ch, die gekke invallen
toch van Patrick. Stond
hij gisteren op, wou hij
perse naar Schotland! Welke vlieg hem gebeten heeft,
weet ik niet — wel dat we
's avonds goed en wel met
onze wagen inscheepten in Zeebrugge.

nioren, studenten, gezinnen
(kinderspeeiruimte voorzien I)
en voor korte verblijven ook
nog speciale tarieven. Mij
een raadsel hoe ze 't doen.

A

Let it be, dacht ik, en kocht hem een
mooie aansteker. Aan boord, wei te verstaan En omdat alles er toch tax-free
was, deed ik mezelf in één adem ook
maar een flacon parfum cadeau Hoe
zouje zelf zijn?

«Anyway» 't is zalig hier
in Schotland; want de Schotten weten
met kennersblik m'n "Continental look"
naar waarde te schatten.

Volgde een zalig diner in het boordrestaurant. Daarna pousse-café in de bar
en een rondje roulette in het casino. Voor
'n verkwikkende nachtrust zochten we
onze persoonlijke kajuit op • disco en bioskoop bewaren we voor de terugvaart

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:

Jammer datje zo snel in Huil bent, ik
was best nog een dagje aan boord gebleven Zeker voor die voordelige prijs.
Bovendien gelden er voor groepen, se-
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TUSSEN DAENS EN
FLANDERS TECHNOLOGY
E week met de Feesten van de Arbeid was ook de week Dat IS nodig want de glitter van de Vlaamse Technologiebeurs mag
van de vierde Vlaamse technologiebeurs De feesten, 1 ons met verblinden Hoe fraai deze uitgave nu ook weer was, ze
Mei en Rerum Novarum, werden allebei zo'n 100 jaar mag ons met weerhouden haar tot de ware proporties te herleiden
geleden ingesteld en toonden aan dat de arbeidersbe- Wat de FTI-beurs ons vooral levert is het bewijs dat de Vlaamse
weging mondiger en militanter werd Sedert die tijd is de autonomie rendeert voor onze welvaart, dat kreativiteit en engagewereld in een stroomversnelling geraakt, van de men- ment de sleutelwoorden van de toekomst zijn, een toekomst die
sonterendende kinderarbeid tot de sociale vangnetten door technische innovatie zal beheerst worden
De vrees dat FTI blijft steken in het spektakel en geen bestendige
van vandaag En toch is met alles zoals in de beste der
hemelen Niet alleen hier maar zeker in de lage loon- onderbouw krijgt is groot Wanneer er met vlug een stevig Vlaams
departement voor Wetenschapsbeleid komt dreigt de hele technololanden moet er bestendig worden bijgestuurd
Andere sociale konteksten vragen nieuwe benaderingen en gie-aktie in het spektakel te verzanden De beurs heeft ook
appreciaties Het ritme van de arbeid is nerveuzer geworden, aangetoond dat wellicht te veel aandacht werd besteed aan de hele
kompetitie, prestatiedrang en -dwang, het gevoel er te moeten grote bedrijven en dat de kleintjes wat in de kou zijn gebleven Het
zou fout zijn aan hen minder aandacht te besteden, zij weren zich
bijhoren lijken sterker dan ooit
De Feesten van de Arbeid kunnen niet voorbij aan de generaties met alle middelen Ons weekblad geeft deze week forum aan zo'n
klein Vlaams bedrijf
van wie het hoofd en de handen thans rusten en die gewroet
Uit de bezoekerscijfers blijkt dat de FTI-beurs vooral de behebben om de welvaart van vandaag mogelijk te maken Maar dit
denken moet ook gaan naar degenen die (nog steeds) gebukt gaan roepslui heeft aangetrokken, blijkbaar volstaan de TV-spotjes met
om het grote publiek te begeesteren Wat
onder de onaanvaardbare hoge werklooshoudt haar tegen om zich te laten inwijden
heid Nu de Vlaamse regering over grote
in de geheimen van de Derde Industriële
financiële middelen beschikt moet ze haar
Revolutie'^ Is het vrees voor het onbekeneigen Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
de of gebrek aan informatie''
Beroepsopleiding ten volle uitbouwen en
Wellicht dient ook hier op een bevattelijhanteren De kwaal van de werkloosheid
ke wijze de vernieuwing aangekaart, ook
kan weggenomen worden en waar dit met
dat IS een onderdeel van onze weg naar
kan draaglijker gemaakt
het Europa van 1992 Iedereen heeft baat
Een dergelijke politiek noopt echter tot de
klaar te zijn voor een toekomst zonder
mobilisatie van de grote middelen Onze
handelsbelemmenngen, een toekomst
gemeenschap heeft met alle middelen in
waarin arbeids- en loonvoorwaarden over
handen maar waar zij kan moet zij werk
een gigantische markt van meer dan 300
maken van de vorming en de opleiding van
miljoen burgers wordt uitgesmeerd Het
zowel jongelui als van de kreatieve bevolverplicht tot aandacht voor het sociale, het
king die zich in deze snel veranderende tijd
ekologische en het kulturele vlak Materiebestendig moeten bijscholen De gaten in
de markt van de grafische sektor en de bouwnijverheid zijn le welvaart nastreven is goed maar mag de vervlakking en overdreven kommercializering met de vrije loop laten
veelzeggend
Als WIJ dit stellen op het vlak van Europa dat geldt dat ook voor
Omdat onderwijs hoge kwaliteit vereist moet het lerarenberoep
Vlaanderen Onze gemeenschap, hoe klein ze ook lijkt in de
dringend financieel en maatschappelijk geherwaardeerd worden
Het rekruteren van getalenteerde Vlaamse leerkrachten wordt Europese markt, kan daarin het voortouw nemen
Tussen Daens en Flanders Technology ligt een eeuw, gewapend
wellicht een van de belangrijkste doelen in de komende jaren Men
kan met vrijblijvend in het onderwijs staan, net zoals men met met de lessen uit het verleden en de blik op de toekomst kan
vrijblijvend in de gehandikaptensektor of in de verpleeginstellingen kordaat en hoopvol gewerkt worden aan een sociaal Europa waarin
kan werken Engagement, liefde en inzet kunnen geen holle de werknemer met verdrinkt in de ekonomische ruimte De Daensisbegrippen zijn in een maatschappij die meer en meer door ten Ijverden er voor dat de arbeider slaaf noch bedelaar zou zijn In
ekonomische wetmatigheden wordt geleid Materiele welvaart moet het eengemaakte Europa mag de werknemer geen onderhorige zijn
van Euro-nationals, noch slaaf van zijn welvaart
gepaard gaan met het welzijn van de zwakken en de kansarmen
De Volksunie regeert deze dagen een jaar mee, ze heeft zich tot
WIJ geven in ons blad deze week stem aan een van de protestereneen aantal sociale engagementen verbonden Haar opdracht is met
de opvoeders
De levensinzet van de Daensisten was biezonder groot, in dit alleen staatshervormend te zijn maar ook sociaal bepalend i
herdenkingsjaar diskussieert men er ten overvloede over Men wil
Maurits Van Liedekerke
het debat projekteren naar vandaag, bij ons en overal in de wereld
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Zondag wandelden TAK-militanten opnieuw door de rand
rond de hoofdstad. Zij bel<lemtoonden daarmee nog maar
eens het Vlaamse karakter van de
faciliteitengemeenten.
In een vraaggesprek met ons weekblad zegt het Kraainemse VU-raadslid Luk Van Biesen dat de finale fase
voor de taalregeling in die gemeenten nu ingetreden is.

'^'^"'^®''s Technology International kreeg meer dan
200.000 bezoekers over de
vloer. De Vlaamse high
tech zit in de lift. In Kortrijk ontwikkelde Devlonics CC ATS, de verkeerssensor voor de toekomst.
Vlamingen speelden steeds een
belangrijke rol bij de ontwikkeling van
nieuwe technologieën. Zo lag Con-
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Namens de Volksunie nam
voorzitter Jaak Gabriels een
jaar geleden het engagement
om deel te nemen aan een
regering die van België een federaal
land aan het maken is. WIJ ging na
wat Martens VIII totnogtoe realiseerde en interviewde vice-premier
Schiltz over deze stille revolutie

Vlaams-Nationaal
Weekblad

Jaarabonnement
Halfjaarli)ks
Driemaandelijks
Los nummer
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De helft van de Hongaarse
dorpen in Roemenië moet
platgelegd worlden. Maar
niet alleen dit bouwkundig
erfgoed valt onder de hamers van
Ceaucescu, ook de Hongaarse bevolkingsgroep wordt op een onmenselijke Wijze onderdrukt...
Maar de ondervraagde is er ook van
overtuigd dat de opvoeders naar de
publieke opinie toe ook aan hun eigen imago moeten sleutelen.
^
I
I

• • De
opvoeders
voeren
1 % reeds langer dan een jaar
^ ^ aktie voor een hoger loon
en betere werkvoorwaarden. WIJ bezocht een Medisch Pedagogisch Instituut en sprak met opvoeder Bert Praet.
4

stant Van Steenkiste in de eerste helft
van de twintigste eeuw aan de basis
van de industrialisatie van de Vlaamse vlasbewerking.
ƒ^ H
M W
^^ ^^

In Gent loopt de tentoonstelling Open Mind-Gesloten Circuits, een vreemde
mengeling van artistiek
werk en werk van geesteszieken.
Organisator Jan Hoet zorgt opnieuw
voor aandacht en... ergernis.
I^^m
J Ê
^
f

Vier woensdagen na mekaar is er Europees voetbal. Spanning en sensaties
zullen niet van de velden
zijn. Ontgoocheling ook omdat niet
voor iedereen gewin te rapen ligt.
Flandrien ontleedt de koningen van
het Europese voetbal.

SST-LEUVEN
Voor de VU van het arrondissement Leuven
kan er geen sprake zijn van een supersnelle
trein in Vlaanderen „Welk tracé men ook
kiest, het blijft voor Vlaams-Brabant een keuze
tussen de strop en de kogel", zei volksvertegenwoordiger Luk Van Horenbeek
De VU vreest dat een maatschappijvriendelijke inplanting van een TGV-lijn in het sterk
verstedelijkte Vlaanderen onverantwoord is.
Omdat de geplande spoorlijn een halte moet
krijgen in Luik, doorkruist de lijn ook het
Leuvense arrondissement. Nochtans is die
Luikse halte met verenigbaar met de basisfunktie van de SST, nl. een snelle verbinding
tot stand brengen tussen de grote centra. De
stopplaatsen liggen immers te dicht opeen.
De VU heeft ook kritiek op het gebrek aan
inspraak m het dossier. De Franse, Duitse,
Belgische en Nederlandse spoorwegen lijken
er immers reeds van uit te gaan dat er tegen
'95 hoedanook een viersporig baanvak Leuven—Brussel zal liggen en dat er tussen Leuven en Ans bij Luik een hogesnelheidslijn zal
aangelegd zijn. Van Horenbeek eiste tenslotte
een onafhankelijke milieu-effektenrapportenng.
Er rijzen immers twijfel aan de objektiviteit
van de studiebureaus die het huidige MER
samenstelden. De alternatieven, een Zweedse
kantelbaktrein, een tracé doorheen Wallonië
(deze oplossing werd reeds door Waalse parlementsleden verdedigd) of de nuloptie, werden
nog met grondig onderzocht.

VADERLANDS
Grote rel in de kamer van volksvertegenwoordigers: de VU onthield zich bij de stemming van het wetsontwerp houdende de instelling van nieuwe maatregelen ten behoeve van
de oorlogsslachtoffers.
De VU heeft eerbied en begrip voor de
noden en de verzuchtingen van de echte
oorlogsslachtoffers, maar betreurt de afwijzende houding van de vaderlandslievende verenigingen telkens wanneer amnestievoorstellen
gedaan worden ten voordele van de slachtoffers van repressie en epuratie.
Namens de VU-fraktie stelde Jan Caudron
vast dat een aantal leden van de vaderlandse
verenigingen de grootste moeite hebben om
de konsekwenties van de Belgische grondwet
te aanvaarden. Zij weigeren daarom de elementaire eerbied te betonen voor de officiële
Vlaamse symbolen zoals het vaandel en de
hymne van de Vlaamse Gemeenschap. De VU
verzoekt die verenigingen dus zich aan te
passen aan de nieuwe Belgische werkelijkheid
die de jongste staatshervorming met zich meebrengt.

Het Leuvense Katoliek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) sloot de viering
van 100 jaar Ons Leven af met een groots studentenzangfeest. Onder de
aanwezige oud-KVHV'ers bevonden zich naast de voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee Vandenberghe en ANZ-voorzitter Cells ook VU-voorzitter Gabriels,
vice-premier Schiltz en een half dozijn VU-parlementsleden.
(toto iii)

BABYVOEDING
In Groot-Brittannië beleven de jonge moeders angstige dagen. In potjes babyvoeding
werden de afgelopen week glas, scheermesjes, spijkers, naalden,...gevonden. Het gaat
om een smerige streek van een afperser die 1
miljoen pond wil loskrijgen van voedingsbedrijven. BIJ enkele potjes zat immers ook nog een
boodschap waaruit bleek dat de dader het
vooral op Heinz en Cow and Gate gemunt
heeft.
De politie nep op om alleen nog potjes
babyvoeding te verkopen aan de toonbank,
zodat men er zeker kan van zijn dat de waren
alleen in kontakt kwamen met het winkelpersoneel.
Volgens de politie wordt het voedsel waarschijnlijk pas vergiftigd nadat het de fabriek
verlaten heeft. De dader(s) zouden de potjes
gewoon m de winkel gaan kopen en er dan
achteraf hun gevaarlijke rommel insteken. Het
zou mogelijk zijn om de potjes opnieuw te
verzegelen nadat ze reeds geopend waren
Heinz werkt nu koortsachtig aan een nieuwe
procedure om deze her-verzegeling onmogelijk te maken. Voor konsumententerronsten ligt
echter een heel werkterrein braak De vraag
moet trouwens gesteld of het echt mogelijk is
om voeding en dranken te beveiligen tegen
deze misdadige praktijken. Gestoorde geesten
zijn immers vindingrijk genoeg om deze beveiligingsmaatregelen te omzeilen. En is de voedingssektor uitgeput, dan ligt er nog terrein
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genoeg braak om ekspenmentjes op te zetten:
milieuterrorisme, kultuurterrorisme, toerismeterrorisme..

GOLF
De minister van Ruimtelijke Ordening en
Huisvesting Louis Waltniel heeft in het weekblad Knack verklaard dat Vlaanderen nog
twintig a dertig golfterreinen nodig heeft bovenop de 22 bestaande. In Nederland ligt er
één golfterrein per 450.000 inwoners, in WestDuitsland en Frankrijk één per 300.000 inwoners. Vlaanderen telt momenteel één terrein
per 250.000 inwoners. Waltniel meent te weten
dat Nederland, Frankrijk en West-Duitsland
naar 1 golfterrein per 100.000 inwoners evolueren, en hij knoopt daar dan blijkbaar de
konklusie aan vast dat Vlaanderen hier niet
achterop mag hinken.
Waltniel is verder van mening dat golfterreinen een plaats moeten krijgen op de gewestplannen : er moeten meer gronden die bestemming krijgen zodat de initiatiefnemers kunnen
kiezen, hoewel het totale aantal beperkt wordt.
Waltniel zal tegen eind mei een voorstel overmaken aan de Vlaamse eksekutieve.
U kan, zo wist Knack Weekend twee weken
terug te vertellen, golf spelen in Vlaanderen,
maar dan moet U wel een dikke portefeuille
hebben, aansluiting vaneert van 10.000 fr. tot
140.000 fr, lidgelden van 10.000 tot 40.000 fr
Niet alle golfklubs waren echter bereid deze
informatie bekend te maken. Veel golfklubs
hebben wel een wachtlijst of een ledenstop.
WIJ - 5 MEI 1989

DOORDEWEEKS

VU: GEEN...
Volgens Magda Aelvoet en Jos Geysels van
Agaiev heeft de Volksunie geen maatschappelijk profiel. Ze reageren daarmee op de open
brief die VU-kamerlid Herman Lauwers
schreef naar aanleiding van een interview in
De Standaard met CVP-jongerenvoorzitter
Ludwig Caluwé (zie WIJ van vorige week).
Vice-premier Schiltz reageerde reeds op de
Agalev-aanval. Het doet volgens Schiltz
vreemd aan dat een al bij al nog erg jonge
partij met zoveel zelfzekerheid uitspraken doet
over de politieke stroming belichaamd in de
VU, die nu meer dan 70 jaar lang een bestendige faktor is geweest in de Vlaamse politiek, en
dit ook wil blijven.
Wat Aelvoet en Geysels over de ideologie
van de VU vertellen is ronduit simplistisch en
oppervlakkig. Volgens Schiltz wil Agaiev niet
inzien dat het nationalisme van de VU als
ideologie en het federalisme als struktuuropvattlng een universeel geldende mens- en
maatschappijopvatting is. Het is een visie op
individu en samenleving die zich onderscheidt
van liberalisme en socialisme.
Het is een samenhorigheidsvisie met een
existentieel uitgangspunt wat haar onderscheidt van de kristen-demokratie en haar tot
de partij bij uitstek maakt om een plurale
maatschappij gestalte te geven, zo schrijft
Schiltz.

...PROFIEL?
Het federalisme gaat volgens de VU-eksellentie essentieel uit van de noodzaak de macht
te verdelen over verschillende niveaus. Zo
wordt het mogelijk de zorg voor het behoud
van de eigen kulturele identiteit harmonisch te
verbinden met de nood aan grootschalige
niveaus van Europees en wereldformaat.
De VU wil een konsensus-samenleving binnen Vlaanderen, dat op zijn beurt een stevige
stapsteen moet zijn tussen wijk en wereld,
aldus Schiltz. Agaiev schijnt het belang en de
waarde van het Vlaams existentieel gegeven
niet te kunnen of te willen zien. De vicepremier noemt dit een blinde vlek bij Agaiev.
Na het wegwerken van de Vlaamse miskenning in België wacht de Vlaamsnationalisten
volgens Schiltz de volgende dubbele taak:
voorkomen dat de Belgische miskenning wordt
afgelast door een Europese miskenning, en
bouwen aan het betere Vlaanderen met ons
samenhorigheidsmodel als leidraad. Intussen
zal Agaiev misschien ontdekken dat de ruimte
tussen wijk en wereld Vlaanderen heet, zo
besluit Schiltz.
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Overal ter wereld werd deze week het Feest van de Arbeid gevierd. In Turkije,
waar alle 1 mei-optochten verboden waren, kwam het tot zware botsingen tussen
betogers en ordehandhavers. In Peking waren geen afbeeldingen te zien van
Marx, Lenin en Stalin en in Moskou kregen de kijkers rock and roll op het Rode
Plein.
(foto AP)

GHEYSELINCK TOBBACK 1-1
De plotse uitbarsting van geweld in de
mijnstreek heeft alvast een verhoogde zenuwachtigheid bij de politici tot gevolg. In de kamer
haalde minister van Binnenlandse Zaken Tobback, nooit verlegen voor een opgemerkte
uitspraak, fel uit naar KS-manager Gheyselinck. De minister had deze zonder hem bij
naam te noemen een ,,wanagement-kultuur
Zuld-Afrika waardig" verweten en gesuggereerd dat Gheyselinck de gevolgen van zijn
initiatieven afwentelt op de ordediensten.
De KS-manager heeft reeds „met stomme
verbazing" kennis genomen van de „merl<waardige, tegen mij gericlite persoonlijke uitlatingen van de minister van Binnenlandse Zaken m het parlement." Volgens Gheyselinck
heeft Tobback hem nog nooit ontmoet, noch
heeft hij zich geïnformeerd bij de KS-direktie
en zelfs niet bij zijn partijgenoot De Batselier,
de verantwoordelijke minister van Ekonomische Zaken. ,,Zijn uitlatingen kunnen dan ook
alleen voortspruiten uit vooringenomenheid
en/of gebrek aan feitenkennis", zo stelt Gheyselinck.
Het is inderdaad vreemd dat een minister
een manager gispt over zijn management.
Zeker als die manager destijds door de (kristendemokratisch-liberale) regering was binnengehaald om te doen wat de bewindsvoer-
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ders politiek niet durfden of niet konden, nl. de
sanering van de steenkoolmijnen. Want daar is
het Gheyselinck, die niet verkozen moet worden, natuurlijk om te doen. Wanneer politici
krisismanagers inhuren om klussen op te
knappen die ze zelf niet aandurven, is het niet
eerlijk die managers achteraf te verwijten dat
ze hun job doen.

LEGERAANKOPEN
Het leger mag voor 12 miljard gaan winkelen. Het sociaal-ekonomisch kernkabinet gaf
haar goedkeuring voor de aankoop van 135
elektronische beveiligingssystemen voor de F16 vliegtuigen van de luchtmacht. Die zogenaamde ECM-systemen zullen besteld worden
bij het Franse Electronique Serge Dassault
(ESD) voor een kostprijs van 8,6 miljard. Daarnaast worden ook 900 sidewinder-raketten en
40 oefentuigen besteld voor 3,4 miljard.
VU-kamerlid Herman Candries had enkele
weken terug voor die toewijzing aan ESD
gewaarschuwd. Het Franse ECM-systeem bestaat enkel op de tekentafels. Bovendien stapt
België nu een zijpaadje in. De VS en andere
bondgenoten opteerden immers voor andere
konstrukteurs. Door cavalier seul ie gaan spelen zou de regering de Belgische luchtmacht
wel eens in de problemen kunnen brengen.
Gezamenlijke oefeningen met hetzelfde systeem worden nu natuurlijk moeilijker, en ook
het voordeel van gezamenlijke wisselstukken
en grotere produktie valt weg.

