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NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 

Diensten verhuring lange termijn D'IETEREN LEASE 
korte termijn AVIS 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
G A S E R W A R M I N G 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

w de wmne-fabrisac 

migrostraat 128 
B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052 42 33 04 42 39 16 

druKKenj 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mai! 

OEVRIESE 

baron ruuttchuui 7t 
*320 kru||C 4 

kaan kru|fe • Oostkamp 
'' 050/35 74 04 " 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

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

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer. 

053/80.10.09 

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



EERST DIT 

AFSPRAAK 
MET EUROPA 

D
E verkiezingen voor het Europees parlement en de Brussel
se hoofdstedelijke raad van zondag aanstaande vallen in 
België op een merkwaardig ogenblik Net nu, w/anneer dit 
land een grondige gedaantewisseling ondergaat, worden 
WIJ geroepen om over Europa uitspraak te doen 

WIJ doen dat met als Belgen maar als Vlamingen want de 
kiesomschrijving waartoe wij behoren is duidelijk omlijnd en 
verdrinkt met in het grijs van de Belgische staat 

Deze duidelijkheid is met nieuw, zij is een verworvenheid 
uit de Egmontperiode Maar sedert die tijd staat dit land 
stappen verder Als een onvermijdelijkheid haast werd het, 

na één jaar medebestuur door de Vlaams-nationalisten, tot een geregio
naliseerd land omgebouwd Het bereidt zich thans op de zogenaamde 
derde faze van de staatshervorming voor Een finale die een honderdja
rige bevrijdingsstrijd kan bekronen 

Het samenspel tussen deze beweging en Europa ligt voor de hand 
omdat de derde faze deze moet zijn van de grote duidelijkheid over onze 
instellingen, zowel naar binnen als naar bui
ten 

Waarover gaat het' 
Het gaat in de eerste plaats over de recht

streekse verkiezing van het Vlaamse parle
ment Het gaat om volwaardige Vlaamse 
raadsleden die zetelen, met omdat ze toch 
verkozen zijn en die uit het nationaal parle
ment geroepen worden om raprap Vlaamse 
Raad te spelen 

Nee, wat wij willen is een volwassen parle
ment met volle bevoegdheid, met deugdelijke 
kontrolemacht, met initiatiefkracht, een zinvol 
diskussiehuis, in staat tot besluitvorming 

WIJ willen een eigen Vlaams parlement Niet 
alleen om de volheid van het federalisme te 
beklemtonen maar tevens als waarborg voor de parlementaire demokra-
tie Dit eigen parlement houdt ook m dat de huidige senaat het huis 
wordt waar de deelstaten van de federatie mekaar kunnen ontmoeten 
en waar de samenwerking die nog rest kan besproken en besloten 
worden 

Deze duidelijke opdeling houdt in dat geen ander overkoepelend 
orgaan kan geduld worden om het leven van het unitaire België langer 
dan nodig te rekken of nieuw leven in te blazen Enkele oude Belgen 
zitten klaar om dat te proberen Tot zolang Vlaams-nationalisten in de 
regering zitten zal dat met mogelijk zijn, toch blijft het opletten 

Onze zelfstandigheid kan pas volledig zijn wanneer een ander aspekt 
van de derde faze venwezenlijkt wordt, met name de bevoegdheid van 
de deelstaten om buitenlandse verdragen te sluiten 

Vlaanderen heeft in de wereld steeds iets betekend, maar de wereld 
verandert bestendig Nieuwe landen dnngen zich op, met altijd met 
artistieke verfijning of edelmoedigheid maar met karrevrachten goedko

pe konsumptiegoederen Er valt veel te zeggen over onze positie op 
buitenlandse markten, over ons gebrek aan een deugdelijke buitenland
se kulturele politiek, enz 

Onze zuur bevochten zelfstandigheid moet nu inhoud en visie krijgen 
anders sterft zij een zekere dood en zullen de kreten om opnieuw onder 
de naam België te opereren aan kracht winnen Dit kan met meeri 

Onze gemeenschap moet rezoluut en met open vizier naar de 
afspraak met het buitenland Als wij dat echt willen is sukses verzekerd 
Vlaanderen beschikt over voldoende geloofsbrieven van een zelfbewus
te staat federalistisch, werkzaam, vredelievend en gastvrij 

De hervorming die de Volksunie België heeft opgedrongen wil zij ook 
voor Europa Als deze dagen politieke kommentatoren orakelen dat de 
programma's van de politieke partijen zo sterk op mekaar lijken dan 
hebben zij het mis Het VU-EVA-programma is anders, geen enkele 
partij keert zich zo duidelijk af van de centralistische staten als de onze, 
geen enkele andere partij legt zo sterk de nadruk op de eigenheid en de 
troeven die volkeren in Europa hebben Federalisme voor Europa wil 

ook zeggen dat de regio's die sociaal achterop 
zitten vooruit kunnen en meer welvaart venwer-
ven, dat de landbouwer weer de natuurlijke 
beschermer van het leefmilieu wordt en met de 
slaaf van allesbeslissende boerenbonden Is 
dat geen ander, eigen programma? 

Europeaan Hendrik Brugmans bevestigt 
deze stelling „Niet zomaar een Europese 
Gemeenschap die beter kan konkurreren met 
Japan en de Verenigde Staten Maar van een 
verenigde mensheid, zelfbesturend op alle 
niveaus en binnen alle levenskringen, telkens 
samenwerkend met anderen zodra men het 
met meer alleen kan Een wereld die daardoor, 
eindelijk, duurzame vrede vindt " 

Net zoals het de volksnationalisten geweest 
zijn die België gefederalizeerd hebben zullen het ook zij zijn die Europa 
zullen omvormen In vrede en in vrijheid, mekaar respekterend in 
verscheidenheid, met gedreven door zucht naar overheersing, maar 
door de kordate wil om zichzelf te blijven 

En tenslotte demokratie als waarborg voor vrede 
Oe leugens die totalitaire regimes—China indachtig — schaamteloos 

verkopen kunnen enkel leiden tot mensonterende onderdrukking en 
repressie De Sovjet-Ume keert schoorvoetend van die politiek terug en 
probeert de volkeren binnen zijn grenzen in eer te herstellen De 
Europese staten die nog Jakobijns regeren kunnen er een lesje aan 
nemen 

Ook daarover wordt zondag gestemd Onze twee Euro-palementsle-
den Vandemeulebroucke en Kuijpers die zich tijdens hun mandaat voor 
dit programma hebben ingezet moeten dat in de komende vijf jaar 
opnieuw doen Met onze volle steun en stem I 

Maurits Van Lledekerke 
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INHOUD 
8

Hopelijk zal het nieuwe Euro
pese Parlement wat meer vrou
wen onder zijn leden tellen. 
Want met de positie van de 

vrouw in Europa is het niet rooskleu
rig gesteld. 

^ f^ De Europese verkiezingen 
T M worden ook een nationaal 

I ^ ^ belang toegeschreven. 
VU-voorzitter Jaak Gariëls 

licht de inzet van 18 juni toe. 

Omslagfoto: Ronald Szommer 

M j i De VU wil wat doen aan de 
I / l miserabele toestand van 
I • • het geschiedenisonder

wijs. Zij wil vooral een les
pakket ,.Vlaamse Beweging" inge
voerd zien. 

M ^ SOS Ziekenhuizen is een 
I W\ vereniging die opgericht 
I ^ J werd onder de vleugels van 

het Europees Parlement. 
Willy Kuijpers was een van de initia
tiefnemers. 

17 
Senator Blanpain heeft een 
voorstel van dekreet klaar 
dat de podiumkunstenaars 
eindelijk een sociaal sta

tuut geeft. 

M 0^ De VU-kamerfraktie legde 
I % l ^ voorstellen neer om de 
I ^J demokratie te verfijnen. 

Politieke kuituur blijft voor 
de VU geen dode letter. 

f^ f^ Brussels Staatssekretaris 
^ 1 1 "^^^ Valkeniers was deze 
^ 1 ^ J week bijzonder aktief. Zo 

Installeerde hij o.m. de ad
vieskommissie voor het Brussels In
stituut voor Milieubeheer en stelde hij 
de krachtlijnen voor van een nieuw 
hoofdstedelijk huisvestingsbeleid. 

ƒ ^ M Hoe staan de militanten 
3 J van de Belgische politieke 

^ ^ I partijen tegenover de ei
gen en de andere deel

staat? Psychologe Denise van Dam 
maakte er een eindverhandeling 
over. 

25 
Tjen Pauwels vertaalde 
een keuze uit het dichtwerk 
van Emily Dickinson. 

^ ^ Op Roland Garros stond de 
J | 1 wereld even op z'n kop: 

l ^ ^ J Chang en Sanchez zorg
den voor de tennisverras-

sing van het jaar. 
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DOORDEWEEKS 

Op het CVP-kongres van enkele weken geleden zette „mister Europe" Tinde-
mans gretig zijn handtekening op de T-shirt van een wild-entoesiaste fan. Wat 
blijkt evenwel? Oe Tindemansboy heeft zich bekeerd: Leo Puissant, want dat is 
de man op de foto, is sinds kort de privé-sekretaris van VU-senator Walter Luyten. 

