Ben Amnon, dok 
16 00 De natuur van N.-Amerika, dok 
16 35 Lassie, serie 
19 55 De Campbells, serie 
20 20 Rush, het hertejong, dok 
23 10 Terug naar Auschwitz, dok 
Ned. 2 
16 25 Teenwolf, film 
18 35 Countdown 
19 25 Family Ties, serie 
22 05 Rock over Europe 

Ned. 3 

20 20 Vertrouwen, TV-film 
22 08 Hoe de zeehonden leven, natuurfilm 

BRT 1 
15 30 Labyrint, film 
17 05 Flipper, serie 
17 30 Arnold, sene 
18 10 Kung Fu, sene 
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20.00 Felice!, spel 
20.30 Panorama, aktualiteiten 
21.25 De Dirtwater dynastie, serie 
22.55 De aarde, dok. serie 
BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Jarrapellejos, film 
22.40 Gurre-Lieder uit Berlijn, koncert 
VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 TIen om te zien, show 
21.00 Dallas, serie 
22.30 Odd Couple, serie 
23.00 Jake and the Fatman, serie 
Ned. 1 
17.56 Vara's kindermenu 
19.07 Een hele hijs, over orca's 
21.17 Cagney & Lacey, serie 
22.05 Kompilatieorkest Ennio Morricone 
Ned. 2 
17.30 David de kabouter, serie 
20 30 The Attic, the hiding of Anne Franck, film 
22.55 L.A. Law, serie 
Ned. 3 
20.35 N.N. Naamloos in „Nacht und Nebel", dok. 

BRT 1 
17.00 Flipper, serie 
17.30 Arnold, serie 
18.20 Schoolslag, spel 
20.50 The story of S.O.E., dok. serie 
21.45 Mijn moederspraek V, Fest. v. Vlaanderen 
22.50 Staatsgreep op z'n Brits, serie 
BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Première, filmnieuws 
20.30 Lacombe Lucien, film 
22.45 Filmspot, filminfo 
VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 The Godfather I, film 
23.35 Podium, koncert 
Ned. 1 
15 40 Centennial, serie 
16.30 Ring of fire, dok. serie 
17.45 Henderson Kids, serie 
19 19 Prince in koncert 
19.35 Father Dowling, seene 
21.00 Twee banen op een kussen, serie 
22.40 Een uur Simenon, serie 
23.40 Het meisje met he rode haar, film 
Ned. 2 
18.35 Familie Oudenrijn, serie 
19.00 The Highwayman, serie 
20.29 Jaap Aap presenteert, kolder 
20.40 Simone & Friends, show 
22.40 Blunt, TV-film 
Ned. 3 
20.29 Otello, opera 

Lara (Julie Christie) heeft een passionele verhouding met dokter Zhivago 
(Omar Sharif) in „Doctor Zhivago". Maandag 1 mei op BBC 1, om 14u.45. 

ZATERDAG 29 APRIL 

THE GLENN MILLER 
STORY 

Amerik. film van Anthony Mann uit 1954 
met James Stewart, June Allyson, en Char
les Drake. Trombonist Glenn Miller heeft 
werk gevonden in de band van Ben Pol
lack. Tijdens zijn huwelijksfeest treden ook 
Louis Armstrong en Gene Krupa op. Glenn 
gaat dromen van een eigen orkest... (VTM, 
om 20u.) 

ZONDAG 30 APRIL 

WALKING TALL 
Marinier Bufford Pusser keert na zijn 

legerdienst terug naar zijn geboortestad in 
Tennessee. De inwoners lijken in konstan
te angst te leven... Amerik. film uit 1973 
met Joe Don Baker, Elizabeth Hartman en 
Noah Beery. (VTM, om 20u.30) 

MAANDAG 1 MEI 

DOCTOR ZHIVAGO 
De verfilming van het boek van Boris 

Pasternak door David Lean in 1965 is 
waarschijnlijk een van de meest populaire 
films die ooit gemaakt werden. Julie Chris
tie is onvergetelijk inde rol van Lara, die 
gekweld wordt door liefdesproblemen. Met 
verder Omar Sharif, Rod Steiger en Alec 
Guinness. (BBC 1, om 14u.45) 

DINSDAG 2 MEI 

LES JOYEUX LURONS 
Franse komische film uit 1972 met Mi

chel Galabru, Alice Sapritch en Philippe 
Clay. De pastoor van een klein dorpje in 
Zuid-Frankrijk krijgt het bezoek van drie 
jonge priesters die beweren belast te zijn 
met een geheime opdracht... (RTL-TVi, 
om 20u05) 

WOENSDAG 3 MEI 

THE PASSAGE 
Een Baskische herder wordt tegen zijn 

zin aangezocht om een professor Bergson 
over de Pyreneeën naar Spanje te leiden. 
De Bask weet niet dat ook de echtenoten 
en de kinderen van de geleerde de tocht 
zullen meemaken... Amerik. film uit 1978 
met Anthony Quinn, James Mason en 
Christopher Lee. (VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 4 MEI 

ADIEAU BLAIREAU 
Franse film uit 1984 met Philippe Leo

tard, Annie Girardot en Juliette Binoche. 
Nadat Fred hij door zijn vriendinnetje in de 
steek gelaten werd is de tweerangsakteur 
kompleet aan lager wal geraakt. Om zijn 
speelschulden te betalen aanvaardt hij een 
opdracht... (TF 1, om 22u.30) 

VRIJDAG 5 MEI 

LACOMBE LUCIEN 
Frans-ltal. film uit 1974 met Pierre Blaise 

en Aurore Clément. Tijdens WO II werkt de 
17-jarige Lacombe Lucien, een boeren
zoon, als zaalwachter in een ziekenhuis in 
Zuid-Frankrijk. Hij vindt geen voldoening in 
zijn werk en tracht aktief deel te nemen aan 
het verzet... (TV 2, om 20u.30) 
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BRABANT 
APRIL 
28 HALLE-VILVOORDE: arrondissementsraad om 
20u. in zaal Collegium aan de Brusselstraat, Groot-
Bijgaarden. Samenstelling van de nieuwe arrondisse
mentsraad. 
28 WEMMEL: Debatavond met Vic Anciaux en 
Annemie Neyts over „Brussel, Derde Gewest?". In 
K.C. De Zandloper, om 20u. 
28 LEUVEN: Arr. bestuursverkiezingen. Vooraf 
koöptatie. Kandidaten voor koöptatie aan Paul Cre-
sens, Azalealaan 2 te 3295 Diest voor 21/4. 
29 HAACHT: 5de Kaas- en wijnfeest met gastoptre
dens. Zaal Familia (Tildonk). Aanvang: 20u. Inkom 50 
fr. Org.: VU-Haacht. 
29 lOVMPENHOUT: Bezoek Art Deco-Tentoonstel-
ling. Paleis voor Schone Kunsten, met 2 Vlaamse 
gidsen + extra bezoek aan Van Buurenmuseum in 
art-deco-stijl te Ukkel. Vertrek a/d kerk Kampenhout 
om 12U.45. Info: 65.65.61 of 65.55.98. Org.: Karel 
Bulsfonds Kampenhout. 