KORTWEG
• Het doek is gevallen over het eerste
bedrijf van het Helzelproces. Albert
Roossens van de Voetbalbond, 14 Britse
hooligans en rijkswachtkapitein Mahleu
werden veroordeeld. Brussels burgemeester Brouhon en zijn schepen Baro en
rljkswachtmajoor Kensier werden vrijgesproken.
• De ontevreden tuchtverfceerslelders
hielden weer eens stiptheidsstakingen.
Ze eisen dat ook hun gilde bij de hst
overleg met Dehaene betrokken wordt.
I I In het Zwitserse kanton Appenzeii
hebben de vrouwen dan toch eindelijk
toegang gekregen tot de Landsgemeinde, de vofksvergadering.
• Generaal Pinochet is geen kandidaat
bij de Chileens presidentsverkiezingen
van december, maar wil nog wel opperbevelhebber van de strijdkrachten blijven.
• De Ierse priester Patrick Ryan zal kandidaat zijn bij de Euroverkiezingen. De
Belgische regerirtg had geweigerd om
Ryan verieden Jaar aan Groot-Bilttannië
uit te leveren.
• De Amerikaans oliereus Mobil Corporation trekt zich terug uit Zuid-Afrika.
Volgens Mobil ligt dit aan een recente
Amerikaanse wet die de aanslagvoeten
op bedrijfswinsten uit Zuid-Afrika tot 72%
opvoert. Mobil meende nochtans een
grote bijdrage te leveren voor de vooruitgang van de Zuidafrikaanse niet-blanken.
• VTM krijgt vraarschijnlijk nedertandstaligekonkurrentie: de nieuwe Nederlandse
kommerciéle zender Radlo-Télé-Veronlque (RTV) wit op de Vlaamse kabel. Dan
zal het pas echt dringen worden om de
Vlaamse reklamepot.
• Sergio Leone is op 60-jarlge leeftijd
gestonken aan een hartaanval. De Italiaanse kineast raakte trekend om zijn
spaghettiwesterns. Once upon a time in
the West, met muziek van Ennio Morricone. Is zijn bekendste film.
• In de Antwerpse Zoo is na Flap ook
Flop gestorven. Kenners vonden het al
uitzonderlijk dat de twee blauwe pinguïns
twee weken oud zijn geworden.
• Wie ergens op zijn lichaam een niet
langer gewenste tatoeage heeft prijken,
hoeft niet langer te wanhopen. Met een
robijn-laser zou het zaakje zonder littekens weggegomd kunnen worden.
• De werelddag voor de melaatsen van
de Damiasnaktle bracht van 1 september
'88 tol 14 april '89 104.568.249 fr.
É De vierde editie van Flanders Technology International te Gent kreeg meer
dan 200.000 bezoekers over de vloer.
• In Oen Haag brak een politieke krisis uil
in het CDA-WD-kat)inet Lubbers. De inzet
is de financiertng van het nattonale mllleut>eieidsplan. Volgens het principe de
vervuiler betaalt zou dit plan vooral met
een verhoging van de aksijns op de
brandstofprijzen, afschafflr^g van belastingvoordelen voor automobilisten en het
optrekken van het kadastraal inkomen
bekostigd worden.
• De Brugse kinderarts Jos Speyivotick
is de nieuwe voorzitter van het Vlaamse
Knjis. Speybrouck Is VU-provinoleraadslid in West-Vlaanderen,

LUK VAN BIESEN OVER HET
TAALGEBRUIK IN DE RAND
• De strijd voor het taalgebruik In de faciliteitengemeenten is een lange weg...
„Tijdens de jongste decennia iiebben de
Vlaamse mandatarissen van het randgebied
van Brussel een ongelijke strijd moeten voeren. Via de arresten van de raad van State
werd de weg afgelegd van de eedaflegging,
over de stemming tot de besluitvorming die
verplichtend in het Nederlands dient te gebeuren. De finale faze, waarbij het gebruik van een
andere taal dan het Nederlands moet worden
bestraft, is nu ingetreden."
• De uitspraak van de Brabantse goeverneur was toch duidelijk?
„Op de klacht eind '86 van de Kraainemse
VU-raadsleden Bautmans, Van Hamme en
Van Biesen antwoordde goeverneur Roggen
op 27 mei '87: „Het voordragen en bespreken
van de agendapunten in twee talen: ook dit is
in strijd met de taalwetgeving. Voor de behandeling van zaken in de gemeenteraad dient
uitsluitend het Nederlands als bestuurstaal te
worden gebruikt en het is de taak van de
burgemeester de gemeenteraadsleden hierop
te wijzen."
De zaak was duidelijk gesteld maar nog niet
afdwingbaar Sindsdien werd onophoudelijk
klacht neergelegd tegen alle raadsbeslissingen die mede in het Frans waren gesteld."
• Een Vlaamse gemeenschapminister is nu
bevoegd over de gemeenten met een biezonder taaistatuut...
„De overdracht van voogdij speelt sinds 1
januari '89 en moet ten volle worden gebruikt.
Gemeenschapsminister Van den Bossche
heeft daarover een brief geschreven aan de
goeverneurs van Brabant en Limburg. De
inhoud ervan werd nog eens door dezelfde
minister en door minister Lenssens overgenomen in een brief van 13 april j.l. aan de OCMWraden van die gemeenten. Maar omdat de
franstalige meerderheid geen oren heeft naar
die vermaningen belastte minister Van den
Bossche de arrondissementskommissaris Nijs
met een speciale opdracht. Tot eenieders
verbazing stoorden de franstaligen zich niet
aan zijn aanwezigheid. Zij geven een andere
interpretatie aan de brief van de gemeenschapsminister. "
• Welke was dan hun interpretatie?
, ,Zij stellen dat het gebruik van het Frans wel
kan maar zonder gevolg is. Daarom werd
tijdens de gemeenteraad van 18 april j.l. te
Kraainem de besluitvorming in het Nederlands
gedaan, met name de inleiding en de stemming, maar direkt gevolgd door een medede-
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ling aan het publiek in het Frans. Daarbij
werden de inleiding en de besprekingen nog
eens overgedaan.
De franstalige redenering houdt geen rekening met de voorlaatste paragraaf van de
omzendbrief. Deze zegt:,. Daaraan kan toegevoegd dat geen vertalingen mogen gemaakt
worden, noch van de agenda, noch van de
verklarende nota 's, de uitleg van het kollege of
hetgeen er gezegd wordt in het algemeen."
Het is deze houding van de franstaligen die
moet worden bestraft. Dat de Vlaamse raadsleden de steun van de Vlaamse regering zullen
krijgen en dat de franstalige interpretatie zal
worden ontkracht ligt voor de hand."

• Waar moet het nu naartoe?
„De vraag blijft over welke afdwingbaarheid
de gemeenschapsminister beschikt. Hij is voor
de sanktionering nog steeds aangewezen op
de franstalige goeverneur van de provincie
Brabant, de PS'er De Groeve. Waar het naartoe moet? Bij het regeerakkoord van vorig jaar
is de splitsing van de provincie Brabant niet ter
sprake geweest. Ik ben ervan overtuigd dat
deze zich meer dan ooit opdringt. Bij de
bespreking van de derde faze misschien ?"
Luk Van Biesen is VU-gemeenteraadslld
te Kraainem en voorzitter van het arrondissement Halle-Vilvoorde.
WIJ - 5 MEI 1989

OMSLAGVERHAAL

BALANS VAN
EEN JAAR MEEREGEREN

H

ET regeerprogramma van Martens VIII was ambitieus en veelomvattend De krachtdadigheid
en het tempo waarmee aan de
uitvoering ervan werd gewerkt be
wijst dat de lat met te hoog werd
gelegd De eerste en tweede faze
van de staatshervorming werden
in wetteksten omgezet, het sociaal-ekonomisch
programma
werd naar beleidsmaatregelen
vertaald, ons land affirmeert zich sterker dan
ooit in het buitenland

De Volksunie is tevreden, maar met zelfgenoegzaam Heel wat paragrafen uit het regeerakkoord die haar nauw aan het hart liggen zijn
nog met in wetteksten en maatregelen omgezet
Het bilan dat de VU-voorzitter, na één jaar
regeringsdeelname maakte, kan volgens hem
enkel een aansporing zijn om de ingeslagen
weg verder te zetten

DERDE KEER,
GOEDE KEER
Deze staatshervorming is een ,.stille revolutie" die uitgevochten werd met eerbiediging
van de formele regels van de parlementaire
demokratie, en met de institutionele dwangbuis van ingewikkelde — sedert 1970 vergrendelde meerderheden, en de in '80 afgesproken
dotatiehypoteek
Toch gaat het resultaat ervan verder dan de
blauwdrukken die ooit voor het federalisme
werden ontworpen
Kritiek op onderdelen kan de positieve balans moeilijk doen overhellen
De omvaiig van de hervorming is enorm
Sinds de overdracht van de bevoegdheden
staan de Vlaamse instellingen centraal in de
media Kleine en grote feiten duiden erop dat
het federalisermgsproces wel degelijk een
maatschappelijk vernieuwend projekt is dat
onze politieke instellingen uit het vastgeroeste
karkan van de Belgische centrale staat loswnkt Deze Vlaams-nationale thesis wordt nu
werkelijkheid
Het statuut voor Brussel zal zijn waarde
uiteraard nog moeten bewijzen Toch zijn de
WIJ - 5 MEI 1989

Vlaamse Brusselaars er blijkbaar gerust in
Ook aan franstalige zijde lijkt men te beseffen
dat Brussel beter met de Vlamingen dan tegen
de Vlamingen wordt bestuurd
De financieringswet voor gewesten en gemeenschappen heeft de diverse kritieken goed
doorstaan
De zogenaamde pacifikatiewet werd met
een spervuur van kritieken onthaald Wie de
huidige toestand in Voeren vergelijkt met voorheen, moet vaststellen dat de staatshervorming al een heel grote invloed heeft De
Vlaamse voogdij blijkt een geëigend instrument om onwillige bestuurders m net gareel te
houden

Dinsdag |.l. maakte VU-voorzMer
Jaak Gabriels een evaluatie van
d62» regeeiperiode. iVteteen ook
een gelegenheid om de politieke
prioriteiten voor de Vu voor het
volgende weitjaar aan te geven.
Op 2 mei van vorig laar bereikten
CVP, PSC. SP, PS en VU een
akkoord over het programma
van de regeringskoalitie Martens
Vlil. Op 5 mei keurde het bijzonder statutair kongres van de
Volksunie de regeringsdeelname goed. Drie dagen later waren
de minlsteiportefeuilies verdeeld en kon de regeringsploeg
aan de slag voor een - nu reeds
- historische regeerperiode.
Een volwassen uitoefening van de verruimde bevoegdheden is het uitgelezen middel om
het Vlaamse belang te dienen Ook dit wordt
door deze staatshervorming mogelijk gemaakt
Tenslotte wil de VU-voorzitter er toch nog
even aan hennneren dat H uit V geen burgemeester meer is m Vlaanderen En werd met
door velen beweerd dat we hier nooit in zouden
slagen'
In een aantal konkrete dossiers was het
Vlaamse belang moeilijk direkt hard te maken
De VU-voorzitter ontkende met dat sommige
zaken moeilijk verteerbaar zijn voor een
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Vlaams-nationale partij Toch wil de Vu geen
vaandelvlucht plegen
De Volksunie zal daarentegeen alles op
alles zetten om de derde faze van deze staatshervorming integraal te realiseren, in de eerste
plaats omdat Vlaanderen er een uitzonderlijk
belang bij heeft De afschaffing van het dubbelmandaat met de rechtstreekse verkiezingen van de Raden, en het toekennen van de
verdragsbevoegdheid zullen van de Vlaamse
deelstaat, van de Vlaamse natie een tastbare
realiteit voor de burger maken Vlaanderen zal
dé vertrouwde schakel worden tussen wijk en
wereld
Wie met zozeer gedreven wordt door het
belang voor Vlaanderen zal moeten erkennen
dat deze derde faze wezenlijk is voor het
verzekeren van de politieke bestuurbaarheid
en stabiliteit van het land Het met-afschaffen
van het dubbelmandaat en het laten verder
bestaan van de residuaire bevoegdheid bij de
centrale overheid óók als instrument tot uitholling van de regionale autonomie zal stapsgewijs aanleiding geven tot een knsis van de
instellingen In de toekomst moeten politieke
meerderheden eigen aan iedere geleding en
afhankelijk van de eigen politieke pnoriteiten
mogelijk worden gemaakt
Tenslotte zal ook vanuit budgettair oogpunt
deze derde faze een must ztjn Wetenschappelijk en empinsch onderzoek toont aan dat een
doorgetrokken federaal bestuur hand m hand
gaat met een betere beheersing van de overheidsuitgaven

EEN ANDER
HERSTELBELEID
Hoewel de realisaties op het vlak van de
staatshervorming tijdens het eerste Martens
Vlll-jaar indrukwekkend zijn, kan deze regenng nauwelijks als een louter kommunautaire
regering worden bestempeld De sociaal-ekonomische doelstellingen bleven evenzeer pnoritair op de werkagenda staan Centraal staat
de verdere gezondmaking van de overheidsfinanciën Toch slaagde de regenng enn een
drastische hervorming van de inkomstenbelastingen door te voeren Zij legde een kaderwet
tot bescherming van het konkurrentievermogen van de bedrijven voor aan het parlement

OMSLAGVERHAAL
Zij maakte werkt van de herwaardering van
het openbaar ambt en ook in de gezondheidszorg is een oplossing voor de problemen in de
maak. In de marge van de staatshervorming
maakte zij komaf met een reeks hangende
„lasten uit het verleden". De liberale TGVeuforie werd teruggeschroefd en de plannen
voor N8 verdwenen in de koelkast.
In de sociale sektor kwam er een verhoging
van de minima en werd een stapsgewijze
verhoging van de laagste pensioenen vastgelegd. De regering benoemde tevens een migrantenkommissaris om het beleid t.o.v. de
groeiende migrantenproblematiek te koördineren. Dit kan uiteraard maar een eerste stap zijn
om een lange termijn beleid in overleg met alle
betrokken departementen en besturen uit te
stippelen. Een ronde tafelkonferentie voor de
ziekteverzekering moest een fundamentele
hervorming ervan voorbereiden.
Het is slechts een korte bloemlezing van het
werk dat de regering in het sociaal-ekonomische domein presteerde. Ook hierin kan de VU
zich best terugvinden. Het begrotingsbeleid
wordt, mede door de vastberadenheid van VUminister Hugo Schiltz, verdergezet. Toch
wordt er ruimte gemaakt voor sociale aksenten
en wordt de rekening van jarenlang slecht
budgettair beleid niet meer doorgeschoven
naar de burger.

VU-EKSELLENTIES
Het is onmogelijk om de lange reeks van
regeringsdossiers in detail te overlopen. Waar
het om gaat is de vaststelling dat deze regering
duidelijk en vastbesloten regeert. Deze regering hakt knopen door.
Met het wegnemen van de kommunautaire
splijtstof in de centrale regering, wordt het
beleid efficiënter en wellicht ook eenvoudiger.
Met haar ministers en staatssekretaris
draagt de VU ook konkreet bij tot een betere
beleidsmatige aanpak. Niet zonder trots stelt
de VU vast dat haar eigen beleidsverantwoordelijken zich bijzonder goed van hun regeringstaken kwijten. Hun degelijke aanpak en
vernieuwende visie dwingt respekt af, bij
vriend en tegenstander.
Maar niet alleen de VU-eksellenties mogen
de pluimen op hun hoed steken. Ook in de
frakties werd stevig gewerkt, zowel aan de
totstandkoming van het beleid als aan de
besprekingen van de verschillende wetsontwerpen in de parlementskommissies. Het tempo van het werk in de regering leidt er soms toe
dat de parlementsleden nogal wat verbeteringen aan de regeringsteksten aanbrengen.
Na een periode om aan de nieuwe positie te
wennen (van oppositie naar meerderheid, van
droom naar daad) zoeken de meeste parlementsleden hun weg in de politieke mogelijkheden van het regeerakkoord. Wetsvoortellen
die op die manier tot stand komen zijn een

Staatssekretaris Valkeniers, de ministers Geens en Schiltz en VU-voorzitter Gabriels
bespreken liet regeringswerk
wezenlijke bijdrage tot het VU-werk in de
regering.
Naast het sociaal-ekonomisch programma
onderscheidt deze regering zich van voorgaande door het maatschappelijk engagement
dat zij in haar beleid tracht te vertalen.
Kroon op dit engagement was het standpunt
van de regering inzake korte afstandsraketten.
In eigen land vertaalt dit engagement zich in
een aangehouden inspanning ter bestrijding
van de armoede, In de aanstelling van een
migrantenkommissaris, in een verbetering van
de statuten van tewerkgestelden in de tewerkstellingsprogramma's...
Het justitiebleid van deze regering draagt in
grote mate de instemming van de VU weg.
Vele van deze maatregelen werden trouwens
in het verleden door de VU zelf voorgesteld.
De meest specifieke bijdrage van de VU tot
dit geëngageerde beleid zit vervat in de maatregelen aangekondigd onder het hoofdstuk
,,versterking van de politieke demokratie".
Ook al omdat de uitwerking van deze maatregelen niet of slechts zijdelings tot de bevoegdheden van VU-ministers behoort, is de konkretisatie van dit hoofdstukje — door sommigen
de VU-bladzijden genoemd — nog niet zo ver
opgeschoten als de partij dit zou wensen.

POLITIZERING

^

Wat de politieke benoemingen betreft kan
de VU met gerust gemoed stellen dat zij
geenszins de partij van de inhaalbeweging kan
worden genoemd. De praktijk bewijst dit. Benoemingen geschieden principieel op basis
van de resultaten van het Vast Wervingssekretariaat. Inzake bevordering hanteren de VUministers de stelregel dat bekwaamheid boven
partij-aanhankelijkheid primeert. Slechts 3 %
van de bevorderingen werden met steun van
de VU uitgevoerd. Hiervan heeft dan nog eens
60 % in de verste verte geen uitstaans met
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enige partijlidmaatschap. Telkens gaat het om
de best gerangschikten.
De VU is ervan overtuigd dat een systeem
waarbi] aanwervingen, benoemingen en bevorderingen in het openbaar ambt geobjektiveerd worden de beste garantie is om enerzijds bekwaamheid, motivatie en ervaring als
centrale kriteria in het personeelsbeleid van de
overheid te laten gelden en anderzijds binnen
de gehele administratie een evenwichtige afspiegeling van de verschillende politieke en
maatschappelijke strekkingen te realiseren.
De VU zou het dan ook op prijs stellen mocht
de regering de aangekondige objektivering
van het openbaar ambt in haar politieke kalender van het volgende werkjaar schrijven.
Toch heeft de regering ook op dit vlak niet
stilgezeten. De voorstellen van de minister van
Justitie tot depolitisering van de ambtenarij
dragen de goedkeuring van de partij en stemmen overigens in grote mate overeen met het
wetsvoorstel terzake van VU-fraktievoorzitter
Hugo Coveliers.
De nieuwe politieke kuituur is een politiek
thema geworden, binnen de meeste partijen
en nu reeds op regeringsniveau. Ook binnen
de VU-frakties wordt hierrond gewerkt. Voorstellen zijn in de maak over de organisatie van
inspraakorganen en -procedures, de ombudsdienst, het parlementaire kontrolerecht, het
politiek verlof en de onafhankelijkheid en integriteit van de parlementsleden, en de verfijning van de kiesomschrijving en de gementekieswet. Daarmee wil de partij een steviger
wisselwerking tussen het parlement en de
regering bewerkstelligen. Dit op zich behoort
immers ook tot onze politieke kuituur.
Stefan Ector
De evaluatie nota ,,Een jaar Martens VIII.
Volksunie tussen droom en daad" kan gratis gekomen worden op de VU-Studledienst
(02/219.49.30).
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VU EEN JAAR
DE REGERING

O

p 8 mei 1988 legde Martens VIII
de eed af. Aan de vorming van
deze regering van kristendemokraten, socialisten en nationalisten was de langste krisis uit de
Belgische politieke geschiedenis
vooraf gegaan. Op 19 oktober '87
had de koning het ontslag van de
regering Martens VI aanvaard.
De regering was gestruikeld over
Voeren. Iedereen besefte dat dit
probleem nu eindelijk eens definitief geregeld
moest worden. De overgangsregering Martens
VII zorgde ervoor dat het volgende parlement
grondwetgevend was, en baande de weg voor
een grondige herschikking van België.

13 DECEMBER'87
De verkiezingsuitslag van 13 december '87
maakte het geheel echter zeer ingewikkeld. In
Vlaanderen kreeg de CVP een elektorale opdoffer maar won de PVV. De kommentatoren
interpreteerden deze uitslag als een sukses
voor het herstelbeleid, dat dan wel door de
PVV en vooral door meesterboekhouder Verhofstadt belichaamd werd. In Gent versloeg de
gewezen begrotingsminister zijn eigen premier, die nochtans zijn vel met het herstelbeleid verbonden had. De huidige begrotingsminister Schiltz heeft snel ervaren dat de CVP
zich zo geen twee keer wil laten rollen.
Maar de verkiezingsuitslag in Wallonië gaf
een gans ander beeld: daar was de PS van
Spitaels dankzij een stevige kommunautaire
profilering zo sterk geworden dat regeren tégen de Waalse socialisten praktisch onmogelijk was. Het herstelbeleid was in Wallonië
duidelijk afgestraft. Sommigen beweren trouwens dat de PSC dit had voelen aankomen en
daarom Voeren als voorwendsel gebruikte om
de regering te doen vallen, verkiezingen uit te
schrijven en uiteindelijk terug scheep te gaan
met de socialisten.
Vrijwel dadelijk nadat de stemmen geteld
waren gingen, om alles nog wat ingewikkelder
te maken, onder impuls van Gaston Geens
onderhandelingen voor de Vlaamse regering
van start tussen kristendemokraten en liberalen. Het Vlaamse regeerakkoord dat CVP en
PVV afsloten zou het bochtenwerk nog wat
meer haarspelden bezorgen.
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De SP wilde immers van geen nationale
regenngsdeelname weten als het entreekaartje voor de Vlaamse regering niet in het prijzenpakket inbegrepen was. Uiteindelijk vond men
de oplossing door de Vlaamse eksekutieve
proportioneel te verdelen na de gemeenteverkiezingen. Een nooit geziene stoelendans was
wel het minder aangename gevolg.
Het regeerakkoord dat na de lange onderhandelingen afgesloten werd, ging onder druk
van VU en PS veel verder dan een definitieve

Martens VIII heeft één jaar regeringswerk achter de rug. Na de
langste politieke krisis uit de geschiedenis van België ging de
regering van start met ambitieuze projekten. Eindelijk werd gestart met de hervorming van België naar federaal model. De eerste en tweede faze zijn reeds
achter de rug. De derde faze, met
de afschaffing van het dubbelmandaat, het verdragsrecht en
de toewijzing van de residuele
bevoegdheden aan gemeenschappen en gewesten, wordt
voorzien vóór de vakantie van
1990.
Maar ook het herstelbeleid,
voortaan ekonomisch vernieuwingsbeleid geheten, zal verdergezet worden. Op beide vlakken
heeft vice-premier en minister
van Begroting en Wetenschapsbeleid Hugo Schiltz een stevige
vinger in de pap.
regeling voor Voeren. Het was een ambitieus
en veelbelovend plan om België naar federaal
model te hervormen. De eerste en de tweede
faze van die revolutie liggen reeds achter de
rug. Ze hebben in belangrijke mate het gezicht
bepaald van het eerste jaar van Martens VIII.
De voortzetting van het herstelbeleid stond
ook vooraan in de regeerverklaring geschreven. Het werd echter bijgestuurd met nieuwe
aksenten die wat meer hart aan de cijfers
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Schiltz: „Wanneer de goeverneurs zich
als kommunautaire kemphanen of politieke
zetbazen gedragen, Is het kollege van goeverneurs binnen de kortste keren tot verdwijnen gedoemd".
gaven. Hugo Schiltz speelt op beide vlakken
een vooraanstaande rol. We vroegen hem om
een stand van zaken.
WIJ: Leeft bij de bevolking niet het idee
dat deze regering het herstelbeleid wat
verwaarloost? In Wallonië bvb. speelt de PS
de "retour du coeur"-opvatting volop uit.
Hugo Schiltz: „\Ne hebben hier af te rekenen met een politiek-psychologisch probleem.
De ekonomie draait momenteel op volle toeren: de werkloosheid daalt, er werden loonsverhogingen verkregen in deprivé-sektor, kortom, de bevolking heeft de indruk dat we het
einde van de tunnel nu wel bereikt hebben.
Helaas is dit echter voor de overheid niet het
geval. De staat is nog steeds een bedrijf in
grote moeilijkheden. De rijksschuld is bvb.