(foto E. Peustjens) 

CEULEERS KIJKT... 
We zijn het niet gewoon dat topambtenaren 

beleldsveri<laringen verspreiden ten behoeve 
van de pers, of interviews weggeven met een 
gulheid waar vele aspirant-sterren nog een 
puntje aan kunnen zuigen. De nieuwe direk-
teur-generaal voor de televisie, Jan Ceuleers, 
had gelukkig toch wat te vertellen. 

De benoeming van de socialistische Ceu
leers was niet van een leien dakje gelopen. SP-
voorzitter Frank Vandenbroucke vond het zelfs 
nodig om persoonlijk schriftelijk tussenbeide te 
komen bij Kultuurminister Dewael, die niet erg 
gehaast was met de aanstelling van de in 
liberale middens niet zo geliefde Ceuleers. 

Hoewel de openbare omroep niet naar de 
pijpen van reklame-inkomsten moet dansen, 
wil Ceuleers toch wat doen aan de konkurren-
tie van VTM. Eén op drie kijkers zou immers 
overgelopen zijn van het huis van vertrouwen 
naar de assertieve nieuweling. Niet bepaald 
een blijk van vertrouwen. Ceuleers wil het 
eerste net een populair kleedje aantrekken, 
zonder het daarom in een konfektie-super-
markt te gaan kopen: kwaliteit blijft belangrijk. 

...NAAR VTM 
Op VTM blijft men natuurlijk ook hard wer

ken aan de positie op de Vlaamse televisie
markt. Met de wettelijke bepalingen neemt 
men het intussen nog steeds niet te nauw. 
Films blijven onderbroken worden voor publici
taire spotjes dat het een lieve lust is, reklame 
na jeugduitzendingen blijft, hoewel verboden, 
de VTM-kas spekken en waar de VTM-ers een 
gaatje zien, gaan ze lopen met beelden waar 
ze eigenlijk geen recht op hebben. Bij de 
kommerciële televisie noemt men de BRT 
steevast de "staatsomroep", een woord met 
een oubollige, belerende en dirigistische bij
klank dat vroeger vooral voor de omroepen van 
achter het IJzeren Gordijn gebezigd werd. 

En is het U al opgevallen op welke wijze 
VTM in de dagbladen en weekbladen aange
kondigd wordt? De kranten en weekbladen die 
aandeelhouder zijn van de commerciële zen
der zetten VTM vooraan in het televisie-over
zicht, de media die geen belangen hebben bij 
VTM geven eerst de programma's van BRT 1 
en BRT 2. 

VOGELVANGST 
Het Belgisch Verbond voor de Bescherming 

van de Vogels meldt dat een kabinetsmede
werker van Justitieminister Wathelet te But-
chenbach nabij de Duits-Belgische grens be
trapt werd op het illegaal vervoeren van pas 
gevangen zangvogels. 

De h. Nicolas Jacquinet is zeer gekend in 
het milieu van de kooivogelliefhebbers, want 
hij is voorzitter van een lokale vereniging en 

beheerder van de Federatie van Waalse Vo-
gelvangers. Gezien al deze kwaliteiten heeft 
hij, aldus de BVBV, deel uitgemaakt van alle 
ministeriële kabinetten op aanwijzing van Mel-
chior Wathelet (PSC), grote verdediger van de 
vogelvangst en jacht in Wallonië. 

Het parket van Eupen heeft onze officiële 
vogelvanger-stroper onlangs veroordeeld tot 
een geldboete van 25 fr, de maksimum straf 
voor deze overtreding. 

VLAAMSE 
MANDATARISSEN 

De Vlaamse regering heeft het initiatief ge
nomen om een Konferentie van Vlaamse Man
datarissen op te richten. Deze konferentie van 
mandatarissen uit de randgemeenten is een 
repliek op de omzendbrief die de Franse 
gemeenschapsminister Féaux rondstuurde in 
deze gemeenten. De Vlaamse eksekutieve zal 
voorrang geven aan de subsidiëring van dos
siers die door deze Vlaamse mandatarissen 
aangebracht worden. 

De konferentie telt momenteel 12 gemeente
raadsleden uit Sint-Genesius-Rode, 7 uit 
Wemmei, 6 uit Wezembeek-Oppem, 5 uit 
Kraainem en 3 uit Linkebeek. Verder zijn ook 
nog 13 OCMW-raadsleden lid. Drogenbos is 
niet vertegenwoordigd, omdat in eerste instan
tie alleen de verkozenen op Vlaamse lijsten 

werden aangeschreven. In Drogenbos be
schikt een tweetalige burgemeesterslijst over 
de volstrekte meerderheid. 

Het komt er nu op aan om met dit initiatief, 
dat op vraag van de VU in het Vlaamse 
regeerakkoord werd opgenomen, binnen alle 
departementen de voogdij en het beleid maksi
maal te benutten om de decennia-lange ver-
fransing om te keren. 

DAENSDAG 
Op de jaarlijkse Daensdag te Aalst woonde 

voor het eerst een vertegenwoordiger van het 
bisdom Gent de plechtigheid bij. De kerkelijke 
overheid werd vertegenwoordigd door vikaris-
generaal Timmerman, die er een aangrijpende 
hulde bracht aan de destijds verguisde pries
ter. 

Na zovele jaren van miskenning en zelfs 
vervolging vanwege de kerkelijke overheid is 
de tijd aangebroken voor waardering, begrip 
en verzoening, zei Timmermans. De vikaris-
generaal vroeg vergiffenis voor de tekortko
mingen in eigen rangen. 

Aftredend voorzitter Luk Delaforterie van het 
priester Daensfonds drukte zijn waardering uit 
voor deze rijkelijk late kerkelijke knieval. Vol
gens Delaforterie moet het nieuwe Vlaanderen 
gebaseerd zijn op de daensistische principes 
waarin de menselijke waardigheid en een 
waarlijk pluralistische samenleving centraal 
staan. 
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DOORDEWEEKS 

WAT WALS IS... 
De Franse gemeenschap van België geeft 

samen met het Waals gewest een rijkelijk 
geïllustreerd tweemaandelijks tijdschrift uit, 
Wallonie/Bruxelles. Op de binnenzijde van de 
omslag lezen we een vrij uitbreidend geïnter
preteerde opsomming van beider bevoegdhe
den. Wij zouden het wel willen dat de gemeen
schapsraden bevoegd waren voor het Weten
schapsbeleid, de gewestraden voor Ekonomie 
en landbouw en beiden voor Begroting, Finan
ciën en Internationale Betrekkingen. Er is iets 
van, maar niet alles. 

Deze manier van doen is typisch Waals: wat 
ze zouden willen bekomen, stellen ze voor als 
hun recht. Bekomen ze het dan toch niet of niet 
helemaal, dan schreeuwen ze moord en brand 
dat ze tekort gedaan worden en eisen... kom-
pensaties. 

De op dezelfde bladzijde afgedrukte land
kaart illustreert deze handelwijze treffend. Het 
Duitse gedeelte van de provincie Luxemburg 
en zelfs het officiële Duitse taalgebied worden 
natuurlijk als Wallonië voorgesteld. De wet van 
8 oogst 1980 bepaalt inderdaad dat de provin
cies Luik en Luxemburg, zonder enige beper
king, tot het Waalse gewest behoren. Strikt 
juridisch hebben ze gelijk, die kampioenen van 
de droits de rhomme. 

...DAN TOCH VALS IS? 
Wat helemaal niet klopt met om het even 

welke wet, maar stilaan wel met de werkelijk
heid, is dat de landtong, de beruchte corridor 
tussen Brussel en het Waalse gewest, tot dit 
laatste gewest of tot Brussel behoort. Als het 
hen uitkomt, telt alleen de juridische afbake
ning; als het hen niet uitkomt, de werkelijke of 
zelfs maar de gewenste begrenzing. 

Er is nog iets. Achteraan de uitgave vindt 
men een samenvatting van de Franse artikelen 
in enkele andere talen (want deze revue noemt 
zich internationale), met name in het Engels, 
het Spaans en het Duits. Alles wat je wil, maar 
geen Nederlands! Dit zijn dan de lieden die 
altijd de mond vol hebben over Germaans-
Latijnse ontmoetingen, als ze daarmee de 
tweetaligheid kunnen bevorderen, voorbode 
van omgekeerde eentaligheid. 

KADERWEEKEND 
Vrijdag in Leuven en zaterdag in Gent orga

niseerde de Volksunie een informatievergade
ring voor de kaderleden en militanten over de 
staatshen/orming. Vice-premier en minister 
van Begroting Schiltz verklaarde er dat de 
federale hervorming van de staat die in de 
eerste en de tweede faze haar beslag gekre
gen heeft, veel verder gaat dan in de blauw
drukken van o.m. Herman Vos, Frans Van der 
Eist en de Vlaamse Volksbeweging neerge-
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Voor de Franse gemeenschap en het Waalse gewest behoort de korridor tussen 
Brussel en Wallonië reeds tot het frankofone grondgebied, zoals deze foto uit het 
internationale tijdschrift van de Franse gemeenschap en het Waalse gewest 
Illustreert. 

schreven werd. Het resultaat van heel de 
hervorming zal een struktuur zijn die zich op 
het grensgebied tussen federalisme en konfe-
deralisme bevindt. 

