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EmnMQiEnmi:
NV BERT Cars en T r u c k s
Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN

Tel. 02/582.13.12

02/582.04.10

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

AUDI - PORSCHE 924-944

Diensten- verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER

ESOX STAN PHILIPS

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

Guido 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
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drukkerij

typo - offset - repro
enveloppen - rx enveloppen
kettingformulieren
boekdruk - direct mail
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baron ruzettelaan IX
8320 brugie 4

^ 0 5 0 / 3 5 74 04

migrostraat 128
'S 9328 schoonaarde
dendermonde
052 42 33 04 - 42 39 16

Alle trofeeën, wimpels, bekers,
speldjes, badges, enz.
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J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:
053/80.10.09

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

BEWIJZEN DAT BRUSSEL
ONZE HOOFDSTAD IS
p de Euro-stembusdag verkiezen de bewoners van de
Brusselse agglomeratie een hoofdstedelijke raad Een
langvenwachte stembeurt want de regerende politici hielden Brussel al te lang in de koelkast
Men moet reeds naar de agglomeratieraadsverkiezingen van eind november 1971 om nog iets over Brussel te
horen Het waren verkiezingen om met bijster fier over te
zijn, van de 83 zetels gingen er 30 naar Nederlandstaligen
en onder deze 30 waren er dan nog 11 zogenaamde FDFVlamingen Een truuk van het toenmalige Rassenblement
Bruxellois De VU die deze machinatie had voorzien
vroeg in het parlement bij amendement dat Vlaamse en franstalige
kandidaten op afzonderlijke lijsten zouden verkozen worden Het kon
toen nog met De omstreden Vlamingen hielden de alarmbel in bedwang
en de agglomeratieraad werd éen maskerade Positief punt was dat de
twee gemeenschappen elk een eigen kultuurkommissie kregen
De agglomeratieinstellingen werden nooit wat zij hadden kunnen en
moeten worden De NCC daarentegen toonde
haar levenskracht Overal in de agglomeratie
schoten initiatieven uit de grond
Het is hier met de plaats om te evokeren wat
er zich binnen die tijdsspanne in Brussel heeft
afgespeeld, wel de kans om te wijzen op de rol
die iemand als Vic Anciaux in dit proces heeft
gespeeld Zowel tijdens de periode dat hij
staatssekretaris voor Sociale Zaken was als
daarbuiten is hij steeds in Brussel aanwezig
geweest Wellicht is hij de meest markante
pasaangever van de Vlaamse gemeenschap
te Brussel
Als staatssekretaris pakte Anciaux als eerste enkele verziekte problemen aan, van de
manke kulturele infrastruktuur, de verkrotting,
de migrantenproblematiek tot de sociale voorzieningen Hij was het die
voor de Vlaamse gemeenschap in de agglomeratie lokalen aankocht
HIJ was het ook die zowat overal m Vlaanderen ging pleiten om Brussel
met los te laten, een streven dat bekroond werd met zijn voorstel om van
de stad de hoofdstad van Vlaanderen te maken
,,Brussel ook onze hoofdstad i" is een oude slogan van de Vlaamse
beweging die echter te veel slogan is gebleven en te weinig waarheid
Brussel bleek steeds te ver en bovendien een stad om te gaan werken,
met om te leven Recente peilingen bevestigen deze overtuiging Maar
Brussel is meer dan dat Brussel is van ons, altijd geweest Men moet er
de onvertaalbare namen van straten, pleinen en wijken maar eens op
nalezen
Vlamingen, ook flaminganten, hebben Brussel te lang vijandig
bekeken, terwijl de stad juist met liefde diende te worden bejegend Met
Brussel bedoelen wij dan het echte Brussel, dat van de gewone
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mensen, het Brussel van ons verleden, de stad van het dagelijks werk
voor tienduizenden Maar ook het Brussel van de toekomst Steeds
meer en meer inwoners worden zelftjewuste Vlamingen, zonder kompleksen En dat zal nog beteren want hun voorbeeld geeft aan
verfranste Vlamingen de kracht om vreer fier op hun roots te zijn
Aan de Vlamingen die beweren dat ze in Brussel met Nederlands met
geriefd geraken dient gezegd dat die tijd voorbij is Zelden nog, of het
zou in fransdolle nesten of in sommige deelgemeenten moeten zijn,
worden klanten in het Frans afgescheept De cijfers van een recent
onderzoek bevestigen deze kentering 80% van 500 ondervraagde
Vlaamse Brusselaars verzekert behoorlijk onthaald te worden in winkels
en in openbare diensten
Daar tegenover staat dan weer dat 38 % van de ondervraagden de
stad wil verlaten omdat deze onleefbaar is geworden Een cijfer om over
na te denken
BIJ de jongste regeringsvorming werd het staatssekretariaat voor
Leefmilieu, Huisvesting en Tewerkstelling toevertrouwd aan Jef Valkeniers In het jaar dat zijn mandaat duurt heeft
Valkeniers een nooit aflatende aktiviteit ontplooid Met zijn aktie Laat Brussel weer ademer) speelde hij konkreet in op het verlangen
naar een menselijke grootstad
Het lag dan ook voor de hand dat Vic
Anciaux en Valkeniers de kop vormen van een
krachtige VU-lijst voor de hoofdstedelijke raad
Een lijst die er in globo aantrekkelijk uitziet
Dit is ook nodig want de problemen die onze
hoofdstad kent zijn gigantisch Brussel is op
weg de hoofdstad van Europa te worden Een
uitdaging maar tevens een vraagteken, want
alhoewel bedongen werd dat de grenzen van
de agglomeratie definitief vastliggen is de
invloed van deze buitenlandse invasie nauwelijks te meten op de Brusselse rand Anciaux vroeger, en Valkeniers nu
hebben met geaarzeld het probleem van de migranten aan te pakken,
daar waar anderen dit hebben laten rotten De oplossingen voor het
probleem liggen met dikgezaaid, maar beiden weten dat integratie
slechts kan verwezenlijkt worden langs wegen van menselijkheid
scholing, huisvesting, tewerkstelling, opvang Iedereen weet nu onderhand dat problemen afnemen naargelang de sociale omstandigheden
verbeteren
Ander element is de samenvoeging van de 19 gemeenten tot een of
meerdere entiteiten, het blijft een streefdoel
18 juni a s is voor de Volksunie een dubbele test De partij zal die dag
haar geloof in een eigen Europees beeld kunnen toesten aan de mening
van de kiezer, in Brussel zal haar jarenlange inzet voor een eerlijk
bestuur door en van de twee gemeenschappen beoordeeld worden
Maurrts Van Liedekerke
WIJ - 19 MEI 1989

INHOUD
Begin mei kwamen in Bilbo
(Bilbao) de EVA-partijen samen, de laatste keer voor de
Euro-verkiezingen. Een stand
van zaken en een vooruitzicht op
hoop van zegen!

Het gat in de ozonlaag
wordt volgens wetenschappers steeds groter. Men
wijst hiervoor de CFK's of
drijfgassen als belangrijke verantwoordelijken aan.

M f^
De VU treedt de verkiezinT 1 1 9®" ^"^"^ *^® hoofdstedelijI ^ J ke raad met hoopvolle verwachtingen
tegemoet:
gunstige peilingen, een beresterke
kandidatenlijst, en een oerdegelijk
programma. Een samenvatting.

Metternich speelde in de
Europese politiek tussen
1800 en 1848 een vooraanstaande rol. Een portret
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Vlaams-Nationaal
Weekblad

Vic Anciaux is de meest
Brusselse van alle Vlaamse politici. Anciaux is een
man die ook in moeilijke
tijden zijn verantwoordelijkheid heeft
opgenomen. Hij was partijvoorzitter
en staatssekretaris. Hij is de belichaming van de VU in Brussel. Een
gesprek.
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ƒ% Jef Valkeniers heeft zich
t i % na amper een jaar hard
I ^J werken sterk geprofileerd
als staatssekretaris voor
het Brusselse Gewest. Zelfs in de
franstalige pers erkent men dat hij in
die korte tijd meer gerealiseerd heeft
dan de meeste van zijn voorgangers
in enkele jaren. Een overzicht.
f^ f^
^ f I
^m ^ /

van de diplomaat, minister en voorzitter van het Kongres van Wenen.
^ ^ I H
M Ê
^^ I

Brussel blijft voor nietBrusselse Vlamingen een
grote onbekende. Historikus en Brusselaar Paul De
Ridder kent Brussel als zijn binnenzak.

De
Sovjet-Unie
heeft
steeds haar zware hand
O^'^d^ <^P ^*ë> '^33'' '^^^'^ f^ 0^ De transfer van Mark De
J I 1 Gryse naar Anderlecht was
is de jongste tijd verandering in gekomen. Vooral de weinig ^ J ^ J een nieuw rekord in het
Belgisch voetbal. En Johan
zegevolle aftocht uit Afghanistan
heeft dit tanende beeld aange- Cruyff beleeft met Barcelona hoogdascherpt.
gen als trainer.
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DOORDEWEEKS

KANKER
De aktie ik kom op tegen kanker kende een
groot sukses. Het initiatief van Kathy Lindekens haalde meer dan 60 miljoen frank binnen.
Daar zal intussen nog een smak geld bijgekomen zijn, zodat de totale som wellicht de 80
miljoen zal overschrijden. Opvallend was de
hoge skore van Limburg. Maandagochtend
was deze provincie goed voor 17 miljoen frank.
Tijdens de gala-avond in de Koningin Elisabethzaal verleende al wat naam en faam heeft
in Vlaanderen zijn kostetoze medewerking.
Volgens Kathy Lindekens „was het heel lief
dat de politici zo talrijk in de zaal aanwezig
waren, niaar nu moeten ze hun verantwoordelijkheid opnemen." Lindekens rekent erop dat
de overheid ervoor zorgt dat in elk kinderkankercentrum een psycholoog kan aangeworven
worden. Nu moeten de centra dat met eigen
middelen bekostigen.

GEEN RING
Gemeenschapsminister
Sauwens
van
Openbare Werken en Verkeer moet van een
Grote Ring doorheen het Waasland niet weten.
Sauwens opteerde voor de alternatieve verbinding met de E 17 Gent-Antwerpen via de
ekspressweg Antwerpen-Zelzate (A 11) en de
Kennedylaan in de Gentse kanaalzone. Deze
ekspressweg en de Kennedylaan zullen daartoe omgebouwd worden tot autosnelwegen.
De totale kostprijs wordt geraamd op 1,3
miljard frank.
In het verleden lokte de mogelijke aanleg
hevige protestakties uit van plaatselijke landbouwers en milieugroepen. Door die optie zou
immers heel wat groen opgeofferd moeten
worden. De Vlaamse regering besliste toen om
een milieu-effektenrapport te laten uitvoeren
over de verschillende mogelijkheden ter ontsluiting van de Liefkenshoektunnel. Deze MER
noemde de Grote Ring de beste oplossing.
Volgens milieugroepen was dit echter geen
toeval, omdat Openbare Werken (vooraleer
Sauwens er verantwoordelijk voor werd) een
grote voorstander was van die Grote Ring.
Volgens Sauwens worden in zijn optie de E 17
en de Kennedytunnel ontlast, wordt de gevaarlijke ekspresweg veiliger en moet geen groen
van betekenis opgeofferd worden.

BEZETTE GEBIEDEN
Israël heeft een plan klaar om de volksopstand in de bezette gebieden tot stilte te
brengen. Dat dit plan in zijn huidige vorm
weinig kans van slagen maakt staat echter nu
al vast. In het Israëlische voorstel staat immers
zwart op wit dat overleg met de PLO of de
oprichting van een Palestijnse staat bij voorbaat uitgesloten is. De Israëli's plannen een

Deng Xiaoping geeft Mil(haii en Raise Gorbatsjev de hand. Onder een nooit
geziene roep om demol<ratisering in China werden de Chinees-Russische
betrel<kingen genormaliseerd.
(foto TASS)
groots diplomatiek offensief om buitenlandse
steun te krijgen voor het voorstel.
Het Israëlische plan gaat uit van de Camp
David-akkoorden. Tijdens "regionale verkiezingen" zullen Palestijnen verkozen worden
die een beperkte vorm van zelfbestuur moeten
opleveren. De belangrijke Palestijnse gemeenschap in Oost-Jeruzalem wordt van de verkiezingen uitgesloten. Defensie en buitenlandse
zaken zouden niet tot de beperkte autonomie
van de Palestijnen behoren. Na drie jaar moet
er met Israël onderhandeld worden over de
permanente oplossing. Daar wil Israël ook
Egypte en Jordanië bij betrekken.
Ook in Israël zelf stootte het voorstel reeds
op tegenstand. O.m. minister van Handel en
Industrie Sharon vreest dat deze stap onvermijdelijk zal leiden tot de stichting van een
Palestijnse staat. Een evolutie die inderdaad
onvermijdelijk is.

MAMMOET
Gemeenschapsminister van Onderwijs Daniël Coens heeft een mammoetdekreet klaargestoomd dat de ondenwijswetgeving op dertig
punten wil wijzigen. De meest opvallende

krachtlijnen van dit ontwerp zijn de invoering
van subsidies voor schoolgebouwen van het
vrij onderwijs.
Totnogtoe voorzag het schoolpakt de totale
bekostiging van de schoolgebouwen van het
rijksondenwijs (nu: gemeenschapsonderwijs).
Gemeentelijke en provinciale schoolgebouwen werden voor 60% betoelaagd, maar het
vrij onderwijs moest alles uit eigen zak betalen,
maar kon wel (zoals ook provinciale en gemeentelijke scholen) goedkope leningen met
staatswaarborg krijgen. Coens voorziet nu
voor de vrije scholen eveneens een subsidie
van 60%, en voor de basisscholen en scholen
voor buitengewoon onderwijs zelfs 70%.
Het dekreet legt verder de basis voor de
invoering van een statuut voor het personeel
van het gesubsidieerd onderwijs en voert het
gratis leerlingenvervoer voor de basisscholen
van het gemeenschapsondenwijs opnieuw in.
Het partijbestuur van de VU kon nog niet ten
gronde oordelen over het mammoetdekreet,
maar liet wel reeds weten dat de VU positief zal
meewerken aan de bespreking ervan. De opwaardering van het statuut en de positie van
de leerkrachten, zowel vanuit maatschappelijk
als vanuit financieel oogmerk, vormt hier voor
de VU een prioriteit.
WIJ - 19 MEI 1989
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VAN IJZEREN
GORDIJN...
Tussen Gorbatsjov en Bush brak een regelrechte propaganda-oorlog uit. De 2 grote leiders proberen om het hardst de Westeuropese
publieke opinie te vermurwen met spektakulaire oproepen en voorstellen. Net nu de NAVO
intern sterk verdeeld is over de modernisering
van de korte afstandsraketten, stelde Gorbatsjov voor om eenzijdig 500 SNF-koppen uit
Oost-Europa terug te trekken. De Sovjet-Unie
stelt de NAVO en het Warschaupakt verder
voor om tegen '97 elk 1 miljoen soldaten uit het
uniform te ontslaan. Tenslotte schudde Gorbatsjov nog gedetailleerde voorstellen uit de
mouw betreffende de konventionele bewapening.
De NAVO stond even perpleks, en murmelde uiteindelijk een obligaat „positief maar
onvoldoende". Na een meer diepgaande studie van de voorstellen kwam men tot de
konklusie dat het om 500 kernkoppen gaat, en
niet om 500 SNF-lanceertuigen, dat de kernkoppen niet vernietigd, maar teruggetrokken
zullen worden uit Oost-Europa, maar niet uit
het Europese deel van de Sovjet-Unie. Even
later blies de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sjevarnadze dan weer koud: als
de NAVO toch zou overgaan tot modernisering
van de korte afstandswapens, wil de SovjetUnie het INF-verdrag over de middellange
afstandswapens herzien.

...TOT INF-VERDRAG
Vooral met het voorstel over de SNF-raketten zet Gorbatsjov Bush een lelijke pad in de
korf. Voor de VS is een derde nuloptie, waarop
de Sovjet-Unie met dit voorstel aanstuurt,
onaanvaardbaar. Onderhandelingen hierover
zijn voor de Bush-administratie dan ook uit den
boze. Nochtans dringen nogal wat NAVOpartners, met West-Duitsland en België op
kop, hierop aan. Maar volgens een opiniepeiling in de VS zelf is ook 2 op drie Amerikanen
voorstander van die onderhandelingen. Dat
maakt de zaak voor de Bush-administratie
alleen maar pijnlijker.
Bush poogde wel Gorbatsjov te counteren
door Moskou op te roepen het IJzeren Gordijn
neer te halen en een open luchtruim in te
stellen. Dit Open S/cy-voorstel, in de jaren
vijftig door Eisenhower gelanceerd, houdt in
dat NAVO en Warschaupakt eklaar vrije doorgang zouden verlenen in hun luchtruim. Op het
eerste gezicht lijkt dit niet zo'n onoverkomelijke kwestie voor de USSR, vermits de gesofistikeerde (spionage)-satellieten vandaag de dag
de taak van de verkenningsvluchten boven
andermans grondgebied grotendeels hebben
overgenomen.
WIJ - 19 MEI 1989

Om en bij de 50.000 rockfans genoten zaterdag van het Pink Floyd-konsert op
de Werchterse festivalweide. De rocklegende bracht een spektakulaire show
waarin de muziek niet steeds de belangrijkste plaats bekleedde. Zoals iedereen
trouwens verwachtte.
(foto j . Jacobs)

VTM OVER...
Dat Jef Ulburghs aan menige deur is gaan
kloppen om als kandidaat aangenomen te
worden voor het Europa-parlement, pleit voor
zijn vitaliteit. Dat hij, afgedankt door de Vlaamse socialisten, uiteindelijk een plaats gevonden heeft op een Italiaanse lijst, is hem gegund.
Dat deze omstandigheid hem tot een „ware
Europeaan" zou maken, is een misvatting die
niet alleen bij Nadine Desloovere tijdens de
VTM-uitzending van 10 mei jl. bestaat. Jef
Ulburghs is een inheemse Limburger, een telg
van de Nederlandse stam en als zodanig een
ware Europeaan. Ware Europeanen zijn Europese inboorlingen, die dit ook willen weten. Zij
zijn noodzakelijkerwijs lid van een Europese
volksgroep. Kenmerkend voor Europeanen is
immers dat zij een vrij uiteenlopende verzameling vormen van — soms helemaal niet verwante — volkeren, die toch samengehouden
worden door een aantal gemeenschappelijke
lotgevallen, ervaringen, kultuurstromen. Een
samenspel van gelijkheid en verscheidenheid
veroorzaakte die wondere veelheid van levensvormen op een tenslotte relatief beperkte oppervlakte.

...ULBURGHS
Vlamingen zijn dus uiteraard Europeanen,
zoals Italianen, Engelsen of Basken dit zijn. Zij
zijn niet nóg wat Europeser of pas „ware"
Europeanen, indien zij verhuizen, zich met
elkaar vermengen of op eikaars lijst gaan
staan. De ware Europeaan is zeker niet dege-
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ne die geen belang meer hecht aan zijn
kultuurgemeenschap.
Er bestaan nu echter eenmaal simpele — en
ook boze — geesten, die eenheid niet anders
kunnen of willen zien dan als gelijkvormigheid.
Mensen die streven naar Europese lijsten, met
kandidaten die van overal komen, zitten in zo'n
schuitje. Zij willen niet weten van een Europa,
opgebouwd door de volkeren die het gevormd
hebben. Zij willen een grote Europese staat,
bevolkt met individuen, die eigenlijk van overal
mogen komen en wier taal of afstamming
bijkomstig zijn.

CATALONIE
Een zevenkoppige VU-delegatie bracht het
Pinkstenweekend door in Catalonië. Gemeenschapsminister Johan Sauwens wijdde in Salomo de Carrer de Flandes, de Vlaanderenstraat in. Sauwens en VU-voorzitter Gabriels
hadden o.m. een onderhoud met de Catalaanse parlementsvoorzitter Joaquim Xicoy i Bassegoda en met minister van Openbare Werken
Joaquim Molins.
Minister Sauwens kondigde aan dat hij de
Vlaamse regering zal voorstellen om een
Vlaamse huis te openen in Barcelona. Per jaar
brengen ongeveer 300.000 Vlamingen hun
vakantie door in Catalonië. Zo'n 20.000 Vlamingen blijken er bovendien eigenaar te zijn
van een appartement of buitenverblijf.
De VU onderhoudt al jaren stevige vriendschapsbanden met Catalonië en met de Catalaanse nationalisten van de Convergencia y
Union, de partij die in het Catalaanse parlement al drie legislaturen lang de absolute
meerderheid heeft.

KORTWEG
• De bemidcfelingspoging van Marokko in het konflikt tussen België en
Zaire bleek totnogtoe zonder resultaat Zaïre houdt eraan vast het geschillendossier over de periode vóór en kort
na de onaftiankelijkheid (het contentieu)^ te heropenen, maar dit is voor
België onaanvaardbaar.
• Volgens de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) heeft een integratie
van de EHL (Ekonomische Hogeschool Umburg) In het LUC (Umburgs
Universitaif Centrom) pas zin als „andere en belangrt|kere problemen zl|n
opgelost", 041. de financiering van de
universiteiten.
• Het nieuwe PoiiUek Zakboekje is
uit. Samensteller Ysebaert paste ook
de teksten over de politieke instellingen reeds aan aan de staatshervorming. Het Zakboekje wordt uitgegeven
bij Kluwer te Deume, telt 500 biz. en
kost 1.295 fr.
• De algemene vergadering van de
WereldönEondheifisorganisatle
van de VN verwierp de aanvraag van de
PLO om volwaardig lid te worden. Oe
VS hadden er mee gedreigd hun bijdrage (ong. een kwart van het totale budget) op te schorten indien de PLO
aanvaard zou worden.
• Het was dertig jaar geleden dat nog
een Chtnees«ilusslseh topontmoeting had plaatsgevonden. Tienduizenden Chinese studenten en burgers
maakten van de gelegenheid gebruik
om hun onvrede duidelijk te maken
over het uitblijven van demokratische
hervormingen In China.
• De peronistische oppositiekandidaat
IMenem wordt de nieuwe president van
itegentlniö.
• Sheffield heeft In ingeland blijkbaar
weinig indruk gemaakt Hc^ afgelopen
weekend werden 255 hooitgans van
de Engelse voetbalveidert naar een politieceT getransfereerd.
• Het KS<overieg zit In de put: maandag 22 mei mardieren de kompets in
Brussel.
• Voenm Is Vlaams, ook voor de
fratistatlge famlUeteden van de overleden burgemeester Dodemont.
• Volgens VdB is het beiacheltjk te
geloven in een staatsgreep in België.
De politlkus Is de veeivuidige aanvallen
t»gfBn zijn persoon langzamerhand
beu: trop Is teveel. Intussen werd hl{
wel gevraagd voor de i>endekommissie
te komm getuigen, voor weer een andere 3»ak.
• De soennitische OrooMNoeftl van
Ubanon, bekend om zijn gemirtlgde
opstelling, kwam samen met minstens
15 andere Ubanezen om bij een bomaanslag In Beiroet
• In België staan een half miljoen automobilisten dagelijks gemiddeld 20 minuten In de iile. Dat Is samen jaarlijks
31 eeuwen verloren tijd.

SENATOR WALTER PEETERS
OVER HET ABORTUSDEBAT
• De VU stemde verleden week in de se- maatschappelijke situatie is eigenlijk verannaatskommissie tegen de kern van het abor- derd. Afhankelijk van het gerechtelijk arrondistusvoorstel Herman-IMichielsens, dat goedsement riskeren vrouwen en geneesheren om
gekeurd werd door een wisselmeerderheid.
al dan niet vervolgd te worden. Deze rechtsongelijkheid moet weggewerkt worden. Er is
Wat houdt dit artikel twee eigenlijk in?
„Door dit artikel wordt abortus niet langer echter ook een emotionele reden: een wetswijals een misdrijf beschouwd wanneer de zwan- ziging kan paniekreakties die tot abortussen
gere vrouw in een noodsituatie verkeert, eenleiden verminderen. Uit mijn praktijk als arts
geneesheer verzoekt haar zwangerschap af teweet ik dat als abortus uit de taboesfeer
breken en indien de zwangerschapsafbrekinggehaald wordt, er minder onbedachtzaam tot
uitgevoerd wordt onder welbepaalde voor- zwangerschapsafbreking besloten zal worden.
waarden. Die voorwaarden, o.m. de voorwaar• Het wetsvoorstel Herman-Michielsens zal
de dat de abortus binnen de eerste 12 weken waarschijnlijk goedgekeurd worden in de
van de'zwangerschap moet uitgevoerd wor- openbare vergadering. Zal dit een invloed
den, staan verder opgesomd. Over de voor-hebben op de regeringskoalitie?
waarden wordt later gestemd.
„Ik ben er inderdaad van overtuigd dat dit
Lallemand en Erdman hebben nog een bij- voorstel een meerderheid zal halen in de
komend amendement ingediend dat. bepaaltopenbare vergadering. Als VU-fraktie moeten
dat de rechter het oordeel van de geneesheer
over de vaste wil en de noodsituatie van de
vrouw niet meer kan aanvechten. Als de abortus vóór de twaalfde week gebeurt door een
arts die vindt dat de vrouw in een noodsituatie
verkeert, kan daar achteraf geen klacht tegen
neergelegd worden. Dit houdt ook in dat wanneer een vrouw bij een eerste arts geen
abortus verkrijgt, ze naar een tweede of derde
geneesheer kan stappen. In feite komt dit neer
op abortus op aanvraag, en dat was voor ons
onaanvaardbaar."
• De VU had nog getracht dit aan te passen
maar botste op de onwil van een meerderheid, o.a. ook van de CVP?
„ We hadden de omschrijving van de noodsituatie zoals ze in ons wetsvoorstel staat bij
wijze van amendement ingediend, juist om die
abortus op aanvraag tegen te gaan. We zaten
daarmee ook op dezelfde golflengte als de
PSC en 2 kommissieleden van de PRL. Met
dat amendement dat nog aangevuld werd door
de PSC wilden we die term "noodsituatie" we onze positie hier nog bepalen. Misschien
duidelijk omschrijven, niet als een verrecht-moeten we ons wel onthouden om aan te tonen
vaardigingsgrond, maar als verschonings-dat het de CVP is die door zijn obstruktie een
grond, waarbij abortus in de strafwet blijft maargematigder abortuswet onmogelijk gemaakt
niet meer strafwaardig is."
heeft. Leden van de kristendemokratlsche
• Waarom maakte dit VU-voorstel geen fraktie hebben me trouwens gezegd dat ze het
VU-voorstel eigenlijk wel als basis hadden
kans?
willen gebruiken om een serene diskussie te
„Door de houding van de CVP in de kommis- voeren. Ik denk dat vooral een beperkt deel
sie, die er een is van negatieve obstruktie. De van de CVP-senaatsfraktie zijn onverzoenlijke
CVP weigert elke diskussie. Volgens hen moethouding heeft doorgedrukt op heel de fraktie.
de huidige hypokriete regeling behouden worZelfs de PSC heeft zich in het debat van haar
den. De CVP erkent zelfs geen noodsituaties, Vlaamse zusterpartij gedistancieerd. Het zou
en als er zich dan toch noodsituaties zouden me trouwens niet verbazen indien de PSC zich
voordoen, dan pleit de CVP ervoor dat er maar in de openbare vergadering zou onthouden.
geen vervolging moet ingesteld worden.
Maar omdat de CVP zichzelf nu zodanig in het
Een wetswijziging is nochtans noodzakelijk.isolement heeft gemaneuvreerd, geloof ik niet
Momenteel is er een zeer hypokriete situatie: dat er een gevaar voor een regeringskrisis zou
abortus staat in het strafwetboek maar de ontstaan."
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WETSTRAAT

GOEVERNEURS ZEHEN
ZICH BUITENSPEL
IE verwacht had dat het
kollege v^n goeverneurs
vrij „ambtelijk", in het
kader van de zo noodzakelijke pacifikatle, beslissingen zou treffen, komt
bedrogen uit. Het algemeen administratief toezicht verzandt er evenzeer in kommunautaire
touwtrekkerij. Defranstalige goeverneurs kunnen niet loskomen van
hun ,,gewezen" politieke achterban.
Gevolg ervan is, dat het kollege als niet
bruikbaar moet afgeschreven worden. Het
plaatste zichzelf buitenspel.