MEI 
I VILVOORDE: Wandeling in het Zoniënwoud, 
o.l.v. natuurgids, naar Arboretum Tervuren, de Ko
ninklijke Wandeling en torug. Ong. 8 km. Ook 4 km. is 
mogelijk. Vertrek om 14u. aan K.C. De Bosuil, Jezus-
Eik. Aankomst rond 17u. De Bosuil. Daarna gezellig 
samenzijn in 't Jachthof, Brusselsesteenweg 629 
(100 m van de Bosuil). Info en vervoerproblemen: 
252.17.00 (Serkeyn-Tommelein). Org.: FVV-Vilvoor-
de-Machelen-Zemst. 
4 HALLE-VILVOORDE: Géén arrondissements
raad. 
I I HALLE-VILVOORDE: Vergadering voor de kan
didaten voor het arrondissementsbestuur (verkiezin
gen 26 mei). 
18 HALLE-VILVOORDE: Vergadering arrondisse
mentsbestuur om 20u. in 't Schuurke te Brussel, 
26 HALLE-VILVOORDE: Arrondissementsraad om 
20u. in zaal Collegium, te Groot-Bijgaarden. Koöpta
tie van arrondissementsraadsleden, verkiezing arr. 
voorzitter en sekretaris, arr. bestuur en partijraadsaf
gevaardigden. Kandidaturen vóór 17 mei bij Stepha-
ne Rummens, Vilvoordsesteenweg 23A, 1850 Grim
bergen. 

NIEUWE ARR. RAAD 
HALLE-VILVOORDE 

Vrijdag 28 april 1989 wordt de nieuwe arrondisse
mentsraad van Halle-Vilvoorde geïnstalleerd om 20u. 
in zaal Collegium aan de Bmsselstraat te Groot-
Bijgaarden (Dilbeek). 

De arrondissementsraad bevat ook een aantal 
gekoöpteerde leden, maksimum 15 % van het aantal 
arr. raadsleden vóór koöptatie. 

De koöptatie van deze laatste 15 % arr. raadsleden 
heeft plaats op 26 mei 1989. Dan worden ook de 
arrondissementsvoorzitter en -sekretaris verkozen, 
alsook het arrondissementsbestuur (11 leden) en de 
partijraadsafgevaardigden. Kandidaturen hiervoor 
dienen vóór 17 mei 1989 toe te komen bij de 
aftredende arr. sekretaris Stephane Rummens (Vil
voordsesteenweg 23A 1850 Grimbergen) waar U ook 
terecht kan voor meer info (02/269.91.47). 

Prof. ir. M. Tels en staatssekretaris Valkeniers. 

VALKENIERS 
TE EINDHOVEN 

Op 17 april j . l . werd aan 8 Nederlandse universitei
ten een Europada gehouden, o.a. ook aan de Techni
sche Universiteit van Eindhoven. 

Op uitnodiging van prof. ir. M. Tels, rector magnifi
cus en hoogleraar Fysische Technologie was staats
sekretaris Jef Valkeniers, in Brussel verantwoordelijk 
voor het leefmilieu, de huisvesting en de tewerkstel
ling, de gastspreker. 

Na de krachtlijnen van het Europees milieubeleid 
te hebben uiteengezet, volgde een levendige diskus-
sie over de mogelijke konflikten tussen de regio's en 
de hoogste instanties. 

Meteen kreeg staatssekretaris Valkeniers ook de 
kans om uiteen te zetten wat hij in het afgelopen jaar 
reeds op organisatorisch en wetgevend vlak reali
seerde om de achterstand van Brussel (als toekomsti
ge hoofdstad van Europa) in te halen. Het applaus 
van de 200 aanwezigen was dan ook welgemeend. 

NIEUW VU-BESTUUR 
IN LONDERZEEL 

Voorzitster: Anita Patteeuw. Ondervoorzitter: 
Etienne Cluts. Sekretaris: Swa Cauwenbergh. Hulp-
sekretaresse: Chris Cluts. Ledenadministratie: Rosa 
De Wit. Penningmeester: Swa Cauwenbergh. Propa
ganda en organisatie: Mugo Annaert. Ledenblad: 
Rose-Marie De Boeck. Bestuursleden: Miei Verstrae-
ten, Lieve Verhulst, Anna-Maria Schiettecatte, Jozef 
Van Aken, Ana Sylvia Lopez, Julien Tourné, Jeanne 
Denies, Margaretha Herremans-Flint, Erik Van Exter-
gem, Jos Lammertyn, Toon Vandenbussche, Rudi 
Verdickt en Walter Van Doren. 

Gemeenteraad: Frans Van Doren, Piet Cloots, Bert 
Coen en Hugo Annaert. 

OCMW: Isidoor Van Doren en Jan Geeroms. 

De Volksunie arrondissementen Brussel 
en Halle-Vilvoorde nodigen U 

van harte uit op het 3de 

in 't hart van Brussel 

Zaterdag 10 juni 1989 vanaf 20 uur 
in de Anclenne Belgique, 

Steenstraat In Brussel. 

met o.m, 

Connie Neefs 
Kris de Brtjyne 

orkest Rico zoroh 
disl<obar Golden Sixties 

Zakdoek 
Peper en Zout 

Inkom 200 fr. 

Eén week voor de Europese en Brusselse 
stembusslag moet de Ancienne Belgique uit 
haar voegen barsten! Het feestgedruis van 
die avond moet de voorbode zijn van een 

klinkende VU-overwinning in Brussel en gans 
Vlaanderen! 
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VU-OPWIJK-
MAZENZELE KREEG 
NIEUW BESTUUR 

Na de gunstige verkiezingsuitslag van oktober II 
(de VU Wfas de enige oppositiepartij die een vooruit
gang boekte) werd de nood aangevoeld om samen 
met al onze verkiezingskandidaten op de ingeslagen 
weg verder te gaan Het hernieuwde VU-bestuur nam 
zich voor de komende 6 jaar om de 3 maand een 
ledenvergadering te houden In het verleden werd al 
te vaak aangevoeld dat onze „verkiezmgsploeg" na 6 
jaar uit elkaar gegroeid was Daarom was er nood aan 
dergelijk initiatief Daarenboven krijgt zo iedereen de 
kans om in te spelen op de aktiviteiten van onze 
mandatanssen 

Hieronder de samenstelling van ons nieuwe be
stuur voorzitter Patrick De Smedt (tevens gloed
nieuw gemeenteraadslid), ondervoorzitter Walter 
Van De Putte (gemeenteraadslid), sekretaris Luc 
Bosman (OCMW-raadslid), penningmeester Marcel 
Meysman, persverantwoordelijke Johan Deleu, le
denwerving Alfons De Valck voor Opwijk en Michel 
September voor Mazenzele, organisatie-festiviteiten 
Maria Vermeir, redaktie partijblad ,,Eenvoudig" Pie 
ter Van den Broeck (OCMW-raadslid a i ) , archivaris 
Hugo Lissens werkende leden Lutgart Meysman, 
Jozef Sablon (gemeenteraadslid), Rita Verhaevert 
(OCMW-raadshd) en Willy Verhulst 

DE VLAAMSE GAAI TE STEENOKKERZEEL 
Al zie je Vlaamse Gaaien met meer zo dik vliegen in 

de Witloofstreek, toch is er eentje sedert 18 juni 1983 
zeer aktief gebleven, zij het dan met als vogel, maar 
als milieugroep Gestart met een tiental jongeren, telt 
De Vlaamse Gaai momenteel 100 leden Om het 
eerste lustrumjaar te besluiten, werd een boeiend 
milieuweekemde gehouden 