Deze verworvenheid mag op z'n minst merk
waardig genoemd worden, zei Schiltz. We 
mogen immers niet uit het oog verliezen dat de 
staatshervorming er op een vreedzame wijze is 
gekomen, via het parlement. Dit impliceert dat 
er moest rekening gehouden worden met dub
bele en tweederde meerderheden, alarmbel
len, een paritaire regering (het resultaat van de 
grendelgrondwet). 

Het resultaat is dan ook een kompromis 
tussen Vlamingen en franstaligen en tussen 
maksimalisten en minimalisten. En deze laat-
sten bevinden zich niet alleen bij de franstali
gen: het zijn niet altijd alle Vlamingen in de 
regering die aan de federale kar duwen. De VU 
vindt volgens Schiltz dikwijls sterkere bondge
noten bij de Waalse federalisten. 

Het Vlaams parlement, dat zal ontstaan na 
de afschaffing van het dubbelmandaat, kan 
het onderste uit de kan van de staatshervor
ming halen. De VU moet er voor zorgen dat het 
Vlaams parlement inderdaad de inhoud van de 
staatshervorming maksimaliseert. Schiltz stel
de dat de toekenning van de residuaire be
voegdheid aan de deelstaten hier van bijzon
der belang is: dan pas wordt de uitholling van 
het bereikte resultaat onmogelijk gemaakt. 
,,We sctirijven nu gesciiiedenis", zei Schiltz. 
Net op tijd, want na de Europese eenmaking 
zou een hervorming van de Belgische staat 

wel eens op een zeer lange baan geschoven 
kunnen worden.,,Daarom moeten we nu de rit 
uitzitten en zoveel mogelijl( resultaat binnen
halen", zo besloot Schiltz. 

Gemeenschapsminister Johan Sauwens 
bracht verslag uit van de manier waarop de 
Vlaamse regering de nieuw verworven autono
mie omzet in een eigen Vlaams beleid. Sau
wens verklaarde dat de Vlaamse regering nog 
steeds al haar mogelijkheden niet benut en 
onvoldoende de dynamiek in zich draagt die 
vervat zit in de staatshervorming. Volgens 
Sauwens zitten er binnen de Eksekutieve nog 
teveel Oude Belgen. De Vlaamse regering 
nam een slechte start, maar de kansen op 
beterschap zijn volgens Sauwens nog niet 
verspeeld. 

Volksunie-voorzitter Jaak Gabriels kondigde 
aan dat de VU het vuur van de staatshervor
ming moet blijven aanwakkeren. Naar het 
najaar toe moet elke Vlaming bewust worden 
gemaakt van het fundamentele belang van de 
derde faze voor Vlaanderen en voor de toe
komst van de Vlaamse jongeren. „Ikben ervan 
overtuigd dat als wij vanaf vandaag voortdu
rend hameren op het belang van de derde faze 
voor Vlaanderen en voor onze toekomst, dat er 
dan voor de politieke wereld in september 
terug op gang komt, geen enkele Van Rom-
puy, Claes, De Croo of Gijs meer is die ook 
maar één vraag bij deze derde faze durft 
stellen zonder finaal gezichtsverlies te lijden", 
zo besloot Gabriels. 
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KORTWEG 

• Hö is in Vlaanderen niet langer mogeii{i( 
een vergunning te Icrijgen voor grote inf ra-
strulctuurwerl(en of de bouw van hinderlij
ke bedrl|ven zonder dat daar een milieu-
effelctenrapport (MER) aan te pas komt. 

• De EG heeft het verbod op de invoer van 
zeehondebont voor onbepaalde tijd ver
lengd. 
• Tien procent van de ondergrondse 
iH-andstoftanIcs lekt Jaarlijks zou aldus 
43 miljoen liter olie de Westeuropese on
dergrond binnensijpelen, dat is meer dan 
wat bij de ramp met de Exxon Valdez 
verloren ging. 
• Het Vtaams Blok verstuurde aan de 
Vlaamse inwoners van Watermaal-Bos
voorde verkiezingsdrukwerk. Vreemd ge
noeg kent het Vlaams Blok de Vlaamse 
naam van die gemeente niet. De adressen 
hadden het allemaal over Watermaei-
Bottsfort... 
• De leeftijdsgrens om verkiesbaar te zijn 
voor de Kamer van volksvertegenwoordi
gers wordt van 25 naar 21 jaar terugge-
bratM. En de prijs voor een nieuwe teie-
foonaansiulting wordt ook verlaagd. 

• Volgens Amnesty Intematiorfal worden 
de mensenrechten in Guatemala de 
jongste maanden opnieuw op massale 
wijze geschonden, hoewel de burgerrege
ring reeds meer dan drie jaar het tand 
bestuurt. 
üüi idens stemmen in het SP-partijbe-
stuur voert De Morgen een georkestreer
de anti-SP-kampanje. De krant vermoedt 
een relatie tussen politieke paranoia en 
verkiezingen, waardoor men alleen nog de 
kritiek op de eigen partij opmerkt, en niet 
langer die op andere partijen. 
• De Sacharov van China heet Fang Ui l . 
Daarmee kunnen de westerlingen eindelijk 
een naam plakken op de bloedig onder
drukte Chinese lente. De dissident zocht 
een onderkomen In de Amerikaanse am
bassade. De jacht op de "kontrarevolutlo-
nalre leiders" werd genadeloos ing^iet. 

• Het Birtgisch leger wil een tanding 
uitvoeren In het natuurreservaat De West-
iioek te De Panne. De dienst natuurbeheer 
van AROL adviseerde gelukkig negatief. 
• Het wrak van de Bismarck is gelokali
seerd. 
• Ongehoord: volksvertegenwoordiger 
De Winter gaat op de vuist met een 
minderjarige! De doorslaggevende argu
menten van het Vlaams Blok eindelijk ge
kiekt. 
• Het dlpioma van zelfstandige Is In 
zicht. 
• West-ITultsland was in de ban van gor-
biemanla. De USSR en de Bondsrepu
bliek ondertekenden een historische ver
klaring waarin Moskou voor het eerst indi
viduele mensenrechten erkent en instemt 
met het zelf beschi kidngsrecht van aiie vol
ken en staten. 
• Ben Johnson heeft toegegeven dat hij 
twwust verboden produkten geslikt heeft. 

VLAAMSE 
TRANSPORTBEDRIJVEN 
WILLEN EIGEN STRUKTUUR 
• De raad van bestuur van de Koninklijke 
Beroepsvereniging van Goederenvervoer-
ders In Vlaanderen (SAV) besliste om zijn 
lidmaatschap In de Nationale Belgische Fe
deratie der Baanvervoerders (NBFBV) op te 
zeggen. 

Wat walde aanleiding tot deze aktie? 

,,Het immobilisme, het gebrek aan besluit
vorming en het herhaalde malen plegen van 
inbreuken tegen de statutaire bepalingen heb
ben onze raad van bestuur tot deze beslissing 
genoopt. 

Een zinvolle samenwerking was onmogelijk 
geworden." 

• De SAV beweert zich als Vlaamse beroep
sorganisatie te willen profileren. Wat be
oogt de vereniging precies? 

„Door haar autonome struktuur in een fede
rale staat, kan onze beroepsvereniging de 
belemmeringen in haar aktiviteiten doorbre
ken, waardoor nieuwe initiatieven zullen geno
men worden. 

Zij wil het wegvervoer en de wegvervoerders 
naar 1992 toe op een rationele wijze bijstaan 
door hen beter te informeren, te begeleiden 
o.a. door het inrichten van taalkursussen, 
management voor KMO's, enz. 

Onze vereniging wil zich profileren als de 
Vlaamse beroepsorganisatie van de vrachtwa-
genvervoerders en haar werking verder uit
breiden tot het volledige Vlaamse gewest. Tot 
nog toe beperkte deze zich vooral tot Oost- en 
West-Vlaanderen. 

Onze vereniging wil ook als koördinator 
optreden." 

• Welke gevolgen heeft het uittreden voor 
de Nationale Federatie? Is zij vooral van 
financiële aard? 

,,Eén van de gevolgen van de afscheuring is 
zeker van financiële aard. Meer nog, de repre
sentativiteit van de federatie wordt met meer 
dan 1/3 verminderd." 

• Wat vertegenwoordigt uw beroepsvereni
ging aan transportbedrijven, laadvermogen 
en leden binnen het Vlaamse Gewest? 

„De Beroepsvereniging van Goederenver-
voerders in Vlaanderen vertegenwoordigt 

meer dan 800 transportbedrijven wat nu reeds 
43 % van het Vlaamse gewest betekent. 

De laadkapaciteit van deze ondernemingen 
slaat nu reeds op 30 % van het totaal vergund 
landvermogen in Belgiè". 

Mevrouw Llllane De Wilde is sekretarls-
generaal van de Koninklijke Beroepsvereni
ging van Goederenvervoerders van Vlaan
deren. 

• Is er in het vooruitzicht van Europa '92 
geen Europese overkoepeling voor trans
port nodig, een bij uitstek grensoverschrij
dend vak? 

„Voor wat België betreft is onze vereniging 
van oordeel dat een overlegorgaan noodzake
lijk IS. Voor wat Europa betreft bestaat er reeds 
een Europese overkoepeling." 
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SOCIAAL EUROPA MOET 
VAN VROUWEN HOUDEN 

OOR de Volksunie werd er het 
woord gevoerd door Annemie 
Van de Casteele. Zij had het 
vooral over de plaats van de 
vrouw op de arbeidsmarkt. Een 
plaats die door de Europese 
eenmaking wel eens bedreigd 
zou kunnen worden. Een so
ciaal Europa houdt ook in dat 
het Europa 1992 vrouwvnende-
lijk wordt gemaakt. 

