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Het bureau voor het
computertijdperk

In dit tijdperk van voortsciirijdende 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
dataverbindingen) vanuit alle richtingen (vloer plafond wand) en met
voldoende ruimte voor opberging van stopkontakten en dgl Aanbouwt
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

BUL0
Industriezone Noord II
2800 Mechelen
Tel. (015) 21 10 00 (28 I.)
Telex 29355 bulo b
Telefax (015) 20 99 59

EERST DIT

HETJAAR
VAN DE SLANG
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INDS januari toen hun nieuwjaar gevierd werd wisten de
Chinezen dat 1989 een biezonder jaar ging worden. Zij weten
dat het Jaar van de Slang er een is met biezondere
gebeurtenissen en dat is het minste wat men l<an zeggen na
wat er zich de voorbije dagen heeft afgespeeld in het Rijl< van
het Midden.
Als de taal van de dialoog niet gesproken wordt resten
alleen de tanks...
Wat met zoveel hoop en vertrouwen opgebouwd werd
groeide tot de bijna zekerheid dat de demokratie niet meer te
stoppen was.
Nu de muren rond de kommunistische staten -op Noord-Korea en
Albanië na- een na een worden geslecht was de algemene overtuiging
dat deze trend ook in China niet meer mis kon. Met de pingpongdiplomatie van Kissinger en NIxon begin van de zeventiger jaren gingen
de poorten van China open. Wie niet naar China was gereisd leek niet
meer bij en wie niet een of andere China-tentoonstelling in het Westen
had bezocht hopeloos achterop. De bezoeken van regeringsleiders aan
de Volksrepubliek kenden zo'n pieken dat een stop diende ingevoerd.
China leek plots een stuk beloofde land. Toch
kon die openheid niet verhinderen dat in 7 4 en
7 6 opstanden bloedig werden gesmoord. Te
laat, veel te laat, hoorde het Westen deze
kreten.

De protesten in China kwamen er niet zo
maar. Met een vaste regelmaat staat het volk
op, zich daarbij vastankerend aan wat in de
wereld gebeurt. In 1919 was dat een afglans
van de Oktoberrevolutie in de Sovjet-unie, nu
is Gorbatsjov het boegbeeld van de opstand.
Zijn kommentaar alsof de troebelen een louter
binnenlandse aangelegeheid zijn moeten in
China als een domper zijn ontvangen.
Het politieke regime dat in dit onmetelijke
land het goede weer maakt is tot op de draad
versleten. Het heeft geen antwoord op de vragen die de massa's stellen.
Chinezen zien langs de satellieten wat er in de wereld te koop is. De
drang om mee aan tafel te zitten en het eigen lot te bepalen kan ook hen
niet ontzegd worden. De eksplozie die heel Zuldoost-Azië kenmerkt kan
ook niet aan China voorbijgaan.
De doorsnee Chinees leerde Engels langs de televisie, kijkt naar alle
TV-stations en weet wat er in de wereld gebeurt. Hij heeft de opstanden
gezien in de eigen regio: de studentenopstanden van Seoel staan nog
op het netvlies gebrand. Het is maar één voorbeeld. De invloed van de
media is niet te meten en meteen ook het verlangen om mee te genieten
van wat de konsumptiemaatschappij te bieden heeft. Geld om deze
verzuchtingen in te lossen is slechts bij mondjesmaat voor handen.
Het regime heeft geprobeerd door grootse projekten de ekonomie op

peil te brengen maar dat is totaal mislukt. Er is niets in de plaats
gekomen want de strakheid van het kommunistisch regime heeft zijn
gebrek aan verbeeMingskracht bewezen. Integendeel het is vervallen in
de oude fouten: nepotisme, favoritisme en korruptie van hoog tot laag.
Ondertussen lopen de knapste koppen kollege in de VSA en Europa
waar zij meer leren dan alleen maar leren. Chinese studenten hebben er
ondervonden wat demokratie is, dat de Oosteureopese landen waar
dezelfde marxistische doktrine gehuldigd wordt geen onkreukbare
monolieten zijn en dat de aanzet tot vrije verkiezingen niet het einde van
deze wereld betekenen...
Weken lang hebben studenten hun streven zorgvuldig opget)Ouwd
naar het bezoek van hun idool Gorbatsjov toe. Het protest leek eerder
vrolijk en speels en riep herinneringen op aan de periode dat hier de
verbeelding aan de macht geroepen werd.
Het antwoord van het regime op dit verlangen kwam uit de monden
van tanks en machinegeweren.
De hele wereld is verbijsterd door dit optreden, dit had niemand meer
verwacht. En toch hadden wij beter moeten weten. Dit is het zoveelste
bewijs dat totalitaire regimes zonder schroom protest en mensen doden,
dat mensenrechten schaamteloos met voeten
worden getreden. Wij hadden beter moeten
weten.
China speelt vuil in Tibet cia{ het bezet houdt
en waar terechte vrijheidsdrang in de kiem
wordt gesmoord. Voorstanders van de Tibetaanse eigenheid zijn de mikpunten. Wij hadden beter moeten weten.
In Singapoer vomien Chinezen 80% van de
bevolking maar houden kleine volksgroepen
politiek monddood. Wij hadden beter moeten
weten.
De vooruitzichten voor Hongkong dat over
10 jaar helemaal van de Volksrepubliek zal
worden zien er na deze week niet schitterend
uit. Peking beloofde Hongkong zijn status te
laten behouden maar wil er wel zijn leger installeren. Na verleden week
weten wij tot wat dat leger in staat is...
De gebeurtenissen leren ons dat totalitaire regimes tot weinig
menselijks in staat zijn en dat hun macht en overleven op onderdrukking
gestoeld zijn. Het moet ons leren dat de demokratie en het parlementaire regime onze enige toekomst is.
De gebeurtenissen in China leren ons dat wij zuinig op onze
demokratische verworvenheden moeten zijn en deze angstvallig moeten verdedigen.
En dat praten en schrijven over de verloedering van het parlementaire
stelsel goed is maar dat er iets aan doen nog zoveel beter is.
Maurits Van Liedekerke
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INHOUD
De begroting negentig wordt al
lange tijd een maatschappelijke klus genoemd. Volgens minister Schiltz moet er tussen de
50 en de 70 miljard fr. bespaard
worden.
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Niemand tekent graag voor
'^®* nukleair passief, de financiële lasten verbonden
aan de ontmanteling van
allerlei nukleaire installaties. Senator
Geeraerts geeft tekst en uitleg.

Vlaams-Nationaal
Weekblad
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Gemeenschapsminister
Sauwens wil in de nabije
toekomst het verkeer in
Vlaanderen in goede banen leiden. Een stuurgroep zal een
verkeersplan uitwerken.
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Verleden zondag kongresseerde de Volksunie in
Gent. Een massa volk
zorgde ervoor dat kort voor
de verkiezingen de baterijen nog
eens opgeladen werden.
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Met de monumentenzorg
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gesteld. Het tragische verhaal van het Beaulieukasteel in Machelen is geen alleenstaand voorbeeld.
f\ / \ „Minderheid" is een term
^ I 1 uit de parlementaire demo^ ^ ^ J kratie en een gevolg van
het staatsdenken, meent
Karel Janzegers. Een volk heeft
nochtans niet het recht een ander
volk zijn wil of wet op te leggen omdat
het talrijker is.

OmslagfOtO: Ronald Szommer)
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Eind vorige maand installeerde staatssekretaris Valkeniers de Brusselse Hoge
Raad voor Natuurbehoud.
Ons Leven bestaat 100
jaar. Voor een studentenblad is dit een zeer noemenswaardige prestatie.
De Voetbalbond verhuisde
naar een splinternieuw gebouw aan de Heizel. Kostprijs : meer dan 200 miljoen

DOORDEWEEKS

DIAMANTSCHOLEN
Volksvertegenwoordiger Herman Candries
heeft in de Vlaamse Raad onderwijsminister
Coens vragen gesteld in verband met de
sluiting van alle afdelingen diamantbewerking
in het technisch onderwijs. De jongste tien jaar
zijn er in de diamantbewerkingssektor meer
dan 10.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan.
Er zijn verschillende redenen voor dit verschijnsel. Toch blijft er een grote markt in de
sektor bestaan. Het heeft vooral te maken met
een kwestie van kompetitievermogen. De aantrekkingskracht van deze sektor is daardoor
gevoelig gedaald. Dit heeft tot gevolg gehad
dat ongeveer op hetzelfde tijdstip alle scholen
van de Zuiderkempen hun afdeling voor de
opleiding m de diamantbewerking hebben
stopgezet. Dit is het geval in Lier, Putte, Nijlen,
Vorselaar.
Dit gaat nefaste gevolgen hebben omdat
nieuwe toevoer van geschoolde arbeidskrachten nu onmogelijk dreigt te worden. Toch zijn
er nog goede kansen in deze sektor, zodat het
zeker verantwoord is deze specialistische opleiding verder te verzekeren en door de goede
kwalifikatie van de arbeiders en de modernisering van de gebruikte technieken het kompetitievermogen opnieuw op te drijven.
Candries vraagt dan ook dat de bevoegde
minister koördinerend wil optreden en minimale garanties wil bieden voor een voortgezette
opleiding.

NAVOTOP
In het debat in de kamerkommissies voor
Buitenlandse Zaken en Landsverdediging over
de voorbije NAVO-top had CVP-kamerlid Van
Wambeke kritiek op het behaalde resultaat.
Van Wambeke vond dat de NAVO de kans
gemist heeft om een kernwapenvrij Europa op
de agenda te zetten. Het CVP-kamerlid noemde het ook jammer dat de SNF-onderhandelingen niet mogen uitlopen op de derde nuloptie,
nl. het venwijderen van deze wapens uit Europa.
Het is toch wel straf dat uitgerekend CVPkamerleden nu, een week na het gebeuren,
komen aanzetten met deze kritiek op de
NAVO-top. Zeker als die kritiek dan nog punten betreft die vooral onder impuls van de CVP
en haar ministers geen groen licht kregen bij
de bepaling van het Belgisch standpunt in de
Kamer.
Voor de VU is het uiteindelijke doel steeds
de derde nuloptie en een kernwapenvrij Europa geweest. Dit werd door CVP-eksellenties
als Tindemans, die er overigens met voor
terugschrok om in The Wall Street Journal z\\n
ongenoegen over het Belgische standpunt
kenbaar te maken, „voorlopig niet haalbaar"
genoemd.

Een hysterische massa van twee miljoen mensen begeleidde het lijk van
ayatollah Khomeiny naar zijn laatste rustplaats. Dit gebeurde niet zonder
moeilijkheden. Het lichaam viel zelfs op de grond.
(foto afp)

SCHOLENBOUW
De drie meerderheidspartijen stemmen in
met het principe om in de toekomst ook
subsidies te verstrekken aan het vrij onderwijs
voor scholenbouw. De Raad van State betwistte dit principe. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben echter de argumentatie van de
Raad weerlegd. Over de vraag of de gemeentelijke en provinciale scholen evenveel subsidies moeten krijgen voor hun gebouwen als de
vrije scholen werd nog geen eensgezindheid
bereikt.
Op dit ogenblik kunnen de vrije scholen een
beroep doen op goedkope leningen om hun
gebouwen te vernieuwen en aan te passen. Na
1 oktober zullen er voor de vrije scholen
subsidies toegekend worden. Deze bedragen
voor nieuwe schoolgebouwen en de werken
aan bestaande gebouwen 60%, voor het basis- en buitengewoon ondenwijs zelfs 70%.
Voor het gemeentelijk en provinciaal onderwijs werd een zelfde regeling voorgesteld.
Voor deze openbare besturen betekent dit
echer een achteruitgang. Met de huidige regeling krijgen zij immers een subsidie van 60%
met daarbij een stelsel van goedkope leningen
om de overige 40% te betalen. Een kantklare
oplossing werd nog niet gevonden. De Vlaamse meerderheidspartijen engageerden zich om
tegen 1 januari een akkoord te vinden. Ze
hebben voor zichzelf een stok achter de deur:
als er geen akkoord is voor 1 januari 1990 blijft
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het schoolgebouwengeld voor alle netten op
een rekening staan. Iedereen kan dan wachten
op subsidies.

HORMONENMAFIA
AAN HET WERK?
De voorbije nachten werd in bepaalde gebieden van Vlaanderen een aantal verkiezingsborden van VU-lijsttrekker Jaak Vandemeulebroucke overschilderd met rode hakenkruisen.
De borden van andere VU-kandidaten werden
ongemoeid gelaten.
Vonge week ontving Vandemeulebroucke
telefonische bedreigingen waarbij hem meegedeeld werd dat ze hem omwille van de
publikatie van het hormonendossier „zouden
vinden". Alles wijst erop dat bepaalde personen niet gelukkig zijn met Vandemeulebrouckes aangehouden strijd tegen het illegaal
gebruik van hormonen in de vetmesterij op
deze laffe wijze proberen wraak te nemen.
Vandemeulebroucke blijft echter op zijn
standpunt staan: een totaalverbod op het gebruik van hormonen in de vetmesterij. De PWlijsttrekker noemde het totaalverbod op het
gebruik van hormonen in de veeteelt reeds een
„spijtige vergissing" en de CVP-Boerenbondkandidaat Marck wil een herziening van het
hormoonverbod en de toelating van het gebruik van de zogenaamde natuurlijke hormonen.
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ROLWAGENGEBRUIKERS...
Personen met een handikap worden in onze
maatschappij nog veel te dikwijls als tweederangsburgers behandeld. De moeilijkheden
die blinden en rolwagengebruikers ondervinden eens ze buiten hun huisdeur zijn, spreken
voor zich. Politici hebben hiervoor niet altijd
oog.
Op de laatste meidag werden een aantal
politici, onder wie Willy Kuijpers, met deze
problematiek gekonfronteerd. De Liga voor
Mensenrechten organiseerde een wandeling
door Antwerpen. De aanwezige politici werden
verzocht het trajekt, van de Groenplaats naar
de Franklin Rooseveltpiaats, zittend in een
rolstoel af te leggen. Zo konden zij aan den
lijve ondervinden welke obstakels zij als "tijdelijk gehandikapte" moesten overwinnen. En
dat waren er nogal wat: scheve troittoirs,
smalle doorgangen tussen huisgevels en parkeermeters, hoge stoepranden, tramrails, ongemanierde chauffeurs, enz. De trip duurde al
gauw een klein uurtje, terwijl een tweevoeter er
slechts tien minuten over doet. Kuijpers en de
anderen waren dan ook danig onderde indruk.

...IN AKTIE
De aktie was bedoeld als een signaal naar
de beleidsverantwoordelijken. Volgens de aktievoerders moet een wettelijke basis de integratie van mensen met een handikap bevorderen. Straten, openbare gebouwen en openbaar vervoer zijn immers veel te weinig openbaar door hun ontoegankelijkheid. Dit leidt tot
ongelooflijke situaties, waarvan de recente
moeilijkheden rond het bioskoopbezoek door
gehandikapten een voorbeeld zijn. Aan dit
laatste heeft een ministerieel besluit van twee
maanden terug getracht iets te verhelpen. De
praktijk toont echter aan dat inzake de toegankelijkheid door en het respekt voor mensen
met een handikap nog heel wat leemten in
onze wetgeving zitten.
Willy Kuijpers liet niet na ook enkele positieve maatregelen op een rijtje te zetten. Hij
toonde aan dat er werk wordt gemaakt van het
toegankelijk maken van halten en voertuigen
van het openbaar vervoer. Wei gaf hij toe dat
dit een langzaam proces is. Hij verdedigde met
klem zijn viisie op de sociale funktie van het
openbaar vervoer en het recht van de zware
gehandikapten op mobiliteit. Zo wees hij op de
mogelijkheden om speciale busjes voor rolwagengebruikers in te leggen, of het verstrekken
van taxicheques te bevorderen. Een N^inder
Mobielen Centrale kan in samenwerking met
OCMW en vrijwillige automobilisten de verplaatsingsproblemen helpen oplossen. Tenslotte kondigde hij de oprichting van een
werkgroep aan om konkrete voorstellen uit te
werken.
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Willy Kuijpers baant zich in een rolwagen een weg van de Groenplaats naar de
Franklin Rooseveltpiaats in Antwerpen. Het Europarlementslid en zijn kollegapolitici waren verrast door het enorme aantal hindernissen op hun weg.
(foto F. De Mattre)

FEEST IN POLEN
Bij de eerste "vrije" verkiezingen in Polen
sedert 40 jaar boekte de vrije vakbond Solidariteit een prachtige overwinning. Solidariteit behaalde een komfortabele meerderheid in de
Poolse Senaat, en alle van de 161 zetels die de
vrije vakbond had mogen betwisten in de
Sejm, de kamer. Daar behouden de kommunisten, met de overige 299 van de 460 zetels
een stevige greep op de macht.
Deze overwinning betekent een forse doorbraak voor de demokratie in het Oostblok. Nu
Solidariteit al won wat het kon winnen, wordt
het ook moeilijker om de vrije vakbond van een
machtsdeelname af te houden.
De kommunistische leiders gaven de vernederende nederlaag ai vlug toe. Ze verzekerden
echter dat de hervormingen zoals gepland
zullen verdergezet worden. De leiders van
Solidariteit waarschuwden er voor om de overwinning niet al te entoesiast te vieren, om de
hervormingen niet op de helling te zetten.

BONJOUR
BRUXELLES
Zo luidt de vriendelijke slogan waarmee de
CVP-lijsttrekker voor de hoofdstedelijke verkiezingen zich tot de franstalige inwoners richt.
Jos Chabert, senator, gewezen minister, wordt
in advertenties in franstalige dag- en weekbladen afgeschilderd als bemiddelaar en verzoener tussen de twee gemeenschappen. Chabert
is üw kandidaat, zo lezen we. In de komende
weken zullen de franstalige Brusselaars kunnen lezen wat Chabert kan en wat hij wil doen
voor hen, zo besluit de advertentie. Wij zijn
benieuwd.
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OOK ACV
ONGESCHIKT?
In de Volksmacht van 2 juni jl. lezen wij het
ACV-standpunt over de Vlaamse regeringsbeslissing betreffende de KS. Het ACV kan deze
beslissing enkel aanvaarden indien ze betere
kansen i.v.m. werkzekerheid, inkomenszekerheid en sociale verwachtingen inzake pensioen- en statuutvoorwaarden voor de mijnwerkers inhoudt. De huidige beslissing laat het
ACV niet toe te oordelen of de mijnwerkers nu
betere toekomstperspektieven zullen krijgen.
Het ACV aanvaardt wel de onderhandelingen met de KS-direktie. De vakbond betreurt
tenslotte dat door de huidige beslissing belangrijke financiële middelen voor Limburg
dreigen verloren te gaan.
Het verbondsbestuur van ACV-Limburg riep
woensdag een buitengewoon kongres samen
over de kwestie. Ook daar luidde het dat de
sociale begeleiding en de aanpassing van de
rekonversieplannen nog moeten worden ingevuld. „Wij hebben niet alleen beloftes en
woorden nodig voor de reken versie, maar ook
geld. Vanuit de Vlaamse regering tracht men
de middelen voor Limburg ernstig te beperken.
Dit nemen wij niet", aldus de voorzitter en de
sekretaris van het ACV-Limburg.
Het ACV heeft blijkbaar nauwgezet de verantwoording gelezen die minister Sauwens
aan zijn stemgedrag gegeven heeft. Als enig
lid van de Vlaamse eksekutieve onthield Sauwens zich, en haalde zich daarmee de banbliksems van CVP-voorzitter Herman Van Rompuy en SP-voorzitter Frank Vandenbroucke op
de hals. Betekent dit nu dat het ACV voor Van
Rompuy ook "ongeschikt" is?

KORTWEG
• De Iraanse leider Khomelny is overleden. Hij werd opgevolgd door president Khamenei. De begrafenisplechtigheid van de geestelijlte leider verliep
niet zoals gepland.
• Een eksplosie in een gaspijptijn tegen de Transsiberische spoorweg vlakbij het Russische stadje Ufa zorgde
voor de grootste treinramp in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. De
ramp was te wijten aan grove nalatigheid. Er vielen honderden slachtoffers.
• De Sovjet-Rus Vadim Repin heeft de
koningin Elisabethwedstrild gewonnen.
• HAiHirlIc Varkest is de nieuwe burgemeester van WIngene. De Westvlaamse gemeente werd gespleten
door een overioperij van zelden gezien
kaliber. Het politiek cirkus in WIngene
draalde bijna 8 maanden.
• Het was veertig jaar geleden dat de
vrouwen voor het eerst mochten gaan
stemmen bij parlementsverkiezingen.
• Het netto te financieren saldo
voor mei '89 bedraagt 75,8 miljard fr.
Sinds het begin van dit jaar is het
gekumuleerd begrotingstekort nu
reeds opgelopen tot 308,1 miljard fr.
• Er zijn nu ook in de Sovjet-repubiiek
Oezi>ei(istan etnische rellen uitgebroken tussen etnische Turken en Oezbeken. Een groot deel van die Turken
werd tijdens de tweede wereldoorlog
op bevel van Stalln gedeporteerd van
Georgië naar Centraal-Azië.
• Wanneer de huidige trend zich voortzet zal het broeiIcaseffeltt o.m. een
stijging van het zeenivo veroorzaken
waardoor onze kuststreek, een groot
deel van het Westvlaams binnenland,
het noorden van Oost-Vlaanderen en
een uitgestrekt gebied rond Antwerpen
overspoeld zuilen worden.
• Een Icrulsrel in de Gentse gemeenteraad kreeg zowel langs roomse ais
langs rode zijde de allures van een
kruistocht voor verdraagzaamheid.
• De geestelijke vader van Hagar de
Verschrikkelijke, Dilc Browne, Is overleden. Nochtans zal U de sympathieke
viking niet moeten missen: de zonen
van Browne zetten het werk voort.
• Patriclc Haemers werd overgebracht naar een cel van waaruit „hij
moeilijker kan ontsnappen". Waar zat
Haemers voordien dan wel?
• Bij de Euroverkiezingen In Voeren
zuilen de inwoners in 5 stembureaus
kunnen gaan stemmen, verspreid over
vier van de zes deelgemeenten. Dit
besliste de Limburgse bestendige deputatie, want het gemeentelsestuur had
er maar 4 voorzien, In een franstalige
gemeenteschool, dichtbij de woning
van Happart.

„DIT IS DE EERSTE REVOLTE
MET OPEN OGEN"
• Het studentenoproer in China Is begonnen rond midden april, periode waarin de
oud- partijsekretaris Hu Yaobang gestorven
Is. Is er een verband tussen beide gebeurtenissen?

• De mislukte ekonomische hervormingen
hebben gezorgd voor een trek naar de stad.

,,Peking en de nieuwe ekonomische zones
worden inderdaad overspoeld door een paar
honderdduizend jonge mensen die het platte„Het regime in Peldng kon verwachten datland verlaten en naar de stad komen om mee
er iets op til was. Het wist bij voorbaat dat de te genieten van een beter leven. Men struikelt
studenten hoe dan ook de opstand van 4 mei in Peking dan ook haast over de straat- en
stationslapers. Men noemt ze nogal lachwek1919 gingen herdenken. Zeventig jaar geleden
was een beweging ontstaan die toen ook meer kend „ mensen die op werk wachten"...
demokratie en openheid eiste. Het element Dit land is sedert ons vorig bezoek, nu drie
waarop men niet gerekend had was de plotse jaar geleden, in een stroomversnelling gedood van de afgezette partijsekretaris Hu Yao-raakt. Er Is een grote wanverhouding ontstaan
bang die voor de studenten een simbool is onder de bevolking, een kleine groep Is ekgeworden van hun drang naar meer vrijheid.streem rijk geworden, de overgrote meederYaobang had de dissidenten binnen de KP,heid komt nauwelijks rond. Dat steekt de ogen
Fang Lizhl en Liu Bunian steeds de hand uit. Chinezen hebben een groot etisch besef
boven het hoofd gehouden.
en verzetten zich massaal tegen wat zij de
Een tweede element was het bezoek vanoude slechte gewoonten van vroeger noemen.
Gorbatsjov aan China. Dat bezoek moest het Een eksploitante vertelde ons dat ze de helft
grote nummer worden in het bijzijn van de van haar gespaarde geld waarmee ze een
wereldpers, de totale verzoening met de buur.zaakje wou beginnen moest afdragen aan
Maar toen het anders uitdraaide bleek het partijfunktlonarlssen, zonen van vooraanregime niet meer bij machte om de wereldpersstaande partijbonzen zitten in de wapenhandel
tijdig aan de deur te zetten."
of drijven zogenaamde liefdadlgheidsakties.
• Heeft de toestand In de landen van het
(vervolg op pagina 24) [>
Oostblok zijn invloed gehad op de gebeurtenissen?
„Glasnost en perestroika hebben natuurijk
meegespeeld, Gorbatsjov is voor de Chinese
studenten een simbool geworden. Net zoals in
1919 de oktoberrevolutie een simbollsche rol
heeft gespeeld. Schoon de studenten zich
tegen de partij afgezet hebben blijven zij de
simbolen van de revolutie eerbiedigen: het
portret van Mao blijft vereerd en de Internationale wordt onophoudelijk gezongen. Met Gorbatsjov strijden zij tegen korruptie en voor
meer openheid.
Er spelen natuurlijk ook andere invloeden.
China is sinds kort een echt Zuidoostaziatisch
land geworden. Vroeger zag men in Peking
kamions varkens vervoeren, nu wasmachines...
Waarmee Ik wil zeggen dat de Chinezen
weten wat er In de wereld te koop is. Maar zij
ervaren dat het slechts de gegoeden zijn die
zich lukse kunnen veroorloven. Niet alleen de
hoge partijfunktlonarlssen maar ook de kleine IMarcel Van Nieuwenborgh is redakteur
partijman doet het rijkelijk. Vanzelf krijgt de Kuituur bij het dagblad De Standaard en
korruptie een kans. Gesalarieerden verdienen
auteur van tal van boeken over China. Hij
nauwelijks hun brood terwijl de partijmensenbezocht dat land acht keer en verbleef er op
een rijkelijk leven leiden. De opstand van de het ogenblik dat de studenten het Plein van
studenten, daarin gevolgd door brede lagende Hemelse Vrede bezet hielden. Hij was
van het volk, is eigenlijk een anti-korruptiebe- mede-oprichter van he China-Europa-instlweging."
tuut aan de KU-Leuven.
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VRAGEN STAAT VRIJ

S

CHILTZ zelf laat er alvast geen
gras over groeien. Noch struisvogelpolitiek, noch beeldenstormerij
is zijn devies. Wat het dan wel zal
worden laat hij liever door de regering zelf beantwoorden. Dinsdag
j.l. zette hij alle faktoren op een
rijtje waarmee deze rekening zal
moeten houden. Wat hemzelf betreft wou hij nu al kwijt dat hij zich
niet „medeplichtig" wil maken
aan een aanzwengeling van de uitgaven, ingegeven door het schuchtere herstel van de
openbare financiën.