gestegen tot 7 440 miljard frank, een surrealistisch cijfer De rentelast op het jaarlijkse deficit
groeit nog steeds aan Dat is een probleem
enerzijds de goede ekonomische konjunktuur
in de prive-sektor, anderzijds de overheidssektor die nog steeds in slechte papieren verkeert
In de regenng verdedig ik vanzelfsprekend
de noodzaak om de toekomst veilig te stellen
en dus het herstelbeleid voort te zetten De
regenng heeft dan ook konsekwent de wet op
het konkurrentievermogen laten goedkeuren
Daardoor heeft men de mogelijkheid om in te
grijpen zodra de zaken uit de hand lopen En
de begrotingskontrole, wat men er ook van
moge zeggen, is eigenlijk een voortzetting
geweest van dat herstelbeleid "

BEGROTINGSKONTROLE
WIJ: In de pers werd de begrotingskontrole nochtans maar pover genoemd. Werd
er geen grote kans gemist om toch nog een
stuk verder te gaan?
Hugo Schlltz: „De pers heeft de begrotingskontrole inderdaad in de vernieling geschreven, en met weinig steekhoudende argumenten Dat heeft me verbaasd Ik heb het
gevoel dat de rooms-rode-nationalistische regenng bij onze vrij konservatieve pers met in
het hart gedragen wordt en dat men nogal
gemakkelijk in pamfletstijl vervalt om de regenng aan te vallen
Ik zal ook met beweren dat de begrotingskontrole volledig aan mijn verwachtingen beantwoordde Ik had verder willen gaan Maar
dit neemt met weg dat we enn geslaagd zijn
om het begrotingstekort lager te houden dan
we volgens het regeerakkoord overeengekomen waren En dat ondanks het feit dat de last
op de njksschuld verzwaard was tengevolge
van de intereststijging, en ondanks het feit dat
de wet op de staatshervorming nog voor ongeveer 16 miljard achterstallige rekeningen naar
boven had gebracht, de fameuze lijken uit de
kast van Verhofstadt "
WIJ:
Maar er waren ook meevallers:
dankzij de goede konjunktuur had de overheid ook heel wat meerinkomsten binnengerijfd.
Hugo Schiltz: „Ja l^aarje moet weten dat
er met iedere budgelkontrole meeruitgaven
opduiken Dat is ook zo onder Verhofstadt
geweest Die hebben we weggesnoeid De
verhoging van de rentelast en de fakturen die
aan de staatshervorming verbonden waren
ook nog eens wegbesparen, ging met meer
WIJ hebben dus de meennkomsten met gebruikt om nieuwe initiatieven te financieren,
maar om deze twee grote, onvermijdelijke
posten te dekken en toch nog onder de 7%
deficit te blijven Ik ben al bij al redelijk
tevreden over de budgetkontrole "

SOCIALE ONRUST
WIJ: De socialisten zaten pas in de regering of daar had je het al: sociale onrust bij
ambtenaren, opvoeders, rijkswacht en politie, ziekenhuispersoneel... Een toeval?
Hugo Schiltz: „Ik denk dat dat vooral een
gevolg is van die tegenstelling tussen de
partikuli^re en de overheidssektor De bevolking IS bespanngsmoe In het openbaar ambt
stelt men vast dat de werknemers van de privesektor betekenisvolle loonsverhogingen krijgen Het IS dan ook begrijpelijk dat men begint
te vergelijken en dat daar spanningen uit
ontstaan Anderzijds is de overheid een bedrijf
in moeilijkheden, waar de marges zeer smal
blijven Ik vind het jammer dat ik het moet
zeggen, maar het zal nog een paar jaar duren
vooraleer we bij de overheid de teugel wat
kunnen vieren "
WIJ:
Moet het personeel dat door de
overheid betaald wordt dan wachten tot de
staat het weer goed maakt om dezelfde
loonsverhogingen als in de privé-sektor te
verwerven?
Hugo Schiltz: „De staat moet er natuurlijk
voor zorgen een beetje de middenweg te
vinden geen hardvochtige boekhouder zijn,
maar ook met de indruk wekken dat de overheid zomaar met de prive-sektor kan gelijk
geschakeld worden Want dat is op dit ogenblik onmogelijk "
WIJ: De begroting van '90 belooft een
heksentoer te worden. De geloofwaardigheid van de minister van Begroting staat op
het spel. Hoe wilt U die moeilijke opdracht
aanpakken?
Hugo Schiltz: ,,Rond de jongste begrotingskontrole werd door sommigen een mooi
stukje toneel opgevoerd Het is bvb met zo dat
ze in de laatste faze uit mijn handen werd
genomen Men merkte echter dat ik me sterk
aan het profileren was en bovendien de publieke opinie op de hand had, en men heeft
getracht dat een beetje terug te schroeven
Dat IS nu eenmaal het politieke spel
Wat de begroting '90 betreft staat er inderdaad heel wat op het spel Men heeft de VU het
departement Begroting opgedrongen, men zal
nu ook rekening moeten houden met de minister van Begroting Ik ben met van plan een
fiktieve begroting met mijn naam te dekken "

GOEVERNEURS
WIJ: Alle Vlamingen waren het er na de
eerste vergadering van het kollege van goeverneurs over eens dat dit kollege niet naar
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verwachting funktioneerde. Zal dit kollege
naar de toekomst toe veranderen? En zo
niet, valt heel de pacifikatie die Dehaene
opbouwde dan niet als een kaartenhuisje in
elkaar?
Hugo Schiltz: ,,lk zou daar drie dingen op
willen zeggen ten eerste, als men de huidige
toestand in Voeren vergelijkt met de toestand
van dne, vier jaar geleden, moet men vaststellen dat de staatshervorming al een hele grote
invloed heeft Sinds een aantal maanden evolueren Voeren en de meeste andere faciliteitengemeenten vrij bevredigend De provokaties zijn, op enkele uitzonderingen na, achterwege gebleven Men moet in Vlaanderen beseffen dat men met op enkele maanden tijd
een grondig verziekte toestand zoals in Voeren
kan rechttrekken De Vlaamse regering moet
de tijd en de kans krijgen om de volheid van
haar bevoegdheden in Voeren te laten wegen
Op die manier kan ze de Voerense bevolking
duidelijk maken dat ze er alle belang bij heeft
om terug te keren naar normale verhoudingen
tussen de taalgroepen, en dat de "Retour a
Liege" beter opgegeven wordt Maar daar is
een lange termijn politiek voor nodig Vlaanderen IS nu beveiligd door onaantastbare grenzen en door de macht die het in handen
gekregen heeft
Ten tweede, wanneer de provinciegoeverneurs zich in het kollege van goeverneurs
gedragen als kommunautaire kemphanen of
politieke zetbazen, dan is dat kollege binnen
de kortste keren tot verdwijnen gedoemd Dat
zullen we moeten afwachten De regenng
heeft door de verklanng van premier Martens
in de senaat een duidelijk signaal gezonden
naar de goeverneurs Martens drukte de hoop
uit dat het kollege voortaan zijn opdracht
ambtelijk en zonder passie zou uitvoeren
En het moet tenslotte duidelijk zijn, en de
Vlaamse regenng en de Vlaamse Raad moeten dat bij monde van hun ministers en vertegenwoordigers ook heel duidelijk maken, dat
het hele regeerakkoord gebouwd is op het
beginsel van de niet-inmenging De franstaligen moeten zich dus onthouden van elk optreden op het Vlaamse grondgebied Doen zij dat
met, dan zetten ze het regeerakkoord op de
helling "
WIJ: Toch bleek het mogelijk dat er franstalige folders van Valmy Féaux verspreid
werden in de Vlaamse rand.
Hugo Schiltz: „Ik denk dat de Vlaamse
regenng daar in de toekomst krachtiger zal
moeten tegen reageren Nogmaals, de tijd zal
zijn werk moeten doen De Vlaamse macht die
door deze federalisenng aanzienlijk is toegenomen moet de tijd krijgen om zich op het
terrein te laten voelen Dan zal deze evolutie
zich wel ten goede keren "
[>
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OMSLAGVERHAAL

DERDE FAZE
WIJ: Voor de Volksunie is de derde faze
het koninginnestuk van de staatshervorming. Men zegt wel eens dat juist daardoor
de VU een beetje de gevangene is van de
andere Vlaamse regeringspartijen. De VU
moest bvb. de Luikse schulden slikken, en
de veertiende zetel voor het Europees Parlement werd naar de derde faze verschoven.
Hugo Schiltz: „De derde faze is belangrijk,
maar il< zou er toch op wiilen wijzen dat dit niet
wil zeggen dat de eerste en de tweede faze
onbelangrijk waren, verre van. De eerste en de
tweede faze waren op zich ook al merkwaardig
omvangrijk en ingrijpend. Ik hoef U niet te
vertellen dat deze federalisering véél verder
gaat dan men in de blauwdrukken destijds ooit
had durven dromen. Het is in grote mate aan
de druk van de Volksunie tijdens de regeringsonderhandelingen én in de regering, tijdens
het opstellen van de wet, te danken dat de
staatshervorming zo ver gaat.
Het is juist dat wij wat de instellingen betreft,
aan de derde faze — terecht — een zeer groot
belang hechten. De derde faze is de beste
manier om al het belangrijke wat we reeds
binnengehaald hebben te bevestigen. En om
dit naar de toekomst toe te laten groeien is het
rechtstreeks verkozen parlement nodig, en de
bevestiging van onze identiteit op het internationale vlak.
Gelukkig maar wordt onze bekommernis wat
die punten betreft gedeeld door o.m. de PS,
waarin wij een objektieve en onmisbare bondgenoot vinden om de derde faze te realiseren.
De lezers zullen wel verstandig genoeg zijn om
te weten dat als je met bondgenoten moet
werken, je ook met elkaar moet rekening
houden, dat is nu eenmaal regeren. liAisschien
dat sommige mensen in en rond de Volksunie
aan deze manier van werken nog moeten
wennen, maar ze is, in de Belgische kontekst
waar wij nog steeds in leven, de enige om tot
resultaten te komen.
In het regeerakkoord dat wij afsloten was de
derde faze inbegrepen. Welnu, dat regeerakkoord moet maar uitgevoerd worden, en dat
geldt voor alle partners. Wij zullen het regeerakkoord niet verbreken, maar iedereen moet
er zich ook aan houden. En die regeringsbijbel
bevat o.m. de derde faze met de rechtstreekse
verkiezing van de eigen parlementen, de toekenning van de residuaire bevoegdheden én
van de internationale bevoegdheid. Daar kan
met de minste twijfel over bestaan. Men moet
dus niet proberen, zelfs niet van de kant van de
CVP, om daar van af te wijken."
WIJ - 5 MEI 1989

Hugo Schiltz is één van de weinige nationale ministers die de staatshervorming voor de
gewone burger ook daadwerkelijk in beeld tracht te brengen. Als minister van Wetenschapsbeleid maakte hij een stukje staatshervorming zichtbaar door een gedeelte van zijn
bevoegdheid over te dragen aan voorzitter Geens van de Vlaamse eksekutieve. (foto Dann)
Vlaamse beweging over het hoofdstedelijk
gewest.

BRUSSEL
WIJ: Is het wat de hervorming van de
Senaat betreft niet een beetje riskant om de
senatoren hier zelf en op hun eigen tempo
bij te betrekken? Zullen ze uit persoonlijk
belang niet geneigd zijn om de omvorming
van hun eigen instelling op de lange baan te
schuiven?
Hugo Schiltz: „h/len kan zoiets onmogelijk
verwezenlijken zónder de senatoren er zelf bij
te betrekken. Ik heb de indruk dat de senaat
hier aktief mee bezig is. Maar we kunnen ook
het tot stand komen van een rechtstreeks
gekozen Vlaams parlement niet afhankelijk
maken van de goede wil en het tempo van de
senatoren alleen. Moest het blijken dat de
hervorming van de senaat zo moeilijk is dat
men er niet doorheen geraakt, dan denk ik dat
men moet ovenvegen om desnoods niet op de
senatoren te wachten. Op dit ogenblik zie ik
echter geen reden om ongerust te worden. In
alle partijen leeft toch de wens om een einde te
maken aan het dubbel mandaat. Waar ik wel
voor wil waarschuwen is dat van heel deze
operatie misbruik zou gemaakt worden om op
een bepaalde manier het zelfbestuur dat aan
Vlaanderen gegeven werd te rekupereren ten
voordele van de centrale staat. Het is niet
denkbeeldig dat er een offensief komt om van
de hervorming van de senaat een soort neounitair maneuver te maken. De Vlaamse beweging moet dus uit haar doppen kijken en er
samen met ons voor zorgen dat deze vlieger
niet opgaat."
WIJ: Er bestaat nogal wat kritiek bij de
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Hugo Schiltz: ,,De huidige regeling voor
Brussel beantwoordt in alle opzichten aan de
oude eis dat de waarborgen die op het centrale
vlak aan de franstaligen gegeven worden ook
voorde Vlaamse Brusselaars gelden. De Brusselse hoofdstedelijke eksekutieve is paritair
samengesteld, de voorzitter uitgezonderd, net
zoals de centrale regering trouwens. In de
Brusselse raad heeft men bijzondere meerderheden en alarmprocedures zoals die in het
centrale parlement voorzien zijn. Bovendien
hebben we de verkiezing op gesplitste lijsten
bekomen en de aanduiding van de leden van
de eksekutieve door de taalgroepen en niet
door de totale hoofdstedelijke raad. Dit is dus
nog een verdergaande bescherming dan deze
die de franstaligen in het centrale parlement
hebben.
Wat het aantal Vlamingen in de hoofdstedelijke raad betreft kon men zich inderdaad aan
problemen verwachten. Daar is in de jongste
wetswijziging op ons verzoek op een bepaalde
wijze aan tegemoetgekomen, door de garantie
dat de Vlamingen aan alle kommissiewerkzaamheden kunnen deelnemen. Het eigenlijke
aantal is in feite minder belangrijk dan wel dat
men, met hoevelen men ook is, een beslissende stem in het kapittel heeft. En die hebben de
Brusselse Vlamingen gekregen."

STILLE REVOLUTIE
WIJ: Vindt U dat de voorzitter van de
Brusselse gewesteksekutieve tweetalig
moet zijn?

OMSLAGVERHAAL
Hugo Schiltz: „Ik vind dat iemand die een
belangnjke politieke rol in Brussel wil spelen
hoedanook de twee talen machtig moet zijn
Dat IS zo evident dat het eigenlijk met in een
wet zou moeten ingeschreven staan Het is
toch ook ondenkbaar dat iemand eerste minister zou worden zonder de twee grote landstalen te kennen' In de toekomst zal het trouwens steeds meer en meer onaanvaardbaar
zijn dat ministers van de centrale regering
slechts één taal spreken."
WIJ: De jongste staatshervorming slaat
niet aan bij de publielte opinie, hoewel ze
een hele omwenteling betekent. Er werd
wat dit betreft een voorlichtingskampanje
van de centrale regering aangekondigd.
Hoe staat het daarmee?
Hugo Schiltz: „Dat is een moeizame affaire De regering vond — terecht — dat de
burgers op een objektieve wijze voorgelicht
moesten worden over de staatshervorming
We hebben met een revolutie te maken, zij het
een stille Weinig staten hebben in normale
omstandigheden en via normale parlementaire
weg met dan nog zo'n ingewikkelde meerderheden een dergelijke grondige herschikking
van hun staat doorgevoerd Wij doen dat wel
Maar precies omdat de staatshervorming
vreedzaam en via legale weg verloopt heeft ze
de verbeelding van de burgers met erg getroffen
Maar die voorlichtingskampanje werd een
heel moeizame klus omdat verschillende kabinetten er een verschillende kijk op hebben,
ook omdat Inbel, het Belgische voorlichtingsinstituut, dat werk blijkbaar met aankon Ik vrees
dus dat het een beetje een miskleun aan het
worden is Intussen hebben allerlei organisaties en partijen hun eigen voorlichting op poten
gezet Maar dat illustreert eigenlijk eens te
meer hoe zwak de Belgische staat is en hoe
moeilijk ze in kommumkatie kan treden met
haar burgers "
WIJ: Dus U verwacht er niet veel van?
Hugo Schiltz: „Ik venwacht er inderdaad
met zo veel meer van, en het zullen in ieder
geval vijgen na Pasen zijn "

AMNESTIE
WIJ: Hoe wordt er werk gemaakt van de
VU-eis voor amnestie?
Hugo Schiltz: „We moeten ook daarin korrekt en eerlijk zijn tegenover de bevolking In
het regeerakkoord hebben we de eis voor
amnestie met ingeschreven gekregen Dat kon
met, en zelfs aan Vlaamse zijde was daar geen
meerderheid voor te vinden
Overigens moet men zich afvragen wat in
'89 de amnestie juridisch gesproken nog voor

zin heeft Voor de mensen die nog gebukt
gaan onderde feitelijke nadelen van de repressie en de epuratie zou amnestie geen tastbare
positieve gevolgen hebben
We hebben bij de regenngsvorming wel
geëist dat er werk zou gemaakt worden van
een aantal onbillijke gevolgen van de repressie
en de epuratie We hebben daar totnogtoe met
veel resultaten in kunnen boeken, alhoewel ik
herhaalde malen de zaak ten berde heb gebracht en me er blijf voor inzetten Ik hoop dat
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de regering in de tweede helft van het jaar tot
een daadwerkelijk gesprek hierover zal komen
Men moet in Vlaanderen goed beseffen dat
WIJ de allerenigsten zijn die voor dit probleem
nog interesse betonen Onze macht is bijgevolg slechts dat wat de Vlamingen ons aan
macht toebedelen "
(Pdj)
(omslagfoto Ronald Szommer)
WIJ - 5 MEI 1989

VOLKEN EN STATEN

HONGAREN IN ROEMENIE

H

ISTORISCH-architektureel wordt
de Duitse volksgroep het sterkst
getroffen door de wilde afbreekplannen van Ceaucescu, omdat
bv 75 % van Transsylvanie's
bouwkundig erfgoed — en m
Transsylvanie woont de grootste
groep Duitsers — Duits is
Als groep echter worden de
Hongaren veel erger getroffen Zij
hebben 22 % van dat bouwkundig
erfgoed geleverd
Bovendien zijn zij daar met 2 a 3 miljoen
Ook van hun dorpen, in bouwtrant zeer verschillend van de Roemeense, moet de helft
platgelegd worden En zi) kunnen er moeilijker
weg dan de Duitsers Zij worden met, zoals
deze laatsten, weggekocht door een andere
Staat ZIJ hebben trouwens, als oorspronkelijke inwoners, meer recht om daar te wonen dan
de Roemenen zelf, van wie velen er pas na de
jongste oorlog ingepompt werden

PROTESTEN
De Hongaren in Roemenie worden op een
afschuwelijke wijze onderdrukt en in hun volksaard aangevallen via het onderwijs, via de
godsdienst (ze zijn katoliek), via gevangenzetting, deportatie, foltering en soms moord Maar
dat IS met nieuw Dit dateert met eerst van
1988 Daarom gaan we er hier met verder op
in In deze rubriek geven we een overzicht van
wat alleen in 1988 gebeurd is
Voor kommunistische landen is het nieuw
politieke vluchtelingen uit een ,,broederland"
te ontvangen Uit Roemenie gevluchte Hongaren vinden nochtans begrip bij de Hongaarse
overheid Begin maarf zouden er dat al 6 000
zijn, half maart 10 000 De Hongaarse regenng
doet aanvankelijk haar best om de kool en de
geit te sparen de vluchtelingen helpen en
tevens het nationalisme als motief voor solidariteit bij de bevolking brandmerken
Het belet met dat een resem aanzienlijke,
officiële lichamen openlijk protesteren tegen
de plannen van Ceausescu de vereniging van
Hongaarse musici, het bestuur van de vereniging der letterkundigen, de vereniging der
juristen en het natuunwetenschappelijke instituut van de Akademie der Wetenschappen
Einde juni betogen zelfs tienduizenden Hongaren in Boedapest tegen wat Roemenie hun
volksgenoten aandoet De regenng kijkt een
andere kant uit Zij oordeelt het blijkbaar
geraadzamer, met in te gaan tegen deze
grondgolf van het eigen volk, en neemt daarvoor een grotere spanning lief met de kommu-
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nistische buur, die deze opwinding afdoet als
,,nationalistisch, rassistich en zelfs fascistisch" Het komt zo ver dat het Hongaarse
konsulaat te Klausenburg (alis Cluj alias Napoca) gesloten wordt Inmiddels spreekt men al
van 20 000 vluchtelingen
Begin augustus verwoesten bulldozers de

66/11 - In ons blad van 31 maart
j.l. hebben wij gewezen op het
waanzinnig-barbaarse plan van
de Roemeense diktator Ceaucescu om meer dan de helft van
de 13.(K)0 Roemeense dorpen
met de aardbodem gelijk te maken. De Duitse volksgroep in
Roemenië wordt daarbij het
sterkst getroffen. Maar hoe zit
het met de Hongaren in dat land?
eerste Hongaarse dorpen, Korond en Szek De
bewoners worden overgebracht naar een
woonconcentratie in de buurt van Boekarest,
m a w ver buiten hun taalgebied
Stilaan zijn de protesten wereldwijd te horen Internationale verenigingen laten van zich
horen naast regenngswoordvoerders van de
Bondsrepubliek Duitsland, van de VSA, van
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België (zwakjes), van de USSR zowaar, van
Groot-Bnttannie, van Oostenrijk en van Joegoslavië (de Servische minderheid deelt m de
klappen)