AFWEZIG 
Over de partijgrenzen heen was er alleszins 

één konsensus: ook nu komen de vrouwen 
slecht uit de lijstvorming. Geen lijsttrekkers en 
weinig verkiesbare plaatsen. Volgens de vrou
wenraad kan het echter met langer dat vrou
wen, die 52 percent van de Europeanen uitma
ken, zoals in het huidige parlement slechts 16 
percent van de vertegenwoordigers zouden 
tellen. Wellicht ligt hier de reden waarom in het 
hele proces van Europese eenmaking weinig 
of niets van de specifieke plaats van de vrouw 
te merken valt. Nochtans waren de meeste 
partijen het er over eens dat zich hier proble
men kunnen stellen. Alleen Agalev-woord-
voerdster Arickx viel uit de toon door te zeggen 
dat ze zich eigenlijk alleen maar met het groen 
bezig hield. Blijkbaar leven ze bij de groenen 
dan toch met hun kop in de wolken. 

VROUWENARBEID 
Annemie Van de Casteele wees erop dat de 

plaats van de vrouw in het arbeidsproces 
afhankelijk is van een boel faktoren die voort
durend in evolutie zijn. Sommigen zijn positief, 
andere houden dan weer heel wat nsiko's in. 
Het aandeel van de vrouw in de totale beroeps
bevolking stijgt voortdurend. In ons land nam 
dit toe van 32 % in 1970 tot 41 % nu. Vooral de 
jongere vrouwen willen volwaardig aan het 
arbeidsproces deelnemen. 60 tot 75 % werkt 
buitenshuis of is werkzoekend. 

Toch blijven vrouwen als groep kwetsbaar 
op de arbeidsmarkt. Zij maken zowat 60 % van 

de werklozen uit. Zij vallen als eersten uit de 
boot wanneer het ekonomisch slechter gaat. 
Vaak werken zij ongewild deeltijds of m min
derwaardige statuten om aan de werkloosheid 
te ontsnappen. Bij aanwerving of promotie 
moeten zij bij gelijke kwalifikaties vaak de 
duimen leggen voor hun mannelijke kollega's; 

Volgens Annemie Van de Casteele houden 
heel wat problemen, met hun oplossingen, 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de 
deelname van vrouwen aan onderwijs, vor
ming en beroepsopleiding. Die deelname 
stijgt, maar meisjes kiezen nog steeds voor 
opleidingen met zwakkere toekomstperspek-
tieven. Het gewijzigd kultuurpatroon brengt 
ons bij generaties vrouwen die het terecht als 

1992. Het magische cijfer doet 
deze dagen heel wat inkt vloeien. 
De énen benadrukken de grote 
vrije markt, de anderen de socia
le gevolgen van een grotere kon-
kurrentie. Heel wat minder aan
dacht wordt besteed aan de 
plaats van de vrouwen in dit hele 
Europese gebeuren. Precies 
daarop wees de nationale vrou
wenraad op een symposium dat 
zij vorige week organiseerde. 

vanzelfsprekend ervaren dat zij aan het ar
beidsproces kunnen deelnemen. Even terecht 
stellen zij echter vragen bij de hardheid van 
ons konkurrentiegericht sisteem. Terzelfdertijd 
worden zij maar al te vaak gekonfronteerd met 
de verantwoordelijkheid van een dubbele dag
taak en met de vaak gedwongen keuze tussen 
loopbaan en opvoeding van kinderen. 

EUROPA 
De Europese eenmaking zal het arbeidspro

ces grondig beïnvloeden. Het is niet denkbeel
dig dat een versterking van de ekonomische 
specialisatie en een verhoging van de mobili-
teitseisen vooral de vrouwen in een relatief 

nadelige positie brengen. De louter ekonomi
sche benadering van de eenheidsmarkt zal 
leiden tot sociale dumping die voor vrouwen 
dubbel hard kan aankomen: enerzijds als 
werknemer tussen werknemers, anderzijds als 
vrouw die zich nog steeds in een zwakkere 
positie in het arbeidsproces bevindt. 

VOORSTELLEN 
Het Europees parlement heeft terzake wel 

wat arbeid verricht. Er is een programma ter 
bevordering van de gelijke kansen van man
nen en vrouwen. Er zijn richtlijnen om bestaan
de diskriminaties weg te werken en om een 
vrouwvriendelijk arbeidsproces te bevorderen. 
Ook onze eigen regering neemt, volgens An
nemie Van de Casteele, mede onder impuls 
van de VU, heel wat positieve maatregelen. Zij 
betreurde wel dat ons land blijkbaar altijd tot 
op het laatste moment wacht om Europese 
richtlijnen In eigen wetgeving om te zetten. 

Voor de Volksunie is het essentieel dat de 
problematiek van de vrouw In het ekonomisch 
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gebeuren en specifiek in het arbeidsproces 
wordt opgenomen in de voorbereiding van de 
el<onomische eenheidsmarkt. Meer algemeen 
pleitte Van de Casteele voor de aanvulling van 
het ekonomisch witboek 1992 met een sociaal 
handvest en richtlijnen om de sociale verwor
venheden van de werknemers te beschermen 
en te harmoniseren. Onder meer het recht op 
en de sociale voorwaarden van deeltijdse ar
beid, ouderschapsverlof en fleksibele arbeids
duur vallen hieronder. 

Een passend statuut voor de thuiswerkne
mers dient uitgewerkt. De algemene sociale 
grondrechten en het sociaal handvest van 
Turijn dienen in eigen wetteksten omgezet. 
VU-senator Blanpain heeft terzake reeds wets
voorstellen klaar. 

Annemie Van de Casteele benadrukte dat er 
een aktief beleid moet komen om direkte en 
indirekte diskriminaties weg te werken. Gelijke 
rechten impliceren immers niet automatisch 
gelijke kansen. Bijzondere aandacht moet on
der andere gaan naar de werkgelegenheid van 
vrouwen, de plaats van de vrouw in de onder
neming, gelijke kansen in onderwijs en oplei
ding, diskriminerende gevolgen van „bescher
mende" maatregelen zoals het verbod op 
nachtarbeid. Fleksibiliteit in ons ekonomisch 
sisteem moet op gezinsmaat gesneden wor
den: glijdende werktijden, deeltijdse arbeid m 
funktie van gezinsbehoeften, uitbreiding van 
familiaal verlof zijn noodzakelijk. 

GEZOND VERSTAND 
Het voeren van een vrouwvriendelijk beleid 

in het arbeidsproces en in het hele ekonomi-
sche gebeuren is niet alleen een kwestie van 
politieke of filosofische overtuiging. Voor een 
land als het onze zal het een pure ekonomi-
sche noodzaak zijn om het arbeidsproces 
toegankelijker te maken voor vrouwen. Voor 
sommige beroepen, in sommige regio's en 
sektoren is er nu reeds een selektieve schaars
te op de arbeidsmarkt voelbaar. De demografi
sche evolutie zal dit versterken. 

Het zal bijgevolg noodzakelijk zijn om het 
enorme potentieel aan arbeidskrachten en 
intelligentie van de vrouwen dat nu nog te 
weinig wordt ingeschakeld, in de toekomst aan 
te spreken. Dit kan best door het arbeidspro
ces aantrekkelijker te maken voor vrouwen. 

„Persoonlijk ben ik er trouwens van over
tuigd dat een ekonomie die voor vrouwen 
vriendelijker wordt, ook voor mannelijke werk
nemers een hele sociale vooruitgang bete
kent", voegde Annemie Van de Casteele hier 
aan toe. 

Stefan Ector 

VOLKSUNIE BRENGT 
DERDE FASE AAN ORDE 

Gisteren heeft de Volksunie haar plan 
voor de derde faze bekend gemaakt. 
Volksunie-voorzitter Jaak Gabriels licht
te toe in welke richting de partij de 
verdere staatshervorming wil sturen. 
Het projekt werd grondig voorbereid 
door de VU-werkgroep Staatshervor
ming en uitgewerkt door senator Frans 
Baert. 

Daarmee heeft de Volksunie als eer
ste regeringspartij haar visie op „het 
sluitstuk van het federalisme" op tafel 
gelegd. Tijdens het weekeinde kondig
de voorzitter Gabriels een brede kam
panje voor de derde faze binnen en 
buiten de partij aan. Vier onderwerpen 
staan hierin centraal. 

VIAAMS PARLEMENT 
In de eerste plaats is er de afschaffing 

van het dubbel mandaat en de recht
streekse verkiezing van de Raden. Hier
door moet de Vlaamse Raad een echt 
Vlaams Parlement worden. Gedaan 
dus met de dubbele petjes waarbij 
centraal verkozenen ook nog de Vlaam
se zaken behartigen. De VU wil komaf 
maken met de onduidelijke en politiek 
onfatsoenlijke situatie die nu nog be
staat. Dit is een kwestie van meer 
federalisme, maar ook van meer demo-
kratie. Het eigen Vlaamse huis moet 
een eigen Vlaams parlement krijgen. 