De oorspronkelijke bedoeling om vogels uit de 
buurt te beschermen, groeide mettertijd uit tot natuur
behoud en gezondmaking van het leefmilieu Tijdens 
de 5 voorbije jaren werden brieven gezonden aan 
Frank Swaelen (bescherming houtsnip, smiet en 
wintertaling), 253 handtekeningen ingezameld tegen 
het plan van de Japanse regenng om nukleair afval te 
storten in de Stille-Zuidzee, minister De Croo werd in 
1987 gewezen op de landschappelijk waardevolle 

gebieden, in het kader van de anti-TGV-projekten, 
verder nog Greenpeace-kaarten over de Noordzee-
vervuiling aan Miet Smet gezonden, een brief ge
stuurd aan de eerste minister van Maleisië i v m het 
tropisch regenwoud en een schrijven gericht tot Klaus 
Stuffman wegens de kangoeroemoord in Australië 

Plaatselijk werd in 1988 de „Plant een bos"-aktie 
gevoerd m m v het gemeentebestuur Thans brak 
voorzitter Jurgen Ryon een lans om de bestaande 
glascontainers uit te breiden tot een containerpark 
En als lente-aktiviteit wordt op zaterdag 15 april vanaf 
13u verzameld aan de hoek van Dijk- en Ruthstraat 
om de bevuilde bosrand een schoonmaakbeurt te 
geven Bij de Vlaamse Gaai staat de val voor sluik
storters gespannen! 

NIEUW VU-BESTUUR TE ASSE 
Op 28 februari hield VU-Asse haar statutaire be-

stuursverkiezingen, volgend bestuur kwam uit de 
bus 

Voorzitter (Lode Plas) en sekretaris (Rene Van den 
Cruijce) werden reeds verkozen onmiddellijk na de 
bestuursverkiezmgen Als ondervoorzitter wordt Jan 
Verbiest aangeduid met als bijzondere opdracht het 
helpen opstarten van VU-Mollen en VU-Zellik, en de 
koordinatie van deze beide kernen met de afdeling 
Asse 

VOS 70 JAAR MAAR SPRINGLEVEND 
Vonge zaterdag had m Brussel het jaarlijks kon 

gres van het Verbond VOS plaats onder het motto 
,,VOS 70 jaar en meer" 

Hoewel VOS staat voor Verbond der Vlaamse Oud-
Strijders werd dit jaar speciale aandacht besteed aan 
de belangen van de jongeren die zowel op militaire 
als op burgerlijke wijze aan de dienstplichtwetten 
voldoen 

Sinds zijn ontstaan nu 70 jaar geleden, heeft VOS 
steeds een ruimere opdracht gezien dat het louter 
behartigen van de materiele belangen van oud-
stnjders VOS heeft zich het uitvoeren van het testa
ment der Fronters de eisen van de Vlaamse soldaten 
uit WO I tot doel gesteld zelfbestuur, nooit meer 
oorlog en godsvrede een welbegrepen pluralisme 
Hierdoor kan VOS vandaag als de orgamsaie bij 
uitstek worden beschouwd die verbanden legt tussen 
de noodzaak aan pacifisme verdraagzaamheid en 
rechtvaardige struktuen 

JONG BLOED 
De jongste jaren mag VOS dan ook op toenemende 

belangstelling rekenen van heel wat jonge mensen, 
die weliswaar de oorlogsgruwel met zelf aan de lijve 
hebben ondervonden maar die de ideeën van de 
,.oudere Vossen" brandend aktueel vinden, die VOS 
erkennen als de Vlaamse volksbeweging 

Op het kongres van voorbije zaterdag dus geen 
hoerageroep en feestgedruis n a v het 70-jarig be 
staan van de vereniging wel een bezinningsmoment 
met ekstra aandacht voor de kongresbesluiten van 
de voorbije jaren die omwille van hun toekomstge
richte waarde een duidelijke illustratie zijn van het 
streven naar een autonoom en vredelievend Vlaande
ren 

Bart Maddens mocht dan ook geen verwondering 
wekken Zijn licentiaatsverhandelmg ,,De politieke 

socialisatie in en door de Vlaamse beweging" zorgde 
geruime tijd geleden al voor de nodige ophef Mad
dens keeg op dit kongres een enige gelegenheid om 
aan de hand van zijn beschouwingen te toetsen of de 
idealen van VOS de jongeren nog kunnen aanspre
ken HIJ besloot dat voor het Verbond VOS ongetwij
feld nog een belangrijke taak is weggelegd, daar het 
flamingantisme met zozeer als een geïsoleerde en 
absolute waarde koestert maar veeleer tracht te 
integreren in een meer algemeen streven naar recht
vaardigheid en vrede m Vlaanderen en in de wereld 

ER KOMT LICHT 
Opmerkelijk was eveneens de toespraak van de 

kranige VOS voorzitter Herman Vandezande Na
mens het Verbond stelde hij Wij dulden geen 
Vlaamse nomenklatuur die het bloed, zweet en tra
nen van zoveel duizenden Vlaamse idealisten voor 
Vlaanderen verkwanselt Wij dulden geen politici die 
na een eerste, een tweede een derde grondwetsher
ziening er met in slagen om het Vlaamse zelfbestuur 
volwaardig gestalte te geven 

WIJ eisen nu Vlaamse en Waalse parlementen, 
Vlaanderen en Wallonië ook internationaal Alle 
macht en geld aan Vlaanderen en Wallonië 

Vossen, wij hebben vele waarden en eisen door te 
geven en zullen met nieuwe mensen nog decennia 
werk hebben Wij kunnen gerust zijn dat onze inzet 
met tot mets gediend heeft er komt licht m Vlaande
ren ' 

Het kongres werd onder ruime belangstelling bijge
woond De aanwezigheid werd opgemerkt van onder
meer IJzerbedevaartkomitee voorzitter Lionel Van-
denberghe en vertegenwoordigers van vice-premier 
HugoSchiltz, staatssekretaris Valkeniers en Europar
lementslid Willy Kuijpers (t.s.) 

Penningmeester Dirk Vrijders, propagandaverant-
woordelijke Wilfried Haesen, Interne organisatie 
Willy Deleeuw, Externe organisatie Herman Dan-
hieux, Jeugdverantwoordelijke Chnstian Fiere-
mans, Pers en publiekatie, gekoppeld aan propagan
da Wilfned Haesen Administratie leden & abonne
menten Rene Van den Cruijce, Verantwoordelijke 
ledenwerving Frans Van Ransbeeck 

Afgevaardigden arr raad vz Lode Plas, plw Rene 
Van den Cruijce Fl Lode Pletinckx 1 Frank De 
Groote, pvll Hugo Steenput 2 Frans Van Rans
beeck, plw Jan Verbiest 

ANTWERPEN 
APRIL 

28 MORTSEL: Toneelknng „Streven" speelt voor 
VU-Mortsel in het Mark Liebrechtcentrum, H Kruis
straat 16, het blijspel „God schept de dag" van 
Kaufman & Hart Aanvang 20u Toegang 180 fr 
Toegangskaarten bij Jan Andnes (449 32 13) 
MEI 

1 ANTWERPEN: Geleide daguitstap naar Brussel 
Voormid bezoek aan St Goedelekatedraal o I v 
Paul De Ridder Namid bezoek aan binnenstad 
o I V Vic Anciaux Vertrek om 9u 15 stipt aan Bouw
centrum Antwerpen Org Coremanskring Antwer
pen 