KRUIPERIG
Slechts twee bondgenoten kan Roemenie
nog aanwijzen de DDR, die in een telegram
met lof zwaait en de EVP-fraktie (knstendemokraten) van het Europese parlement Die
gaat in september op bezoek bij de Leider en
komt terug met een rozig verslag, waarin
zoveel krasse leugens staan dat we het als
waardeloos en bovendien kruiperig kunnen
bestempelen
Het IS ons bekend dat reeds tussen de beide
wereldoorlogen Roemenie een doorgedreven
denationalizenngspolitiek gevoerd heeft Toch
ware het verkeerd, de Roemenen als volk
verantwoordelijk te stellen voor het onheil dat
Ceausescu en de kommunistische partij over
alle met-Roemenen m Roemenie brengen
Veel van die ellende valt namelijk evengoed op
de doorsnee-Roemeen Ook op het gebied van
de volkskultuur van de Walachijse, Dobroedzische en andere Roemeense dorpen moet
eveneens een pak verdwijnen
Karel Jansegers

SAMENLEVING

EEN DAG
UIT HET LEVEN
VAN EEN OPVOEDER

E

EN woensdagmorgen, iets voor 7
uur We rijden het terrein van het
MPI St-Gregonus te Gentbrugge
op Aan de ingang van het kompleks maken een zwarte vlag en
een spandoek duidelijk dat er sociale onrust heerst
Met de opvoeder Bert Praet stappen we door lange gangen Wie
hier zijn weg met kent dreigt al vlug
verloren te lopen Ondertussen komen we een en ander over de instelling te
weten Er worden ongeveer 400 kinderen opgevangen fysisch gehandikapten, gehoorgestoorden en kinderen met spraak-, lees- en
leermoeilijkheden Er is zowel internaat als
semi-internaat Aan de instelling is een lagere
en een vakschool verbonden Alles samen
werken hier zo'n 250 mensen

DE DAG BEGINT
Bert vertelt ons dat er momenteel gestaakt
wordt in de instelling Er is een minimumbezetting Toch zullen we trachten een beeld te
krijgen van de taak van een opvoeder Wij zijn
te gast bij een leefgroep met zo'n twaalf
kinderen Het zijn gehoorgestoorden en kinderen met spraak-, lees- en leermoeilijkheden
De kinderen zijn 10 jaar en ouder
De deur van een slaapkamer staat open De
kinderen slapen per twee of per vier op een
kamer De oudsten hebben, indien mogelijk,
een eigen kamer
Een opvoeder is druk m de weer kleintjes te
helpen bij het kleden, haren kammen, er voor
te zorgen dat de tanden gepoetst worden en de
bedden opgemaakt De kinderen van de leefgroep die WIJ een dag in het oog houden is
bijna klaar Een opvoedster werpt vlug nog een
blik m de kamers om te zien of alles in orde is
Sommige kinderen moeten nog wat aangepord worden De anderen staan te wachten
Het gaat er vrij rustig aan toe Het is ook nog
vroeg, de dag begint

Samen met de groep lopen we naar het
lokaal voor het ontbijt Het is er gezellig De
radio wordt aangezet Een kind toont trots een
kommunie-geschenk aan de opvoedster Aan
tafel geniet de mijnheer met zijn fototoestel
aanvankelijk nogal wat aandacht Er ontspint
zich een levendig gesprek Grotendeels gebeurt deze kommunikatie tussen kinderen onderling en met de opvoeders m gebarentaal
Ook de horenden in deze groep zijn hierin erg
bedreven We leren er toch uit dat de kinderen

Ze zitten de jongste tijd vaak in
het nieuws. Ze voeren al(tie: staken, betogen, achtervoigen ge>
meenschapsminlster Lenssens
tot op z'n dansfeest... Het zijn
opvoeders. Dat zij looneisen
stellen en dat zij vinden dat er
meer personeel in de sektor
moet tewerkgesteld worden
weet het grote publiek onderhand wel. Maar wat doen opvoeders eigenlijk? Waaruit bestaat
hun taak precies?
Daarover ging WU praten met
opvoeder Bert Praet en bracht
meteen een dagje door in een
instelling voor gehandikapte kinderen.

van meester Bert — een welkome gast m deze
groep — willen te weten komen of staken
plezant is
Ook het voetbaldrama van Sheffiield komt
uitvoerig aan bod De opvoedster verdeelt haar
aandacht over de kinderen leder wil nog wel
iets vragen, zit nog met een groot of klein
probleem
Na het eten worden de taken verdeeld
afruimen, afwassen het lokaal netjes zetten
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Een jongen vertrekt wat vroeger dan de
anderen Hij gaat buiten de instelling naar een
gewone school
Terwijl de kinderen druk in de weer zijn om
naar de klas te gaan neuzen wij wat rond in het
leefgroep-lokaal Het is ingericht om er een
gezellige huiselijke sfeer te kreeren In de
eethoek is er een kleine keuken, een speelhoek met een grote zelf geknutselde winkel Er
IS een grote zithoek met een TV-toestel Achteraan vinden we een telefoonhoekje met een
minitel-toestel, zo voeren de kinderen binnen
de instelling telefoongesprekken Ook een kleine komputer ontbreekt hier met
Als de kinderen naar de klas zijn zit de taak
van de opvoeder er op, voorlopig althans
Ofwel hebben zij tot 's middags vrij ofwel zijn
er diverse vergaderingen
We verlaten het leefgroep-lokaal Op de
speelplaats groeit de drukte aan Achteraan
het terrein rijden bussen af en aan Zij brengen
de kinderen van het semi-internaat naar de
instelling Sommige bussen zijn reeds rond
zes uur vertrokken om kinderen tot in St Niklaas en Ninove op te halen

WINKELEN
's Middags zijn we terug in de instelling Op
de speelplaats verzamelen de kinderen die uit
de klas komen zich per leefgroep en komen in
groep naar het lokaal Daar staat een karretje
met warm eten klaar Een ingenieus systeem
zorgt er voor dat het eten met kan afkoelen
Over het eten mag hier met geklaagd worden
Het gaat er alleszins als wat minder rustig
aan toe dan 's ochtends Onder de kinderen
wordt een korte maar hevige diskussie gevoerd over wie deze middag het gebed mag
zeggen De diskussie gebeurt grotendeels met
gebaren Kordaat maar vriendelijk maakt de
opvoedster een einde aan deze diskussie Er
waren 's morgens afspraken gemaakt en die
moeten worden nagekomen
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SAMENLEVING
Bij de kleintjes en bij de fysisch geliandikapten moet de opvoeder er voor zorgen dat ieder
zijn maaltijd binnen krijgt: vlees snijden, eten
toestoppen... De begeleiders zijn onophoudelijk in touw en moeten ogen op de rug hebben
om de al te uitbundigen tijdig in te tomen.
Na het eten worden opnieuw taken verdeeld: afruimen, afwassen en -drogen... Niet
iedereen is hier even happig op, maar de klus
wordt in der minne geregeld...
Het is woensdag. Dan is er tijd voor allerlei
aktiviteiten. Een leefgroep vertrekt samen met
een opvoeder in een mini-bus naar het station
te Gent. Zij gaat er een bezoek brengen en een
ritje treinen. Onze groep mag, omwille van —
of dankzij? — de stakingsaktie, naar een
video-film kijken. Vaak worden deze momenten gebruikt om te knutselen, voorbereidingen
te treffen voor een feestje, een bezoek te
brengen aan Gent, winkelen in groep of andere integratiegerichte aktiviteiten. Onlangs was
er een wafelbak en werd het jaarlijkse groot
karnavalfeest voorbereid.

nodigd, er wordt gedanst en plezier gemaakt.
Het gebeurt ook dat een opvoeder met sommige grotere kinderen naar de cinema gaat... Er
is altijd wel iets te doen.
Natuurlijk neemt ook bij deze kinderen het
TV-toestel een niet onbelangrijke plaats in.
Rond 21 u. is het voor de kleintjes bedtijd, een
uur later voor de groten. Eens de kinderen in
bed gestopt, zit de dagtaak van de opvoeder
erop. De dagen dat ze er alleen voor staan, als
een kollega kursus volgt v.b., betekent dat dat
ze al van 7 uur 's ochtends, weliswaar met
enkele onderbrekingen, in touw zijn...
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Koen Van Calmere
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afgevaardigde in zijn instelling. Met de huidige
sociale onrust in de sektor zijn het drukke
dagen.

's Namiddags trekken we met opvoeder Bert
Praet naar een nabijgelegen kleine instelling
voor zwaar mentaal gehandikapten. Samen
met LBC-militanten van andere instellingen uit
het Gentse vindt er een vergadering plaats om
mogelijke stakingsakties te bespreken. Tijdens
deze vergadering blijkt het dilemma waarvoor
sommige opvoeders staan. Enerzijds willen zij
wel aktie voeren om zo de overheid onder druk
te zetten, maar anderzijds is de bezetting in
deze kleinere instelling al zo minimaal dat er
nog weinig ruimte blijft. Het is een tweestrijd
tussen het engagement t.o.v. de kinderen die
hen nodig hebben en het opkomen voor de
eigen rechten en het streven naar een betere
personeelsomkadering. Sommige beroepskategorieën in onze samenleving hebben het
stukken gemakkelijker om naar het stakingswapen te grijpen...

's Avonds zijn we terug bij onze groep
kinderen. Na het eten moeten er opnieuw
taken verricht worden. De opvoedster zorgt er
ook voor dat diegenen die willen onder de
douche kunnen.
Sommige kinderen moeten hun kleine en
grote problemen kwijt. Zo is er al een tijdje
ruzie tussen twee meisjes uit dezelfde groep.
Het vraagt heel wat geduld en luisterbereidheid van de opvoeder om de twee terug met
mekaar te verzoenen.
Vaak zijn er 's avonds nog allerlei aktiviteiten. Zo komen we te weten dat er al eens
verjaardagsfeestjes worden georganiseerd.
Daar gaat dan wat voorbereiding aan vooraf,
vriendjes uit andere leefgroepen worden uitge-

Een signaal in een ekonomisch gerichte en
materialistische samenleving?

„OPVOEDERS MOETEN
AAN EIGEN IMAGO WERKEN!

STAKERS

SIGNAAL

Op weg naar huis gaan onze gedachten
naar wat we de voorbije dag gezien en meegemaakt hebben. We kunnen ons niet van de
indruk ontdoen flink gemotiveerde mensen te
hebben ontmoet waarvan het merendeel echt
begaan is met hun job. Hun vraag lijkt dan ook
niet enkel een vraag om betere loonsvoorwaarden. Vooral lijkt het een kreet om waardering
voor de sociale taak die zij verrichten.

Daarnaast wordt er nog tijd gevonden om als
volwassenbegeleider een oogje in het zeil te
houden bij de plaatselijke Chiro-groep. Als
Bert even later thuis komt kan een lange en
rustige babbel over de opvoeders en hun
beroep beginnen.
• De meeste mensen weten dat opvoeders
Iets te maken hebben met opvang van gehandikapten of jongeren in de bijzondere
jeugdzorg. Veel verder reikt de kennis niet.
Waaruit bestaat de taak van een opvoeder?

Opvoeder Bert Praet: "Het sindikalisme in onze sektor is zeer recent."
Wanneer we aanbellen is Bert nog niet thuis.
De kursus die hij volgt is wat uitgelopen. Geen
nood, ondertussen worden we goed ontvangen. Zo komen we al wat te weten over het
gezinsleven van een opvoeder. Door de onregelmatige uurrooster komt er nogal wat huishoudelijke organisatie bij kijken. Dagelijks is
het een jongleren om met één wagen ieder
gezinslid — er zijn nog twee opgroeiende
zonen — tijdig van en naar werk en school te
brengen en weer thuis te krijgen.
Ondertussen leren we ook dat Bert Praet
niet alleen een druk beroepsleven als A1opvoeder heeft, maar zich daarbuiten ook
sterk engageert. In de eerste plaats als LBC-
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Bert Praet: „D/e taak is niet overal dezelfde.
Alhoewel er heel wat gemeenschappelijk is
zijn er toch nogal wat verschillen naargelang
de sektor waarin je als opvoeder tewerk gesteld bent. Zo is het werk anders in de bijzondere jeugdzorg dan in de gehandikaptensektor. Daar verschilt het dan weer naargelang het
soort handikap waarmee je werkt. Verder zijn
er Internaten en semi-internaten. In een instelling voor zwaar fysisch gehandikapten staat de
opvoeder in voor een kontinue begeleiding.
In onze instelling worden fysisch gehandikapten, gehoorgestoorden en kinderen met
spraak-, lees- en leermoeilijkheden opgevangen. Er is een school aan verbonden. De taak
van de opvoeder bestaat er dan ook in hoofdzaak in de kinderen op te vangen en te
begeleiden buiten de schooluren: 's morgens,
's middags, 's avonds en de woensdagnamiddag.
Per leefgroep (10 a 15 kinderen) zijn we met
twee opvoeders.
In het Internaat begint de dag rond 7 uur 's
morgens. De kinderen worden gewekt, geholpen bij het aankleden... Bij de kleintjes en bij

zwaar fysisch gehandikapten is dit een hele
Idus waar je dil<wijls alleen voor staat.
Er wordt samen ontbeten en samen worden
de taken verricht... kortom al die kleine dingen
die ook thuis moeten gebeuren.
's Middags sta je in voor de opvang van de
kinderen van je leefgroep.
De avondsituatie begint rond 16 uur voor de
lagere school en om 17 uur voor de groten die
van de vakschool komen. Indien nodig is er
ruimte voorstudie. Daarnaast zijn er georganiseerde aktiviteiten, meestal nogal doelgericht
om iets te bereiken in de groep. Ook in de
dagelijkse aktiviteiten moetje die doelstelling
trachten waar te maken, maar in de avondaktiviteiten en de woensdagnamiddag is daar toch
meer ruimte voor.

gekonfronteerd met nieuwe ideeën. Ook in de
gehandikaptensektor heeft zich een hele evolutie voorgedaan. Men is beginnen nadenken
over de aan te wenden methoden en behandeling. Men voelt de noodzaak aan gespecialiseerde mensen aan.
De beeldvorming over de opvoeders is echter niet altijd zo positief. Ik geloof dat de
opvoeders ook zelf aan hun imago moeten
werken. We moeten daar eens grondig over
nadenken en passende konklusies uit trekken.
Hoe komen we tot een kwalitatieve zorgverBerXPraeX: „Het sindikalisme in onze sektor
strekking in onze sektor? Kan het bv. nog
is vrij recent, pas de jongste vijftien jaar is er
langer dat mensen op 18 jaar de sektor binnensprake van een echte vakbondswerking in de
komen ? Zij staan zelf nog in de adolescentie
instellingen. De sindikalisatiegraad is dan ook
en moeten misschien nog zelf zoeken naar de
niet erg hoog, alhoewel daar wat verandering
eigen plaats."
in komt.

teerd met jonge mensen, het leek me een
terrein waar wel wat op te doen viel. Ik reageerde op een aankondiging in de krant en kon aan
de slag.
Veel wist ik op dat ogenblik van het werk nog
niet af. Aanvankelijk kwam ik terecht bij zwaar
mentaal gehandikapten, dat gaf me wel een
schok. De konfrontatie interesseerde me echter en ik ben dan ook verschillende jaren
opleiding gaan volgen."
• Je bent ook sindikaal geëngageerd?

De dag eindigt rond 21 uur voor de kleintjes
en wat later voor de groteren. De taak van de
opvoeder eindigt pas wanneer de kinderen in
bed gestopt zijn."

BURNING-OUT

• In de sektor Is er een groot personeelsverloop? Voor een deel kan dit op rekening
van de slechte financiële situatie worden
geschreven. Zijn er nog andere faktoren?
Bert Praet: „Inderdaad, moest men een
studie maken van het aantal mensen dat
binnen de tien jaar de sektor verlaat zou men
versteld staan. Sommigen vinden het werk te
belastend en stappen er uit. Anderen komen
om verschillende redenen in de sektor terecht
maar houden het vlug voor bekeken.

BEHANDELINGSPLAN
• Ik neem aan dat opvoeders ook samen
hun taken bespreken.
Bert Praet: „Inderdaad, er wordt nogal wat
tijd besteed aan vergaderen. Tijdens de afdelingsvergaderingen wordt met de kollega 's van
verschillende leefgroepen de praktische organisatie bekeken: bv. het opzetten van een
leefgroep-doorbrekende aktiviteit.
De teamvergaderingen dienen om de werking van de eigen leefgroep te bekijken. Soms
is de direktie daarbij aanwezig, een orthopedagoog, de groepschef... Daar worden doelstellingen vastgelegd. We werken naar zaken
die we konkreet in de groep willen bereiken,
bv. relationele vorming, hygiëne... Voor elk
kind is er een behandelingsplan. Zaken die
daarbij aan bod komen zijn o.m. in hoeverre
het kind kan omgaan met tijd, met geld, kan
het relaties opbouwen, hoe gaat het om met
het andere geslacht, hoe verwerkt het zijn
handikap, is het kind rijp om het te doen
nadenken over de eigen problematiek? Dat
alles wordt in teamverband besproken. Waar
staan we, waar willen we naartoe ?
Tijdens de leefgroepvergadering plan je samen met je kollega welke aktiviteiten er zullen
plaatsvinden, welke voorbereiding daarvoor
nodig is..., welke problemen er zich in de
groep voordoen...
Tenslotte zijn er nog gevalbesprekingen. Bv.
over kinderen in een krisissituatie. Daarbij
kunnen ook een othopedagoog en psycholoog
aan te pas komen."
• Hoe ben je in de sektor terecht gekomen ?
Bert Praet: „Dat is grotendeels een bewuste keuze geweest, maar ook een stuk toeval.
Ik behoor tot de generatie 68-ers. De bezorgdheid om je medemens kwam toen sterk
naar boven. Als jeugdleider werd ik gekonfron-
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Het werk als militant is ook niet eenvoudig.
Je hebt je eigen problematiek en rechten
waarvoor je wil opkomen. Anderzijds is er de
„kliënt" die zit te wachten en die recht heeft op
een goede begeleiding."

IMAGO
• Hoe staat het met de opleiding tot opvoeder en wie kan er in de sektor terecht?
Bert Praet: „In principe kan iedereen die
een A3-diploma heeft in de sektor terecht. Er
bestaan echter verschillende mogelijkheden
om een A2- of A1-diploma in de orthopedagogie te behalen, zowel in de dagschool als in het
onderwijs voor sociale promotie.

Toch zijn er heel wat die een bewuste keuze
maken, al dreigt dit te verminderen. Het zal
moeilijk worden nog goede mensen te vinden
wanneer er niets aan de financiële situatie en
de herwaardering van het beroep gedaan
wordt.
Ook de kombinatie tussen een loopbaan als
opvoeder en je gezinsleven is soms moeilijk.
Zelf werkte ik vijfjaar in de bijzondere jeugdzorg. Daar moet je 24 uur op 24 ter beschikking zijn. De weekends en de vakantieperiodes
zijn momenten waarop je er zeer intensief
moet werken.
Vaak ben je 's nachts niet thuis. Je hebt
kleine kinderen. Wanneer er problemen zijn
ben je er niet. Je sociaal leven gaat er dikwijls
onder lijden. Je kan nog moeilijk in het verenigingsleven meedraaien. Na een tijd stapje uit
je loopbaan.
Op je werk ben je steeds met kinderen
bezig. Vaak zijn er konflikten die je moet
oplossen. Dan kom je thuis bij je kinderen die
ook hun eigen problemen hebben.

Hoe ouder je wordt hoe moeilijker je dit kan
verwerken. Het burning-out-syndroom zit zeker ook in onze sektor. Er zijn weinig doorgroei- of uitwijkmogelijkheden. Ik denk dat het
op een bepaalde leeftijd moeilijk wordt dit nog
te blijven doen. Misschien zijn er mogelijkheden in de richting van nieuwe initiatieven, in de
ti/lomenteel beschikt meer dan de helft van opvang van volwassenen of gezinsbegeleide opvoeders in de sektor over een A 1-diplo- ding?"
ma. Die opleidingen zijn m.i. wel degelijk. Je
krijgt er een zicht op de hele sektor, je wordt
Koen Van Caimere

17

WIJ - 5 MEI 1989

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

ZIJ DROEGEN
EEN VLASSTENGEL
HET HART

C

ONSTANT
VANSTEENKISTE
werd geboren te Wevelgem op 8
oktober 1869. ,,Wevelgem is gelegen aan de zo vaak In geschriften
en gedichten Ixschreven en bezongen Lele, de gulden stroom, de
golden river, la rivière d'or, omdat
ze telken jare van 15 april tot 15
oktober, in de periode van haar
hoogste bloei van 100 tot 150 miljoen kg vlasstro In haar zachtvloeiend water rootte." (blz. 21)

Van jongsaf aan raakte Vansteenkiste geboeid door het vlas. Zijn eerste opzoekingen
ter verbetering van het leieroten waren nog
ingegeven door een milieufaktor: „...de Lele,
vergiftigd door Franse fabrieken... 't Is allemaal vitriool en andere bijtende stoffen wat die
fabrieken laten lopen in de Deule, die te
Deulemont bij Waasten, haar vuil smerig sop
In de Lele giet, en dit verergert van jaar tot

iaar." (blz. 30). Zo speurde Constant Vansteenkiste naar alternatieven, daarbij rekening
houdend met het volgende: ,,We bezitten in
onze vlasstreek de beste vlasbewerkers van
de wereld; ze dragen een vlasstengel in hun
hart, hun gedachten zijn ,,vlasgedachten",
hun gesprekken „vlasgesprekken"."

Vlaanderen en het vlas, het is
een klein epos. Vooral de opbloei van vlas-Vlaanderen, in de
eerste helft van onze eeuw kreeg
meer dan eens internationale
aandacht. Een van de centrale
figuren uit de Vlaamse vlasindustrie was Constant Vansteenkiste (1869-1948), naar de woorden van Bert Dewilde, auteur van
„Twintig eeuwen vlas in Vlaanderen", „de geniale Wevelgemse denker, zoeker en uitvinder
die aan de basis van de industrialisatie van de vlasbewerking in
Vlaanderen lag."
Eind 1988 verscheen „Omwille
van het vlas", zo heten de mémoires van Constant Vansteenkiste. Daniël Merlevede (°Reningelst, 1921) bewerkte de
waardevolle schat aan dokumenten die eerder toevallig werd
teruggevonden.

RAAD VAN VLAANDEREN
Constant Vansteenkiste, hij droeg
een vlasstengel in het hart.
WIJ - 5 MEI 1989

Reeds in 1898 werd Constant Vansteenkiste
bestuurder der Samenwerkende Maatschappij
der Vlasfabrikanten van Wevelgem en in het
begin van de eeuw (rond 1905) gaf hij mede de
aanzet tot de oprichting van de allereerste
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koöperatieve vlasbedrijven te Wevelgem. Dit
gebeurde in een periode dat de thuiswerkers
dreigden geruïneerd te worden door de opkomende stoomzwingelarijen. Intussen was Vansteenkiste buiten de gemeentegrenzen getreden. Een mooi hoofdstuk uit het boek vormt
,,de ineenstortina van de NV Belgische Roterijen te Beernem' (waarvoor Daniël Merlevede
zich o.m. ging inspireren bij de bekende heemkundige inspekteur Rysserhove in Vlaanderen
vooral bekend voor zijn Davidsfondsspreekbeurten over ,,de Moorden van Beernem".
Vansteenkiste was op zoek naar een procédé voor het kunstmatig roten, los van het door
de Fransen vervuilde Leiewater. Zijn wetenschappelijke speurtochten werden onderbroken door de eerste wereldoorlog. Zijn vrouw
werd zwaar ziek en ze moest een heelkundige
operatie ondergaan. „De heelkundigen waren
dr. Lauwers en dr. Alfons Depla, beiden te
Kortrijk. De operatie slaagde en dr. Depla
zegde to C. Vansteenkiste: Je zult je nu wel
laten inschrijven in de Raad van Vlaanderen?".