HERVORMING 
SENAAT 

In aansluiting bij de afschaffing van 
het dubbel mandaat ijvert de partij voor 
de hervorming van de Senaat op het 
niveau van de federatie. Dit moet een 
senaat van de gemeenschappen wor
den. Ze kan slechts bestaan indien de 
tweeledigheid van ons federalisme be
vestigd wordt. De nieuw venworven fe
derale dinamiek mag niet gesmoord 
worden door een nieuwsoortig centraal 

gezagsorgaan. Wel kan deze federale 
senaat een vruchtbare samenwerking 
tussen de gemeenschappen organise
ren. 

OPEN VU\ANDEREN 
Vlaanderen moet voor de Volksunie 

dé vertrouwde vertrekbasis worden om 
naar Europa en de wereld te kunnen 
gaan. 

Uit de konfrontatie met de wereld kan 
een kreatieve dinamiek ontstaan die 
bijdraagt tot onze eigen identiteit en het 
bewustzijn van Vlaanderen zelf. Daar
om moet de Vlaamse overheid het recht 
krijgen om verdragen te sluiten, om 
zich internationaal te manifesteren. De 
Vlamingen moeten een natie tussen 
andere naties kunnen worden. 

GEEN UITHOLLING ~ 
De staatshervorming van 1980 had 

vele tekortkomingen. Onder meer ble
ven heel wat poorten voor de centrale 
staat open om de bevoegdheden van 
de deelstaten uit te hollen of om in hun 
plaats te treden. Hier moet komaf mee 
gemaakt. 

De residuaire bevoegdheid moet dan 
ook bij de deelstaten komen te liggen. 

De Volksunie heeft met haar visie op 
de derde faze het debat geopend. Op 
korte termijn wil zij alle energie samen-
ballen om Vlaanderen alle middelen te 
bezorgen om zich zelfstandig te ont
plooien en om haar eigen plaats in de 
wereld te bepalen. Dat is de inzet van 
de derde faze. Daarvoor zal iedereen in 
de partij z'n beste krachten moeten 
aanwenden. 

Stefort Ector 

Het VU-dossler „Derde (aie. Ktoon op het 
federaltsme" Is verplichte llterabiur voor zelfbe
wuste Vlamingen. Het ts gratis verkrilgbaar <x 
de VU-Studledlenö (02/219.49.30), Barrikadw»-
pleln 12,1000 Brussel. 
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DE HEILIGE HUISJES VAN 
JEF VALKENIERS 

D
E belangrijkste problemen op de 
huisvestingsmarkt in de Brusselse 
agglomeratie zijn de spekulaties 
en de stijgende huur en koopprij
zen Voor de minstbegoeden en 
zelfs voor de mensen met een 
gemiddeld inkomen wordt het 
moeilijk om nog een betaalbare 
woning te vinden De sektor van 
de sociale huisvesting alleen kan 
met aan de stijgende vraag vol

doen Slechts 8,2 % van het totaal aantal 
woningen in Brussel wordt beheerd door de 
sociale woningmaatschappijen Zelfs als dit 
aandeel nog ernstig opgedreven zou worden, 
moeten er daarnaast nog andere middelen 
gevonden worden om betaalbare huisvesting 
ter beschikking te stellen De huisvestingsven
nootschappen kampen daarbij ook nog met 
zware financiële schulden en lasten 

Tijd dus om in te grijpen Met zijn krachtlij
nen heeft Jef Valkeniers precies de basis 
gelegd om een koherent beleid mogelijk te 
maken 

OVERLEG 
De Brusselse huisvestingsproblematiek is 

zo ingewikkeld en afhankelijk van zoveel ver
schillende faktoren dat elk gebied dat enig 
sukses ambieert moet uitgaan van breed over
leg en samenspraak Precies dat werd bij de 
voorbereiding van het beleidsplan met uit het 
oog verloren In een „Denkcel Forum Huisves
ting Brussel" en in verschillende werkgroepen 
werden alle betrokkenen rond de tafel ge
bracht Deze manier van werken, een konkreet 
voorbeeld ook van de nieuwe politieke (be-
leids)kultuur van de Volksunie, is zeer stimule
rend gebleken Op nog geen negen maanden 
tijd kon een geheel van oriëntaties en maatre
gelen worden uitgewerkt die de basis vormen 
voor de huisvestingspolitiek van het Hoofdste
delijk gebied 

AKTIE 
Volgens Jef Valkeniers komt het er nu op 

aan om zo snel mogelijk tot konkrete beleids-
daden over te gaan Hij illustreerde dit met een 
voorbeeld Nog geen vier maand geleden 

werden de huisvestingspremies gevoelig ver
hoogd Nu reeds zou er, als gevolg van de 
enorme prijsstijgingen op de huisvestings
markt, opnieuw een verhoging moeten komen 
Een brede beleidsaktie is dus noodzakelijk 

Uitgangspunt hiervan is „Recht op wonen 
voor iedereen" De overheid moet haar beleid 
bij voorkeur richten op diegenen die hier met 
persoonlijk voor kunnen instaan Een groep 
mensen die zich in het Brusselse dagelijks 
uitbreidt 

KAZERNES 
De studie voorziet een geheel beleidsplan 

Daarbinnen legde staatssekretans Valkeniers 
enkele aksenten die dringend uitvoering moe-

Voiige vrijdag steide staatsse-
kretaris dr. Jef Valkeniers zijn 
krachtlijnen voor een nieuw 
huisvestingsbeleid in het Brus
selse Hoofdstedelijk Gebied aan 
het publiek voor. Aan de basis 
hiervan lag een uitgebreide ana
lyse van de hele Brusselse 
woonproblematiek aan de hand 
van de meest recente gegevens. 
Beide studies werden in overleg 
met alle betrokkenen uitge
voerd. 

ten krijgen Hij stelde een herziening van de 
financiering van de huisvestingspolitiek voor 
Het principe dat elke huisvestingsmaatschap
pij afzonderlijk moet instaan voor haar finan
cieel evenwicht is onhoudbaar De sektor so
ciale huisvesting moet middelen krijgen die 
voortkomen van het geheel van de bewoners 
en van de gebruikers van het hoofdstedelijk 
gewest 

Tegenover de huidige spekulatiegolf zal de 
overheid haar aanbod van de sociale huisves
ting moeten vergroten Met de vier prachtige 
Brusselse kazernes heeft zij een reserve van 
20 hektare potentieel onroerend goed in eigen 
bezit Er dient dringend werk te worden ge
maakt van de valorisatie van deze reserve voor 
de huisvesting Valkeniers zelf stelt een ge

mengd initiatief van sociale en prive-huisves-
ting voor De opbrengst van de verkoop van 
(delen van) de terreinen moet integraal aan de 
sociale huisvesting worden besteed 

GELUKWENSEN 
Bijzonder opgetogen met het huisvestings

beleid van Valkeniers is alvast de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen Ter gelegenheid 
van de operationalisenng van het Woning
fonds van de gezinnen van het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gebied, maandag j I mocht hij 
lovende woorden in ontvangst nemen Deze 
operationalisering brengt eindelijk een stukje 
van de staatshervorming van 1980 (') in uitvoe
ring 

Met het Brusselse Woningfonds zal vanaf nu 
een beleid kunnen worden gevoerd dat gericht 
IS op de specifieke noden van het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gebied 

Daartoe werden eerder dit jaar ook de mid
delen van het Woningfonds verhoogd Op 
voorstel van Valkeniers werd het investeer- en 
ontleenvermogen opgetrokken van 500 naar 
700 miljoen, een stijging van 40 % Tevens 
verlaagde hij de rentevoeten voor leningen bij 
het Brussels Woningfonds met 0,5 % en wer
den de maksimumvoorwaarden waarvoor een 
lening mag worden toegestaan verhoogd Met
een een zoveelste bewijs dat er door de 
staatshervorming ook in Brussel een vernieu
wende dinamiek op gang werd gebracht 

Stefan Ector 
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HET PROJEKT VLAANDEREN 

H
ET reeds uitgevoerde deel van de 
overeengekomen staatshervor
ming heeft ruime bevoegdheden 
en de daaraan gel<oppelde finan
ciële middelen overgeheveld. 
,,Een volk dat op terreinen als 
onderwijs, kuituur, arbeid en te
werkstelling, ekonomisch beleid, 
openbare werken, welzijn en ge
zondheid, ruimtelijke ordening, 
milieu en huisvesting over zelfbe

stuur beschikt en de toekomstlijnen bepaalt, is 
geen bevoogd volk meer maar handelt in ruime 
mate soeverein." En, terecht, besloot Paul 
Van Grembergen dat het principe van het 
,.zelfbeschikkingsrecht van de volkeren" bij 
ons voor een groot deel opgevuld en ingevuld 
is. 

Met dezelfde trots kan gesteld dat de vreed
zaamheid van deze,,revolutie" een duidelijke 
illustratie is van de kracht van de Vlaamse 
bew/eging in het algemeen en de kracht van 
het volksnationalistisch denken in het bijzon
der. 