7 ZWIJNDRECHT-BURCHT:Fietsrally, ca 30 km 
Vertrek tussen 11 en 13 uur aan Vlaams Huis, 
Polstraat 15, Zwijndrecht Deelname 80 fr Tijdens 
rustpauze is soep en brood voorzien Uitslag + 
prijsuitreiking 20u Vlaams Huis Org Vlaamse 
Kring Scheldemeeuw 
13 MERKSEM: 3-kamp VUJO-Merksem, VUJO-
Stabroek en VUJO-Kapêllen Om 13u in Sporthal 
Rode Loop te Merksem 
16 MORTSEL: Euro-Avond met als gastspreker 
Willy Kuijpers Nader nieuws volgt 
19 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u 30 in Kapel-
lekeshoef te TongerIo Voordracht door E P Juvela-
nus over het I C kamp te Beverio 1945-1949 Org • 
SMF-Kempen-Limburg 
23 BERCHEM: Uitstap naar Tongeren met bezoek 
aan musea en basiliek Om 8u 30 Vertrek Berchem 
station Terug tussen 18u 30 en 19u. Pnjs-leden 800 
fr, met-leden 850 fr Info bi) FW-Berchem 
(321 73 60) 
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WEST-
VLAANDEREN 

APRIL 
29 BLANKENBERGE: Arr. Euro-meeting in Hotel 
Eden, Zeedijl^ 149 (naast Casino) Blanl<enberge. 
Aanvang: 20u. Nationale start Europese Verkiezin
gen met voorstelling lijst. 
MEI 

3 MENEN:ZitdagPolVangansbeke,van 18u.30tot 
19U.30 in vu-lokaal Dambert, Grote Markt te Menen. 
7 MENEN: Gote Ruilbeurs van 9 tot 12 u. in 
Trefcentrum West-Flandria, leperstraat 65. 
7 DEERLIJK: Derde Familie-autozoektocht tv.v. 
Mensen van Rustoord, Mindervaliden, gehandicapte 
kinderen en hulpbehoevenden. Inschrijven van 
12U.30 tot 14u. in café Brouwershof, Hoogstraat. 
Prijsuitreiking om 20u. in Gaverkasteel op Gaverdo
mein. Hoofdprijzen: microgolfoven, tuinset, fietsen, 
weekends, radio-casselterekorders, enz. (totaal 
150.000 fr.) Org.: VU-Deerlijk. 
11 MENEN: Kaarting Derde Leeftijd, in Trefcentrum 
West-Flandria, leperstraat 65. 

VERNIEUWD 
VU-BESTUUR 
IN SINT-KRUIS 

Op vrijdag 31 maart ging de bestuursverkie-
zing door binnen de Volksunie-afdeling Sint-
Kruis. 

Voor deze gelegenheid werd PB-lid Chris 
Vandenbroeke uitgenodigd voor ons praatca-
fé. Pol Van den Driessche had de taak op zich 
genomen om als vraagsteller te fungeren. 

Christ Vandenbroeke had het eerst over de 
aktuele politieke toestand en benadrukte daar
bij de belangrijkheid van het doorvoeren van 
de derde fase van de staatshervorming vol
gend jaar. Hij stipte vervolgens aan dat pas 
dan de Volksunie voor een fantastische op
dracht zou staan om aan dat zelfstandig Vlaan
deren een zinvolle inhoud te geven waarbij hij 
alle doemdenkers die de Volksunie geen toe
komst meer geven naar de prullenmand ver
wees. 

De toekomst van Vlaanderen ligt niet in 
België maar in het Europa der Volkeren. Om te 
eindigen voorspelde de spreker een schitte
rende toekomst voor de Volksunie. 

Het nieuw bestuur werd als volgt samenge
steld: voorzitter: Joel Boussemaere, onder
voorzitter: Elfride Denys, sekretaris: Johan 
Brauwert, penningmeester: Frans De Backer, 
propaganda en organisatie: Marnix Knockaert 
en Bart Roose, pers en redaktie: Joel Bousse
maere en Jean Marie Bogaert, bestuursleden: 
Magda Desmedt en Omer Dombrecht. 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE LEDEGEM 

Op vrijdag 14 april kwam Europees parlementslid 
Willy Kijpers op uitnodiging van VU- en VUJO-
Ledegem spreken over het Europa der Volkeren. Op 
bovenstaande foto ziet u het sterk verjongde plaatse
lijk VU-bestuur met Willy Kuijpers en de 9de opvolger 
op de Europese lijst Geert Bourgeois. 

(foto Jan Stragier) 

NIEUW VU-BESTUUR 
INDE 
PANNE-ADINKERKE 

NNa de bestuursverkiezingen van 11 maart 
j . l . ziet het nieuw afdelingsbestuur er als volgt 
uit: 

Voorzitter: Noël De Gryse, Adinkerke (058/ 
41.44.06). 

Ondervoorzitter: Juul Haezebaert, Adinker
ke (058/41.13.81). 

Sekretaris: Bert Hendryckx, De Panne (058/ 
41.18.04). 

Kasbeheer: Lieve Onraedt, De Panne (058/ 
41.24.24). 

Ledenadministratie: Jean-Pierre Ledieu, 
Adinkerke (058/41.20.78) 

Propaganda: Willy Meeus, De Panne (058/ 
41.24.24) 

Raadsleden: Madeleine Baillieu, Adinkerke 
(058/41.15.31); Julien Meeus, De Panne (058/ 
41.32.70) en Roland Puystiens, De Panne 
(058/41.37.47). 

Mandatarissen: Voorzitter OCMW: Noël De 
Gryse; gemeenteraadslid: Bert Hendryckx; 
OCMW-raadslld: Madeleine Ballieu. 

PLUIMEN OP 
DAMSE VU-HOED 

VU-Damme is vastberaden een open, eerlijke en 
gedurfde politiek te voeren in de Uilenspiegelstede. 
En dit tot spijt van wie 't benijdt. 

De nieuwe bestuursploeg (verjongd, dinamisch en 
verdraagzaam) zet haar beste beentje voor en dit zal 
in de volgende jaren zeker te merken zijn aan de te 
nemen initiatieven waarbij de ganse bevolking zal 
ervaren wat WIJ willen! 

Het gemeenteraadslid J. Millecam mag rekenen op 
een moedige achterban bij de aanwezigheid op de 
raadszittingen. Het publiek bestaat bijna altijd uit 
geïnteresseerde VU-vrienden en dit bewijst haar 
politieke ,,kuituur" • De andere partijen mogen hier
aan een lesje nemen of willen de kiezers nog altijd in 
het ootje genomen worden ? 

Ons raadslid komt ook gedurfd op voor ,,ons volk" 
— getuige daarvan zijn jongste interpellatie over 
,,Kom op tegen kanker met vraag tot gemeentelijke 
ondersteuning. 

Dat het kollege van 8. & Sch. hieraan met wilde 
meewerken viel in slechte aarde bij de burgemeester-
belet-minister D. Coens Lijkbleek werd het kollege 
doen dhr. Coens aanhaalde ,,dit in 20 jaar nog met te 
hebben meegemaakt". Van je eigen mensen moet je 
het hebben, zegt men in Damme. We denken dat de 
CVP-banken toch wel verdeeld zijn over het feit maar 
knikken doen ze toch; dat zijn we al lang gewoon. Of 
hoe ,,kristelijk" die hoofdjes wel zijn! 

Dhr. Millecam kwam ook reeds op voor een ge
meentelijke toelage aan gezinnen die een bejaarde 
ouder(s)-grootouders opnemen. Ook hier is 't afwach
ten wat de heren en dames uit de CVP zullen 
antwoorden. 