SPECIFIEKE V O O G D I J
De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse
Raad. Door wetgevende initiatieven kan deze
knabbelen aan de algemene administratieve
voogdij, en deze omzetten in een specifieke
voogdij. In dat geval wordt de Vlaamse regering bevoegd om op te treden.
Samen met zijn kollega's Bob Van Hooland
en VicAnciaux nam Hugo Coveliers alvast een
eerste initiatief. Het regelt het toezicht op de
gemeenten op het vlak van de kulturele aangelegenheden. Denken we maar aan de gemeenteraadsbeslissingen inzake erkenning en subsidiëring van kulturele aktlviteiten, of Inzake de
gebruiksvoorwaarden van kulturele Infrastruktuur.
Vandaag is de toestand zo, dat elke gemeente de mogelijkheid heeft een erkende
gemeentelijke raad voor kuituur op te richten.
Deze dient dan wel te voldoen aan de normen
van de kultuurpaktwetgeving: representatief
zijn voor alle gebruikers en strekkingen die
aktief zijn in de gemeente.
Probleem is evenwel, aldus de indieners, dat
in bepaalde gemeenten met een bijzonder
taaistatuut de taalproblematiek de ideologische en filosofische diskriminaties kan versterken. Deze situatie werd overigens erkend door
de nationale wetgever, die een bijzondere
'regeling ontwierp. Maar, vervolgen de drie
ondertekenaars, „ook de Vlaamse Gemeenschap dient, zoveel als mogelijk, haar verant-'
woordelijkheid op te nemen om de pacifikatie
WIJ - 19 MEI 1989

Het zo moeizaam bereikt {communautair evenwictit dreigt
scliipbreul( te lijden. Het Icoilege
van goeverneurs dat er een sleutel-onderdeel van Is, voert ztin
opdracht weinig „ambtelijk" uk
Meteen plaatst dit de Vlaamse
Raad en Regering voor een enorme verantwoordeiiikheid. De
f raktie van Paul Van Grembergen
nam het voortouw.

in alle gemeenten op haar grondgebied te
bevorderen."
Konkreet wil het VU-initiatief de betrokken
gemeenten verplichten een kultuurraad op te
richten, die uiteraard aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. „De voorafgaandelijke kon-

ïï

sultatie van alle kulturele verenigingen is een
aanvulling van de wensen en doelstellingen
die geleid hebben tot het stelsel van de rechtstreekse verkiezing en proportionele samenstelling van de schepenkolleges en raden voor
maatschappelijk welzijn in die gemeenten."
Ontbreekt in die gemeenten een erkende kultuurraad, dan wordt een specifiek toezicht
georganiseerd. Een aangeduid ambtenaar zal
alle maatregelen op het vlak van kulturele
aangelegenheden voorafgaand onderzoeken.
Een bij de Kultuurpaktkommissie aangeklaagde beslissing zal hij zelfs kunnen schorsen. De
beroepsprocedure komt bij de Vlaamse regering terecht.
Wordt dit voorstel een dekreet, dan zal het
kollege in deze aangelegenheid geen bevoegdheid meer hebben. Het ligt in de bedoeling van de fraktie van Van Grembergen een
gelijkaardig initiatief op domeinen als het onderwijs te nemen. Aldus komt de voogdij
beetje bij beetje volledig in Vlaamse handen!

DIE ZIET VER"

Het voorstel om nog snel-snel een referendum te organiseren over de herwaardering van
het Euro-Parlement, doet nogal wat stof opwaaien. Er zijn de grondwettelijke vraagtekens, de eventuele alternatieve meerderheid,
de kommunautaire angels maar ook de tijdsdruk en de kostprijs.
Senator Hans De Belder was een van de
mede-initiatiefnemers. „De bedreiging en de
mogelijke uitholling van de demokratie zijn
inderdaad een reëel feit." Ondertussen wijzigde echter een heleboel, ook het inzicht van de
gewezen diplomaat over de opportuniteit van
een referendum.
Voorafgaand stelde hij ietwat ontgoocheld
vast -.„Inde plaats van een waardig debat over
de Europese problematiek werd het een debat
tussen voor- en tegenstanders van één van de
instrumenten om te remediëren, met name het
referendum." Nu is een referendum in ons
land erg omstreden. Het is geen courant instrument, mogelijk zelfs een gevaarlijk precedent omwille van de kommunautaire proble-
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men. Bovendien geldt hier de stemplicht. Centraal in het betoog van De Belder stond echter
de kwaliteit van de vragen die men op de
kiezer zou afvuren. Dit vergt een grondige
voorbereiding, en vooral een voorlichting. Met
andere woorden: kampanje, tijd en geld. Een
zwak georganiserd, snel-snel referendum op
18 juni zou de Europese zaak zeker niet
dienen.
Tot slot vroeg de senator zich af, of het
referendum geen alibi is voor het mislukken
van de eigen parlementaire instellingen. „ Worden onze doelstellingen niet beter gediend
wanneer Kamer en Senaat hun kontrole op de
Europese politiek van de regering verscherpen?"
De hoop van Hans De Belder om met het
initiatief een goed Europees signaal te geven,
vervloog dus. Het verzandde in een typisch
Belgisch debat. En zeggen dat het woordje
Europa, dat uit het Grieks stamt, betekent: „Zij
met de mooie ogen, of degene die verziet"...

WIJ IN EUROPA

EVA ZAL VERSTERKT UIT
DE VERKIEZINGEN KOMEN

Z

ATERDAGMIDDAG 6 mei. Vandemeulebroucke en Kuijpers landen
in Barcelona, waar ze samen met
Max Simeoni, Karlos Garaikoetxea
en Heribert Barrera een EVA-perslunch hebben. Barrera zal tweede
staan op de lijst van Europa de los
Pueblos, na Garaikoetxea en voor
de Galiciër Gonzales Marinas. Barrera is oud-voorzitter van het Katalaans Parlement, en primus inter
pares van de Esquerra Republlcana de Catalunya, de oudste nationalistische formatie van
Katalonië. Maar terzelfdertijd ook de jongste,
tenminste wat de gemiddelde leeftijd van het
ledenaantal betreft. De Esquerra heeft, met de
toetreding „in groep" van de joongeren van
Clemen, de Crida en wat daar rondhangt,
inderdaad het jongste publiek van radikale
nationalisten.

VOORUITZICHTEN
Van Barcelona ging het naar Donostia (San
Sebastian) waar Eusko Alkartasuna een grootse bijeenkomst had gepland met alle andere
EVA-partners op het eiland Faisanes: het was
zoals de Baskische pers blokletterde -.„ia inauguracion del congreso de la Alianza Libre
Europea en el Pais Vasco".
Na de grote meeting met 2.000 man in het
sportpaleis van Bilbo zondagmiddag, vertrokken de parlementsleden met Max Simeoni
(Corsika) en Jill Evans (Wales) naar Iruna
(Pamplona), om er een persontmoeting te
hebben.
Maandagmorgen begon dan de eigenlijke
EVA-bijeenkomst in Bilbo.
De EVA-lijst in Italië is moeizaam tot stand
gekomen. Zoals in 1984 nemen de Sarden,
Aostanen, Slovenen, Friuliërs en Oksitanen
deel aan de lijst. Daar komen nu de Movimento
Meridionale bij, de Unione per il Veneto en de
Zuidtiroler oud-minister dr. Benedikter. De
EVA mag ook een kandidatuur verwachten van
de Lega Lombards die zich met de Union
Piemontese in de verkiezingen zal gooien en
op een zekere zetel mag rekenen.
In Spanje leidt Karlos Garaikoetxea de lijst
van Europa de los Pueblos met Basken, Katalanen en Galiciërs. Ook hier spreekt men van

een zekere zetel. De EVA mag ook hier de
kandidatuur verwachten voor toetreding van
de Partido Andalucista die vrijwel zeker één
verkozen Europarlementslid zal hebben.
In Frankrijk staat Max Simeoni derde op de
lijst van de Groenen. Simeoni is leider van de
Unione di U Popubu Corsu. Hij wordt wellicht
parlementslid, aangezien de groenen in Frankrijk nu zonder twijfel boven de 5 % grens zullen
zitten. In Groot-Brittannië verwachten de
Schotten twee zetels: Winnie Ewing kan herkozen worden, en tweede wordt allicht Alan
Macartney, de nederlandssprekende prof van
Edinburgh en zwaar simpatisant van de EVA.
Onze vrienden van Plaid Cymry doen alles om
de zetel in North-Wales in de wacht te slepen.
Ze hebben er hun sterkste kandidaat, voorzitter en lid van het Lager Huis Dafydd Elis
Thomas voor ingezet. Volgens peilingen

De Europese Vrije Alliantie (EVA)
hield haar laatste kongres voor
de verkiezingen in Bilbo, Baskenland. Een gelegenheid voor
Kaïios Garaikoetxea om zijn
kiesstrjjd te beginnen. Bilbo, industriestad, baken van de PNV
(lees: CVP) liep deze keer warm
voor Garaikoetxea. 2.000 kongresgangers trotseerden de hitte van het sportpaleis.
maakt hij een ernstige kans de zetel van de
konservatieve Beata Brookes binnen te halen.
Last but not least: Neil T. BLaney uit Ierland,
vriend van het eerste uur, komt allicht terug in
het Europarlement. Met wat geluk kan de EVA
van drie naar tien Europarlementsleden springen!

MEER STRUKTUUR,
MEER ARMSLAG
Het sekretariaat van de EVA (nu een deeltijdse sekretaris) moet zo nodig beter bemand
worden, om het aantal initiatieven op te drijven. Er zou een tijdschrift moeten komen met
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Karlos Garaikoetxea.
informatie-uitwisseling, regelmatige vergaderingen van het bureau, de niet in het parlement
vertegenwoordigde partijen moeten beter aan
bod komen (ze daadwerkelijk inschakelen in
het politieke werk), opdat ook zij in hun regio
meer armslag zouden krijgen.
Deze laatste bijeenkomst van de EVA, een
goede maand voor de Euroverkiezingen, lag
uiteraard duidelijk in het teken van de verkiezingen. Niet alleen maakten we er een maksimum propaganda voor Eusko Alkartasuna
van, ook de andere leden waren fel bezig met
de nabije kiesstrijd, wisselden ideeën uit,
maakten afspraken. Volgende bijeenkomst zal
in Brussel plaatshebben, wellicht begin oktober. De EVA zal er hoe dan ook anders uitzien:
ongetwijfeld verruimd, dat staat vast. In welke
politiek groep, met welke (andere) partners?
Open vragen die we onmiddellijk na 18 juni
zullen moeten beantwoorden. Tussen Dublin
en Kopenhagen (we hebben ook nog Deense
partners!), Milaan en Bilbo, Glasgow en Brussel.
Spannend is het, spannend wordt het.
Herman Verheirstraeten
WIJ - 19 MEI 1989
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„WIJ MAKEN MEER
VAN BRUSSEL"

Z

o luidt de slogan waarmee VUBrussel naar de verkiezingen van
de Hoofdstedelijke Raad gaat.
Meer maken van Brussel w/ant er is
een nieuw Brussel in de maak, en
daar zal de Volksunie bij zijn, Want
Brussel is van ons.
Op 18 juni 1989 kiezen de Brusselaars een Brusselse Hoofdstedelijke Raad, voor de allereerste keer.
Zij sturen die dag ook hun vertegenwoordigers naar tiet Europese Parlement,
zoals men elders in dit land doet. De Brusselaars stemmen twee keer: een keer voor Europa, en een keer voor Brussel. In het belang van
Brussel en van Europa hebben de Brusselaars
redenen te over om voor de Volksunie te
stemmen. De hoofdstad zal haar Vlamingen
immers nodig hebben.
Het werd voor deze verkiezingen de allerhoogste tijd. Het statuut van Brussel mocht
niet langer in de koelkast blijven liggen. Nooit
werd het hoofdstedelijk gebied slechter bestuurd dan tijdens de jongste jaren.
Vanuit de hen toegekende autonomie ontwikkelden Vlamingen, Walen en Duitstaligen
een arsenaal van nieuwe dekreten, om de
wetgeving aan de nieuwe maatschappij aan te
passen.
En in Brussel gebeurde er niets, blijft een
verouderde nationale wetgeving bestaan. Het
Belgisch parlement en de Belgische regering
hebben nooit de tijd gevonden om zich intensief met Brussel bezig te houden. Alles blijft stil
in dit gebied. Enkel de problemen nemen in
omvang toe. Dossiers in verband met ziekenhuizen worden meestal pas na maanden behandeld. De reglementering inzake stedebouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuurbehoud geraakt hopeloos ten achter. Monumentenzorg blijft venwaarloosd. Openbare
werken blijven half afgewerkt liggen. Óp menselijk vlak baart de veroudering en de vervreemding van de bevolking grote zorgen.

is het venster van Vlaanderen op de wereld.
Zonder Brussel zou Vlaanderen in de wereld
onbekend en onbetekenend zijn.

opgenomen. Hij was partijvoorzitter en staatssekretaris. Hij is de belichaming van de Volksunie in Brussel.

En uitgerekend nu bezit de stad grote troeven, die van haar een ware belangrijke internationale stad en de hoofdstad van Europa
kunnen maken.

De Volksunie houdt van Brussel. Wij moeten
er bij zijn, nu dit nieuwe Brussel tot stand zal
worden gebracht. Wij moeten ten volle meewerken om van Brussel de ware hoofdstad van
Europa te maken. Dit doen wij niet alleen
omdat er geen weg terug is, maar omdat wij de
natuurlijke vertegenwoordigers van onze
Vlaamse gemeenschap zijn, waarvan het belang in de toekomst ligt.

Er was een tijd dat Vlaams-Brabant met
Brussel enkel in termen van vijandschap
sprak. Die tijd is voorbij. Jef Valkeniers komt
vanuit Vlaams-Brabant naar Brussel. Hier
wordt de toekomst voorbereid van de Vlaamse
Brusselaars en van alle Vlamingen. Hij was
een goede burgemeester van Schepdaal en
Dilbeek. Hij is staatssekretaris in Brussel en
heeft zich na een jaar duidelijk geprofileerd.

Wij houden van Brussel. Brussel is de meest
zuidelijke stad van de Nederlanden. Brussel is
de grootste stad ter wereld waar Nederlands
wordt gesproken. Brussel is van ons. Brussel

De Volksunie heeft stevige kandidaten:
Vic Anciaux is de meest Brusselse van alle
Vlaamse politici. Anciaux is een man die ook in
moeilijke tijden zijn verantwoordelijkheid heeft

In enkele bijdragen wil dit weekblad de VUkijk op een nieuw Brussel duidelijk maken en
een overzicht brengen van het werk van
staatssekretaris Valkeniers.
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van de NCO. De Vlaamse regering en het
Vlaamse parlement blijven hun bevoegdheid
inzake kuituur, ondenwijs en welzijn verder tot
in Brussel uitoefenen.

EEN GOEDE WET
Brussel is voor de Volksunie geen abstral<t
gegeven, geen theoretisch begrip. Voor haar is
Brussel de hoofdstad van het konfederaal land
en de hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap. Wat goed is voor Brussel is bijgevolg
ook goed voor ons volk. En omgekeerd.
Hoe zal Brussel worden bestuurd?
Het kw/am er op aan een hoofdstedelijke
struktuur op Ie richten vi^aar beslist wordt met
een norm die minder kracht heeft dan een wet
of dekreet. Het kwam er op aan de rechtstreeks verkozen mandatarissen ondubbelzinnig en duidelijk herkenbaar in te delen in een
Vlaamse en Franstalige taalgroep. Het kwam
er op aan de Brusselse Vlamingen en Franstaligen naast elkaar te brengen als onmisbare
partners in een gelijke machtspositie. Het
kwam er ten slotte op aan de eigen persoonlijke ontwikkeling van de Brusselse Vlamingen
te verzekeren in een niet los te maken band
met de hele Vlaamse Gemeenschap.
Deze noodzakelijke voonvaarden voor een
goede hoofdstedelijke struktuur zijn gerealiseerd.

Het Brusselse Hoofdstedelijk gewest wordt
opgericht.
Op 18 juni wordt een Brusselse Hoofdstedelijke Raad verkozen op gegarandeerde eentalige kandidatenlijsten en na poolvorming. In de
Raad zal de Vlaamse taalgroep de zogenaamde alarmbel bij diskriminatie kunnen luiden
(zoals in het Parlement ter bescherming van
de Franstalige minderheid). De twee taalgroepen van de Raad zullen een paritaire Hoofdstedelijke Eksekutieve aanstellen (met uitzondering van de voorzitter, zoals in de Belgische
regering), die alleen met algemene konsensus
kan beslissen.
De beslissingsnorm heet ordonnantie. Ze
kan getoetst worden door de hoven en de
rechtbanken en kan in sommige gevallen geschorst en vernietigd worden door het centrale
gezag. Dit kan niet met een dekreet, waar
geen enkele macht boven staat.
De Vlaamse verkozenen vormen de Vlaamse Gemeenschapskommissie ter vervanging

EUROPA BOUWEN,
BRUSSEL NIET VERNIETIGEN
1992. Het magisch getal, het jaartal van de
verwachtingen en de onzekerheden, het jaar
waarin de grote eenmaking van de Europese
Markt een feit moet worden.
Vanaf 1993 zullen wellicht 80 % van de
sociaal-ekonomische beslissingen in ,,Europa" genomen worden, d.w.z. in Brussel, omdat tegen die tijd meer dan waarschijnlijk bijna
alle Europese instellingen in Brussel gevestigd
zullen zijn.

De grenzen van Brussel liggen definitief
vast.
Deze hoofdstedelijke struktuur beantwoordt
aan de ven/vachtingen van het Kongres van de
Brusselse Vlamingen. Ze biedt de mogelijkheid een Nieuw Brussel te bouwen. Eindelijk
kunnen we een globaal samenhangend beleid
voeren. Vlamingen en Franstaligen. In konsensus.
Alleen het gemeentelijk niveau werd niet
aangepast aan de moderne noden. Wij zijn
ervan overtuigd dat de behoefte aan een
krachtig hoofdstedelijk beleid meeren meerde
hinder van de 19 afzonderlijke entiteiten zal
doen aanvoelen. Een samenvoeging van de 19
gemeenten zal zich op termijn opdringen.
Daarvoor zal de VU blijven ijveren, samen met
een plan tot uitgebreide administratieve decentralisatie naar een 40-tal wijken. Wanneer
deze hervorming realiteit wordt, dan gaat de
gefusioneerde gemeentelijke struktuur gewoon op in de hoofdstedelijke. Deze is dus
vandaag de belangrijkste. De volgende stap
zetten we morgen.

Er is trouwens geen weg meer terug. In de
internationale middens waar de financiële en
ekonomische beslissingen vallen, is de knoop
reeds doorgehakt. Daar is al geruime tijd voor
Brussel gekozen.
Vandaag reeds strijken de financiële en
ekonomische milieus neer in Brussel en omgeving. De vastgoed- en bouwsektor is er in volle
aktiviteit. De plannen worden bij de vleet
gemaakt, niet zozeer door de overheid, wel
door de privé-ondernemingen. De werken zijn
overigens gestart. De studie ,,Ruimte BrusselEuropa" werd door de Brusselse Eksekutieve
goedgekeurd.
De verschillende projekten om die ruimte op
te vullen wachten alleen nog op een keuze. Er
is geen twijfel meer: Brussel wordt het internationaal centrum, de hoofdstad van Europa.
De Volksunie staat positief tegenover deze
evolutie.
Brussel is „de metropool" bij uitstek. Een
metropool met een opdracht in dienst van ons
volk. De jaren —• een korte tijd in het licht van
de geschiedenis — waarin Brussel ondergedompeld werd in een verkrampte mentaliteit
van een fransdolle enggeestigheid en kleinzieligheid, zullen aan de grootse roeping van
Brussel niets veranderen. Als wij Vlamingen
het willen! En we hebben nu de kans, dank zij
de nieuwe strukturen, om onze Vlaamse inzichten en kreativiteit aan bod te laten komen.

Het beslissend debat over de inplanting van
het Europees Parlement zal volgend jaar losbarsten, in de verscheidene deelstaatparlementen en in de ministen-aad van de EEG.
Maar eigenlijk is de beweging vandaag reeds
naar Brussel gericht. Het Europees Parlement
keurde overigens een resolutie goed waardoor
extra-vergaderingen in Brussel toegelaten
worden.
De Belgische regering wacht nog af. Ze wil
duidelijk Frankrijk noch Luxemburg voor het
hoofd stoten.
De Volksunie vindt dat de Belgische regering een standpunt moet nemen. De troeven
van Brussel dienen resoluut uitgespeeld.
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Brussel is immers van nature de poort waarlangs wij ons in de wereld herkenbaar en
erkenbaar kunnen opstellen. Brussel heeft een
oude traditie van gastvrijheid en tolerantie.
Deze Zuid-Nederlandse stad was eeuwenlang
de draaischijf van het internationaal verkeer en
het toevluchtsoord van zo vele in hun eigen
land of stad miskende en achtervolgde hervormers.

TIEN KRACHTLIJNEN VOOR
EEN MENSELIJK BRUSSEL

Van deze .nternationale ontwikkeling kan
Brussel de vruchten plukken. De vestiging van
de Europese politieke instellingen verheft
Brussel tot een ongehoord machtscentrum. En
macht is aantrekkelijk, ook voor geld.

Een mensgericht beleid is onontbeerlijk om
de sociaal-ekonomische en kulturele troeven
van de internationale stad om te zetten in een
dinamiek die de kwaliteit van het leven in
Brussel verhoogt.

Vandaar de blijde intrede van de internationale bedrijfs- en financiële wereld, samen met
enkele duizenden Europese ambtenaren en
hun gezinnen. Deze internationale dimensie
zal de kas van de Brusselse overheid spijzen.
Het lokale ondernemings- en middenstandsleven zal er baat bij hebben. En voor onze
jongeren opent deze evolutie perspektieven op
een boeiende toekomst.

Dit beleid moet een open beleid zijn, in
overleg met de bevolking en alle organisaties
die het algemeen belang dienen. De sociaalkulturele raden, de wijkkomitees, de opbouwwerken e.a. verdienen de volle waardering van
de overheid. Telkens wanneer het mogelijk is,
zullen trouwens alle betrokken kringen, vooraleer de beslissing valt, hun advies kunnen
uitbrengen.

Toch wil de Volksunie waarschuwen voor
een al te grote euforie. Het optimisme moet
beheerst blijven door een nuchter realisme.
De Europese toekomst brengt niet alleen
voordelen. Zij steekt eveneens vol gevaren en
dreigende nadelen. Naast de brede opvang
van de ,,nieuwe" Brusselaar, dient een geordende politiek gevoerd om de ,,huidige" Brusselaar te beschermen.

In dit verband zal de Volksunie een voorstel
van ordonnantie indienen, die het kader
schept waarbinnen de gemeenten verplicht
worden inspraak van de burgers te organiseren.
Dit open beleid omvat tien krachtlijnen.
1. Huisvesting die nieuw bloed aantrekt.
2. Ruimtelijke ordening met steen en staal,
maar ook met groen.
Stadsrenovatie en geen verkrotting.

3. Strijd tegen de armoede.
4. Wederzijds respekt in een samenleving
vol verscheidenheid.
5. Werken is zinvol.
6. Oudere mensen tellen volwaardig mee.
7. Moderne aanpak van het verkeersprobleem.
8. Een propere, gezonde en veilige stad.
9. Liefde voor het historisch erfgoed.
10. Vlaamse autonomie en eerlijke samenwerking.

PROGRAMMA
Wie het volledige Volksunieprogramma
voor Verkiezingen voor de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad „Wij maken meer
van Brussel" wil ontvangen kan dit gratis bekomen bij Vic Anciaux, Houba de
Strooperlaan 142 te 1020 Brussel.

De enorme uitdaging bestaat erin de geweldige roeping van Brussel als internationaal
centrum te verzoenen met de humane taak
van Brussel als stad waar mensen wonen.
De internationale aantrekkingskracht van
Brussel heeft inderdaad ook minder prettige
gevolgen: samen met de vraag naar meer
kantoren, stijgen de koop- en huurprijzen van
grond en woningen. Vooral in oostelijk enzuidelijk Brussel en centraal binnen de vijfhoek.
Dat is nu reeds het geval. Wat zal er gebeuren
wanneer deze trend zich nog enkele jaren
doorzet? Dan komt de woonfunktie van de
stad duidelijk in het gedrang. Dan dreigt het
gevaar dat de middenmoot van de huidige
Brusselaars aangewezen wordt op de sociale
huisvesting en de eerder kansarme wijken.
De woonfunktie van de stad wordt eveneens
bedreigd door het aanzwellend verkeersprobleem, dat met de verdere internationalisering
zeker niet zal verbeteren.
De ordeloze inplanting van de Europese
Instellingen is gewoonweg een schande. De
hele Schumanbuurt en Leopoldswijk dienen
opgewaardeerd in een globaal plan. Het hele
Europa-projekt moet aansluiten op het aangrenzend woongebied.
Maar vooral: we dienen erover te waken dat
dit slechte voorbeeld nergens in Brussel wordt
herhaald. Men bouwt Europa niet door Brussel
te vernietigen.
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VU IN
DELIF
Een opiniepeiling van het weekblad Ie
Vif/L'Express over de kiesintenties voor
de hoofdstedelijke raad laat een vrij gunstig resultaat voor de VU verhopen. De
Volksunie zou bijna 1 procent stijgen (dat
is een stijging van 24 procent I) in vergelijking met de parlementsverkiezingen van
december '87. Daarmee wipt de VU over
de SP, die één procent moet prijsgeven.
De PVV lijkt de Vlaamse nummer 1 in
Brussel te worden. Agaiev zou eveneens
winst boeken, de CVP zou verliezen. Bij
de franstalige partijen zou vooral de PRL
fors verliezen. Ecolo en vooral de PS
zouden winnen.
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„HEEL VLAANDEREN
IS VERANTWOORDELIJK
VOOR BRUSSEL"
RUSSEL IS in Vlaanderen een grote onbekende volgens een recente
opiniepeiling weet slechts 27% van
de Vlamingen dat Brussel de
hoofdstad van Vlaanderen is Brussel wordt een vuile, vreemde en
, dure werkstad genoemd Ook de
Brusselse Vlamingen hebben geen
' al te best beeld van hun stad Bijna
38% van de nederlandstalige Brusselaars wil de stad in de toekomst
verlaten
Vic Anciaux is geen geboren maar wel een
getogen Brusselaar Hij is zowat het boegbeeld van de Vlaamsnationalisten in de hoofdstad en trekt dan ook de VU-lijst voor de
verkiezingen van de hoofdstedelijk raad Deze
raad is een uitvloeisel van de aan de gang
zijnde staatshervorming
WIJ: Betekent dit nieuwe statuut voor het
hoofdstedelijk gebied een verbetering?
„Er was in ieder geval een statuut voor
Brussel nodig, ook voor de Vlaamsnationalisten Brussel kon met langer in de koelkast
blijven We ervaarden dat blijven afhangen van
het Belgisch parlement en van de Belgische
regering een nadeel was voor Brussel, dus ook
voor de Brusselse Vlamingen Bovendien is
Brussel een stuk van ons De stad is historisch
de meest zuidelijke stad van de Nederlanden
De Vlaamse gemeenschap heeft meer dan wie
ook affiniteiten met Brussel Als het goed gaat
met Brussel, is dat ook goed voor de Vlaamse
gemeenschap "

STATUUT
„Het nieuwe statuut voor onze hoofdstad
diende te beantwoorden aan een aantal voorwaarden Het kwam erop aan een hoofdstedelijke struktuur uit te bouwen waar beslist wordt
mét een norm die minder kracht heeft dan een
wet of een dekreet Het kwam erop aan de
rechtstreeks verkozen mandatarissen duidelijk
herkenbaar te maken als Vlamingen of fransta-

ligen, dus een raad te kreeren met een ondubbelzinnig Vlaamse en franstalige taalgroep
Het kwam erop aan de Brusselse Vlamingen
en franstaligen bij elkaar te brengen als onmisbare partners in een paritaire machtspositie
En het kwam er tenslotte op aan de eigen
persoonlijke ontwikkeling van de Vlaamse gemeenschap en van de Brusselse Vlamingen te
verzekeren in een band die met los te maken is
van de hele Vlaamse gemeenschap Welnu, ik
durf met de hand op het hart zeggen dat deze
voonvaarden vervuld zijn er wordt een hoofdstedelijke raad verkozen op grond van eentalige lijsten en samengesteld na poolvorming De

Naast de Europese verkiezingen
vinden op 18 juni in Brussel ook
de verkiezingen voor de hoofdstedelijke raad plaats. De VU
treedt deze verkiezingen met
hoopvolle verwachtingen tegemoet. De opiniepeilingen beloven gunstige resultaten en de
lijst met 75 kandidaten is beresterk. De redaktie had een gesprek met Vic Anciaux, de lijsttrekker, kamerlid, gewezen partijvoorzitter en sinds jaren het
Vlaamse boegbeeld bij uitstek in
onze hoofdstad.
twee taalgroepen van de raad zullen een
paritaire hoofdstedelijke eksekutieve samenstellen In de hoofdstedelijke raad zal de
alarmbel geluid kunnen worden, zoals ook in
het nationale parlement kan gebeuren indien
een taalgroep zou vrezen geminoriseerd te
worden
De beslissingsnorm is bovendien geen dekreet maar een ordonnantie Die is ondergeschikt aan dekreten en wetten want de ordonnantie kan getoetst worden aan de hoven en
rechtbanken Bovendien kan de ministerraad
een ordonnantie schorsen in bepaalde omstandigheden en de senaat kan zelfs een
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ordonnantie vernietigen Dit kan met met een
dekreet
Er IS verder een eigen ontwikkeling van de
Vlaamse gemeenschap mogelijk, bij middel
van de Vlaamse gemeenschapskommissie
Deze kommissie wordt gevormd door de
Vlaamse verkozenen van de eksekutieve en
van de raad en zal voor honderd procent
autonoom, binnen het kader van de dekreten
van heel de Vlaamse gemeenschap, de ontwikkeling op het vlak van onderwijs, gezondheid, kuituur en welzijnszorg kunnen bepalen
Waar er nog bikommunautaire aangelegenheden bestaan, bvb de ziekenhuizen, zullen de
twee gemeenschapskommissies in een volstrekte pariteit of bij dubbele meerderheid
beslissen "

GRENZEN
„En tenslotte, de grenzen van Brussel liggen definitief vast Ik meen dat de voonvaarden vervuld zijn en dat er eindelijk een samenhangend beleid kan gevoerd worden in het
hoofdstedelijk gebied "
WIJ: De Volksunie zit voor de Brusselse
verkiezingen duidelijk in de lift. Een opiniepeiling van het franstalige weekblad Le Vif/
L'Express toonde dit onlangs nog aan (zie
kader). Hoe verklaart U die vooruitgang?
„Ik heb daar met onmiddellijk een sluitende
verklaring voor Ik ben overigens zeer wantrouwig tegenover opiniepeilingen l^aargoed, het
verbaast me zeker met dat wij een opmerkelijke vooruitgang zouden maken Waarom ' Dit
IS een nieuwe verkiezing, het is de eerste in z'n
soort Deze verkiezing zal gebeuren op eentalige kandidatenlijsten Hier speelt voor de socialisten met langer het Van Miert-effekt Voor de
PVV, de SP en de CVP speelt hier bvb het feit
dat ze met langer zullen kunnen profiteren van
franstalige stemmen De VU zal hier met open
vizier en met twee geprofileerde, Vlaamse
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kandidaten aan het hoofd van de lijst, staatssekretaris Valkeniers en ikzelf, de kiesstnjd ingaan.
Er is misschien ook een verklaring te vinden
in het feit dat de Vlaamse Brusselaars beseffen dat in dit nieuw statuut die gelijke machtspositie maar echt zijn vruchten zal afwerpen
als er echt herkenbare en overtuigde Vlamingen in de eksekutieve zouden zetelen. Ik durf
beweren dat mijn naam als zodanig goed
gekend is in Brussel."
WIJ: Er zijn onlangs ook enkele ophefmakende enquêtes gepubliceerd. Slechts 27%
van de Vlamingen bvb. weet dat Brussel de
hoofdstad van Vlaanderen is. Men ziet Brussel bovendien als een vuile, vreemde en
dure stad. De Brusselse Vlamingen zelf
hebben ook geen al te positief beeld van
hun stad: bijna 38% wil in de toekomst uit
Brussel verhuizen, en, dat is toch wel opmerkelijk: 9,5% van de Brusselse Vlamingen is van plan om op een franstalige lijst te
stemmen.
„Die resultaten verbazen me eigenlijk met.
WIJ - 19 MEI 1989

Ik weet dat men in Vlaanderen spijtig genoeg
onverschillig of negatief tegenover Brussel
staat. Dit heb ik al dikwijls ervaren wanneer ik
in Vlaanderen ga spreken, zelfs binnen de
Volksunie. Ik vind dit bijzonder spijtig, want het
getuigt van een onvoldoende besef over het
belang van Brussel voor Vlaanderen en van
een onvoldoende nationaal gevoel bij de Vlamingen. Brussel is een stuk van de Zuidelijke
Nederlanden en ook de grootste stad waar
Nederlands gesproken wordt. Brussel is een
stuk van onze geschiedenis, een stuk van
ons."