TERECHTE TROTS 
De fraktievoorzitter aarzelde hierbij niet, om 

in te gaan op de minachting, ja zelfs de aversie 
van sommige politici — vooral Agalev'ers — 
voor het volksnationalisme. ,,Dat de Agalev
'ers zo denken is hun goed recht maar het 
komt onbegrijpelijk over dat deze vertegen
woordigers, die de pretentie hebben de Aarde 
te bewaren, op geen enkele wijze waardering 
en zorg hebben voor de rijkdom aan volkeren 
en kuituren, voor de grote verscheidenheid en 
de kracht aan scheppingsdrang die uit de 
verschillende volkeren is ontstaan en voor het 
vrijheidslied dat het volksnationalisme ten 
overstaan van elke vorm van verdrukking en 
onrecht overal ter wereld zingt." 

Op een zelfde wijze herinnerde hij aan de 
liberale waarschuwing, dat de staatsomvor-
ming het land in gevaar zou brengen, het 
ekonomisch herstel verhinderen enz. Maar in 
de grond hoefde er voor de Vlaamse liberalen 
geen staatshervorming. 

Eigenlijk is de taktiek van de liberalen en de 
,,marxistisch dialektisch denkende groenen" 
duidelijk: wek de indruk dat de stille revolutie 
ongewenst is en door het volk in onverschillig
heid wordt genegeerd. Vreemde bondgeno
ten... de ekonomische liberalen omdat het 
Vlaamse zelfstandigheidsstreven hen niet aan 
het hart ligt en de Agalev'ers omdat „één 
knotwilg hen meer interesseert dan het be
staan van een Vlaams volk". 

Dat de staatshervorming geruisloos verlo
pen is, beschouwt Van Grembergen als een 
kompliment. Het Ijewijst dat Vlaanderen en 
Wallonië de konfederale staat aanvaarden en 
gewild hebben. Hierop kan de Volksunie zon
der meer trots zijn! 

DERDE FASE ~ 
Na de vakantie staat dan de derde fase op 

de agenda. Deze moet inzonderheid drie 
hoofddoelen uitwerken: afschaffing van het 
dubbel mandaat, toewijzing van de residuaire 
bevoegdheden aan gewesten en gemeenn-
schappen en regeling van de internationale 
bevoegdheden van gewesten en gemeen
schappen. 

Deze week vatte de Vlaamse 
Raad de bespreking van de be
groting 1989 aan. De eerste be
groting die de doorgevoerde 
staatshervorming weerspiegelt: 
verruimde bevoegdheden en ei
gen financiële middelen. 
Maar nu de Vlaamse autonomie 
politiek en struktureel gestalte 
kreeg, rijst terecht de vraag „Wat 
is er inhoudelijk, maatschappe
lijk, sociaal, kultureel en ekono
misch verbeterd?". Een en ander 
vormde de leidraad van het ui
terst schitterend, maar tevens 
erg streng betoog van fraktie
voorzitter Paul Van Grembergen. 

In de voorbereiding van deze fase moeten 
Vlaamse regering en Vlaamse Raad een aktie-
ve en dinamische rol spelen. ,,Het zou een 
faktor van politiek belang zijn mocht onze 
Raad het omtrent de te maken keuzes eens 
zijn." Het waarom hiervan ligt voor de hand. 
De Vlaamse soevereiniteit zal slechts politiek 
zichtbaar en begrijpelijk zijn als de Vlamingen 
bij afzonderlijke verkiezingen, los van het Bel
gisch kriterium en op basis van een kieskolle-
ge dat ook geldig is bij Europese verkiezingen, 
hun vertegenwoordigers aanduiden. 

Een en ander brengt volgens Van Grember
gen mee dat de komende jaren voor de Vlaam
se autonomie zeer belangrijk worden. Want 
eens de ,,vorm"yar\ die autonomie verkregen, 
stelt zich de vraag naar de „inhoud". Wat is er 
op verschillende maatschappelijke terreinen 
verbeterd? 
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Fraktievoorzitter Paul Van Grembergen 
over Agaiev: „Een knotwilg Interesseert 
hen meer dan het bestaan van het Vlaamse 
volk." 

Wondermiddelen bestaan hiervoor niet. Feit 
is, dat we verlost zijn van de wafelijzerpolitiek, 
van de chantage, van de evenwichtsoefenin
gen tussen noord en zuid. Maar: ,,De Vlaamse 
regering mag in geen geval toegeven aan 
nieuwe en andere evenwichtsoefeningen". En 
daarop zouden bvb. de zuilen, het provincialis
me of het partijpolitiek kommercialisme wel 
eens kunnen aansturen. 

De fraktiekollega's van Paul Van Grember
gen zullen dan ook op de verschillende be
leidsterreinen tussenbeide komen, en telkens 
de noodzakelijke hoofdaksenten aangeven. 
Als voorzitter citeerde hij zelf de vijf meest 
essentiële. Zo moet er een dwingend en gron
dig algemeen omvattend milieuprojekt Vlaan
deren komen. De Vlaamse administratie moet 
gemotiveerd en gezagvol zijn. De kulturele 
eigenheid dient versterkt en kwalitatief verbe
terd ; het wordt immers een kwestie van zijn of 
niet zijn. De openbare financies moeten zuinig 
en zorgvuldig beheerd, en tot slot: het ekono
misch draagvlak blijft de basis van sociale 
politiek en brede volkssolidariteit. 

,,Deze doeleinden nastreven op basis van 
een volwassen en brede politieke kuituur is 
voor de Vlaams-nationalisten de echte invul
ling van het betere Vlaanderen. Met de ganse 
Raad en met de ganse regering hier kunnen 
aan werken noemen wij het projekt Vlaande
ren. " (j.a.) 
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„ D E E STAATSHERVORMING 
IS NIET DE LAATSTE" 

D
E kampanjemedewerkers en VU-
kandidaten voor Europa blaken 
van entoesiasme Kuijpers gaat 
terug naar Straatsburg, dat is ze
ker De peilmgen geven toch aan 
dat het spannend zal worden Uit 
verschillende hoeken werd de 
Volksunie de jongste maanden 
belaagd Nochtans staat de VU 
mee aan het roer van een nieuwe 
Belgische omwenteling geen en

kele blauwdruk uit de geschiedenis van het 
Vlaamsnationalisme ging zo ver als de staats
hervorming die nu, langs parlementaire weg, 
zijn beslag krijgt Het geknipte moment voor 
een gesprek met algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels 

WIJ: Welk belang moet er gehecht wor
den aan de Europese verkiezingen? 

Jaak Gabriels: „De burger moet zich be
wust worden van de rol die Europa speelt in 
ons leven De EG is geen mastodont ver weg, 
ze raakt ons, ook hier in Vlaanderen De 320 
miljoen Europeanen zullen straks een specifie
ke struktuur krijgen, en kunnen zo een eigen 
rol spelen los van de twee grootmachten 
Kiezen voor een sterker Europa, het Europees 
parlement meer mogelijkheden geven is daar
om van levensbelang 

Met de staatshervorming die we in België 
reeds gedeeltelijk achter de rug hebben, wor
den een hele hoop bevoegdheden van het 
Belgisch nivo naar Vlaanderen overgebracht 
Vlaanderen zal straks rechtstreeks met Euro
pa in diskussie treden en zaken doen Dit 
houdt in dat Europa voor ons alleen maar een 
Europa van de volkeren kan zijn Een federaal 
België in een federaal Europa " 

STAATSDENKEN 
WIJ: De verkiezingsprogramma's van de 

Vlaamse partijen zijn opvallend vaag. Naast 
de Volksunie zijn er weinig partijen die 
duidelijk weten welke kant ze met dat een-
gemaakt Europa uit willen. 

Jaak Gabriels: „De meeste andere partijen 
denken nog in termen van het Europa van de 
staten Ze vinden de regeringen van de 12 
lidstaten belangrijker dan het Europees parle

ment En wanneer er plots Europese verkiezin
gen zijn beseffen ze opeens dat er nog zoiets 
als een Europees parlement bestaat Dan 
wordt luidkeels van de daken geschreeuwd dat 
dat parlement meer bevoegdheden moet krij
gen, maar enkele dagen na de stembusslag is 
men alles weer vergeten 

Om het parlement tot een echt demokratisch 
orgaan om te toveren heb je natuurlijk verko
zen vertegenwoordigers nodig die daar willen 
aan werken, die zich daar 5 jaar voor willen 
inzetten van 's morgens tot 's avonds Bij de 
vorige verkiezingen stuurden wij Jaak Vande-
meulebroucke en Willy Kuijpers naar het Euro
pees Parlement Wel, zij hebben, als enige 

Zondag trekken we met z'n allen 
naar de stembus. Deze Europe
se verkiezingen worden door 
alle partijen en kandidaten als 
zeer belangrijk bestempeld. Het 
nieuwe Europese parlement zal 
immers de eenmaking van de 
Europese markt begeleiden. 
Voor de VU staat er veel op het 
spel. De peilingen lijken de jong
ste dagen weer de goeie richting 
uitte gaan, maar de strijd belooft 
zoet spannend te worden. Of de 
tweede zetel, de zetel van Willy 
Kuijpers, bij de VU blijft zal pas 
zondagavond geweten zijn. 