20 JAAR DWANGARBEID
Constant Vansteenkiste weigerde echter
zich m te laten met politiek. Maar „later vernam ik dat ik toch ingeschreven geweest was.
Ik kende niemand van de leden van de Raad
van Vlaanderen, uitgenomen dr. A. Depla, de
geneesheer van mijn vrouwen de heer August
Borms. die eenmaal te Wevelgem, vijf jaar
voor de oorlog, een conferentie was komen
geven in de concertzaal van de heer burgemeester van Ackere" (blz. 60-61). „IVlijn arbeidsveld, zoals hierboven gezegd, was het
industrieel-, technisch-sociale geweest sinds
17 jaar."
Het zou nochtans niet korrekt zijn te stellen
dat Vansteenkiste zijn Vlaams-nationale aard
verloochend heeft, hij schreef o.m. een boeiend werkje met als titel ,,Mijn arbeidsveld en
mijn werk op industrieel-sociaal gebied, als
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Constant Vansteenkiste te Freiburg bi) de firma Kuchenmeister.
Vlaams-nationaal werker en als activist
Dit zegt genoeg en het is dan ook begrijpelijk
dat Constant Vansteenkiste omwille van zijn
politieke overtuiging — los van tiet feit of hij nu
al dan met met zijn medeweten in de Raad van
Vlaanderen verzeilde — na de eerste wereldoorlog tot twintig jaar dwangarbeid werd ver
oordeeld
Constant Vansteenkiste een der meest
merkwaardige technische geesten van onze
eeuw zou van 1918 tot 1928 in ballingschap
leven Het is zeer de vraag wat Vlaanderen in
die tien jaar verloren heeft aan het uitgedreven
brem Vansteenkiste

VELE OMZWERVINGËF
Er volgden voor Vansteenkiste zwerftochten
door Frankrijk Nederland Hongarije Duits
land (hieromtrent is er een mooi hoofdstuk in

het boek Naar Freiburg in Saksen biz 75
en volgende) Engeland (waar hij minder goe
de ervanngen had) Oostenrijk en de Baltische
Staten Constant Vansteenkiste geen sant m
eigen land en veeleer een banneling zoals
zoveel eeuwen voor hem Tijl Uilenspiegel
bleef echter dynamisch en aktief verder wer
ken Steeds zocht hij naar verbeteringen en
vernieuwingen voor de vlasbewerkingsnijver
heid Rond 1926 kwam hij dan uiteindelijk in
kommunistisch Rusland terecht het nog jonge
Rusland dat vol idealisme en overtuiging naar
een betere wereld streefde en nog net met in
de Stalinistische spinnewebben was verstrikt
Gedurende twee jaren was hij er verbonden
aan het Wetenschappelijk Vlasmstituut van de
Sovjetunie (1926 1928) In het boek wordt
hierover uitvoerig bericht in het hoofdstuk
veertien Aan het werk in Rusland (bIz 86
en volgende) Het verhaalt de belevenissen
van de Westvlaamse uitvinder in de vlasbewer-
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kings en vlashekelfabriek Raio te Rzjev
De vlasfabriek lager van bouw stond onge
veer een honderdtal meter nader bij de stroom
de Wolga de langste stroom van Europa
(bIz 86)
Doch weldra zou er dan toch een einde
komen aan de vele omzwervingen van Constant Vansteenkiste In de krachtinspanningen van mijn vakgenoten uit het Leieland om
mij naar mijn vaderland te doen terugkeren
(bIz 91 en volgende) volgt dan de bekentenis
dat het de zeer gerespekteerde industrieel
Baldewijn Steverlynck is geweest die zich
voornamelijk heeft ingezet om Vansteenkiste
na tien jaar Odyssea terug naar Vlaanderen te
halen Een groot industrieel te Kortrijk die in
de textielindustrie een groot aanzien genoot
nam het initiatief tot deze onderneming Mijn
broer Jozef die het Belgisch brevet al aan het
biz 24 O
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jn vader spaarde al bij de ASLK Net als zijn vader dat al deed "Doe jij dat ook maar
jongen," zei hij "Een spaarboekje bij de ASLK, da's een veilige belegging, ééntje dat opbrengt en
waar je geen belasting op betaalt" Klopt Ik heb het even nagerekend en je moet al meer dan
1 miljoen op je boekje hebben voor de fiscus je belast
Wat meer IS, je kunt geld opvragen wanneer je wil En waar je wil De ASLK heeft immers 1100
agentschappen over heel het land en de meeste zijn ook de zaterdagmorgen open Da's wel makkelijk

AL JAREN BETER I

Ik deed er goed aan de raad van mijn vader te volgen Mijn financiële situatie is opperbest Precies dank zij de tips die ik van de ASLK kreeg Op advies van hun specialisten heb ik mijn
geld gespreid Over spaarbons, Euro-obligaties en Sicav's Maar dé basis, dat blijft mijn geld op
een spaarboekje van de ASLK "Daarga je alleen maar voordeel bij hebben," zei m'n pa Engelijk
had hij Zo kon ik mijn huis voordelig kopen Het zv^embad, zegt u"? Toegegeven, daar heb ik ook
voor geleend en raad 'ns waar

R IN SPAREN. A S L K S
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(vervolg van biz. 21)
uitbaten was, — hij overleed in juni 1943 — ,
steunde met alle kracht die werking die mij
naar het vaderland zou terugbrengen." (bIz.
92)

TERUG IN VLAANDERm
Het werd niet direkt een triomftocht, die
terugl<eer in Vlaanderen.
„Onze Moskoviet werd in gezelschap van
twee gendarmes naar de gevangenis van
Vorst (Brussel) gevoerd. De tegenstelling tussen de bejegening bij de aankomst in zijn
vaderland en deze die hem te beurt gevallen
was in al de landen waar hij gewerkt had was
aanstotelijk. Maar hij verloor zijn vertrouwen
niet; er moest een vergissing in het spel zijn,
zoals wij in deze wereldoorlog jammerlijk genoeg veel beleefd hebben; zakenafgunst, familietwisten, duivelse haat tussen geburen
hebben aldus zoveel last bezorgd aan de
wettelijke overheid en zoveel schade aan de
gemeenschap." (bIz. 94)

De zwingelturbine Vansteenkiste uit 1929.

In de volgende bladzijden krijgen wij het
meer positieve nieuws van de vrijlating van
Vansteenkiste en zijn onaangetaste werkijver
en werklust. De man die terugvecht, in ontelbare publikaties en vooral bekroning vindt in
de jaarlijkse provinciale prijskampen voor
praktische handboeken, ,,De vlasbereiding"
en ,,De vlasfabrikannt in zijn vlasleven".
Weldra zou Constant Vansteenkiste, de uitvinder, leraar vlasbereidingstechniek worden
aan de Hogere Technische School te Kortrijk
(bIz. 100). Te leper werd hij beheerder van de
,,Gieterij en Werkhuizen Vansteenkiste", in
latere jaren meer bekend als Picanol-leper
(voor lezers die zich met industriële archeologie en/of heemkundig bezig houden is het
boek werkelijk een dokumenti).

BREVEÏÏENSTRIJD
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Een apart hoofdstuk vormt de strijd die door
de familie Vansteenkiste werd geleverd met
betrekking tot het al dan niet namaken van
haar uitvindingen. Constant en Jozef Vansteenkiste hadden immers samen zo'n zestigtal patenten op vlaswerktuigen en vlasmachines (zwingelmolens, zwingelturbines, repel-,
ontzadings- en natontschorsingsmachines).
Deze machines hadden in de twintiger en
dertiger jaren een enorme invloed op sociaalekonomisch vlak. Vooreerst moesten de Vansteenkiste's kampen met de ingeboren behoudsgezinde mentaliteit van de Vlaamse
vlassers, nog meer met afgunst en nijd en nog
het meest met wat men kapers op de kust zou
kunnen noemen. Er volgden processen met de
firma V. Paret-Messiaen uit Izegem en ook met
de extravagante, doch even geniale Oostrozebeekse uitvinder Maurits ,,Boby" Soenens
(bIz. 97).
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Het boek brengt iets meer licht op de aanslepende processen die uiteindelijk deels in der
minne werden beslecht. De brevettenstrijd en
de broodnijd, het werd allemaal niet steeds in
het voordeel beslecht van Constant Vansteenkiste. Hij overleed in 1948 op 79-jarige leeftijd
te leper.

UNIEK DOKUMENT
,,Omwille van het vlas" is in meer dan één
opzicht een dokument. Vooral voor degenen
die zich nauw verwant en verbonden voelen
met het vlas betreft het een uniek dokument
dat heel wat belangrijke zaken openbaart.
Vooral is het een dokument, eerder toevallig
opgebouwd door de vorser Daniel Merlevede
dat een nieuw licht werpt op het vlas-Vlaanderen uit de eerste helft van onze eeuw. Meer
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nog IS het een boodschap en een waarschuwing voor degenen uit ons volk die de talentrijksten onder haar zonen verbant en verstoot.
In de memoires van Vansteenkiste herkennen WIJ tot onze scha en schande een beetje
de van Artevelde's van zes eeuwen geleden.
Voorvechters, vorsers en leiders van het volk
die in eigen rangen worden verduwd en verknecht.
Een zeer lezenswaardig boek.
L. Demedts
Foto's uit het familiearchief Vansteenkiste. IVIet dank voor het gebruik.
— Omwille van het vlas, de mémoires van Constant Vansteenkiste. Bewerkt door Daniël Merlevede. Ultg. Kulturele Raad Wevelgem, Vanackerestraat 18, Wevelgem. 140 bIz., 350 fr. Rek. 3850423230-82.

EUROPESE PRIMEUR VOOR
VLAAMSE HIGH TECH

W

AAR een Amerikaanse
universiteit gedurende 8
jaar onderzoek met 20
miljoen dollar met m
slaagde, daarin slaagde
het jonge Vlaamse high
tech-bedrijf Devlonics uit
Kortrijk wel En daarenboven IS het DevlonicsCCATS-systeem
uit
Vlaanderen thans ook
geïnstalleerd in Amerika (Washington)
Aan de oorsprong van CCATS ligt de 29jarige industrieel ingenieur elektronika Frans
Lemaire Samen met een sterke hoogtechnische ploeg ontwikkelde hij de prototypes, die
thans, na 2 jaar proefdraaien m opdracht van
het ministerie van Openbare Werken en m
samenwerking met de Leuvense Universiteit,
operationeel zijn geworden

MODULE
Frans Lemaire, afkomstig uit Veurne, leidt
ons in m de geheimen van CCATS „ t e n goed
verkeerstechnisch beleid is afhankelijk van
een ver doorgedreven detektie Het gebruik
van moderne spitstecfinologie wordt daarbij
onvervangbaar Wat is nu eigenlijk CCATS''
Het systeem bestaan uit videocamera's en
een beeldverwerkingsmodule die geplaatst
worden op mogelijke probleemplaatsen in het
verkeer Vooral de beeldvenverkingsmodule is
nieuw Die module meet immers zelf de voornaamste verkeersparameters en neemt zelf
besluiten, daar waar dat vroeger gebeurde
door een groep mensen die de videobeelden
van het verkeer moesten bekijken en interpreteren CCATS IS dus een nieuwe techniek
waarbij de verwerkingsmodule zonder menselijke tussenkomst de beelden uit het verkeer
interpreteert en besluiten neemt "
Het CCATS-systeem kan men zich het best
voorstellen als een of meer videocamera's die
boven het verkeer aan een brug of paal gehangen worden
In de direkte omgeving staat dan de beeldverwerkingsmodule, een kast met een grootte
van ongeveer een half TV-toestel De module
ontleedt ogenblikkelijk de videobeelden en
geeft volgende informatie het aantal wagens
per minuut, de verhouding wagens-vrachtwagens, de snelheid, de afstand tussen de wa-

gens, de bezettingsgraad, opvallende wijzigingen naar andere rijstroken
Wat meer is, zonder menselijke tussenkomst neemt de module besluiten of er incidenten (vakjargon) zijn Die incidenten zijn dan
het signaleren van werken op een bepaalde
plaats, van een ongeval, van een file Spektakulair IS vervolgens het belangrijke feit dat de
module volledig automatisch en op eigen

Kortrijk - Als men een bepaald
gegeven optimaal wil kontroleren, dan is een eerste vereiste
dat men dat gegeven „inziet".
Vandaar dat wij met wat verbeelding het CCATS-systeem van
Devlonics Confrol vertalen als
de scherpe „kat"-ogen van het
verkeer. Onze gesprekspartner,
Business Unit Manager Frans
Lemaire, plooit zijn mondhoeken
tot een glimlach. „Daar had ik
zelf nog niet aan gedacht", geeft
hij toe. Maar wat betekent zo'n
koddig detail ten overstaan van
de ernst die met CCATS gepaard
gaat? CCATS staat immers voor
Camera and Computer Aided
Traffic Sensor, een revolutionair
beeidverwerkingssysteem, ontwikkeld door Devlonics Control
uit Kortrijk. CCATS is een nieuwe verkeerssensor die een efficiënt verkeersbeheer mogelijk
maakt: niet alleen een sterk
staaltje van Vlaamse spitstechnologie, maar zelfs een Europese primeur! Frans Lemaire ontving n.a.v. de jongste technologie-beurs de 2de prijs (100.000
fr.) van Technivisie.
kracht boodschappen flitst op waarschuwingspanelen voor de weggebruikers
Alle gegevens en besluiten >vorden ook
tegelijk doorgeseind naar de kontrolecentra
van rijkswacht en Openbare Werken Daar
hoeven ze met meer geanalyseerd en geïnterpreteerd te worden, want deze klus heeft de
module al opgeknapt
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VOORDELEN
Business Unit Manager Frans Lemaire over
de voordelen van CCATS „De ervanngen
hebben uitgewezen dat hier een beeldverwerkingssysteem werd ontwikkeld dat zeer klantgericht IS en dat duidelijk resultaat geeft
CCATS IS kosten- en tijdsbesparend, want de
analyse gebeurt op het moment zelf, wat tot
onmiddellijke beslissingen leidt CCATS is ook
milieuvriendelijk want files worden beperkt in
aantal en lengte, dus minder uitlaatgassen op
een bepaalde plaats De rijkswacht kan beelden opvragen en preventief ingrijpen, dwz
onmiddellijk bij het ontstaan van een file en
met als ze al 3 km lang is Zo kunnen voertuigen veel sneller alternatieve wegen opgestuurd worden Het voorkomen van ongevallen
IS meestal met te vermijden, wel kan met met
CCATS de gevolgen ervan minimaliseren, bevoorbeeld het ontstaan van een file, een tweede ongeval, enz "
Frans Lemaire beklemtoont zijn bewering
met enkele cijfers Bij de uitgang van de
Schumantunnel nabij het EG-gebouw in Brussel gebeurden erin 1987 zeven zware ongevallen Na de plaatsing van een CCATS-systeem
gebeurden er in 1988 maar drie De gevaarlijke
afdaling van l^/lartelange wordt ook door
CCATS gekontroleerd Resultaat is dat de
probleemtoestanden er thans veel minder lang
duren
BIJ ons zijn thans 12 CCATS-sys'=inen van
Devlonics in gebruik Zo bevoorbeeid aan de
Schumantunnel in Brussel, aan de afrit Wemmei op de Brusselse Ring, in Martelange, aan
de Gentzijde van de Kennedytunnel in Antwerpen
Twee systemen werden verkocht aan Spanje (Valencia) en installaties worden ondertussen opgezet in Italië (Monza) en Engeland
(Londen)

UITDAGING

~

Het lijkt alsof dit Vlaamse spitstechnologiebedrijf een zeer belangrijk produkt heeft ontwikkeld dat in de toekomst ongetwijfeld een
bijdrage kan leveren tot een efficient verkeersbeleid
\>
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TECHNOLOGIE
^

MEIVIERINGEN

Direkteur Dirk Van der Stede van Devlonics Control en Business Unit IManager
Frans Lemaire (rechts) in studie, bij de ontwikkeling van de revolutionaire
verkeerssensor CCATS.
Met de belangrijke E3-as en de realisatie
van de Chunnel, wordt Vlaanderen in 1992 het
uitgesproken verkeercentrum van Europa. Dat
is een angstaanjagende vaststelling, maar anderzijds betekent het ook een uitdaging Een
uitdaging omdat de Europese en Vlaamse
verkeersproblemen met uitsluitend uit het slop
geraken door het bouwen van nieuwe bruggen
of de aanleg van nog een nieuwe rijstrook Wel
zal een modern verkeersbeleid in de toekomst
moeten uitgebouwd worden volgens precisiegegevens, met de mogelijkheden die de mo-

derne technologieën bieden Hier ligt een
belangrijke taak weggelegd voor de politici om
kansen te scheppen voor studie en toepassingen op dit vlak.
Dat een jong Vlaams bedrijf als Devlonics uit
Kortrijk aan de top staat van de Europese
verkeerstechnologie, moet voor de Vlaamse
regenng garanties bieden dat de Vlamingen
zelf die uitdaging tot een goed einde kunnen
brengen
Jan Huyghe

DEVLONICS:
GOUDEN STEEKKAART
De steekkaart van de groep Devlonics
NV, Stasegemsesteenweg 110 te Kortrijk,
Is duidelijk met goud omrand Het high
tech-bedrijf werd opgericht in 1982 met een
startkapitaal van amper 3,3 miljoen frank.
Het eerste jaar realiseerde men een omzet
van 10 miljoen frank Zes jaar later, na
afsluiting van het boekjaar 1988 bedroeg
de omzet 280 miljoen fr Er werken nu 74
personen bij Devlonics, waarvan heel wat
ingenieurs en hooggediplomeerden. De
gemiddelde leeftijd van het personeel bedraagt 29 jaar
De hoge vlucht van Devlonics is met
alleen het resultaat van de inzet en de
kennis van de jonge ploeg, maar ook van
een gedurfd management. Vijftig procent
van de winst wordt elk jaar geïnvesteerd in
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe produkten. Dat gaat gepaard met het nemen
van nsiko's, maar het heeft toch de snelle
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uitbloei van Devlonics mogelijk gemaakt In
het Drive-kader van de EG, kreeg ook
Devlonics twee onderzoeksprojekten toevertrouwd De groep Devlonics wordt geleid door algemeen direkteur Jo Versavel
Devlonics maakt veelzijdige produkten,
die ruwweg in vijf toepassingsvelden onder
te brengen zijn kommunikatie (vb. een
gecentraliseerd
kontrolesysteem voor
kommunikatie tussen vluchtleiders op Zaventem), telemonitonng via telefoonlijnen
of beheer van industriële installaties op
afstand (vb kontrole van ventilatoren en
verlichting m tunnels), nauwkeunge sturing
van machines (vb het maken van protesen
voorde medische sektor), beeldverwerking
(digitaliseren van videobeelden zodat ze op
computer bewaard blijven), ten slotte verkeer (kombinatie van beeldverwerking en
telekontrole, CCATSj. (JHV)
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Jjol vso simböltek; c^ 1 tï*(
smmfMscÈ |slisp1fé^<:j«n c^ achter hiiai
ro(h vlaggen, ankefe da^ft later vei^hlj»
nèfi de mtoiiek get^mnimsukn d<Mm km
tiro0R& vsandete- Vi^rvolgfens $s het ep*
fiieuw wachten op het komende |«tat.
QQ imsimir^ om $lk jaar op 1 mm een
socNistische strijddas m hoitden wesf
hondSPÖ Jaar gelecterj gertotn&n ift Pmip.
h^utm &n ondar^ka de viji
dooï de burgeïif, werd t mei jn %Wt 'm
Beigié reeds eetï f«s$töag genoeötd. Oe
arbeiders w^fd gevraagd .,<te kasseien
thuis te iatèft", mogeöilts ont aan. te toftwi
dat mm afstöïid ti$m vm iia-t pweldda#
ge anarchisme. V^ls psarxisten tOörtdöll
zich verdeeid omtrent de oppotltfsiteit van
die snel gewijsüjgde siratégie- Hoè txk,
ged«fende vete jarsi werd m «$n optocht
vaf> feestneuzen én g^alda vuisten.
Ptog heel wat Bwalijjiier lagen de verho«'
dingen onder kstoüekan mumnt tie simboIfsche waarde van de P&mm'MQmmm''
vieringen, waarvSfïde genese minder d«i"
deltjkatie iijneti valt dan hï\ i yei-optaehten itet gevtó is,
Deencyclièk l^erum Ntoverym verscheen
op iS mei 1891. Dit verscN|nen vormde
Hn sohakei m de nj van gebeurtenissen
die toendertijd een zeltere viucilt bezorg*
den aan da sociaai-politieke emancipatiaöasveglng onder gelovigen.
De pas verschertfefv Rome!n$e bftef be*
xat ntet de simbóiiscNe waarde die N| later
zw verwerven. Hm gelovig pfogresstsme
icon er nauwelijks wat in terugvlfldori dat
»|n poiitieke agitatie motiveerde De kon*
aervatieven voelden zich door dit anti*
soct^isti^h doternent nM berispt en dal
de pa«s daann herhaatdsljjkeen emotione*
ie uitval deed naar tiategossme van sommi*
ge vrerk^vers hoefde niemand op de ei*
p r t sclióuders te nemen,
Toen de paus in 1895 rechtsireoks tussenöeida kwam m de stnjd tussen gelovige
konservatteven en progressisten m Öelgié,
herinnerde htj alfafoetroltkeneoaan de
«chiinggevende bedoeling van zijn ency«
cliel<. De brief were! van toen af een e?ht
referentiepunt en vooral ean vvapen waarmee iionservatteven en progressJsten el»
kaar om de oren sloegen,
ffans-Jioe Verdoodt

TENTOONSTELLING
de kuituur goedgunstig gezind zijn, de vinger
op de wonde leggen en een oproep doen om
gezamelijk de resten van een lange kulturele
vervt^aarlozing op te ruimen". En of het ons
verwonderde: staatssekretaris De Meester
kwam terug tot de realiteit en zegde haar
morele en financiële steun toe (Nationale loterij).