AANTREKKELIJK
BRUSSEL
„fi/len heeft echter die onverschillige of negatieve houding gedurende jaren aangekweekt, ook in de Vlaamse beweging. Heel de
terminologie is negatief' men spreekt van de
olievlek, het waterhoofd, grijparmen, enz. Dit is
gedeeltelijk te begrijpen, de franstaligen
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zwaaien te Brussel sinds lang de plak. En ze
zwaaien nog altijd de plak. Maar er is toch een
zeer grote beweging op gang gekomen om het
Nederlands en de Brusselse Vlamingen meer
te erkennen en te waarderen.
Dat de Brusselse Vlamingen willen verhuizen, IS een gevolg van de onaantrekkelijkheid
van Brussel. Ik geloof trouwens dat ook veel
franstaligen willen verhuizen. Men zoekt het
groen op. We moeten er dan ook alles aan
doen om Brussel aantrekkelijk voor te stellen
en te maken. We moeten met heel de Vlaamse
gemeenschap ten overstaan van onze hoofdstad een positief beleid voeren, waarin we juist
het Vlaams karakter van Brussel moeten beklemtonen. Het leefmilieu in Brussel en een
aktief beleid ten aanzien van de oudere bevolking nemen hier een bijzondere plaats in.
Het feit dat nog steeds een aantal Vlaamse
Brusselaars voor franstalige partijen stemmen,
is een gevolg van de verleiding van de macht.
Totnutoe berust de macht bij de franstaligen.
Maar ik ben optimistisch: bij een volgende
verkiezing van de hoofdstedelijke raad zullen
we kunnen bewezen hebben wat het betekent

om ook mee de macht uit te oefenen, om mee
het beleid te bepalen En dan zullen de Vlaamse Brusselaars, de ketjes, geen reden meer
hebben om voor franstaligen te stemmen "
WIJ: Hoe kan Vlaanderen helpen om van
de Brusselse verkiezingen voor de VU een
sukses te maken?
„ We moeten er voor zorgen dat de VU mee
in de Brusselse eksekutieve komt Als we een
goede verkiezingsuitslag halen zal men met
naast de Volksunie kunnen kijken Heel Vlaanderen kan daarbij helpen Financiële mobilisatie zal ons al een heel stuk verder helpen bvb
We moeten hier immers optornen tegen miljoenenkampanjes van andere partijen
Onze leden kunnen ook zoveel mogelijk
adressen van Vlaamse familieleden, kennissen en vrienden in Brussel doorspelen, of ze
zelf aanschrijven De militanten die dichter bij
Brussel wonen kunnen misschien een afspraak met ons maken om eens mee te komen
plakken''"

MIGRANTEN
WIJ: Het migrantenvraagstuk is een belangrijk probleem in Brussel: 26% van de
inwoners uit de hoofdstad is vreemdeling.
Hoe wil de VU dat probleem aanpakken?
„Het migrantenvraagstuk is inderdaad een
delikate kwestie De Volksunie en ikzelf in het
bijzonder zijn deze kwestie echter nooit uit de
weg gegaan Ik heb reeds tien jaar geleden het
dossier op de ministertafel gegooid Toen
voorspelde ik dat het dynamiet bevatte dat ooit
moest ontploffen Welnu, de lont is bijna opgebrand Spijtig genoeg heeft men gedurende
heel die tijd bitter weinig gedaan
Wat moet er dan gebeuren ' Op het centrale
vlak moet ervoor gezorgd worden dat er geen
migranten meer bijkomen een waterdicht immigratiestop Er kan ook gedacht worden aan
maatregelen die de terugkeer bevorderen, zolang die sociaal rechtvaardig en menselijk
verantwoord zijn
Maar zo'n maatregelen zullen het probleem
met oplossen de tweede en derde generatie
keert met terug, daar ben ik zeker van Een
samenleving vol verscheidenheid is in Brussel
onvermijdelijk geworden De Vlaamse gemeenschap moet deze vaststelling positief
bekijken, deze andere kuituren positief benaderen met een beleid van onthaal en integratie Als we dit met doen, komt de Vlaamse
gemeenschap hier zelf in de marginaliteit
Het onderwijs vormt hier een belangrijk
middel tot integratie We moeten daarbij vooral
trachten de tweede en derde generatie aan te
passen aan onze samenleving We mogen hun
eigen kulturele identiteit, voor zover de gewoonten daarvan met storend werken in onze
maatschappij, echter met vernietigen

Een samenhangend tewerkstellingsbeleid is
eveneens een middel Wanneer we dit met
doen kweken we een etnisch subproletariaat
dat zich ooit zal wreken En tenslotte moeten
er maatregelen genomen worden die de kansarmoede van veel migrantenwijken, en ook
wijken waar veel Vlaamse mensen wonen,
tegengaan Uitgebreide sociale huisvesting en
stadsrenovatie zijn hier nodig Stemrecht voor
migranten vormt echter geen element van
integratie Stemrecht, zowel als naturalisatie,
kan wel de resultante zijn van integratie Stemrecht voor migranten in Brussel zou de konflikten juist verhogen in plaats van wegwerken "

ËÜRÖPA
WIJ: Brussel wordt waarschijnlijk de
hoofdstad van Europa. Dit zal voor de stad
enorme gevolgen hebben. De huurprijzen
bvb. stijgen naar nooit gezien hoogten. En
houdt dit ook geen negatieve konsekwenties in voor de Brusselse Vlamingen?
„Brussel wordt een internationaal machtscentrum, dat IS onomkeerbaar Bijna alle Europese instellingen zullen zich in de loop van de
eerstvolgende jaren in Brussel vestigen en
internationale financieel-ekonomische knngen
mee naar hier lokken Er komt hier dus een
vloedgolf van rijke vreemdelingen
Zoiets brengt een aantal voordelen met zich
mee Het inkomen van een heleboel Brusselse
geledingen zal stijgen Het opent nieuwe toekomstperspektieven voor de tewerkstelling
fJlaar, als we met opletten, zijn hier ook een
pak nadelen aan verbonden De doorsnee
Brusselaar zou wel eens aangewezen kunnen
worden op de verkrotte wijken of op verhuizen
Er moet dus een aangepast beleid komen Dit
kan echter met de nieuwe strukturen Die
komen dus op het goede moment De woonfunktie van Brussel moet in dit beleid prioritair
staan Het komt erop aan om de enorme
opdracht van een internationale stad te verzoenen met de humane taak van een stad
waar mensen wonen De sociale woningbouw
en de strijd tegen de armoede nemen hier een
bijzonder belangrijke plaats in Ook de stadrenovatie moet dringend aangepakt worden
Wat nu de Brusselse Vlamingen betreft,
moet er een beleid gevoerd worden tot behoud
van het historisch erfgoed De herkenbaarheid
van het nederlandstalig erfgoed staat hienn
centraal De hele Vlaamse gemeenschap zal
zich verder positief op Brussel moeten richten
en een hoog gekwalificeerd onderwijs en kultureel aanbod verzekeren Men moet beseffen
dat Brussel voor Vlaanderen de poort op de
wereld is Een Vlaamse ondernemer moet met
naar Tokio, Berlijn of Londen gaan, hij kan hier
in Brussel de rest van de wereld vinden
Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen, en dit
moet ook aan de rest van de wereld kenbaar
gemaakt worden "
(Pdj)
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DE VU-KANDIDATEN
VOOR BRUSSEL
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45
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47
48
49
50
51
52
53
54
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56
57
58
59
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64
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66
67
68
69
70
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Vic Anciaux (Brussel)
Jet Valkeniers (St Jans Molenbeek)
Jan Van Der Haegen (Ukkel)
Marie Paule Quix (Brussel)
Jeanine Madyol (St Lambrechts Woluwe)
Vic Van Aelst (Jette)
Stef Delannoo (Anderlecht)
Godelieve Turf (Eisene)
Peter Van Breusegem (Brussel)
Chris Broekaert (Schaarbeek)
Wim Meyers (Koekelberg)
Els Schtltz (St Joost ten Noode)
Geen De Riemaecker (Etterbeek)
Germaine Peeters Hermans (Oudergem)
Jozef Vermoesen (St Jans Molenbeek)
Stella Beckers Leundan (Ganshoren)
Juliana Timmermans (Evere)
Herman Thuriaux (Vorst)
Walter Laforce (St Pieters Woluwe)
Alex Geraerdts (Ukkel)
Caryl Meirlevede (Eisene)
Gaston Vandeplas (Oudergem)
Madeleine Wilms Lontie (Vorst)
Joris Buyse (St Gillis)
Guido Lassat (Anderlecht)
Gilbert Teughels (St Jans Molenbeek)
Elisabeth Van Hemeiryck Timmermans
(Watermaal Bosvoorde)
Piet Van Den Bossche (Jette)
Kristme Cardon De Jonghe (Brussel)
Lieve Van Dromme Roemans (Ukkel)
Germame Ameele Saelens (St Lamtjrechts Woluwe)
Josse De Smedt (Etterbeek)
Dirk Nicasie (Schaarbeek)
Henwig Vandevoorde (St Agatha Berchem)
Filip Michielsen (St Pieters Woluwe)
Paul Henri Pacques (Eisene)
Enk Struelens (Oudergem)
Hans Tilhe (Jette)
Nadine Van Lijsebetten (Anderlecht)
Chris De Hollander (Koekelberg)
Roger De Heyn (St -Joost ten Noode)
Joris Polspoel (St Lambrechts Woluwe)
Mane-Louise Buyck (Schaarbeek)
Stefaan Hovelmck (Oudergem)
Jaak Hameiryck (Vorst)
Diana Tack (St Jans Molenbeek)
Juliana Van Puyvelde (Ukkel)
Denise Laenen (Schaarbeek)
Chris Nijs Van Belle (Koekelberg)
Lieve De Witte (Jette)
Yvette De Wolf Putseys (Etterbeek)
Michel Beerlandt (Brussel)
Sabine Aerts (St Lambrechts Woluwe)
Paula Bellings De Brabantere (Molenbeek)
Magda Van Dan Broecke (Anderlecht)
Bea Nollet (St Pieters Woluwe)
Augusta Wi]ns (St Lambrechts Woluwe)
Hilde De Neve (Eisene)
Alain Liesse (St Agatha Berchem)
Stefaan Van Herck (Etterbeek)
Greet De Belder (Ukkel)
Flore Van Hercke (Jette)
Marcel Boone (St -Jans Molenbeek)
Rita Van Moerbeke (Brussel)
Gizella De Potter (St Lambrechts Woluwe)
Hugo Haesaerts (Jette)
Tinneke Van Autgaerden (Schaarbeek)
Freddy Vanderperre (Anderlecht)
Hugo Spaan (Oudergem)
Theo Pauwels (Evere)
Herman Van Nuffel (Jette)
Sien Eggers (Brussel)
Vic Moeremans (Schaarbeek)
Guido Dosogne (Brussel)
Leo Ebraert (Anderlecht)

OPVOLGERS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jan De Bertangeer (Jette)
Herman Verheirstraeten (Watermaal Bosvoorde)
Paul De Ridder (Brussel)
Joanna De Brabanter-Guldentops (Schaarbeek)
Rudi Reusens (Oudergem)
Marie Jeanne Van Paemel (Ganshoren)
Rita Diaz (Eisene)
Hugo Mosselmans (Evere)
Leo Desschans (Molenbeek)
Linda Baes Roelant (St Agatha Berchem)
José Coenen (Anderlecht)
Bert Anciaux (Brussel)
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MIJLPALEN VOOR HET
BRUSSELS MILIEUBELEID

E

INDE maart maakte het staatssekretariaat van Jef Valkeniers een
wetgevend kader bekend dat 3 mijlpalen voor het Brussels milieubeleid heeft geplaatst.
Het Brusselse Instituut voor Milieubeheer (BIM) zal zorgen voor de
voorbereiding, de uitvoering en de
nazorg van het milieubeleid. Het
personeelskader van i 70 man
wordt eerstdaags samengesteld.
Een nieuw gebouw dat het Brusselse Instituut
voor Milieubeheer zal herbergen, wordt in de
volgende maanden opgetrokken nabij het zuiveringsstation Brussel-Zuid. De plannen van
dit gebouw werden goedgekeurd en het zal in
de nabije toekomst werden aanbesteed.
Het Voorstel tot Afvalstoffenwet, tot stand
gekomen na talrijke vergaderingen met de
afvalstoffenkommissie, moet langs toezicht en
kontrole de verwijdering van de afval regelen
en de schadelijke invloeden bestrijden bij het
behandelen van afval. Hierbij moet ook gemikt
worden op bet terugwinnen van materialen en
het beschermen van onze natuurlijke hulpbronnen.
De Milieu Effekten Rapportering (MER) moet
toelaten de weerslag op het leef- en woonmilieu van technische plannen inbegrepen voor
produktie- en infrastruktuunwerken tijdig te
evalueren en de eventuele nefaste gevolgen
preventief te bestrijden in plaats van achteraf
een oplossing te moeten zoeken.

Op deze wijze werden de bevoegdheden die
het Brusselse Gewest bij de staatshervorming
kreeg, direkt omgezet in een wetgevend kader
met daadwerkelijke kontrole en toezicht. Het
behoud van de natuur en het welzijn van de
mensen staan hiertij vooraan.

LAAT BRUSSEL
WEER ADEMEN
Jef Valkeniers: „Brussel weer iaten
ademen, een vernieuwd natuur- en
huisvestingsbeleid op gang brengen,
de grondslag leggen voor een gezonde
en groene toekomst in ons Hoofdstedelijk Gewest, dat was de uitdaging waarvoor Ik me geplaatst zag toen ik ongeveer een jaar geieden staatssekretaris
werd voor het Brussels Gewest, verantwoordelijk voor het Leefmilieu en de
Huisvesting.
Ik kende op voorhand de duur van
mijn mandaat Op 18 juni a.s. kiezen de
Brusselaars immers een nieuwe Eksekutieve.
Een jaar is te lang om alleen lopende
zaken af te handelen, ik heb dus onmiddellijk gestreefd naar een beleid in ruim
overleg met alle betrokkenen.
Via dit overleg, informatie, werkbe»>eken in binnen- en buitenland en
sensibilisering hebben wij de specifieke noden inzake het leefmilieu in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest opgespoord en hard geweil(t om er onder
de slogan „Laat Brussel weer ademen"
op zeer korte tijd veel aan te veranderen. Hierbij heb ik natuurlijk steeds op
de steun, de toewijding en de werkkracht van al mijn medewerkers kunnen tellen om mijn echtgenote niet te
vergeten die me steeds heeft bijgestaan en me zeer veei heeft moeten
missen."

DE HARDE SEKTOR
Zuiver water is en blijft meer dan ooit onze
grootste zorg. Twee waterzuiveringsstations
zijn gepland die een einde moeten stellen aan
de verdere vervuiling van de Schelde en aldus
ook van de Noordzee. Er is echter een voorwaarde: de leden van de Brusselse eksekutieve wensen vooraf een akkoord met Vlaanderen over de verdeling van de kosten, niet
alleen wat de bouw betreft, doch ook de
eksploitatie. De besprekingen rond een studie
WIJ - 19 MEI 1989

Wollast-Van Haute die dateert uit 1982 worden
eerstdaags afgerond.
D Brussel-Zuid voor 300.000 IE (inwoners
equivalent): de aanbesteding van het eerste
lot (beluchting) werd toegewezen tenwijl het
lastenkohier van het tweede lot (elektro-mekaniek) en het derde lot (slibbehandeling) werden
goedgekeurd op de eksekutieve van 8 mei j.l.
zodat de aanbestedingsprocedure kan worden
ingezet. Rest dan nog alleen het dossier van
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de bouwwerken. De aanvang van de eigenlijke
werken is voor 1990, de afwerking voor 1992.
Op 11 mei j.l. werd de eerste spadesteek
gegeven van de laatste koliektor, de COOVIkollektor genoemd. De aanbesteding van het
BIM-gebouw is zoals gemeld voor de volgende
maanden.
D Brussel-Noord voor 800.000 IE: gezien het
ontbreken van de nodige financiële middelen
dient uitgekeken te worden naar de private
sektor voor de financiering, de bouw en de
eksploitatie zodat de bouw van dit station
onmiddellijk zou kunnen aansluiten op de
bouw van Brussel-Zuid. Een voorstel in die zin
zal aan de eksekutieve worden voorgelegd nog
vóór 18 juni a.s.
Om de overstromingen vooral in de vallei
van de Woluwe tegen te gaan, werden de
nodige stappen gezet voor de bouw van een
wachtbekken op de Watermaalbeek te Oudergem (690 miljoen zijn voorzien op de begroting). Tevens werd de principiële betoelaging
gestemd voor de bouw van de vereiste koliektoren te Schaarbeek zodat ook daar een einde
wordt gemaakt aan de waterellende.
Een uitgebreide telemetrische studie is op
dit ogenblik reeds aan de gang. Ze zal moeten
leiden tot een optimale benutting van het
wachtbekken en de kollektoren met als uiteindelijk doel de vuilvrachtaanvoer naar het zuiveringsstation zo gelijkmatig mogelijk te laten
verlopen. Aan de bouw van het zuiveringsstation van het slachthuis van Anderlecht werd
een toelage van 15 miljoen frank verleend. De
aftakeling van de Zenneboorden moet worden
tegengeaaan door het plaatsen van damplanken en dit zo vlug mogelijk ten einde milieurampen ter hoogte van Shell en Quater tegen
te gaan. Een ontwerper voor deze werken
wordt eerstdaags aangeduid.
Een studie werd verricht omtrent de waterkwaliteit van het kanaal Brussel-Charleroi. De
resultaten van deze studie wezen op ernstige
vervuiling. Het staatssekretariaat stelt zich wat
dit kanaal betreft een viervoudig doei:
— sanering van het vervuilde water,
— de bevordering van het kanaal en het
water als rekreatiecentrum,
— de uitbouw en de verbetering van de
sociale huisvesting in dit gebied met de inplanting van rekreatie en groene zone,

— een verbetering van de kleinschalige
openbare dienstverlening. Deze problematiek
zal van nabij worden bekeken op een studiedag die gepland is voor 25 mei a.s.
In verband met het kanaal Brussel-Charleroi
zal eerstdaags ook een studie starten omtrent
de problematiek van het baggerslib.
Het kanaal slibt steeds sneller dicht en de
kvi/aliteit van dit slib laat niet langer het storten
op klasse III stortplaatsen (Vlaamse Gewest)
toe.

AFVALSTOFFEN
De hoeveelheid huisvuil en bedrijfsafval in
het Brusselse Gewest gaat ieder jaar met 3 a 5
% omhoog. Een belangrijk deel daarvan wordt
In de agglomeratie verbrand, een ander deel
weggevoerd naar het Waalse Gewest, tenminste zolang daarvoor nog toelating wordt verleend want na 31 maart j.l. werden er door het
Waalse Gewest geen nieuwe derogaties meer
toegekend voor het storten van afval komend
uit het Brusselse (en Vlaamse) Gewest.

VERBRANDINGSOVEN
Aan een studiebureau werd opdracht gegeven om uit te maken op welke wijze de
installatie het best aangepast kan worden om
te voldoen aan de strengere emissienormen
zodat de stofneerslag en de uitstoot van zure
gassen streng beperkt kan worden.
Aan de eksekutieve zal eerstdaags ook worden voorgesteld de eksploitatievergunning
voor de huisvuilverbrandingsinstallatie aan te
passen op het stuk van de toegelaten emissies. Erwerden maksimale emissies opgelegd.
Voor sommige parameters zal dit neerkomen op een reduktie van de vervuiling tot 10 %
van de huidige. Wat de stofuitstoot betreft
moet een strenge norm worden opgelegd wat
deze vervuiling op 30 % van de huidige
waarde doet terugvallen.

opgevangen kunnen worden. De mogelijkheid
wordt onderzocht om dergelijk station in te
planten op de terreinen van de huisvuilverbrandingsoven.
Verder wordt nagegaan hoe de installatie
kan aangepast worden voor het verwerken van
grotere kapaciteiten.
Het derde studieontwerp is de scheiding van
de asse en de vliegas afkomstig van deze
installatie. Deze scheiding zou toelaten dat 90
% van de asse (die momenteel gestort wordt)
zou kunnen gerekupereerd worden als b.v
funderingsmateriaal in de wegenbouw.
De Klein Chemisch Afval-al<tie start eerstdaags nu de aanbesteding heeft plaatsgegrepen en in de nabije toekomst de firma met de
voordeligste voorwaarden moet worden aangewezen. Een reeks gevaarlijke of giftige huishoudelijke afvalstoffen zullen afzonderlijk worden opgehaald. De aktie heeft tot doel deze
afvalstoffen uit het gewone afvalcirkuit (storten
of verbranden) te houden en op een veilige
wijze te vernietigen. Deze aktie loopt voor het
volledige Brusselse Gewest en is wegens zijn
omvang uniek voor België. Ook schoolkinderen en gezinnen zullen worden gesensibiliseerd.
Een studiebureau werd aangewezen om een
studie te maken van een verzamelcentrum
voor risiko-afvalstoffen. Naar de KMO's toe
worden spéciale aktles gepland rond de venn/ijdering van deze risiko-afvalstoffen. Tevens
wordt er gewerkt aan een praj<tische afvalstoffengids ten behoeve van de KMO's. Ook op
het vlak van ziekenhuisafvalstoffen werd er
een studie gestart met als doel de verwijdering
te organiseren binnen het Brusselse Gewest.
In samenwerking met een werkgroep (met o.a.
vertegenwoordigers voor ziekenhuizen) zal nagegaan worden welke de meest veilige en
ekonomisch haalbare verwijderingswijze is.

Op 9 mei j.l. werd op de campus van de VUB
een studiedag gehouden over de venwerking
van ziekenhuis-afval. De besluiten zullen als
leidraad dienen voor de toekomstige Brusselse eksekutieve.
Recyclageparken voor de gescheiden verzameling van specifieke huisvuilkomponenten
worden in de komende weken en maanden
opengesteld te Jette, St.-Jans-Molenbeek, Ukkel.
Het doel van deze parken is enerzijds afvalstoffen opnieuw als grondstof te gebruiken en
anderzijds de tendens voor een steeds groeiende afvalberg om te buigen.

LUCHT
Spuitkabines: nu de uitslagen van de studie
omtrent de spuitkabines eerstdaags zullen
bekend zijn zullen de nodige normen worden
uitgevaardigd waaraan deze moeten voldoen.
Meetinstrument in verband met luchtvervuiling: met het Instituut van Hygiëne en Epidemiologie zal worden nagegaan op welke manier dit ondenwerp best wordt aangepakt, niet
alleen wat het bekomen van de juiste gegevens betreft doch ook wat de voorlichting van
het publiek aangaat.
Carcoke: Aan de goeverneur en de bestendige deputatieleden van Brabant werd na een
bezoek aan de ovens van Carcoke in Zeebrugge en Sidmar in Zelzate een advies overgemaakt omtrent de eksploitatievoonwaarden
waaraan de 40 nieuwe ovens moeten voldoen.
Een uitvoerige MER-studie is in elk geval
geïndiceerd alvorens een eventuele toelating
kan worden gegeven die een bestendiging
inhoudt van een belangrijke verontreiniging
van Noord-Brabant.

De kontrole op het naleven van de eksploitatievoorwaarden zal worden verscherpt. Voor
verschillende parameters o.m. voor de stofuitstoot dient continue meetapparatuur aanwezig
te zijn.
De nieuwe eksploitatievergunning wordt van
kracht op 31 oktober 1991 wat toelaat de
bijkomende rookgaszuivering te installeren.
Begin 1990 zou men reeds kunnen starten
met de nodige aanpassingswerken indien de
eksekutieve de voorstellen van staatssekretaris goedkeurt die een gefaseerde uitgave van
± 500 miljoen tot gevolg hebben.
Momenteel loopt er eveneens in verband
met de verbrandingsinstallatie een studie betreffende aanpassingswerken. Binnen het
Brusselse Gewest is er geen enkele mogelijkheid van overslag voor huishoudelijk afval
zodanig dat piekkoncentraties zeer moeilijk
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RECHT OP WONEN NOG
NIET GEWAARBORGD

R

ECHT op wonen voor iedereen",
dat is één van de stokpaardjes
van staatssel<retaris Valkeniers.
Sinds zijn aanstelling heeft hij het
huisvestingsprobleem dan ook
met beide handen aangepakt.
Een eerste hindernis om een
samenhangend huisvestingsbeleid tot stand te brengen is de
versnippering van de verschillende instanties en maatschappijen
die op de één of andere manier bij de sociale
huisvesting betrokken zijn. Het kwam er dus
op aan iedereen rond de tafel te krijgen.
In september van vorig jaar richtte staatssekretaris Valkeniers met dit doel de denkcel
Forum Huisvesting Brussel op.