LAK(S)MOESPROEF

~

Zonder twijfel kan een stevige oppositie
tegen verspilzucht op haar manier bijdragen
tot een gezond begrotingsbeleid. Een stevige
argumentatie van de oppositiebanken wordt
ook door een regering au serieux genomen.
Iets anders is het wanneer die oppositie zich
bedient van platvloerse demagogie. Zo is de
begrotingsminister in de schaduw erin geslaagd een besparingsdoelstelling van 100
miljard voorop te stellen, leder ander beleid is
laks, dus is Martens VIII laks, heet het in
liberale kringen. Voor Schiltz bijgevolg een
aanleiding om een lak(s)moesproef uit te voeren.
Vooreerst de vaststelling dat deze regering
zeker niet minder aandacht besteed aan de
begrotingswerkzaamheden dan vorige regeringen. Op de perkxles waarin de staatshervorming in wetteksten werd omgezet na is zij
zowat konstant met de opmaak, indiening,
kontrole en programmatie van begrotingen
bezig geweest. Tussenin werd de, voor de
begroting bijzonder belangrijke, financieringswwet gestemd en uitgevoerd.
Onderstaande tabel geeft duidelijk weer dat
de sinds '85 ingezette gunstige trend in het
netto te financieren saldo vrordt verder gezet.
Tabel: Netto te financieren saldo: a.c. en %
BNP
iaar

absolute
cijfers

<)tBNP

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

454,9
508,6
524,6
504,1
571,1
555,5
430,5
433,9
405,4

12,6
13,0
12,6
11,2
12,0
10,8
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8,1
7,7
6,9

SCHULDIGE 8CHULD
Om tot het resultaat van '89 te komen was
een pakket besparingsmaatregelen van 77,4
miljard bij de opmaak en nog eens 14,4 miljard
bij de kontrole van de begroting nodig. Schiltz
geeft toe dat niet al deze maatregelen struktureel zijn, maar ze werden uitgevoerd en het
effekt op de begroting is er. Ook worden er
opnieuw reserves gevormd in de sociale zekerheid. Aan de voorlopige winst uit de financieringswet, door de prefinanciering van overgedragen uitgaven, wordt niet geroerd.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft
de regering, bij monde van be«
grottngsminister Hugo Schiltz,
het stertsein gegeven voor de
opmaak van de begroting van
volgend jaar. Politiek en psychologisch zal dit een scharnierb^roting worden. De begrotingsdoelstellingen tot en met
1989, en meer In het bijzonderde
7 %-grens, werden immers al
door de vorige regering vastgelegd. Vanaf '90 bewandelt de regering het pad dat ze zelf heeft
uitgetekend. Wordt het een stevige tred of een processie van
Echternach? Dat is een vraag die
de regering in de loop van volgende weken zal beantwoorden.
De lak(s)moesproef kan zonder twijfel OK
bevonden worden: In geen geval kleurt ze
rood.
Bijzonder interessant om na te gaan is de
relatie tussen de rente, vooral op korte termijn,
en het netto te financieren saldo. Met een
bestaande schuldenberg van meer dan 2000
miljard op korte termijn veroorzaakt elke stijging (of daling) van 1 % van de kortlopende
rente een bijkomende stijging (of daling) van
meer dan 20 miljard aan rentelasten. De daling
van het netto te financieren saldo in 1987 —
het pronkstuk van Verhofstadt — is zo onder
meer te danken aan de belangrijke daling van
de rente op de driemaandelijkse schatkistcertifikaten van het laatste halfjaar van '86. De
rente stuikte zowat van 10 % tot 7,3 %.
Op dit ogenblik doet zich een omgekeerde
beweging voor. De ekonomische heropleving
zorgt wel voor bijkomende overheidsinkom-
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Schiltz raadt lak(s)moesproef aan...
sten, maar veroorzaakt tevens een aanzienlijke stijging van de rentelasten en van de
loonkosten van de overheid. De enorme uitstaande schuld (127 % van het BNP in 1990,
tegen gemiddeld 55 % voor de industrielanden) is er de schuldige van dat de ekonomische groei eerder tegen- dan meevalt voor de
regering. Eerste opdracht ligt voor Schiltz dan
ook bij het stabilizeren, daarna reduceren, van
onze schuldenberg.

OBJEKTIEF 90
De regering is erin geslaagd het begrotingstekort voor dit jaar te beperken tot minder dan
7 % van het BNP. Deze doelstelling was als
het ware een erfenis uit het verleden.
1990 is het eerste jaar waarvoor de nieuwe
begrotingsdoelstellingen gelden. De begrotingssanering zal worden verder gezet door
een dubbele norm te respekteren. Enerzijds
mag de stijging van het geheel der uitgaven
eksklusief rentelasten niet hoger liggen dan
het inflatiepercentage. Anderzijds mag het
nominaal tekort in geen enkel jaar hoger uitvallen dan het jaar tevoren.
De regering moet haar begrotingsdoelstellingen kortelings nog zelf becijferen. In concreto kan dit echter betekenen dat het tekort 1990

SOCIAAL
niet hoger mag zijn dan 405 miljard en dat de
uitgaven niet sneller mogen stijgen dan de
verwachte 2,5 % inflatie.
Begrotingsminister Schiltz zelf verwacht dat
het begrotingstekort op zowat 6,5 % van het
BNP moet l<omen te liggen. Het zal een hele
klus zijn om dit te bereiken. Van diverse zijden
wordt druk uitgeoefend om sommige uitgaven
te laten stijgen, andere (zoals de sociale zekerheid) ongemoeid te laten. Bovendien heeft de
overheveling an bevoegdheden geleid tot de
beperking van de mogelijke besparingskategorieën. Schiltz zelf sluit geen enkel uitgavenkategorie uit. Hij pleit voor een zuinig beheer en
een sociaal verantwoorde herziening van sommige uitgavenmechanismen. Geen budgettaire beeldenstormerij dus, maar ook geen struisvogelpolitiek.

VOLKSUNIE
HEEFT
REKONVERSIEPLAN
LIMBURG KLAAR

OPROEP
Het gunstige ekonomische klimaat en de
verbeterde situatie op de arbeidsmarkt kunnen
de indruk wekken dat de noodzaak voor besparingen afneemt. Niets is minder waar. De
staat is nog steeds een onderneming in moeilijkheden die bij de minste tegenslag verplicht
zou worden nieuwe inleveringen te eisen of
lasten te verzwaren. Schiltz waarschuwde er
dan ook voor de teugels te vieren. Hij deed een
oproep tot iedereen om de eisen voor meer
overheidsuitgaven nog een tijd in de kast te
laten. Eerst moet de overheid uit financiële
ademnood raken. Daartoe moet de rentesneeuwbal gestopt en de schuldenberg verkleind.
In het bijzonder richtte hij zich tot de ambtenaren van Financiën die al geruime tijd —
terecht overigens — klagen over hun werkomstandigheden en dreigen met het onderbreken
van de belastingsinning. De achterstallen aan
inkomsten die in de begroting werden verrekend dreigen te vergroten in plaats van te
verkleinen. Nochtans zijn deze gelden broodnodig om de begrotingssanering te doen slagen.
Tot slot zette Hugo Schiltz zich sterk af
tegen de manier waarop de liberalen aan
marktkramerij doen in de begrotingsdiskussies.,,Stellen dat, zonder de staat te ontredderen, de sociale konsensus te ontwrichten, en
de kloof tussen sterken en zwakkeren onredelijk groot te maken na de inspanningen van de
vorige jaren, zomaar honderd miljard in één
klap reëel kan gespaard worden is onverantwoordelijke demagogie."
Tot daar het eerste deel in de politieke
diskussie die ook dit jaar weer een vervolgverhaal zal worden.
Stefan Ector

Op vrijdag 26 mei 1989 viel het definitieve verdikt over de Kempiscfie Steenkoolmijnen. De Vlaamse regering, besliste dat de steenkoolontgtnning in de
Westelijke mijnzetels ten laatste op 1
januari 1993 moet worden beëindigd.

SIGNAAL
De Volksunie heeft zich bij deze beslissing onthouden. Zij wenste een
diepgaande, voorafgaandetijke diskussie over zowel de sociale begeleiding
als de rekonversie van de mijngebieden. Omdat hieruit, op het ogenblik
van de beslissing, nog te weinig konkrete maatregelen konden worden
vergaard heeft, de Volksunie met haar
houding een signaal willen geven als
teken van de ongeaistheid die er bij
de mijnwerkers en in de mijnstreken
heerst.
Wat het sociale luik betreft werd zij
reeds tegemoet getreden en konden de
standpunten worden bijgelegd. Inzake
de rekonversie stelt de Volksunie vast
dat de intentie om een aktieve politiek
te voeren binnen de Vlaamse regering
tïestaat. Deze intentie zou best op korte
termijn worden omgezet in een konkreet maatregelenpakket.
De Volksunie wil hierin haar verantwoordelijkheid niet ontvluchten. Nu
reeds stelden senator Rik Vandekerckhove en volksvertegenwoordiger Herman Candries een dossier voor waarin
een konkreet rekonversieplan voor Urnburg wordt uitgewerkt. Zij vertrekken
hierbij van de vaststelilng dat de resultaten van de in het verleden beloofde
rekonversie-inspanningen eerder aan
de povere kant zijn. De uitvoering van

het Toekomstkontrakt Limburg laat bijvoorbeeld in sommige domeinen te
wensen over.
Deze en andere feiten worden in dit
dossier samengebracht Daarnaast
wordt een konkreet en beciiferd plan
voor de besteding van de voor Limburg
bestemde rekonverstemiddelen ingevuld.
Dit plan legt de nadruk op investeringen in ekonomische omgevingsf^oren zoals infrastruktuur, openbaar vervoer, industrieterreinenRuime aandacht ook voor onderwijs,
onderzoek, nieuwe technok3gie. Ook
de behoeften in de soci^e sektor werden aangewezen en konkreet ingevuld.

STROOi
VERSNELLING
Bijzondere verdienste van dit plan is
trouwens dat de sociaal-ekonomische
situatie als geheel i.p.v. fragmentair
wordt benaderd.
De Volksunie beoo0 hiermee de diskussie over de Limburgse rekonversie
in een stroomversnelling te Isrengen.
Zij vertrouwt erop dat de Vlaannse
regering de koe bij de horens zal vatten. Zij draagt immers medeverantwoordelijkheid voor het schetsen van
een alternatief voor een mijnenloos
Limburg. De Volksunie tioopt hiermee
een stevige aanzet te geven.
Steftin Ector
Het rekonversieplan „Een stevig «rttemirt^
wor mijnenloos Umburg" is gratis voKil^basr
bij de VU-studietHenst, BsrikadenpMn 12,1O0O
Brussel, tel. 02/219.«9.30.
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WETSTRAAT

HET NUKLEAIR PASSIEF

R

ECENTE studies wijzen er op dat
het nukleair passief in ons land
zo'n 37 miljard bedraagt: 40 %
voor de opruiming van het vroegere Eurochemic, 40 % voor de
ontmanteling van de kernreaktoren in Mol en 20 % voor de
opruiming van de vroegere afvalafdeling van het SCK.
Over de verantwoordelijkheid
hiervoor heerst de grootste onduidelijkheid. Minister Claes voor Ekonomische
Zaken en zijn staatssekretaris Deworme voor
Energie zijn van oordeel dat de elektriciteitsproducenten voor een belangrijk gedeelte
moeten opdraaien. Zij hebben er toch de
meeste vruchten van geplukt.
De elektriciteitsproducenten denken er anders over. Hun verantwoordelijkheid ramen zij
op hooguit 2 miljard. Want, zo stellen zij,
steeds nebben wij kontraktueel betaald voor
alle diensten en ontvangen hulp.

OBSCUUR AKKOORD~
Vooral verwijzen de elektriciteitsproducenten naar een overeenkomst met de gewezen
Ekonomische Zaken-minister Eyskens en
diens Energie-assistent Knoops. Die overeenkomst stelt overduidelijk dat de lasten voor het
vroegere Eurochemic niet op hun rekening
staat.
Op z'n minst moet men zich hierbij afvragen,
hoe die twee eksellenties tot zulke overeenkomst konden komen. Hadden zij wel het recht
en de bevoegdheid om die miljardenlasten aan
de privé-maatschappijen te onttrekken, en er
dus de Gemeenschap mee op te zadelen ? Wat
overigens gebeurde zonder raadpleging van
het Kontrolekomitee voor elektriciteit en gas.
Terecht uitte Rob Geeraerts dan ook het sterke
vermoeden dat lobbying hier niet kan uitgesloten worden. „We kunnen hier niet spreken
over een geheim akkoord, wel over een obscuur akkoord dat zeker tot stand is gekomen
onder druk van machtige lobby's".
Maar daarmee is lang niet alles gezegd.
Gesteld dat Eurochemic ontsnapt aan de elektriciteitsproducenten, dan valt er nog steeds
over de resterende 60 % te praten. Wat toch
meer is dan de 2 miljard van de elektriciteitsproducenten !
Aan een gesprek hierover moeten volgens
de VU-senator een paar belangrijke stappen
voorafgaan. Vooreerst: een korrekte studie
over de baten welke de elektriciteitsproducenten ontvingen zowel bij Eurochemic als bij het
SCK met al zijn onderzoeken en zijn reaktoren.
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Ook dient berekend wat de echte lasten geweest zijn van de afvalprodukten die door de
elektriciteitsproducenten afgeleverd werden
op het adres van het SCK.
Eens deze stappen gezet kan men daarnaast de bedragen plaatsen welke betaald
werden door de elektriciteitsproducenten. En
is dit tweede bedrag lager dan de optelsom
van de twee vorige, dan is bewezen wat reeds
zo dikwijls gezegd werd: de elektriciteitssektor
is bevoordeligd want in de elektriciteit uit
kernenergie werden en worden niet alle kosten
doorberekend. „Indien inderdaad blijkt dat
men aan het SCK steeds te weinig betaald
heeft ook al klopten de betalingen met de
aangeboden fakturen, indien inderdaad blijkt
dat men geen rekening heeft gehouden met
latere kosten voor ontmanteling en afvalver-

Er is de jongste maanden nogal
wat te doen rond het nukleair
passief, zijnde de financiële lasten die verbonden zijn aan de
ontmanteling van allerlei nukleaire installaties. Het gaat dan
ook om zo'n 37 miljard!
Zowel regering als elektriciteitsproducenten stoten die zware
last netjes van zich af. VU-senator Rob Geeraerts houdt er zo z'n
eigen mening op na. Hij legde ze
- niet zonder sukses - voor
aan de minister voor Ekonomische Zaken en de staatssekretais voor Energie.
werking, indien inderdaad blijkt dat men weinig of niets betaald heeft voor het fundamenteel onderzoek waardoor later elektriciteitsopwekking uit kernenergie mogelijk werd, dan
klopt de stelling dat elektriciteit uit kernenergie
steeds te goedkoop is voorgesteld."
Volgens Geeraerts zit hier de knoop van het
gehele verhaal van het nukleair passief. Het is
al te gemakkelijk de staat te laten opdraaien
voor de ontwikkelingskosten en zelfs de latere
afbraakkosten om aldus zelf goedkoop of met
grote winsten te kunnen produceren. „Dit kan
niet op andere domeinen, en is ook in de
elektriciteitssektor onaanvaardbaar''.

SANERING
Bij wijze van besluitvorming wees Geeraerts
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Rob Geeraerts wil snel een redelijke
overeenkomst tussen staat en elektriciteitsproducenten en een opruiming
van de nukleaire vuilnisbelten.
nog op een ander aspekt van het hele verhaal.
Door de ekstra hoge lasten zou het wel eens
kunnen dat men in budgettaire problemen
geraakt en dat men onvermijdelijk de zaak
gaat uitsmeren over een langere periode. Wetende dat de problemen van het radioaktief
afval nog in onderzoek zijn, wilde de Kempenaar toch reeds kwijt dat zijn streek de nukleaire vuilnisbelten beu is. „Wij zullen het niet
nemen dat wij er nog tientallen jaren langer
mee blijven zitten omdat de staat en de privémaatschappijen niet genoeg geld hebben voor
een grondige sanering."
Zijn oproep was dan ook overduidelijk: een
volledig onderzoek van dit onfrisse dossier en
een grondige analyse van het nukleair passief
zodat een redelijke overeenkomst tussen staat
en privé bekomen wordt en dan nadien een zo
snel mogelijke opruiming van de nukleaire
vuilnisbelten.
Üa)

SAUWENS INSTALLEERT
STUURGROEP

Z

OALS in het regeerakkoord voorzien zal een globaal mobiliteitsplan
opgesteld worden. Dit plan zal uitgaan van de huidige en toekomstige behoeften aan mobiliteit van
personen, goederen en diensten,
rekening houdend met de strukturele elementen van de verschillende vervoerswijzen. Om dit verkeers- en vervoersplan voor Vlaanderen op te maken werd door Gemeenschapsminister Sauwens de stuurgroep
Verkeer en Vervoer Vlaanderen geïnstalleerd.
Voorzitter van de stuurgroep is minister
Sauwens zelf. „Het helpen tot stand brengen
van dit mobiliteitsplan is de hoofdopdracht van
deze stuurgroep. Gezien de recente evolutie
van de verkeersdrukte en van het aantal ongevallen, krijgt de stuurgroep van mij een ekstra
opdracht. Zij moet op korte termijn een aantal
maatregelen voorstellen ter voorkoming van
files en verkeersopstoppmgen en anderzijds
voorstellen formuleren ter bevordering van de
verkeersveiligheid. De stuurgroep moet dus
komen tot een meerjarenplan waarin het goederen- en personenvervoer wordt afgehandeld. Vooral aanduiden waar moet ingegrepen
worden is van belang. In een tweede fase moet
de groep komen tot een integraal vervoersmodel voor Vlaanderen."

CIJFERS
De verkeerscijfers voor 1988 spreken voor
zichzelf. In het voorbije jaar is het aantal
letselongevallen en slachtoffers met 4% toegenomen. Het aantal verkeersdoden steeg
met 2,8% en het aantal gewonden met 2%. In
datzelfde jaar nam het verkeer op de A-wegen
toe met 11,4% en op de rijkswegen met 4,5%.
Het aantal ingeschreven personenwagens
nam toe met 3,3%. Deze trends zetten zich
door in de eerste maanden van dit jaar. Vandaar is er dan ook een grote behoefte om op
korte termijn het infrastruktuurbeleid aan te
passen
De stuurgroep Verkeer en Vervoer Vlaanderen werd samengesteld op basis van deskundigheid en niet uit vertegenwoordigers van
belangengroepen. De werkzaamheden verlopen in volle overleg met de Belgische en
Vlaamse beleidsverantwoordelijken alsook

met specialisten uit de Benelux, de Europese
Gemeenschap, afgevaardigden uit de milieuen mobiliteitsbeweging en een aantal verkeersspecialisten. In principe vergadert de
stuurgroep elke maand. De eerste rapporten
worden ingewacht tegen het einde van dit jaar.

PLAN
Nu wordt gestart met het opstellen van de
doelstellingen waaraan het verkeers- en vervoersplan moet beantwoorden. Daarna wordt
de taak het begeleiden en sturen van de
studie-opdracht en tenslotte de evaluatie van
de studie-opdracht.
Het plan moet uitgaan van de huidige behoeften maar moet ook naar de toekomstige
ontwikkelingen op verkeersvlak kijken. Het zal

Gemeenschapsminister Johan
Sauwens heeft zopas een stuurgroep geïnstalleerd die een globaal verkeers- en vervoersplan
moet opstellen. Dit plan zal volledig in overeenstemming zijn
met de krachtlijnen uit de beleidsnota van de VU-Gemeen>
schapsminister.
verder maatregelen bevatten om het vervoer
van goederen en inzonderheid van gevaarlijke
stoffen via spoor- en waterweg te bevorderen.
Daarbij zal een verkeers- en ruimtelijke analise
opgemaakt worden van gebieden met zware
knelpunten op het vlak van verkeersafwikkeling, -veiligheid, - leefbaarheid, milieuhinder en
bereikbaarheid.

LUCHTHAVENS
In uitvoering van dit plan zal een globaal
infrastruktuurplan voor Vlaanderen worden opgesteld. Dit zal een planmatig kader vormen
voor een doelmatig en evenwichtig investeringsbeleid. Hienn moeten de reeds gedane
investeringen tenvolle renderen.
Ook de regionale luchthavens vallen binnen
de bevoegdheid van de VU-Gemeenschapsminister. Het beleid naar die luchthavens toe zal
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Gemeenschapsminister
Sauwens
bracht een bezoek aan de regionale
luchthavens van Deurne en Oostende.
tevens kaderen in het globaal mobiliteitsplan
voor Vlaanderen.
De regionale luchthavens van AntwerpenDeurne, Oostende en het vliegveld van Grimbergen zorgen voor een eksploitatietekort van
175 miljoen voor dit jaar. Met het oog op de
financiële gezondmaking van de luchthavens
tegen 1992 zal de monopoliepositie voor het
geregeld luchtvervoer van Zaventem afgebouwd worden. Op die manier dienen de
regionale luchthavens rendabel gemaakt. Een
werkgroep zal een procedure uitwerken om de
Gewesten te betrekken bij de bilaterale luchtvaartovereenkomsten en bij de herziening van
de bestaande luchtvaartakkoorden. Een grondige doorlichting zal doorgevoerd worden inzake de rol welke de regionale luchthavens
kunnen spelen in het ekonomisch, vervoer- en
transitbeleid van Vlaanderen. Daarna moet er
een specifieke takenverdeling komen voor
Deurne en Oostende.
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DE TWIJFEL ZELF
WEGWERKEN

Z

OALS men het gewoon is op politieke meetings en kongressen, begon
het 29ste VU-EVA-kongres te Gent
met een beetje vertraging. Iedereen liep oude vrienden en geestesgenoten op het lijf, en de propagandastands in de inkomhall hadden
de handen vol. Gewoonlijk heet de
voorzitter van het gast-arrondissement de kongresgangers welkom.
Wim Mareen, voorzitter van het
VU-arrondissement Gent-Eekio, was echter
enkele dagen voordien ten grave gedragen.
Het publiek nam een minuut stilte in acht voor
de dit voorjaar nog herkozen arrondissementsvoorzitter.
Connie Neefs was een voortreffelijke gastvrouw, met enkele liedjes wist ze bovendien
het publiek, waarvan met 4 toespraken toch
heel wat konsentratie-inspanning gevraagd
werd, te ontspannen. Ook de zigeunergroep
De Piotto's bekoorde met hun dansende
snaarinstrumenten het gehoor.
De massaal opgekomen "basis" was echter
in de eerste plaats voor het politieke gedeelte
van de namiddag gekomen. Vic Anciaux, de
VU-lijsttrekker voor de verkiezingen van de
hoofdstedelijke raad, mocht de spits afbijten
(zie kader). De tweede man op de Brusselse
VU-lijst, staatssekretaris Jef Valkeniers, is in
Vlaanderen echter ook geen onbekende meer.
De beide Brusselse VU-kopmannen werden na
de toespraak van Vic Anciaux onder een luid
applaus in de bloemetjes gezet.

VLAGGENPARADE
Tijd dan voor een stukje Europa. De meeste
Europese volkeren leven verspreid over verschillende staten. Onder de bescheiden gedaante van hun vlag werden al de Europese
minderheden de kongreszaal binnengedragen. De kleurrijke vlaggen van Friesland, Wales, Oksitanië, Gallicië en alle andere vlaggen
van de Europese Vrije Alliantie vormden een
schitterende parade. Als laatste werd de
Vlaamse Leeuw binnengedragen. En het zal
wel in de sterren geschreven gestaan hebben
dat de vlag van de Waalse gemeenschap op
het VU-kongres niet thuishoorde: enkele flauwe grappenmakers hadden de Waalse haan
gepikt.
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De eerste voorzitter en het eerste Europarlementslid van de EVA, Maurits Coppieters,
kreeg een — welverdiende — staande ovatie,
en toen verschenen de koppen van de huidige
vu-Europarlementsleden Kuijpers en Vandemeulebroucke op het podium. Deze koppen,
ekstra groot maar van piepschuim, waren
tijdens een zes weken durende Euro-ronde
door Vlaanderen het Volksunie-uithangbord bij
uitstek geweest. De enthoesiaste ploeg medewerkers die met de kampanjebus bijna elk
dorp een bezoekje gebracht hadden, werd met
een warm applaus bedacht. En daarna was het
de beurt aan Jaak Vandemeulebroucke om het
spreekgestoelte te beklimmen (zie kader).
Willy Kuijpers en Jaak Vandemeulebroucke
stelden vervolgens de Eurolijst voor. In spitse,
soms zeer rake bewoordingen werden de ef-

Het Gentse kongrescentrum zat
zondag afgeladen vol voor het
2dste Volksuniekongres. Waar
sommige journalisten het haaiden om te beweren dat de VUmilitanten niet warm liepen voor
Europa en Brussel, zal voor elke
aanwezige een raadsel blijven.
De vlam zat duidelijk in de pan te
Gent, en dat deed eens flink
deugd zo kort voor de verkiezingen.
fektieve kandidaten en de opvolgers omschreven. Iedereen kon op een daverend applaus
rekenen, van Simone Janssens-Vanoppem,
die bescheiden langs de zijkant van de zaal
had plaatsgenomen en daardoor niet onmiddellijk gevonden werd door de volgspot, tot de
afwezige Kruibeekse burgemeester Denert.
De burgemeester van Wervik, Rosa Lernout,
kreeg de gelegenheid om haar stad aan het
publiek voor te stellen. In Wervik ging de VU
vanaf 7 6 tot en de dag van vandaag steeds
vooruit. Het resultaat van keihard werken en
weinig sikaneren. Om dit keihard werken voor
18 juni mogelijk te maken, kwamen de opvolgers voor de Euroverkiezingen rond met het
bekende mandje en de vraag om mild te zijn.
Het publiek was mild: er werd 72.445,5 fr. en
26 gulden opgehaald.
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Voorzitter Gabriels

PAARDENSPAN
In zijn slottoespraak citeerde algemeen
voorzitter Jaak Gabriels Lodewijk Dosfel: „Ik
voorspel geen zekere zegepraal. Maar ik ben
ervan overtuigd dat Vlaanderen opstaat of valt
met de zege of de nederlaag van tiet Vlaamsnationalisme." Gabriels noemde het onze opdracht om aan de vorm, een eigen Vlaamse
politieke struktuur, waar de VU en alleen de
VU van meet af aan gewerkt heeft, nu ook een
inhoud te geven. Vlaanderen is nu een volwaardige regio, en Brussel kan voortaan niet
meer worden bestuurd zonder de Vlamingen
en tégen de Vlamingen. Het komt er nu volgens de VU-voorzitter op aan onze Vlaamse
invloed en aanwezigheid in Brussel te maksimaiiseren. Daarom zorgde de VU voor twee
topkandidaten op de Brusselse lijst, „de warmhartige, altijd geestdriftige en sociaal bewogen
Vic Anciaux" en de „forsgestemde Jef Valkeniers". Met dezelfde zorg werden de kandidaten voor het Europees Parlement aangeduid:
„Wij sturen geen gezakte kommissieleden,
geen gebuisde parlementairen of geen vergulde fin de karrièrezoekers naar Europa, maar
Vlaamsnationale werkers en aktivisten."