OPEN MIND,
GESLOTEN
CIRCUITS

Ondanks de vooringenomen stelling is Open
Mind-Gesloten Circuits het bezoeken waard.
Verschillende werken werden zelden tentoongesteld en de meerderheid kan ons verzoenen
met de inhoud. Vooral de werken van de
geesteszieken zijn een echte openbaring.
Minder fraai is het taalgebruik in oe katalO'
gus. Een tentoonstelling met medewerking
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en een vooraanstaand Vlaams bedrijf,
presenteert een katalogus waarin de originele
Italiaanse teksten vertaald zijn in het Frans en
in het Engels. De meerderheid van bezoekers
zijn Vlamingen en Nederlanderrs. De fatsoennormen zijn hier grof overschreden.

BOUWSTENEN

Gent, 15 april 1989, 12 uur. Museum van
Hedendaagse Kunsten. Hopen volk staan te
drummen als dhr. Bracke, schepen van Kuituur van de stad Gent, de tentoonstelling Open
Mind — Gesloten Circuits voor geopend verklaart. Jan Hoet en zijn team slaagden er in de
opening van een tentoonstelling tot een mediagebeurtenis te verheffen. Minister Dew^ael
bevestigde eens te meer dat Vlaanderen leeft.
Tot onze grote verbazing deklameerde hij:
,,Het verloederen van onze steden, het verkommeren van ons architekturaal patrimonium, het gebrek aan ernstige architekturale
bezinning wanneer hoogstebelangrijke gebouwen in een stad worden ingeplant, dat alles
voltrekt zich in dit land zonder dat de openbare
opinie erdoor geschokt wordt." Even later
vervolgde hij: ,,Het kan u mogelijks verwonderen, dat een minister die reeds enkele jaren het
beleid voert over Kuituur zijn kritiek spuit. De
aangehaalde probleme baseren zich op een
kollektieve verantwoordelijkheid waarin diverse overheden deelachtig zijn. Ik wens slechts
als katalisator van allen die in de maatschappij

Open Mind-Gesloten Circuits is een initiatief
van de stad Gent en van Janssen Pharmaceutica. Het wil een uitdaging zijn voor het kijken.
De tentoonstelling is drievoudig opgevat. Enerzijds zijn er werken van geesteszieken samengebracht in een halfrond van de zijvleugel. Zij
vertegenwoordigen een van de bouwstenen
van grote kunst: de autenticiteit. Anderzijds
zijn elementen van de akademische richting
opgesteld in het centrale halfrond. Zij vertegenwoordigen het andere uiterste, de loutere
vorm. Tussen beide uitersten, volgens de inrichter randgebieden van de kunst en dus
geen kunst, situeert zich de ware kunst.

^^^i-ifxa
>t'..

Man van Smarten, een James Ensor uit
1891.

— Open Mind — Gesloten Circuits in het citadelpark te Gent tot 25 juni 1989. Open elke dag van
9u. tot 12U.30 en van 13u.30 tot 17u.30. Maandag
gesloten. Info: 091/21.17.03. Toegangsprijs; 180/
100 fr. Katalogus: 1.200 fr.

In vier ensembles zijn spilfiguren uit de
twintigste eeuw tentoongesteld die meer aanleunen bij de pool autenticiteit dan bij het
vormelijke. Daarnaast geven tien hedendaagse kunstenaars hun ideeën gestalte in een
eigen ruimte: de Amerikanen Jonathan Borofsky, Bruce Nauman en Laurence Weiner, de
Canadees Royden Rabinowitch, de Duitser Jiri
Georg Dokoupil, de Italianen Vettor Pisani en
Michelangelo Pistoletto en drie landgenoten,
Fred Bervoets, Thierry De Cordier en Jan
Vercruysse.
In de katalogus wordt benadrukt dat deze
tentoonstelling zich toespitst op de persoonlijke intuïtieve beweging, het emotionele, het
klassieke begrip Dionysisch. Dit begrip staat
tegenover het Apolillinische, het rationele.
Al deze tegenstellingen lijken ons te simplistisch. Te meer omdat door de bewijsvoering de
waarheid geweld wordt aangedaan. Het is te
eenvoudig de akademische afdeling uitsluitend te tonen door middel van plaasteren
afgietsel en tekeningen naar plaatseren modellen. Met een tekening van Ingres of de
,,Dood van Marat" kwam David erbij staat het
betoog dadelijk op losse schroeven. Een
kunstrichting mag niet afgebroken worden op
basis van studiemateriaal.
Even bedenkelijk lijkt ons de voorstelling van
de gekonsakreerde kunst op de in felle kleuren
geschilderde muren die refereren naar een
19de eeuws presentatiemodel. Verschillende
werken verdienen beter.

•"'-

hier duidelijk zijn persoonlijke voorkeur laten
primeren. De emotie is ver zoek in de reeks
nationale vlaggen van Borofsky, de naar design neigende graftombes van Vercruysse en
de hoog op de muur geschilderde slogans van
Weiner.

ONFATSOENLIJK
Ook de keuze van de hedendaagse kunstenaars beantwoordt niet aan de rigoureuze
stellingname in de katalogus. Jan Hoet heeft
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ADVERTENTIE

GLOEDNIEUW BIJ AUDIO
DE NIEUWE ELPEE VAN
CECILE VAN DUCK
Vlaanderen's unieke
chansonnière!
- „ZOALS IK BEN": 12 fijne luisterliedjes door één van de meest geliefde vedetten van „MOOI VLAANDEREN 2", populair van heel wat BRT-programma's en
straks te zien op VTM en BRT-televisie.
Bestelnummer: LP — VAF — 002 op
banknummer 035-0898326-50
Handelsprijs: 499 fr. — Speciale gunstprijs voor WIJ-lezers: 450 fr. (verzending
inbegrepen).

I

VLAAMS AUDIOFONDS vzw
Aartshertogstraat 4
8400 Oostende
tel. 059/50.84.80
spoedfoon: 059/80.25.17.
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TE VEEL
GOED
AANBOD...

Acid-party? Zij is Celeste en haar computer
moet regelmatig worden bijgewerkt met de
kleinste aardse gewoonten en wetenswaardigheden. Zij komt terecht bij Dr. Steve Mills (een
leuke Dan Aykroyd) en haar pogingen om zich
aan het aardse leven aan te passen, brengen
je zeer dikwijls aan het lachen. Dit is een
moderne fabel, zoet maar niet zeem, vluchtig
maar niet ijl, spannend en soms sexy (alhoewel weer niet zó erg als we van Kim Basinger
kennen), maar je kunt er wel je kinderen (niet
de jongsten) mee naartoe nemen

Er loopt iets mis met een eksperiment bij het
departement voor chemische oorlogsvoering
ergens in de ruimte, en wanneer er een meteoor op aarde valt, heeft deze een heleboel
van dit mislukte eksperiment op zich plakken.
Dat gaat zijn eigen leven leiden en wordt
weldra The Blob genoemd — een slijmerig,
plakkerig gedoe, dat aangroeit vanaf het ogenblik dat het zijn allesverslindende weg aanvangt. Regisseur Chuck Russell (A nightmare
on Elm Street) heeft het verhaal van de origineel uit 1958 stammende eerste verfilming
(met Steve McQueen) een beetje gemoderniseerd, vooral de speciale effekten zijn hier zo
gruwelijk echt, dat de liefhebbers van het
genre tiandenklappend toekijken wanneer de
blob zijn slachtoffers bloedend en verminkt
opslorpt. Voor wie Aliens ook al slecht voor het
hart was, is dit een afrader, anders... De film is
perfekt opgebouwd en hij is al een eindje
vredig onderweg, voordat het geweld eindelijk
komt aanzetten, om naar het einde toe een
echt inferno te worden. Een B-movie met het
budget van een A-film wordt er gezegd en dat
kun je enkel maar beamen. De akteurs zijn hier
niet zo belangrijk, de blob is de blijvende
hoofdaftraktie.

A summer story heeft van regisseur Piers
Haggard (die verschillende keren samenwerkte met Dennis Potter voor de BBC) alles
meegekregen, om het publiek dat van een
mooie film houdt, aan te trekken. Het verhaal
van John Galsworthy (bovenaan de lijst van de
beste kortverhalen aller tijden) begint in de
mooie zomer van 1902. Frank, net afgestudeerd als advokaat, is op trektocht in Dartmoor
en verzwikt zijn enkel. Hij zoekt onderdak in
het huis van de weduwe Narracombe. Daar
wordt hij verliefd op Megan, het mooie nichtje,
dat door de eigenares echter reeds voor haar
ruwe zoon was bestemd. Die laat zich het ook
niet zo makkelijk welgevallen, maar het tweetal

is echter niet meer te stoppen en Frank raakt
steeds meer en meer in de ban van het
boerenleven en Megan. Maar de duidelijke
verschillen in opvoeding en afstamming zullen
uiteindelijk een rol gaan spelen, wanneer
Frank naar de stad gaat, om alles te regelen
voor de ontvoering van en het huwelijk met
Megan. Hij ontmoet er een oude vriend en die
heeft een zuster, Stella... Het lot lijkt ermee te
spelen, maar steeds zal er een hindernis
opduiken die hem belet zijn afspraak met
Megan na te komen. In de traditie van Wuthering Heigts, komt ook dit verhaal tol zijn
trieste, maar mooie klimaks.
Nieuwkoomster Imogen Stubbs is een schitterende Megan en alhoewel Jimmy Wilby mij
iets te mooi en te slijmerig is voor de rol van
Frank, speelt hij deze toch goed. Een haast
onherkenbare Susannah York is weduwe Narracombe en Stella wordt gestalte gegeven
door de mooie Sophie Ward. Het prachtige
landschap van Devon en Somerset maakt
wezenlijk onderdeel uit van deze film, waaraan
voormalige medewerkers aan Turtle diary, Hotel du Lac, A month in the country en A room
with a view, meewerkten. Klasse dus.

Distant voices, Still lives, geschreven en
geregisseerd door Terence Davies, is een
eigenaardige familiekroniek van de familie Davies. Deel één Distant Voices vertelt in 45
minuten het verhaal van het huwelijk van
Eileen Davies (Angela Walsh) de oudste van
drie, en de begrafenis van vader Davies. In die
tussentijd zitten de vreselijke Londense bombardementen vervat. Deel twee. Still lives, laat
gedurende 39 minuten zijn oog vallen op Tony
— een andere Davies, die aan het end ook in
het huwelijksbootje stapt. Dit is een erg intieme film, naar de beste Bntse tradities, gemaakt met een simpelheid die verbaast, met
alledaagse feiten die uitgroeien tot gebeurtenissen. Gemaakt met beperkte middelen en
'een haast onbekende cast is deze film een
monument geworden, alleen vraag ik me af
wie er naar zal gaan kijken.
My stepmother is an alien van Richard
Benjamin heeft de mooigebouwde — of is dit
racistisch? — Kim Basinger in de hoofdrol. Ze
zit duidelijk in de new-beat hoek, want haar
batterijen moeten regelmatig nieuwe Acid krijgen — en dat is toch het gemakkelijkst op een
WIJ - 5 MEI 1989

A Summer story: In iedereen z'n leven is er een grote liefde.
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Willem Sneer

SPORT

DE KONINGEN
VAN HET VOETBAL

S

PANJE, Italië en Engeland waren
in het verleden de absolute meesters van het klubvoetbal. Duitsland en in mindere mate Nederland en België lagen niet zo ver
achter. In het onvoorspelbare valt
op de lange termijn dus toch een
lijn te herkennen. Wie in september stelde dat AC Milaan, of Genua, of Napels in mei de finale zou
spelen werd zeker niet als een
zonderling bekeken. Integendeel. Men zou het
normaal hebben gevonden. Maar wie had
durven beweren dat ze alle drie in de finale
zouden staan kon zich gegarandeerd aan
hoongelach verwachten. En nochtans...

FAKTOREN
De ongewone opmars van het Italiaanse
klubvoetbal heeft veel oorzaken en is niet
uniek want in 1962 en 1986 voerden de Spaanse vertegenwoordigers al dezelfde stunt op.
Italië was altijd een door voetbalgekte getroffen land. Het calcio en haar tifosi waren al voor
de tweede wereldoorlog „begrippen". Vandaag kunnen een zevental faktoren worden
aangewezen die de huidige suksessen helpen
verklaren.
— Het Italiaanse voetbal is diep geprofessionaliseerd. De voorzitters en de ballenjongens
zijn bij wijze van spreken verantwoording verschuldigd aan raden van bestuur die heel vaak
zijn samengesteld uit aandeelhouders.
— Het veel geroemde sponsorship en mecenaatten spijt puren de meeste kapitaalkrachtige klubs nog altijd het grootste gedeelte van
hun inkomsten uit de ticketverkoop. Een gemiddelde van een kleine veertig duizend toeschouwers per match is goed voor 55 percent
van de budgetten.
— Het calcio zou zo'n vier miljoen (jawel)
aangeslotenen tellen. Een onwaarschijnlijk reservoir waarin naast kwantiteit ook kwaliteit
moet aanwezig zijn. Dat kan gewoon niet
anders.
— De kalender is in Italië veel wijzer en
evenwichtiger opgesteld dan elders. Het kampioenschap duurt geen volle negen maand en
vrijwel nooit wordt er meer dan één kompetitiematch per week gespeeld. De honger wordt

nooit helemaal gestild... De spelers geraken
fysiek en mentaal nooit overbelast. Bovendien
zijn de topploegen talrijk waardoor het gemiddeld niveau erg hoog komt te liggen.
— Het aankomende wereldkampioenschap
(de Mundial '90) zorgt voor vele bijkomende
stimulansen en nog stijgende geestdrift.
— Puur sportief is het een meevaller dat de
sterke Engelse klubs niet meer mogen aanzetten in de Europacups.
— Het calcio telt vele maar vooral uitmuntende buitenlandse spelers. Maradona, Gullit,

Voor het voetbal is mei dooraans een feestelijke maand,
rie Europacupfinales zorgen
vier woensdagen na elkaar voor
spanning en sensatie, voor groot
geluk en diepe ontgoocheling.
Groot geluk omdat winst gelijk
staat met langdurige roem en
fors geldgewin. Ontgoocheling
(bij de verliezers) omdat men
beseft dat de gemiste kans
meestal niet gauw terugkomt.
Er bestaan „klassieke" uitzonderingen. Rijke en machtige het ene Is sinoniem van het andere - voetballanden weten dat
zij op geregelde tijdstippen met
een of ander kiubelftal toch opnieuw In zo'n belangrijke eindstrijd belanden.

g

Van Basten, Rijkaard en nog zotvele anderen.
Hun bijdrage tot de huidige opbloei mag met
worden onderschat.
Daarmee is alvast een kader geschetst
waarbinnen veel mogelijk wordt.
AC Milaan vertrekt in de eindstrijd tegen
Steaua Boekarest ongetwijfeld als uitgesproken favoriet. In de halve finale tegen de van
ambitie brandende Real Madrid lieten de Italianen tweemaal een oppermachtige inaruk. Ze
voetbalden spektakulair aanvallend en deden
terugdenken aan de superploegen (Real, Inter,
Ajax, Bayern en Liverpool) die in het Europees
voetbal op geregelde tijdstippen opstaan en
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Het is verworven: Guy Thijs en zijn
Rode Duivels gaan opnieuw naar het
WK. Nog tweemaal winnen tegen Luxemburg, is de voorwaarde...
bekwaam blijken aanhoudend triomfen te vieren.
Sampdoria Genua was de steen waarover
KV Mechelen Europees voor het eerst ten val
kwam. Een solide pezige ploeg die moeilijk te
maneuvreren valt en waarmee de in opbouw
verkerende CF Barcelona van Johan Cruyff
serieus in de problemen zal verkeren.

AZZURI
In de Uefacup moet 's werelds beste, Maradona, zijn Napoli voorbij het Stuttgart van
trainer Haan loodsen. Hoe groot de kans is dat
hij daarin slaagt hebt u vorige woensdag al
kunnen zien. Vast staat evenwel dat het Italiaanse voetbal sportief klaar is voor de Mundial. Wie in 1990 wereldkampioen wil worden
zal de Azzuri moeten kloppen. Overigens zou
het ons niet verwonderen indien over dertien
maanden in het wereldkampioenschap sportief eindelijk nog eens pieken worden gehaald.
Vorige week bleek in Rotterdam duidelijk dat
ook het Duitsland van Franz Beckenbauer
door het diepste dal is gegaan en kwalitatief
snel groeit. Hoop doet dus leven.
Flandrien
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EEN FILM PER DAG
VTM
17.00 KInderklub
17.30 Dino-Riders, serie
18.00 Batman, sane
18.30 Cijfers en letters
19.30 Rad van fortuin
20.00 Tien om te zien, show
21.00 Daiias, serie
22.30 Odd couple, serie
23.00 Jake and tlie Fatman, serie
Ned. 1
16.24 Kermis der ijdelheid, serie
16.54 Tekenfilms
18.11 Vara's kindermenu
18.46 Europa 1993
19.21 Een klas apart, serie
19.56 Compilatie Tommy Cooper
20.43 Sonja op donderdag, praatshow
21.35 Cagney & Lacey, serie
Ned. 2
16.40 Airwolf, serie
18.25 David de kabouter, serie
20.29 Beppie, serie
^ ^ ^ j A . L a w , serie

VRIJDAG 12 MEI

De schattige Shirley Temple krijgt het hard te verduren in de l<ostschool,
maar blijft schitteren in „The Little Princess". Zaterdag 6 mei op BRT 1 , om
16 uur.

I

BRT1
17.00 Flipper, serie
18.30 Arnold, serie
18.20 Schoolslag, spel
19.00 De Vlaams-Nationaie Omroepstichting
20.40 Story of S.O.E.,
21.35 Mijn moederspraek, Fest.v.Vlaanderen
22.50 Staatsgreep op zijn Brits, serie
BRT 2
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Première, filmnieuws
20.30 Greystoke, film
22.35 Filmspot, info
VTM
17.00 KInderklub
17.30 Dino-Riders, serie
18.00 Batman, serie
18.30 Cijfers en letters
19.30 Rad van fortuin
20.00 Jaws II, film
22.30 Dear John, sene
22.55 Podium, show
Ned. 1
15.40 Centennial, serie
16.30 Ring of Fire, serie
17.45 Henderson Kids, serie
19.19 Prince in koncert, show
19.40 Father Dowling, serie
21.00 Twee banen op één kussen, serie
22.40 In 't hoist van de nacht, serie
23.30 The only way, film
Ned. 2
17.00 Derrick, krimi-serie
18.00 Suske en Wiske, serie
18.22 Familie Oudenrijn, serie
19.00 The Highwayman, serie
20.29 John Woodhouse special, show
21.35 Cliff Richard Special, show
22.30 Moord of medelijden?, film
Ned. 3
20.29 Einstein voor iedereen
WIJ - 5 MEI 1989

ZATERDAG 6 MEI

THE LITTLE PRINCES
Amerik. film uit 1939 met Shirley Temple,
Richard Greene en Cesar Romero. In het
Victoriaanse Londen wordt de jonge Sara
Crewe naar een kostschool gestuurd omdat haar vader naar Zuid-Afrika moet. (BRT
1, om 16u.)

ZONDAG 7 MEI

THE SEA WOLVES
In 1943 genieten een aantal gepensioneerde kavalerie-officieren van een «welverdiende rust. In de omgeving van het pensionnetje waar zij verblijven zou volgens de
Britse inlichtingendienst het hoofdkwartier
van een spionagenet gevestigd zijn. Britse
film van Andrew V. McLaglen uit 1980 met
Roger Moore, Gregory Peck en David Niven. (VTM, om 20u.30)

MAANDAG 8 MEI

ARRIVERDERCI, BABY!
Britse film ult 1966 met Tony Curtis,
Rosanna Schiaffino en Zsa Zsa Gabor.
Nick Johnson, een erfenisjager, is erin
geslaagd te trouwen met de schatrijke
Francesca de Rienzi. Nu moet hij haar nog
enkel uit de weg zien te ruimen om haar
fortuin te bemachtigen. (VTM, om 20u.)

DINSDAG 9 MEI

LES FOUS DU STADE
Franse film van Claude Zidi uit 1972 met
Les Chariots, Marline Kelly en Gérard Rinaldi. In een Zuidfrans dorpje maken de
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handelaars zich zorgen over de inhuldiging
van een nieuw standbeeld... (RTL-TVl, om
20U.05)

WOENSDAG 10 MEI

THE OSTERMAN
WEEKEND
Deze intrigerende film uit 1983 is gebaseerd op de gelijknamige thriller van Robert Ludlum. De presentator van een kontroveriële praatshow wordt door de CIA
benaderd om een aantal vrienden te ontmaskeren die ervan worden verdacht voor
de Sovjetunie te erken. Met Rutger Hauer,
John Hurt, Craig T.Nelson en Chris Sarandon. (Ned. 2, om 22u.05)

DONDERDAG 11 MEI

HET INCIDENT VAN HET
ZWARTE KANON
Chinees-Duitse film uit 1986. Een Duits
ingenieur moet in China de opbouw en het
opstarten van een energiecentrale superviseren. De Chinese ingenieur Zhao Shuxln
wordt om duistere redenen uit zijn buurt
gehouden. (TV 2, om 20u.)