WOON-INFO
Zowel vertegenwoordigers van de drie Brusselse kabinetten, van de administratie huisvesting en stédebouw, van de sociale huisvestingssektor, van de immobiliënsektor en van
de privé-eigenaars als leden van aktie- en
drukkingsgroepen en ook onafhankelijke experts en een vorser van het Planbureau, zijn
zeer regelmatig samengekomen. Onder het
voorzitterschap van Frans Adang, attaché op
het kabinet, heeft deze Denkcel bijna maandelijks vergaderd.
Naast de plenaire zittingen van de Denkcel
werden ook werkgroepen opgericht.
Een eerste groep besprak de nieuwe huisvestingspremies die begin dit jaar van kracht
werden. Het resultaat daarvan was dat ondermeer aan de verhuis-, verhuur- en installatietoelagen nog enkele wijzigingen werden aangebracht op voorstel van de werkgroep. Ook
de studie van de Hendril< Beyaertstictitirig over
de premies werd er besproken.
De werkgroep Koördinatie van de informatie
over de huisvesting werkt momenteel nog aan
een samenwerkende struktuur. Het is immers
de bedoeling om tot een zo rationeel mogelijke
samenwerking te komen tussen het pas opgerichte „woon-info" en andere diensten die
informatie verstrekken over de huisvesting te
Brussel.
Ook rond het financiële evenwicht van de
WIJ - 19 MEI 1989

Een grootstad heeft zo van die
specifieke problemen. Voor
Brussel Is de hulsvesting er één
van. Alhoewel er moeilijk van
woningnood kan worden gesproken - Brussel kent relatie?
weinig daklozen - schort er
toch nog heet wat aan de kwaliteit van de huisvesting en de
mogelijkheid voor diverse sociale groepen om er een huls te
verwerven.
De Brusselse huisvestingsmaatschappijen slagen er, o.m. door
de enorme schuldenberg van het
verleden, niet in de sociale huisvestingsnoden te lenigen. De
verwachte Europese golf over
Brussel voegt daar nog eens een
hardnekkige grond- en hulzenspekulatie aan toe. De koop- en
huurprijzen gaan de hoogte in en
de gewone burger blijft in de kou
staan.
maatschappijen voor sociale huisvesting werd
een werkgroep opgericht. Een twintigtal huisvestingsmaatschappijen hebben een enquête
van de Groep Urba beantwoord en op basis
van die resultaten en van een serie interviews
wordt nu druk gewerkt aan voorstellen om tot
een nieuwe dinamiek te komen in deze uiterst
belangrijke sektor.
In de werkgroep Kazernes tenslotte werd de
problematiek rond de vroegere militaire domeinen te Brussel behandeld.

RECHT OP WONEN " ~
In het verlengde van de werkzaamheden
van het Forum Huisvesting liet staatssekretaris
Valkeniers een studie uitvoeren om de huidige
toestand en behoeften in de huisvesting te
onderzoeken. Deze is nu klaargekomen en
werd vorige donderdag voorgesteld. De resultaten ervan zijn veelbetekenend.
Uitgangspunt is uiteraard de bevolkingsrevolutie in het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-
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west. Hoewel van een bevolkingstoename is er
nog een sprake. Een specifiek gegeven is het
aandeel van de vreeme bevolking. Gewoonlijk
spreekt men van één vierde niet-Belgen. als
we de niet-Europese inwoners bijeentellen
gaat het om 12 % van de bevolking. Daarvan
wil de overgrote meerderheid zich hier definitief vestigen.
Ook de pendel naar Brussel is van belang.
Hierin ligt immers een mogelijkheid om nieuwe
bewoners aan te trekken. De huidige bevolking
krijgt het, met de stijgende prijzen, duidelijk
moeilijker om een woning te verwerven. Maatregelen om de sociale spreiding van de huisvesting te bevorderen zijn gewenst. Het recht
op wonen is nog niet gegarandeerd en komt
meer en meer in het gedrang.
Tenslotte, als men een woning bezit, is het
nog niet evident dat de kwaliteit en de gezondheid ervan kan op peil gehouden worden. In de
Brusselse vijfhoek is er een duidelijke behoefte
aan grondige renovatie en kwaliteitsverbetering.

VRAAG EN AANBOD
In de sociale huisvesting is gebleken dat
nogal wat maatschappijen er, onder druk van
hun benarde financiële situatie, niet in slagen
de sociaal zwakste groepen te bereiken. Op de
privémarkt komen dee er helemaal niet aan te
pas. Zal Europa van Brussel een nieuwe rijkenstad maken ?
Een degelijke huisvestingspolitiek zou erop
moeten gericht zijn Brussel voor iedereen
bewoonbaar te houden. De studie geeft dan
ook een overzicht en analyse van de verschillende instrumenten waarmee aan huisvestingsbeleid wordt gedaan.
Staatssekretaris Valkeniers beschouwt deze
studie als een status quaestionis van de huisvesting. De titel van de brochure „Wonen in
Brussel, een probleem?" verraadt al dat het
antwoord op deze vraag positief is. Valkeniers
wil nu, in overleg met het Forum Huisvesting,
tot konkrete maatregelen komen, maar beseft
dat de uitvoering daarvan het werk van de
nieuwe Hoofdstedelijke Exekutieve zal zijn. In
alle geval heeft de staatssekretaris voor een
goede probleemsituering gezorgd en zal dit
werk niet zomaar terzijde worden geschoven.
Annemie Van de Casteele

HET NATUURBEHOUD IN BRUSSEL
Staatssekretaris Jef Valkeniers heeft zich
vooral ingezet voor een beleid dat in Brussel
een evenwicht wil brengen in het stadsleven
en in het leven met de natuur Hier een greep
uit zijn vele aktiviteiten
D Heel de bevolking werd half februan gesensibiliseerd langs een milieukrant die de verschillende aspekten van het milieubeleid belichtte
D Op 18 maart j I had op de campus van de
VUB een Ronde Tafel plaats voor het Brusselse Leefmilieu 350 belangstellenden, wetenschappers, specialisten en natuurliefhebbers,
verdeeld in 4 werkgroepen namen eraan deel
De resoluties van deze Ronde Tafel zullen
eerstdaags worden gepubliceerd onder de
vorm van een leefmilieuhandvest voor Brussel
dat men op vraag zal kunnen bekomen op het
staatsekretariaat
D Voor de uitbouw van een eigen Brussels
natuur Edukatie Centrum werden overeenkomsten afgesloten (van 5 jaar duur) en met de
VUB en het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen (KBIN) Dit centrum
zorgt voor een ruime verstrekking van informatie over alles wat met de natuur in Brussel te
maken heeft Het zal ook een belangrijke rol
spelen bij de verdere uitbouw en het beheer
van natuurgebieden, aangekocht en bestuurd
door de Brusselse eksekutieve
n Een prachtige brochure Natuurgebieden in
het Brusselse Gewest werd uitgegeven door
de Natuurreservaten vzw met de steun van het
staatssekretariaat voor het Brusselse Gewest

Van de Kauwberg zal 20 ha in de middenzone worden aangekocht Een koninklijk besluit
tot onteigening werd goedgekeurd en reeds
gepubliceerd
De Knekenput, een waardevol bronnengebied van 1,5 ha werd aangekocht en kreeg het
statuut van natuurreservaat Het werd op 13
mei officieel opengesteld
In samenwerking met staatsekretaris J L
Thys werd een architekt aangesteld voor het
ontwerpen van een natuuredukatiepaviljoen bij
het Kinsendaalnatuurreservaat dat samen met
de Knekenput een groot geheel uitmaakt
Het zal de Brusselse jeugd de nodige natuuredukatie bijbrengen Te dien einde wordt
er een edukatief leerpakket samengesteld
D Ook het Moeraske krijgt weldra het statuut
van natuurreservaat Hierdoor wordt ,,het
Broeksele" ooit een kleine nederzetting omgeven door bomen en moeras, blijvend hennnerd
Het verlenen van het statuut van natuurreservaat aan andere semi-natuurgebieden als
het Vorsteneplateau, de Woluwe en de Neerpedevallei werden aangekaart binnen de Brusselse eksekutieve Een interkabinetsgroep zal
zich buigen over de dossiers om tot een juiste
aflijnmg te komen van de gebieden die in
aanmerking komen voor dit statuut
D Een Brusselse Hoge Raad voor het Natuurbehoud werd opgericht Deze zal samen met

WOONINFO

D De veertiendaagse van het Bos vond plaats
van 29 september tot 11 oktober '88 Ze kende
zeer veel sukses met de deelname van ongeveer 2 000 leerlingen uit het Brusselse

• KOMFORTPREMIES
• BOUW- EN
VERWERVINGSPREMIES
• RENOVATIEPREMIES

D De aantasting van het Zonienwoud werd
aangekaart en op 18 mei j I ging een studiedag door over het Zonienwoud in samenwerking met het Vlaamse en het Waalse Gewest
om de nodige beschermingsmaatregelen te
nemen
D Er werd ook resoluut overgegaan tot de
aankoop van natuurgebieden om deze voor
verdere aftakeling te behoeden

D Voor de jeugd (van 10 tot 12j) werd een
ivlilieu Edukatief stripverhaal ontworpen, met
onder meer Manneke-pis en Mieke Stroel in de
hoofdrol
D Groene telefoon alle klachten over leefmilieuhinder of schade aan de natuur kunnen
worden gemeld op het staatssekretariaat op
tel 513 83 00
D Een denkkonklaaf over het Leefmilieu met
de deelname van internationaal bekende wetenschapsmensen zowel uit binnen- als buitenland, grijpt plaats in de Corsendonkabdij op
18, 19 en 20 mei
D Subsidies werden verleend aan praktisch
alle verenigingen die zich in Brussel bezighouden met de natuur en het leefmilieu Volledigheidshalve moeten wij ook hulde brengen aan
deze verenigingen omwille van hun belangloze
inzet en geestdriftige medewerking op al onze
initiatieven
D Een tweede informatieve milieukrant zal
eind deze maand aan de Brusselse bevolking
een verder overzicht geven van de initiatieven
die sedert februan werden genomen Hetzelfde gebeurde op 12 mei j I via een regenngsmededeling op radio en TV

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

D Onze jachtwetgeving 1988 voor Brussel
werd als model gesteld door de natuurverenigingen evenals ons reglement inzake het gebruik van herbiciden en pesticiden bij het
bermbeheer door openbare overheden

D Aanplanting Nieuw bos „Plant een boom"
gingen door te Neerpede in samenwerking met
het gemeentebestuur, de scholen en de milieuverenigingen en te Ukkel (3 ha) bij het
Pasteur Instituut in samenwerking met de
provinciale overheid en de provinciale scholen
(1,5 ha)

de adviesraad voor het leefmilieu dienen als
adviesorgaan voor het Brussels Instituut voor
het f^ilieubeheer Deze Hoge Raad moet het
Instituut in staat stellen om de nodige maatregelen te treffen die zich opdringen om ook in
Brussel aan het nodige natuurbehoud te doen

Wenst u meer te weten over

of 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 UTOT

WOONINFO
Noordstraat IB 1000 BRUSSEL

02/512.32.92
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VOLKEN EN STATEN

TANENDE RUSSISCHE
INVLOED IN AZIË

D

E inwoners van Azerbeidjan, de
Azeriërs, komen niet in het geweer
tegen de centralistische druk van
de Russen maar tegen hun Armeense buren. En niet eens om
zich tegen een mogelijk kleinschalig imperialisme te verdedigen. Integendeel, zij zijn het die het oerArmeense Berg-Barabakh, hen in
1923 door Stalin in de schoot gelegd ais „autonoom gebied", niet
willen afstaan maar verder islamizeren en
verazerizeren.
Dit met de Turken verwante Toeranische
volk laat zijn onvrede over de Armeense gebiedsaanspraken met harde hand blijken. Een
pogrom met tenminste 33 doden is inderdaad
duidelijk.

ETNISCHE BETEKENIS
Er is natuurlijk Afghanistan. Maar Afghanistan is de Sovjet-Unie niet, sedert de lente van
1988 minder dan ooit. Dan sluiten Pakistan en
het officieële Afghanistan (sic) een verdrag,
dat een Russische terugtocht zonder al te veel
gezichtsverlies mogelijk maakt. Vanzelfsprekend staan de Sovjet-Unie zelf, de VSA en het
Afghaanse verzet achter de onderhandelingen.
Aan het doordringen van de Russen naar de
Indische Oceaan toe, zou zodoende wel eens
een historisch einde kunnen gekomen zijn.
Wie nagaat hoe zeer de uitbreiding van het
Russische Rijk, tot aan Mongolië en China,
Noord-Azië doortrokken heeft met een gordel
van Russische nederzettingen, beseft dat
deze terugtocht ook op etnisch gebied een
grote betekenis heeft.
Einde 1988 zijn de Russen inderdaad weggetrokken. Wat gaat er bij het verzet om? Er
zijn zovele verzetshaarden als volkeren in
Afghanistan, d.i. 21, of zelfs meer. Dat zowel
Saoedi-Arabieren als Amerikanen bij voorkeur
de paar groepen bewapenen die van het postkommunistische Afghanistan een centrale
staat willen maken (wat het nooit geweest is),
stemt tot ongerustheid.
Aan de noordelijke grenzen van Afghanistan
leven, op Sovjet-bodem, miljoenen Aziaten.
Hen wordt de Islam „afgeraden" die inmiddels
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in Afghanistan opnieuw staatsgodsdienst geworden is. Zij worden aangespoord beter Russisch te leren, terwijl ze de Russische kolonnes
uit Afghanistan hebben zien terugtrekken.
Tadjieken en Oezbeken wonen niet alleen in
de naar hen genoemde Sovjet-republieken.
Even over de grens met Afghanistan leven hun
soortgenoten.
In die omstandigheden kan het verweer van
het mohamedaanse Azië tegen het anti-godsdienstige Slavendom alleen toenemen.

KOERDEN M I S B R U I K ^
De Koerden zitten nog steeds in de knel. Het
enige goede nieuws komt uit Turkije: een
aantal Turkse intellektuelen en politiekers me-

66/13 - Hopelijk zullen geschiedkundigen ooit kunnen verklaren hoe het komt dat Gorbatsjovs politiek van meer openheid
dadelijk een ventiel heeft geboden aan een aantal Europese
volkeren binnen de Sovjet-Unie
maar, bij ons weten, geen enkel
van de talrijke Aziatische In beweging schijnt te brengen.

De gebeurtenis van 1988 was ongeiwijfeld het terugtrekken van de Sovjettroepen uit Afghanistan.
(foto Reuter)

nen dat de Koerden recht hebben op „een
beperkte kultuurautonomie"! Premier Ozal
(dezelfde die zo graag bij Europa wil) zet zich
daar scherp tegen af. En zo wordt er maar
verder gevochten.
Van Irak hebben de Koerden niets goeds te
verwachten. Zij zien er dan ook geen graten in
samen te werken met de Iraanse aanvallers in
de noordelijke en middensektor van het Golfoorlog-front.
In maart zien de Iraakse Arabieren er op hun
beurt geen graten in, 5.000 Koerden — ook
vrouwen en kinderen — met gifgas om te
brengen. Zij gaan ook door met het wegvoeren
van de Koerdische bevolking. In haar plaats
komt een Arabische.
In augustus werpen ze weer mosterdgas.
Inmiddels is er vrede gesloten met Iran zodat
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ze ongestoord hun uitmoordings- en verdrijvingspolitiek kunnen voortzetten. Met duizenden stromen Koerden naar het nochtans ongastvrije Turkije. Na een paar maanden houden ze het in barre kampen aldaar niet meer
uit. Sommigen gaan zich in Irak overgeven,
anderen stoten door tot in Iran, waar de
Koerden nochtans neergeslagen werden door
Khomeini's revolutionaire wachters.
Hele Koerdische gemeenschappen worden
in Iraakse woestijn-kampen ondergebracht,
met weinig overlevingskansen (30.000 sedert
april). Vijf honderd Koerdenhuizen in Kirkoek
worden platgewalst.
Ook in Syrië wonen Koerden. Damascus
speelt hen uit tegen Ankara. De Turkse staat
heeft immers plannen om de Eufraat af te
dammen, in Koerdisch gebied. De Syrische

VOLKEN EN STATEN
Arabieren laten via Koerdenhulp weten dat zij
daar tegen gekant zijn.

INTIFADA
De herhaling en de nadruk waarmee de
incidenten tussen Joden en Arabieren door
heel de pers worden vermeld — en inderdaad
ook plaats hebben — ontslaat ons van biezonderheden.
Op de westelijke Jordaanoever en in de
Gazastrook is een opstand zonder geweren
aan de gang {intifada), die bijna dagelijks
doden en gewonden eist en de verhouding
tussen de beide venwante volkeren in toenemende mate verzuurt.
Het PLO steunt deze opstand, al heeft het
hem niet in de hand. Het maakt wel van de
gelegenheid gebruik, om een Palestijnse staat
uit te roepen, naast de Joodse dus, en openlijk
het gebruik van terreur af te zweren.
De Palestijnse staat beschikt voorlopig nog
niet over een grondgebied. De Joden zullen
het niet gemakkelijk zo ver laten komen. Voor
de manier waarop ze intifada trachten te dempen, lijden ze wel wereldwijd prestigeverlies.

INDE NIET
ZO VREEDZAAM

De wijze waarop de Israeli de intifada onderdrukken wordt hen door de
wereldopinie niet in simpatie afgenomen.

Einde 1987 wordt de burgeroorlog op Ceylon
(nu Sri Lanka) officieel beëindigd. Indië, dat
aanvankelijk steun had verleend aan de Tamils
(ook op het vasteland zijn er Tamils), geeft nu
zijn militaire steun (40.000 soldaten) aan een
regeling die de wankelende Singalese regering recht houdt. De Tamils, die een staat
willen in het noordoosten van het eiland (hun
Eelam), moeten het met wat loze beloften
stellen.

In augustus stopt de Gu/-/c/7a-guerilla er mee.
Meer dan 300 doden leverden het Gurkha
Nationaal Bevrijdingsfront niet een eigen staat
op in West-Bengalen maar toch een beperkte
autonomie voor de heuvels rond Darjeeling.
Het hele jaar door rommelt het in Birma. De
oppositie tegen het diktatoriale bewind wordt
gevoed uit vele bronnen. De Nationale Unie
van Karen is een van de oudste. Zij beheerst
grote stroken grensgebied langsheen Thailand
en is bereid, de oppositie politiek en militair te
koördineren.

De Singalezen hebben op hun beurt een
terreurgroep opgericht (Janatfia Vimul(thi Peramuna). Zij richt zich niet alleen tegen de
officiële vijanden (de Tamiltijgers) maar ook
tegen alle Singalezen die het in hun hoofd
halen de Tamils enige zelfbeschikking toe te
laten.

RUIMDENKENDE EN
ANDERE CHINEZEN

Wat gebeuren moet, gebeurt. De Tamiltijgers keren zich tegen de Indische „vredesmacht". In juli staken ze die strijd in ruil voor
Indië's steun om de twee Tamilprovincies
samen te voegen. Twee duizend Tamils en
vijfhonderd Indische soldaten hebben het met
hun leven betaald.
Toch is de zaak hiermee nog niet beslecht.
Het Verenigd Tamii-Bevrijdingsfront trekt zich
terug uit de verkiezingen in het Tamilgebied.
De Tamiltijgers bedreigen namelijk alle kandidaten met de dood. Zij nemen met niets
minder vrede dan met onafhankelijkheid.

Helemaal stil is het in Tibet onder Chinees
bestuur nooit geweest. Begin maart breekt het
Tibetaanse ongenoegen opnieuw los in onlusten. De Tibetanen moeten niet alleen zich door
Chinzen laten besturen, ze moeten weinig
godsdienstige en intellektuele bewegingsruimte laten. Er is sprake van een tiental doden en
vele aanhoudingen. Vooral monniken, inderdaad aanstichters van onrust want behoeders
van de godsdienstig-kulturele eigenheid der
Tibetanen, worden opgepakt.
Singapoer is een Chinese stadstaat, geplukt
uit een Maleis achterland. De Cf)inezen vor-
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men 80 % van de bevolking, Maleiers 13 % en
,.Indiërs" 5 %. Merkwaardig is het plan te
noemen van landsvader eerste minister Lee
Kuan Yew. Vooraleer hij de politiek verlaat wil
hij voor een betere rassenverstandhouding
zorgen. Tot dan toe geraakten geen anderen
dan Chinezen in het parlement. Hij wil dit
veranderen door een aantal kieskringen samen te smelten zodat daar ten minste 3
parlementsleden kunnen verkozen worden.
Tenminste één van hen moet een niet-Chinees
zijn. Het is een zeldzaam voorbeeld van gematigdheid en vooruitzicht in deze problematiek.
Einde april wordt de overeenkomst bekend
tussen de volksrepubliek China en het tot in
1997 nog Britse eiland Hong Kong. De bestuurstaal zal er geleidelijk van Engels naar
Chinees verschuiven. Een groot aantal inwoners wijkt uit, liever dan onder kommunistisch
bestuur terecht te komen.
In mei ontstaat beroering rond een nieuwe
Japanse wet op vreemdelingen. Alhoewel zij
versoepelingen inhoudt, bepaalt zij dat alle
vreemdelingen een vingerafdruk moeten laten
nemen. Voor die vreemdelingen — meestal
Chinezen en Koreanen, in Japan geboren — is
dit slechts een aanleiding om in de aanval te
gaan tegen de hele Japanse wetgeving terzake.
Karel Jansegers
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EKOFRONT

ER IS EEN ALTERNATIEF
VOOR CFK'S
N 1982 stelde Joe Farman en andere
wetenschappers van de British Antarctic
Survey een sterke venmindering van de
Ozonkoncentraties in de stratosfeer boven
de poolijskap vast Op de speurtocht naar
de oorzaak van dit verschijnsel kwam men
terecht bij de CFK's, voluit chloorfluorkoolwaterstoffen en in mindere mate chloorbroomkoolwaterstoffen of halonen Chloorfluorkoolwaterstoffen zijn beter gekend onder de merknaam freon, een gas dat in de
natuur met voorkomt en sinds de jaren dertig
wordt geproduceerd

HET KAN,
De ontdekking van freon stuitte in het begin
op veel bijval het makkelijk te produceren gas
werd eerst aangewend in koelinstallaties maar
gaandeweg vond het ook zijn weg naar andere
toepassingen zoals drijfgas in spuitbussen,
schoonmaakmiddel in de elektronische industrie, koelvloeistof in aiconditioners en als
blaasmiddel bij de produktie van kunststofschuim Door het sukses van deze kunststofschuimen in zowat alle takken van de industrie
IS deze toepassing verreweg de meest verbreide Kunststofschuimen vinden zowel in de
verpakkingsindustne ais in de bouw-, meubel
en automobielsektor gretig aftrek
Toen men tot de bevinding kwam dat freon
de hoofdverantwoordelijke was voor de „afbraak" van de levensnoodzakelijke ozonlaag
haakte de internationale milieubeweging hier
onmiddellijk op m met een sterk georganiseerde kampanje Onrechtstreeks gevolg daarvan
was dat het grote publiek in de waan verkeerde
dat de spuitbus de hoofdverantwoordelijke
was, terwijl de industrie, die weliswaar vrijwillige akkoorden sloot met de overheid, mm of
meer rustig zijn gangetje gaat De gevolgen
van sterk verminderde ozonkoncentraties kunnen nochtans dramatische proporties aannemen, zeker gezien het feit dat CFK's en
halonen tientallen jaren aktief blijven Andere
Europese landen nemen dan ook veel dwingender maatregelen Zo stelt de Zweedse
regering bij monde van het National Swedish
Environmental Protection Board dat hei CFKverbruik globaal tegen 1990 dient te worden
stopgezet, ten/vijl de Enquête Kommission van
het Westduitse parlement vindt dat een 90 %
reduktie dient te worden opgelegd
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Landen zoals ondermeer Zweden zijn ook
veel milieugevoeliger dan andere Het is op
vraag van de Zweede autofabrikant Volvo dat
op een produktielijn binnen de Wetterse vestiging van Recticel, een van de voornaamste
polyurethaanschuimproducenten ter wereld,
geen CFK's meer gebruikt worden Recticel
vervaardigt voor Volvo autozetels Het kan
dusi

In 1987 kwamen 80 landen, aangesloten bij de Verenigde Naties, tijdens een konferentie in
de Kanadese stad Montreal unaniem tot het besluit dat de produktie en het verbruik van de
zogenaamde CFK's gehalveerd
diende te worden. Twee jaar later, in 1989, worden diezelfde
landen het er in de Finse hoofdstad Helsinki over eens dat alle
landen ten laatste in het jaar
tweeduizend moeten komen tot
een stopzetting van de produktie
en konsumptie van CFK's. Het
gaat om een niet-bindende gedragscode. „Honderd procent
stop nu", zegt de internationale
milieu-organisatie Greenpeace
en onderstreepte deze eis met
een aktie aan de kantoorgebouwen van de schuimstoffenproducent Recticel te Wetteren. Volgens Greenpeace rust op de
schouders van de schuimstoffenproducenten, die 61 % van
het totale CFK-verbruik in België
voor hun rekening nemen, een
zware verantwoordelijkheid.

DE AFBRAAK
Ozon (03) IS met zijn drie zuurstofatomen
familie van de zuurstof die wij inademen (02)
Ozon wordt in de stratosfeer, zo'n 15 tot 55
kilometer boven het aardoppervlak uit zuurstof
opgebouwd maar ook terug afgebroken Dit
proces gebeurt m een natuurlijk evenwicht, dat
nu m hoge mate in gevaar wordt gebracht
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DE GEVOLGEN
De ozonlaag is geen laag in de strikte zin
van het woord maar een zone waar ozon
relatief is gekoncentreerd De schadelijke invloed van freon en halonen op de ozonlaag
baseert zich op het feit dat deze stabiele
stoffen zijn die met worden afgebroken in de
troposfeer In plaats daarvan stijgen ze op naar
de stratosfeer, die na een zes- tot achttal jaar
bereikt wordt Daar worden ze ontbonden
onder invloed van ultraviolet licht, waardoor de
ozonvermetigende chloor- en broomatomen
vrijkomen Per vrijgekomen chlooratoom worden tienduizenden molekulen afgebroken De
CFK's en halonen blijven tientallen jaren aktief
De ozonlaag is zeer belangrijk voor het leven
op aarde, omdat het ozonschild ervoor zorgt
dat slechts een klem gedeelte van de schadelijke ultraviolette straling afkomstig van de zon
de aarde bereikt De gevolgen van een verhoogde ultraviolette straling zijn met helemaal
te overzien, maar dat er sterke nadelige effekten zullen optreden voor mens en natuur lijdt
geen twijfel

DE AKKOORDEN
Zo staat ondermeer vast dat er vermindering
van de immune afweer tegen huidmfekties en
een vergroting van de kans op de oogaandoening staar (cataract) zal optreden, tera/ijl ook
een sterke toename van huidkanker zal kunnen worden vastgesteld Een procent vermindering van de hoeveelheid ozon in de ozonlaag
vergroot naar verluidt de kans op huidkanker
bij blanken met ongeveer vier procent
Dramatische gevolgen zijn er ook te verwachten voor het mariene ekosysteem en de
plantengroei in het algemeen, wat op termijn
de voedselproduktie m het gedrang kan brengen Meer ultraviolette straling speelt ook een
rol m de vorming van fotochemische smog
Uit een door Greenpeace gepubliceerd rapport blijkt dat de schuimstoffenindustrie liefst
61 % van het CFK-verbruik voor zijn rekening
neemt Het totale CFK-verbruik in België ligt
daarenboven met 1,48 kg per persoon per jaar
ruim boven het Europees gemiddelde, dat 0,93

EKOFRONT
de problemen op de milieukonferentie in Helsinki was de vraag naar de mogelijkheden van
de ontwikkelingslanden om van het relatief
goedkope CFK-gebruik af te stappen was. Men
werd het niet eens over de vraag of men een
speciaal fonds ten gunste van de ontwikkelingslanden moest instellen, of de rechtstreekse hulp aan de ontwikkelingslanden diende te
worden opgevoerd, dan wel of de geïndustrialiseerde landen jaarlijks 0,1 % van hun BNP
zouden afstaan. In alle geval zullen de ontwikkelingslanden nood hebben aan voldoende
fondsen om gebruik te kunnen maken van
nieuwe technieken ter vervanging van CFK's,
die naar vera/achting voor het milleniumeinde
zullen ontwikkeld zijn.
De firma Kabelwerk A.G. uit Eupen liet via
een persbericht alvast weten een alternatief te
hebben gevonden.
93 milieuorganisaties die in Helsinki als
waarnemer aanwezig waren eisen alvast een
wereldwijd verbod op CFK's voor 1995. In
1990 wordt verdergepraat in Londen. Sterke
maatregelen dringend gewenst.
Dirk Melkebeek

Greenpeace-aktivisten, van geen kleintje vervaard, beklommen de gevel van het
CFK-gebouw met een harde els.
(Foto Dirk Melkebeek)
ADVERTENTIE

kg per persoon per jaar bedraagt. Het is dus
niet hoofdzakelijk de spuitbussenindustrie die
voor het grootste CFK-verbruik verantwoordelijk is. Bovendien stijgt het CFK-verbruik in de
schuimstofsektor gestadig. Van 8000 ton in
1986 naar 8900 ton in 1988.
Binnen de schuimstoffenindustrie gebruiken
in België zo'n 22 bedrijven CFK's bij het
produktieproces, waarvan er zo'n 18 aangesloten zijn bij Fechiplast, de overkoepelende
organisatie van de kunststofproducenten.
Deze organisatie sloot met de overheid vrijwillige akkoorden aangaande het CFK-verbruik.
Deze akkoorden worden niet geruggesteund
door een wetgeving, waardoor de overheid
haar kontrolerende en sanktionerende rol verliest. Het is ook de industrie zelf die bepaalt tot
welke inspanningen men zich verbindt, hoewel
vertegenwoordigers van Fechiplast meedeelden dat de bedrijven eerder en verregaander
redukties zouden realiseren dan vermeld in de
akkoorden. Deze laatste zijn volgens Greenpeace helemaal te zwak en te traag. Greenpeace eist dan ook een 700 % stop op produktie van CFK's en halonen. Met uitzondering
voor spuitbussen voor medisch gebruik waarvoor geen alternatief voorhanden is en voor
koelkasten voor huishoudelijk gebruik wil
Greenpeace ook een onmiddellijk verbod op
de konsumptie van CFK's.