Al met al een vinnige doch resolute VU-aanpak die 
getuigt van durf en sociaal gevoel. 

Op de jongste raadszitting van 13 april mochten we 
getuige zijn hoe de CVP-leden enkel tevreden zijn 
met een snoepje van het baasje, zo zijn ze koest en 
braaf maar of dit een doekje tegen het bloeden zal 
blijven is een ander paar mouwen. WIJ zien wel. 
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VU-OOSTENDE 
(-CENTRUM) 
IN HET NIEUW 

Voorzitter: Carmen Verheyen 

Ondervoorzitter: Frank Deschoolmeester 

Sel<retaris: Nicole Van Groenenrode 

Penningmeester: Rudi Sarrazijn 

Verantwoordelijk organisatie en programma: Noel 
Laleman 

Ledenadministratie: Rudi Sarrazijn 
Jongerenverantwoordelijken: Franky Van Coillie 

en Peter Cordy 

Bestuursleden: André Degruyter, Gustaaf Dewulf, 
Lut Devissctier, Henri Minne, Kurt Degruyter, Berna-
dette Van Coillie-Thysen en Mark Van Heche. 

VU-MELLE LEEFT 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 

1988 zat het afdelingsbestuur zowat in zak en as. Er 
werden 2 zetels verloren en we verhuisden, met nog 
slechts 1 verkozenen, naar de oppositiebank. Dit 
laatste is niet zo erg, maar we hadden graag wat 
meer „banken" ter onzer beschikking gehad. De 
CVP behaalde een volstrekte meerderheid met 11 
zetels op 21. 

Langs deze weg willen we graag onze uittredende 
mandatarissen bedanken voor hun jarenlange inzet, 
nl. dr. R. De Vis, Julien De Sutter, Juliaan Vervaet, 
Leen Decorte en Edith Dellaert. Ook al zijn ze nu niet 
meer opgenomen in het nieuwe bestuur op hun 
daadwerkelijke steun en simpathie kunnen we blijven 
rekenen. 

Begin januari 1989 werd een nieuw bestuur samen
gesteld met Paul Vervaet (voorzitter). Frank De Vis 
(ondervoorzitter). Luk Monsieur (penningmeester), 
Hildegard Callewaert (sekretariaat), Rita Moeraert 
(persverantwoordelijke), Dominique Vandermeersch 
en Johan Van Thyne (propaganda), Johan Bosman, 
Rob Bral, Herman Naessens, Freddy Van de Putte 
(gemeenteraadslid). 

Herman De Pryck, een man van het eerste uur, 
stelde zich geen kandidaat meer. Ook hem zijn we 
meer dan dank verschuldigd. 

De nieuwe en duidelijk verjongde ploeg heeft reeds 
heel wat aktiviteiten gepland en uitgewerkt. 

Zo ging op 18 april j . l . een Euro-avond door met 
Willy Kuijpers. Willy wist, op een aangename manier 
en in een ongedwongen sfeer het talrijk opgekomen 
publiek te boeien van begin tot einde. Een zaligma
kende belevenis voor bestuur en alle aanwezigen. 

Op louter politiek vlak zullen we in Melle vanuit de 
oppositie een konstruktieve inbreng opbouwen. Kon-
struktief als het kan, hard en vrijuit als het moet. 

OOST-VLAANDEREN 

GEVRAAGD 

APRIL 

28 DESTELBERGEN: Vlaams Lentebraadfeest van 
20 tot 22 uur in zaal Berghine, Dorp. Prijs volw. 350 
fr., kinderen 200 fr. Inschrijven bij bestuursleden en 
mandatarissen. Org.: VU-Destelbergen-Heusden. 
28 WICHELEN: Gelegenheidscafé Meikermis 't 
Zonneken, Oud Dorp 35. Open vanaf 19u.30, Belot-
ting, gratis 2000 fr. -i- inleg 50 fr. Op 29/4 open van 
16u., 30/4 open vanaf lOu., 1/5 open vanaf 8u.30, 
jaarmarkt. Iedereen welkom. Org.: VU-Wichelen. 
29 ERPE-MERE: Lentefestijn in zaal Zanzibar, Er-
pedorp, vanaf 11u.30 tot 20u. Keuze uit Gevulde 
zalmforel met tomaat-garnaal, rumsteak natuur of 
champignon. Volw.: 300 fr., -12j. 150 fr. Eregast: 
minister André Geens. Org.: VU-Erpe-Mere. 
30 MEERBEKE: 13de Bruegeliaanse Meiavond in 
Berlindiszaal vanaf 18u. Org.: VU-Meerbeke-Nei-
gem. 
30 GENT: Tot 30/4, tentoonstelling Donald Stock-
mans in Coupure Links 103. Te bezoeken tijdens 
kantooruren. Org.: Vlanajo-Gent. 
MEI 

1 GENT: Geleid bezoek aan het klooster der paters 
Augustijnen. Plaats: Akademiestraat 1, Gent. Aan
vang: 14u. Org.: Dr. J. Goossenaertsknng Gent 
i.s.m. FVV. 

4 AALTER: Geleide daguitstap naar Scheldeland 
(Rupelmonde-Kruibeke-Temse-Dendermonde). Info • 
W. D'Hoore, Brugstraat 107, Aalster (091/74.59.39). 
Org.: Dr. J. Goossenaertskring Aalter. 
10 DESTELBERGEN: Jaak Vandemeulebroucke 
spreekt over de Vlaamse hormonenmafia. Zaal Admi
raal, Dendermondsesteenweg 228, om 20u. Org.: 
VU-Destelbergen-Heusden. 
26 STEENHUIZE: Kaas-, Maatjes, Wijn- en Bier
avond, in zaal Amalrik, Holmanstraat te Steenhuize. 
Eregasten: André Geens, Willy Kuijpers, Bob Van 
Hooland en Pier Janssen. Aanvang: 20u. Org.: VU-
Zuid-Herzele. 

ZOEKERTJE 
n Nederlandssprekende Marokkaan, met 
viferkvergunning A, gehuwd met perfekt Neder
landssprekende Marokkaanse, zoekt een be
trekking in het Brusselse. Alle werk wordt 
aanvaard. Voor inl. staatssekretariaat Valke
niers, 513.83.00, post 311. 

DEZE WEEK IN 

D 32-jarige gehuwde vrouw zoekt een betrekking in 
fabriek of onderhoud. Voor inl. tel. staatssekretariaat 
Valkeniers, 513.83.00 post 311. 