VRIJDAG 12 MEI

GREYSTOKE
Britse film van Hugh Hudson uit 1984
met Christopher Lambert en Ralph Richardson. Na de dood van zijn In Afrika
gestrande ouders wordt een baby opgevoed door apen. Na jaren wordt de inmiddels volwassen jongeman ontdekt. (TV 2,
om 20U.30)

TELEVISIE
Ned. 2

Ned. 1

19 00 Filthy, raich and catflap, serie
19 35 Onrust ltd., muziek
21 57 A hora de estrela, film

15 45
18 00
18 25
19 19
19 52
20 18

BRT1
16 00
18 50
20 25
21 00
00 35
01.05

De kleine prinses, film
Boeketje Vlaanderen, info
Mona Lisa, evergreens
Eurovisiesongfestival
Sport op zaterdag
Poolshoogte, astronomie

BRT 2
17 00 Europees Kampioenschap Turnen
VTM
17 30VTM-Top30
18 30 She's the sheriff, serie
19 30 Benson, serie
20 00 Chariots of fire, film
22 35 Gentlemen prefer blondes, film
Ned. 1
15 30
15 56
16 21
16 46
18 25
1919
19 45
20 17
22 41
23 05

Steil achterover, serie
Black Beauty, serie
Vrouwtje Teelepel, serie
Dit is Disney, tekenfilms
Survival, serie
Steil achterover, serie
Cheers, serie
Oream west, miniserie
Hooperman, serie
St.Elsewhere, serie

Ned. 2
16 00
18 45
20 29
22 05
00 01

Dynasty, serie
Top 40
Beauty & the Beast, serie
Blonde Dolly, film
Un humbre de éxito, film

Ned. 2
BRT1
17 00
17 30
1810
18 35
20 00
20 45
21 35
22 45

Flipper, sene
Arnold, sene
Postbus X, sene
Avonturenbaai, sene
De drie wijzen, kwis
Moord in de kerk, sene
Wikken en wegen, info
Horizon, wetensch progr

BRT 2
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 Extra time, sport
VTM

11 00
13 00
15 00
16 50
18 10
20 30
21 20
21 55
22 45

De zevende dag, praatkafee
Sunday Proms, koncert
Rover Hotzenplotz, film
SInja Mosa, serie
Leven... en laten leven, natuurkwis
Omtrent Liliane St.Pierre, portret
Landschap van kerken, dok.
Latijns-Amerlka, dok
Triomf van het Westen, dok

Ned. 1
16 55
17 45
18 20
1919
19 30
20 01

Er was eens, tekenfilmserie
Kro's tekenfilmfestival
The Muppets, sene
Tom en Jerry
De bobble's, sene
De Witte van Sichem, Vlaamse film

BRT 2
13 00 Europees Kampioenschap Turnen
15 10 Grote prijs F-1 Monaco
VTM
15 00
18 00
20 00
20 30
23 05

De schemer uit Siena, film
Tros popformule, pop
Dierenmanieren, info
Alf, sene
De moord op Rudolf Hess, reportage
De fabriek, sene

Ned. 3
21 07 Muziek uit Nederland

WOENSDAG 10 MEI

Chinese chef, kulmair
Foofur, tekenfilmsene
The real ghostbusters, sene
Wordt vervolgd, tekenfilms
North and South, sene

DINSDAG 9 MEI
BRT 1
Flipper, sene
Arnold, sene
Supersense, sene
Moet kunnen, show
lemandsland, dok
Camera, info

16 00
17 30
18 10
20 00
21 00
21 30

Tekenfilms
Arnold, serie
Merlina, serie
Een zaak voor twee, serie
I.Q., kwis
Thoman Mann

BRT 2
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 Sportavond
22 30 Mobiele mensen, info
VTM
l 7 00Kinderklub
17 30 Dino-Riders, serie
18 00 Streethawk, sene
19 30 Rad van fortuin
20 00 Duel, film
21 35 Star, filminfo
23 00 Cheers, serie
Ned. 1
16 12
16 36
19 19
21 00

De natuur van N.-Amerika, dok
Lassie, serie
Gospelmagazine
Bobby en Sarah, film

Ned. 2
1615
18 35
19 25
20 29
22 05

Superman III, film
Countdown, pop
Family Ties, serie
Miami Vice, serie
The Osterman Weekend, film

BRT 2
Zondag matinee
Kojak, serie
Servicegolf, mensen helpen
The sea wolves, film
War and remembrance, serie

Ned. 1
16 46
18 01
19 07
20 29
21 49
22 14

17 25
18 05
18 18
18 45
20 29

17 00
17 30
20 30
21 00
21 45
22 45

16 00
17 50
18 55
19 25
21 30
22 20

BRT1

17 00 Kmderklub
17 30 Dino-Riders, sene
18 00 Batman, sene
18 30 Cijfers en letters
19 30 Rad van fortuin
20 00 Arrivederci baby, film
22 30 Vroemtuigen, info
23 00 Taxi, sene

Ned. 2

BRT1

James Herriot, sene
Dodger, Bonzo en de rest, sene
Ducktales, sene
Ja natuurlijk, natuurdok
Cheers, sene
Different world, sene

Dolly Dots last concert
Vara's kindermenu
Flying doctors, sene
Zijn laatste vlucht, film
Golden girls, sene
De hoogvliegers, sene

19 00 Zonen en dochters, sene
20 00 Argus, praatprogramma
21 55 Sociale Zekerheid, info
VTM
17 00
17 30
18 00
18 30
19 30
20 00
21 00
22 30

Kmderklub
Dino-Riders, sene
Batman, sene
Cijfers en letters
Rad van fortuin
War and remembrance, sene
Klasgenoten
Diamands, sene

29

BRT 1
17.00
17 30
20 00
20 40
21 35
22 45

Flipper, serie
Arnold, serie
Felice!, spel
Panorama, aktualiteiten
Dirtwater Dynasty, serie
De aarde, dok serie

BRT 2
19 00 Zonen en dochters, sene
20 00 Het incident, film
21 35 In de voetsporen van L.P.Boon

WIJ -

5 I^EI 1989

VLAKBIJ EN ELDERS

VAN KNAK,
BOL EN TUIT
Eerder op deze pagina schreven we al over
de geneugten en de anatomie van een goede
sigaar Toen beloofden we ook een overzicht
van de verschillende sigaretypes Die zijn er
nogal wat, omdat er zovel smaken rookgewoonten en rookmomenten bestaan Beperken we ons dus tot de meest gangbare types,
evenwel met uitsluiting van de hardgeperste,
op een sigaar lijkende stink- en smeulstokken,
die voor een flink stuk uit papier (HTP, humidified tobacco paper) bestaan Vele soortnamen
klinken naar oorsprong Spaans, wat geen
wonder is omdat de oude meesters m de kunst
van het sigaarmaken nu eenmaal de Amerikaanse Indianen waren die het genoegen
mochten smaken onze beschaving van de
Spanjaarden te ontvangen, in ruil voor onder
andere tabak
Het kleinste type is de Cigarillo, zowat 9
centimeter lang en met eens 1 centimeter dik
Men noemt hem nogal eens smalend een
,,paffertje" Ten onrechte, omdat er cigarillos
van supeneure kwaliteit bestaan en, zoals
steeds bij sigaren, de kwaliteit van de kenner
en zijn manier van zorgzaam roken bepalen
deze van zijn rookwaar De Senorita is het hier
meest gerookte type, ruime 10 centimeter lang

en 1 centimeter dik Meestal zijn ze in dwarsdoorsnede vierkant — maar rondgerold lijken
ze ons het best
De meest klassieke sigaarvorm is de Corona, in vele formaten van stevig kort tot royaal
lang, maar altijd bijna 1,5 centimeter dik De
Corona heeft een vaak stomp afgesneden
mondstuk en moet dus doorgaans met zelf
aangesneden worden, wat hem voor alle gelegenheden vrij handzaam maakt
En Uiterst charmant en al naar uitertijk
smaakvol rokend sigaartype is de Knak sierlijk gerold, buigend in de lippen en vooraan
uitlopend op een punt, die lang en spits kan
zijn bij de tuitknak en ronder bij de kortere
bolknak Knaks zijn zoms vooraf aangesneden, maar met altijd en dan vergt het zelf
aansnijden wel enige voorzichtigheid (de specifieke vorm maakt het sierblad soms kwetsbaar)
De Panatella geldt zowat als de aristokraat
onder de sigaren, elegant en slank Er bestaan
diverse formaten, maar alle in mm of meer
dezelfde langgerekte verhoudingen De meeste merken voeren de panatella doorgaan? als
hun prestigemodel, wat zich ook in de kwaliteit
(en prijs) laat proeven De absolute aristokraat
,s en blijft natuurlijk de dure Havana De naam
slaat ondubbelzinnig op de Cubaanse herkomstbepaling, al geld desbetreffend geen
strikte warenwet Zelfs het meest gefaamde
Havanamerk durft bij tekort aan het oorsprongechte materiaal wei eens Braziliaanse tabak
gebruiken (maar vermeldt dat dan ook heel
duidelijk)

De Staatssekretans voor het Brusselse Gewest Jef Valkeniers bevoegd voor de sociale huisvesting
heeft binnen de Brusselse Gewestelijke Huisvestmgsmaatschappii een nieuwe dienst opgericht

WOONINFO
Wenst u meer te weten over

BRAVO
HUGO!
Ons titeltje zou bijna een verkiezingsslogan
kunnen lijken, maar is het met Hugo is een
schrijver en — op enkele uitzonderingen na —
skoren auteurs met zo hoog in de elektorale of
in de mm of meer aldus geïnspireerde volksgunst Winston Churcill kreeg weliswaar wel
een Nobelprijs Literatuur, maar aan die letterkundige check zit allang een politiek getint
buskruitgeurtje Onze Hugo kreeg, naast de
staatsprijzen, ook al wel een nobelprijsnommatie, maar het gaat nu toch om zijn verjaardag
Hugo Claus, Vlaanderens meest produktieve letterkundige genie van de twintigste eeuw
(niemand kan hem nog voorbijschrijven) is er
zopas zestig geworden En toch, de wijde
uitgestrektheid van HC-meesterwerken zijn
misschien met voor eenieder even meesterlijk
maar zonder hen waren onze poëzie,
proza, toneel, film en zelfs plastische kunst,
zowel kwantitatief als kwalitatief, een flink stuk
armer (en dat kunnen we ons echt met te
nonchalant veroorloven)
Daarom dat we gemeend Bravo Hugo' zeggen en hem graag een kadootje doen, al moet
dat voortopig bij lekkere letters blijven Claus is
een levensgenieter en fijnproever en mets
menselijks is hem vreemd, zoals het een goed
schrijver betaamt Daarom was het wel even
zoeken naar zijn of tenminste een van zijn
lievelmgsgerechten Nu kennen we toevallig
wel enkele van de betere Gentse eetgelegenheden, waar de Meester wel eens wat placht te
nuttigen Kortom, een van zijn geliefdste gerechten, juist nu op zijn best, is mange-tout

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

• GEVELREINIGING
• AANLEG VAN VOETPADEN
of over de

• VERHUIS-, HUUR- EN
INSTALLATIETOELAGEN
of indien U meer algemene
informatie wenst over de
huisvesting in de 19 gemeenten

'

AARZEL DAN NIET,
WEND U TOT

WOONINFO
Noordstraat 1B 1000 BRUSSEL

02/512.32.92
512.35.25
512.44.90

LAAT BRUSSEL WEER ADEMEN

Open elke dag van 9 tot 14 30 uur (uitgezonderd weekeinde)
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ADVERTENTIE
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In goed Nedertands heeft deze lekkernij
peul, de onrijpe vrucht van een erwtesoort, die
plukvers gegeten wordt en dus hooguit enkele
weken per jaar beschikbaar is Zowel de
vruchtwand als de prille erwtjes worden gekonsummeerd Als u een van de dagen Hugo
uitnodigt, let dan wel op een gaaf groene,
zacht knappende schil Bewaar de peulen
koel, droog en donker, maar zelfs m de koelkast nooit langer dan twee dagen De goed
gewassen, afgehaalde vruchtgroenten laat u
ongeveer een kwartiertje droogkoken in een
bodempje water met een snufje zout Dan
vermengen met een weinig boter en opdienen
bestrooid met gehakte peterselie Jonge worteltjes erbij geeft de schotel wel de vertrouwde
rood-groene kleuren, maar schaadt toch iets
aan de pure delikaatheid van uw bereiding En
grote kunstenaars zijn nu eenmaal ook vaak
veeleisende kruidjes-roer-me-niet

UIT DE REGIO
De Volksunie arrondissementen Brussel
en Halle-Vilvoorde nodigen U
van harte uit op het 3de

DD

WIJ:
EEN SCHOT
DE ROOS!
Schreven wij verleden week dat het een vruchtbare
week was geweest dan is dat zeker zo voor de
voorbije week. Niet minder dan 89 nieuwe abonnementen konden geregistreerd worden.
Daarbij speelden vier arrondissementen een voorname rol: Tongeren-Maaseik {•(•13), Halle-Vilvoorde
( + 12), Gent-Eekio ( + 11) en Antwerpen ( + 11)! In
tweede lijn- Hasselt (+9), Aalst ( + 9), Leuven ( + 6).
Graag vermelden wij deze week Brussel ( + 3) en
Mechelen ( + 3).
Dit was werkelijk een schot in de roos!

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 Bruyne
orkest Rico Zoroh
diskobar Golden Sixties
Zakdoek
Peper en Zout

inkom 200 fr.
Eén week voor de Europese en Brusselse
stembusslag moet de Anclenne Belgique uit
haar voegen barsten! Het feestgedruis van
die avond moet de voorbode zijn van een
klinkende VU-overwinning in Brussel en gans
Vlaanderen!

Streefdoel
95,2
52,3
43,2
39,7
35,8
35,2
30,5
28,7
25,7
24,4
17,9
17,97
16,4
16,2
15,5
11,3
8,3
7

Totaal

LIMBURG
NIEUW BESTUUR
BIJ VU-ZONHOVEN
Begin april werd er een nieuw afdelingsbestuur
verkozen.
Verdienstelijk uittredend voorzitter Jan Delille, die
zich gaat wijden aan het ziekenfonds, wordt opgevolgd door Jaak Neyens. Ouderdomsdeken Marcel
Jeunssen wordt ondervoorzitter, als sekretaris Richard Rayen, als penningmeester Viktor Mallants.
Andere bestuursleden zijn Johan De Turck en Georges Bos, schepenen; Leopold Bos, raadslid. Kris
Mommen, Paul Mans, Georges Maes, Arthur Bammens en Guido Degreef.

24,8

Onze Top-wervers maken het eveneens. Georges
Raes ( + 5), Karel Rigo ( + 5), Marie-Louise Thiebaut
( + 3), Ivo Coninx ( + 2) en nieuwkomer Eva De Vos
( + 4). Dit wordt een mooie toestand!
1. Bert Verleysen, Munsterbilzen

29

2. Andre Willems, Maasmechelen

17

Nieuwe

3. Ivo Coninx, Genk

16

79 (+13)
34 ( + 1)

4. Karel Rigo, Gent

13

ARRONDISSEMENTEEL

1. Tongeren-Maaseik
2. Dendermonde
3. Oostende-VeurneDiksmuide
4. Halle-Vilvoorde
5. Hasselt
6. Aalst
7. Roeselare-Tielt
8. Gent-EekIo
9. Mechelen
10. leper
11. Antwerpen
Leuven
13. Brugge
14. Sint-Niklaas
15. Kortrijk
16. Turnhout
17. Oudenaarde
18. Brussel

TOP-WERVERS

38
93
43
27
32
66
26
10
101
49
19
17
23
27
6
12

( + 2)
( + 12)
(+ 9)
( + 9)
(+ 2)
(+11)
{+ 3)
( + 2)
( + 11)
( + 6)
( + 1)
( + 2)
( + 1)
( + 1)
( + 3)

702 ( + 89)

5. Anny Lenaerts, Wilrijk
Georges Raes, Ledegem
Marie-Louise Thiebaut, Berg

9
9
9

9. Jaak Gabnels, Bree
VU^Deerlijk

8
8

11. Jan Caudron, Aalst
Jaak Vander Haegen, Oudenaarde
Enk Vandewalle, Izegem

6
6
6

14 Rita Gaublomme, Boechout

5

15. Eva De Vos, Nederhasselt
Koen Thevissen, Dilsen
VU-Haacht

4
4
4

18 Koen Van Caimere, Merelbeke
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge
VU-Tervuren

3
3
3

NIEUW BESTUUR TE HERK-DE-STAD
Na de verdeling van de funkties ziet het bestuur er
uit als volgt:
Voorzitter Jan De Tant, ondervoorzitter Piet Belet,
sekretaris Hildegarde Morren, penningmeester Bart

Raskin, propaganda Dirk Moermans, organisatie
Nele Cools, leden en abonnementen Emma Gevers.
Overige bestuursleden Laurens Appeltans, Lo Guypen, Mieke Ector, Hendrik-Jan Ombelets, Els Coppens, Eddy Ector, Dirk Ectors en Jos Herbots.

VOETBALTORNOOI
TE BEVERST- SCHOONBEEK
Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 juni organiseert de VU-afdeling van Beverst-Schoonbeek zijn
5de mini-voetbaltornooi.
De wedstrijden gaan door op het KWB-plein achter
de kerk.
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Ploegen die willen meedingen schri)ven in vóór 19
mei a.s. bij: Jos Roebben, Blmdestraat 7 te Beverst
(011/41.32 35), Jan Vandebrod. Zonhovestraat 5, bus
2, Beverst (011/41.65.60) en Vic Putzeys, Scheelstraat 28 te Schoonbeek-Beverst (011/41.22.11).
Inschrijvingsgeld: 1000 fr.
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BELEIDSNOTA '89-'94 TE ST.-NIKLAAS

VLAANDEREN
MEI
10 DESTELBERGEN: Jaak Vandemeulebroucke
spreekt over de Vlaamse hormonenmafia. Zaal Admiraal, Dendermondsesteenweg 228, om 20u. Org.;
VU-Destelbergen-Heusden.
16 DEINZE: Vergadering VU-afdeling Deinze in 't
Veer, Achterstraat 61 te Astene. Gelegenheid tot
kontaktname met o.a. de vijf mandatarisseen (bvb.
voor sociaal dienstbetoon) van 20u. af.
19 ASSENEDE: Dia-voordracht over „De wonderbare wereld van Tijl Uilenspiegel'" door Bert Peleman. Om 20u. m 't Leeuwken, Diederikplein 22. Org.:
Vlaamse Vriendenkring 't Leeuwken Assenede.
26 STEENHUIZE: Kaas-, Maatjes, Wijn- en Bieravond, in zaal Amalrik, Holmanstraat te Steenhuize.
Eregasten; André Geens, Willy Kuijpers, Bob Van
Hooland en Pier Janssen. Aanvang: 20u. Org.; VUZuid-Herzele.
29 DEINZE: In 't Veer, Achterstraat 61 te Astene
om 20u., vergadering FVV-Deinze. Herman Maes
spreekt over ,,Wat is gelukkig zijn?".

NIEUW POLITIEK
KOLLEGE
GROOT-HAALTERT
Op 7 april j.l. werd een nieuw Politiek Kollege
gekozen. Dit gebeurde in het vernieuwd VU-lokaal
,,De Eglantier" te Haaltert.

Te Sint-Niklaas besprak de gemeenteraad de beleidsnota 1989-1994 van de SP-VU-PVV-koalitie. De
51 biz. tellende nota gaf aanleiding tot een marathonzitting van ruim acht uur, waarin de oppositie (CVP,
VI. Blok en Agaiev) vooral uitblonk door oeverloze
tussenkomsten. Ofwel ging men in op pietluttige
details, ofwel hield men het bij kant noch wal rakende
algemene beschouwingen.
In feite was er voordien al heel wat gezegd geweest
over de beleidsnota, maar dan door allerlei adviesorganen, die daartoe de kans had gekregen in meer
dan 50 inspraakvergaderingen. Die waren goed voor
meer dan 80 amendementen, die door het stadsbestuur in het dokument werden opgenomen.
Volgens VU-fraktievoorzitter Lieven Dehandschutter getuigt het van moed dat het schepenkollege de
beleidsnota aan een grondige inspraakronde onderwierp. ,,Deze koalitie kiest voor duidelijkheid. De
bevolking weet waar ze aan toe is. De inhoud en de
procedure hebben bijgedragen tot meer vertrouwen
tussen bestuurders en bestuurden. De inspraak
vormt een konstante in alle hoofdstukken van de
beleidsnota. Door de nota zelf aan een uitgebreide
inspraakronde te toetsen, is het schepenkollege alvast in zijn ingangseksamen geslaagd. Er was een
tijd dat gezegd werd dat de stad onbestuurbaar wordt
als men de bevolking inspraak geeft. Thans luidt het
devies dat inspraak leidt tot een beter bestuur", aldus
Dehandschutter.

„AMENDEMENTEN"
Schepen van verkeer Mare Huys lichtte de amandementen toe die in zijn luik vande beleidsnota
werden opgenomen. Er zal speciale aandacht besteed worden aan het onderhud van trottoirs en
voetpaden om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen. Om de verkeersopvoeding zo
efficiënt mogelijk te organiseren, zal per school een
verkeerskonsulent worden aangesteld om alle initiatieven te koördineren en te stimuleren. Om parkeer-

overtredingen beter te kontroleren, zullen er parkeerwachters aangesteld worden.
Schepen Nelly Maes had een hele waslijst amendementen voor haar departement van Kuituur, Ondenwijs en Jeugd. Zo zal het stedelijk museum
funktioneel worden gerenoveerd. Prioriteit zal gegeven worden aan het Exiibriscentrum, waarna het
Historisch Museum Land van Waas aan bod komt.
Speciale aandacht gaat ook naar animatie-, promotieen edukatieve programma's voor het museum.
Voorts wil het stadsbestuur de beiaardkoncerten
opnieuw programmeren en het profiel van SintNiklaas binnen het Festival van Vlaanderen hertekenen. In het tentoonstellingsbeleid zal stelselmatig
aandacht besteed worden aan jonge hedendaagse
kunstg.

SPEELBOS
Inzake onderwijsbeleid wil men in de basisschool
van de deelgemeente Nieuwkerken een projektie- en
krea-klas inrichten. In het kunstonderwijs zullen dagkursussen met beperkt leerplan worden gestimuleerd.
In het hoofdstuk Jeugdbeleid werd ook een en
ander aangepast. Zo wil men in de deelgemeente
Belsele een speelbos voor de jeugd verwerven. De
werking van het Verenigingssekretariaat zal omgevormd worden tot een efficiënt en betaalbaar dienstenpakket, geïntegreerd in de globale stedelijke
dienstverlening. Om de leemte inzake vakantie-opvang op te vullen, wordt een initiatief voor 11- tot 15jarigen ontwikkeld. In overleg met de sportsektor zal
voor de jeugdverenigingen gezocht worden naar een
grotere gebruiksmogelijkheid van de stedelijke sportinfrastruktuur.
De beleidsnota werd goedgekeurd door de meerderheidsfrakties. De CVP onthield zich en het Vlaams
Blok stemde tegen. Het enige Agalev-raadslld verliet
voor de stemming zonder enige reden de zitting.