KONGRES
Of de aanstaande verkiezingen een overwinning zullen worden, staat nochtans niet vast.
Jaak Gabriels vergeleek de positie van de VU
met die van een paardenspan, „dat met een
vracht stenen en bouwmaterialen de rivier
oversteelit bij een lastig wed. Wij hebben een
veilige oever verlaten om een stad te bouwen
in het beloofde land aan de overkant. Bij de
sterke stroming middenin het wed zien de
toeschouwers en zelfs een paar voerlui het niet
meer zitten... En straks, als we de overkant
halen, staan daar een paar snuggere jongens
te wachten die zeggen: hartstikke bedankt
voorde moeite, maar jullie zijn zo afgebekt dat
we die stad wel zélf zullen bouwen." De VU
heeft het moeilijk met een beleidsperiode.
Maar in een koalitieregering haalt geen enkele

(vervolg op pagina 14)

t>
(foto E. Peustjens)

VICANCIAUX:
Jï
„BRUSSEL IS VAN ONS
Op 18 juni wordt niet alleen gekozen voor
Europa. De Brusselaars kiezen ook hun Brusselse Hoofdstedelijke Raad. De VU-lijst wordt
aangevoerd door Vic Anciaux. Hij was het dan
ook die de kongresgangers toesprak over
Brussel en deze eerste verkiezingen.
Hij stelde dat Brussel een machtscentrum
zal worden. Vanaf 1993 zal wellicht 80% van
de sociaal-ekonomische beslissingen in „Europa" genomen worden, d.w.z. in Brussel.
Tegen die tijd zullen immers haast alle Europese instellingen in Brussel gevestigd zijn. De VU
staat positief tegenover deze evolutie. De Belgische en Vlaamse regering moeten dan ook
de troeven van Brussel als hoofdstad van
Europa tenvolle uitspelen. Toch moet men een
nuchter realisme aan de dag leggen. De Europese toekomst van de stad brengt niet alleen
voordelen. De enorme uitdaging bestaat erin
de roeping van Brussel als internationaal centrum te verzoenen met de humane taak van
Brussel als stad waar de mensen wonen. De
VU verwerpt zeer duidelijk de idee van een
ekstra-territoriaal Europees distrikt. „Wij willen
geen Europees eiland. Wij verzetten ons ook
tegen de evolutie die Brussel op termijn in drie
stukken zou indelen. Wij willen Europa bouwen in Brussel, zeker en vast, maar zonder
Brussel te vernietigen," zegt Anciaux.

den als onmisbare partners in een gelijke
machtspositie als de Franstaligen. Bovendien
zullen de Brusselse Vlamingen zich sociaal en
kultureel kunnen ontwikkelen in een niet los te
maken band met de hele Vlaamse Gemeenschap.
„Brussel is ook de hoofdstad van Vlaanderen. Daarom moet de Vlaamse Regering zorgen voor een hoog gekwalificeerd Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Verder moet er een
uitbouw komen van een net van Vlaamse
welzijnsinstellingen, een bewaren van het historisch erfgoed en een aanbod van kulturele
prestaties op hoog niveau", aldus spreker.

INTEGRATIE

Vic Anciaux

MENSELIJK

resoluut de woonfunktie van de stad voorop
stellen en de pijlsnelle stijging van de koop- en
huurprijzen tegengaan. De VU stelt een eenvoudig kontrakt voor: elke frank die de overheid of een promotor besteedt aan de bouw
voor Europa, dient gekompenseerd door een
frank voor de huisvesting van de Brusselaars.
Verder is een planmatige stadsrenovatie en
strijd tegen de verkrotting en de armoede
nodig.
„Er is een nieuw Brussel in de maak. Toch
zal de fusie van de 19 gemeenten zich op
relatief korte tertrvjn opdringen, samen met
een uitgebreide administratieve decentralisatie", zegt Anciaux

Voor Brussel is een doelbewust mensgericht
beleid noodzakelijk. De overheid moet dan ook

In het nieuwe hoofdstedelijk Brussels gebied
zullen de Vlamingen eindelijk kunnen optre-
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Anciaux ging ook in op het feit dat Brussel
gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid van nationaliteiten en kuituren. De problemen van zo'n samenleving dienen erkend. „Zij
die beweren dat het probleem kan opgelost
worden met die „migranten" uit het land te
verwijderen, verkopen hipokriete leugens. Zij
die menen dat het migrantenprobleem ophoudt te bestaan zodra stemrecht-zonder-integratie wordt toegekend, zijn ziende blind.
Geen van beide stellingen helpt ons één stap
vooruit. Voor de VU is de enige oplossing dan
ook een volwaardige integratie. In Brussel
hebben wij geen andere keuze. Indien wij
weigeren ons positief op te stellen ligt voor de
migrantenbevolking alleen de weg naar de
franstaligheid open", zegt spreker.
Tot slot onderstreepte Vic Anciaux dat iedere Brusselse identiteit naast de Vlaamse, de
Franse of Duitstalige wordt afgewezen. De
hoofdstad is grondwettelijk het enige tweetalig
gebied. Hij riep alle Vlamingen op tot een
positieve houding ten opzichte van Brussel. Hij
besloot met: „De toekomst is Europa. Europa
is Brussel. Brussel is van ons. De toekomst is
van ons." •
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KONGRES
partij het onderste uit de kan. Als waardenpartij worden de l<iezers en leden van de VU
bovendien sterker getroffen door de afstand
tussen het ideale en het haalbare dan de
kiezers en leden van een machtspartij. Maar
de VU vond de vracht bouwstenen en bouwmaterialen meer dan de moeite waard om er
een nieuwe stad mee te gaan bouwen. Spijtig
genoeg spreekt de aan de gang zijnde staatshervorming niet erg tot de verbeelding van de
bevolking.

'af'

DERDE FAZE
Gabriels ging wat dieper in op de oorzaken
hiervan. Natuurlijk voelt de burger zo'n hervorming minder als ze in het parlementaire dag-

Rosa Lernout, groet uit Wervik...

SAMEN OP DE TRAPPERS
Vijf jaar geleden versterkte de Volksunie
haar aanwezigheid in het Europese Parlement: de VU won 170.000 stemmen bij en
Jaak Vandemeulebroucke toog samen met
Willy Kuijpers naar Straatsburg. Het werk dat
beide VU-Europarlementsleden daar verzetten, noemde Vandemeulebroucke in zijn redevoering het werk van een gemeenschappelijk
beleefd en doorleefd ideaal. „Een werk in
vriendschap, in dagdagelijkse verbondenheid.
Een tandem, met nu eens de ene vooraan het
stuur, dan weer de andere. Maar steeds allebei
volop samen op de trappers duwend."
Tijdens de volgende legislatuur van het
Europees Parlement zal de eenmaking van de
Europese markt voorgoed zijn beslag vinden.
"1992" is nu reeds zo'n toverwoord dat het in
geen enkele politieke toespraak meer ontbreekt. De Volksunie erkent de vele positieve
kansen van de interne markt. Maar dit ja aan
1992 is voor Jaak Vandemeulebroucke geen
blanco-cheque. Hij wil twee korrekties aanbrengen op het magische '92. Een Europa
zonder grenzen mag ten eerste geen Europa
van de liberale zware voet worden. Iedereen
moet immers sociaal meekunnen. Vandaar dat
de VU-Europarlementsleden het charter voor
de sociale rechten van senator Blanpain op het
Europese forum gebracht hebben.

Andalusië en Vlaanderen, drijven steeds verder uiteen. Als Volksunie zijn wij Volkerenunie." En de lijsttrekker wenste elke regio een
symbolische Sauwens toe.

TWEE LIJSÏÏREKKER^
De VU wil immers een „autentiek, levensvatbaar en menselijk Europa". Vandaag blijven
we gevangen in een Europa van de staten. De
VU wil naar een Europa van de regio's, met
een Europese Senaat waarin alle regio's en
volkeren evenwaardig vertegenwoordigd zijn,
met een parlement dat volwaardig bevoegd is
en zijn eigen regering kiest, zonder inmenging
van afgeschreven staten. Vandemeulebroucke
stipte dit VU- en EVA-standpunt terecht aan als
volkomen uniek.
In dit Europa van de toekomst zal de kwali-

SAUWENS
Vandemeulebroucke yvil ten tweede dat elke
regio en elk volk er beter van wordt. De
verschillen tussen arme en rijke streken in
Europa zijn nu reeds opgeklommen van 1 tot 7.
Vandemeulebroucke slaat de nagel op de kop
wanneer hij stelt dat dit „debrutale heruitgave
is van de Middeleeuwen naar de Moderne
Tijden in de notedop van de Negentiger jaren.
Hamburg en Sardinië, Beria en Catalonië,
WIJ - 9 JUNI 1989

Jaak Vandemeulebroucke
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telt van het leefmilieu een steeds belangrijker
plaats gaan innemen. De twee VU-Europarlementsleden lieten zich gedurende de voorbije
legislatuur opmerken door de voortrekkersrol
die zij op milieuvlak speelden. Denken we
maar aan de akties van Willy Kuijpers voor
fosfaatvrije wasprodukten en het hormonenschandaal dat Jaak Vandemeulebroucke aan
het licht bracht.
Ook het palmares dat Kuijpers en Vandemeulebroucke op het vlak van de vredesproblematiek op tafel legden is indrukwekkend:
ze namen het voortouw voor de opt»ouw van
een nieuwew vredesdriehoek, zoals Vandemeulebroucke het omschreef: „vrede door
ontwapening, vrede door ontwikkeling, vrede
door zelfbestuur. We gooiden op tafel de
gasaanval in Koerdistan, de napalm in Eritrea,
de volkerenmoord in Boeroendi, de mensenrechten in Zaïre en de twee jachtgeweren van
Tindemans. Ons bevrijdingsnationalisme vervlochten wij met dat van Estland, Letland en
Litouwen, met Armenië, Koerdistan en Kosovo. Datzelfde bevrijdingsnationalisme eisten
wij ook binnen Europa op. Corsika, Baskenland en Noord-lerland kennen geweld. Ons
antwoord is radikaal pacifistisch, maar we
willen de realiteit van onderdrukking daarom
niet laten wegmoffelen onder luksueuze kanapees van Europese eksellenties. Of zoals de
leren het uitdrukken: "Ireland unfree shall
never be at peace"."
Zoals iedereen binnen de VU het weet, de
twee VU-Europarlementsleden vormen een
onafscheidelijk duo, een tandem zoals hierboven door Vandemeulebroucke beschreven
staat. De "lijsttrekker" riep aan het einde van
zijn toespraak dan ook kollega Kuijpers op het
podium: „Jij had dezelfde toespraak kunnen
houden, met een andere klank, een andere
bewogenheid, maar zeker met dezelfde inhoud... Wij samen zijn de twee lijsttrekkers."
Waarop Kuijpers Vandemeulebroucke de
hoogte instak. Het daverend applaus was,
zoals Vandemeulebroucke het gevraagd had,
een applaus voor beiden. •

KONGRES
aan-dag-werk op volkomen demokratische wijze wordt gerealiseerd. Aan de hervorming zijn
bovendien enkele onvolmaaktheden verbonden, juist omdat ze na overleg met de tegenstrevers tot stand komt. En er is „de blinde
vlek bij heel veel Vlamingen voor alles wat
samenhangt met staatsstruktuur en staatsopbouw." Tenslotte merkte Gabriels ook op dat
de hervorming nog niet af is. De huidige
staatshervorming zal pas zichtbaar en tastbaar
zijn wanneer de derde faze is verwezenlijkt,
met o.m. het rechtstreeks verkozen Vlaams
parlement.

3RMMT:'

Deze derde faze moet er volgens Gabriels
komen, volgens het regeerakkoord en met
alles erop en eraan: „Dit beloof ik als voorzitter
van de Volksunie: loyauteit tegen loyauteit bij
de uitvoering van het regeerakkoord en de
staatshervorming. Maar keiharde lastigheid bij
de vermindering of de verminking ervan."
Deze loyauteit betekent echter niet dat de
VU verzaakt aan objektieven die nog verder
liggen dan de regeerverklaring, zoals de federalisering van de sociale zekerheid. En onze
inbreng betekent heel wat meer dan louter
loyauteit. De VU-voorzitter gaf de ontwapening
en de depolitisering als voorbeeld. Maar evenzeer het streven naar de beperking van het
tekort van het BNP, dat belichaamd wordt door
vice-premier Hugo Schiltz, het plan om eindelijk de magische 0,7% van ons BNP veilig te
stellen voor ontwikkelingssamenwerking, dat
belichaamd wordt door minister André Geens,
en het werk van de Brusselse staatssekretaris
voor milieu en sociale huisvesting, Jef Valkeniers. En Gabriels had ook woorden van lof
voor gemeenschapsminister Sauwens: „Als
het nodig is kan hij geschikt dwars liggen, wat
merkwaardig is voor een ongeschikte".
De VU heeft niet alleen de bekwame mensen voor de nieuwe politieke kuituur die er
nodig is, maar ook de ideeën. Het VU-voorstel
betreffende abortus bvb. „vemferpt de schijnheiligheid van de huidige wetsbepaling maar
beperkt abortus tot de noodsituatie".
En wanneer er dan twijfel rijst in Vlaanderen
over het nut van de Volksunie na de staatshervorming, dan kan deze twijfel alleen weggewerkt worden door onszelf, zo meent Jaak
Gabriels: door de moed te hebben van onze
overtuiging, door niet anders te doen dan te
zeggen, door de jeugd terug de plaats te geven
die zij ooit in onze partij had, door het profiel
van de VU duidelijker te tekenen. En de VUvoorzitter besloot: „Wij zitten middenin het
wed... Maar wij beseffen dat we de bouwstenen
hebben en de materialen voor een moderne
Vlaamse maatschappij, voor een nieuwe politieke kuituur, voor het goed en zindelijk gedrag
waarvan Dosfel alleen kon dromen maar dat
nu binnen ons bereik ligt. Ik reken op u om
eensgezind de hand aan de spaken te steken
als het wiel dreigt te stokken".
samenstelling: pdj/jd
foto's: G. De Soete

Sfeerbeelden van het VU-EVA-kongres: de piotto's, onze kop-mannen,.
minuut stilte voor Wim Mareen.
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HET KASTEEL BEAUUEU,
GEEN MOOI VERHAAL

H

ET kasteel Beaulieu ligt aan de
Woluwelaan in liet Vlaams-Brabantse Machelen en werd in 1980
aangel^ocht door het ministerie
van Nederlandse Kuituur voor de
ronde som van 3 miljoen fr. Een
jaar later, op 14 mei 1981, stelde
Karel Poma in de Vlaamse Raad
volgende vraag aan mevrouw
Rika De Backer, toenmalig staatssekretaris voor Kuituur: „Naar
verluidt zou het kasteel Beaulieu thans eigendom zijn van het ministerie van Nederlandse
Kuituur. De laatste maanden is ongeveer alles
wat waardevol is van het kultureel patrimonium
van dit kasteel gestolen. Dit is niet te verwonderen: het kasteel is onbewaakt, deuren en
vensters staan open. Lekken in het dak zullen
er weldra voor zorgen dat de restauratiewerken erg hoog zullen oplopen. Het is onverantwoord de overheid, die terecht streng optreedt
tegen privé-eigenaars die een monument verwaarlozen, zelf het slechte voorbeeld geeft. De
geachte staatssekretaris gelieve me te laten
weten of ze van de hoger vermelde feiten op de
hoogte is en welke maatregelen ze zal treffen
om aan deze ergerniswekkende toestand een
einde te stellen."

POMA
Intussen had architekt Van Mingroet opdracht gekregen een raming te maken voor de
restauratiewerken. Zijn voorstel bedroeg
66.500.000 fr. Voorlopige instandhoudingswerken zouden ca. anderhalf miljoen bedragen. Omdat er nog twijfel was over een geschikte bestemming voor het domein opteerde
de staatssekretaris voor instandhoudingswerken. Zij waren voltooid in december 1981 en
hadden juist geteld 1.323.256 fr. gekost.
Een regeringswissel zorgde ervoor dat uitgerekend de heer Poma mevrouw De Backer
opvolgde als verantwoordelijk minister voor
Kuituur. Van zijn aanvankelijke bekommernis
(als oppositielid) is niet langer sprake. Ondanks herhaalde klachten, waarop hij meestal
een ontwijkend antwoord gaf, nam Karel Poma
voor het eerst een beslissing na een ophefmakend artikel in het weekblad De Nieuwe van 5
mei 1985.
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Intussen was de aftakeling verder gegaan.
Zelfs de monumentale oorspronkelijke ingangsdeur werd volgens ooggetuigen op
klaarlichte dag door een paar werklieden en
twee heren in een deftig pak vakkundig venwijderd en meegenomen. Om verder vandalisme
te voorkomen werd een omheining geplaatst
en alle raam- en deuropeningen van de keiderdieping en het gelijkvloers dichtgemetst. Voorwaar geen fraai gezicht. Hiervoor werd meer
dan een half miljoen uitgegeven. Het aftakelingsproces gaat echter door. Het dak lekt aan
alle kanten, afvoerpijpen zijn verstopt, dakgoten komen los en het water stroomt langs de
gevel naar beneden. Kapotte ruiten op de
verdiepingen worden niet hersteld zodat — na
de vandalen — weer en wind het interieur
verder aantasten.
Na Karel Poma kwam Patrick Dewael en
sinds enkele maanden is de afdeling monu-

tn een totaal verwilderde tuin,
tets groter dan een ha, omringd
met twee meter hoog hekwerk,
staat wat nog rest van de eens
luisterrijke zomerresidentie van
graaf Lamoral Claudius von
Thum und Taxis, zevende grootmeester der posterijen.
mentenzorg gevoegd bij Ruimtelijke Ordening
waar eveneens een liberale eksellentie de plak
zwaait, namelijk Louis Waltniel. Nochtans kan
met meer recht dan in 1981 de vraag gesteld
worden hoe te verhelpen aan deze ,,ergeniswekkende toestand".

BAROKGEBOUW
In Vlaaanderen zijn amper de helft monumenten beschermd dan in Amsterdam. Minister Dewael vond het nodig enkele beschermingsbesluiten de deklasseren. Onlangs verklaarde de heer Waltniel in Knack dat hij
eerder aan deklassering dacht dan aan bescherming. Wordt dit het lot van Kasteel Beaulieu? Is dit het antwoord op de inzet van de
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talrijke lieden die begaan zijn met het lot van
ons rijk patrimonium?
Toen de Mechelse beeldhouwer-architekt
Lucas Faid-Herbe in 1651 deze residentie
bouwde in opdracht van graaf Lamoral Claudius von Thurn und Taxis leverde hij een mooi
geproportioneerd barokgebouw af. Voor de
dekoratie werd beroep gedaan op uitstekende
vakmensen en kunstenaars. Ondermeer Jan
Christiaen Hansche voerde de plafonds uit in
stucwerk. De negen werken van Herkules
vormen een opmerkelijk ensemble in één van
de zalen. Het kasteel en de bijgebouwen
stonden in een domein van 76 ha met een fraai
park, vijvers en weiden. Daar konden de postkoetspaarden tot rust komen. Beaulieu bewaarde een zekere luister tot het in 1925 in
handen kwam van Karel Geniets, beheerder
van een vennootschap in onroerende goederen. Hij startte met de verkoop van de stenen
van de muur rond het domein, verkocht voor
een half miljoen (in onze huidige munt + 15
miljoen) bomen en verkavelde het park.
Wat overbleef werd in 1928 aangekocht door
de heer Braun ter Meren op voorwaarde dat hij
het mocht afbreken.

OMSLAGVERHAAL

ONT-TOREND
Toen de kommissie van Monumenten en
Landschappen ingreep was reeds één toren
afgebroken. Deze prijkt nu, zij het met één
verdieping minder, in zijn domein te Sterrebeek. Ook een jachthuis was afgebroken en
staat fraai te ogen naast het kasteel van Ham
te Steenokkerzeel. Het interieur werd verder
stelselmatig ontmanteld en via de antiekhandel aan partikulieren verkocht.
Sinds 1944 volgden de pogingen om het
kasteel van de totale ondergang te redden
mekaar op. Eerst waren het „De vrienden van
het kasteel Beaulieu" die een poging tot restauratie ondernomen. Oplopende schulden
dwongen hen tot verkoop. Een nieuwe vereniging, „De Verdedigers van het Kasteel Beaulieu", konden evenmin de zware klus klaren.
Ten einde raad zochten zij steun bij de Gemeente Machelen. Deze toonde geen interesse voor dit historisch waardevol gebouw. Prestigeprojekten in hedendaagse vormgeving genoten de voorkeur. Uiteindelijk kocht het ministerie van Nederlandse Kuituur het domein aan.
Op dit ogenblik is het nog eigendom van de
nationale regering. Zolang de overdracht naar
de Vlaamse Gemeenschap niet is gebeurd
kunnen de verantwoordelijken zich achter
deze toestand verschuilen. Niemand doet wat.
Het is gewoon een schande.

VZW BEAULIEU
Opnieuw is er een vereniging opgericht die
het kasteel in zijn oude luister wil doen herrijzen, de vzw Beaulieu. Sinds de twee jaar van
haar bestaan hebben de leden al bergen werk
verzet. Op 20 januari 1988 stelden zij aan de
pers een dossier voor waarin hun visie op een
mogelijke restauratie, bestemming en toekomstig beheer in heldere taal staat uitgeschreven.
Het komt erop neer dat een beroep wordt
gedaan op bedrijven die in verhouding met
hun financiële inbreng betrokken zouden worden bij de uitbating en in het beheer van het
gerestaureerde monument. Waar knelt echter
het schoentje?
Minister Patrick Dewael verklaarde zich principeel akkoord met deze optie maar dan volgde: „Tenslotte wil ik nog meedelen dat het
dossier van overdracht van het kasteel Beaulieu van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap in behandeling is. Mijnheer de Voorzitter, ik houd eraan te onderstrepen dat het door
U geformuleerde voorstel volledig past binnen

De aftakeling van Beaulieu gaat onverminderd door: het dak lekt, afvoerpijpen
zijn verstopt, kapotte ruiten;, weer en wind doen hun werk. Om van de vandalen
niet te spreken...
mijn beleidsopties, die ervan uitgaa'n dat kuituur en ekonomie hand in hand kunnen gaan."

Wat gisteren nog los hing ligt vandaag op de
grond.

Het dossier van overdracht is nog steeds in
behandeling. Twee handtekeningen moeten
geplaatst worden. De vraag is: wil men wel de
overdracht? Intussen gaat de aftakeling door.

Rat Vandervelde

(foto's vzw Beaulieu)
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HET KASTEEL BEAUUEU,
GEEN MOOI VERHAAL
• •v-r^ i v « -i'

H

ET kasteel Beaulieu ligt aan de
Woluwelaan in het Vlaams-Brabantse Machelen en werd in 1980
aangekocht door het ministerie
van Nederlandse Kuituur voor de
ronde som van 3 miljoen fr. Een
jaar later, op 14 mei 1981, stelde
Karel Poma in de Vlaamse Raad
volgende vraag aan mevrouw
Rika De Backer, toenmalig staatssekretaris voor Kuituur: ,,Naar
verluidt zou het kasteel Beaulieu thans eigendom zijn van het ministerie van Nederlandse
Kuituur. De laatste maanden is ongeveer alles
wat waardevol is van het kultureel patrimonium
van dit kasteel gestolen. Dit is niet te verwonderen: het kasteel is onbewaakt, deuren en
vensters staan open. Lekken in het dak zullen
er weldra voor zorgen dat de restauratiewerken erg hoog zullen oplopen. Het is onverantwoord de overheid, die terecht streng optreedt
tegen privé-eigenaars die een monument verwaarlozen, zelf het slechte voorbeeld geeft. De
geachte staatssekretaris gelieve me te laten
weten of ze van de hoger vermelde feiten op de
hoogte is en welke maatregelen ze zal treffen
om aan deze ergerniswekkende toestand een
einde te stellen."

POMA
Intussen had architekt Van Mingroet opdracht gekregen een raming te maken voor de
restauratiewerken. Zijn voorstel bedroeg
66.500.000 fr. Voorlopige instandhoudingswerken zouden ca. anderhalf miljoen bedragen. Omdat er nog twijfel was over een geschikte bestemming voor het domein opteerde
de staatssekretaris voor instandhoudingswerken. Zij waren voltooid in december 1981 en
hadden juist geteld 1.323.256 fr. gekost.
Een regeringswissel zorgde ervoor dat uitgerekend de heer Poma mevrouw De Backer
opvolgde als verantwoordelijk minister voor
Kuituur. Van zijn aanvankelijke bekommernis
(als oppositielid) is niet langer sprake. Ondanks herhaalde klachten, waarop hij meestal
een ontwijkend antwoord gaf, nam Karel Poma
voor het eerst een beslissing na een ophefmakend artikel in het weekblad De Nieuwe van 5
mei 1985.
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Intussen was de aftakeling verder gegaan.
Zelfs de monumentale oorspronkelijke ingangsdeur werd volgens ooggetuigen op
klaarlichte dag door een paar werklieden en
twee heren in een deftig pak vakkundig verwijderd en meegenomen. Om verder vandalisme
te voorkomen werd een omheining geplaatst
en alle raam- en deuropeningen van de keiderdieping en het gelijkvloers dichtgemetst. Voorwaar geen fraai gezicht. Hiervoor werd meer
dan een half miljoen uitgegeven. Het aftakelingsproces gaat echter door. Het dak lekt aan
alle l<anten, afvoerpijpen zijn verstopt, dakgoten komen los en het water stroomt langs de
gevel naar beneden. Kapotte ruiten op de
verdiepingen worden niet hersteld zodat — na
de vandalen — weer en wind het interieur
verder aantasten.
Na Karel Poma kwam Patrick Dewael en
sinds enkele maanden is de afdeling monu-

in een totaal verwilderde tuin,
iets groter dan een ha, omringd
met twee meter hoog hekwerk,
staat wat nog rest van de eens
luisterrijke zomerresidentie van
raaf Uunoral Claudius von
hum und Taxis, zevende grootmeester der posterijen.

f

mentenzorg gevoegd bij Ruimtelijke Ordening
waar eveneens een liberale eksellentie de plak
zwaait, namelijk Louis Waltniel. Nochtans kan
met meer recht dan in 1981 de vraag gesteld
worden hoe te verhelpen aan deze ,,ergeniswekkende toestand".