• JacquesTardi en zijn helden 
-ocqjes"ora decoder van tooelfe Avond
rood heeftzinegen /seopheben.enopnel 
sirpvernoal Een ^nlerv-ew rnet één van de 
grootste str plekenoars von deze l id 

• Het geld van Coco Chanel 
3e fo'^ I e Werine-ner werd ̂ eel r |ker dan C o 
Cd Chonel zeil o-^idot één Werthe^nner oot 
nondger was dan de talenirike Mode'-'X^sel-
Ie 'ets wol ze r-e-^ noot rieetl kunnen /er-
geven 

> Als lichamen spreken 
Vook vernee'^ te meer door het ooserveren 
van icriaoTistaal don d o a het üsteren noor 
een d SCO jrs We de toot von de tekens door-
neett. doet daar zin voordeel mee 

' Het verhaal van de sfinks 
Egypte de rnoeder van de wereld s een o j d 
ger mpeld w|t tvloor net o6 de of takelende 
si nksen s ze Dlikooor n et voor de eeuw ghed 
gemookt Een resvertiaol van Gret 
Scrirojv/en 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

knti< 

Affligem 

Ca/y 7j^ Jfot*i 

kUfi^stnuH 5 SÓ90 Bre* 

SL j g 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karet Severs) 

Hostellerie 

ptttm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

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 fiomantiek Rustiek 

Wi] 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 i 058/28.80.07. 
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EUROPA-AVOND TE NEEROETEREN LIMBURG 
APRIL 

28 BILZEN: „Europa " Politiek praatkafee met 
W KuijpersenJ Sauwens Om20u in Alden Biesen 
Org VU-Groot-Bilzen 

29 BREE: Groot Vlaams Lentebal met Jaak Ga
briels Parochiezaal Tehuis Gerdingen, om 20u Reu
ze tombola Orkest Combo Edelweiss Org VU-
Bree 
30 TESSENDERLO: Gezinswandeling op de 
Kalmthoutse heide Vertrek om 13u op de Vismarkt 
De wandeling duurt 2 uur en is voor iedereen ge
schikt Meer info bij bestuursleden van FVV-Tessen-
derlo 

MEI 

1 MUNSTERBILZEN: Om 20u Bestuursvergaderi-
ing m Cafe Bloemenhof 

VU-MAASMEGHELEN 
KOOS NIEUW 
BESTUUR 

De bestuursverkiezingen van de VU-afdeling 
Maasmechelen hebben laten zien dat de afdeling 
eendrachtig, krachtig en jong is De zeer grote 
opkomst van de leden (bijna 50 %) is meer dan 
overtuigend voor de betrokkenheid van de basis tot 
het afdelingskader 

Het voltallige nieuwe VU-bestuur heeft unaniem 
zijn vertrouwen geschonken aan de twee gemachtig
de onderhandelaars te weten Gilbert Opsteyn, Jef 
Albrechts en de twee ondertekenaars van het ak
koord Frans Meyers en Jef Vanderhallen Het be
stuur stelt vast dat op dit ogenblik Maasmechelenn zo 
goed als onbestuurd wordt, en hoopt dat er snel een 
samenhangend gemeentebeleid gevoerd kan wor
den 

De VU wil een krachtige stempel drukken op het 
gemeentebeleid van de eerstvolgende zes jaren Met 
het vertrouwen van de kiezer indachtig zal dit op de 
volgende peilers gebaseerd zijn 

— Werk in „eigen" gemeente de VU zal er alles 
aan doen om op een aktieve wijze industrie en 
dienstverlening naar Maasmechelen toe te halen, 
met respekt voor het milieu 

— Depolitisering in de Maasmechelse samenie 
ving Ontzuiling en politiek met propere handen 
Afschaffing van politieke benoemingen door een 
doorzichtbaar en eerlijk selektie en wervingsinstru
ment Kuituur en andere sektoren ontdoen van het 
juk van de partikratie Subsidie op grond van presta
ties en met op grond van de kleur 

— Decentralisatie de gemeente Maasmechelen 
gaat terug naar de bevolking in hun natuurlijke 
leefomgeving de deelgemeenten 

Samenstelling dagelijks bestuur voorzitter Jaak 
Croes, ondervoorzitter Gilbert Opsteyn, ere-voorzit-
ter Jef Vanderhallen, sekretaris Theo Tomassen, 
Prinses Paolalaan 85, 3630 Maasmechelen, pen
ningmeester Hilde Dexters, dienstbetoon André Wil-
lems, arr afg Michel Roosignuolo en Walter Wam-
pers Overige leden SylvainTerwingen, Jean Ooms, 
Nico Nijsten, Jef Albrechts, Frans Meyers, Koen 
Meyers, Mimoun Honna, Nicolaas Vanherf, Enk Ver-
berne en Annemie Wampers 

In een organisatie van het afdelingsbestuur en 
VUJO-Maasoeter had op 3 apnl j I in het CC te 
Neeroeteren, als aanzet naar 18 juni een druk 
bijgewoonde Europa-avond plaats met als centrale 
gast Willy Kuijpers Vertrekkend bij zijn roots in het 
Nederlands-Limburgse Ohe-Laak, ontspon ie een 
indrukwekkend Europees verhaal van Fnesland tot 
Litouwen, over Slovenië en Armenië naar Katalonie 

Middels de inleidende EVA-video werd aan dit 
gezellig praatcafe met alleen voldoende Europese 
maar ook binnenlandse gesprekstof geleverd die 
door moderator Wilfried Hosiers, ovengens zeer ad 
rem, naar het panel werd toegespeeld met de nodige 
kntische kanttekeningen 

Volgens Europarlementslid Kuijpers heeft de Vrije 
Alliantie om haar uitstraling ais Europees forum voor 
eigenheid, kulturele ontvoogding en behartiging van 
regionale belangen kracht bij te zetten, vooral veel 
nood aan onderlinge solidariteit en betere strukturen 
Hierbij te moeten opboksen tegen de onpersoonlijke 
mastodonnt-frakties van Kristen-demokraten en so 
cialisten is, aldus spreker, geen klem bier 

Niettemin heeft het staatkundige Europa, met zijn 
door staatsimpenalisme getekende grenzen, voor 
goed afgedaan en zal na 1992, aldus nog Kuijpers 
het kulturele en volks-nationale aspekt een veel 
grotere rol toebedeeld krijgen 

Nadat schepen Jaak Cuppens, die eerder al rond 
de manke Eurozetelverdeling scherpe bedenkingen 
had gemaakt de Vlaams-nationale doelstellingen 

binnen de EVA naar de toekomst toe samenvattend 
had geschetst werd in een hartelijke sfeer met veel 
optimisme afgesloten 

J. Cli|sters 

HASSELT KREEG 
NIEUW VU-BESTUUR 

Op 13april hield VU-Hasselt bestuursverkiezingen. 
Al de kandidaten werden met de nodige meerderheid 
verkozen Op maandag 17 april werd volgend bestuur 
samengesteld voorzitter dd Romain Appeltans on
dervoorzitter Lieve Vanhoof sekretaris Rigo Paque; 
penningmeester Marcella Droogmans, propaganda 
en organisatie Patrick Opdenakker, lidkaarten en 
WIJ-abon Johan Reekmans vrouwenwerking Caro
line Van der Werf, vorming en jongerenwerking 
Remy Wilfried, dienstbetoon Romain Appeltans; 
plakploegWillySergier Mandatanssen J-PCIaes, L. 
Ramaekers 

Deze kern kan natuurlijk verruimd worden dooi 
kooptatie Kandidaten dienen zich te wenden tot ons 
nieuwe lokaal, nl de Heraut, Koningin Astndlaan 26 
te Hasselt 

Deze week 
in Knack Magazine 

De hamburger-kultuur 
Van Moskou tot Tokio weet iedereen waar die grote geelrode 

letter M voor staat. Maar België is voor hamburger-gigant 
McDonald's geen snelle hap. Een bezoek aan de hamburger

universiteit en een bericht uit de War Room. 
Deze week in Knack. 

Teologen op de vlucht 

Het IS geen echt groot probleem, maar 
het IS misschien wel symptomatisch voor 
een bepaald klimaat m het land waar
om zoeken Vlaamse teologen hun heil 
in Nederland? Deze week in Knack 

Weer Kohl 

Bondskanselier Helmut Kohl heeft het 
hard te verduren. Zowat iedereen lijkt 
hem nu echt beu te zijn. Toch stelt hij 
straks nog een keer een vernieuwde re
gering voor. Voor de laatste keer? Een 
bericht, deze week in Knack. 