Deze harde eisen worden ook samen met
een alternatief naar voor geschoven. Voor vele
produkten die bij hun produktie CFK-gebruik
noodzakelijk maken zijn alternatieven voorhanden: verpakking hoeft niet echt met
schuim te gebeuren maar kan ook met andere
stoffen, terwijl isolatie ook veel alternatieve
toepassingen als glaswol en geëkspandeerd
polystyreenschuim (geen CFK-gebruik nodig)
kent. Verder kan ook nog als voorbeeld aangehaald worden het CFK-gebruik voor zacht
polyurethaanschuim overbodig wordt indien
men overschakelt naar schuimstoffen van een
hogere densiteit, waardoor ook C02 als blaasmiddel kan aangewend worden.
Sinds december 1988 is de verpakkingsindustrie in de VS vrijwillig gestopt met het
gebruik van CFK's voor voedselverpakking.
Op vraag van Volvo gebruikt één produktielijn
binnen Recticel-Wetteren geen CFK's meer bij
de produktie van autozetels.
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ALTERNATIEF
Het kan dus allemaal wel; maar de alternatieve oplossingen zijn dikwijls verre van goedkoop. Vandaar dat een van de meest dwingen-
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METTERNICH EN DE
ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
IJDENS de regering van keizer
Jozef II, de tijd van de dubbelmonarchie
Óostenrijl^-Hongarije,
toen de Habsburgers over een
staat met veel volkeren regeerden
(waaruit WO I voortkwam in 1914)
en Oostenrijk eigenlijk het grootste Europese rijk was met meer
dan 50 miljoen inwoners (Frankrijk 25 miljoen), behoorde wat nu
België heet, tot dat Oostenrijks
bezit.
Wij vormden sedert 1714-15, door de
Spaans/Franse successieoorlog, de Oostenrijkse Nederlanden. Die Oostenrijkse Nederlanden vochten zich in 1790 eventjes vrij en los
van Oostenrijk.
„Het is uw land dat mij gedood heeft" zei
Jozef II kort voor zijn dood (20 februari 1790)
tegen de prins de Ligne, een Zuidnederlander
in hoge Oostenrijkse dienst.
In die tijd (1790) was vader Metternich leidend gevolmachtigd minister in de Oostenrijkse Nederlanden en goeverneur-generaal in
ons land.

VIJGEN
Vader Metternich moest de Oostenrijkse
belangen dienen tegen de Brabantse Omwenteling. De aanhangers hier van de keizer
kregen de bijnaam de vijgen (eigenlijk een
spotnaam voor het hoofddeksel der Oostenrijkse soldaten); de aanhangers van de omwenteling waren de patriotten. De patriotten wonnen
eerst, maar verloren dan toch. Daarna vielen
de Franse troepen hier binnen, ze verdreven
de Oostenrijkers, en werden dan weer door de
Oostenrijkers verdreven (1792), ze verjoegen
dan (1794) weer de Oostenrijkers, bezetten de
Oostenrijkse Nederlanden en lijfden ze vervolgens (1795) bij Frankrijk in. We waren plots
Franse staatsburgers. Officieel sedert 1797 bij
het verdrag van Campo Formio.
Klemens Metternich beleefde dat allemaal
vanuit het standpunt van zijn vader. Klemens
bracht een paar keer zijn studentenvakanties
(hij studeerde eerst in Straatsburg) te Brussel
bij zijn vader door. Te Brussel leerde hij toen al
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Klemens Wenzel Lothar Metternich
Klemens Wenzel Lothar Metternich, te Koblenz geboren in
1773, te Wenen gestorven In
1859, heeft In de Europese politiek tussen 1800 en 1848 een
vooraanstaande rol gespeeld,
eerst als diplomaat o.a. in het
Parijs van Napoieon, dan als
Oostenrijl(s minister voor Binnenlandse Aangelegenheden en
als Oostenrijl(se ministerpresident. Hij was a.h.w. het centrum
van de koalities die Napoieon
versloegen; hij was voonzitter
van het Kongres van Wenen
1814-1815 dat Europa „restaureerde" na 20 jaar Franse oorlogen. U weet het wei, het Kongres
dat danste, zo zei het prins de
Ligne; het is een gevleugeld
woord geworden.
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Franse emigranten kennen die na 1789 gevlucht waren voor de uitwassen van de revolutie.

ZONDEBOK
Vader Franz Georg Metternich had, door de
manier waarop hij de Oostenrijkse Nederlanden voor Oostenrijk verloor, in Wenen geen
goede reputatie als bewindsman, wat aanvankelijk als een hypotheek woog op de beginnende diplomatieke loopbaan van de zoon. Vader
was de zondenbok voor dit Oostenrijks verlies.
Zoon Klemens huwde dan echter,,verstandig", nl. met een jongedame uit de familie
Kaunitz, en dat opende hem de deuren van
alle salons en van de dipk)matieke carrière.
Dat was een betere keuze van huwelijkspartner dan wat eerst gepland was: een huwelijk
met een dochter (Euphemie) van de prins de
Ligne. Dat was een Brussels plan geweest van
moeder Metternich. Nadat Brussel verloren
was, viel moeders oog op Eleonore Kaunitz.

•ilri!HJ:IIUi!<ll!MiIT?33W
De familie Kaunitz l<eel< wel neer op vader
Metternich die niet alleen de Oostenrijkse
Nederlanden had verloren laten gaan, maar
ook veel van zijn privé bezit had kwijtgespeeld
dat op de linker Rijnoever lag en door Frankrijk
werd bezet en in beslag genomen. De jonge
verliefden keken niet om en de mesalliance
ging door. Metternich begon een loopbaan
naar het niveau Kaunitz.
Ook aan het Hof te Wenen stond vader
Metternich niet op een goed blaadje. Aartshertogin Maria-Christina was stadhoudster der
Oostenrijkse Nederlanden geweest toen Franz
Metternich hier minister en goeverneur-generaal was. En die twee hadden nog al wat
politiek en administratief gebotst: „Ik ken de
vader", zei de aartshertogin met misprijzen
„en wat de zoon betreft, nu, ja, de appel valt
niet ver van de boom".
Maar de naam Kaunitz betekende veel te
Wenen en in heel Oostenrijk-Hongarije.

SCHONE VAARS
De Oostenrijkse Nederlanden, nu gewoonweg Noord-Frankrijk, vielen buiten de specifieke aandacht van de jonge Metternich. Realist
als hij was legde hij zich neer bij de Franse
suprematie. Hij kreeg zelfs de reputatie Napoleon-vriend te zijn.
Als Oostenrijks ambassadeur te Parijs vanaf
1806 werd hij politiek bevriend met Talleyrand,
die zich juist uit het Napoleon-net aan het
terugtrekken was.
In 1809 werd Metternich minister en hij
regelde o.a. het huwelijk van Napoleon met
Marie-Louise. Prins de Ligne zei dat MarieLouise een schone vaars was die aan de
Minotaurus opgeofferd werd. Napoleon zelf zei
dat hij een buik trouwde, zinspelend op de
vruchtbaarheid van de Oostenrijks-Habsburgse vrouwen (keizerin Maria Theresia had 16
kinderen) en op de spreuk dat Oostenrijk zijn
buitenlandse politiek regelde, niet door oorlog
te voeren, maar door uit te huwelijken.
Wanneer in oktober 1813 de Fransen verslagen werden in de volkerenslag bij Leipzig en
de koalitielegers naar Frankrijk optrokken,
moest men beginnen denken aan de vredesregeling. Oostenrijk maakte daarbij geen ogenblik aanspraak op teruggave van die Oostenrijkse Nederlanden van destijds.
De Russen en de Pruisen wilden gewoon
doormarcheren naar Parijs. De tsaar wou er
Napoleon afzetten en Bernadotte in de plaats
brengen. Metternich reageerde anders en kon
hen overtuigen Frankrijk te laten bestaan binnen zijn natuurlijke grenzen: Rijn — Alpen —
Pyreneeën.
Frankrijk moest zich dan echter wel terugtrekken uit Duitsland, Holland, Italië en Spanje. Zo kon Napoleon binnen die grenzen aan
het bewind blijven.

Metternich en Napoleon in Dresden op 26 juni 1813.
Maar Napoleon wou dat voorstel niet aanvaarden. Naarmate nu ook de Engelsen kwamen meepraten over de nieuwe schikkingen in
Europa verminderde de toegevendheid van
Metternich t.o.v. Frankrijk. Op eis van de
Engelsen moest Frankrijk binnen de grenzen
van 1792; de Zuidelijke Nederlanden dus los
uit Frankrijk. De Engelsen wensten Antwerpen
niet in Frans bezit te zien want voor Napoleon
was Antwerpen een ,,revolver op het hart van
Engeland".

WATERLOO
Op 25 februari 1814 eisten de geallieerden
dat Frankrijk zich binnen de grenzen van 1792
zou terugtrekken; dat was een ultimatum. De
Franse minister van Buitenlandse Aangele-
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genheden, Caulaincourt (opvolger van Talleyrand) trachtte Napoleon te overtuigen toe te
geven en zo zijn troon te redden voor zichzelf
(en voor zijn zoon). Eugene de Beauharnais,
stiefzoon van Napoleon, mpcht zelfs Italië
hebben.
Napoleon gaf niet toe... maar verloor. En zo
geraakten wij met onze Zuidelijke Nederlanden los uit Frankrijk. Metternich zelf zou ons
met genoegen opgeofferd hebben voor zijn
politiek doel van Europees evenwicht: een
sterk Frankrijk (sterk genoeg om zich te verdedigen, niet om aan te vallen) zou het oprukken
van Russisch overwicht naar het Westen neutraliseren. Later, na Elba, wou Napoleon op die
voorstellen terugkomen maar toen wou zelfs
Metternich niet meer. Hij had nochtans voor
Napoleon de deur steeds op een kier gelaten
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en steeds gepleit om Frankrijk recht te houden
en niet neer te slaan, zodanig zelfs dat men
hem versleet voor Napoleonbeschermer en
voor Frankrijkredder.
Napoleon probeerde dan in extremis Metternich om te kopen met een aanbod van 10
miljoen goudstukken. Dat werd geweigerd. En
dan kwam Waterloo.
Wij werden Rijksnederlanders onder de
nieuwe koning Willem I der Nederlanden. Volgens Metternich moest Europa, zoals het uit
het Kongres van Wenen was gegroeid, blijven
bestaan in een georganiseerd evenwicht der
staten, waarbij hij dacht aan de macht en
invloedsferen van Oostenrijk, Pruisen, Rusland, Engeland en Frankrijk.
Daarom was Metternich, die zich de behoeder achtte van die evenwichtspolitiek, ontevreden met de Belgische revolutie van 1830. Ten
eerste omdat deze, volgens hem, afbreuk
deed aan de staatsordening in Europa, ten
tweede omdat het ingevoerde systeem van de
konstitutionele monarchie hem te liberaal was.
Metternich vreesde ook dat de positie van
Frankrijk erdoor te sterk zou worden in zijn
evenwichtspolitiek, wat die politiek zou ondergraven.

SAKSEN-COBURG
En inderdaad: in Frankrijk zag men die
splitsing van de ekonomisch sterke noorderbuur met genoegen doorgetrokken worden.
Talleyrand noemde het de grootste Franse
zegepraal sedert de laatste ovenwinning behaald door Napoleon.
Engeland zag België minder graag ontstaan; de Nederlanden vormden immers een
flink blok te noorden van het agressieve Frankrijk dat weeral begon te dromen van de Rijn als
natuurlijke grens. De figuur van Leopold van
Saksen Coburg temperde later de Engele
afkeer. Leopold was immers de oom van
koningin Victoria, had tegen Napoleon gevochten (in Russische dienst) en had jaren in
Engeland geleefd als echtgenoot van de troonopvolgster (die echter vóór haar vader, de
koning, stierf). Dat Leopold dan trouwde met
de dochter van de Franse koning Louis Philippe zag men weer minder graag.
Metternich was echter realpolitieker genoeg
om zich neer te leggen bij wat onvermijdelijk
was. Hij aanvaardde het bestaan van België
dat hij in zijn jeugdjaren als Oostenrijks bezit
had gekend en zien verloren gaan.
In augustus 1851 komt Metternich, die in
1848 Wenen was ontvlucht, op reis van Londen terug naar huis, nog eens dwars door die
Zuidelijke Nederlanden die toen 60 jaar geleden door zijn vader waren verloren. Hij verbleef nog eventjes te Brussel, in het land dat hij
aan Napoleon had willen laten.

De drie standen smeden, samen, na de bestorming van de Bastille, de nieuwe
grondwet.

BASTILLE
Op 25 juni zullen de Fransen in historisch
kostuum verzamelen bij de Parijse Bastille,
waar op 14 juli 1789 de dreigende politiekmaatschppelijke sfeer explodeerde tot een
schokkende en chaotische revolutie, die het
aanschijn van de westerse wereld op grondige wijze zou veranderen.
Het historisch kostuum zal wellicht dat
van de sans-culotten zijn: de rode Frygische
muts met het blauwe lovertje, de rood-wit
gestreepte lange broek, de vervaarlijke
spies, die op 14 juli 1789 vervangen werd
door vuunwapens waarmee de koninklijke
Bastille-gevangenis stormenderhand werd
veroverd.
De Franse Revolutie bestond eigenlijk uit
twee revoluties; die van de burgerij, die
sinds mei 1789 vastbesloten was de werkelijke macht binnen het zwalpende monarchale regime naar zich toe te halen, en die
van het volk, dat honger leed en instinktief
aanvoelde wie de verliezer zou zijn in de
strijd om de staatsmacht. Tijdens de periode waarin beide revoluties elkaar vonden
greep dé revolutie plaats, met haar simbolen van humaniteit en pure demokratie én
met haar wreedheid. Doorheen die diktatuur
van het proletariaat avant-la-lettre bewogen
zich de gebeurtenissen en de figuren die tot
vandaag controverse of algemene waard^

Herman Maes
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ring oproepen: Lodewijk XVI, J. Necker, H.G. De Mirabeau, M. Robespiere, G. Danton,
de Eed van de Kaatsbaan, de Verklaring
van de rechten van de Mens en de Burger,
het Komitee du Saiut Public, de guillotine.
Van binnenuit werd de Franse Revolutie
bedreigd door onverzoenlijke tegenstellingen en interne repressie en door de dubbelzinnigheid van een koning die de Frygische
muts droeg en tegelijk onderhandelde met
de buitenlandse vorsten die klaar stonden
om het neergehaalde/\nc/en Régime gewapenderhand te herstellen. Om zich van die
problemen te kunnen ontdoen, lokten de
revolutionairen de zogenoemde Europese
Oorlogen uit. Langs die oorlogen exporteerden de Fransen tenslotte hun revolutie.
Langs die oorlogen ook trad Napoleon Bonaparte op de voorgrond als diegene die
orde zou brengen in de chaos en de burgerlijke revolutie zou terugbrengen op het
spoor dat zij sinds de bestorming van de
Bastille had verlaten.
In Napoleons wreed oorlogsspoor raakte
de politiek-maatschappelijke erfenis van de
Franse Revolutie verspreid over Europa. Na
Waterloo weigerden velen echter die erflating.
Frans-Jos Verdoodt

KULTUUR

DE BAND TUSSEN
VLAANDEREN EN BRUSSEL
VERSTEVIGEN
p de Brusselse Grote Markt valt
altijd wel wat te beleven. Zelfs
buiten het toeristisch seizoen
vindt men er toeristen uit binnenen buitenland. Met stadhuis, het
Broodhuis en de huizen der Ambachten genieten steeds weer
grote belangstelling.
Op een zondagnamiddag begin 1988 stond een grote groep
toeristen rond een gids geschaard. Het viel ons op dat terwijl een aantal
mensen min of meer aandachtig luisterden
naar hun begeleider er tevens heel wat waren
die er afwezig bijstonden. Spoedig bleek waarom. De gids was immers op stap met niet
minder dan drie nationaliteiten tegelijk: Engelsen, Duitsers en Nederlanders. Hij dreunde
dus eerst zijn lesje af in het Engels en vervolgens in het Duits. Wanneer dat gedaan was,
vroeg hij aan de (Noord-) Nederlanders of hij
zijn uitleg nog eens in het Nederlands moest
geven. Zij hadden het toch al verstaan niet?
En verder „pour les Hollandais la même chose... .

O

STOMVERBAASD

""

Terwijl de gids met zijn groep oprukte naar
de gedenkplaat van Everaerd Tserclaes,
knoopten wij een gesprek aan met een paar
Noord-Nederlanders die er was venweesd bijliepen. Wij verstrekten hen een beetje bijkomende uitleg en vroegen of zij ook wisten dat
Brussel een historisch Nederlandse stad is
waar trouwens ook vandaag nog heel wat
nederlandstaligen wonen. Dit bleek hen helemaal niet zo duidelijk te zijn en vele toeristen
keken vreemd op toen ziJ vernamen dat in
1780 nog ongeveer 90 % van de bevolking van
Brussel een Brabants dialekt sprak.
Nadat de gids zijn verhaaltje over Tserclaes
had afgerammeld in het Engels en het Duits
(„et pour les Hollandais la même chose") en
de richting van Manneken Pis insloeg, vroegen

wij hem of hij de bezoekers eveneens informeerde over de plaats van Brussel in de
algemeen Nederlandse kultuurgeschiedenis
en over de aktuele taaitoestanden. In het
zuiverste Antwaarps werd ons geantwoord:
„Ik haaf man aaige nie beizig met soek'n
stoepiditaaite". Hoewel ten aanzien van dergelijke ontboezeming van diepgaande levenswijsheid enkel ingetogen stilte past toch replikeerden de Hollanders hierop kordaat dat het
hen nou net wél interesseerde daarover iets
meer te vernemen. Hetzelfde gold trouwens
evenzeer voor de Duitsers en de Britten. Allen

Brussel blijft voor nJet«Brusselse
Vlamingen een grote onbekende. Dat was zowat het rezultaat
van de NCC-enquête over onze
iioofdstad. Het wordt hoogtijd
dat aan dit negatief beeld gesleuteld wordt. Een man die dit
met nooit aflatende ijver doet,
zowel met het geschreven als
met het gesproken woord, is de
historikus Paul De Ridder.
Voor dit Brussel-nummer vroegen wij hem enkele bedenkingen.
aanvaarden dan ook met dank de zestalige
brochure „Welkom te Brussel" waarin niet
alleen aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van onze gewesten en aan het
Belgische nationaliteitenvraagstuk maar ook
aan de historische evolutie van het taalgebruik
te Brussel. De Britten en Duitsers keken stomverbaasd op toen zij vernamen dat wij in
Vlaanderen en Nederland éénzelfde taal spraken: het Nederlands. Vooral de Britten en
Amerikanen waren er trouwens nog niet van
bekomen dat in België nog een andere taal
dan Frans gesproken werd...
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TUTTI FRANCESE...
Uit dit voorval blijkt voor de zoveelste maal
hoeveel er nog te doen valt inzake de informatie van „buitenlanders" over het Belgisch
nationaliteitenvraagstuk in het algemeen en
over de Brusselse situatie in het bijzonder.
Reeds jaren geleden kloeg de voormalige
algemene rijksarchivaris, dr. Maurits Van Haegendoren, erover dat Vlaanderen veel te weinig doet om zichzelf in het buitenland bekend
te maken. Hij wees er tevens op dat wij voort
onze inertie op dit gebied vroeg of laat zouden
boeten. Ook nu nog bestaan op dit gebied nog
heel wat schrijnende noden. En dan zijn de
Vlamingen er nog over verwonderd dat in de
buitenlandse pers {kranten, magazines, radio
en TV) dergelijke vertekende voorstellingen
worden gebracht over de Belgische taalstrijd
en over de stammentwisten tussen Vlamingen
en Walen. Buitenlanders zijn voor hun informatie vrijwel uitsluitend aangewezen op de franstalige media met alle gevolgen vandien...
Dergelijke informatie naar de buitenlanders
toe mag niet beperkt blijven tot de direkte
aktualitelt. De huidige gebeurtenissen en toestanden moeten voortdurend weer tegen hun
algemene (ook historische) achtergrond worden geplaatst. Daarom ook zijn de publikaties
van M. Ruys over „De Vlamingen" en van G.
Fonteyn over „Voeren een heel apart verhaal"
zo interessant omdat zij (ook in vertaling)
telkens weer aandacht besteden aan de diepere achtergronden.
Soortgelijke infomiatie moet permanent verstrekt worden in diverse vreemde talen. Alleen
op die manier kunnen wij vermijden dat bijvoorbeeld heel wat Italianen het nog steeds
over de Belgen hebben als tutti Francese
(„Dat zijn allemaal Fransen").
Vermits zeer veel buitenlandse diplomaten,
zakenlui en toeristen België leren kennen via
Brussel spreekt het vanzelf dat het vooral hier
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is dat „Vlaanderen" een echte aanwezigheidspolitiek moet voeren. De informatie die hier
verschaft wordt mag uiteraard niet tot de
klassieke toeristische bezienswaardigheden
beperkt blijven maar ook inspelen op andere
vragen van buitenlandse bezoekers. Die mensen zijn — veel meer dan wij denken —
geïnteresseerd in onze staatkundige problematiek. De huidige ingrijpende staatshervorming heeft die belangstelling trouwens nog
aangescherpt. Is Vlaanderen klaar om die
nieuwe uitdaging aan te kunnen of gaan wij
ifite^fiddöi »Gor de zoveelste keer ..ds kaas
van ons brood laten halen" door het terrein
over te laten aan frankofone instanties?

NIEUWE AANPAK
Brussel moet ook in Vlaanderen zelf beter
bekend gemaakt worden. Want ook daar vindt
men nog heel wat onwetendheid, vooroordelen
en onbegrip. Wie regelmatig in Vlaanderen
lezingen houdt over Brussel weet dit maar al te
goed. Toch bestaat in ruimere kringen een
steeds groeiende belangstelling voor dit gebied. De recente staatshervorming heeft ook in
Vlaanderen (en Nederland!) de belangstelling
voor dit stadsgewest doen toenemen. Dat
publikaties als „Het andere Brussel. Een afrekening met vooroordelen" en „Brussel, geschiedenis van een Brabantse stad" kort nu
hun verschijnen reeds aan een tweede druk
toe zijn bewijst dit afdoende.
Indien Vlaanderen het ernstig meent met
zijn aanwezigheidspolitiek te Brussel en met
het verstevigen van de band tussen Vlaanderen en de nederlandstalige Brusselaars zal ook
op dit gebied een nieuwe aanpak noodzakelijk
zijn. De reeds bestaande initiatieven voor de
bekendmaking van Brussel (Dienst voor Kultuurpromotie, School en Museum, Brukselbinnenstebuiten en partikuliere initiatieven) hoe
verdienstelijk ook, volstaan immers niet.
Binnen de Vlaamse Gemeenschap zou een
dienst moeten worden opgencht die zich specifiek bezig houdt met het verstevigen van de
band tussen Vlaanderen en Brussel. Op een
permanente en professionele manier moet
informatie worden verschaft over dit stadsgewest en dit inzake de meest diverse deelaspekten: sociaal-ekonomisch, institutioneel, leefmilieu, huisvesting, onderwijs, kultuurleven, kultuurhistorische betekenis van Brussel voor de
Nederlandse kuituur enz. Dit kan geschieden
door diverse middelen: publikaties (brochures,
boeken, artikels in tijdschriften, folders, enz.),
audio-visuele media (films, videofilms, diamontages), voordrachten, stadswandelingen,
reizende tentoonstellingen enz. Niet alleen
verenigingen en scholen maar ook de individuele Vlaming moet worden bereikt.

WONEN IN BRUSSEL~
Meermaals werd erop gewezen dat wij er
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Van Brussel houden is ook de grootse monumenten leren kennen en waarderen.
Voor Paul De Ridder een haast bestendige opdracht met veel liefde uitgevoerd,
zoals hier in de gerestaureerde St.-Goedelekatedraal.
(foto VUM)
alle belang bij hebben dat steeds meer Vlamingen opnieuw te Brussel zouden gaan wonen
i.p.v. er weg te trekken (zo drong VEV-voorzitter Piet Van Wayenberge er terecht op aan dat
de Vlamingen te Brussel huizen zouden kopen). Dit alles wordt echter pas ten volle
mogelijk wanneer de Vlamingen een beter
beeld van Brussel krijgen en gaan beseffen dat
het misschien heel wat gemakkelijker is om
zelf te Brussel te komen wonen i.p.v. gedurende heel hun beroepsloopbaan dagelijks te
verliezen door heen en weer te pendelen.
Een dergelijk beleid ter versterking van de
band Vlaanderen-Brussel is allicht het beste
antwoord aan diegenen die beweren dat Brussel tijdens de recente staatshervorming zou
zijn opgegeven. Brussel wordt integendeel de
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facto opgegeven voor diegenen die — in
afwachting van het veroveren van het „volmaakt statuut van Brussel" — reeds jarenlang
de zaken op hun beloop laten omdat de tijd te
Brussel in het voordeel van de Vlamingen zou
spelen. Als er iets is wat wij Nederlandstalige
Brusselaars kunnen missen als de pest is het
wel het dekadente immobilisme van de jongste
jaren.
Paul De Ridder
Verenigingen die belangstelling hebben
voor een geleid bezoek aan Brussel of voor
een voordracht over „Het andere Brussel.
Een afrekening met vooroordelen", kunnen
zich wenden tot dr. Paul De Ridder, SintKristoffelstraat 12, 1000 Brussel (tel. 02/
514.05.11).

moeder naar een verdwijntruk-show en wanneer zij meedoet aan de verdwijntruk, verdwijnt ze ook inderdaad. Om de volgende dag
echter als een fantoom boven New York te
hangen en Woody en vriendin het leven zuur te
maken. Totdat Woody hulp gaat zoeken bij een
nogal gek vrouwspersoon, maar een lief Joods
meisje.