BAROKGEBOUW
In Vlaaanderen zijn amper de helft monumenten beschermd dan in Amsterdam. Minister Dewael vond het nodig enkele beschermingsbesluiten de deklasseren. Onlangs verklaarde de heer Waltniel in Knack dat hij
eerder aan deklassering dacht dan aan bescherming. Wordt dit het lot van Kasteel Beaulieu? Is dit het antwoord op de inzet van de
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talrijke lieden die begaan zijn met het lot van
ons rijk patrimonium?
Toen de Mechelse beeldhouwer-architekt
Lucas Faid-Herbe in 1651 deze residentie
bouwde in opdracht van graaf Lamoral Claudius von Thurn und Taxis leverde hij een mooi
geproportioneerd barokgebouw af. Voor de
dekoratie werd beroep gedaan op uitstekende
vakmensen en kunstenaars. Ondermeer Jan
Christiaen Hansche voerde de plafonds uit in
stucwerk. De negen werken van Herkules
vormen een opmerkelijk ensemble in één van
de zalen. Het kasteel en de bijgebouwen
stonden in een domein van 76 ha met een fraai
park, vijvers en weiden. Daar konden de postkoetspaarden tot rust komen. Beaulieu bewaarde een zekere luister tot het in 1925 in
handen kwam van Karel Geniets, beheerder
van een vennootschap in onroerende goederen. Hij startte met de verkoop van de stenen
van de muur rond het domein, verkocht voor
een half miljoen (in onze huidige munt + 15
miljoen) bomen en verkavelde het park.
Wat overbleef werd in 1928 aangekocht door
de heer Braun ter Meren op voorwaarde dat hij
het mocht afbreken.

OMSLAGVERHAAL

ONT-TOREND
Toen de kommissie van Monumenten en
Landschappen ingreep was reeds één toren
afgebroken. Deze prijkt nu, zij het met één
verdieping minder, in zijn domein te Sterrebeek. Ook een jachthuis was afgebroken en
staat fraai te ogen naast het kasteel van Ham
te Steenokkerzeel. Het interieur werd verder
stelselmatig ontmanteld en via de antiekhandel aan partikulieren verkocht.
Sinds 1944 volgden de pogingen om het
kasteel van de totale ondergang te redden
mekaar op. Eerst waren het „De vrienden van
het kasteel Beaulieu" die een poging tot restauratie ondernomen. Oplopende schulden
dwongen hen tot verkoop. Een nieuwe vereniging, „De Verdedigers van het Kasteel Beaulieu", konden evenmin de zware klus klaren.
Ten einde raad zochten zij steun bij de Gemeente Machelen. Deze toonde geen interesse voor dit historisch waardevol gebouw. Prestigeprojekten in hedendaagse vormgeving genoten de voorkeur. Uiteindelijk kocht het ministerie van Nederlandse Kuituur het domein aan.
Op dit ogenblik is het nog eigendom van de
nationale regering. Zolang de overdracht naar
de Vlaamse Gemeenschap met is gebeurd
kunnen de verantwoordelijken zich achter
deze toestand verschuilen. Niemand doet wat.
Het is gewoon een schande.

VZW BEAULIEU
Opnieuw is er een vereniging opgencht die
het kasteel in zijn oude luister wil doen herrijzen, de vzw Beaulieu. Sinds de twee jaar van
haar bestaan hebben de leden al bergen werk
verzet. Op 20 januari 1988 stelden zij aan de
pers een dossier voor waarin hun visie op een
mogelijke restauratie, bestemming en toekomstig beheer in heldere taal staat uitgeschreven.
Het komt erop neer dat een beroep wordt
gedaan op bedrijven die in verhouding met
hun financiële inbreng betrokken zouden worden bij de uitbating en in het beheer van het
gerestaureerde monument. Waar knelt echter
het schoentje?
Minister Patrick Dewael verklaarde zich principeel akkoord met deze optie maar dan volgde: „Tenslotte wil ik nog meedelen dat het
dossier van overdracht van het kasteel Beaulieu van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap in behandeling is. Mijnheer de Voorzitter, ik houd eraan te onderstrepen dat het door
U geformuleerde voorstel volledig past binnen

De aftakeling van Beaulieu gaat onverminderd door: het dak lel(t, afvoerpijpen
zijn verstopt, Icapotte ruiten; weer en wind doen hun werl(. Om van de vandalen
niet te spreken...
mijn beleidsopties, die ervan uitgaan dat kuituuren ekonomie hand in hand kunnen gaan."

Wat gisteren nog los hing ligt vandaag op de
grond.

Het dossier van overdracht is nog steeds in
behandeling. Twee handtekeningen moeten
geplaatst worden. De vraag is: wil men wel de
overdracht? Intussen gaat de aftakeling door.

Raf Vandervelde

(foto's vzw Beaulieu)
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INVENTARISEREN, KLASSEREN
EN RESTAUREREN
Op vrijdag 2 juni j.l. stelde gemeenschapsminister van Ruimtelijl^e Ordening en Huisvesting Louis Waltniel in de gotische zaal van het
stadhuis te Poperinge een nieuw inventarisdeel voor uit de reeks Bouwen door de eeuwen
heen. Het betreft de inventarisering van het
architekturaal patrimonium van het kanton
Poperinge.
De reeks Bouwen door de eeuwen heen is
een uitgave van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en wordt samengesteld door
het Bestuur voor Monumenten en Landschappen. Bij de oprichting van de Rijksdienst in
1972 werd het plan opgevat het bouwkundig
erfgoed volledig te inventariseren. Deze inventaris zou de basis vormen voor beschermingslijsten van monumenten, stads- en dorpsgezichten. Tevens kan hij fungeren als een
goedgedokumenteerde architektuurgids. Niet
in het minst geeft hij een overzicht van ons
bouwkundig erfgoed en kan hij als basis dienen voor verder wetenschappelijk onderzoek.

TOEGANKELIJK
Net als de vorige delen belicht deze uitgave
in de inleiding de landschappelijke en historische facetten die een invloed hebben gehad
op de ontwikkeling van de bebouwde omgeving. Hierna volgt een sistematische inventari-

POPERINGE, Pottestraat nr. 3-9. Bescheiden, typische 19de-eeuwse bebouwing
onder meer met voormalig hopmagazijn (foto B.M.L.)
satie van het bouwkundig erfgoed van de
gemeenten. De inventaris wordt per gemeente
voorafgegaan door een historische schets, de
karakteristieken van algemene aanleg en de
verscheidenheid van de architektuur. Talrijke
illustraties begeleiden de deskundige beschrijving zodat zij ook toegankelijk wordt voor
minder gespecialiseerde lezers.
Op dit ogenblik is ons architekturaal patrimonium voor 3/4 geïnventariseerd. Deze pres-
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tatie is voor het grootste deel het werk van
tewerkgestelde werklozen met een universitair
diploma: kunstkritici en historici. Ondanks de
vele beloften hen een passend statuut te
geven zijn verschillende onder hen reeds meer
dan 10 jaar opgezadeld met nepstatuten. Zonder zekerheid voor de toekomst leverden zij
echter prachtig werk wat ons in het buitenland
wordt benijd. Het zou niet meer dan billijk zijn
dat de Vlaamse Gemeenschap haar verantwoordelijkheid opneemt en deze mensen loon
naar werk verschaft.

MINIMUM,..
Even bedenkelijk is het feit dat van de
intussen ca. 60.000 geïnventariseerde monumenten en landschappen er nauwelijks 1/10
zijn geklasseerd. Een vergelijking met de toestand in de ons omringende landen biedt geen
fraai beeld. Nederland telt in verhouding 8
maal meer klasseringen, Frankrijk 4 maal en
Engeland 5 maal meer. Ook de budgetten voor
restauratie liggen in verhouding beduidend
hoger bij onze buren. Wil Vlaanderen zijn
eigen gelaat met fierheid tonen in Europa dan
kan het zich niet veroorloven zijn rijk patrimonium verder te laten verloederen. Het kan niet
toelaten dat minister Waltniel als verantwoordelijke voor haar bouwkundig erfgoed in de
toespraak te Poperinge volgende verklaring
aflegt; ,,De budgettaire middelen verplichten
mij er echter toe selektief tewerk te gaan.
Slechts het minimum minimorum kan gerealiseerd worden."

OMSLAGVERHAAL

ONS ERFDEEL IN BRUSSEL
„Eind mei '88, na de regeringsvorming,
informeerden wij telefoniscti bij de diensten
van de eerste minister, tiet bestuur van de
Kanselarij, naar het volgende: weke ministers
en/of staatssel(retarissen zijn bevoegd voor de
besclierming van monumenten in de hoofdstad? ...Na een poosje stilzwijgen aan de
andere kant van de lijn ... antwoordde men:
"Probeer te informeren bij het kabinet van de
heer Weckx, misschien ook bij staatssekretaris
Van den Bossche (onderwijs) en misschien
ook bij de minister vsan het Brussels Gewest,
Philippe Moureaux". Aarzelend spraken wij
zelf over minister Tobback. Antwoord: "Misschien ook"."
Zo begint Over de monumentenzorgen van
Brussel: don't worry, be happy, een onthutsend artikel van Jos Vandenbreeden, docent
aan het Sint-Lucasinstituut en beheerder van
het Sint-Lucasarchief, in Ons Erfdeel. De toestand op het gebied van de monumentenzorg
In Brussel is katastrofaal. Sedert 1931 werden
er tot voor kort slechts 252 afzonderlijke gebouwen als monument beschermd, een gemiddelde van vier koninklijke besluiten per
jaar. Toch was België een Europese pionier
inzake monumentenzorg: de koninklijke kommissie voor Monumenten, opgericht door de
minister van Binnenlandse Zaken op 7 januari
1835, was de eerste in zijn soort. Van die
voortrekkersrol schiet geen spaander meer
over: Amsterdam bvb. telt meer dan 7.000
monumenten. Spijtig genoeg geeft Vandenbreeden geen cijfers voor andere Vlaamse
steden met een rijk historisch patrimonium.

RESTAURATIE
Volgens het K.B. van 27 mei tot afbakening
van de ministeriële bevoegdheden inzake de
nationale kulturele en de nationale weten-

De bescherming door een KB van een monument is één zaak, dan moet het (meestal)
nog gerestaureerd worden. De periode die
verstrijkt tussen de aanvraag tot bescherming
van een bepaald gebouw en de uitvaardiging
van het KB bedraagt gemiddeld 8 jaar. Als die
bescherming er eenmaal is, begint de lange
lijdensweg opnieuw wanneer de eigenaar het
aandurft een subsidie te vragen voor de restauratie van zijn pand. „Deze administratieve
afwikkeling is zo omslachtig en ondoorzichtig
dat vele eigenaars erdoor afgeschrikt worden
en zelfs subsidies en professionele tussenkomst van de overheidsinstanties weigeren",
schrijft Vandenbreeden.

VERVAET

Kamerlid Vervaet formuleerde een interessant voorstel inzake monumentenzorg.
schappelijke instellingen was het de minister
van Binnenlandse Zaken, van de Modernisering van de Openbare Diensten en van de
Nationale Wetenschappelijke Instellingen die
de bevoegdheid had over de monumentenzorg
in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Dus toch Tobback.
Al was het maar tot 31 december 1988 dat
de socialist de monumentenzorg ter harte
nam, hij vatte meteen de koe bij de horens:
Tobback droeg op 8.8.'88 een lijst van 46
monumenten en 2 landschappen voor die bij
K.B. worden beschermd. Sedert '89 draagt
staatssekretaris voor het Brusselse Gewest
J.L. Thijs de verantwoordelijkheid voor de
bescherming van monumenten en landschappen in de Brusselse agglomeratie.

De monumentenwetgeving dateert van 7
augustus '31. Dit wettelijk kader moet dringend aangepast en drastisch vereenvoudigd
worden. Uit de voetnoten bij het artikel van
Vandenbreeden lezen we dat VU-volksvertegenwoordiger Daan Vervaet enkele interessante voorstellen geformuleerd heeft. Waarom
de auteur wel uitgebreid de loftrompet blaast
over Tobback en Vervaet slechts in voetnoot
vermeldt, is ons een raadsel. „Het voorstel
(van Vervaet, red.) geeft door het uitvoeren van
beschermingscategorieën,
beeldbepalende
gezichten en het uit de Engelse monumentenwetgeving afkomstig begrip "areaal" aan de
monumentenzorg middelen om op een eenvoudige en aangepaste manier alle waardevolle patrimonium-elementen te beschermen zonder onmiddellijk zware erfdienstbaarheden
aan de eigenaars op te leggen."
(pdj)

Over de monumentenzorgen van Brussel. Jos
Vandenbreeden. In: ONS ERFDEEL, 32° jg, nr. 3
(mei-juni 1989). Een abonnement op Ons Erfdeel
(tweemaandelijks) kost 1.400 fr., te storten op
postrekening 000-0907100-53 van Stichting Ons
Erfdeel vzw, Murissonstraat 260, 8530 Rekkem.
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A een vijf maanden lang kraambed wordt in mei 1988 een Belgische regering geboren, waarin
naast socialisten en kristendemokraten ook de nationalistische
Volksunie zit De uitleg hiervoor is
dat meteen werk gemaakt wordt
van een grondwetsherziening
Nog voor het jaar ten einde
loopt zijn twee groepen wetsontwerpen in dit verband door het
parlement gejaagd De bevoegdheid van de
Gemeenschappen en Gewesten neemt aanzienlijk toe Het geld nochtans, om deze bevoegdheid uit te oefenen, blijft in handen van
het centrale gezag, dat er weliswaar toe verplicht wort, het volgens verdeelsleutels als
dotatie uit te delen En veel Vlaams geld blijft
naar Wallonië stromen, alleen zal men voortaan beter weten hoeveel

LOSSER VAN B E L G I Ë ~
Er komt, na vele jaren bittere Vlaamse
tegenstand, toch een gewest Brussel, met zeer
verschillend van de andere Gewesten Een
Brusselse Raad zal in juni 1989 voor het eerst
verkozen worden en wel op grond van eentalige lijsten, tot grote woede van de Waalse en
Vlaamse Groenen, die immers allergisch zijn
voor de volksnationale problematiek
De taalregeling voor wie Frans spreekt in de
Vlaamse rand van de hoofstad wordt sterker
verankerd Op twee punten van de taalgrens.
Komen en Voeren, moet een moeilijke regeling
verhinderen dat burgemeesters de taal van de
minderheid (of meerderheid) in hun gemeente
met kunnen of willen spreken
Begin oktober '88 zijn er gemeenteraadsverkiezingen In een aantal gemeenten verschijnt
er een kaper op de kust, die de nationalistische
gelederen verdeelt en op sommige plaatsen
sukses boekt met een programmapunt volgens welk gastarbeiders zouden (moeten) afvloeien
Het aantal Vlaamse verkozenen in de 19
Brusselse gemeenten neemt toe Duidelijker
dan ooit blijkt dat 1 Brusselaar op 4 Vlaming is
Zi) staan echter vaak op taalgemengde lijsten,
wat hun invloed en betekenis verzwakt
In de Brusselse randgemeenten bevindt de
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Vlaamse volksgroep zich nu overal in de minderheid De poging om met een Vlaamse lijst
van de grond te komen te Komen mislukt In
Voeren boeken de Vlamingen lichte winst Ze
zal hard nodig zijn tegen bepaalde verfransingskansen die m het ingewikkelde regeerakkoord ook ingebakken zitten
Het aantal leerlingen in Vlaamse scholen te
Brussel blijft toenemen Er komen zovele uit
taalgemengde (25 %) van nederlandsonkundige (15 %) gezinnen dat het Katoliek Onderwijscentrum Brussel aan alle Vlaamse katolieke
scholen een aanbeveling stuurt om het Nederlandse karakter van hun school goed m de

66/16 - Wij kunnen moeilijk beweren dat de liutdige generatie
Vlamingen uitblinkt door volksbewustzijn. Toch worden tijdens
het jaar 1988 de politieke bakens
verzet, ook omdat de Walen dit
zelf ook liefst hadden,
in het slotkommentaar steR Karel Jansegers voor om op te
houden te spreken over nationale minderheden. Volken zijn, ongeacht hun getalsterkte, principieel gelijk.
hand te houden Het VOC reageert m dezelfde
nchting Wat mistevredenheid uitlokt van Brussels-Vlaams socialisten die meer tegemoetkoming voorstaan
Dat de toestand van de Vlamingen in de
Brusselse rand met goed is, weet iedereen
Onenigheid bestaat over de vraag of hij betert
dan wel verder verslecht Een VU-mandataris
publiceert m juli een studie over het lager
onderwijs aldaar, zeker een basiselement Hij
komt tot het besluit dat het Nederlands vooruitgaat, met overal even sterk evenwel
In Kraainem en Wezembeek-Oppem is er
zelfs achteruitgang
Dit beeld is toch veel gunstiger dan dat van
de taalkeuze voor het leger In drie randgemeenten daalt het percentage dat een Vlaamse eenheid kiest met liefst 11 %
Er IS dus hoop voor een Vlaamsere generatie
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DE TAALGRENS
Verleden jaar berichtten wij dat m 1987
Waalse chantage een goede kans scheen te
maken om een onekonomische prestige-autoweg door te drukken vanuit Henegouwen naar
de verfranste Komen-strook Daarvoor moet
over Vlaams grondgebied gegaan worden
Naast landbouwgrondverlies dreigt isolenng
en dus verfransing voor een kleine strook ten
zuiden ervan In 1988 is de chantage geslaagd De verbinding Pecq-Armentieres komt
er
Het ware verkeerd, de Vlamingen langs de
taalgrens (en te Brussel) als uitsluitend slachtoffers van Waalse verovenngslust voor te stellen In Herne (Pajottenland) bv doet de gemeente haar best om inwijkende Walen in het
Frans te woord te staan Dan doen de Walen
het anders De burgemeester van het WaalsBrabantse Tubeke (Tubize) geeft zijn politie
opdracht, de Vlaamse schoolbus uit Lembeek
(ook Pajottenland) de toegang tot Klabbeek (nu
Clabecq) te ontzeggen

TALENREEKS
Een radiosene van 14 delen over de minderheidstalen in de EG is wat bijzonders, zeker in
Nederland Willy Kuijpers vond de tijd om in de
drukte van de kampanje maandag even naar
Den Haag te reizen voor de presentatie van de
dokumentaire programma's van de NOS,
waarin hij zelf uitgebreid aan het woord komt
Kuijpers pleitte voor de Nederlandse radio
voor een Europees vertaalburo om alle taalgroepen volledig mee te laten doen in de
Europese Gemeenschap „De kosten van het
talencirkus zijn met meer dan een halve sigaret
per inwoner", zegt Kuijpers „Daar kan best
een halve sigaret bij, want het gaat om de
demokratie"
In de radioserie over minderheden worden
twintig talen op grondige wijze behandeld, van
het Aroemeens (Griekenland) tot het Welsh
Daarbij wordt naast de taalkundige aspekten
ook aandacht geschonken aan de maatschappelijke positie van de taal NOS Wat een taal,
elke maandag om 17 u op Radio 5

VOLKEN EN STATEN

TOT SLOT: WEG MET DE MINDERHEDEN!
Een jaaroverzicht in zestien afleveringen
over 's wereld minderheden, is dit niet wat
overdreven? Indien het inderdaad over minderheden ging, zouden wij dit kunnen beamen.
Doch dat is het nu juist niet. Zijn Grieken,
Turken, Balten, Polen, Serviërs, Duitsers en
zovele in deze rubriek behandelde volkeren
„minderheden"?

STAATSDENKEN
Het begrip minderheid is zelfs fout met
betrekking tot de verhoudingen tussen volkeren. Er bestaan grote en kleine volkeren. Zijn
de kleine volkeren daarom minderheden? Alles hangt af van het kader. Binnen Europa, ook
binnen de EG, vormt geen enkel volk de
meerderheid. Daar zouden dus louter minderheden voorkomen I
De indeling in meerderheid en minderheid is
een gevolg van het staatsdenker). De 100.000
Duitsers in België zijn een dwergminderheid,
ook al leven er in Europa bijna 100 miljoen van
hun soort. Het volstaat een stuk grondgebied,
met de mensen erop, van zijn hoofdgroep af te
splitsen en hen in een andere staat onder te
brengen, om er een minderheid van te maken.
In een verenigd Europa zouden zulke kunstmatige minderheden als die van Duitsers in
België en Frankrijk, van Katalanen in Spanje,
\/an Fransen in Italië enz. weer bij hun natuurlijke groep moeten kunnen aansluiten en dus
ophouden, minderheid te zijn.

Spektakulair waren en blijven de „opstanden" van de volkeren binnen de USSR.
Zoals dit vrolijk protest van duizenden Abhgazen in Moskou.
(foto AP)
gelijkberechtigd naast Groot-Brittannië en de
VSA.
Laat ons dus ophouden om over „nationale
minderheden" te spreken en te schrijven. De
getalsterkte van een groep in aanmerking
nemen om binnen een gezamenlijk verband

GELIJKWAARDIG
De verhoudingen tussen volkeren liggen
anders of zouden anders moeten liggen. Een
volk heeft niet het recht, een ander zijn wet of
wil op te leggen omdat het talrijker is. Natuurlijk speelt de feitelijke macht onvermijdelijk een
grote rol. Maar in beginsel horen volkeren
onderling op gelijke voet te staan. Precies
zoals nu algemeen gebruikelijk is in het volkenrecht van de Staten. In de NAVO-raad
zitten België en Denemarken bv. principieel

Karel Jansegers

ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine

Er zijn vanzelfsprekend volkeren die uit
weinig mensen bestaan, zoals de Friezen of de
Weishen. Zijn zij daarom echter minderheden?
„Minderheid" is een begrip uit de parlementaire demokratie. Binnen eenzelfde politieke
gemeenschap kunnen ideologische of partijstandpunten een meerderheid of een minderheid achter zich krijgen. In het parlementaire
stelsel dient de meerderheid weliswaar enigszins rekening te houden met de minderheid,
maar uiteindelijk deelt zij de lakens uit.

(provincie, staat, Europa, bondgenootschap)
lasten en profijten te verdelen, is één zaak. Dé
principiële gelijkwaardigheid van alle volkeren,
die de mensheid uitmaken, is een andere.

Wat wil George Bush ?
De voorstellen die George Bush vorige week in Brussel formuleerde,
hebben vriend en vijand verrast. Daarmee trad de nieuwe Amerikaanse
president voor het eerst uit de schaduw van zijn voorganger.
Wat wil George Bush ? Deze week in Knack.
Leo Tindemans

Ceuleers is baas

In de jaren zeventig werd Leo Tindemans door zijn aanhang graag Mister
Europe genoemd. Vandaag treict hij
weer de CVP-lijst voor de Europese
verkiezingen. Een laatste interview
voor 18 juni, deze week in Knack.

Jan Ceuleers is sinds vorige week
direkteur-generaal van de BRTtelevisie. Het medium is Ceuleers niet
onbekend. Wat wil hij met de openbare omroep doen? Een portret, deze week in Knack.

Lobbyers are forever

Straks is Brussel het Europese lobbycentrum. Een paar duizend dure heren proberen politici, ambtenaren en
publiek van hun gelijk te overtuigen.
Een portret van die lobbyisten, deze
week in Knack.
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Gewoel rond Colsoul

Rally-rijder Guy Colsoul maakt nare
tijden door. Zonder sponsor, kompetitieve wagen en met een niet verteerde dopingzaak achter de rug, hangt hij
een vernietigend beeld op van de sport
waarin hij ooit weer hoopt te schitteren. Deze week in Knack.

WIJ -

9 JUNI 1989
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TUIN RENDEZ-VOUS
Wi|, mensen, zijn toch toffe gasten Wij
vervuilen weliswaar de lucfit op alle mogelijke
en soms onmogelijke manieren, maar tenslotte
proberen wij daarna, zij het dan zeer schuchter, een en ander goed te maken
WIJ zijn zelfs bereid waspoeders zonder
fosfaten, maar wél met ander spul te gebruiken Indien het ons gelegen komt willen wij
zelfs loodvrije benzine tanken, tenminste indien dit met te duur uitvalt en onze wagen het
kan verwerken
WIJ denken er hierbij gewoon met aan dat
het stijgend aantal auto's dit dan weer afzwakt,
zodat het loodgehalte in de lucht nog lang met
fors aan het dalen zal gaan
Intussen worden onze groentegewassen,
die WIJ zo zorgzaam en volbiologisch telen, dan
toch maar bevuild met gehaltes lood, die net
onder en soms ook even boven de grens
uitstijgen
WIJ zijn daar met zo gelukkig mee Berusten
IS het allerlaatste wat wij wensen te doen

• ••

Goede vnenden, die mij sinds jaren kennen,
zullen allicht denken de Rik zit weer op zijn
stokpaardje, met name de rassenkeuze
Het IS best mogelijk dat ik hieraan een ruim
belang hecht, maar tot op heden zijn wij er
steeds goed bij gevaren
Zo ook met het probleem loodvervuiling
Met uitslagen van onderzoeken in de hand
hebben wij hierover rustig nagedacht Enkele
uren later hadden wij reeds een 15-tal brieven
verstuurd naar voorname zaadselektiebedrijven in binnen- en vooral in buitenland, waar de
meeste trouwens gevestigd zijn Wij hadden
hen verzocht ons een lijstje over te maken van
vaneteiten met een steile groei, dikkere waslaag en hard blad Dit in de veronderstelling
dat deze minder lood uit de lucht zouden
opnemen dan de gewassen met wekere en
minder vlakke bladeren en dunnere waslaag
Het werd een meevaller Heel wat voorname
zaadteeltbedrijven pikten hierop in en zo komt
het dat wij thans beschikken over een mooie,
vrij uitgebreide lijst van diverse groenterassen

waarvan verondersteld wordt dat ze minder
lood opnemen Uitgebreide proeven in onze
eigen proeftuin, maar ook bij diverse telers
zullen moeten waarmaken of onze veronderstelling terzake terecht is
Intussen zullen wij bij deze vergelijkende
proeven ook nog andere moeten uitvoeren Zo
menen wij dat het goed is wanneer bij stil
droog weer in de zomer geregeld met water
gespoten wordt om het lood van het blad te
spuiten eer het kan opgenomen worden Verder zal geregeld moeten gestoven worden met
bazaltmeel, dat weinig lood mag bevatten
In zwaarder aangetaste gebieden zal moeten ovenwogen worden om bepaalde gevoelige
gewassen, als gewone sla, veldsla en spinazie
beschut voor te kweken opdat deze dan een
kortere tijd blootgesteld worden aan loodval uit
de lucht, om nu maar eens dat woord te
gebruiken
Het IS opvallend hoe weinig er naar loodgehaltes gezocht wordt bij ontleding van groentegewassen , het IS dan ook nodig dat wij hieraan
onze volle aandacht besteden
WIJ hopen dat het beleid hieraan positief wil
meewerken, al was het maar onder vorm van
gratis of zeer goedkope ontledingen
Rik Dedapper

en voor mevrouw
een tweede kaart c

Kiest u voor de KB-Gold Eurocard?