Open Mind 

Een miljoen mensen hallucineren met 
meer dank zij haloperidol Paradise 
Lost? In Gent staat wereldkunst in het 
spanningsveld tussen het hallucinante 
uniNcrsum en schizofrenen en de norm 
van de Akademie Open Mind, deze 
week in Knack. 

Michel Preud'homme 

Zaterdag spelen de Rode Duivels tegen 
Tsjechoslowakije m het kader van de 
voorronde voor het WK 90 in Italië 
Doelman Michel Preud'homme over de 
Belgen en hun eeuwige verdedigen. De
ze week in Knack. 
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OOKDITISEBES 
EBES kent één richting: voorwaarts. In alle do
meinen. Op alle vlakken. In al haar activiteiten. 
Vooruitgang mag echter niet willekeurig ge
beuren, kost wat kost. Daarom bij
voorbeeld heeft EBES beslist haar 
vliegasstorten ecologisch te herstel
len. Vliegas is een fijn grijs poeder 
dat met de verbrandingsgassen uit 
de ketel van de centrales naar de 
schoorsteen wordt meegevoerd en 
opgevangen door "elektrofilters.' 
Omwille van kwantitatieve en tech

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

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

ONDERWIJSMENSEN: WITTE PRODUKTEN? 

OOKDITISEBES 
EBES kent één richting: voorwaarts. In alle do- nische redenen kan niet alle geproduceerde 
meinen. Op alle vlakken. In al haar activiteiten, vliegas hergebruikt worden. De overblijven-
Vooruitgang mag echter niet willekeurig ge- de vliegas wordt dan gestort op geschikte 
beuren, kost wat kost. Daarom bij- stortplaatsen die met aangepaste 
voorbeeld heeft EBES beslist haar ^ H K d ^ ^ ^ H technieken bezaaid en beplant wor-
vliegasstorten ecologisch te herstel- ^ ^ • J p ^ Ö i W den. Het resultaat is de effectieve 
len. Vliegas is een fijn grijs poeder ^^^n^'_j)M groei van verschillende boomsoor-
dat met de verbrandingsgassen uit ^^^^^^^^^M te"' de ware ecologische 

^ de ketel van de centrales naar de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ herstelling van de omge- ^ ^ | 
^ schoorsteen wordt meegevoerd en ^ ^ B ^ ^ n ^ ^ H '̂̂ ^S' B A ^ 
g opgevangen door "elektrofilters.' B ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Ook dit is vooruitgang. ^ ^ ^ 
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VANVELTHOVEN 
SCHRAPT TOELAGEN 
AAN VLAAMSGEZINDE 
VERENIGINGEN 

Op de gemeenteraadszitting van 21 maart l.l. 
stonden in Lommei de belastingsreglementen en de 
begroting 1989 op de agenda. 

Groot was de verbazing en de ergernis van de VU-
fraktie toen bleek dat de nieuwe SP-PVV-koalitie (in 
opvolging van een CVP-VU-koalitie) de toelagen voor 
de Vlaamse strijdverenigingen in Brussel had ge
schrapt, en dat terwijl de aanvoerder van de nieuwe 
meerderheid niemand minder is dan de voorzitter van 
de Vlaamse Raad, nl. Louis Vanvelthoven (SP). Hoe 
,.Vlaams" die is, weten we nu ook. 

Geschrapte toelagen: VI. Komitee Brussel (-1000), 
VI Onderwijs Centrum (-1000), Verbond Vlaams 
Overheidspersoneel (-1000) 

Dit was echter met het enige ,,schoonheidsfoutje" 
in deze begroting, zo konden we vaststellen dat de 
belastingen en retributies met 34 % omhooggaan, de 
gemeenteschuld stijgt met 33 % op één jaar, terwijl 
men in de gewone dienst toch kon vertrekken met 
een bonus van 116 miljoen en in de buitengewone 
dienst met een bonus van 67 miljoen. 

Op voorstellen van VU-fraktieleider Rik Bosmans 
om de opcentiemen te verlagen, de toelagen aan de 
sociaal-kulturele verenigingen te verhogen, en, ge
zien het nijpende woningprobleem in onze gemeente, 
een gemeentelijke bouwpremie in te stellen, werd 
niet ingegaan. 

Wel werden de reis- en receptie-kosten van het 
kollege van burgemeester en schepenen ferm ver
hoogd. 

In deze begrotingszitting vielen nog een aantal 
andere zaken op, nl. dat de tweekoppige VU-fraktie 
meer werk voor haar rekening nam dan de elfkoppige 
CVP-oppositie, waarvan sommige sprekers liever op 
de VU schieten dan op de meerderheid. 

Zeer opvallend was ook het ontzettend zwak ver
toon van de PVV m de meerderheid: op de tien 
vragen van Rik Bosmans over het milieu kon de PVV-
schepen er geen enkele zelf beantwoorden. Zijn PVV-
kollega voor Energie zat al evenzeer met zijn mond 
vol tanden bij de bespreking van de energienota. 

Uiteindelijk draaide dit begrotingsdebat uit op een 
duel tussen de SP-burgemeester en de VU-fraktielei-
der Rik Bosmans, die reeds in de vorige vergaderin
gen had laten merken dat de Volksunie er nog is... en 
hoe' 

ZOEKERTJES 
• Aktief persoon zoekt een betrekking van 
magazijnier of chauffeur te Brussel of ten W. 
van Brussel. Voor inl. tel. staatssekretariaat 
Valkeniers, 513.83.00 post 311. 

D Man uit Vlaams-Brabant, werklustig, zoekt 
een betrekking in de sektor onderhoud, meu
belmakerij of schrijnwerkerij te Brussel, of ten 
W. van Brussel. Voor inl. staatssekretariaat 
Valkeniers, 513.83.00 post 311. 

De VU organiseert een studienamiddag rond het 
thema financiering van het onderwijs onder de titel 
,,Onderwijsmensen: witte produkten?". 

De namiddag gaat door op zaterdag 29 april '89 in 
zaal Alpheusdal, F. Williotstraat 22 te Berchem (Ant
werpen) vanaf 14u. 

Deze VU-studienamiddag bestaat uit een dneluik. 

— Godendeemstenng in het onderwijs. (R. Delbae-
re — lid hoofdbestuur VVL: Vereniging Vlaamse 
Leerkrachten). 

— De financiële ontwaarding van het lerarenambt 
historiek, vergelijkingen en reperkussies (C. Vanden-
broeke — VU-Partijbestuur). 

— Jonge vorsers en het wetenschapsbeleid (K. 
Thielemans — Voorzitter Focus Research). 

— Slotwoord (Nelly Maes — kamerlid). 