DE MOOISTE
FILM VAN
HET JAAR?
In Kinjite (Forbidden subjects) vraag je je
verschillende malen af, wie je nu het meest
aan het werk ziet, Charles Bronson of zijn
stand-in. Een zekere heer Richard Freedman
van Newhouse Newspapers wordt geciteerd
op de reklamefolder met de woorden „... de
beste film uit Charles Bronson's carrière",
tenvijl de Belgische verdeler het houdt bij „zijn
beste rol sinds Death wish". (Zou de stand-in
dan toch een beter akteur zijn?) Als je van
vigilantefilms houdt, is dit laatste zeker waar,
maar Freedman heeft duidelijk ongelijk als hij
Apache, Vera Cruz en The dirty dozen van
Robert Aldrich en The magnificent seven van
John Sturges ondergeschikte prestaties noemt
aan deze Kinjite, Japans woord voor wat zich
onder de gordel isevindt. Bronson is Lt. Crowe,
een ervaren detektive, zedenmisdrijven. Los
Angeles. Hij onderzoekt het geval Dukt (Juan
Fernandez) die jonge vrouwen (en ook knapen)
dwingt tot prostitutie, door middel van gangraping en de nodige doses drugs. Crowe slaat op
een bepaald ogenblik tilt en gaat zelfs over tot
mishandeling van de ondeugd, maar dat zijn
we van Bronson gewoon. Ook uit hij nogal
eens zijn ongenoegen over de spieetogen, de
rijstkakkers, maar wanneer hij een zaak moet
onderzoeken van een Japans meisje, dochter
van een as in Amerika aangekomen bussinessman, gaat hij er toch even lustig tegenaan. Toevallig leidt het spoor — hoe kan het
anders — naar Duke en nu gaan de poppen
echt aan het dansen. Een harde thriller kun je
het nauwelijks noemen, hard wel, maar nogmaals dat zijn we van Bronson gewoon. Alleen
lijkt hij ons toch een beetje te oud worden voor
dit soort rollen.
En dan komt daar New Yorlc Stories van
drie corifeeën van de Amenkaanse cinema,
namelijk drie kortfilms van Woody Allen, Francis Coppola en Martin Scorsese. Ga nou niet
direkt in de rij staan, voor deze film de de
openingsfilm van Cannes dit jaar was. Wat de
verhalen met New York te maken hebben
weten wij niet, uitgenomen het verhaal van
Woody Allen — over een typische Ydissche
mama — waarmee hij teruggrijpt naar vroegere thema's. Het verhaal van Scorsese heeft
Nick Nolte en Rosanna Arquette in de hoofdrollen en vertelt van een schilder (Nolte) en een
leerlinge (Arquette) waarmee hij een niet zo

Diepgegroefde Bronson of... stand-in?
bijster goede relatie heeft. Het is het verhaal
van deze aflopende relatie, dat speelt op de
tonen van Procul Harum's Whiter shade ol
Pale en dat je soms doet hopen dat ze nu maar
eindelijk verbroken wordt.
Coppola vertelt een sprookje dat doet denken aan Alexander Dumas en daarmee is ook
alles gezegd. Woody Allen heeft met Oepidus
Wrecks het gaafste verhaal afgeleverd en hij
speelt er zelf de hoofdrol in, naast Mia Farrow,
Julie Kavner en Mae Questel. Integraap opgenomen in Manhattan, het geliefdste stuk New
York van de regisseur. Allen trekt met zijn

En dat er nog mooie, lieve Joodse meisjes
zijn, bewijst/4my//vmg, in de mooiste film ivan
het jaar: Crossing Delancey. Gemaakt met
een tederheid en met een gevoel voor details,
is dit verhaal van een ongewone liefde, met op
de achtergrond het Joodse gedeelte van New
York. Een sublieme Amy Irving is Isabelle
(Izzy), een alleenstaande vrouw van 33, die
leeft in Manhattan, aan de goeie kant van de
delanceystraat. Ze komt echter regelmatig op
bezoek bij haar oma Bubble Kantor (Een
supersonische Reizl Bozyl, die totnogtoe enkel
Yddisch teater speelde — dit is haar eerste
filmrol). Haar ouders leven ergens in Flonda en
oma heeft zich dus de zorg om het vinden van
een man op haar nek gehaald. Daarvoor huurt
ze op een dag de koppelaarster Hannah Mandelbauwm (Sylvia Miles in de rol van haar
leven!) in en deze komt aanzetten met Sam
Posner (een goeie Peter Riegert), een handelaar m zuurwaren. Maar Izzy's hart is bij Anton
Maes [Jeroen Krabbé m een weer niet zo'n
simpatieke rol) een Nederlands auteur, die in
New York woont. Dit zijn de gegevens om ons
een der mooiste films van het jaar aan te
bieden. Mis hem dus met!
Willem Sneer
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SPORT

DE GRENZEN VERLEGD

R

OND Mare Degryse was er nogal
wat te doen. De kleine Westvlaming kreeg twee transferbedragen op de rug geplakt. Een voor
buitenlandse en een voor eigen
klubs. En dit tweede bedrag lag
bijna dubbel zo hoog als het eerste... Waarmee we eigenlijk in de
omgekeerde wereld terecht kwamen. Want ons voetbal heeft er
toch alle belang bij de eisen klasbakken binnen de landsgrenzen te proberen
houden.

DUIVELS
Wanneer de Europese grenzen in 1992
opengaan en de in de voorbije jaren toch al
aanzienlijk versoepelde transferbepalingen
vermoedelijk nog verder zullen worden geliberaliseerd — het vrije spelersverkeer zonder de
minste belemmering is het einddoel — zal het
voor ons voetbal al moeilijk genoeg worden om
sportief te overleven. Om over Guy Thijs en
zijn opvolger Walter Meeuws maar te zwijgen.
Het is niet ondenkbaar dat die hun Duivelsploeg ooit nog eens volledig in het buitenland
zullen moeten bijeenrapen. Vandaar dat provincialistisch chauvinisme in de huidige omstandigheden zou misplaatst zijn. Indien we
ons niet vergissen zullen de nieuwe kontrakten
van Degryse en Van der Linden trouwens in
1992 verstrijken... De managers van beide
heren zijn wellicht de centen al aan het tellen.
We hebben inderdaad nog niet alles gezien.
Ook niet van Anderlecht dat toch nieuwe
wegen is ingeslagen. De Brusselse klub heeft
altijd gesteld dat de dag zou aanbreken waarop „de nieuwe inkomsten" uit loges en business-seats voor het spelersbestand zouden
worden aangewend. Die fase is enigszins
vervroegd aangebroken. Vervroegd omdat de
opkomst van KV Mechelen het grote Sporting
een paar jaar eerder dan gepland tot zware
investeringen aanzet. De laatste bouwfase
werd daarom één jaar uitgesteld. Waarmee
Anderlecht, dat nu toch wel financiële grenzen
heeft verlegd, wijs heeft gekozen. Voorzitter
Vanden Stock wilde niet het risiko lopen de
publieke belangstelling nog verder te laten
terugvallen. Sportief heeft de klub nu een
serieus pepmiddel toegediend gekregen en
niemand durft beweren dat Anderlecht aan het
einde van zijn transferlatijn is gekomen...
Degryse, Van der Linden, Stojic, de Mos:
het kan tellen.
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KRASSE TAAL
De miljoenen van Anderlecht zijn anders
superbenzine voor de nationale transfermotor.
Club Brugge en Anderlecht zullen op hun beurt
nieuwe spelers aantrekken. De kettingreaktie
kan ver voelbaar worden.
Overigens nog een bedenking. In een krant

Mare Degryse naar Anderlecht.
Mare Van der Linden naar Anderieeht. Goed en sleeht nieuws
tegelijli. Slecht voor Club Brugge en Antwerp die hun respelttievelrjfce topspeler verliezen. Goed
voor Anderlecht natuurlijk dat
zich aanzienlijk versterkt weet
en goed ook voor ons voetbal in
het algemeen omdat bedoelde
talenten naar het buitenland
dreigden uitte wijken. Die vlucht
kon worden vermeden. Gelukkig
maar.
reageerde een Brugse supportere zijn begrijpelijke ongenoegen af in volgende bewoordingen. Vroeger, aldus de man, zegde men van
een dwaze „dat hij zo stom was als het paara
van Kristus, vandaag is dat geworden: hij is zo
stom als het bestuur van Club Brugge." Dat is
krasse taal en meer dan vermoedelijk onjuist
en onterecht. Maar de klubs zouden wel moeten inzien dat hun beleid doorzichtiger moet

Mare Van der Linden van Antwerp naar
Anderlecht.
worden. Weinigen weten dat Club nog steeds
schulden aanzuivert en wegwerkt. Dat is in het
voetbal van vandaag geen kleine verdienste.
Maar de supporters kunnen er geen begrip
voor opbrengen als ze er niet over ingelicht
worden. Ons voetbal leeft nog te veel en te
graag achter hermetisch gesloten deuren. Dat
schept kwade vemnoedens en daarmee is
niemand gediend.
Flandrien

EERSTE TRIOMF
VOOR TRAINER CRUYFF
Katalonië viert vermoedelijk nog steeds
feest want CF Barcelona, de trots van de natie,
won vorige week voor de derde keer in zijn
bestaan de Europabeker voor bekerwinnaars.
Het Italiaanse Genua, dat in de finale een oude
en bijna versleten indruk naliet, was eigenlijk
nooit in de wedstrijd. Meteen vierde trainer
Johan Cruyff zijn eerste internationale triomf.
En dat kon geen kwaad. Want de grootste
voetballer uit de Nederlandse sportgeschiedenis is een trainer naar ons hart. Hij gelooft én in
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de altijd opkomende jeugd én in aanvallend en
daardoor ook aantrekkelijk voetbal.
Cruyffie is een oefenmeester die ook buitenshuis met drie spitsen de wei in durft. Zijn
ploeg voetbalt vanzelfsprekend met een taktisch koncept maar daarbinnen mogen de
spelers nog zelf nadenken, improviseren,
scheppen... Dat hij deze opvattingen bij een
kapitaalkrachtige en prestigieuze klub als CF
Barcelona mag en kan realiseren is een zegen

SPORT

Tonissteiner
is vooral een gezond heids water!
Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone
gezondheidseigenschappen van «TÖnissteiner Sprudel».
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van TOnissteiner.
Ze prezen het niet alleen aan als een heerlijk dorstlessend middel,
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden.
Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu
mirabifis » { = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en
« de beroemdste bron onzer tijdrekening».
Tonissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor:
1. ziekten der urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas-an voorstanderktier
(prostatis).
b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen.
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na.
darmontéteking. Zenuw- en funktionete storingen.
3. chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tracheitis,
chronische spastische bronchitis, allergische hukJaffectie).
4. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling.
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht.
Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 0311

voor het voetbal. Want winnaars maken In
deze sport onveranderlijk school en in de
gegeven omstandigheden is dit een zegen.

DISCIPLINE
Gewoon voor de aardigheid en omdat men
er toch altijd wat kan van opsteken citeren we
hier enkele uitspraken van Cruyffie, gedaan in
een Inten/iew met de gezaghebbende Sport
Zurich van 17 februari j.l.
„Gullit is geen regisseur. Hij praat te weinig
met zijn ploegmaats."
„Na de wereldbelcerfinales in Duitsland en
Argentinië heeft het Nederlands voetbal grote

fouten gemaakt. Het geloofde dat zijn toekomst lag in kracht en macht, in gevechtsvoetbal. Gelukkig is in het begin van de jaren
tachtig een nieuwe generatie naar voor getreden van technisch bekwame jongens die wel
enkele jaren nodig gehad hebben om taktisch
en professioneel volledig door te groeien,
h/laar het resultaat is niet mis. Ik houd er
rekening mee dat Nederland in 1990 in Italië
wereldkampioen kan worden."
„Ik ben voetballer geworden op straat, niet
op de oefenvelden van Ajax."
„Als trainer ben ik bij Ajax weggegaan
omdat jaar na jaar drie, vier van de betere
spelers opstapten naar binnen- en buitenlandse klubs waar ze meer konden verdienen. Van
Basten, Vanenburg, Koeman en Bosman. Dat
is bijna een hele ploeg."
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„Zonder discipline kan een trainer niets
bereiken. Daar hangt alles van af Het is de
basis van waaruit kan gewerkt worden. Discipline berust op wederzijds respekt. Niet op
militaire bevelvoering."
„Talent is onmisbaar voor een geslaagde
voetbalcarrière, h^aar het volstaat niet op zichzelf Wie klasse bezit moet dubbel hard trainen
om nog verder te groeien. Het heette dat ik
destijds wereldklasse bezat maar daar was
meer mee gemoeid dan enkel aanleg. Ik heb
altijd hard, veel en ernstig getraind."
Tot zover de meester die in het wereldvoetbal inderdaad én als speler én als trainer een
unieke plaats heeft verworven. Een kombinatie
die uiterst zeldzaam is.
WIJ - 19 MEI 1989

TELEVISIE

ZATERDAG 20 MEI
BRT 1
15 00 Het ongetemde Tibet, dok
15 55 Hl Diddle Diddle, film
17 05 Look IS wel tien moeders waard, dok
18 10 Klim op, tienermagazine
18 50 Boeketje Vlaanderen, info
20 00 Buren, serie
20 25 Losgeld voor een dode, TV film
21 55 Mona Lisa, evergreens
22 55 Sport op zaterdag
23 25 In de hitte van de nacht, serie
00 15 Poolshoogte, astronomie
BRT 2
15 40 Liverpool-Everton, Cup final
19 30 EK Turnen vrouwen
VTM
17 00
17 30
18 30
19 30
20 00
22 30

Tekenfilms
VTM-Top30
She s the sheriff, sene
Benson, serie
The Greekk Tycoon, film
The sender, triller

Ned. 1
15 30 Steil achterover, serie
15 56 Black Beauty, serie
16 21 Tekenfilms
18 28 Ja natuurlijk — extra, dok
1919 Weg van de snelweg — Europa, dok
19 52 Cheers, serie
20 24 Dream West, serie
23 05 St Elsewhere, serie
Ned 2
18 00 Dynasty, serie
20 29 Beauty & the Beast, serie
21 20 Koos Postema, praatprogr
22 10 Streets of fire, film

ZONDAG 21 MEI
BRT 1

09 00 Tekenfilms
1100 De zevende dag, praatkaffee

21 52 Golden girls, sene
22 17 De hoogvliegers, sene
Ned 2
19 00
20 10
21 12
21 42
22 43

Filthy, Rich and Catflap, sene
Van Dis in de ijsbreker, praatprogr
French & Saunders, sene
Youri Egorov - 1954-1988 dok
Raspberry Ripple, film

Ned 3
21 25 Johan en loannis, TV spel

MAANDAG 22 MEI
BRT1
17 00
17 30
18 05
18 35
19 00
20 00
20 40
21 35
22 45

17 00 Tekenfilms
18 00 Batman, serie
18 30 Cijfers en letters
19 30 Rad van fortuin
20 00 Wallenberg, sene
21 00 Klasgenoten, Senne Rouffaer
22 30 Diamonds, sene
Ned 1
15 30 James Herriot, sene
18 00 Rowena en de zeehond, serie
18 25 Tekenfilms
20 17 A different world, sene
20 43 Murder she wrote, serie
22 12 Adempauze, orgelmuziek
Ned. 2

Flipper, sene
Arnold, sene
Postbus X, sene
Avonturenbaai, sene
Vechten voor onze planeet, dok serie
De drie wijzen, kwis
Na de oorlog, serie
Ommekaar, Onstlagen en dan
Horizon, wetenschap

BRT 2
19 00 Zonen en dochters, sene
20 00 Extra-time, sport
20 30 Tijd IS geld, ekonomie
21 00 Mijn moederspraek. De bloemen en de sterren
VTM
17 00
18 00
18 30
19 30
20 00
22 30
23 00

VTM

Tekenfilms
Batman, sene
Cijfers en letters
Rad van fortuin
The Highest honor, film
Vroemtuigen, info
Taxi, serie

Ned 1
15 55 Damiaan, dok
19 19 De Bobbies, serie
19 51 Moskou ligt in Beieren, film
21 45 In terapie, info
Ned 2
17 25 Chinese chef, koken
18 45 Wordt vervolgd, tekenfilms
22 29 North & South, sene
22 50 Jonge mensen op koncertpodium, opera
Ned 3
20 28 Voor niks gaat de zon op, over Aids

16 00 Oe paden op, de lanen in, film
1718 Dieren in het wild, natuurserie
18 50 Sport in steentjes, humor
19 27 Alf, serie
20 29 Onze ouwe, sene
22 10 De fabriek, sene
23 00 Duel der piano's, koncert
Ned. 3
21 07 Muziek uit Nederland, klassiek

WOENSDAG 24 MEI
BRT 1
16 45
17 30
18 05
18 55
20 00
21 00
21 30
22 45

BRT 2
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 Sportavond
22 25 Mobiele mensen — auto, info
VTM
17 00 Tekenfilms
18 00 The oldest Rookie, sene
19 30 Rad van fortuin
20 00 Brewster's millions, film
21 40 Star, filmmagazine
23 00 Cheers, serie
Ned 1

13 00 Sunday proms, koncert
1515 Stone fox, jeugdfilm
16 50 De speelvogels, serie
17 40 Malvira, serie
18 10 Toen Lotte onzichtbaar werd, sene
18 40 De kollega s, serie
20 30 Omtrent, Bea Van der Maat
21 15 Malinconia, ballet
21 30 Steek-er-wat-van-op-show, praatshow
22 45 Triomf van het westen, dok
BRT 2
14 30 EK Turnen vrouwen
VTM
15 00 Zondag matinee
18 00 Kojak, sene
20 00 Servicegolf, mensen helpen
20 30 Psycho II, film
22 55 Drums across the river, film
Ned 1
15 31 Klaverweide, sene

17 00
17 30
18 20
18 35
20 00
20 30
21 00
21 45
22 55
23 25

16 47 Zomerro(c)k

BRT 2

BRT1

17 36
18 01
19 07
20 22

19 00
20 00
21 10
23 10

17 00
17 30
18 05
18 55
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Op de loop, jeugdsene
Vara's kindermenu
Flying doctors, serie
Zijn laatste vlucht, sene
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DINSDAG 23 MEI
BRT 1
Flipper, sene
Arnold, sene
Carlos en co, sene
Op het terras, seniorenmagazine
Buren, sene
Supersense, dok serie
Moet kunnen, show
Oogappel, info
Camera, info
So What', jazz
Zonen en dochters, serie
Argus, praatshow
Mayerling, dok
Thuiszorg, info
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Florean 14, serie
Arnold, sene
Merlina, sene
Zelden zonder zondag, VVKSM
Een zaak voor twee, sene
I.Q , kwis
Krokant, patisserie
Maviola, filmmagazine

16 00 De natuur van N -Amerika, dok
16 25 Lassie, sene
19 55 De Campbells, sene
20 20 De Okavango, dok serie
Ned 2
16 25 Weird science, film
17 55 Bloopers, satire
18 35 Countdown, pop
19 25 Family Ties, sene
20 29 Miami Vice, sene
22 10 Micki und Maude, film

DONDERDAG 25 MEI
Flipper, sene
Arnold, sene
Kung Fu, sene
Vechten voor onze planeet, dok sene

EEN FILM PER DAG
20.00 Felice!, spel
20.30 Panorama, aktualiteiten
21.25 The Dirtwater Dynastie, serie
22.45 Korea, de onbeicende oorlog, dol(. serie
BRT 2
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Kroniek van een aangekondigde dood, film
21.45 Koningin Elisabethwedstrijd
VTM
17.00 Tekenfilms
18.00 Batman, serie
18.30 Cijfers en letters
19.30 Rad van fortuin
20.00 Tien om te zien, show
21.00 Dallas, serie
22.30 Odd couple, serie
23.00 Jake and the Fatman, serie
Ned. 1
16.01 Kermis der ijdelheid, serie
17.58 Vara's kindermenu
19.24 Een klas apart, serie
21.34 Cagney & Lacey, serie
Ned. 2
17.40 Airwolf, serie
18.25 David, de kabouter, serie
20.29 Beppie, serie
20.53 Grijpstra en de Gier, serie
21.48 L.A. Law, seerie
Ned. 3
22.55 Lisztconcours 1989

VRIJDAG 26 MEI
BRT 1
17.00 Flipper, serie
17.30 Arnold, serie
18.10 Schoolslag, spel
18.55 Langs Vlaamse wegen, Aalst
20.00 Buren, serie
20.40 The story of S.O.E., dol<. serie
21.35 Mijn moéderspraek. Als de zieie luistert
22.50 De nachten van de revolutie, serie
BRT 2
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Filmspot, info
20.30 A lucky man, film
23.10 Première, filmnieuws
VTM
17.00 Tekenfilms
18.00 Batman, serie
18.30 Cijfers en letters
19.30 Rad van fortuin
20.00 Airport, film
22.50 Dear John, serie
23.15 Podium, Poalo Conte
Ned. 1
15.40 Centennial, serie
16.30 Avontuur, serie
18.00 Henderson Kids, serie
19.30 Father Dowling, serie
21.11 Misdaad in de stad, kort verhaal
22.40 In 't holst van de nacht, serie
23.30 In the heat of the night, film
Ned. 2
17.00 Derrick, serie
18.33 Suske en WIske, serie
22.30 Overspel, TV-film
Ned. 3
20.29 Lisztconcours 1989

Malcolm McDowell geeft een schitterende vertolking weg in „O Lucky
Man". Vrijdag 26 mei op TV 2, om 20u.30.
ZATERDAG 20 MEI

STREET OF FIRE
Ameril<. muziekfilm uit 1984 met o.a.
Diane Lane, Michael Pare. De populaire
rockzangeres Ellen Aim v\^ordt tijdens een
rockkoncert voor de ogen van haar fans
door een motorrijder ontvoerd... Met muziek van Ry Cooder, The Blasters, e.a.
(Ned. 2, om 22u.10)

ZONDAG 21 MEI

PSYCHO
Na de moorden op zijn moeder en verscheidene gasten van het familiemotel
werd Norman Bates opgesloten. 22 jaar
later v\/ordt hij als genezen beschouwd en
vrijgelaten. Amerik. triller uit 1983 met
Anthony Perkins, Vera Miles en Meg Tilly.
(VTM, om 20U.30)

MAANDAG 22 MEI

MOSCOW ON
THE HUDSON
Amerik. film van Paul Mazursky uit 1984
met o.a. Robin Williams en Maria Conchita
Alonso. Vladimir Ivanoff, een saxofonist bij
een Russisch cirkusorkest, loopt tijdens
een Amerikaanse toernee over naar het
Westen. Dan probeert hij te wennen aan de
zeden en gewoonten van zijn nieuwe vaderland... (Ned. 1, om 19u.51)

DINSDAG 23 MEI

ROSA LA ROSE,
FILLE PUBLIQUE
Franse film uit 1985 met Marianne Bas-
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Ier, Jean Sorel en Pierre Cosso. Rosa is
een hoertje in Parijs. Voor haar 20ste
verjaardag organiseert haar pooier een
feestje... (RTBf 1, om 22u.20)

WOENSDAG 24 MEI

BREWSTER'S MILLIONS
Amerik. komische film uit 1985 met o.a.
Richard Pryor, John Candy en Lonette
McKee. Monty Brewster is de bescheiden
vedette van een baseballklub. Op een dag
verneemt hij dat een onbekende hem 330
miljoen dollar heeft nagelaten... (VTM, om
20u.)

DONDERDAG 25 MEI

CRONACA Dl UNA
MORTA ANNUNCIATA
Ital.-Franse film van Francesco Rosi uit
1987 met Ornella Muti, Rupert Everett en
Gian Maria Volonte. De rust in een tropisch
dorpje langs de kust van Columbië wordt
bruusk verstoord door de moord op de
tweelingbroers Pablo en Pedro Vicario. (TV
2, om 20u.)

VRIJDAG 26 MEI

O LUCKY MAN
Britse psychologische film van Lindsay
Anderson uit 1973 met o.a. Malcolm McDowell, Rachel Roberts en Ralph Richardson.
Mick Travis werkt als verkoper voor de
Imperial Coffee Company. Hij baant zich
snel een weg naar de top en wordt gepromoveerd naar Schotland. Maar op weg
naar zijn nieuw kantoor wordt hij opgepakt... (TV 2, om 20U.30)
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VLAKBIJ EN ELDERS

TEKEN &
TAPIJT
AAN DE WAND
De Vlaamse en Brabantse tapijtweefkunst
kende van in de middeleeuwen tot en met de
late barok een wereldwijde vermaardheid,
waarvan in alle grote musea ter wereld muurgrote getuigen aanwezig zijn Momenteel beleeft deze heel wat ruimte vergende vorm van
traditioneel kunstambacht een merkwaardige
heropleving Het is dan ook een veelzeggend
teken aan de wand dat er precies nu door het
Provinciaal Komitee voor Kunstambachten en
Kunstnijverheid van Brabant (van de Vlaamse
Gemeenschap) een Pnjs van liefst honderdduizend frank uitgeschreven wordt voor de
kreatie van een hedendaags wandtapijt

ONZE MOND
VERMAKEN
BIJ ons weten hadden Zeus en Mnemosype
liefst negen dochters, die vanuit hun afkomst
tot de godinnen van kunsten en wetenschappen bevorderd werden, genoegzamer bekend
als de Muzen Toch schijnen er nog meer te
zijn, al werden aan de laatsten in de reeks
meer zinnelijke, maar daarom met minder
behartenswaardige menselijke bezigheden
toevertrouwd nummer twaalf is de muze van
de erotiek en nummer dertien deze van de
kookkunst Misschien daarom dat sommige
meesterkoks zich vaak tegelijk wetenschappelijke en artistieke pretenties aanmeten Voor
ons met gelaten, als het resultaat van hun
kunde en kunst maar navenant is
Tot de meesterwerkjes van het gastronomische behoren alleszins de amuse-bouches of
amuse-gueules in de schilderkunst b v vergelijkbaar met de miniaturen In onze woordenboeken en zelfs in onze kulmaire encyclopedie hebben we voor het begrip geen vertaling kunnen vinden, maar het gaat om zeer
kleine voorgerechtjes, die de mond vermaken

100.000 FRANK
Het bedrag, dat door de Nationale Lotenj ter
beschikking gesteld wordt, spreekt enigszins
tot de verbeelding De produktie-, kunst- en
handelswaarde van een hoogwaardig, kunslambachtetijk vervaardigd wandtapijt is dan ook
met genng De normen die die jury wil aanmeten Zijn dat evenmin De Pnjs is nu een tweede
in een jonge reeks Reeds in 1986 schreef het
hogernoemde Komitee een Prijs voor Keramiek uit Momenteel ligt het in de bedoeling
dat de Prijs tweejaarlijks zal uitgereikt worden
en daardoor ook aan prestige en aandachtswaarde zal winnen, zowel bij de instanties,
het publiek als bij de kreatieve, ambachtelijke
beroepen Voor de huidige wedstrijd is geen
leeftijdsgrens vastgelegd en iedereen die binnen de landsgrenzen woont kan deelnemen
Deelnemingsformulieren en reglement kunnen
bekomen worden bij het Provinciaal Komitee
voor Kunstambachten en Kunstnijverheid,
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
Het Provinciaal Komitee is bijna een halve
eeuw oud, het werd al in 1941 opgericht In

of geleerde beschouwingen aan ten beste
gegeven, anders is het amusement bedorven
Men geniet gewoon en zelfs nederig van het
mmuskule kleinood dat geen woorden, verbaasde poëzie of diepzinnigheid nodig heeft
Toch heeft de amuse zijn duidelijke funktie
Hij IS een vorm van begroeting die het respekt
van de chef voor zijn gasten illustreert, een
soort van eetbaar aperitief dat dus de eetlust
scherpt en genot verlangende meuwsgiengheid opwekt De ware meesterkok besteedt er
dan ook grote aandacht aan Het mini-voorgerechtje is uitermate aangenaam, het streelt het
oog, verleidt de tong en meestal is het ook een
uitdagend volmaakt staaltje van wat nadien als
hoofdgerecht op tafel zal komen
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De werking gebeurt vanuit de Toeristische
Dienst aan de Grasmarkt, vlakbij de Grote
Markt, waar men over een fraaie tentoonstellingsruimte van ruim 2 000 m^ beschikt De
Dienst heeft ook een flink uitgeruste biblioteek,
waar in de leeszaal gespecialiseerde boeken
en tijdschnften over de binnen- en buitenlandse kunstambachtelijke bedrijvigheid kunnen
geraadpleegd worden Verder is er een fotoen diateek over het werk van Brabantse kunstenaars en viermaal per jaar verschijnt een
„Kunstambachtinfo" met informatie over tentoonstellingen, aktiviteiten, boeken, enz Jaarlijks worden er ook tentoonstellingen georganiseerd in en buiten de provincie Brabant Daarenboven kunnen kunstenaars op de Dienst
beroep doen om beroepshalve raad te krijgen
of logistieke steun bij het innchten van tentoonstellingen Alle belangstellenden kunnen
alleszins terecht op het voornoemde adres
(telefoon 02/513 07 50)