U opteert voor de KB-Classic Visa?

Exdusief en uniek voordelenpakket met
jaarabonnement Europ Assistance en
VTB-VAB-pQchverhelping Prijs. 5 900fni.pv
9100fr

Eveneens een internationale reis- en
betaalkaart, aanvaard door 7 miljoen handelaars in 160 landen Met gratis reisongevallenverzekering

Vraagt u nu
krijgt u een jaa
de KB-Classi(
Enalstoemac
wegenkaart
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BRUSSELSE HOGE RAAD NATUURBEHOUD
Op woensdag 31 mei 1989 werd door staatssekretaris J. Valkeniers de Brusselse Hoge
Raad voor Natuurbehoud geïnstalleerd.
Onder de 21 leden en 21 plaatsvervangende
leden van deze raad zetelen zowel personen
uit wetenschappelijke instellingen als vertegenwoordigers van verenigingen werkzaam op
het gebied van het natuurbehoud. Reeds onmiddellijk na de benoeming van de leden door
staatssekretaris J. Valkeniers vond de eerste
vergadering van de raad plaats onder het
voorzitterschap van dr. Stenuit. De toekenning
van het officieel statuut van natuurreservaat
aan het Poelbos te Jette en hef KinsendaelKriekenputgebied te Ukkel werd eenparig
goedgekeurd door de raad.
De oprichting van een Brusselse Hoge Raad
voor Natuurbehoud, in het kader van de aktie
voor een beter leefmilieu gevoerd door het
staatssekretariaat, betekent een grote stap in
de richting van een degelijk en verantwoord
natuurbeleid in het Brusselse gewest.

aagt u nu een van beide kaarten aan, dan
u een jaar lang gratis een tweede l<aart,
:B-Classic Visa of de blauwe Eurocard.
Is toemaatje, voor nnijnheer, een gratis
enkaart.

Beter met dêbank van hier.

LANDUIT
(vervolg van pagina 7)

REVOLTE IN CHINA
De ekonomische hervormingen zijn m/rs geworden en dan maar opgedoekt. Het oproer is
dus een begrijpelijke reaktie die bij de hele
bevolking op simpatie kon rekenen."
• Het regime wist dus dat er wat op Icomst
was?
„Natuurlijk, maar de uitbarsting is wel gebeurd ten aanschouwe van de wereldpers.
Gelijkaardige opstanden hebben zich reeds in
'74 en '76 voorgedaan maar raakten slechts
veel later bekend. Bovendien weet de modale
Chinees sinds kort wat er zich in de wereld
afspeelt, hij heeft via TV Engels geleerd en kan
het wereldnieuws op de voet volgen. Dat heeft
een grote konsumptiedrang te weeg gebracht,
ledere jongere wil zijn moto, elk gezin een
wasmachiene en een video. Kanton telt reeds
twee TV-toestellen per gezin, een paar jaar
terug was dat nog één per wijk. Tal van jonge
Chinezen werken in de grote hotels die bestendig in verbinding staan met het buitenland, de
nieuwe goden zijn Madonna en Prince.
Tanks van het Voiitsleger leggen de stem van het volk het zwijgen op... (foto AP)
Voor de intellektueel is Amerika het grote
voorbeeld om naar op te kijken. De dissidentkopie van het Vrijheidsbeeld werd opgesteld
Een jaar geleden vertrouwde de Chinese
Liu Bunian studeert er met een beurs en
Chinese studenten beschikken over goed ge- ambassadeur in Brussel Liu Shan me toe dat
Chinese studenten doen het er goed in de maakte tijdschriften waarin door de dissiden- overwogen werd om alle Chinese studenten
technologische wetenschappen. Het is nietten reeds lang gefunderdo kritiek op de KP uit de VSA terug te trekken en ze naar Europa
voor niets dat op het Tienanmenplein een wordt geuit.
over te brengen. Ze leren daar niks goeds... "
ADVERTENTIE

• Hebben de studenten ook het regime op
de helling gezet?

lo^

„De hele strijd is toegespits op het regime
en tegen de partij, dat weten de leiders. Zij
hebben geprobeerd het tij te doen keren door
niet langer meer met buitenlandse wagens te
rijden en zich minder in kuuroorden op te
houden. In Shangai waren er zelfs slogans als
Weg met het kommunisme!
meegedragen."

r^r

• Kan het regime het tij doen keren?

-

„Een oplossing voor het regime is het zoeken van een buitenlandse vijand. Maar die zal
niet zo gauw gevonden zijn. Met Rusland
werden de relaties net verbeterd, men zal die
dus wel ergens anders moeten zoeken. Wellicht komt Taiwan in aanmerking. Daar is men
er niet gerust in na wat men gezien heeft tot
wat het leger in staat is."

Inrichting van direktiekantoren
Systeemmeubleen
Ergonomisch zitkomfort
Totaalinrichtingen

• Demokratle in China, wellicht niet voor
morgen?

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER —
TEL. 03/480.22.51
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINTSTEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35
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„Over vormen van demokratie kan gediskussierd worden. Belangrijker is de vaststelling dat dit de eerste revolte in China is die niet
vanuit de partij ontstaan is maar vanuit het volk
zelf Dit is de eerste revolte met open ogen.
Alleen het leger is nog bij machte die te
sluiten..."

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

HONDERD JAAR ONS LEVEN
Ons Leven — orgaan van het KVHV — heeft
zijn honderdste jaargang erop zitten. Voor een
studentenblad is dit een zeer noemenswaardige prestatie. Een prestatie die in de loop van
dit jaar al op verschillende manieren werd
gevierd en herdacht, en reeds herhaaldelijk in
de pers ter sprake kwam. Het KVHV zelf bracht
zopas nog een eresaluut aan deze zo vertrouwde eeuwling, met de publikatie van een
lijvig jubileumnummer Honderd jaar Ons Leven.
Dit jubelnummer brengt de geschiedenis
van het blad in beeld, aan de hand van een
tweehonderd pagina's lange bloemlezing van
de meest markante en typerende bijdragen uit
de voorbije honderd jaargangen. Een traditioneel jubelnummer dus, zoals er al een werd
samengesteld bij het vijftigjarige bestaan van
Ons Leven in 1938, door de onvergetelijke
Marcel Reynders.

TIJDSGEEST
Een twintigtal auteurs, onder de hoofdredaktie van Yves Paermentier, knutselden dit knappe overzichtsnummer in elkaar. Er werd gekozen voor een strakke en evenredige spreiding.
Op de oorlogsjaargangen 1940-'42 na, werd
telkens één dubbele bladzijde voorzien per
jaargang. Elk van de medewerkers nam één of
meerdere opeenvolgende jaargangen voor zijn
rekening.
De lezer krijgt dus geen monotoon verhaal
opgedist. Integendeel. Hem wacht een boeiend overzicht. Een bonte mengeling van artikels en gedichten, anekdotes en studentengrappen; een levendige kollage van tekeningen, foto's, kartoons en karikaturen. Al deze
tekst- en beeldfragmenten werden zorgvuldig
uitgezocht, vloeiend aan elkaar geschreven,
en samengebracht in een sobere en uiterst
verzorgde lay-out. De tijdsgeest wordt hier en

daar treffend geëvokeerd, in knappe sfeerbeelden.
Geen boek dus om in één adem uit te lezen.
Ook geen boek waarin je iets opzoekt over Ons
Leven van weleer. Het is een boek om te
doorbladeren, om indrukken en impressies op
te doen, en om Ons Leven te volgen in zijn
verschillende gedaantes. De geschiedenis van
het tijdschrift als dusdanig vind je in dit jubelnummer niet beschreven. Dit was ook niet de
opzet van de initiatiefnemers.

ONS LEUVEN
Toch kon de lezer wat dit betreft meer
geboden worden. Ook zonder het gekozen
strakke dokumentaire koncept te moeten opgeven. De bindteksten — die regelmatig erg
karig uitvallen — konden gemakkelijk een
hoger informatiegehalte verdragen, en een
duidelijker situering bieden van het Illustratief
materiaal. Zowel op het niveau van het interessante detail als wat betreft de grote ontwikkelingslijnen, worden immers heel wat wetenswaardigheden onvermeld gelaten, die probleemloos konden worden verwerkt zonder de
opbouw of het stramien te storen.
Zo kan men bijvoorbeeld nergens duidelijk
lezen dat Ons Leven ooit het orgaan was van
de Vereniging van Vlaamse Studenten W S
(1941-'42). Nergens vindt men terug dat het
blad een paar jaar werd uitgegeven door het
Leuvense Studenten Corps, LSC (1944-'46),
dat aanvankelijk duidelijk door de Universitasstrekking werd gedomineerd. Dat Ons Leven
een half jaar lang onder de titel Ons Leuven
verscheen ingevolge hevige interne KVHVtwisten lijkt ook niemand zich te herinneren
(1969-'70). Toegegeven dat het details zijn,
een korte vermelding ervan kan het geschetste
beeld van Ons Leven aanzienlijk verscherpen
en vervolledigen.

ADVERTENTIE

GEMEENTE OVERUSE
Een voltijdse betrekking in vast verband van opsteller-veiligheidschef is te begeven.
Aanwervingsvoon/vaarden:

— maximum 45 jaar oud zijn op 01/04/89.
— diploma hoger secundair onderwijs bezitten.
— slagen in een bekwaamheidsexamen.
Nadere inlichtingen omtrent aanwervingsvoonwaarden en examenprogramma kunnen
bekomen worden op de rekendienst-personeelsdienst van het gemeentebestuur van
Overijse, tel. 02/687.60.40.
De kandidaturen dienen aangetekend gestuurd naar het Kollege van Burgemeester en
Schepenen van en te 1900 OVERIJSE. De kandidatenlijst wordt afgesloten op 30 juni
1989.

Ernest Claes, niet alleen verbonden
met Ons Leven maar auteur over het
Leuvense studentenleven.
(foto P. v.d. Abeele)

KON BETER
Ook om betekenisvolle trendlijnen tot hun
recht te laten komen, konden de bindteksten
het strakke kronologische keurslijf ietwat milderen. Door de aandacht te vestigen op het
bestaan van joernalistiek sterke en zwakkere
periodes en scharnier-jaargangen, of op de
wisseling en opeenvolging van verschillend
geïnspireerde studentengeneraties, kon een
veel dinamischer en realistischer periodisering
worden meegegeven. En die is nodig om de
eigen ontwikkelingsdinamiek van Ons Leven
te vatten, in wisselwerking met de politieke en
maatschappelijke aktualiteit, en kaderend in
een bredere studentenbeweging.
Toch is en blijft dit jubelnummer een verzorgde en verdienstelijke publikatie. Honderd
jaar strijdbare Vlaamse studentenpers in
woord en beeld. Een knappe realisatie dus
enerzijds, maar ook een gemiste kans anderzijds. Het blijft immers jammer dat de initiatiefnemers niet hebben geopteerd om bij deze
gelegenheid een wetenschappelijk publikatie
over Ons Leven uit te brengen.
Een studentenblad met zo'n rijk verleden en
zo'n verdiensten! Een blad dat zijn stempel
heeft weten te drukken op tal van studentengeneraties, en zo ook op de politieke gebeurtenissen in dit land, verdient het voorwerp te
worden van een grondige sociologische of
historische studie. Want al bij al blijft zo'n
eigengemaakt jubileumnummer een vrij kritiekloze zelf-observatie, en literatuur vóór en
dóór eigen publiek.
Koen Jongbloet
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INDUSTRIËLE
REVOLUTIES
Door haar Flanders Technology International-beurzen haakt de Vlaamse overheid
sinds 1983 rechtstreeks in op de zogenaamde Derde Industriële Revolutie Algemeen wordt aangenomen dat die derde
revolutie ontstond tussen 1970 en 1975
Die revolutie leidde tot de veralgemening
van de elektronika en de spektakulaire
verfijning en versnelde toepassing daarvan
in alle segmenten van het maatschappelijk
leven
De eerste, bescheiden vlucht van de
elektronika dient histonsch gesitueerd tijdens de Tweede Industriële Revolutie, die
omstreeks 1890 van de grond kwam —
historici spreken daarbij over de take-off,
een populaire term in de luchtvaart — en
de auto, de elektnciteit, de petrochemie, de
kunststoffen en detelekommunikatie introceerde en populanseerde
Voor het ontstaan van de Eerste Industriële Revolutie geldt de periode 17501800, verschillend volgens de plaatselijke
omstandigheden eerst in Engeland, vervolgens in de Zuidelijke Nederlanden en
tenslotte in Frankrijk, Duitsland enz De
eerste, algemeen toepasbare stoommachine die m 1775 door de Engelsman James
Watt werd gekonstrueerd maakte de mens
grotendeels onafhankelijk van zijn eigen
spierkracht en van de energie-verstrekkende natuurelementen als water en wind
Maar diezelfde machine bracht diezelfde
mens in de fabnek, zoog hem mee in een
spiraal van massale produktie, massale
konsumptie, massale afzetproblemen en
massale werkloosheid ,,Door het leven te
winnen, verliest de mens het leven", stelde
Karl Marx En inderdaad, de mens trad in
een nieuwe afhankelijkheid
Samen met de ekonomische omkenngen kantelden echter ook de maatschappelijke verhoudingen En nadat hij haast een
eeuw lang als een machteloze diende op te
stappen door een somber dal van afstompend werk, kon de handarbeider eerst
ervaren wat welvaart is, later wat welzijn is
Dit wil zeggen eerst brood op de plank,
ve'volgenc eiqen behoeften kunnen scheppen en die ook kunnen bevredigen
Historisch beschouwd vertonen alle revoluties eenzelfde technisch gebrek zij
produceren eerst ongemeen krachtige motoren, pas veel later aangepaste remmen
Frans-Jos Verdoodt

ADVERTENTIE

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
UNIVERSITAIRE
INSTELLING ANTWERPEN
De Rector deelt mede dat er wordt overgegaan tot de vakantverklaring binnen het departement Didactiek & Kritiek van
een deeltijdse betrekking (25 %) van

TIJDELIJK BENOEMD ASSISTENT
waarvoor in aanmerking komen kandidaten die in het bezit
zijn van een diploma van licentiaat, geaggregeerde voor het
H S O met onderwijservaring, expertise en ervaring in

COMPUTER ONDERSTEUNEND ONDERWIJS
en die beschikbaar zijn op dinsdag- en woensdagvoormiddag
Kandidatuurstelling:
Om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht gebruik te
maken van de verplichte sollicitatieformulieren en deze aangetekend of persoonlijk over te maken aan de Universitaire
Instelling Antwerpen, Direktie Personeel, Universiteitsplein 1,
2610 Wilrijk, vóór 29 juni 1989
Bedoelde formulieren kan men aanvragen bij deze direktie
Tel 03/820 2018
Bijkomende inlichtingen:
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij de
voorzitter van het departement, prof dr W Decoo,
tel U I A 03/820 29 70

J

Kantoor van Notaris Christian DE VOS te Brugge (Sint-Michiels)
Koning Albertlaan 165 — Tel. 050/38.21.36
Vrijwillige Openbare verkoop van een

PERCEEL BOUWGROND MET OUDE WONING
te Brugge (St.-Andries), Gistelsteenweg 293
KI 7600 fr - opp 579 m^
De woning bestaat uit een zitplaats, een slaapkamer, een keuken, een zolder en
oude bergingen
Vrij van gebruik
Gelegen m de met vervallen verkavelmg van 20 08 1963, m een gebied voor dubbele
womngen of halfopen bebouwmg
Bijzondere voorwaarde: art 37 en 50 van de Wet van 8 7 1976 op de O C M W's
VERKOOPDAGi
Dinsdag 13 juni 1989, om 15 uur stipt,
in het Huis der Notarissen te Brugge, Spanjaardstraat 9

>
<
^
^

MUZIEK

DAAR KOMEN DE SUPERGROTEN VAN TOEN
geur, bevestigt haar talent van internationale
klasse. Vanuit de blues in de titelsong evolueert ze door licht swingend werk, getekend
Jack van Poll, met wie ze de jazzclubs afdoet
om dan weer door aangrijpende covers van
Bacharach's „House is not a home" en „Girl
talk" van Bobby Troup te zweven. Dat ze heel
wat stijlen aankan bewijzen haar versies van
,,The more I see you" en Rodgers & Hart's
,,Valentine", waarna ze hand in hand met Bert
Joris sfeervol afrondt.

Na een betrekkelijk rustig voorjaar met amper een paar uitschieters zoals recent Pink
Floyd, Diana Ross en Chris De Burgh, plus
Fairground Attraction voor de newfolk zal je in
juni diep in de geldbeugel moeten tasten. Op
een rijtje komen de supergroten-van-toen hun
opwachting maken. In de hoofdstad zijn dat
zaterdag 10 juni de Australische Beegees, die
vanuit Engeland evenwel vanaf 65 hit na hit
scoorden en dé grote tegenhangers werden
van de Beatles en Beach Boys in de late
sixties. Na suksesvolle disco-uitstappen zijn ze
met hun nieuw elpee ,,You win again" weer op
het juiste pad, en de fans van toen zullen hier
ongetwijfeld, zij het in een modern muzikaal
kleedje, hun gading vinden (uit bij WEA). Voor
liefhebbers: afspraak voor het live-optreden in
het Brusselse Jubelpark, onder de bogen in
het verlengde van de Wetstraat.
Zondag 11 juni is Bob Dylan om 20 uur in
Vorst-Nationaal, met in het voorprogramma
Edie BIckhell en de New Bohemians. Zopas
verscheen van hem bij CBS een live-plaat
opgenomen met de even legendarische Grateful Dead. Hij laat zich op de planken weer door
een andere formatie begeleiden: een trio dat
hem over de grote plas recent suksesvol
omlijstte, zonder klavieren, met swingende
rock in petto.

OUDJES
Ook de metropool komt voor zijn rechten op,
met op 8 juni om 20u.30 de onvergetelijke
Everly Brothers, die hun ,,Vaan«eltoer" inzetten in de Koningin Elisatiethzaal. De elpees
,,E.B.'84" en ,,Born yesterday" hernieuwden
de belangstelling voor het duo, maar het was
echter de dubbele-live (allen uit bij Philips) die
hét deed bij het grote publiek. Voor ze (weer
een decenium wellicht en de tijd rijp is voor een
„come-back") afstand nemen van de planken
is een wereldtoer opgezet, die moet zorgen dat
ze niet voorgoed verdwijnen.
En dinsdag 13 juni is Engelbert Humperdinck, om 19 én 22 uur in de Elisabethzaal,
terwijl Vorst dan weer donderdag Paul Simon
op ,,Graceland"-toer venwacht.
En hou je niet van de Beegees, en wél van
eigen talent, dan is er in hartje Brussel volgende zaterdag 10 juni, 3de VU-feest, met vanaf
20 uur in de A.B. Connie Neefs, Kris De
Bruyne, orkest Rico Zoroh, de discobar Golden Sixties en optredens van Zakdoek en
Peper en Zout. Inkom slechts 200 fr., 150 fr. in
voorverkoop.

ROB DE NIJS

Sof ie: boordevol talent.
Getuige daarvan een nieuwe CD met
knappe nummers.

SOFIE: STERKE CD

~

Met ,,When the morning comes" (uit bij
Polydor-Barclay) scoort Sofie — zoals verwacht — een muzikale voltreffer. Na drie hits
met ex-Pebbles in het trio Trinity was het
vooral haar single ,,l love you" die haar als
zangeres van blues- en jazzy luistermuziek liet
kennen. En deze opname met aan haar zijde
Philippe Catherine én de klassieke cellist Karel
Steylaerts anderzijds, plus Dik Joris als arran-

Wellicht hoorde je hem nog maar eens in zijn
versie van de Cascades „Ritme van de regen", of zag je hem samen met de Britse exGuys & Dolls-zangeres Martine op ,,Pak de
poen". Dit laatste ,,duet" is de blikvanger van
de nieuwe elpee ,,De reiziger" (op EMI) die we
tot zijn beste plaat promoveren I De Nijs is wat
afgestapt van al te zoeterige nummers die hij
inruilde voor lekker swingend werk zoals ,,Bla
bla" en een lichtvoetig funky ,,Toerist in paradijs" die een pittig vierluik op de ommekant
inzetten. Niet echt gelukkig zijn we met zijn
versie van Brels ,,Nuttelozen van de nacht',
dat als bluesy dansnummer aan kracht en
overtuiging mist die de grootmeester er ooit in
legde. Voornoemd singeltje met in duet in het
Engels gezongen refrein heeft kommerciële
allure, en opgenomen in de Londense Air
Studios zou dit een door Rob sterk verlangde
internationale doorbraak buiten de lage landen
kunnen forceren.
Ook het trage „Ivleisje van mij" en afsluiter
,,Wereldwijd" hebben singelkansen, maar
,,Het was een goed jaar" klinkt in onze oren als
hét beste nummer van deze schijf. Het wordt
ongetwijfeld een beloftevol jaar voor een man
van 46 die blijft dromen...
S.D.
ADVERTENTIE

MooÉ
Kunstmeubelen

M e u b e l e n m e i c h a r m e en stijl u i l eij-en J l e l i e r .
Meubelen op maal.
De m o o i s t e m e r k m e u b e l e n .
B.A.Z. tl)CMi, Rovel, Trolel, Docors de PmviiKi-, C.r.in.ni'.
Camillo, Veiice, f.a.
Zilmeiibclon j . RIKIIC, lori, Oo Si-cle, i-..\.
"•
C.role kfus riliela.iii'. I)i>c-la|)ijk-n.
BlankhoiiK'11 moiiboU'ii, oud en nieuw, di'kdralie.irlikelcn, !>el)ruiksv(»)rwcM|HMi, drodj^blnenu-n, luiwolijkslljslen,'detoralor l o l l e d i o n l.uira Ashley.

Eegenen 105, SCHOONAARDE -

Bevrijdin};slaan iK

(Steenweg W e t l e r e n - D e n d e r m o n c l e ) 0'">2'42.2I.'".(. -

A, APPELS
22.51.57

ledere dai; open ti>l l'>u., dduderdai- neslolon.
Weekend 14 lol lliu.
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BIOS

ZUURKIJKERS ONGEWENST
Leonard Nimoy is bij de meeste TV- en
filmfanaten het meest bekend om zijn Spocl(kreatie, maar dat hij in de VS beroemd is als
Shakespeare-akteur, kleine teaterprodukties
uit de grond stampt en in de kleinste dorpjes
en plaatsjes van de VS speelt, en dat er
tienduizenden van zijn dichtbundels over de
toonbank gingen, wordt nog wel eens vergeten. Nog niet zo lang regisseerde hij de hit
Three man and a baby en nu is hij er weer,
met The good mother.
Anna Dunlop (Diane Keaton) ziet de verschrikking er aan komen dat haar ex-echtgenoot Brian {James Naughton) wel eens haar
dochter van haar zou kunnen afnemen, omdat
Anna's vriend Leo {Liam Neeson) haar seksueel zou hebben gemolesteerd.
Wat gebeurde er echt?
Na een proloog van ongeveer 10 minuten,
waarin we Anna als kind zien, tijdens de
zomerse hoogdagen bij haar avontuurlijke jonge tante Babe (Tracy Griffith), komen we
dadelijk terug bij de huidige situatie van een
pas gescheiden Anna, die een spring-in-'t-veld
van zes jaar heeft: Molly (Asia Vieira). Anna
werkt deeltijds in een labo en geeft pianolessen, terwijl ze de rest van de tijd besteedt aan
Molly, die ze aanbidt. Dan komt de immens
charmante, Ierse beeldhouwer Leo, de eerder
bedeesde Anna, plots opwekken en sleept
haar mee in een intens en bevredigend seksleven.

Een der hoogtepunten is de verbranding van
drie schilderijen, al dan niet vervalsingen door
Nick, van de hand van Cezanne, Modigliani en
Matisse. Waarmee Rudolph ook zijn statement
maakt over de eksorbitante prijzen die heden
ten dage worden betaald voor deze en andere
meesters. Al is de hele film opgenomen in
Montreal, je waant je geen ogenblik buiten
Parijs. In enkele eindscènes wordt dan de lijn
getrokken naar de jaren 80 en zo zien we
duidelijk de interaktie tussen de twee periodes
en hun bevolkers. Mooi.
vvillem Sneer

Diane Keaton.
ADVERTENTIE

DEZE WEEK IN

Molly sluit al vlug vriendschap met deze
speelvogel en op een dag, wanneer Anna en
Leo samenzijn, komt Molly de slaapkamer
binnen en legt zich naast Anna te slapen,
terwijl het paar verder vrijt. Tijdens het proces
komt aan het licht dat Anna en Leo regelmatig
in hun blootje rondhossen. Gewoon onschuldig, zoals het in ieder normaal gezin kan gaan.
En dit is het krudale punt. Het is de strijd
tussen het konservatieve milieu van vader
Brian tegen het meer ongebonden milieu van
Anna en Leo. Anna zal zelfs toegeven dat wat
Leo deed, verkeerd was en ze is bereid hem af
te zweren als ze haar kind maar mag houden.

• Zomersproetjes
De kindermode gaat zowat alle kanten uit:
van fellefluo-kleurtjesover vrolijkexotiscti tot
sober zvi^art-wit. Allemaal erg leuk voor een
warme zomer aan zee.
• Verleid en bedrogen
Toeristen die antiek mee naar tiuis willen
brengen, moeten goed uit hun doppen kijken W/ant de verleiding is groot en het bedrog evenzeer Toch hoefje geen archeoloog te zijn om vals van echt te onderscheiden

Dit is klasse akteren, Keaton vergeet je niet
meer en waar komt die Liam Neeson zo plots
vandaan? Super. En de muziek van Elmer
Bernstein is ook nog mooi. Zuurkijkers zullen
zeggen dat Anna niet zo'n beste moeder is als
ze vrijt terwijl haar dochter er bij is en dat Leo
best een handdoek voor kon hangen, maar die
moeten dan alvast niet gaan kijken.

' Met de handen in hef haar
Een Frans onderzoek wees uit dat vrouwen
een bijzondere relatie met hun kapper hebben Maartochzietdetoekomstvanveelfigaro'ser niet rooskleurig uit. Want er zijn er te
veel
Aardbel adelt
Als de zon royaal is geweest—en dat was ze
— zijn de eerste aardbeiden van de koude
grond begin juni rood en rijp. En hemels
lekker.