Deze namiddag, waarop ruime diskussiemogelijk-
heden aan het publiek worden gelaten, zal voorgeze
ten worden door kamerlid Luk Vanhorenbeek. 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUJDSTUJLEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 

w | y HEIHOEFSEWEG 1 
vff^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ ^ Tel 03/457 23 89 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Aanleggen van terrassen, 
klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

EEN ADVERTENTIE 
IN WIJ 

RENDEERT! 
TEL.: 02/219.49.30 

ADVERTENTIE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algennene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

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

NI mMMMtK 
ZO'VBBLBETB» 

•MMMrktoaraMkar 

•THNHOUWCNavttT u 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespeciahseer 
de sierschouwenzaak 

Terwi)! U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen 

Doe-het zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke 
ning 

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

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

rM£//////////////////////j ..JtL 
vemndas genknv. 
Kreatiever bouwen voor beter wonen • 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel (011)36 32 60 

BOH: 
Ja ik wens vrijbli/vend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin
gen 

Naam 

Adres 

Gemeente Tel 

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak 

Info n veranda/pergola AZ Prive 
n veranda/pergola Horeca 

1 
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ANC 
Met veel belangstelling lezen wij de jaar

overzichten Volken en Staten in WIJ, met 
name over de Nederlands-Vlaamse betrekkin
gen Tot onze spijt maakt u echter zelden of 
nooit melding van de Stichting Algemeen-
Nederlands Congres, nochtans de enige over
koepelende struktuur voor de partikuhere in
spanningen en organisaties op het brede ter
rein van de Nederlands-Vlaamse samenwer
king. 

Wel menen wij ons te hennneren dat u een 
paar jaar geleden schreef over ,,het 39ste 
Algemeen-Nederlands Congres, georgani
seerd door het Algemeen-Nederlands Ver
bond" Dit IS een vergissing ANC en ANV zijn 
organisatorisch, bestuurlijk en financieel ver
schillende organisaties, waarbij — zoals ge
zegd — het ANC als samenwerkingsverband 
optreedt van een 60-tal aangesloten verenigin
gen 

Wilfried Vandaele, 
alg. sekretaris ANC 

WIÏÏE WOEDE 
Als lid van het stakingskomitee in het UZA 

heb ik met belangstelling uw bijdrage gelezen 
over de akties in de ziekenhuissektor 

Hier en daar wordt de vinger in de wonde 
geplaatst en worden juiste konklusies getrok
ken 

Ik ben er van overtuigd dat de huidige akties 
nog lang kunnen duren Reeds maanden ko
men er met de regelmaat van een klok ,,nieu
we" voorstellen van de onderhandelingstafel 
Indien er mets fundamenteels wijzigt aan deze 
voorstellen zullen deze altijd verworpen wor
den 

De problemen liggen vooral op politiek vlak 
De looneis van 12 % is een minimumeis 
Vooral belangrijk is de bredere omkadering 
men kan denken aan een verhoging van twee 
verpleegkundigen per verpleegeenheid Mo
menteel zijn deze met voorhanden op de 
arbeidsmarkt en in de scholen, maar het leven 
zal minder zwaar worden voor de verpleegkun
digen op deze manier er zullen zich meer 
studenten aanbieden 

Ik hoor regelmatig jonge verpleegkundigen 
die na hun gewone dagtaak zodanig uitgeput 
zijn dat ze alleen nog maar kunnen slapen, 
jonge mensen met maagzweren Dit zijn teke
nen aan de wand Door de bespanngen is de 
verblijfsduur korter geworden, maar de zor-
genverstrekking veel intensiever 

Het wordt dringend tijd dat er werk wordt 
gemaakt van de wet op de verpleegkundige 
taken De jongste jaren is vooral geïnvesteerd 
in apparatuur, zonder daarbij te denken aan de 
mensen die deze moeten bedienen verpleeg
kundigen en paramedici, en dit terwijl de 
inkomsten dikwijls naar de medici gaan Er 
moet dus binnen de ziekenhuissektor ook een 
herverdeling gebeuren van de financiële mid
delen 

Onze samenleving (dus onze politieke we
reld) moet op dit ogenblik een keuze maken 
voor of tegen de gezondheid van ons volk, 
want dat is de inzet van de akties Ik hoop dat 
de VU kiest voor de gezondheid, en er dan ook 
al haar krachten voor gebruikt binnen de 
regering en de parlementaire meerderheid 

W. Vangramberen, Mortsel 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek We
derwoord. Naamloze brieven 
gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brie
ven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

VAN BELANG 
De derde faze lijkt een duel te zullen worden 

tussen degenen die Vlaanderens autonomie 
willen bezegelen en versterken en degenen 
die de nationale Belgische staat opnieuw wil
len versterken 

Op de traditionele partijen hoeft Vlaanderen 
met te veel te rekenen Al deze partijen hebben 
naast een federalistische ook een mm of meer 
unitaire vleugel Bij de CVP is dat sinds vele 
jaren zo Op hun lijst voor de Europese verkie
zingen staan taaie belgicisten als een Tinde-
mans (lijsttrekker) en Bekaert (lijstduwer en 
Coudenbergman) naast overtuigde federalis
ten Het radikaal federalisme lijkt ovengens in 
de CVP op de terugweg Zowel Marlens, 
Dehaene, Van Rompuy als Gijs benadrukken 
meer en meer de versteviging van het centraal 
niveau 

Ook in de SP zit de wind met goed Een 
flamingant als Mare Galle mag dan lijsttrekker 
zijn voorde Europese verkiezingen (een troost
prijs?), maar de zgn ,,Belgische Progressieve 
Socialisten" (BPS) gaan in het offensief Van
daag pronken zij met de steun van Claes, 
Willockx, Sleeckx, Colla, Chevalier enz 

Aan frankofone kant weet men reeds lang 
dat de PSC overwegend unionistisch en unitair 
IS, maar ook in de PS duikt nu plots een 
unionistische strekking op De reeds genoem
de BPS heeft nu een Waalse vleugel die door 
(ex')-„federalist" Ernest Glinne geleid wordt 
Die BPS noemt zich wel,.federalistisch" maar 
dan wel federaal met het zwaartepunt voor het 
nationaal gezag en slechts beperkte brokjes 
voor de gewesten De PS is dus ook al met 
meer homogeen Grappig is natuurlijk dat de 
,,automist" Happart en de ,,unionist" Glinne 
naast mekaar op dezelfde PS-lijst staan voor 
de Europese verkiezingen Kortom de PS wedt 
nu net zoals de CVP en de SP op twee paarden 
tegelijk 

Al die feiten maken dat het meer dan ooit 
nodig IS dat de Volksunie een mooie uitslag 
behaalt bij de Euro-verkiezingen Indien de VU 
achteruitgaat zal ze minder druk kunnen uitoe
fenen bij de derde faze van de staatshervor
ming en zullen de belgicisten teveel juichen 
Deze bedenking is met zomaar partijpolitiek — 
voor de VU heeft haar fouten en gebreken — 
maar is van belang voor alle Vlaamsgezinden 
die Vlaanderen autonomie pnontair stellen 

C. Pauwels, Weiteren 

TABAK 
Op de televisie zag ik met aandacht de aktie 

van senator Roger Blanpain en Europarle
mentslid Willy Kuijpers tegen de reklame voor 
het gebruik van tabak Ik wil de goede trouw 
van de aktie tegen het roken met in twijfel 
trekken 

De vraag is echter of beide mandatanssen 
sommige van onze VU-prominenten met kun
nen overhalen om het roken tijdens vergade
ringen te laten' 

Hun houding zou dan tenminste in overeen
stemming zijn met onze terzake goedgekeurde 
kongresteksten van het 20e VU-Kongres van 5 
en 6 juni 1982 

Herhaaldelijk moet ik tijdens de bestuursver-
gadenngen en in het bijzonder tijdens de druk 
bijgewoonde samenkomsten van de politieke 
raad te Oostende tussenkomen met de vraag 
om het roken in een besloten ruimte te laten 

Ik meen dat onze aktie tegen het rogen 
konsekwent in eigen geledingen dient doorge
voerd 

Jef Tommelein, Oostende 
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