De amuse bouche kunnen we nog het lieflijkst omschrijven als een vorm van kus, vol
hoffelijke persoonlijkheid en verleidingskracht
Het grootste aantal zijn de zogenaamde mousses, alweer zo'n onvertaalbaar woord, omdat
het met moes noch met schuim uitstaans
heeft In het kulinaire tafelgebruik gaat het
meestal om een met eiwit of room opgeklopt,
zeer luchtig gerecht Als amuse bouche is in
onze streken de mosselmousse geliefd, met zo
gemakkelijk te bereiden, maar wel 100 %
autentiek en lekker Zodra onze mosselen
weer mm of meer natuurecht zijn, verklappen
we u het recept van een Hollandse meesterkok Ondertussen is er, mits een beetje verbeeldingskracht, nog zo eindeloos veel mondvermakelijks mogelijk

vj^ecoodt
VERZEKERINGSMAKELAARS
E3 Plein 1, 9218 Gent
Tel

Er worden aan tafel doorgaans geen lyrische
WIJ -

1982 werd de tot dan toe unitaire instelling
n a v de staatshervorming opgesplitst in een
Vlaamse en in een Waalse vzw De betoelaging gebeurt voornamelijk door de Provincie
Brabant en door de Vlaamse en Waalse Gemeenschappen
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UIT DE REGIO

HET VU-PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
dinsdag 16 mei 1989 heeft algemeen sekretaris
Paul Van Grembergen volgende mededelingen
verspreid ten behoeve van de pers.
Het Partijbestuur van de Volksunie wijdde de
vergadering van 16 mei aan de onderwijsproblema
tiek, die voor de partij zeer belangrijk is, alleen al
omw/ille van het feit dat bijna de helft van het budget
van de Vlaamse Gemeenschap hieraan besteed
wordt
Met aandacht werd kennis genomen van het ontwerp van dekreet dat Gemeenschapsminister van
Onderwijs Daniel Coens nog vóór de parlementaire
vakantie in de Vlaamse Raad wil laten goedkeuren en
dat nu reeds het mammoetdekreet genoemd wordt
omwille van de veelvuldige ingrepen in de onderwijswetgeving die voorgesteld worden

ken De rekrutering van jonge, getalenteerde en
gemotiveerde Vlaamse leerkrachten wordt een van
de belangrijkste doelstellingen van de volgende jaren De financiële herwaardering van het lerarenambt
dient voor de Volksunie te gebeuren binnen de
budgettaire mogelijkheden, en moet gekoppeld wor
den aan een uitbreiding van de pedagogische verant
woordelijkheden van de leerkrachten
Permanente bijscholing, vertrekkend vanuit een
duidelijke visie, en met vrijslellingsmogeliikheden
voor de leerkrachten, zal zeker noodzakelijk zijn,
gelet op de kulturele en technologische uitdagingen
die zich binnen de nieuwe Europese kontekst zullen
aandienen
De Volksunie is tevreden dat de gemeenschapsminister van Ondenwijs met dat initiatief de diskussie
geopend heeft om de wettelijke basis te leggen voor
deze maatregelen

De Volksunie vindt het in elk geval positief dat deze
maatregelen in een serene sfeer voorgesteld worden,
zodat men de scholen straks met overstelpt met
allerlei nieuwe normen en kriteria in volle vakantieperiode zoals vroeger meermaals gebeurde
Alhoewel het Partijbestuur nog met ten gronde op
het ontwerp van dekreet kon ingaan, zal de Volksunie
in elk geval positief meewerken aan de besprekingen
van dit voorstel Er moet immers ernstig werk gemaakt worden van het Vlaams onderwijs, en de
Volksunie hoopt bij alle partijen bondgenoten te
vinden om een breed debat op te zetten over de
toekomst van een kwalitatief hoogstaand onderwijs
In dat verband horen ook de maatregelen thuis die
werk maken van een opwaardering van het statuut en
de positie van de leerkrachten, en dit zowel vanuit
algemeen maatschappelijk als vanuit financieel oogmerk De kwaliteit van het onderwijs hangt immers af
van deze mensen, die het dagelijks moeten waarma-

WIJ: ANTWERPEN EN
HALLE-VILVOORDE
BOVEN!
Mogen wij deze week twee arrondissementen biezonder loven voor hun inzet' Antwerpen (117 nieuwe) en Halle-Vilvoorde (104 nieuwe) doen biezonder
hun best zij overschreden ruim de honderd nieuwe
abonnees De stand staat deze > r-' r^ ->-'stevenen dus op de 1000 nieuwe af Tegen 11 jun a s
moeten wij er zijn, alles wat er boven zit telt voor de
volgende 1000'

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

Streefdoel
110,9
66,2

Nieuwe
92 ( + 7)
43 ( + 5)
43 ( + 5)
58 ( + 8)
104 ( + 5)

48,9

483
44,4

44

419

30 ( + 3)
15 ( + 2)
75 (-H)
27 ( + 1)
61 ( + 2)
117(-f11)
24 ( + 1)
21 ( + 2)
27(•^2)
30 (-H)

39,5
36,6
32,6
26 7
22,3
20,8
20,7

20
18,2
12,6

15
6

8,7
8,3

29,4

832 ( + 56)

TOP-WERVERS
Individueel is de wind wat gaan liggen, maar naar
WIJ uit goede bron vernamen komt daar volgende
weken verandering in

29STE VOLKSUNIEKONGRES
4JUNI1989
Op 4 juni a s heeft in het Internationaal Kongrescentrum (Floralienpaleis in het Citadelpark te Gent)
het 29ste Volksunie-kongres plaats

verkiezingen Jaak Vandemeulebroucke en Vic Anciaux lijsttrekker voor de Baisselse verkiezingen
lichten het VU-programma toe Uiteraard worden alle
VU-kandidaten voor 18 juni eventjes in de bloempjes
gezet

Onder de motto's 'n Eigen gelaat Europees
formaat " en „WiJ maken meer van Brussel" zetten
we samen de laatste veertien dagen van de Euro- en
Brussel-kampanje m Boordevol entoesiast vertrouwen en rotsvast geloof m de overwinning Zowel te
Brussel als in Europa vereist de Vlaamse aanwezigheid een duidelijke Volksunie-inbreng

Namens hen brengt de Wervikse burgemeester
Rosa Lernout, onze kandidaat op de strijdplaats, een
groet

PROGRAMMA

De presentatie wordt verzorgd door Connie Neefs
die ook enige liedjes ten beste zal geven

Vanaf 14u kan U al terecht voor een praatje met
één van de VU-kandidaten, eventueel met een stevige pint in de hand Animatie is voorzien evenals
enkele propagandastands
Om 14u 30 gaan we van start in de grote zaal
Eerste kandidaat op de VU-lijst voor de Europese

Partijvoorzitter Jaak Gabriels neemt de slottoespraak voor z'n rekening

Het zigeneurorkest ,,De Piotto's" zorgt voor een
swingende muzikale omlijsting
Ook de allerkleinsten komen aan hun trekken, want
er staat alweer een entoesiaste ploeg klaar voor de
kinderopvang
Volgende week meeri
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1
2
3
4
5
6
7
8

Bert Verleysen, Munsterbilzen
Andre Willems, Maasmechelen
Ivo Comnx, Genk
Georges Raes, Ledegem
Karel Rigo, Gent
Marie-Louise Thiebaut, Berg
Anny Lenaerts, Wilrijk
Jaak Gabriels, Bree
VU-Deerlijk
VU-Wingene
Jan Caudron, Aalst
Jaak Vander Haegen, Oudenaarde
Enk Vandewalle, Izegem
Rita Gaublomme, Boechout
VU-Haacht
Eva De Vos, Nederhasselt
Koen Thevissen Dilsen
VU-Vilvoorde
19 Hugo Coveliers, Aartselaar
Koen Van Caimere, Merelbeke
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge
VU-Hasselt
VU-Tervuren

WIJ -

31
22
16
15
13
10
9
8
8
8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
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EURO-RONDE ZET
VIERDE WEEK IN
De EVA-VU-bus zet zijn tocht door Vlaanderen
verder. Steeds meer en meer afdelingen sluiten zich
met eigen aktiviteiten „langs de weg" aan.
U bent steeds welkom waar onze kandidaten langs
komen. Dit weekeinde komen (een stukje) Limburg,
Oost-Vlaanderen en het Leuvense aan de beurt. Tot
dan?
19 mei

Bree (markt)

20 mei

Aalst (markt)

9-12U.

Rondrit Denderleeuw-NinoveDenderwindeke-ZandbergenGrimingen-Onkerzele
Geraardsbergen
(Stationstraat + markt)

15-16U.

Schendelbeke-OphasseltSteenhuize-St.-Lievens-Esse
Zottegem

16-17U.
17-18U.

13-15U.

Oombergen-Hillegem-HerzeleRessegem-Heldergem-Haaltert
Denderleeuw (zaal Horizon).
perskonf. + eetfestijn
21 mei

18-20U.

22 mei

23 mei

Dendermonde (markt)
Wetteren — uitgang scholen
Schoonaarde —
Restaurant Palinghuis middagmaal
Berlare Donkmeer
Zele — industriepark
Dendermonde — zaal Ommeganck

Baal, Begijnendijk, Aarschot, Gelrode,
Wezemaal, Wilsele, Leuven voormiddag
Kessel-Lo, Lubbeek, Tielt-Winge,
Bekkevoort, Waanrode, Kapellen,
Glabbeek, Zuurbemde, Bunsbeek,
Tienen, Boutersem, Bierbeek,
Heverlee, Leuven.
namiddag

20u.

Gent, Van Beverenplein (markt)
Ledeberg (markt)
G. Duivelssteen (markt Kouter)
Eekio
Middagmaal
Voetbal
Ertvelde (canvassing)
Middelkerke, casino: huldiging
J. Desseyn en voorstelling
J. Vandemeulebroucke

De VU-EVA-lijsttrekkers volgen de Euro-ronde twee keer: eens in eigen persoon
en eens als... reuzen...

9u.
IOu.15
llu.15
12U.30
13u.
14U.30
16U.15

24 mei

7u.

13u.
14u.
16u.
18u.

Leuven, Herent, Buken,
Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo

25 mei

In de brochure van dit jaar, met als titel,,Europa
1992" wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese samenleving.
Deze brochure behandelt volgende aspekten:
— het ontstaan en de groei van de Europese
Gemeenschappen met o.a. de Europese instellingen
en hun bevoegdheden, de Europese begroting...
— Europa 1992 met o.a. de Europese Akte, hel
Witboek, de Europese sociale ruimte, Vlaanderen in
1992,...
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De Klinge (grensovergang)
Hulst (Zeeuws-Vlaanderen)
26 mei

Sint-Niklaas (markt)
Sint-Niklaas (scholen)
Belsele
Sinaal
Lokeren
Temse
Bazel
Kruibeke

namiddag
7u.30-11u.30
11u.30-12u.30
13u.45
14u.30
15u.15
16u.15
16U.45
17u.15

Leuven (Schreursvest)

17U.45
18U.15
19u.
19U.30
19U.45
I0u.

Korbeek-Dijle, Neerijse, Huldenberg,
Overijse, Duisburg, Tervuren,
Wezembeek-Oppem, Sterrebeek
(tot brug E40), Mechelen
11-18u.
Waasmunster
(sportkompleks Hooyendonck)
avond
meeting/happening

14-16u.

EUROPA 1992
Reeds verschillende jaren stelt de Federatie
Vlaamse Vrouwengroepen vzw naar aanleiding van
haar kadervorming een brochure op.

Nieuwkerken
Sint-Gillis

voormiddag

Herk-de-Stad
Diest, Scherpenheuvel,
Aarschot, Keerbergen,
Mechelen (St.-Niklaas)

20u.
11u.

Diest (markt)

Beveren

27 mei

Mechelen (markt)
Lier (markt)

voormiddag
namiddag

28 mei

Jette (markt)
Gaasbeek
parking van kasteel
Steenokkerzeel, avondfeest

voormiddag
namiddag

EURO- STEUNFONDS
— Europa en de vrouw. De situatie van de Europese vrouwen in hun gezin, het beroepsleven, hel
sociaal-politieke leven. De Europese richtlijnen, andere Europese initiativen en programma's voor de
vrouw,...

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.
Deze handige brochure boordevol informatie afgeU kunt uw bijdrage — een steuntje in de rug
wisseld met handige weetjes en feiten, voor al wie op
voor onze kandidaten — storten op het Dr.
de hoogte wil blijven van Europa, kan je bestellen
Balletfonds, rekening 435-0271511-88 (met
voor 100 fr. + 20 fr. verzendingskosten te storten op
vermelding
Euro-steunfonds). Giften vanaf
rekeningnummer 447-0066531-11 met vermelding
1.000 fr. zijn fiskaal aftrekbaar. Als u dat wenst
„Brochure Europa 1992", Federatie Vlaamse Vrouwengroepen, Bennesteeg 2, 9000 Gent, tel. 091/ kan uw storting met naam, initialen of naam23.38.83.
loos In WIJ meegedeeld worden.

36

UIT DE REGIO

TOMBOLA BIJ
VU-LEMBEEK

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

MEI
19 BRUSSEL: Kursus „Thuis in de Volksunie".
Kabinet van de Min. van Ontwikkelingssamenwerking
André Geens, WTC-Toren 2, 21ste verdieping, Em.
Jacqmainlaan 162, van 13u30 tot 18u. Org.: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel.
20 BRUSSEL: Zoekwandeltocht „Het Brussel van
Karel Buis". Info bij het Karel Bulsfonds (02/
218.18.68) tussen 8u.30 en 13u.30.
22 LENNIK: Bezoek tentoonstelling: „De streek
van Brussel: de dorpen van vroeger tot de stad van
nu". In de Galerij van Gemeentekrediet, Passage 44.
Vertrek om 13u.15, Markt 15 met eigen wagens.
Deelname: 100 fr. Inschrijven 02/532.14.41. Org.:
Fed. Aut. Centra Welzijnswerk Lennik.
25 DWORP: Invullen belastingsaangiften. In het
Gildenhuis van 18 tot 20u. Alle nodige formulieren
meebrengen. Org.: VU-Dworp.
26 HALLE-VILVOORDE: Arrondissementsraad om
20u. in zaal Collegium, te Groot-Bijgaarden. Koöptatie van arrondissementsraadsteden, verkiezing arr.
voorzitter en sekretaris, arr. bestuur en partiiraadsafgevaardigden. Kandidaturen vóór 17 mei bij Stephane Rummens, Vilvoordsesteenweg 23A, 1850 Grimbergen.
26 BRUSSEL: Kursus „Thuis in de Volksunie",
Kabinet van Min. van Ontwikkelingssamenwerking
André Geens, WTC-Toren 2, 21ste verdieping, Em.
Jacqmainlaan 162, van 13u.30 tot 18u. Org.: Vormingscentrum L. Dosfel.
JUNI
3 WEMMEL: Ierse avond, in K.C. De Zandloper, om
20u. Org.: Vlaamse Kring Wemmei.
10 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: Derde feest In
't hart van Brussel.
10 VOSSEM-TERVUREN: 19de Volksuniebal met
Disco-bar Rastelli Frank in zaal Edelweiss, Vossemberg te Vossem. Aanvang: 21u. Iedereen welkom.
Org.: VU-Tervuren.

NAAR HET GRAF VAN
JORIS VAN SEVEREN

De VU-Lembeek organizeerde onlangs de dertiende Haantjeskermis. Hierbij de winnende nummers
van de tombola verbonden aan de voorverkoop:
1024
1888
2617
3494
1269
2034
2749
3509
1317
2178
2972
3769
1584
2224
3136
3851
1665
2413
3327
3948
Prijzen zijn af te halen (liefst na 18 u.) bij de familie
Vermeersch-Ramoudt, Sterrestraat 160, 1520 Lembeek.

VU-WEMMEL VIERT
FRANS EN EMMA
Frans Ooms en zijn echtgenote Emma vierden hun
gouden huwelijksjubileum, samen met de familie en
vele vrienden. Het gouden paar beleefde samen met
een paar honderd vrienden voor de tweede maal het
kerkelijk gebeuren. Het Wemmels Gemengd koor
luisterde de viering op. Het zorgde voor een mooie
uitvoering van „Het gebed voor het Vaderland" van
Feremans. Emma en Frans begroetten daarna de
vele vrienden op een talrijk bijgewoonde receptie.
Een grote Leeuwevlag achter de jubilarissen getuigde van de Vlaamse overtuiging en de geest waarin
verder werd gevierd.
Van de VU-afdeling Wemmei kregen Frans en
Emma een tiendelige encyclopedie over Vlaanderen.
Van de VU-bestuursleden mocht hij een knipselwerk
van Eugeen Van den Broeck ontvangen: een stamboom, waarop zijn verknochtheid aan Vlaanderen,zijn Vlaams Nationalisme, zijn Verdinaso-sympatie
en zijn inzet voor de VU, doonweven met prikkeldraad
als herinnering aan zijn vier jaar gevangenschap,
staan uitgebeeld. Met een uitgebreid repertorium
Vlaamse liederen danste men de toekomst tegemoet.
Het ere-bestuurslidmaatschap hen aangeboden door
de nationale voorzitter Gabriels is een bewijs van
oprechte dank en vriendschap. Frans en Emma
nogmaals proficiat en tot over 10 jaar.

in 't hart van Brussel
Zaterdag 10 juni 1989 vanaf 20 uur
in de Ancienne Belgique,
Steenstraat in Brussel.
met o.m.
Connie Neefs
Kris de Bnjyne
oricest Rico zoroh
disicobar Golden Sixties
Zakdoelc
Peper en Zout

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

Jaarlijks gaan nog honderden op bedevaart naar
Abbeville waar op 20 mei 1940 Joris Van Severen
door Franse soldaten werd vermoord. Dit jaar voor de
39e keer na het oprtehten van het indrukwekkend
grafmonument waar naast Joris Van Severen ook Jan
Rijckoort rust.
Dit jaar wordt speciaal Jan Rijckoort, de vroegere
kommunist herdacht. Hij die een voorbeeldig Dinasomilitant werd en precies honderd jaar geleden te
Harelbeke in een arm gezin werd geboren.
In de kapel van het kerkhof. Rue de la Chapelle,
wordt om 11u.30 een mis opgedragen waarna een
stille optocht naar het grafmonument waar een sobere plechtigheid plaats heeft. Sober: zonder vlaggen,
uniformen, aanbieden van propagandamateriaal...
Vanuit Antwerpen o.m. vertrekt een autocar: om 7
uur in de Van Stralenstraat (Atheneum). Prijs 500 fr.
Alle gegevens: Joris Van Severencentrum, G.
Gezellestraat 18,2630 Aartselaar. Tel. 03/887.47.90.

Het echtpaar Frans en Emma Ooms omringd door de vrienden die hen het prachtige
i(nipseiwerl( door Eugeen Van den Broeck overhandigde.
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ZEELSE WANDEL- EN
FIETSHAPPENING

KORTNIEUWS UIT
KAPRIJKE

NIEUW BESTUUR
TE VU-DEINZE

Zondag 21 mei wordt voor Zele een hoogdag. De
gemeente komt in de toeristische al<tualiteit met de
feestelijkheden rond de wandel- en fietshappening.
Dit alles gebeurt in nauwe samewerking met het
gemeentebestuur, de VTB-VAB en de Heem- en
oudheidkundige Kring.

De VU-Kapnjke behaalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen drie zetels. Er werd voor de eerste
keer uitgepakt met een aparte VU-lijst en dit werd een
sukses. Er werd een zetel bijgewonnen. De verkozenen zijn: Daniël Coppejans met 446 stemmen, Francine Moens met 298 stemmen en Marcel Van Herzeele met 229 stemmen. Kaprijke telt 17 verkozenen:
13 CVP, 3 VU en 1 SP.

Het nieuwe bestuur van VU-Deinze ziet er als volgt
uit:

Om 14.15 u Is de samenkomst voorzien aan het
plantsoen voor het gemeentehuls.De rijdende beiaard uit Asten (NI), bespeeld door beiaardier Jos
D'Hollander verwelkomt de fietsers, wandelaars en
belangstellenden. Daarna volgt de onthulling van het
VTB-routebord, waarop de fietsroute „ Langs de
groene boorden van Zele "(36 km) en het „Tuymelaerspad" (9 km) gegraveerd staat,en de onthulling
van de artistieke rustbank, met gesculpteerde motieven „van vlas tot kant";
Bij het vertrek om 14.45 u wordt aan de fietsers en
de wandelaars een fraaie, kleurrijke fietsenbeschrijvjng overhandigd. Onderweg is er muzikale omlijsting
voorzien door jonge musici o.l.v. Frank De Vuyst. Er
wordt ook de mogelijkheid geboden tot bezoek aan
de bezienswaardigheden, zoals de Kouterkerk en kapel, de St. Ludgeruskerk, de brouwerij De Bus en
stokerij Rubbens, en de expo in de KB van glasramenateller Mestdagh.
Bij de aankomst, rond 17.30 u worden de deelnemers verwelkomd met beiaardklanken en is een
reuze barbecue voorzien. Tijdens het beiaardkoncert
kan men proeven van de Zeelse Houten Kop. Met het
Inrijden van de fietsroute wil de H.O.K. het fietsen
promoten, met speciale zorg voor de veiligheid.

Marcel Van Herzeele is oud-veidwachter en hoofdveldwachter en volgde in die funktie meer dan dertig
jaar de gemeenteraden Vroeger werd er nooit gestemd maar enkel gevraagd of iedereen akkooord
ging. Marcel bracht daar verandering in. Hij eiste dat
er mondeling gestemd zou worden en dat zorgde
voor heel wat tumult vooral bij de CVP-meerderheid.
Tijdens de jongste zitting formuleerde Marcel een
voorstel om in het sportcentrum van Kaprijke sanitair
te voorzien voor de gehandikapten. Het sportcentrum
zelf bestaat al tien jaar en nog steeds zijn er geen
voorzieningen voor gehandikapten. Marcel stelde
ook voor de ongelijke betegeling aan de zij-ingang
aan te passen. Zijn voorstellen werden de eerste
maal van de tafel geveegd. Bij een herhaling van de
voorstellen werd er op in gegaan. Ook is een voorstel
om parkeerlijnen te trekken langs de staatsbaan
aangenomen.
De VU-Kaprijke is vast van plan van zich te laten
horen. Dit valt niet altijd in goede aarde bij de zoveel
jaren alieenheersende CVP De VU-Kaprijke behaalde bij de jongste verkiezingen liefst 19,8% van de
stemmen. Dit sukses willen ze bestendigen.

Arsèle Rowart (voorzitter), Wilfried Mortier (ondervoorzitter), Simone De Loenzien (sekretaris). Frits
Kint (penningmeester), Tom Verbeke en Remi De
Weirdt (propaganda). Mare De Volder (organisatie),
Wim De Maertelaere (jongerenwerking), Raymond
Haerens (dienstbetoon), Herman Maes (Vorming
WM), Lisette Wilvaett (vrouwenwerking) en Wouter
Waelkens (leden en abonnementen).

„BRIEF" HERDACHT
Op 11 juli 1917 publiceerde de Frontbeweging haar
eerste Open Brief aan koning Albert. Daarin herinnerden de leiders „Sire" aan zijn toespraak van 5
augustus 1914 waarin hij de Vlamingen verzocht de
Guldensporenslag te gedenken.
Daarin stelden zij geen vertrouwen meer te hebben
in hun oversten en de regering en vroegen hem, als
legerbevelhebber aandacht voor hun rechtvaardige
eisen.
De brief werd geschreven in de kapelanij van
Alveringem waar Verschaeve pastoor was. De open
brief wordt algemeen beschouwd als het begin van
de eigenlijke frontbeweging.
Zondag a.s. 21 mei wordt om lOu. aan dezelfde
pastorij te Alveringem tijdens een plechtigheid een
steen onthuld die verwijst naar de Open Brief.

Dit alles kadert in het plan van minister Sauwens,
die een extra investering voorziet voor fiets- en
wandelpaden. De gemeente Zele verleent haar medewerking en voorziet een aangepaste bewegwijzering van de fietsroute.

BELASTINGEN
ARR. DENDERMONDE
Zoals elk jaar richt het CDNV arr. Dendermonde
terug twee speciale zitdagen in voor het invullen van
de belastingsaangiften (inkomsten 1988 - aanslag
1989).
I e zitdag — zaterdag 20 mei '89.
2e zitdag — zaterdag 27 mei '89
U u r m van 9 t/m 11 uur. Herberg De Smisse,
Lepelstraat 81. Tel. 091/69.05.96.
Kalken van 12 t/m 14 uur. Herberg De Groene
Meersen, Uitbergsestraat 12. Tel. 091/67.70.88.
Wichelen van 15 t/m 17 uur. Herberg De Moriaan,
Bohemen 35. Tel. 052/42.48.68.
Schellebelle van 17u.30 t/m 19 uur (Niet op 27 mei
— Potjesmarkt). Herberg Drie Koningen, Dorp 26.
Tel. 091/69.16.61.
Schoonaarde van 10 t/m 12 uur. Ten huize van
Herman Van Den Abbeele, Losweg 7. Tel. 052/
42.35.49.
Op het sekretariaat CDNV, Fortstraat 7 te 9200
Weiteren: elke woensdag van 16 t/m 19 uur. Elke
zaterdag van 15 t/m 18 uur (Niet op zaterdag 20 en 27
mei '89). Elke zondag van 9 t/m 11 uur. Elke dag na
afspraak met het sekretariaat — tel. 091/69.67.88.
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MEI
19 ASSENEDE: Dia-voordracht over „De wonderbare wereld van Tijl Uilenspiegel'" door Bert Peleman. Om 20u. in 't Leeuwken, Diederikplein 22, Org.:
Vlaamse Vriendenkring 't Leeuwken Assenede.
19 SINT-NIKLAAS: Invullen van belastingsaangiften. Van 18U.30 tot 21 u. in De Nectar, Driekoningenstraat. Jean-Pierre Duliaert maakt computerprognose. Alle nodige formulieren en dokumenten meebrengen. Org. A. Verbruggenkring St.-Niklaas.
19 EVERQEM: Debat „Vlaanderen en het Europa
van 1992". Panelleden: J. Buchman (PW), Nelly
Maes (VU), P. Staes (Agaiev), M. Hoornaert (SP) en J.
Van Outryve (CVP). Om 20u. in CC De Veldbloem, H.
Averijestraat 5 te Ertvelde. Inkom gratis. Org.: VUJOEvergem.
20 DENDERLEEUW: Vlaamse Tafel in zaal Horizon, Ninoofsestwg 56. Vanaf 18u. Ook op 21/5 van 12
tot 15u. Keuze uit Biefstuk-natuur, biefstuk-champignons of half haantje. 300 fr. p.p., kinderen 150 fr.
Org.: VU-Arr.Aalst.
20 SINT-NIKLAAS: Kennismaking met Vlaams
Amsterdam. Vertrek om 7u.30 voor Stadhuis St.Niklaas. Org.: DF-St.-NIklaas i.s.m. Vormingscentrum L. Dosfel.
20 SINT-GILLIS-WAAS: Gratis Invullen belastingsbrief van 14u.30 tot 16u. bij Robert Hoelebrandt,
Wijnstraat 46, St.-Pauwels. Org.: VU-St.-Gillis-Waas.

38

26 STEENHUIZE: Kaas-, Maatjes, Wijn- en Bieravond, In zaal Amalrik, Holmanstraat te Steenhuize.
Eregasten: André Geens, WNIy Kuijpers, Bob Van
Hooland en Pier Janssen. Aanvang: 20u. Org.: VUZuld-Herzele.
27 SINT-GILLIS-WAAS: Gratis invullen belastingsbrief, bij Remain De Grave, Eeckbergstraat 20, St.Gillis Waas. Org.: VU-St.-Gillis-Waas.
27 ZOTTEGEM: Minister André Geens over „De
Stille Revolutie". De Staatshervorming in al haar
konsekwenties. Om 20u. in de auditiezaal van de
gemeenteschool, F. Bogaertstraat (Kasteelstraat).
Org.: VU-Zottegem.
27 GENT: Kursus „Opleiding OCMW-raadsleden"
(deel 1). Vakbel vzw, Limburgstraat 90, van 9u.30 tot
17U.15. Org.: W M .i.s.m. Vormingscentrum L Dosfel.
29 DEINZE: In 't Veer, Achterstraat 61 te Astene
om 20u., vergadering FW-Deinze. Herman Maes
spreekt over „Wat is gelukkig zijn?".
JUNI
10 GENT: Kursus „Opleiding OCMW-raadsleden"
(deel 2). Vakbel vzw, Umburgstraat 90, van 9u.30 tot
17U.15. Org.: W M i.s.m. Vormingscentrum L. Dosfel.
17 EREMBODEGEM-TERJODEN: Groepstentoonstelling in de parochiezaal van Terjoden tot en met
19/6. Vernissage op 17/6 om 20u.30. Org.: VTBErembodegem-Terjoden.