Met The moderns van Man Rudolph zitten
we in de artistieke wereld, van het Parijs van
de 20-tiger jaren, waar nogal wat Amerikanen
de toon aangaven en waaronder Ernest Hemingway, Gertrude Stein en Alice B.Toklas nu
net niet de minsten waren. Dit is, net zomin als
WIJ -
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de meeste Rudolph-films, geen erg kommerciële film, waarschijnlijk alleen al, omdat het
sentiment bijna totaal ontbreekt. Een vreemde
wereld bovendien. Neem nu Nick Hart (Keith
Carradine in zijn beste rol). Hij heeft een exverhouding met wat later zal blijken zijn exvrouw te zijn, en probeert deze terug aan te
knopen, met Rachel (Linda Fiorentino) nu de
vrouw van de rijke, domme, elegante, brutale
kunsthandelaar Stone (John Lone). Daarnaast
hebben we ook nog Libby (Genevieve Bujoid)
een galerijhoudster, die het nooit zal maken,
omdat ze teveel in echte kunst gelooft en
daarom arm als job, en Natalie (Geraldine
Chaplin), die probeert Nick te overhalen tot
enkele spektakulaire vervalsingen...
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TENIERS
MONUMENT

ASPERGES
We zitten nu volop in de aspergemaand, nog
een kleine drie weken. En ze zijn er alweer niet
goedkoper op geworden. Door de arbeidsintensiviteit van het kweken is zij nu eenmaal
een vrij dure groente... oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Afrika, hier soms in het wild
voorkomend, maar nagenoeg steeds in opgehoogde aspergebedden geteeld, waarbij de
stengels zorgvuldig van het licht afgeschermd
worden, omdat zij anders kwasi onmiddellijk
verkleuren.

Vonge week hadden we het hier over een
kreatieve miskleun naar aanleiding van een
promotiekampanje van de Provincie Antwerpen. Nu gaan we even naar de Scheldestad
zelf. Ter gelegenheid van de viering van 325
jaar Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten Antwerpen werd een wedstrijd uitgeschreven voor een Huidemonument aan David
Teniers, de stichter van de Akademie. Het
monument zou, 7 meter hoog in brons gegoten, opgericht worden op de Teniersplaats, in
hartje van de stad dus, op de kruising van de
Leien, de Keyserlei en Leysstraat.

Kortom, deze stengelgroente verdient aandacht en eerbied. Bij het aankopen moet je
vooral letten op absolute versheid... rechte,
lichtglanzende stengels die bij het indrukken
iets mals aanvoelen en een weinig plantevocht
afgeven. Je mag ze hooguit enkele dagen
bewaren, gewikkeld in een vochtige doek in de
koelkast (asjeblief nooit in de diepvriezer).
Er bestaan vele aspergegerechten, waarvan
de meest gebruikelijke hier deze met mousselinesaus of met geplette eieren en botersaus (op
z'n Vlaams) zijn. Maar bij beide is het goed
koken in wezen de grondbereiding. Zonodig
dien je bij het schoonmaken het vlug verharde
ondereinde weg te snijden. De gehele schoongemaakte asperges, zoveel mogelijk van gelijke dikte, mogen in kleine bundeltjes (8 stuks)
samengebonden worden. Deze worden dan
voorzichtig neergelaten in kokend water, waarin 5 g zout per liter. De bundels met de dikste
asperges gaan het eerst, even later de dunnere. Alle asperges dienen geheel onder water te
liggen. Als na 'n goed kwartier de middengedeelten zacht zijn, de asperges met een
schuimspaan uit het water scheppen, even
laten uitlekken, de draden venwijderen en ze
op een verwarmde schotel leggen, de koppen
in dezelfde richting.
Kromme of niet geheel gave asperges mag
je best in stukken snijden. De kooktijd bedraagt eveneens vijftien minuten. De eventueel apart gehouden punten voeg je er pas
dan aan toe en laat alles nog een tiental
minuten doorkoken. Aspergepunten kunnen
voor bepaalde bereidingen ook afzonderlijk
gekookt worden, 10 minuten volstaan dan en
bij het uitschoppen en verwerken is uiterste
voorzichtigheid geboden.
Extra-tip. De schoonmaakresten van je asperges (schillen en ondereinden) kan je in het
kookwater van de asperges zelf opnieuw koken en zo bekom je ideale basis voor soepjes
die je naar eigen inspiratie verder samenstelt.
Met zo'n dure en lekkere groente als de
asperge mag zuinig omgesprongen worden.

Een jury bekroonde het ontwerp van Maria
Talaga, een kunstenares van Poolse afkomst.
De jury noemde zichzelf „internationaal",
maar was dat op één gast na geenszins, ook
de „unanimiteit" van de beslissing was duidelijk een eufimisme. Momenteel wordt de plaatsing van het beeld dan ook fel aangevochten
op urbanistisch-estetische redenen. De hoofdbedoeling daarbij is, volgens de initiatiefnemers van een petitiebrief aan burgemeester
Bob Cools, een ,,kultureel-monumentale miskleun" te vermijden, om het hoongelach te
vermijden als Antwerpen in 1993 de kulturele
hoofdstad van Europa zal zijn. Ondertussen is
er met de makette al flink wat gelachen.

Hulde aan David Teniers &
de Antwerpse Schildersschool.
Een eerste prijs...

Onlangs kwam in de reeks ,,Koken en Genieten" van uitgeverij M & P Het Aspergesboek, Heerlijke gerechten met „de koningin
der groenten" uit. Wiel Basten en chef-kok
Herman van Ham stellen u meer dan tweehonderd verrassende manieren om dit ,,wit goud"
smakelijk op tafel te brengen. Van eenvoudig
maar ook zeer verfijnde voorgerechten naar
soepen, cocktails, salades en hoofdgerechten
tot zelfs het gebruik van asperges in de Oosterse keuken. Uitgegeven met prachtige kleurenfoto's. Een must voor aspergesliefhebbers.

— Het Aspergeboek, Heerlijke gerechten met de
koningin der groenten. Wiel Basten en Herman
van Ham. Ultg.: M & P, Standaard Uitgeverij/
Antwerpen, 1989. 192 biz., 695 fr.

29

Dat het ernst is met het initiatief om de
stadsvaderen te overtuigen, bewijst het feit dat
er in amper vijf dagen honderdnegentig handtekeningen verzameld werden van (wij citeren
de brief): „Mensen die op professionele wijze
met artistieke, architekturale en urbanistische
problemen begaan zijn". Zonder noemenswaardige ronseling reageerden spontaan honderdveertig vooraanstaande direkteuren en
professoren hoger Kunstondenwijs, galerijhouders, architekten, urbanisten, beeldende kunstenaars, schrijvers en kunstkritici. De brief
werd verder ook ondertekend door ruim een
vijftigtal studenten hoger kunstonderwijs. Het
aantal ondertekenaars is gezien de gedwongen tijdspanne misschien niet zo indrukwekkend, maar de kwaliteit overtreft dan weer de
kwantiteit. Citeren we b.v. vijf namen uit verschillende kunstdisciplines; Vic Gentils, Panamarenko, Luc Deleu, Frans Boenders, Julien
Schoenaerts.
Merkwaardig bij dit alles is dat de beroering
rond het Teniers Monument ook interne en
eksterne roerselen om en nabij de Akademie
aan de oppervlakte gebracht heeft. De gewenste sereniteit bij de jubileumviering van
KASKA zou hierdoor wel eens verstoord kunnen worden.
WIJ - 9 JUNI 1989

BONDSGEBOUW VAN
RUIM 200.000.000!

D

AT de voetbalbond de machtigste
sportfederatie van het land was, is
en zal blijven staat buiten twijfel.
Zelfs het BOIK, wiens eveneens
recent opgetrokl<en nieuwe woning nu een beetje verweesd
naast dat van de KBVB komt te
liggen, kan niet dezelfde macht en
kracht ontwikkelen. Wie de basis
achter zich heeft is nog altijd
_ meester in sportland. De voetbalbond heeft dat altijd begrepen en er ook naar
gehandeld. Vandaar de vele initiatieven van de
jongste jaren om de jeugd opnieuw (strand- en
straatvoetbal) naar de groene rechthoek te
lokken. Wie de massa kan beroeren zal in de
toekomst meer dan ooit mogen rekenen op
sponsors en adverteerders. De mensen en het
geld: de voetbalbond zal er zijn toekomst mee
uitbouwen.

En verder is het gestrenge en ietwat hautaine huis van weleer (van maitre Louis Wouters)
toch wat doorzichtiger geworden. Vandaar
wellicht dat de dikke stenen muren werden
ingeruild voor muren van glas. De bond, wiens
strukturen eigenlijk altijd een demokrafische
onderbouw hebben gehad, beweert niets meer
te moeten of te willen verstoppen. Het glazen
huis voor de eenentwintigste eeuw is in gebruik genomen...

ERGERNIS
De plechtige opening van het bondsgebouw
was de feestelijke aanloop naar de bekerfinale
van 1989. Een eindstrijd tussen twee ploegen
die om uiteenlopende redenen de ultieme
bekroning niet mochten mislopen. Anderlecht
omdat (voorlopig) afscheid werd genomen van
het duo Goethals-Lippens en Standard omdat
vijf jaar zonder Europees voetbal toch wel erg
zwaar zouden beginnen wegen. Trainer Urbain Braems, altijd al een psycholoog en
ambianceschepper, had er alles aan gedaan
om zijn Rouches boven hun mogelijkheden te
doen uitgroeien. „Een bekerfinale is geen
gewone match. De objektieve krachtsverhoudingen zijn er geen maatstaf. In de Engelse
Cup Final werd dit al vaak bewezen. Bovendien is Standard klaar voor het moeilijkste
werk. We schakelden dit seizoen vrijwel uitsluiWIJ - 9 JUNI 1989

De Belgische Voetbalbond heeft een nieuw onderkomen gevonden. De glazen
kast kost zowat 200 miljoen.
(foto Photo News)
tend eerste klassers uit. Racing Mechelen,
Beerschot, Lokeren en recentelijk Club Luik.
Anderlecht zal het volgende slachtoffer worden. "

Maar er komen andere tijden,
zingt Boudewijn De Groot. Ook
voor de voetbalbond die nu definitief het hart van Brussel heeft
verlaten en een nieuw onderkomen heeft gevonden in een glazen kast van meer dan tweehonderd miljoen vlak bij het Heizelstadion. Gedaan dus met de vele
verdiepingen in de Wetstraat en
gedaan met het eerbiedwaardige
en van traditie doortrokken klassieke gebouw in de Guimardstraat.

Het verliep anders. Tot ergernis en verdriet
van de nog altijd ambitieuze trainer uit Zottegem. Ergernis omdat de afscheidnemende
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scheidsrechter Ponnet een strafschopfout (?)
van Kooiman op Rosentahl door de vingers
zag. We plaatsen er een vraagteken bij omdat
de Israëli van Standard eigenlijk oogstte wat hij
zaaide, kreeg wat hij zocht. Ronnie is een van
die aanvallers die binnen de rechthoek sistematisch tegen de vlakte gaan. Hij is een
strafschopversierder van de orde van Kenneth
Brylle (in zijn Anderlecht-periode) en Simon
Tahamata (in zijn Standardtijd) en voor dat
soort mensen zijn doorgewinterde scheidsrechters dubbel moeilijk.
Waarmee we niet willen zeggen dat Urbain
ongelijk had toen hij stelde dat de penalty en
de mogelijke gelijkmaker de match hadden
kunnen doen kantelen.
Maar verder was de onmacht van Standard
toch wel opvallend. Te weinig klasse nog, te
weinig macht en kracht om een geroutineerd
en gestuurd Anderlecht uit balans te brengen.
Anderlecht won zijn zevende van negen, Standard verloor zijn zesde van tien bekerfinales.
Cijfers zeggen niet alles, maar toch...
Overigens stonden beide ploegen in soortgelijke omstandigheden al zesmaal tegenover
elkaar. De stand is nu 5-1.
Flandrien

SPORT

DE CIRKEL
IS ROND
Guy Thijs heeft zijn werk afgemaaict. Vorige
donderdag wonnen de Rode Duivels de honderdste wedstrijd onder zijn beleid met 0-5
tegen Luxemburg. Op zichzelf een niets betekenend resultaat van een overbodige interland
ware het niet dat onze nationale ploeg precies
in deze match officieus ofte virtueel zekerheid
venwierf omtrent de kwalifikatie voor de eindronde van het WK '90 in Italië. Daarmee werd
voor Guy Thijs de cirkel ook gesloten. Zijn rijk
begon pas echt toen de Rode Duivels zich in
december 79 voor de eindbeurt van het EK '80
in datzelfde Italië plaatsten. De 1-3 winst in
Schotland is voetbalgeschiedenis geworden.
Italië 80 was een absolute triomf. Voor het
eerst (en misschien ook voor het laatst) stootten de Rode Duivels door naar de finale van
een internationaal kampioenschap. Nadien
volgden kwalifikaties voor de Mundial in Spanje, het EK in Frankrijk en de Mundial in Mexiko

namen. Allemaal spelers die in die honderd
matchen een of meer keer werden opgesteld.
Een mens gaat dan wel schrikken. Zonder ons
te beroepen op enige kompetentie durven we
vijfentwintig namen aanstrepen die nooit de
inhoud van een echte international bezaten.
Maar toch werden ook zij geselekteerd. Wat
bewijst dat Thijs eigenlijk nooit in weelde heeft
geregeerd. België was in de voorbije tien jaar
zeker geen resen/oir van grote talenten. InteEn dat was eigenlijk verwonderlijk want Guy gendeel.
was nooit een man die diepe stempels sloeg.
Desondanks kunnen er een paar krachtlijHij heeft dat trouwens ook nooit betracht. Hij is nen in Thijs' beleid worden teruggevonden die
in de voetbalgeschiedenis getreden zonder het veel helpen verklaren. De eerste grote triomzelf te willen. Guy is een meegaande natuur. fen dankte hij aann de terugkeer van de al
Een man van kompromissen maar ook een afgeschreven Wilfried Van Moer. Wellicht de
man met gezond verstand. Wat eenvoudig kan beste naoorlogse voetballer die ons land voortmaakt hij niet moeilijk. Hij heeft de nationale bracht. Van Moers overheersende invloed
ploeg nooit een eigen speelstijl proberen aan werd overgedragen op Jan Ceulemans. Cajes
te maken. Hij bouwde voort op beproefde schitterende voetballoopbaan verliep vrijwel
klubpatronen en hij werkte liefst met een vaste volledig parallel met Thijs' carrière als bondskern. Hij schroefde de venwachtingen nooit te coach. Zij vonden elkaar in een gelijke evenhoog op en overschatte zelden de mogelijkhe- wichtige en realistische geaardheid.
den van zijn ploeg. Thijs en zijn Rode Duivels
Vandaar dat we het maar normaal vinden
vonden elkaar in hun rol van gevreesde under- dat de coach zijn kapitein „meedraagt" tot
dog.
deze Paul Van Himsts rekord van 81 interlands
De kranten hebben in de voorbije dagen heeft neergehaald. Zij zijn per slot van rekebladzijden geschreven over de époque-Thijs ning ook maar mensen en ze hebben veel aan
dat volgend jaar In juni definitief zal ten einde elkaar gehad. Ons vaderlands voetbal ten
lopen. Het Nieuwsblad bracht een lijst met 92 bate.

waar onze profs een historische wedstrijd neer
zetten en ook nog een halve finale speelden.
Enkel het EK in Duitsland (1988) werd misgelopen. Maar voor het overige schreef de coachmet-de-sigaar en het halfvolle, of halflege, glas
whisky een lang suksesverhaal.

UNDERDOG

ADVERTENTIE

De supporters. De ballenrapers.
De veiligheidsagenten. Spelers en scheidsrechter. De beau monde In de eretribune.
De zenuwklieren o p d e bank. De man van het
hot-dogkraam. De kleedkamers, voor en na.
Sport 90 brengt deze week tien bladzijden lang
d e finale van d e Beker van België a a n de hand
van unieke beelden in kleur en verhalen vol
inside-informatie
Alles wat u van Anderlecht-Standard niet
o p televisie zag, vindt u vanaf woensdag in
Sport 90.
Kortom, zo hebt u d e bekerfinale nog

NOOIT GEZIEN
Vanaf woensdag te koop:

TELEVISIE
19.55 Durrell In Rusland, dok. serie
21.30 Philip Marlowe, serie
23.02 Special Paul Simon, koncert
Ned. 2
BRT1
17.00 Flipper, serie
17.30 Arnold, serie
18.05 Robinson Crusoe, BRT-serie
18.30 Mr. Rossi, jeugdserie
18.50 Boeketje Vlaanderen, info
20.00 Buren, serie
20.25 Queenie, 2-delige TV-film
21.55 Andreas Vollenwelder, koncert
23.15 In de hitte van de nacht, serie
BRT 2
14.00 Roland Garros, tennis
VTM
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00

Tekenfilms
VTM's top 30
She's the sheriff, serie
Benson, serie
The Sand Pebbles, film

Ned. 1
15.30
16.10
16.35
19.18
19.50
21.38
22.41

De Antillen, impressie
Black Beauty, serie
Vrouwtje Teelepel, serie
Weg van de snelweg, Steigerwald
Cheers, serie
Hooperman, serie
St. Elsewhere, serie

Ned. 2
17.00
17.50
18.45
19.25
20.29
22.10
00.20

Dynasty, serie
Superchamps, jeugdwedstrijd
Top 40
WIjnexpres, info
Beauty & the Beast, serie
North Dallas Forthy, film
FIrecreek, film

Ned. 3
20.57 Sprekende film, dok. serie

ZONDAG 11 JUNI
BRT1
09.00
11.00
15.20
16.50
17.40
18.15
18.40
20.15
22.45

Tekenfilms
De zevende dag, praatkaffee
De overschoenen en het geluk, jeugdfilm
De speelvogels, serie
Malvira, jeugdserie
Toen Lotte onzichtbaar werd, jeugdserie
De kollega's, serie
Queenie, 2-delige TV-flIm
Triomf van het westen, dok. serie

BRT 2
14.00 Roland Garros, tennis
VTM
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
20.30
23.20

Tekenfilms
Kojak, serie
TIen om te zien, show
Lou Grant, serie
Servicegolf, mensen helpen
Weet Charity, film
The glass house, TV-film

Ned. 1
16.21 De natuur en de mens, natuurserie
18.07 Vara's kindermenu
19.07 Tot elke prijs, serie
n |i '^11 i'>oo

10.25 Onze Lieve Heer In de kast, jeugdfilm

18.30
19.30
20.00
21.00
22.35

Cijfers en letters
Rad van fortuin
Diamonds, serie
Klasgenoten, Nadine De Sloovere
Enola Gay, 2-delige TV-film

Ned. 1

Ned. 3
21.10 Nachten van de revolutie, serie

MAANDAG 12 JUNI

15.45
16.35
18.24
20.12
20.38
21.07

James Herriot, serie
Ja, natuurlijk; dok. serie
Rowena en de zeehond, serie
A different world, serie
Tina en NIkos op Corfu, special
Ja, natuuriijk extra, dok. serie

BRT 1

Ned. 2

17.00
17.30
18.05
18.30
18.55
20.25
21.15
21.55
22.50

16.00
17.36
18.00
19.25
20.29
22.10

Flipper, serie
Arnold, serie
Jong Tenuto, Vlaams talent
Avonturenbaai, jeugdserie
Wijn, info
Na de oorlog, serie
Stardrift, Safvatore Adamo
Supersense, serie
Huizen kijken, info

Laat mij maar gaan, film
Dieren in het wild. Spinnen
Eten uit eigen tuin, info
Alf, serie
Onze ouwe, serie
De fabriek, serie

BRT 2
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 De hertenjager, film
VTM
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
22.35
23.00

Tekenfilms
Batman, serie
Cijfers en letters
Rad van fortuin
Candleshoe, film
Vroemtuigen, info
Taxi, serie

Ned. 1
15.55 Het zwarte schild, film
17.44 Professor Poopsnagle, jeugdserie
18.10 Feesten uit de hele wereld, Papoea
18.35 Kro's tekenfilmfestival
19.18 De Bobbles, serie
20.17 Deze man, deze vrouw, serie
21.53 Yes minister, serie
22.40 Een blik in de spiegel, serie
Ned. 2
16.00 Nature In concert, muziekshow
17.30 Jeugdprogramma's
20.29 North & South, serie

DINSDAG 13 JUNI
BRT1
17.00
17.30
18.05
18.30
18.40
19.25
20.00
20.25
21.40
22.45

Flipper, serie
Arnold, serie
Het gebeurde hier, verhalen
Jan zonder Vrees, serie
Op het terras, seniorenmagazine
Poltieke tribune: VU
Buren, serie
Argus, praatprogramma
50 prijzen van Jos Ghysen, spel
World cup acro rock, reportage

BRT 2
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Een week vakantie, film
21.50 Thuiszorg, info
22.45 So What?, jazz
VTM
17.00 Tekenfilms
18.00 Batman, serie
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BRT 1
17.00
17.30
18.05
18.30
18.55
20.00
21.00
21.10
22.45

Flipper, serie
Arnold, serie
Meriina, serie
De tovenaar van Oz, serie
Levende aarde, dok. serie
Een zaak voor twee, serie
I.Q., kwis
De Index is gaan vissen, TV-film
De Shenyang Acrobatic Troup, show

BRT 2
19.00
20.00
20.50
21.40
22.35

Zonen en dochters, serie
Rondom de mensenaarde, dok. serie
Europa, op weg naar..., dok. serie
Labyrint, 1000 jaar Katalonië
Container, praatprogramma

VTM
17.00
19.00
19.30
20.00
21.20
22.35

Tekenfilms
The oldest Rookie, serie
Rad van fortuin
Shark Kill, film
Cheers, serie
Simon and Simon, serie

Ned. 1
15.00
16.10
19.55
20.20
21.46
23.10

Vrijheid, blijheid?, film
Jeugdprogramma's
De Campbells, serie
België, ze zeggen; dok.
Overal en (n)ergens, reportage
De Hugenoten van de Ardèche, dok.

Ned. 2
17.25
18.35
19.25
20.29
23.15

Magnum, serie
Countdown, pop
Family Ties, serie
Miami Vice, serie
China Beach, serie

Ned. 3
20.29 De Zwarte Monnik, film

DONDERDAG 15
BRT1
17.00 Flipper, serie
17.30 Arnold, serie
18.05 Kung Fu, serie

W

EEN FILM PER DAG
18.55
20.00
20.45
21.35
22.45

Levende aarde, dok. serie
Buren, serie
Panorama, al<tualiteiten
De Dirtwater Dynastie, serie
De Koreaanse oorlog, dol<. serie

BRT 2
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 De heilige onschuldigen, film
21.45 Extra l(onfrontatie, debat
VTM
17.00 Tekenfilms
18.00 Batman, serie
18.30 Cijfers en letters
19.30 Rad van fortuin
21.00 Dallas, serie
22.30 Odd couple, serie
23.00 Jake and the Fatman, serie
Ned. 1
16.00 Kermis der ijdelheid, serie
16.31 Gevaarlijk komputerspel, serie
17.19 Daffy Duck, serie
17.44 Vara's kindermenu
19.20 Een klas apart, serie
21.35 Cagney & Lacey, serie
23.30 Afrika, dok. muziek-special
Ned. 2
17.15 Airwolf, serie
18.00 David, de kabouter, serie
20.29 Growing Pains, serie
21.43 L.A. Law, serie

[ VRIJDAG 16 JUNI
BRT1
17.00 Flipper, serie
17.30 Arnold, serie
18.05 Speel op sport, spel
18.55 Levende aarde, dok. serie
20.00 Buren, serie
20.20 Brubaker, film
22.50 De nachten van de revolutie, serie
BRT 2
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Extra konfrontatie verkiezingen
21.10 Europa, op weg naar..., dok. serie
22.00 Jazzkasteel, soft-jazz
VTM
17.00 Tekenfilms
18.00 Batman, serie
18.30 Cijfers en letters
19.30 Rad van fortuin
20.00 Madigan, film
22.50 The ordeal of Patty Hearst, miniserie
Ned. 1
15.15 Centennial, serie
16.05 Avontuur, dok. serie
17.44 Henderson Kids, serie
19.45 De verdwijning van Anita Margolis, serie
21.55 Drie hoog achter, serie
22.40 In 't holst van de nacht, serie
23.30 Doem der verdenking, film
Ned. 2
17.00 Derrwk, serie
18.20 Suske en Wiske, serie
18.40 Familie Oudenrijn, serie
19.05 Knight Rider, serie
20.29 Op volle toeren, show
22.30 Crack, TV-film

Shirley MacLaine droomt van een gelukkig huwelijk met John McMartin in
„Svyeet Charity", zondag 11 juni, op VTM, om 20u.30.

ZATERDAG 10 JUNI

THE SAND PEBBLES
Machinist eerste klasse Jake Halman
heeft 8 jaar dienst bij de Amerikaanse
marine wanneer hij benoemd wordt tot
bevelhebber op de kanonneerboot San
Pablo. Die moet patrouilleren op de YangTse omdat in China de onrust groeit. Amerikaanse avonturenfilm uit 1968 met Steve
McQueen, Richard Attenborough en Candice Bergen. (VTM, om 20u.)

ZONDAG 11 JUNI

SWEET CHARITY
Bob Fosse maakte zijn filmdebuut in
1969 met de musical naar het toneelstuk
van Neil Simon, over een taxi-hoertje dat
verliefd wordt op een naeve jongeman die
„het" van haar niet weet. Met Shirley
MacLaine, Sammy Davis Jr, e.a. en songs
als „Big Spender" en „Rhythm of Life".
(VTM, om 20U.30)

MAANDAG 12 JUNI

LE PION
Franse film uit 1978. Leraar Bertrand
Barabi wordt door zijn leerlingen gepest en
door zijn kollega's geminacht. In alle stilte
werkt hij aan een roman, waarmee hij wil
bewijzen dat hij helemaal niet de sukkels is
waarvoor hij versleten wordt... (RTBf 1, om
20U.30)

DINSDAG 13 JUNI

UNE SEMAINE
DE VACANCES
Laure, een jonge lerares, stelt vast dat
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haar leerlingen haar niiet volgen in haar
streven naar meer demokratie. Zij wordt
erg depressief en krijgt van haar dokter een
week vakantie voorgeschreven. Franse
film van Bertrand Tavernier uit 1980 met
Nathalie Baye, Philippe Noiret en Jean
Daste. (TV 2, om 20u.)

WOENSDAG 14 JUNI

SHARK KILL
Amerik. TV-film uit 1976 van het Jawsgenre. Een marinebioloog en een diepzeeduiker, belust op wraak en een beloning
van 10.000 dollar, nemen het op tegen een
grote witte haai. (VTM, om 20u.)