Volgende bestuursleden maken deel uit van het
Politiek Kollege;
Afdeling Haaltert; Herman Goeman, Paulette Looze, Paul-Emiel Piro en Frans Nerinckx.
Afdeling Denderhoutem; Isidoor Van Den Hauwe,
Hans Sonck en Mare Simon.
Afdeling Kerksken; Paul De Pelmacker en Jan Van
Eetvelde.
Afdeling Heldergem; Alfons De Grom.
Met eenparigheid van stemmen werd Jan Van
Eetvelde gekozen tot voorzitter; ondervoorzitter; Alfons De Grom; sekretaris; Paulette Looze; penningmeester; Hans Sonck en VUJO; Mare Simon.
Deze ploeg is vastbesloten er keihard tegenaan te
gaan, iedere gemeenteraad zal, samen met de leden
van de Politieke Raad, grondig voorbereid worden.
Geen Michiels of een Paula D'Hondt houdt hen
tegen.
Er zal een bus ingelegd worden naar de IJzerbedevaart en tal van andere aktiviteiten worden gepland.
De groepsgeest, de bezieling en de werklust o.l.v.
voorzitter Jan Van Eetvelde staan borg voor een
goede werking.
Wij wensen het bestuur Groot-Haaltert een vruchtbare politieke werking.
Maria Van Caanegem,
arr. sekretaris, Aalst
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De VU-fraktle In de SInt-Niklase gemeenteraad: Mare Huys, Roger Van Rarnst, Lieven
Dehandschutter en Nelly Maes, (foto iv)
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VU-EEKLO
IN HET NIEUW
Op 19 maart en 10 april j I vonden voor de
VU-afdeling Eekio statutaire verkiezingen
plaats
De samenstelling van het nieuw bestuur is
als volgt
Voorzitter Johan Van de Woestijne (herkozen) Sekretans Jan Dhoop Pennningmeester Guido De Maere (herkozen) Propaganda/
organisatie Jan De Maeyer P R /Ledenadministratie Roger Roesbeke en Christiane
Slock Jongerenwerking Paul De Kesel Ondervoorzitter Chns Verhasselt
Voortaan is het sekretariaat gevestigd p/a
9900 EekIo — Ganzepoel 5, tel 77 39 78
Maken verder deel uit van het bestuur
Magda Bommele, Roger Smessaert, Ene Vandenhouweele, Kurt Van Hoorebeke, Godelieve
Verheeke, Freddy Van Acker en Jaak De
Muynck

WESTVLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
MEI
7 MENEN Gote Ruilbeurs van 9 tot 12 u in
Trefcentrum West-Flandria, leperstraat 65
7 DEERLIJK, Derde Familie-autozoektocht t v v
Mensen van Rustoord Mindervaliden gehandicapte
kinderen en hulpbehoevenden inschrijven van
12u30 tot 14u in café Brouwershof Hoogstraat
Prijsuitreiking om 20u in Gaverkasteel op Gaverdomein Hoofdprijzen microgolfoven tuinset fietsen
weekends radio-cassetterekorders enz (totaal
150 000 fr) Org VU-Deerlijk
11 MENEN • Kaarting Derde Leeftijd, in Trefcentrum
West-Flandria leperstraat 65

BRABANT
BRABANT
MEI
11 HALLE-VILVOORDE Vergadenng voor de kandidaten voor het arrondissementsbestuur (verkiezingen 26 mei)
18 HALLE-VILVOORDE Vergadering arrondissementsbestuur om 20u m 't Schuurke te Brussel
26 HALLE-VILVOORDE Arrondissementsraad om
20u in zaal Collegium te Groot Bijgaarden Kooptatie van arrondissementsraadsleden verkiezing arr
voorzitter en sekretans arr bestuur en partijraadsafgevaardigden Kandidaturen voor 17 mei bij Stephane Rummens Vilvoordsesteenweg 23A 1850 Grimbergen
JUNI

MEI
8 WERVIK' Maandelijkse kaarting om 14u in de
Grooten Moriaen Org VVVG-Wervik
9 WERVIK. Fietstocht (20km) met start om 14u 30
in Gellyncklaan Org VVVG-Wervik

6 WEMMEL • Ierse avond, in K O De Zandloper om
20u Org Vlaamse Kring Wemmei
10 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE. Derde feest in
't hart van Brussel

ADVERTENTIE

SIEMENS

Een perfekte wasbeurt
in 30 minuten,'

SrWAMATPUJSÏW

^.'Jr

Nee, je droomt met Dank zij zijn technologische
voorsprong is Siemens er in geslaagd een wasprogramma op punt te stellen dat licht bevuild linnen opfrist In een
rekordtijd van 30 minuten i De ideale oplossing voor uwtennispak, voor de geliefkoosde rok van grote zus, en voor de
sweat-shirts van de jongste
Dat alles danken we aan de Aqualift van Siemens
Een nieuw wassysteem waarmee je wasmiddel, water, elektriciteit én tijd bespaart

Siemens,
Onze voorsprong, uw komfort.
33
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AANBEVOLEN HUIZEN
BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

r ETRA

Vl^
l3w/V
^^^^

Houtzagerij

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
V A N DER CRUYS

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en piatenhandei
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15

P.V.B.A.
HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel.; 03/457.23.89

Tel.: 053-66.83.86
AFD.: OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel.: 054-33.17.51
054-33.11.49

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

FERAUTO
Auto-onderdelen
-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

091/60.13.37

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

i':^éi\\^.^
•TCENHOUWEMVCST U
ANTWCIMN T.~«31.3».«»

"LV

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

02/759.54.54
na 18 uur.

Doe-het-zelvers ontvangen bij het
materiaal een duidelijke werktekening.
Omdat het onder Vlamingen blijft,
„10% extra korting op onze laagste
prijs". Recent nummer van „WIJ"
volstaat als bewijs.

EEN ADVERTENTIE
IN WIJ
RENDEERT!
02/219.49.30

ZO'VEEL BETE»
•i«««t«rfcl««raiak*r

^f
m
• i
-•-r

De grootste en meest gespecialiseerde sierschouwenzaak.

Aanleggen van terrassen,
klinkers en kasseien.

TEL.:

^
InnMtvMfk

4.500 m^ TOONZALEN

TUINAANLEG
+ ONDERHOUD
Tel.:

^

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

ADVERTENTIE

BOH:

JfL

WMi

nrir##//////////////////////>

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

verandas genknv.

Adres •

ttmm^mÊmmMtttttittiHimt/mn/i

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak.

Kreatiever bouwen voor beter wonen*

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

Gemeente:

Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel.: (011)36.32.60.
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EURO-RONDE VAN
VLAANDEREN
GESTART
Zaterdag ging te Brugge en aan de kust de EuroRonde van Vlaanderen van start. Dat er grote animatie was moet je aan de Vlaamse stranden maar eens
vragen...
De VU-EVA-bus zal van vrijdag 5 mei tot en met
volgende week op volgende plaatsen terug te vinden
zijn. U bent er altijd welkom om uw simpatie te
betuigen!
Volgende week brengen wij een nieuwe lijst van
trefpunten.
5 mei

universitair ziekenhuis

EUROFEEST

6 mei

Het Universitair Ziekenhuis van de Universitaire Instelling Antwerpen werft aan
voor indiensttreding in 1989 (m/v):

7 mei

Deinze (markt)
Aalter (kerk)
Ivlaldegem
Eekio
Gent, Korenmarkt

8 mei

Gent Sint-Pieters
(markt)
7u
Gentbrugge (markt)
9u
Zelzate (markt)
lOuSO
Korenmarkt
I4u

9 mei
FEEST

Roeselare gans de dag
Zaal Mandelhoeve,
Westlaan,
20u
Roeselare

10 mei

Meulebeke,
Wingene (markt)
Tielt,
Izegem

11 mei

Oudenaarde (markt)
Oudenaarde
akties aan de stations
Oudenaarde en Ronse
Oudenaarde,
zaal Mantovani
20u

DIENSTHOOFD INFORMATICA
Taken:
D dagelijkse leiding van een dienst informatica van 10 personen; D informaticaplanning voor de ziekenhuisdiensten; D beheer van twee grote minisystemen met
ongeveer 200 terminals en PC's in een LAN.
Profiel:
D universitair diploma met specialisatie informatica; D minimum 6 jaar nuttige ervaring; D ervaring in functionele analyse, bij voorkeur in een ziekenhuisomgeving.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De modaliteiten en voorwaarden i.v.m. de kandidatuurstelling kan men bekomen
bij de direktie Personeel, Examensekretariaat, Wilrijkstraat 10,2520 Edegem.
(evt. tel. 03/829.11.11, toestel 1170, maandag t.e.m. vrijdag van 9.30 u tot 12.30 u
en van 13 u tot 17 u)
2. De Ingevulde sollicitatieformulieren (cfr. modaliteiten) dienen persoonlijk of aangetekend ingeleverd te worden op hogervernoemde dienst, uiterlijk op 26 mei
1989.
Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen van de Universitaire Instelling Antwerpen
legt een wervingsreserve aan voor (m/v):
EURO-HAPPENING

PROJECTLEIDER INFORMATICA
Taken:
D analyse en programmatiewerk in een vierde-generatie omgeving; O leidinggeven aan programmeringsanalysten.
Profiel:
D universitair diploma met specialisatie informatica; D minimum drie jaar ervaring in analysewerk, bij voorkeur in een ziekenhuisomgeving.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De modaliteiten en voorwaarden i.v.m. het examen en de kandidatuurstelling kan
men bekomen bij de direktie Personeel, Examensekretariaat, Wilrijksfraat 10,
2520 Edegem. (evt. tel. 03/829.11.11, toestel 1170, maandag t.e.m. vrijdag van
8.30 u tot 12.30 u en van 13 u tot 17 u)
2. De ingevulde sollicitatieformulieren (cfr. modaliteiten) dienen persoonlijk of aangetekend ingeleverd te worden op hogervernoemde dienst, uiterlijk op vrijdag
26 mei 1989.
3. Het aanwervingsexamen heeft plaats op zaterdag 10 juni 1989 in de voormiddag.
ADVERTENTIE
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Wervik (markt)
Poperinge, Keikopmarkt
leper
(Westhoek
Expohallen)
20u
leper (markt)
9u
Koksijde
I4u
Oostduinkerke
17u
9u30
10u30
Ilu45
14u15
16u

EUROSTEUNFONDS
Verkiezingen kosten geld, veel geld. De
Volksunie is geen partij die bij belangengroepen 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 naamloos in WIJ meegedeeld worden.
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ANTWERPEN
MEI
7 ZWIJNDRECHT-BURCHT:Fietsrally, ca 30 km
Vertrek tussen 11 en 13 uur aan Vlaams Huis,
Potstraat 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, VUJOStabroek en VUJO-Kapellen 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 m Kapellekestioef te Tongerio Voordracht door E P Juvelanus 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 Prijs-leden 800
f r , met-leden 850 fr Info bij FVV-Berchem
(321 73 60)

DERDE EUROPA-AVOND TE MECHELEN
Op 20 apnl vond te Mechelen de derde gespreksavond plaats in het kader van de konferentiecyclus
,,Europa Uitdaging 1992"
De moderator/spreker Walter Luyten leidde de
gespreksavond m De gastspreker Karlos Garaikoetxea (Baskisch en Spaans parlementslid) en Jaak
Vandemeulebroucke (VU-EVA) w/erd gevraagd om
hun kijk te geven op het, Europa der volkeren", het
tema van deze gespreksavond

SPANJE
Karlos Garaikoetxea gaf een praktisch voorbeeld
van wat Walter Luyten „de kracht van de idee" (van
het Europa der volkeren) noemde Hij dankte vooreerst de Volksunie voor de goede samenwerking
Hierna gaf hij een overzicht van de geschiedenis van
Baskenland, en vooral van de evolutie naar meer
autonomie De Basken hebben na Franco een vrij
grote autonomie verkregen vooral op het gebied van
de kuituur, het onderwijs, de politie, de media en de
industnalisenng Opvallend is echter vooral dat de
belastingen m Spanje op regionaal vlak worden geïnd
waarna men enkel dat deel moet afgeven dat voldoende IS om de centrale staat te betalen voor de
diensten die de regio krijgt van de staat Garaikoetxea benadrukte dat zijn partij, de Eusko Alkartasuna,

ADVERTENTIE

DEZE WEEK IN

Bruce Weber en de man als lustobjekt
Patrick Duynslaegher interviewde Bruce We
ber die de nnodefotografie op haar kop zette door mannen te gebruiken als openlijke
verleiders
4 X mama, 4 x cadeautles
Binnenkort IS het moederdag Opzoek naar
Ideeèn voor een gepast geschenk ? Wl] ko
zen verrassingen voor vier heel verschillen
de mama s

iiMiiRvrf
FOTOBIA
nnuctwEBEii
EDDIE MN mil
AFSCHEID
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Kleine koopgids voor sportschoenen
Alleen wie zijn eigen voeten kent en weet
heeft van de specifieke eisen van elke sport
kan dejulste schoenen kopen Met de hulp
van een expert zetten wij u op de juiste piste
Zilver schittert op tafel
Thomas Mlines Baskeil zilverexpertChristies
vindt de zilvermarkt een uitstekende invalshoek om de evolutie van de kunst- en antiek
markt te schetsen Naast de waarde van antiek zilver ook een kijk op hedendaags tafelzilver

tegenstander is van een geweldpolitiek Hij haalde
hierbij aan dat 70% van de Basken op nationalistische partyen stemt, waarvan 16% op de Hern Batasuna (politieke vleugel van de ETA)

EMOTIE
Hierna verwoordde Walter Luyten zijn ervaringen
en visies op de evolutie in de idee ,Het Europa der
volkeren" Zijn interventie viel op door de emotionele
intensiteit die deze idealistische VU-senator m zijn
woorden legt Zijn ervaringen tonen aan dat de idee
,,volk" of,,regio" de jongste decennia een enorme
positieve evolutie heeft doorgemaakt Daar waar
vroeger de volksnationalisten door machtsargumenten en hoongelach werden geminimaliseerd of van de
kaart geveegd, hebben de aktiviteiten van mensen
zoals Walter Luyten of Willy Kuijpers de idee van de
volksgebondenheid die de staatsgebondenheid overbodig maakt aanvaardbaar gemaakt voor de gewone
burger ja zelfs voor de meeste machtshebbers

DE REGIO'S
Vervolgens kwam Jaak Vandemeulebroucke aan
het woord Hij toonde aan hoe de idee van een
Europa der volkeren zich sinds de eerste Europese
verkiezingen in 1979 ook in Europa heeft uitgebreid
De Europese Vrije Alliantie (EVA) telt op dit ogenblik
21 regionale partijen, die 4 zetels bezetten in het
Europees parlement Na de verkiezingen op 18 juni
zullen dit er 8 zijn Verder benadrukte Vandemeulebroucke hoe de EVA samen met de groene partijen
een fraktie veel macht had in de Europese beslissingen, vooral wat betrof de sociale zaken, de landbouwpolitiek en de regionale ontwikkelingspolitiek Als
grootste verdienste kan men de EVA (en vooral
Vandemeulebroucke) meegeven dat zij ervoor gezorgd heeft dat de regionale Europese ontwikkeling
moet gebeuren via regionale besturen en met meer
via de nationale besturen' De Europese verdiensten
van de EVA zijn enorm groot, ook op andere vlakken
Hierbij merkte een toeschouwer terecht op dat de
Volksunie meer kan bereiken via Europa dan via
België'
Walter Luyten bedankte tot slot de sprekers en het
aandachtige 110-koppige publiek Ook de organisatoren van deze konferentiecyclus kregen nog een
stevige bedanking en een warm applaus
Toon Pans

GEVRAAGD
P 32-jarige gehuwde vrouw zoekt een betrekking in
fabriek of onderhoud Voor ml tel staatssekretariaat
Valkeniers, 513 83 00 post 311

ZOEKERTJES
D Man uit Vlaams-Brabant, met ervaring als postbode, zoekt een betrekking als besteller in een firma
Voor ml tel staatssekretanaat Valkeniers, 513 83 00
post 311
D
Nederlandssprekende Marokkaan, met
werkvergunning A, gehuwd met perfekt Nederlandssprekende Marokkaanse, zoekt een betrekking m het Brusselse Alle werk wordt
aanvaard. Voor ml staatssekretariaat Valkeniers, 513 83.00, post 311
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AANBEVOLEN HUIZEN

NV BERT Cars en Trucks
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

03/321.76.86

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944
Diensten: verhuring lange termijn D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens, vrachtwagens er1 carrosserie

DE PRIJSBREKER

ESOXSTAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Open van 10 tot 19 u.

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASERWARMING
Tel. 426.19.39

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortier
02/428.69.84

A^ O E V R I E S E ^ k
V ^oonverlichtin B^ 1
%

nv

de winne-fabrisac

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

baron ruzïtttlaan "8
^
8320 bruimf 4
^
l ^ b a a n bruitgc oostkanip^a|

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:

/ migrostraat 128
/B 9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16
drukkerij
typo - offset - repro
enveloppen - rx enveloppen
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

^^^i^^'

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen

Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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053/80.10.09

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

ZANGFEEST (1)
Proficiat voor de vernieuwing van het jongste zangfeest, fns en dus goed De toespraak
van voorzitter Celis was echter inhoudelijk
bedroevend zwak In ons gezelschap ging een
schaterlach op toen hij voorstelde om een
„Gemenebest van alle Nederlandstaligen" uit
te bouwen en daann o m de Sunnamers naast
de Zuidafnkanen plaatste
Inderdaad, doe maar eens de bewust geworden Sunnamers vergaderen met Zuidafrikaners
,,Als je dat apart doet", fluisterde
schalks mijn buurvrouw, ,,en in twee verschillende gebouwen — is dat misschien mogelijki" Heeft voorzitter Celis ooit met Sunnamers of met de Nederlandstaligen uit Aruba of
de Antillen gesproken "^ Er zijn andere samenwerkingsvormen te bedenken dan de achterhaalde (imperialistische) gemenebestvorm,
die ons bovendien totaal „vreemd" is
G.K., Herent

ZANGFEEST (2)
't Blaadje van het Vlaams Blok schreef het
duidelijk Ze komen alleen nog naar het
Vlaams-Nationaal Zangfeest en de IJzerbedevaart om hun produkten trachten te verkopen
Maar het jongste Zangfeest beweest nog een
intentie meer heme schoppen De pak weg
100 fluit(st)ers waren — net zoals op de
IJzerbedevaart — op post Fluiten, joelen,
wanneer het deze sektaire mensjes met beviel
Ze trachtten een religieus bevrijdingslied met
wereldklank te smoren
Naast Rushdie's belagers, Khomeini's volgelingen en Paisley's verhitte aanbidders kunnen we deze Vlaamse Le Pen-groep plaatsen
Met de Vlaamse Beweging of de Nederlandse
kuituur hebben zij mets meer te maken — voor
wie het nog met wist
J.V., Kessel-Lo

KLAKKELOOS
In WIJ (14 april j I) stelt u het voor alsof de
Baskische guerilla-organisatie ETA zonder
enige reden het bestand met de Spaanse
regering opzegde Dit gebeurde echter maar
nadat de Spaanse regering de in Algerije
overeengekomen bewoordingen van een perskommunikee eenzijdig wijzigde, dus een overeenkomst verbrak De reden hiervoo is mij
onbekend, maar het kan best geweest zijn om
haar Spaans-chauvinistische achterban te
sussen Het is dus duidelijk met ETA die aan
de oorsprong van het opheffen van het bestand ligt
ETA zou haar krediet bij de Baskische bevolking verliezen Ik daag u uit om deze bewering
met cijfers te staven' Integendeel, bij opiniepeilingen uitgevoerd in opdracht van de
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Spaanse krant Diario 16 in februan '89 blijkt
dat Hem Batasuna (HB), de Baskische partij
die dezelfde doelstellingen als ETA nastreeft,
nu 24 % van de stemmen zou halen, terwijl het

De redaktie ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven
gaan de sclieurmand in, evenals
sciietd- en smaadbrleven. De andere publiceert zij, naargelang er
plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar
te maken zonder de essentie van
de inhoud te veranderen. Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst,
tenzij de schrijver verzoekt
slechts de initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaktie.
bij de verkiezingen in november '86 slechts
12,1 % behaalde in de 3 autonome provincies
Dit betekent dat HB nu de grootste partij zou
zijn bij verkiezingen Natuurlijk kan de Spaan-

se regenng op internationale steun rekenen
om het Baskisch nationalisme te fnuiken Welke staat IS met tegen volksnationale bevrijdingsbewegingen' Van welke staat heeft de
Vlaamse beweging misschien ooit steun gekregen '
Ik WIJ WIJ aanraden om de berichten van de
persagentschappen wat minder klakkeloos
over te nemen, zeker als het gaat om nationaliteitenkwesties Zowel de inhoud als de terminologie irnteren mij te vaak
Johan Bosman, Melle

RECHTZETTING
In onze bijdrage over het Davidsfondskongres (WIJ, 28 april, biz 26) is een storende fout
geslopen (Laatste kolom, voorlaatste paragraaf) Om alle misverstanden te voorkomen
de juiste weergaven
,,Doorheen dit alles hield voorzitter Van
Gerven ook een pleidooi om „ons taalgebruik
te federaliseren" Federaal betekent voortaan
Belgisch, centraal Nationaal betekent voortaan Vlaams, Waals of Belgisch Verkeerd
woordgebruik zou tot verkeerde politieke inzichten en gevolgen kunnen leiden "
Met onze verontschuldigingen

ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine
Het daagt in het Oosten
In navolging van de ontwikkelingen in de Sovjetunie zetten verschillende
Oosteuropese landen de deur naar meer liberalisme langzaam op een kier.
Een overzicht van het Oostblok in beweging, deze week in Knack.
Willy Claes

Lars Noren

Het IS biezonder rustig rond Ekonomieminister Willy Claes en dat kan al
leen betekenen dat het goed gaat met
onze ekonomie ,, Hout vasthouden'',
zegt de SP vice-premier, in een ge
sprek deze week in Knack

Van de 15 onrustbarende stukken van
de Zweedse toneelschrijver Lars Noren zijn er op de Vlaamse planken
weinig ongespeeld gebleven Een in
terview, naar aanleiding van ,,Een
dagswezens" bij het Nederlands Toneel Gent Deze week in Knack

De groene rechter
Als subsituut bij het parket in Antwerpen was Paul Morrens veel betrokken
bij milieuzaken Als politierechter
schreef hij nu een handleiding over
hoe bedrijven zich tegenover het milieu moeten gedragen Een gesprek,
deze week in Knack
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Nico Claesen
Nico Claesen kwam als een grote vedette van Tottenham Hotspur naar
Antwerp, maar daar bleef hij een seizoen lang invaller Een gesprek met
een getergde voetballer, deze week in
Knack

LEPEL & VORK
RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Brood- en
banketbakkerij

Herberg Viking
R. DE B E U L E
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

M a a n d a g gesloten
Rustieke sfeer

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

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

JfOtfi

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE
kUfi^erstraat 3 3Ó90 bree

ai

Guido Dosogne
Arduinkaai 5 (KVS)
1000 Brussel
02/218.01.27

'tboerenhof

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

Ctiff' Zj^

S'mds 15 jaar Vlaams-Nationaal trefpunt in het hartje van
Brussel.

—

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

Hostellerie

^ütm
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

De familiezaak met traditie

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
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
(Karel Severs)

Feestzaal-Hotel-Restaurant-Tea Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 min van de kust in het
W e s t v l a a m s e Verschaevedorpje Alvenngem stelt U een zee voor v a n
Kalmte Komfort Keuken
Rust Flomantiek Rustiek
WIJ bieden U
6 luxueuse k a m e r s met alle d e n k b a r e komfort
Kamer met ontbi|t 2 pers Vanaf 1750 F
Eveneens pension en 1/2 pension mogelijkheden
W e e k endverblijf
Fijne Franse keuken a a n de k a a r t en m e n u s vanaf 695 F
tot 1600 t
Een h a r t voor de kinderen eigen speelruimten en a a n g e
paste m e n u s
Voor informatiepakket nopens onze mogelijkheden tel.: 058/28.80.07.
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