U(T DE REGIO

HET MECHELSE
VERHAAL HERBEGINT

ANTWERPEN
MEI
19 DESSEL: Spaghetti-avond van 20 tot 23u. in
Christoffelzaal te Dessel. Inschrijven bij Kris Van
Dijck (014/37.72.28). Org.: VUJO-Dessel.
19 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u.30 in Kapellekeshoef te Tongerlo. Voordracht door E.P. Juvelanus over het I.C.kamp te Beverio 1945-1949. Org.:
SMF-Kempen-ümburg.
19 MARIEKERKE-BORNEM: VU-Euro-Avond met
maaltijd (500 fr.p.p.). Om 19u.30 en meeting om
20U.30. Zaal parochiehuis St.-Maie. Org.: VU-StAmands, Bornem en Puurs.
20 ANTWERPEN: Kursus „Opleiding OCMWraadsleden" (deel 1). VU-sekretariaat, Jozef Liesstraat 2, van 9U.30 tot 17u.15. Org.: VVM i.s.m.
Vormingscentrum L. Dosfel.
21 LAAKDAL: Busreis naar Alden Biezen en de
Voerstreek. Inschrijven bij Ludo Helsen (013/
66.59.49).
21 KONTICH: Afdelingswandeling Kruibeke. Ontmoeting met burgemeester Denert. Samenkomst om
12U.15 lokaal D'Ekster. Kosten: 80 fr. Org.: VUKontich.
23 BERCHEM: Uitstap naar Tongeren met bezoek
aan musea en basiliek. Om 8u.30 Vertrek Berchem
station. Terug tussen 18u.30en19u. Prijs-leden: 800
fr., niet-leden 850 fr. Info bij FVV-Berchem
(321.73.60).
23 KALMTHOUT: Bezoek aan Tongeren. Vertrek

met de trein om 7u.47 Heide. Prijs alles inbegrepen:
800 fr. Org.: FVV-Kalmthout.
23 KALMTHOUT: „Leren luisteren naar je lichaam" door Anita De Bruyne. Om 20u. m De Raad,
Withoeflei 2, Heide. Org.: FVV-Kalmthout.
26 BORGERHOUT: Euro-Avond met gastspreker
Walter Luytn in zaal De Oude Worstenpan, Turnhoutsebaan 9 te Borgerhout om 20u.30. Org.: VU-Berchem.
26 KONTICH: VU-dansfeest in Magdalenazaal,
achter de ker, Kontich-Centrum. Met Bart Kaëll en
rockdemonstratiegroep. Muziek jaren 60: Happy
Days. Om 20u.30. Inkom 150 fr. (100 fr. wk).
26 BRASSCHAAT; Kursus „Vlaamse Beweging en
de vredesgedachte". Oude Pastorij, Bredabaan 3,
om 20u. Org.: Vormingscentrum L. Dosfel i.s.m. VU.
JUNI
3 ANTWERPEN: Kursus „Opleiding OCMW-raadsleden" (deel 2). VU-Sekretariaat, Jozef Liesstraat 2,
van 9u.30tot 17u.15. Org.: W M i.s.m. Vormingscentrum L. Dosfel.
4 KONTICH: Ontmoet uw mandatarissen. Om 11 u.
lokaal D'Ekster. Met o.m. Hugo Coveliers en onze
plaatselijke mandatarissen en het ganse bestuur van
VU-Kontich.
6 MERKSEM: Gespreksavond met André De Beul
over ,,Het mediabeleid". In Vlanac om 20u. Org.:
VUJO-Merksem.

SENATOR ROB GEERAERTS
VERDEDIGT DE KEMPEN
Tijdens de jongste weken bracht senator Rob
Geeraerts enkele Kempense problemen ter sprake in
de senaat. De problemen handelden vooral over het
verlies van een honderdtal werkplaatsen.
In verband met de dreigende sluiting van het
centrum voor wegvervoer van de NMBS in Turnhout,
ondervroeg Rob Geeraerts minister Dehaene, die
inderdaad antwoordde dat om bezuinigingsredenen
het centrum in Turnhout wordt gesloten. Een deel van
het personeel zal overgeplaatst worden naar Antwerpen en Hasselt. Met het argument dat het centrum in
Turnhout de hoogste rendabiliteit had, hield de minister geen rekening. Ook de speciale situatie waarin de
Kempen verkeert als sociaal-ekonomisch noodgebied, kon niet opwegen tegen de besparingsdrang.

Het tweede geval betreft de reorganisatie binnen
de NAVO-strijdkrachten, waardoor in Zutendaal en
Grobbendonk tientallen mensen ontslagen worden.
Rob Geeraerts vroeg hierover meer uitleg aan minister Coëme, die antwoordde dat hij deze personen wel
betaalde via zijn ministerie, maar verder geen enkele
bevoegdheid had. Dergelijke reorganisaties gebeuren volledig in opdracht van de NAVO, die uiteraard
geen boodschap heeft aan Kempense sociale bekommernissen.
Door deze twee voorvallen gaan toch weer 110
Kempense arbeidsplaatsen verloren en moet er in de
Kempen weeral wat harder gewerkt worden aan
allerlei strategische plannen en ekonomische heroplevingsinitiatieven: een soort processie van Echternach in de Kempen dus.

VUJO-LINT OVERHANDIGT ROUWKRANS
Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad heeft de VUJO-Lint een rouwkrans overhandigd
aan de nieuwe burgemeester Van Rooy, als blijk van
onvrede met de nieuwe bestuurskoalitie. Deze werd
reeds meemiaals bestempeld als een monsterkoalitie. De VUJO gaf ook toelichting bij de vier strikjes die
de rouwkrans sierden. Een eerste strikje venwijst naar
de vrouw. Er is geen enkele vrouwelijke schepen of
OCMW-voorzitster aangeduid hoewel de diverse partijen dat beloofden. Over de jeugd wordt vastgesteld
dat de meerderheid een gemiddelde leeftijd van 50
jaar telt. De oppositie telt 43 jaar. De jongste schepen
Is 45 en in het vroegere college 32 jaar. Een derde

strik verwijst naar het groen. Vele Lintenaars vrezen
dat de verkavelingswoede opnieuw gaat opsteken.
De vierde strik staat voor inspraak. Er werd geen
rekening gehouden met het kiesgedrag van de Lintenaars.
De VUJO kondigde reeds aan een kritische houding aan te nemen tegenover het beleid. Dit zal
vertaald worden in akties, petities en debatten. Verder wenst de VUJO zijn verbazing uit te spreken over
het gedrag van schepen Janssens. Deze CVP-er en
kabinetsmedewerker bracht na de gemeenteraad
een Hitlergroet in woord en daad naar de VU-fraktie.
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Mechelen is steeds een stad van kontrasten geweest, van problemen ook. Vroeger de pilootstad van
verkrotting is ze nu goed op weg een tweede Brugge
te worden. Vroeger een in een miljardenput verkerende grootstad naar Luiks voorbeeld, evolueert ze nu
stilaan naar een financieel gezonde stad op mensenmaat. Of beter: evolueerde...
Inderdaad, want sinds het aantreden van de nieuwe SP-CVP-koalitie worden de ramen weer wijd open
gezet om er geld te kunnen doorgooien, worden de
moeizaam opgebouwde reserves aangewend voor
schijnoperaties en vindt men het nodig om op kosten
van de stad 4 schepenen met het vliegtuig naar
Genua te sturen om er de bekende voetbalploeg (tot
zelfs 2 dagen vóór de wedstrijd) te gaan bijstaan...

LIK OP STUK
Eind november '88 legde de toenmalige (VU)schepen van Financiën uit de SP-VU-PVV-koalitie de
stadsbegroting voor aan de gemeenteraad met 74
miljoen overschot en een venwachte positieve rekeninguitslag voor dat jaar van zowat 130 miljoen. Dat
was het werk van 6 jaar ,,tering-nering"-beleid en een
doordacht belastingkoncept. Bovenop maakte hij een
meerjarenplan kenbaar dat aangaf dat de volgende
jaren de belastingsverlaging kon worden doorgezet.
Insiders konden hun ogen niet geloven en de toen
nog in de oppositiebanken zetelende CVP (Raad van
State had toen nog een uitspraak gedaan over de
verkiezingsklacht) kreeg lik op stuk. Voor een stad als
Mechelen een te waarderen resultaat dus, maar wie
gedacht had dat zou worden voorgebouwd op wat
reeds was bereikt, kvram bedrogen uit.
Vorige week voerde CVP-schepen van Financiën
Stevens een begrotingswijziging door die klakkeloos
aanvaard werd door de meerderheid, SP'ers die in
november ook akkoord waren inkluis. Resultaat: 2
miljoen minder inkomsten en 70 miljoen meer uitgaven, kwestie te trachten de oningewijde burger te
laten geloven dat er geen overschot was. Zo worden
de toelagen voor woningverbetering verdubbeld (dezen zaten reeds aan een historisch hoogterekord!),
krijgt het stadspersoneel dat reeds het best betaalde
van dit land was nogmaals een verhoging van haar
loon, worden de tot dan toe in aanvaardbare mate
verkerende werkingskosten verhoogd en, als klap op
de vuurpijl, mag een OCMW-zlekenhuis zo maar 30
miljoen meer tekort maken (ondanks,,gemompel" bij
de toezichthoudende overheid). Het OCMW heeft in
Mechelen trouwens pas een nieuwe raad, 6 maanden
na de verkiezingen en 2 maanden na de ambtsaanvaarding van burgemeester Van Roy (CVP). Daartegen protesteerde trouwens de plaatselijke VUJOkern, die stelde dat,,hiermee een slag in het gezicht
van elke sociaal voelende Mechelaar wordt gegeven".

Mechelen op zijn „best" (sic.) dus, al hadden wij u
na de recente suksessen van de voetbal- en basketploeg echt graag wat anders gemeld...

Mare Hendrickx
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tal WEST^ VLAANDEREN
MEI
22 WERVIK: Bezoek Roeselare (veiling/verbrandingsoven). Steenakkor om 8u.30. Geluwekerk om
8U.35. Einde in Sterrebos te Rumbeke. Org.: VVVGWervik.
22 IZEGEM: Oud Stadhuis, 15u.: Cyriel Moeyaert
over Frans-Vlaanderen (voorbereiding busreis van
19/6). Org.: VVVG-lzegem.
23 lEPER: Kookdemonstratie om 19u.30 in de keuken van het Jeugdstadlon te leper, Leopold lll-laan.
De onkosten worden onder de aanwezigen verdeeld.
Org.: Vlaamse Vrouwen leper.
29 WERVIK: Wandeltocht te Zonnebeke. Vertrek
Steenakkerom 14u.30. Org.: VVVG-Wervik.
30 ROESELARE: Kursus „De Vlaamse Beweging
en de vredesgedachte: internationalisering van de
Vlaamse emancipatie". Zaal Posterie, Ooststraat om
20u. Org.: Vormingscentrum L. Dosfel i.s.m. VU.
JUNI
3 BRUGGE: Kursus „Opleiding OCMW-raadsleden" (deel 1). Huize Wetteryck, Hoefijzerlaan 20, van
9u.30 tot 17U.15. Org.: VVM i.s.m. Vormingscentrum
L. Dosfel.
6 TIELT: Europa-avond met Jaak Vandemeulebroucke. Om 20u. in Kultureel Centrum Gildhof, in de
Vanderplaetsezaal. Org.: VU-Tlelt.

NIEUW
ARR.-BESTUUR
KORTRIJK
Voorzitter: Erik Waekens. Sekretaris: Guido Verreth. Penningmeester: Jean-Pierre Sansen. Vorming
+ W M : Rudy Van Nieuwenhove, Erik Lemey en
Chris Vandenbroeke. Organisatie: Mark Vandenhende en Marleen Debels. Propaganda en P.R.: Jan
Fonteyne. Dienstbetoon: Mark Vandenhende en Dirk
Demeurie. Leden en abonnementen: Louis Huyghebaert.
Nieuwe funktles in uitvoering van een kaderdag:
Gemeentebegrotingen: BartSwaenepoel en Erwin
Bossuyt. Ekonomie: Jan Fonteyne, Paul Vangansbeke en Jean-Pierre Sansen. Ekologie: Staf Beelen.
Kuituur: Guido Verreth. Jeugdzorg: Staf Beelen en
Jean-MarIe Claus. Ruimtelijke ordening-stadsrenovatie: Paul Vangansbeke. Openbaar vervoer: Staf Beelen. Migranten, vrede, mindervaliden, OCMW: Dirk
Demeurie.

ZOEKERTJE
D Man uit Vlaams-Brabant, werklustig, zoekt
een betrekking in de sektor onderhoud, meubelmakerij of schrijnwerkerij te Brussel, of ten
W. van Brussel. Voor inl. staatssekretariaat
Valkeniers, 513.83.00 post 311.
WIJ -
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GROOT-KOKSIJDE NAAR DE CHAOS
Het zag er enkele weken geleden nog naar uit dat
Groot-Koksijde toch nog een jonge en moderne
bestuursploeg onder de leiding van VU-volksvertegenwoordiger Jan Loones aan het bewind zou krijgen, maar het heeft met mogen zijn. Vorige week
hebben de 10 CVP-ers van Burgemeester Dewulf en
de twee PVV-overlopers Gillis en Casteleyn hun slag
thuisgehaald. Samen hebben ze een bedenkelijke
meerderheid van 12 raadsleden kunnen vormen,
waardoor de groep D'88 (7 zetels), 3 loyale PVV-ers
en 1 SP-lid naar de oppositiebanken zijn verwezen.
Dat dit kon gebeuren is enkel te wijten aan de niets
ontziende druk die de CVP op de direkt-betrokkenen
heeft uitgeoefend.

BELOFTEN
Na de verkiezingen kwam de dynamische Jan
Loones uit Oostduinkerke met zijn D'88-ploeg als
winnaar uit de strijd. Hij vormde een koalitie met de 5
PVV-ers en met de SP-gekozene mevr.Mortier, wat
een ruime meerderheid van 13 op 23 raadsleden
betekende.
Verliezer Dewulf (CVP-burgemeester) slaagde er
echter in met allerlei beloften drie PVV-ers (Gillis,Casteleyn en Wuestenbergs) naar zijn kamp over te
halen, wat in Koksijde en Oostduinkerke in brede
kringen een storm van protest deed losbarsten. Op 9
april trad CVP-er en Oostduinkerkenaar E. Vanneste
op eigen initiatief toe tot de koalitie van D'88 met de
twee trouwe PVV-ers en het SP-raadslid. Ook Wuestenbergs keerde terug naar de eerste koalitie, waardoor de CVP weer in de minderheid werd gesteld met
11 tegen 12.
De eerste installatievergadering was hoopvol voor
de nieuwe koalitie. Bij de stemming voor de eerste
schepen werd overloper Gillis met 13 tegen 10
stemmen geweerd., wat betekende dat behalve Vanneste nog een andere CVP-er tegen het heerschap
stemde. Burgemeester Dewulf klopte de zitting af en
startte ,,nieuwe" onderhandelingen.

CHAOS
Uiteindelijk zijn die besprekingen positief beklonken voor wat de persoonlijke ambities van Dewulf en
Cie betreft, maar negatief voor het welzijn van GrootKoksijde. Op de zitting van 13 mei keerde Vanneste
terug naar de CVP-schaapsstal, waardoor CVP en
PVV-overlopers een meerderheid van 12 tegen 11
zetels behaalden. De verdeling van de schepenzetels
was vervolgens een formaliteit.

HULDE JULIEN
DESSEYN
Het arrondissementeel VU-bestuur OostendeVeurne-Diksmuide organizeert een huldefeest Julien
Desseyn, volksvertegenwoordiger en burgemeester
van Middelkerke van 1981 tot 1989. Samen loopteen
Euro-verkiezingsmeeting met Jaak Vandemeulebroucke VU-EVA-lijsttrekker. Eregast is Maurits Coppieters, ere-senator en gewezen lid van het Europees
Parlement.
Muzikale omlijsting: Aran (BRT-selektie int. folklorefestival Dranouter '88)
Nu zondag 21 mei 1989 om 20 u. in het casino van
Middelkerke. Gratis toegang.
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Ondanks deze ontgoocheling hielden volksvertegenwoordiger Jan Loones, D'88-er Mark Vandenbussche en trouwe PVV-er Raymond Van Düuren waardige en kernachtige tussenkomsten. Jan Loones zei tot
de pers en tot het talrijke publiek dat Koksijde
gegijzeld wordt door overlopers, waarvan Vanneste
als laatste. Hij noemde de praktijken van CVP en
PVV-overlopers onoirbaar en politiek immoreel.
Mark Vandenbussche verweet Gillis en Casteleyn
als kleine jongens overgelopen te zijn voor „ een
spekke en een frank". Trouwe PVV-er Van Düuren
ten slotte suggereerde de pers over de partij van de
twee overlopers te spreken in termen van ,, Partij Van
Verraders". Jan Loones voorspelde tot slot dat GrootKoksijde in de toekomst een afschuwelijke tijd tegemoet gaat en dat de CVP-overloperskoalitie in geen
tijd zal barsten.
Minister Tobback moet ook nog zijn woordje spreken : bij hem liggen thans twee burgemeestersvoordrachten met vier dubbele handtekeningen. In totaal
14 raadsleden op 23, komende uit alle frakties,
tekenden voor Jan Loones. Hij kan er prat op gaan
geen woord te hebben gebroken en de enige fraktie
voor te zitten die geen overlopers telt.

UMBURG
j,^,
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24 MAASMECHELEN: Algemene ledenvergadering in zaal 't Gleeg, J. Smeetslaan 104. Om 20u.
Gastspreker: minister Johan Sauwens. Org.: VUMaasmechelen.
28 GENK: Tuin- en braadfeest in de Slagmolen,
Slagmolenweg 76 te Genk, vanaf 16u. Van harte
welkom. Org.: VU-Genk.
JUNI
1 OVERPELT: VU-voorzitter Jaak Gabriels en minister Johan Sauwens zijn de gasten in het praatcafé
,,Acaciahof", Zipstraat te Overpelt-Lindel. Welkom
vanaf 20u. Inkom gratis. Org.: VU-Overpelt.
6 HASSELT: Kursus „Elementen voor een Vlaamsnationaal gemeentebeleid", Kultureel Centrum,
Kunstlaan, van 20u.15 tot 23u.30. Org.: VVM i.s.m.
Vormingscentrum L. Dosfel.

EURO-AKTIE „MAAS"
TE MAASEIK
In het kader van de Europese verkiezingen organizeren de VU-afdelingen Maaseik, Neeroeteren-Opoeteren op zaterdag 27 mei voor de EVA-kandidaten
een aktie rond de Maas in Maaseik. Het programma
ziet er in grote trekken als volgt uit: Ontvangst van de
mandatarissen en VU-personen uit Limburg op de
Markt te Maaseik, wandeling naar de Maasbrug en
verzamelen aan de Leeuwerik te Aldeneik, boottocht
op de Maas. Meer gegevens in de volgende WIJ.

AANBEVOLEN HUIZEN
BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING
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V A N DER CRUYS

I E T R A p.v.B.A.
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« w ^
^ 4 ^

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel: 03/457.23.89

Houtzagerij

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

DE ROOSE N.V.
Algennene hout- en platenhandei
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
steenweg naar Aalst 496
Tel.: 053-66.83.86
AFD.: OKEGEM -9471
Leopoldstraat 114

Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Tel.- 054-33.17.51
054-33.11.49

FERAUTO
-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

091/60.13.37

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

TUINAANLEG
+ ONDERHOUD

4.500 m2 TOONZALEN

Aanleggen van terrassen,
klinkers en kasseien.
Tel.: 02/759.54.54
na 18 uur.

De grootste en meest gespecialiseerde sierschouwenzaak.
Terwijl U even wacht ontwerpen wij
Uw schouw helemaal volgens Uw
persoonlijke woonwensen.
Doe-het-zelvers ontvangen bij het
materiaal een duidelijke werktekening.
Omdat het onder Vlamingen blijft,
„10% extra korting op onze laagste
prijs", riecent nummer van „WIJ"
volstaat als bewijs.

EEN ADVERTENTIE
IN WIJ
RENDEERT!
TEL.:

02/219.49.30

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

ADVERTENTIE

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

fMi

Naam:

WmMMtiiiitiiiiiiiiiiitiiiii

vemndas g&iknv.

Adres:
Gemeente:

JTMMm^^MmMruittttinnitittiiii/i

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak.

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

Tel.:

Info D veranda/pergola AZ Privé
D veranda/pergola Horeca
i.i.
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NIET ROOSKLEURIG

SEPARATISME

Het is lovenswaardig dat de VU opl<omt voor
een herwaardering van het ondenwijsambt met
een voorstel van 10 tot 20% weddeverhoging.
Maar te moeten lezen dat de VU tegelijl<ertijd
pleit voor een hogere prestatie is, mijns inziens, onreallstitsch en getuigt van morele
onderwaardering van de taak van het onderwijzend personeel.
De prestaties werden de jongste jaren regelmatig met 5 tot 10% opgedreven zonder weddeverhoging.
Een verhoging van de prestaties benadeelt
de tewerkstelling in de sektor en leidt mettertijd tot een tekort aan gemotiveerde en jonge
leerkrachten omdat die hun heil in de beter
betaalde privé sektor zoeken. Voeg hierbij nog
de verhoging van de klassennormen en de
daling van het geboortecijfer. Zo zijn de vooruitzichten in het onderwijs alles behalve rooskleurig.

Met veel aandacht uw dossier Separatisme
gelezen en ben wel getroffen door het antwoord van L.Hooghe die zegt dat Wallonië op
dit ogenblik veel meer redenen heeft om het
separatisme te verkiezen dan Vlaanderen.

De dooddoener van veel vakantie en weinig
prestaties houdt geen rekekening met het
supplementaire werk voor een degelijke lesvoorbereiding. Wij hebben wel veel vakantie
maar geen geld om op vakantie te gaan.
H.-J.Ombeiets, Herk-de-Stad

STAATSGREEP
Tegenover de onthulling over een mogelijke
staatsgreep passen een gezonde Vlaamse
refleks en enkele realiteiten:
- Dat een aantal kriminele konstellaties uit
frankofoon-Belgicistische hoek komen.
- Dat de bovenbouw van bepaalde betrokken
milieus gegroeid is uit de vroegere onderbouw
van een ambtenarij uit de naoorlogse repressiejaren waar de toen beruchte inspekteurs bij
de Süreté en in verzetskringen de dienst
uitmaakten naast de vele substituten die bij het
parket van bloeddorstige krijgsraden hun verdere loopbaan uitbouwden.
- Het baart geen verwondering dat Belgicistische beerpuntten uit hun hengsels
vliegen in tijden van federalizering.
- Vreemd is dat bij zulke verloedering het Hof
en het Episkopaat zwijgen over de verantwoordelijkheid der gestelde lichamen.
- Praat men nu in regeringskringen over dwingende maatregelen van toezicht op de veiligheidsdiensten dan vergeet men dat het hoofdzakelijk CVP- en socialistische- invloeden zijn
die reeds 40 jaar de dienst uitmaken. Om het
juist te zeggen vanaf de repressiejaren.
- Opvallend daarbij is de bijna totale afwezigheid van bewust Vlamingschap in de stinkende
riolen en beerputten die thans worden ontsluierd.
Reden tot Vlaamse fierheid? Reden vooral
tot een verdubbelde Vlaamse waakzaamheid.
G.Creve, Gent
WIJ - 19 MEI 1989

De dame weet dat Wallonië geen enkele
baat heeft bij separatisme want een beetje
verder zegt zij dat Wallonië op Vlaamse geldelijke solidariteit kan rekenen. Zelfs wanneer de
federalizering van de SZ zou afgedwongen
worden zal dat nog gebeuren tegen betaling
van onze kant.
De PS die op dit ogenblik in het zuiden de
lakens uitdeelt heeft een zeer lepe voorzitter
die geld voor zijn daden kiest en zich zal
wachten om separatisme als doel te propageren. Bovendien is er geen enkele Waalse

De redaktie ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven
gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij, naargelang er
plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar
te maken zonder de 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 (ezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaktie.

kracht die hem in die richting drijft, de rabiaatste Wallinganten zitten in zijn partij en die heeft
hij stevig in handen. Anderzijds zijn de roepers
om aanhechting bij Frankrijk uit de mode
geraakt.
Toch was het een boeiend dossier.
J.De Wandel.Gent

VOLKSE TROTS
Op het voorbije Europees muziekfestival te
Neerpelt hebben jongeren uit de Oostbloklanden ons een niet mis te verstane les gegeven
in nationale fierheid.
De jongeren uit Letland waren duidelijk aanwezig als Letse groep, met Letse muziek en
onder Letse vlag. Ze vetteterden zelfs de
inleider die hen aankondigde als een groep uit
Rusland.
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Wat een les voor ons, soms makke Vlamingen!
Wij moeten het meemaken dat er in de
Vlaamse raad nog gezocht wordt naar een
officiële logo voor Vlaanderen, tenwijl er maar
één logo mogelijk is: de Vlaamse leeuw!
,,lk ben Vlaming en daar ben ik fier op!"
Wanneer gaan wij die stikker op de auto's van
alle bewuste Vlamingen zien ?
De jongeren uit Letland hebben ons het
voorbeeld gegeven van een terecht en trots
volks nationalisme.
W.Rosiers, Neeroeteren

NSB ZEGT „NEEN'
Onbegrijpelijk maar waar! Op de nationale
vergadering van de NSB (Nationale Strijders
Bond) te Hasselt werd een formeel „Neen"
aan de eis tot amnestie toegeroepen. Zelfs de
Oostbloklanden gaven reeds amnestie. De
NSB doet alsof er geen VOS-sen (Vlaamse
Oud Strijders) zijn die op de eerste plaats hun
leven gaven voor Vlaanderen. De NSB doet
alsof ze nog nooit gehoord heeft van de oproep
tot verzoening door de Belgische Bisschoppen.
Bijna 50 jaar na de tweede wereldoorlog is
zo een onverzoenlijke en haatdragende houding blijkbaar nog mogelijk.
Eens komt het uur dat in de Vlaamse regering de eis tot Amnestie zal hard gemaakt
worden. Tussen haakjes, sprak minister Coeme ook Nederlands te Hasselt?
IJzerbedevaartkomitee gewest Maaseik

LEPEL & VORK
RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Brood- en
banketbakkerij

Herberg Viking
R. D E 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

Maandag gesloten
R u s t i e k e sfeer

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill

WILFRIED BLANCQUAERT

Prijzen voor g r o e p e n
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

Grote Kouter 47
Uitbergen

Tel. 091-67.57.12

Jfotot

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

'tboerenhof

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

^ Caf/ 2^

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

'-

'CamtriHu^ ~

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

^

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Tel. 053-21.35.33

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

Hostellene

Ij^tttm
Oerenstraat 13
8190 Alvermgem
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
(redaktle)

02/380.04.78
(Karel Severs)

Feestzaal-Hotel-Restaurant-Tea Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 m m van de kust in het
W e s t v l a a m s e Verschaevedorpje Alvermgem stelt U een zee voor v a n
Kalmte Komfort Keuken
Rust Romantiek Rustiek
Wi] bieden U
6 luxueuse k a m e r s met alle d e n k b a r e komfort
Kamer met ontbijt 2 pers V a n a f 1750 F
Eveneens pension en 1/2 pension mogeliikheden
W e e k endverblijf
Fi|ne F r a n s e keuken a a n de k a a r t en m e n u s vanaf 695 F
tot 1600 f
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en a a n g e
paste m e n u s
Voor informatiepakliet nopens onze mogelijkheden tel.: 058/28.80 07

/^ 5

Het bureau voor het
computertijdperk

In dit tijdperk van voortschrijdende automatisering hoef je niet over bedrading te struikelen!
Bij gesofistikeerde apparatuur passen gesofistikeerde bureaus en werktafels. BULO ontwikkelde daarom de "Elgo"-serie waarin know how, kwaliteit en voortreffelijk design met elkaar verweven zijn.
Technische kenmerken verzonken en afgesloten kabelgoten met gescheiden kanalen voor alle soorten bedrading (telefonie sterkstroom
dataverbmdmgen) vanuit alle richtingen (vloer plafond wand) en met
voldoende ruimte voor opberging van stopkontakten en dgl Aanbouw
IS mogelijk bij middel van schakelbladen m een hoek van 90 of 135
graden
Afmetingen hoogte 72 cm en diepte 92 8 cm
Lengtes 178 8 cm 160 6 cm 1414 cm 92 8 cm
De zijpanelen zijn 60 cm diep

Onze toonzalen te Mechelen (de grootste m de Benelux) zijn open van
8 30 u tot 17 30 u Ook op zaterdag
Onze toonzalen te Brussel (Montoyerstraat 10) zijn eveneens open van
8 30 u tot 17 30 u Vrijdag tot 16 u en op zaterdag gesloten

BULGT
Industriezone Noord II
2800 Mechelen

Tel. (015) 21 10 00 (28 I.)
Telex 29355 bulo b
Telefax (015) 20 99 59