DONDERDAG 15 JUNI

LOS SANTOS
INOCENTES
In de jaren zestig vecht een Spaanse
boerenfamilie voor een beter bestaan. Dit
ongepolijst sociaal drama oogstte heel wat
sukses op tal van festivals. Deze produktie
van Mario Camus uit 1984 kan dan ook
worden beschouwd als een fan de beste
Spaanse films. Met Alfredo landa en Francisco Rabal. (TV 2, om 20u.)

VRIJDAG 16 JUNI

BRUBAKER
Amerik. film uit 1980 met Robert Redford, yaphet Kotto en Jane Alexander. In de
gevangenis van Wakefield zitten zowat 300
gevangenen in vervallen en ongezonde
cellen. Van de nieuwe direkteur, Brubaker,
wordt veel venwacht en spoedig komen
enkele onthutsende wantoestanden aan
het licht... (TV 2, om 20u.30)
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HET PARTIJBESTUUR
DEELT MEE...

WIJ: NOG 25!?
Een maand voor de streefdatum van 11 luli zijn de
1000 nieuwe WIJ ei zo na binnen Nog 25 nieuwe
abonnees en de zaak is rond.

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 5 juni j.l. heett algemeen voorzitter Jaak
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.

Deze week zijn het vooral Gent-Eekio (+9), HalleVilvoorde ( + 8), Antwerpen (+7) en Turnhout (+6)
die zich in de kijker hebben gewerkt. Maar toegegevenn ook andere arrondissementen doen het verre
van slecht

Het Partijbestuur van de Volksunie wil haar afschuw uitspreken voor de bloedige manier waarop
het Chinese regime de jongste dagen de studentenprotesten heeft onderdrukt.

BIJ de arrondissementen met honderd nieuwe (Antwerpen, Halle-Vilvoorde) heeft zich nu ook TongerenMaaseik gevoegd en goed op weg is Gent-Eeklo.

Het gedirigeerde optreden van het leger staat in
schril kontrast met het vreedzame karakter van de
manifestaties voor demokratisering.
Het IS een zoveelste afschuwelijk bewijs dat totalitaire regimes hoedanook verkrampt en repressief
reageren tegen demokratische verzuchtingen. Elk
respekt voor zelfs minimale mensenrechten lijkt hierin afwezig De Volksunie wenst er trouwens op te
wijzen dat het Chinese regime even repressief optreedt tegen uitingen van volksnationalisme.
In Tibet, in de Chinese binnenstreken worden de
volkerenrechten even hard met de voeten getreden.
De VU vraagt dat de Belgische regering met de
meeste klem protesteert tegen deze volksmoord die
het Chinese regime heeft gepleegd De VU pleit
ervoor dat alle kontakten met het regime worden
opgeschort. Tevens dient gestreefd naar een eensgezinde Europese houding terzake Aan het Chinese
regime dient met alle middelen duidelijk te worden
gemaakt dat zij haar internationale geloofwaardigheid zeer sterk heeft geschaad Een positieve tegemoetkoming van het regime aan de demokratische
krachten in China is gewenst vooraleer de relaties
met het land kunnen worden genormaliseerd.

OKI
Het VU-Partijbestuur heeft tevens een bespreking
gewijd aan de herstrukturering van de openbare
kredietinstellingen Nadat dit dossier jarenlang door
besluitloosheid werd gehipotekeerd heeft deze regering uiteindelijk ook in deze aangelegenheid de koe
met de horens gevat In het licht van de Europese
eenheidsmarkt en de daaraan verbonden financiële
ruimte is het noodzakelijk de toekomst van onze
OKI's op korte termijn veilig te stellen De VU roept
alle Vlaamse regeringspartijen op erop toe te zien dat
in het toekomstige beheerskoncept van de nationale
OKI's Vlaanderen een voldoende ruime plaats toegemeten krijgt.

Hoed af!

ARRONDISSEMENTEEL
Streefdoel

INFORMATIEWEEKEND
„HET BETERE
VLMNDEREN"
Volksunie organiseertHet Betere Vlaanderen
Informatie kadenweekend voor Volksunieleden en militanten
9 en 10 juni 1989.
* staatshervorming en Vlaanderen
door minister Hugo Schiltz
* De Vlaamse Regering: lief boom voor het
lietere Vlaanderen
door Gemeenschapsminister Johan Sauwens
* Toel(omst van Vlaanderen :Toel(omst van
de Volksunie!
door Volksunievoorzitter Jaak Gabnéls.

Uuven: Vrijdag 9 juni 1989 vanaf 20.00 uur
— Salons George
Gent: Zaterdag 10 juni 1989 vanaf 14.00 uur
— ICC/Roraliénpaleis (Orangezaal)

34,4

49
125
63
52
19
89
30
26
138
66
27
31
39
10
19

(+4)
( + 4)
( + 2)
(+8)
(+2)
( + 1)
( + 1)
(+9)
(+1)
( + 1)
( + 7)
(+1)
( + 1)
( + 6)

975 (-h48)

TOP-WERVERS
Individueel wordt in de laatste gelederen aan de
boom geschud Drie nieuwkomers Jaak Baelemans,
Romain De Grave en Nieke Stradiot komen plots uit
het mets en zogen er voor dat de staart van de Top 20
er anders is gaan uitzien
1.
2
3
4
5
7
8.
9.

VU OP TV

VU OP RADIO

Dinsdag 13 juni om 19u.25 op BRT 1 : Euroverkiezingsspot van de VU. Met Europarlementsleden Jaak
Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers, Rosa Lernout-Martens en VU-voorzitter Jaak Gabnéls.

Dinsdag 13 juni op BRT 1 na het nieuws van 13 uur.
Met de Europarlementsleden Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers, Rosa Lernout-Martens, VUvoorzitter Jaak Gabriels en Vic Anciaux, lijsttrekker
voor de Hoofdstedelijke Raad
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Totaal

100
49
43

Bovenaan rukt André Willems naar de top!

Tevens is een verdeling van personeelskaders en
kredietbestedingen in verhouding tot de inbreng hier
ten zeerste verantwoord.

WIJ -

1. TongerenMaaseik .
. 120,5
2. Dendermonde
75,4
3 Aalst
....
56,8
4. Oostende-VeurneDiksmuide . . .
55,7
5. Halle-Vilvoorde
53,4
6. Hasselt
52,5
7 Roeselare-Tielt
49,5
8 leper
...
46,3
9 Gent-Eeklo
38,7
10. Mechelen
29,7
11 Sint-Niklaas
24,8
12 Antwerpen .
24,5
13. Leuven .
. 24,17
14. Brugge
23,3
15. Kortrijk
...
20,9
16. Turnhout . . .
16,4
17 Oudenaarde . 13,9
18. Brussel
11

Nieuwe
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13.
14.
15
17.

Bert Verleysen, Munsterbilzen
André Willems, Maasmechelen
Georges Raes, Ledegem
Ivo Coninx, Genk
Karel Rigo, Gent
Marie-Louise Thiebaut, Berg
Jaak Gabnéls, Bree
Anny Lenaerts, Wilrijk
Jan Caudron, Aalst
Jaak Vander Haeghen, Oudenaarde . . . .
VU-Deerhjk
VU-Wingene
VU-Vilvoorde
Enk Vandewalle, Izegem
Rita Gaublomme, Boechout
VU-Haacht
Jaak Baelemans, Rijkevorsel
Romain De Grave, Sint-Gillis-Waas
Eva De Vos, Nederhasselt
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse
Koen Thevissen, Dilsen

31
26
20
16
13
13
11
10
8
8
8
8
7
6
5
5
4
4
4
4
4
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VU-FEEST
IN BRUSSEL
Het derde VU-feest in 't hart van Brussel, dat nu
zaterdag in de Ancienne Belgique te Brussel doorgaat, belooft zoals vorig jaar opnieuw een voltreffer te
worden. Een ludieke en feestelijke manifestatie, een
groots en gezellig feest. En dit één week voor de
Europese en Brusselse stembusslag! De Ancienne
Belgique moet uit haar voegen barsten, het feestgedruis van die avond moet de voorbode zijn van een
klinkende VU-overwinning in Brussel en gans Vlaanderen !

Ancienne
Belgique

fJzJi\jeA'i^UnaAt

Stadl»Li» .

EJJutuiat.

yym^w
<iij\XAasX. S t o l o n

Oud Kottn^^-T/^
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in 't hart van Brussel
Vanaf 20u. wacht,,Peper en Zout" de feestneuzen
op aan de ingang van de zaal. „Peper en Zout"
toeteren leuke en swingende melodietjes.

10 VOSSEM-TERVUREN: 19de Volksuniebal met
Disco-bar Rastelli Frank in zaal Edelweiss, Vossemberg te Vossem. Aanvang: 21 u. Iedereen welkom.
Org.: VU-Tervuren.
11 VLEZENBEEK: Zevende aardbeienjogging.
Start Zaal Elysee, Dorp. -12j.: 1 km; keuze uit 7, 14
en 21 km. Allen starten om 15u. Inschrijven vanaf
13U.30. Kosten 50 fr. zonder medaille, 75 fr. -12j., 150
fr. + 12j. met medaille. Org.: Vlaamse Werkgroep De
Vrede.
11 DWORP: Europa vandaag en morgen. Praatkaffee met Hans De Belder en Gunther Pauli, in 't
Gravenhof te Dworp om 10 uur. Muzik. omlijsting:
Ghislain Potvlieghe. Org.: Kring Groot-Beersel.
13 HALLE-VILVOORDE: werkvergadering voor het
arr. bestuur: verzending oproepingsbrieven getuigen
18 juni 1989 en verzending brieven voor Brussel.
Vanaf 19u. in het sekretariaat.
15 HALLE-VILVOORDE: Vergadering voor het
(verkozen) arr. vestuur om 20u. in 't Schuurke.
22 HALLE-VILVOORDE: Vergadering voor het uitgebreid arr. bestuur om 20u. in 't Schuurke.
30 LENNIK: Barbecue t.v.v. Pajottenlands Jongerencentrum. In Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 vanaf 18u. Inschrijven op tel. 02/532.14.41.

Tussen 21 en 22u. treden achtereenvolgens Kris
de Bruyne en Connie Neefs op, het orkest Ricoh
Zoroh houdt ,,het spel aan de waggel" op de dansvloer tot een stuk na middernacht. Intussen krijgen de
nostalgiekers de kans om de benen te strekken op
oude vertrouwde klanken uit de jaren zestig: in de
Bar Americaln geeft diskobar,,Golden Sixties" van
katoen!
ZIJ die het niet zo begrepen hebben op versterkers,
klankkasten en de daaruit voortvloeiende decibels,
kunnen zich in een wat intiemere sfeer terugtrekken
in de bodega. Alhoewel daar komt ,.Zakdoek" na
22u. het intieme karakter toch een beetje verstoren
met hun brutale, doch simpatieke geluidjes.

it

JtuiijieUn.

Voor de ijdeltuiten nog dit, er is ons medegedeeld
dat de BRT-televisie met de camera in aanslag een
bezoekje komt brengen. Zodus, allemaal naar de
kapper, tanden poetsen en in uw beste plunje A.B.waarts!
W/aar uw autootje parkeren ? Geen zorg, de feestkommissie zorgde voor bewaakte plaatsen op de
private parking van de Brabantse Provincieraad (zie
plan). Vanaf 19u.30, heel de nacht. Voor wie een
inkomkaart van het feest kan tonen. Zorg er dus voor
dat u bij de eerste honderd fuifnummers bent.
Tot zaterdag I

Onlangs was de Euro-bus op het marktplein van Lennik In het Pajottenland. Het publiek
werd een groots programma aangeboden. Twee warme luchtballons (een met Kuijpers en
Annemie Van de Casteele en een met burgemeester Van Vaerenbergh) gingen de lucht in.
Zakdoek zorgde voor animatie en een prachtig vuurwerk rondde de manifestatie af.
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24, 25, 26 EN 27 AUGUSTUS:
13DE VREDESFIETSELING NAAR
DE IJZERBEDEVAART
Bij de aankomst van de 12de Vredesfietseling in
1988 sprak VOS-voorzitter Herman Vandezande volgende woorden tot onze groep jonge fietsers:
voorde 12de keer eindigt hierte Diksmuide, uw
fietseling bij de Vredespcmrt.
70 jaar geleden begon voor de fronters, de droom
én de aktie voor vrede, maar in die 70 jaar sneuvelden bijna 70 miljoen mensen in oorlogen. 1 miljoen
per jaar. Veelal jonge mensen, met een jong gezin,
soms al kleine kinderen (...) Ze waren niet ouder dan
jullie. Kijk naar de overlijdensdatum op hun graf, hier
in de krypte. Het is een schrijnend verhaal. Maar
welke kracht straalden zij toen niet uit! En kracht die
ons nog inspireert (...) Het was een immense kracht
die hier aan de IJzer groeide. 17-18 jarigen, gingen
een blauwdruk vooreen nieuwe wereld schrijven: „er
mocht nooit meer oorlog konwn" — dat was hun
bekommernis. Elke mens heeft recht op leven en dus

op vrede. hJlaar hoe bereik je vrede ? Vrede vind je
jammer genoeg met zomaar! Vrede moetje maken."
Aan die vrede bouwen ook wij, Vredesfietsers.
Jaarlijks trekken wij naar de IJzerbedevaart, per fiets,
dwars door Vlaanderen, van Voeren naar Diksmuide.
Wij doen dit omwille van tiet fietsen, de ontspanning en het plezier, maar hoofdzaak blijft de IJzerbedevaart zelf. De idealen van de Vlaamse frontsoldaten uit de eerste wereldoorlog, „zelfbestuur",,,nooit
meer oorlog" en de bekommernis voor een zelfstandig, volwassen en verdraagzaam Vlaanderen zijn
voor ons brandend aktueel.
Dit jaar organiseren we voor de 13de keer de
Vredesfietseling. Wens je er bij te zijn? Neem dan
even kontakt op met het nationaal sekretariaat van de
Vredesfietseling: Omwentelingstraat 13, 1000 Brussel, tel.: 02/217.63.28.

HET MINISTERIE
VAN ONDERWIJS
DEELT MEE
Het ministerie van Onderwijs doet een oproep tot
de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in het
Gemeenschapsonderwijs. Het gaat om betrekkingen
met volledig leerplan, sociale promotie, deeltijdse
opdracht en duobaan.
Voor het schooljaar 1989-1990 zijn tijdelijke wervingsambten te begeven in de onden«ijsinstellingen
van de Vlaamse Gemeenschap.
Kandidaturen, gesteld op speciale aanvraagformulieren TWA worden ingewacht tot 30 juni bij Ministerie
Van Ondenivijs, Bestuur beheer personeel rijksonderwijs. Aanwerving en bevordering (T.W.A. 1989-1990),
T.a.v. de heer D. Mattens, bestuurssekretaris, Rijksadministratief Centrum, Arcadengebouw, Ie verdieping, 1010 Brussel.

GRENSPAAL
NAAR BOKRIJK
Met een ludieke aktie hebben Europarlementslid
Willy Kuijpers en VUJO willen wijzen op het waanzinnige van de grens tussen de twee Limburgen.
Een grenspaal, één van 1.270 aan onze oostelijke
,,grens" werd losgewikt en naar Bokrijk overgebracht.
Gevraagd naar het waarom van deze ,,verhuis"
antwoordden de initiatiefnemers:
— De gemeentelijke, provinciale en federale gezagsinstanties moeten van nu af het grensoverschrijdende voorbereiden, willen we niet in een „no man's" tijd
terecht komen, einde '93.
~ Tussen 1795 en 1893 vormde Limburg, één
bestuurlijk en gemeenschapsvoelend gebied. Het
waren de toenmalige „grote" mogendheden die
vanuit het „buitenland" door het Verdrag der 24
Artikelen de scheiding oplegden. Sedertien verdeelde deze grens en vernietigde meer dan ze opbouwde.
— Uit een onderzoek van jutf. H. Heeg (Nederlands
Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Rekreatie) — juli 1986 blijkt uit de onderzochte groep ZuidGost-Limburgers, dat 79 % in het afgelopen jaar in
West-Limburg gewinkeld had. Meer nog: 1 op 4 ZuidOost-Limburgers bezoek West-Limburg 1 keer per
maand of meer.

Nutteloze grenspaal tussen de Limburgen naar Bokrijk.

* De ,,dode" Maaskommissie moet geaktiveerd en
uitgebreid worden met milieudeskundigen. Zij dient
In de eerste plaats een waterbiotoop- en omgevingsplan op te stellen. In de eerste plaats denken we aan
de invloed van de bestaande bedrijven en kernenergie-Installaties.

* De betrokken overheden van het Maasbekken
dienen — vooraleer zij aan de Noordzeekonferentie
deelnemen eerst onderling overeen te komen met
één bindend standpunt, zodat de Maasgegevens niet
uitgespeeld worden ten aanzien van andere (gelijkaardige) problemen.

studie te begeleid en ondenworpen aan alle „oeververantwoordelijken". De tewerkstelling kan geen alleen-zaligmakende beslissingsfaktor zijn. Ter venwijzing: de goed beheerde natuurgebieden, zoals het
Zwin of de Hoge Veluwe zijn even sterk tewerkstellend dan deze megatomane, kapitaalsverslindende
en omgevingsstorende plannen.

* Het wetenschappelijk onderzoek rond de Maasbiotoop dient gezamenlijk gekoördineerd-aangepakt
te worden.

De Volksuniejongeren zijn echter niet van plan het
bij deze ene ludieke aktie te laten.

• De bestaande RO-plannen moeten voor beide
oevers geharmoniseerd worden vanuit een algemeen
beleidsoogpunt. Zij moeten dezelfde wetgevende
waarde venwerven.

* Plannen zoals dat van de NV Aqua Terra, om met
125 km Maasoeverlengte en ongeveer 3000 ha één
watersportgebied te scheppen dienen met een MER-

— Een aantal leefmiddenpunten rond de Maas als
bindende stroom tussen West- en Oost-Limburg dringen zich onmiddelijk:
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Zij willen zelfs de militaire overheden helpen. Rond
de stad Maastricht staan nl. 50 grenspalen net buiten
schootsafstand, zodat men de „Belgische soevereiniteit" niet zou schenden als men zijn stad verdedigde.
De kanonnen dragen nu verder, dus waarom niet
meer grenspalen naar Bokrijk brengen?

UIT DE REGIO

LIMBURG
JUNI
24 MUNSTERBIUEN: Memoriaal Clement Huygen: een voetbaltornooi ingericht door VU-Munsterbilzen. Ook op 25 juni en 1 en 2 juli.

VOEREN
Op 27 augustus 1989 heeft vanaf 13u.30 het 21ste
Verbroederingsfeest Limburg-Voerstreek plaats.
Gevraagd worden:
Schutterijen, muziekverenigingen, drumbands,
folkloristische dansgroepen, vendelzwaaiers e.a. verenigingen.
Kontaktadres: Schuttersgilde St-Martinus, Veurzerveld 28B, 3790 Voeren, tel. 041/81.05.08.

NIEUW BESTUUR
GROOT-BERINGEN
Voorzitter: Ronny Volders; O/Voorzitter: Marcel
Vanzonhoven; Sekretaris: Freddy Vandermaesen;
Penningmeester: Georges Kenens.
Leden: Georges Kenens; IJzerbedevaartkomitee:
Marcel Heyligen; Verkiezingen: Betty Buys; F W :
Yvonne Konings; Organisatie: Agnes Vranckx; WIJabonnementen: Freddy Vandermaesen; Propaganda: Eddy Hoeybergs; VUJO: Remain Fredenx. Arrend. Bestuur: Leonard Heyligen en Herman Van
Vaerenbergh.

VUJO-LIMBURG
ACHTER SAUWENS
In een persmededeling reageren de Volksuniejongeren van Limburg op de beshssing van de Vlaamse
Regering inzake de sluiting van KS.
VUJO-Limburg zegt dat deze beslissing voorbarig
is en zeer nadelig voor Limburg. Op een ogenblik dat
de werkkx>sheid nog hoger ligt dan in de rest van
Vlaanderen, lijken de rekonversieplannen met meer
te zijn dan een zeepbel. De beslissing van de
Vlaamse Regering garandeert pp geen enkele wijze
de aanwending van de vrijgemaakte gelden in Limburg.
Voor VUJO-Limburg is het onbehooriijk dat Gaston
Geens en met hem OJP en SP de Volksunie willen
dwingen om mee te tekenen voor deze nefaste
beslissing. Vandaar dat VUJO-Limburg haar vertrouwen in minister Johan Sauwens bevestigt temeer
daar het vanzelfsprekend is dat een proportioneel
sainer>gestelde meerderheidsregering beslissingen
kan nemen meerderheid tegen minderheid.
Er zal in Vlaanderen nog veel moeten veranderen
voordat we kunnen spreken van een nieuwe politieke
kuHuur.

NIEUWE KERNAFDELING HASSELT-RUNKST
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
kwamen enkele mensen van de wijk Runkst bijeen
om deze toestand te evalueren. Het idee om voor de
volkrijkste buurt van Hasselt, ong. 15.000 inwoners,
een aparte afdeling op te richten werd een van de
meest gehoorde suggesties. Na maanden van kontakten en overleg werd besloten een kern-afdeling
onder de vleugels van afdeling Hasselt op te richten,
met de bedoeling de afstand tusseen de basis en het
bestuur te verkleinen en alzo, met eventuele navolging van andere wijken, een groter potentieel te
krijgen aan aktieve medewerkers en kaderieden Het

volgende bestuur werd verkozen. Voorzitter Patrick
Opdenakker, sekretaris Francis Dedeurwaerder, penningmeester Frans Vanbrabant. Leden: Jo Reekmans, Marie-Paule Cuypers, Guy Colemont, Guy
Oversteyns, Armand Cuypers, Flor Haesevoets.

NIEUW ARRONDISSEMENTEEL BESTUUR
TE TONGERENMAASEIK

Heri<oen als arr. voorzitter werd Nand Mouling
(Bree); arr. sekretaris: Diane Truyen (HouthalenHelchteren). Als bestuursleden werden aangeduid.
Victor Walpot (Voeren), Linda Vissers (Overpelt),
Rejan Minnekeer (Lanaken), Jos Claessens (Bocholt), Ene Eyckmans (Bree), Jos Roebben (Beverst),
Johan Cuypers (Bilzen).

Hotel Overelnde te As was de aangewezen plaats
om op 2 mei j.L. de installatie van de nieuwe arr. raad
en de verkiezing van het nieuwe arr. bestuur van
Tongeren-Maaseik te laten doorgaan.
Onder het waakzame oog van ere-senator Bob
Maes en partijvoorzitter Jaak Gabriels werd eerst een
overzicht gemaakt van stemgerechtigde en plaatsvervangende leden voor de arrondissementele raad.
Hierna volgden de respektievelijke verkiezingen
met volgende resultaten:

Jo Reeksmans en Patrick Opdenakker zullen als
vertegenwoordigers van deze kern zetelen in het
afdelingsbestuur Mensen die eventueel aktief aan
deze kern willen deelnemen of een financiële steun
willen verlenen kunnen terecht op volgende telefoonnummers: 011/27.42.39 of 011/27.44.31.

Voor de verkiezing van 5 bijkomende effektieve
partijraadsleden werden verkozen: May Olaerts
(Maasmechelen), Jo Geebelen (Bree), Jos Roebben
(Beverst), Jaak Cuppens (Neeroeteren) en Luk Robijns (Borgloon).
Als plaatsvervanger voor de effektieve partijraadsleden werd Maarten De Ceulaer (Bree) aangeduid.
De vaste plaatsvervanger voor voorzitter of sekretaris
zal eeriang aangeduid worden.
Tot slot van deze arr. raad dankte Jaak Gabriels de
uittredende bestuursleden en wenste het nieuwe
bestuur een suksesvolle 3-jarige werktermijn toe
E. Eyckmans

ADVERTENTIE

Gemeentebestuur 2110 Wijnegem
Het gemeentebestuur van Wijnegem verklaart de plaats (m/v) open en legt een
werfreserve aan van:

— aspirant-politieagent
— redder (gemeentelijk zwembad)
Uiterste inschrijvingsdatum: 15 juli 1989.
Nadere inlichtingen: gemeentesecretariaat, gemeentehuis, 2110 Wijnegem. Tel: 03/353.60.43.
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Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

Herentalsebaan 5 5 0
2220 Wommelgem
Tel. 0 3 / 3 5 3 . 2 6 . 5 0
Open van 9 tot 20 u. van maandag
tot zaterdag.

091/60.13.37

EEN ADVERTENTIE
IN WIJ
RENDEERT!
TEL.: 02/219.49.30

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel.: 053-66.83.86
AFD.: OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel.: 054-33.17.51
054-33.11,49

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

\

ETRA

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

w|/
y * ^
^ 4 ^

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM
'^chemicaliën

~

03/888.69.35

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tet. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

TUINAANLEG
+ ONDERHOUD

Wens je een leeuwenvlag of -wimpel te
kopen? Of leeuwenspeldjes — badges
— glasramen — boeken over Vlaamse
Beweging?

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

Bezoek dan In Leuven, Parijsstraat 75
de IJzerbedevaartwInkel.
Openingsuren: elke werkdag van
14U.30 tot 17U.30. Op vrijdag ook In de
voormiddag van 10u.30tot 12u.15. Telefoon: 016/22.09.66.

BOH'.
Ja, ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlictitin- 1
gen.

AZ

Naam:
1

/Adres •

vemndas genkav.

Gemeente:

/nrmm^ammmMMttiiiiittttiittiiitini
Kreatiever bouwen voor beter wonen"

Tel.:

....