Vlaamse europarlementsleden, keihard voor 
Europa gewerkt De andere Vlaamse europar
lementsleden zijn, op enkele uitzondenngen 
na, langzaam weggedeemsterd in de lukse 
van Straatsburg 

Het valt ook op hoe de traditionele partijen 
grote boegbeelden vooraan op hun lijsten 
zetten, die vaak in de binnenlandse politiek 
uitgerangeerd zijn en een fin de carrière willen 
in Europa De Volksunie gelooft daarentegen 
in de dinamiek van het Europarlement, van
daar dat WIJ er twee uitstekende krachten naar 
toesturen Kuijpers en Vandemeulebroucke 
kunnen een indrukwekkend palmares voorleg
gen." 

BRUSSEL 
WIJ: In Brussel grijpen zondag eveneens 

verkiezingen plaats voor de hoofdstedelijke 
raad, een rechtstreeks uitvloeisel van de 
staatshervorming. Ook daar zette de VU 
twee raspaarden vooraan op de lijst. Welke 
betekenis moet er aan deze hoofdstedelijke 
verkiezingen gegeven worden? 

Jaak Gabriels: „Ondanks al de grieven die 
men in het verleden vooropgezet heeft, zal de 
staatshervorming voor de Brusselse Vlamin
gen enorme mogelijkheden bieden We heb
ben er ons jaren over beklaagd dat de Vlamin
gen in Brussel met aan hun trekken komen Nu 
Brussel een raad krijgt met zeer uitgebreide 
bevoegdheden, sommigen zeggen zelfs té 
uitgebreid, kunnen de middeleeuwse toestan
den in de 19 hoofdstedelijke koninkrijkjes door
broken worden Je mag immers met uit het oog 
verliezen dat alle grendels die nationaal inge
bouwd werden, ook op het vlak van het hoofd
stedelijk gewest voorzien zijn We hopen in de 
toekomst ook de provinciale bevoegdheden 
toe te voegen aan de momenteel voorziene, 
dan ligt de weg open voor de splitsing van de 
provincie Brabant 

We moeten bewijzen dat we in onze hoofd
stad opgewassen zijn voor onze taak, zowel op 
het uitvoerende als het wetgevende vlak Daar
voor heeft Brussel de bekwame mensen nodig 
die de VU in huis heeft Op die manier kunnen 
we de vele Brusselaars die nu misschien nog 
twijfelen ertoe overhalen om voor Vlamingen te 
stemmen " 

WIJ: Nogal wat politieke kommentatoren 
omschreven de verkiezingen van 18 juni als 
mat en kleurloos. Door sommige partijen 
worden ze ronduit beschouwd als een popu
lariteitstest voor de nationale regering. 

Jaak Gabriels: „Dat laatste is natuurlijk 
altijd de taal van de oppositie Ik meen echter 
dat we de zaken moeten zien zoals ze zijn het 
zijn Europese verkiezingen De Volksunie 
heeft haar uittredende europarlementsleden 
vooraan op de lijst gezet, met de bedoeling het 
tipisch Europese karakter van de verkiezingen 
te benadrukken Als iedere partij zou doen als 
WIJ, zouden de Europese burgers de Eurover
kiezingen ongetwijfeld veel boeiender vinden 
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OMSLAGVERHAAL 

De Europese eenmaking op 1 januari '93 is niet zo ver meer af. VU-Eurokandidaat 
Gunter Pauli wil de steden en gemeenten bewust maken van dit fundamenteel 
proces. Daarom wil hij in de Vlaamse gemeenten, later doortieen Europa een 
aftelklok installeren. De eerste twee aftelklokken werden geplaatst in Bree en 
Kruibeke. De klok staat op een bord van 5 m2. Naast de Europese vlag, de 
Vlaamse leeuw en het schild van de stad, geven groene lichtende cijfers aan 
hoeveel dagen ons nog scheiden van 1 januari '93. 

Het streefdoel is dat er april '90 zowat 50 Vlaamse gemeenten en steden een 
dergelijke klok op het gemeenteplein installeren. Het Europese parlement heeft al 
entoesiast op het initiatief gereageerd. Kommissievoorzitter Delors heeft de 
aftelklok aan de wereldpers voorgesteld. 

Maar nee, bij de liberalen bvb. moet een 
Karel De Gucht, die niet onverdienstelijk was 
in het Europees parlement, plaats ruimen voor 
Willy De Clercq, die uit de Kommissie gevallen 
was en waar men nationaal geen weg meer 
mee wist." 

MIJNWERKERS 
WIJ: Wat vindt U van de stelling dat de 

weg van Vlaanderen naar Europa niet langs 
België loopt? 

Jaak Gabriels: ,,lk weet dat daar veel Vla
mingen van dromen, ook bij ons. Maar die 
droom is op korte termijn niet realistisch. Wij 
pleiten wel voor een konfederale staatsstruk-
tuur, waarbij de samenhang tussen de delen 
zo los mogelijk is. 

Vanuit dit konfederaal systeem moeten we 
naar Europa gaan. Als we de bevoegdheden 
zo ruim mogelijk interpreteren hoeft België 
daarvoor helemaal geen hinderpaal meer te 
zijn." 

WIJ: De Limburgse mijnwerkers stonden 
deze week weer volop In de belangstelling. 
De VU heeft zich onder uw impuls steeds 
hard ingezet voor de mijnen. Vreest U niet 
dat de situatie momenteel echt uit de hand 
aan het lopen is? 

Jaak Gabriels: „Ik ben natuurlijk geen 
waarzegger. Ik heb er wel altijd voor gewaar
schuwd dat de toestand eksplosief kan wor
den. Als je een klein beetje onder de kompels 
staat, kon je dat wel voorspellen. De mijnwer
kers zijn immers van belofte naar belofte 
geleid, beloften die echter steeds gebroken 
werden. Ze staan nu met de rug tegen de 
muur, en weren zich zo hard ze kunnen. 

De sociale beloften aan de mijnwerkers 
moeten nu eens eindelijk nagekomen worden. 
En wat naar de toekomst toe nog belangrijker 
is: die rekonversiepolitiek moet dringend inge
vuld worden. Vandaar dat wij als partij het 
eerst een voorstel terzake gedaan hebben dat 
zelfs ruimer is dan de Limburgse rekonversie. 

Pas wanneer de kompels zien dat hier werk 
van gemaakt wordt, zal de wanhoop verdwij
nen. De VU verrichtte reeds baanbrekend 
werk. En de mijnwerkers beseffen heus wie 
wél voor hun gevochten heeft en dit zal blijven 
doen, en wie gewoon mooie beloften deed en 
die op het eerste het beste ogenblik inslikte." 

PEILING 
WIJ: De VU zit momenteel voor de tweede 

keer in haar bestaan In een nationale rege
ring. Vorige keer liep het slecht af, en ook 

nu verschijnen de hyena's ten tonele: Aga-
lev opende een polemiek, de nieuwe CVP-
jongerenvoorzitter trok ten aanval en de 
opiniepeilingen voorspellen dat de zetel van 
Kuijpers aan een zijden draadje hangt. Re
denen tot bezorgdheid? 

Jaak Gabriels: „ Wij bestaan dit jaar eksakt 
35 jaar. Dat willen we volgend jaar op grootse 
wijze vieren, met een degelijk inhoudelijk kon-
gres. In die periode van 35 jaar heeft men ons 
herhaalde malen terminaal genoemd, en ons 
afgeschreven. De partij kwam echter steeds 
levenskrachtiger dan ooit tevoorschijn. Ook 
deze keer zal dit zo zijn, daar ben ik van 
overtuigd. 

Er is wel degelijk een toekomst voor het 
volksnationalisme. Wij zijn geen kliëntenpartii 
noch belangenpartij en wij dragen, zoals Kuij
pers het ooit gezegd heeft, geen merkentrui. 
Wij zijn een waardenpartij: ongebondenheid, 
verdraagzaamheid, aktief pluralisme, sociale 
rechtvaardigheid en radikaal pacifisme zijn 
onze basiswaarden. We hebben nog zoveel 
werk op de plank inzake politieke kuituur, 
ontzuiling, milieu, ontwikkelingssamenwer
king... En dan heb ik het nog niet over de 
verdere hervorming van de staat: de federali
sering van de sociale zekerheid wordt meer en 
meer een belangrijk diskussiepunt. I^eer en 
meer organisaties en opinieleiders staan hier 
achter ons. Onze waarden en ideeën zullen 
steeds mensen aanspreken. 

We hebben nu de opdracht om de derde 
faze te realiseren, en de nieuw verworven 
autonomie inhoud te geven. Wanneer we de 
kiezers die balans kunnen voorleggen, zal ze 
ongetwijfeld in haar totaliteit positief beoor
deeld worden. Ik vrees die konfrontatie met." 

WIJ: De Volksunie kondigde op de kader-
dagen verleden week aan zich onverdroten 
te zullen Inzetten voor die derde faze. Noch
tans werden er bij andere partijen stemmen 
gehoord die bepaalde onderdelen van de 
derde faze zoals ze in het regeerakkoord 
overeengekomen Is op de helling zetten. 
Vreest U niet dat die derde faze er nooit 
komt? 

Jaak Gabriels: „Je moet een onderscheid 
maken tussen bepaalde roerselen in andere 
partijen en de engagementen van die partijen. 
En die engagementen zijn tweeërlei: ten eer
ste zijn er de bepalingen die in het regeerak
koord overeengekomen zijn. Ik zie niet in dat 
zo 'n belangrijk kontrakt tussen 5 partijen op de 
helling gezet kan worden. 