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak.
Info n veranda/pergola AZ Privé
n veranda/pergola Horeca

Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel.: (011)36.32.60.
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ANTWERPEN
JUNI
9 BONHEIDEN-RIJMENAM: Aspergesfestival. Orkest — sfeer — asperges. 500 fr. inkl. aperitief. Vanaf
I9u. in de Dits Feesthoeve te Rijmenam.
10 RIJMENAM: Groot Vlaams-nationaal Euro-Tuinfeest in fiet domein van Weyneshof, Weynesbaan 12'
vanaf 18 uur. Met Jaak Vandemeulebroucke, Willy
Kuijpers, Herman Candries en Walter Luyten. Inkom
+ barbecue: 400 fr. p.p., -12j. 150 fr. Animatie:
Dixieband en DJ. Inschrijven: 015/51.31.69 (na 19u.)
en 015/20.52.00. Org.: VU arr. Mechelen.
10 KAPELLEN: Rondleiding in fiet Poldermuseum.
Een vleugje nostalgie van vroeger. Bij mooi weer
volgt polderwandeling aan de overkant. Samenkomst
aan museum Lillo, om 14u. (kan ook met fiets). Org.:
FVV-Kapellen.
11 ANTWERPEN: Ontbijtgesprekken om 10u.30 in
fiet Fakkelteater, Hoogstraat 12, met Rik Coppens.
Deelname ontbijt: 200fr. (niet verplicfit) Org.: Coremanskring Antwerpen.
13 SCHOTEN: „Het Europa der Volkeren: mogelijkfieid of utopie ? — De kracfit der idee'' door Walter
Luyten. Om 20u.30 in restaurant De Horst, Horstebaan. Inkom gratis. Org.: VU-Schoten.
16 WILRIJK: Praatcafé in tiet kader van de Euroverkiezingen, in De Kern, aan de Bist te Wilrijk om
20u. Met Jofian Sauwens en Guntfier Pauli. Org.:
vu-Wilrijk.
21 BERCHEM: Mevr. Van Leeckwijkc verklaart op
humoristiscfie wijze spreuken en gezegden over
Antwerpen. In tiet Kultureel Centrom om 20u. Org.:
FW-Berchem.
23 ANTWERPEN: Ledenbijeenkomst met eten
(Waterzooi). Vanaf 18u.30 bezoek aan het Museum
voor Rederijkerij en Amateurtoneel, Durletstraat 4.
Eten vanaf 20u. Deelname: 200 fr. p.p. Inschrijven:
03/216.14.70. Org. VU-Antwerpen-Stad.
25 BERCHEM: kursus „Opleiding gemeenteraadsleden" (deel 4), Alpheusdal, F. Williotstraat 22, om
lOu. Org.: VVM i.s.m. Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel.
JULI
,.*f tri
1 MEERHOUT: 11-jullvlering rrtet barbecue. Org.:
vu-Meerhout.

NIEUW ARR.
BESTUUR
TE MECHELEN
Voorzitter: Jef Van Weert, Kessel. Ondervoorzitter
Danny De Guyper, Hallaar. Sekretaris: Mia Billiet,
Rijmenam. Penningmeester: Jef Lemmens, Nijlen.
Pers, Informatie en Propaganda: Wilfried Pashley,
Mechelen en Etienne Servaes, Sint-Amands (m.m.v.
Herman Candries voor de pers). Organisatie: Eddy
Andries, Sint-Katelijne-Waver. Leden en Wij: Louisa
Vermeulen, Hombeek. Jongerenwerking + vorming:
Koen Anciaux, Mechelen. Voor de vorming zal hij
bijgestaan worden door senator Walter Luyten.
Voor de partijraad: Fred Stevens, Danny De Cuyper, Frans Lachi. Plaatsvervanger: André Meys (Hofstade).
De plaatsvervanger voor de voorzitter en de sekretaris moet nog aangeduid worden.

EURO-MEETING TE MORTSEL
Op dinsdag 16 mei j . l . had te Mortsel in aanwezigheid van een 45 geïnteresseerden een
Euromeeting plaast.
Gastsprelcers waren Willy Kuijpers, die kort geschiedenis en groei van het Europees
parlement belichtte en Gunther Pauli die zijn toekomstvisie op ekonomisch gebied gaf.

NIEUW VU-BESTUUR
TE SCHOTEN

NIEUW BESTUUR TE
KONTICH-WAARLOOS

Voorzitter: Peter Herbosch. Ondervoorzitter: Bruno Van Impe. Sekretaris: Hilde Dox-Verschaeren.
Penningmeester: Lieven De Smet. Propaganda:
Maarten Stockbroeckx en Jan Dox. Feestleider: Bruno Waterschoot. Mandatarissen: Hilde Dox-Verschaeren en Fred Jacobs. Afgevaardigde arrondissement : Herman Dox en Maarten Stockbroeckx. Vrouwenwerking : Els Moortgat-De Jong.

Op 29 januari 1989 werd te Kontich een nieuw
afdelingsbestuur verkozen. De grote opkomst van
leden betekende een steun voor dit 18-koppen tellende bestuur dat ondertussen reeds uit de startblokken
vertrok. Dit feit betekende tevens een nieuw entoesiaste start voor de afdelingswerking: ondertussen
werden 5 bestuursvergaderingen gehouden, 3 fraktiebijeenkomsten, werden 3 ledenbladen verspreid,
één streekpers ligt klaar, een ledenraad werd georganiseerd, en een dansfeest en wandeling gepland.
Tevens worden de Europese verkiezingen grondig
voorbereid en maken we deel uit van de plaatselijke
meerderheid met 2 schepenen en de ondervoorzitter
van het OCMW.

NIEUW BESTUUR
VU-BRASSCHAAT
In Brasschaat werden op 17 februari j.l. VU-bestuursverkiezingen gehouden. Volgend bestuur werd
verkozen:
Voorzitter Jan Verschoren, Sekretaris Vera Lewijse. Bestuursleden: Koen Liégeois, Herman Coene,
Jan Sevenhans, Rein Schiltz, Jan Bresseleers, Wim
van der Steen, Jaak Decru (OCMW-raadslid), Roger
Vanthillo (gemeenteraadslid), Herman Lauwers (gemeenteraadslid) en Lutgart Desmet (gekoöpteerd).
De samenstelling van het bestuur werd gevierd
tijdens het ,,Wakkere Bal" op 11 maart. Er werd
gedanst tot in de vroege uurtjes. In Brasschaat zorgt
dit nieuwe team met een entoesiaste inzet voor de
VU-belangen. Het nieuwe bestuur nam zich voor om
de komende 6 jaar zoveel mogelijk inbreng te verkrijgen van alle leden en simpatisanten met een open
bestuursbeleid voor ogen.
VL'88, een kultuurgerlchte vereniging, en de studiekring Dosfel zullen centraal staan in de aktlviteiten
naar buiten uit. Op het programma van VL'88 stonden sinds de vorming van het nieuwe bestuur een
Kaas- en Wijnavond, in samenwerking met de Coremanskring ,,het Zwarte Goud" (Arenbergschouwburg), een optreden van De Nieuwe Snaar en de
,,Europese Avond" met Willy Kuijpers en Gunther
Pauli.
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Telkens de eerste zondag van de maand is er
bestuursvergadering en kunnen de leden onze mandatarissen ontmoeten samen met Hugo Coveliers, de
petei van onze afdeling.
Bestuur Kontich-Waarloos: Voorzitter, Erik Faes;
sekretaris, Hilde Hermans, ondervoorzitter, Ferre De
Beukelaer; ondervoorzitter Koen Van Der Auwera;
penningmeester, Hugo Van De Poel, streekpers,
Ludo Saenen, organisatie, Guy Michiels en Kurt
Jacobs; festiviteiten, Erwin Van Den Bergh en Hilde
Hoogstoel; propaganda. Marcel Switsers; wijkwerking, Wiske Herbosch; ledenwerking, Veerle Vandenbulcke; wijkafgevaardigde, Nieke Van den
Bergh; nevenorganisaties, Bart Scholiers; OCMWondervoorzitter Landa De Hert; eerste schepen Mon
Van den Hauwe; gemeenteraadslid (toek. schepen)
Ern'm Brentiens.

ZOEKERTJE
Q 45-jarige paswerker-monteerder, met jarenlange
ervaring in onderhouds- en technische diensten,
zoekt een passende betrekking in Brussel of ten W.
van Brussel. Voor inl. tel. staatssekretariaat Valkeniers, 513.83.00 post 311.
WIJ - 9 JUNI 1989
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IN MEMORIAM WIM MAREEN
Na de jongste oorlog kwam een Vlaams-nationalistisch plattelands-onderwijzer als zovelen van zijn
soort gebroodroofd door de repressie, naar Gent om
er een drukkerijtje te beginnen aan de Duifhuisstraat
Dat was het begin van de Drukkerij Mareen, in een
paar decennia uitgegroeid tot eén van de modernste
en kwalitatief beste drukkerijen van Gent
Vader Mareen had een dochter en vijf zonen,
waaronder Wim Hij ging evenals zijn broers na zijn
humaniorastudies in de zaak Wim Mareen trouwde,
kreeg een zoon, werd weduwnaar Hij hertrouwde
met Jo De Pril en kreeg nog drie dochters Een
prachtig gezin
HIJ werkte hard, droeg het zijne bij tot de bloei van
het bedrijf
De familie Mareen bleef het Vlaams-nationalisme
trouw Ook Wim, overigens zonder zich op te dringen
of op te vallen Hij bleef jarenlang gewoon lid van de
afdeling St -Denijs-Westrem, een typische landelijkerandgemeenteafdeling, waar de leden ook vrienden
zijn HIJ werd er pas vrij laat „ontdekt' Doch dan ging
het vlug Wim werd bestuurslid, nadien voorzitter van
de afdeling en lid van het Politiek Kollege van GrootGent
In 1986 nam Jan Ritzen afscheid van het arrondissementsbestuur van Gent Eekio, dat hij gedurende
meer dan 25 jaar had geleid Wim Mareen werd de
nieuwe voorzitter
Men zal, waar dan ook in de politieke wereld,
zelden iemand ontmoeten die zich zo zou inzetten
Wim was overal geen afdeling kon een receptie
organiseren, een bal een kaas- en wijnavond of
barbecue, een voordracht, diskussieavond of een
belangrijke bestuursvergadering, of de arrondissementsvoorzitter was daar, rustig, luisterend, aanmoedigend, soms mild soms streng, altijd bekommerd
om het belang van de partij
De vergaderingen van het arrondissementsbestuur
en van de arrondissementsraad leidde hij met vaste
hand, inderdaad ietwat streng, ook ietwat plechtig en
de hand houdend aan de vormen, allicht ongewoon
voor sommigen in een zoals de onze bij uitstek nonkonformistische partij, met zovele individualisten
Probleemgemeenten probleemafdelingen waren
zijn zorg talloze uren besteedde hij aan het samenbrengen van mensen, het op- of heroprichten van
afdelingen, het uitpraten van tegenstellingen, ruzies,
moeilijkheden allerhande Vrijwel geen avond ging
voorbij of hij was ergens voor de Volksunie op pad
Nederiger taken misprees hij met hij was één van
de drijvende krachten achter het VU-café ter gelegenheid van de Gentse Feesten achter het arrondissementeel bal
Maar vooral het programma van de Volksunie
beleed en beleefde hij als geen ander In heel zijn
aktiviteit had hij dét altijd in de eerste plaats voor
ogen de arrondissementsvoorzitter te zijn van een
Vlaams-nationale, naar Vlaamse autonomie strevende politieke partij met een rechtvaardigheids-, verdraagzaamheids- en vredesprogramma, en met een
echt en evenwichtig milieubewustzijn
De prachtige milieu-stickers „Water is waardevol " werden onder zijn impuls ontworpen en verspreid
Van een beweeglijke partij ook de met altijd even
gemakkelijke verruimingsoperatie in ons arrondissement heeft hij loyaal en trouw gesteund
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ADVERTENTIE

De ziekte die hem enkele dagen geleden heeft
geveld, had hem verscheidene maanden geleden
reeds overvallen Wij wisten het Wim sprak er nooit
over, hoewel hij besefte dat hijop termijn veroordeeld
was HIJ nam het op zoals alleen een echte grote dat
kan, hij deed gewoon verder Ai kostte het hem vaak
bovenmenselijke inspanningen Soms zagen wij het
hem aan
Doch hij bleef altijd Wim gelijk ter zake, met de
zakelijkheid van de industrieel, ernstig en een tikje
plechtstatig, nooit aflatend Ondanks opstoten van de
ziekte, operaties, pijnlijke behandelingen, Wim bleef
even onverstoorbaar het arrondissementsbestuur en
de arrondissementsraad voorzitten
BIJ de bestuursverkiezingen van 11 mei werd hij
ondanks zijn gezondheidstoestand (hij kon nauwelijks nog verstaanbaar spreken) opnieuw tot arrondissementsvoorzitter verkozen
Op 17 mei zat hij nog zoals altijd met zijn traditioneel gezag het nieuwe arrondissementsbestuur voor
De zaterdag daarop werd hij in het UZ opgenomen
Ook m het ziekenhuis was zijn bekommernis, was
datgene waar hij mee bezig was, de toekomstige
werking van het arrondissement
ZIJ toestand verslechterde spoedig, op 23 mei
geraakte hij in coma en op donderdag 25 mei stierf
hij
Op 1 juni hebben wij hem met zijn velen begraven
Alle afdelingen van het arrondissement, evenals de
partijtop waren aanwezig of vertegenwoordigd Velen
weenden In de uitvaartliturgie baden wij met ontroering en dankbaar het „Mijn Schilt ende Betrouwen"
en zongen wij het „Gebed voor het Vaderland", dat
hem zo lief was
Van zijn nabestaanden weten wij dat de Volksunie
en het Vlaams-nationalisme de laatste levensjaren
van Wim mede zin en inhoud hebben gegeven Was
het misschien zo, dat hij onbewust voelde dat hij met
zoveel tijd had, en dat hij er daarom ten bate van
Vlaanderen zo mee gewoekerd heeft'
Vlaams-nationalist met een overtuigende vanzelfsprekendheid, bescheiden en intelligent, zichzelf
wegcijferend in mateloze inzet, heeft Wim Mareen op
Ideale wijze het hogere VU-kaderlid geïncarneerd, is
in hem het betere Vlaanderen levend geworden
WIJ zullen pas stilaan beseffen wat wij aan hem
verloren hebben
Naar zijn moedige lieve echtgenote, zijn kinderen
en zijn familie gaan onze gedachten en ons medeleven En zoals zijn wens was en zou zijn de Vlaamsnationale strijd gaat verder
Frans Baert

DANK
Onze oprechte dank voor uw stille blijken van
welgemeend medeleven en waardering bij het
overlijden van ,,ons vader" Wim Mareen
De kinderen, de familie en ikzelf zullen, Wim
indachtig, voor U blijven simpatiseren en uw
idealen warm in het hart dragen
Jo Mareen-De Pril
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VERPLEEGKUNDIGEN
hebben een toekomst
bij het
O.C.M.W.-Antwerpen

Het o C M W -Antwerpen zoekt pas afgestudeerde verpleegkundigen voor tewerkstelling in onze 8 algemene ziekenhuizen en 18 RVT- en bejaardeninstellingen
Alle aspekten van de verpleegkundige zorg
komen aan bod, van geriatrische en psychogeriatnsche hulpverlening tot intensieve zorgen, nierdialyse, hartchirurgie en
brandwondencentrum
Het O C M W beschikt over een eigen
school voor verpleegkunde waar later een
kaderopleidmg kan gevolgd worden met
het oog op de funktie van hoofdverpleegkundige
Binnen de instellingen van het O C M W
wordt gewerkt volgens de meest moderne
concepten en technieken van verpleegkundig handelen Om de snelle evolutie op de
voet te kunnen volgen zijn tal van verpleegkundige werkgroepen aktief (ziekenhuishygiene, zorg voor dementen, zorg voor incontinente patiënten e a ) en worden interne bijscholingen opgezet Tevens zijn de
O C M W -instellingen dikwijls het werkveld voor tal van onderzoeksprojekten, zodat op deze wijze voeling gehouden wordt
met de wetenschappelijke vooruitgang
Ben je gegradueerd, gebrevetteerd verpleegkundige of ziekenhuisassistente en
heb je belangstelling, schrijf dan een sollicitatiebnef met c v naar Mevr Wuyts,
Inspectnce-Nursing, Lange Gasthuisstraat
39, 2000 Antwerpen

AANBEVOLEN HUIZEN
NV BERT Cars en Trucks
Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

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

DE PRIJSBREKER

ESOXSTAN 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

^DEVRIESE^

A^woonvefllchtlng^
^
nv de winne-fabrisac
migrostraat 128
9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

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

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

baron ru?«n<-laan "8
^
8.120 brugge -ï
>
l ^ b a a n brugge - ooslkamp^^

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
Vijfhulzen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
WIJ - 9 JUNI 1989

UIT DE REGIO

VU-MENEN OPNIEUW
NAAR STEMBUS
Zoals geweten gaat Menen opnieuw naar de stembus en wel op zondag 25 juni a.s.
De VU-afdeling legt een vernieuwde lijst voor die
volgende klemtonen draagt:
Vertegenwoordiging van de 3 deelgemeenten. Er
werd resoluut geopteerd om elk van de 3 deelgemeenten een plaats te geven bij de eerste 3 kandidaten.
Rekkem en Lauwe nemen 1/3 van de plaatsen in,
Menen 2/3.
Lijsttrekker wordt VU-voorzitter J. Allijns. Daarmee
wordt de wil tot verjonging en vernieuwing beklemtoond, alsook de eensgezindheid van de partij rondom de voorzitter. Uittredend schepen A. Vandendriessche fungeert als lijstduwer.
Heel wat jonge kandidaten krijgen hun kans. Niet
minder dan 10 kandidaten zijn minder dan 35 jaar
oud!
Ook de vrouwen zijn goed vertegenwoordigd. De
vooropgestelde 25 % (Nationaal Bestuur) werd nagenoeg bereikt.
Er werd gestreefd naar een ruime spreiding over de
diverse beroepskategorieën.

PROGRAMMA
Prioritair in het programma staan:
—
—
—
—
—

Betere beeldvorming van Menen naar buiten toe.
Het Leieprojekt als rekreatiezone.
Restauratie van molen De Goede Hoop.
Verbetering van de verkeersleefbaarheid.
Grotere aandacht voor de deelgemeenten door
decentralisatie.
— Uitbouw van de LAR.
— Verfraaiing van de binnenstad.
— Realisatie van een Stedelijk Museum.

WESTVLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
JUNI
9 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Vierde kaarting. Ook op 11 juni vanaf lOu. Org.: KaartersklubDe
Vlaamse Vrienden.
13 WERVIK: Fietstocht, 25 km langs vlakke, rustige wegen. Start: 15u. op het Steenakker, o.l.v. Albert
Debusschere. Org.: VWG-Wervik-Geluwe.
13 IZEGEM: Zaal ASLK om 20u.: dr. Carfier over
psychosomatiek. Org.: FW-lzegem.
14 KORTRIJK: Doornroosje. Videonamiddag voor
de kleinsten vanaf 4 jaar. Om 14u.30 in WestFlandria-Trefcentrum, Gr. Gwijde van Namenstr 7.
Begeleid.: Ann Stroykens. Inkom gratis. Org.: Vlanajo West Flandria.
19 WERVIK: Reis naar de Zwalmstreek. Vertrek
om 7u.45 met de bus op de Steenakker. Inschrijven
bij A. Debusschere vóór 11/6. Org.: WVG-Wervik.
19 IZEGEM: Busreis naar Frans-Vlaanderen. Org.:
VWG-lzegem.
26 WERVIK: Wandeltocht van 6 km te Wervik.
Vertrek om 15u. op het Steenakker. Org.: W V G Wervik.
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LIJST
1. Joseph Allijns
2. Mare Beghein
3. Edith Serlet
4. Stephane Verraes
5. Dirk Vanholme
6. Herman Cosman
7. Jan Vancompernolle
8. Peter Vandamme
9. Geert Rodenbach
10. Edy Couvreur
11. Jean Pierre Chiers
12. Dini Carrette
13. Marnix Vanryckegem
14. Luc Debaes
15. Roza Roelstraete
16. Eddy Hof lack
17. Laurette Gheysen
18. Lorian Develter
19. Godfried Deleu
20. Marie-Rose Verbrugghe
21. Christine Dobbels
22. Dirk LIppinois
23. Roland Tanghe
24. Jaques Vandenheede
25. Emmanuel Nollet
26. Erna Hannicart
27. Philippe Robbe
28. Jean-Marie Nyssen
29. Luc Lernout
30. Erie Ingels
31. Antoon Vandendriessche.

OOSTVLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
JUNI
10 GENT: Kursus „Opleiding OCMW-raadsleden"
(deel 2). Vakbel vzw, Limburgstraat 90, van 9u.30 tot
17U.15. Org.: W M i.s.m. Vormingscentrum L. Dosfel.
11 ERPE-MERE: Wandelzoektocht. Vertrek ts
13U.30 en 15u. aan boerderij Jan De Vuyst, Poplierenstraat 15 Opaaigem. 1ste inschrijvingen vanaf
13u.30. Afstand ong. 5 km. Deelname gratis. Nadien
barbecue op voormelde boerderij vanaf 16u.30. Voor
info en inschrijven barbecue: bij bestuursleden van
ziekenfonds Priester Daens.
16 BEVEREN: Guldensporen-Viering in zaal Olympia, Kruibekesteenweg, om 20u. Feestrede door L.
Vandenberghe (voorzitter IJzerbedevaartkomitee).
Met optreden van vrouwenkoor „De Nelekes" en
samenzang. Org.: Vl.-Nat. Verenigingen van Beveren.
17 EREMBOOEGEM-TERJODEN: Groepstentoonstelling in de parochiezaal van Terjoden tot en met
19/6. Vernissage op 17/6 om 20u.30. Org.: VTBErembodegem-Terjoden.

STEUN

20 BELZELE: Fietstocht langs rustige wegen naar
Merendree. Info: FVV-Belzele.

VU-Menen dat aldus opnieuw met uitgaven gekonfronteerd wordt verzoekt om steun.
Uw bijdrage kunt U storten op rekening nr. 4659192621-60 van de Volksunie Menen met melding
verkiezingen.

24 EREMBOOEGEM-TERJODEN: Jazz-avond in
zaal Rubens, Ninovestraat te Terjoden. Men kan er
ook genieten van streekbieren, wijnen en kaasschotels. Met jazzband The Oignonriver Show Boat. W K
100 fr., kassa 120 fr. Aanvang 20u.30. Org.: Vlaamse
Kring Terjoden.

Dank voor uw steun.

VU-WAAS VERHEUGD
OVER BESLISSING
GROTE RING
De Volksunie van het Land van Waas verheugt zich
over de beslissing van de minister van Openbare
Werken Johan Sauwens (VU) omtrent de Grote Ring.
' De minister heeft aldus oor gegeven aan de stemmen van het Land van Waas die opkomen voor het
behoud van de groene ruimten, voor de eerbiediging
van het landbouwareaal en voor de schoonheid van
natuur en landschappen.
Het alternatief dat de minister voorstelt, toont dat
hij begrip heeft voor de vraag naar meer veiligheid op
de Expressweg Antwerpen-Zeekust.
Zo werd een jarenlang pleit beslecht. Van in het
begin immers tekende VU-Land van Waas en haar
mandatarissen protest aan tegen het tracé Grote
Ring op het Gewestplan. Onverdroten zetten haar
mandatarissen in de gemeente en in het parlement
zich In voor een alternatief-voorstel en steunde het
Aktiekomitee „Neen aan de Grote Ring" in de
ontwikkeling van een alternatief.
Toch mocht zij nooit begrip ondervinden van de
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25 OOSTEEKLO: Natuunwandeling (7/8 km), gekombineerd met Vlaamse volksspelen. Aanvang 14u.
Om 18u. barbecue. Vertrek: Voetbalplein Matroosje,
Abdijstraat, Oosteeklo. Inschrijven: Dorien Van Gysseghem (091/44.94.97). Org.: VI. Vriendenkring 't
Leeuwke Assenede i.s.m. FVK Gent-Eeklo.
25 LOKEREN; Tentoonstelling: Kunstwerken uit
hechteniskamp Lokeren. Poëzie, beeldhouwkunst
(uit soepbeenderen en hout), tekeningen, schilderijen
en geschriften van voorname Vlamingen. In het
Patersklooster, Luikstraat, Lokeren. Om 11u.30 herdenkinasmis in paterskerk. Info: Fam van den Berghe, Gasstraat 24, Lokeren (091/48.27.78. Org.:
Hekaio, A. Verbruggenkring Lokeren.
JULI
1 GAVERE: Ham... barbecue te Semmerzake aan
de serres van Hugo Vandewalle. Vanaf 19u.30 aperitief. Ham aan het spit tot 22u. 400 fr. p.p., 50 fr. per
kind voor broodje met worst. Info bij Hugo Vandewalle, Dorp 86 te Semmerzake. Org.: VU-Groot-Gavere.

vroegere ministers van Openbare Werken die doof
bleven voor de klachten vanuit het Waasland en
enkel luisterden naar de betonlobby.
Ook in de Vlaamse Regering was het moeilijk
bondgenoten te vinden voor de eensgezinde positie
die in het Land van Waas werd ingenomen.
De Volksunie feliciteert gemeenschapsminister
Sauwens voor zijn beslissing en dankt het Waasland
voor zijn inzet.

LEPEL & VORK
Brood- en
banketbakkerij

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Herberg Viking
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel 03/252 70 98

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

'tboerenhof

industriële
brood- en banketbakker!)
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Co'fiT Zj^

Jfot^t-

>lbdijkans

Affligem

Prijzen voor groepen
op aanvraag

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

kUff^^StraO. 3 3690 ^ee

Jë

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

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

JOOST GOSSYE

SL

Sinds 15 jaar Vlaams-Nationaal trefpunt in het hartje van
Brussel.
Guido Dosogne
Arduinkaai 5 (KVS)
1000 Brussel
02/218.01.27

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

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

Hostellerie

yttciMi
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

De familiezaak met traditie

a2/219.49.30
(redaktle)

02/380.04.78
(Karel Severs)

Feestzaal-Hotel-Restaurant-Tea Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 min van de kust in het
Westvlaamse Verschaevedorpje Alveringem stelt U een zee voor van
Kalmte Komfort Keuken
Rust Flomantiek Rustiek
Wi| bieden U 6 luxueuse kamers met alle denkbare komfort
Kamer met ontbijt 2 pers Vanaf 1750 F
Eveneens pension en 1/2 pension mogeli)kheden
Week endverblijf
Fijne Franse keuken aan de kaart en menus vanaf 695 F
tot 1600 F
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aange
paste menus
Voor informatiepakket nopens onze mogelijkheden lel 058/28 80 07
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Een vakantie begint altijd
goed En je kan ervoor zorgen dat ze
ook altijd goed eindigt. Stop gewoon
eenEuropech-reisbijstandsverzekering
in je valies als je naar het buitenland
vertrekt
Want al heb je een prima
engelbewaarder, soms heb je de
goden tegen. Ga dan niet bidden,
maar bellen Naar Europech
Meteen schiet een hele oi^anisatie m actie om je snel en vakkundig te helpen Ofhet nu om autopech.

ÉK

iJtf

een ongeval of ziekte gaat. In Europa lancevliegtuigen en een helikopter
of erbuiten Overdag of in het holst Europech, das een echte tweede
van de nacht.
engelbewaarder voor jezelf, je gezin
Europech staat immers 24 en je auto
uur op 24 paraat Met een gespeciaGa voor je vertrekt vlug
liseerd team mensen die al 15 jaar
eens langs bij het VTB-VAB-kantoor
samenwerken Met eigen interven- de Kredietbank of de ASLK
tiematerieel, tot en met 2 ambuDan kan niks de pret nog bederven

EUROPECH. MET ZEKERHEID OP REIS.

VTB VAB