En ten tweede hebben de partijvoorzitters 
van de Vlaamse meerderheidspartijen, na en
kele interviews die aanleiding gaven tot twijfels 
over de geplande naleving van dat kontrakt, 
zich nog eens duidelijk geëngageerd om het 
regeerakkoord over de derde faze volledig na 
te leven. Vanaf september willen we daarmee 
beginnen." 

(pdj) 
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GESCHIEDENISONDERWIJS 
OOK VLAAMSE BEWEGING 

V
U-VOORZITTER Jaak Gabriels 
wil daar wat aan doen Hij heeft 
daarom twee voorstellen van de
kreet klaar Vooreerst wil hij een 
regeling treffen voor het ge
schiedenisonderwijs m het se-
kundair onderwijs Daarnaast 
stelt hij de invoering voor van 
een verplicht lespakket „Vlaam
se Beweging" in het vak ge
schiedenis Senator Rik Vande-

kerckhove stelt de oprichting voor van een 
leerstoel „Geschiedenis van de Vlaamse Be
weging" in het universitair onderwijs ingencht 
door de Vlaamse Gemeenschap Over deze 
materie hadden wij een gesprek met VU-
voorzitter Jaak Gabriels 

WIJ: Welke zijn de doelstellingen van de 
initiatieven rond het geschiedenisonder
wijs? 

Jaak Gabriels: „Op de eerste plaats willen 
WIJ een versterking van het vak geschiedenis 
bekomen Hoe langer hoe meer is door de 
invoering van het VSO het geschiedenisonder
wijs in opspraak gekomen Wij willen dit onge
daan maken, herstellen Nu stellen wij vast dat 
hoe langer hoe meer teruggekeerd wordt naar 
de noodzaak van algemene vorming in het 
ondenvijs Wel, het geschiedenisonderwijs 
heeft een essentiële en fundamentele rol te 
vervullen binnen die algemene vorming Dit 
vooral om kritisch inzicht dat men moet aanle
ren aan jongeren en anderzijds het relative
ringsvermogen dat men moet bijbrengen Dit 
zijn twee belangrijke waarden in het meer
mens zijn Het pakket geschiedenis moet op
nieuw zijn volle waarde krijgen Verder moet 
het opnieuw onder de eigen benaming op het 
lesrooster voorkomen en met meer onder de 
neutrale noemer van maatschappijleer Wij 
willen het geschiedenisonderricht duidelijk re
valoriseren en restaureren 

De kennis van het verleden is van funda
menteel belang voor het heden en de toe
komst Geschiedenis moet opnieuw in zijn 
luiste vorm gegeven Als men een huis bouvtrt, 
begint men met met het dak wel met de 
fundamenten Wij vinden het funest dat men 
onder modernisenngsdrang veelal vertrokken 
IS van de moderne tijd om het verleden aan te 
brengen Men brengt dan onvoldoende ele
menten aan en men kan met meer voldoende 
vergelijken Geschiedenis moet opnieuw op

gebouwd worden te beginnen vanaf de prehis
torie, de oudheid, middeleeuwen en zo naar de 
moderne tijden Men moet bouwen om tot 
inzicht te komen Dit werd dikwijls foutief 
benaderd, vooral in het Gemeenschapsonder
wijs Het IS ook een algemene verzuchting van 
de leerkrachten geschiedenis de bakens te 
verzetten Het mag geen puur oppervlakkig 
van buiten leren worden Al wie vroeger op die 
manier geschiedenis kreeg haat het vak Wie 
het kreeg als een boeiend betoog en het 
graven naar het verleden om het heden te 
kennen en de toekomst te begrijpen, heeft er 
zeer goede hennnenngen aan " 

WIJ: Hoe vertaalt zich dat in lestijden? 

In de onderwijswereld Is men 
dringend aan de herwaardering 
toe van het geschiedenisonder
wijs. Ock vanuit de leerkrachten 
wordt aangedrongen om het ge
schiedenisonderricht een recht
matige plaats toe te delen In het 
ganse lespakket. In de nieuwe 
federale struktuur hebben de 
twee grote gemeenschappen ge
kozen voor een onafhankelijker 
koers. Om het verleden van onze 
gemeenschap kenbaar te maken 
aan onze jeugd dient het ge
schiedenisonderricht een nieu
we vulling te krijgen. 

Jaak Gabriels: „Het voorstel voorziet dat 
voor het vak geschiedenis of maatschappijleer 
in het sekundair onderwijs volgende lesuren 
worden ingericht minimum twee uur per week 
geschiedenis in de eerste graad zowel in het 
algemeen, technisch en beroepsondenvijs In 
de tweede en derde graad van het algemeen 
onderwijs worden dat drie uur, in het technisch 
en beroepsonderwijs blijven dat twee uur " 

VLAAMSE BEWEGING 
WIJ: Binnen het geschiedenisonderwijs 

stelt U voor een lespakket „Vlaamse Bewe
ging" te voorzien. 

VERHANDELING 
o P 

D' o N A C H T 
D E R 

MOEDERLYKE TAEL 

I N D E 

NEDERLANDEN, 

T O T M A E S T R I C H T . 

M D C C . L X X X V I I I . 

Jan Baptist Verlooy gaf eigenlijk de 
start voor het ontstaan van de Vlaamse 
Beweging. In een verhandeling uit 
1788 wees hij op de verwaarslozing 
van de eigen moedertaal. 

Jaak Gabriels: ,,We moeten inderdaad 
meer dan tot nu toe het geval is, aandacht 
hebben voor onze eigen wortels Dat houdt in 
dat we in het totale volume van het geschiede-
nisondem/ijs een vaste plaats voorbehouden 
voor Vlaamse Beweging Meer bepaald in de 
derde graad van het sekundair onderwijs moet 
dit aspekt zeker aan bod komen Waarom is dit 
nu zo belangrijk'' We stellen vast dat er geen 
enkel land in de wereld is, waar een volk zich 
respekteert, zo weinig zijn eigen verleden.zijn 
eigen wortels aan de generaties leert De 
wordingsgeschiedenis van ons volk dient aan
gebracht Dit IS nodig om te begrijpen waar wij 
nu staan We stellen nu immers vast dat men 
in brede lagen van de bevolking mets begrijpt 
van de huidige staatshervorming Dit komt 
omdat men het verleden met kent, men weet 
met waarvan wij komen Als de mensen nog 
het gevoelen zouden hebben van onderdruk-
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VLAAMSE BEWEGING 

king uit de 19de eeuw het ontslaan van de 
frontbeweging terdege kennen, het onzalige 
van de repressie en de pogingen om de 
Vlaamse Beweging definitief te onthoofden 
kennen daarna de moeizame opbouw tot nu 
zouden kennen, dan pas verwerven ze inzicht 
in het gegeven Het is dus een absolute 
noodzaak om binnen het geschiedenisonder-
richt een vast pakket te voorzien voor de 
Vlaamse Beweging 

Best gebeurt het m de derde graad omdat er 
dan al enig inzicht is in de vorige perioden en 
grote lijnen uit de geschiedenis Het repetitie
ve sisteem dat vroeger werd toegepast is 
voorbijgestreefd De leerlingen kregen vroeger 
alle perioden uit de geschiedenis minstens 
twee keer voorgeschoteld Dit is met meer 
nodig Men moet de perioden verdelen over de 
ganse cyclus en dan valt de moderne en 
hedendaagse tijd in de derde graad Dan ook 
kan men een beter inzicht ven/verven in wat de 
Vlaamse Beweging op zich is en wat ze 
betekent in verhouding tot de rest Men moet 
ook via die lessen komen tot een juister inzicht 
in wat de Vlaamse beweging is en ook met is " 

LEERSTOEL 
WIJ: Wat houdt dan een derde dekreet 

in? 

Jaak Gabriels: „Het is vanzelfsprekend dat 
de opleiding van de leerkrachten van het 
allergrootste belang is Er moeten pakketten 
komen,op wetenschappelijke wijze vastge
legd, die de wordingsgeschiedenis van de 
Vlaamse Beweging kunnen onderzoeken en 

bijeenbrengen Wij willen dan ook een leer
stoel „Geschiedenis van de Vlaamse Bewe
ging" ingebouwd te zien in het universitair 
onderwijs Het is een voorstel van senator Rik 
Vandekerckhove om op die manier de univer
siteiten te verplichten daar meteen werk van te 
maken Het onderwijs staat of valt immers met 
de leerkrachten die het morgen moeten waar
maken Het IS dus van belang dat de leerkrach
ten exact over dat gegeven geïnformeerd wor
den De drie dekreten moeten als een geheel 
worden bekeken, een trilogie algemeen vor
mend geschiedenisonderwijs, een lespakket 
Vlaamse Beweging en om dat te kunnen 
realiseren de opleiding van de leerkrachten 
verzekeren via een leerstoel Vlaamse Bewe
ging " 

WIJ: Het zijn duidelijk VU-initiatieven? 

Jaak Gabriels: „Het zijn VU-imtiatieven 
waarvoor wij steun gevraagd hebben van de 
andere frakties Tot op heden heeft de PVV 
mondeling ja gezegd, schriftelijk hebben we 
een ja van Agaiev maar de andere frakties 
hebben nog met gereageerd Ik heb hen op
nieuw gevraagd rond de tafel te gaan zitten 
De CVP heeft daarop met positief geantwoord 
Ze zeggen wel dat ze het met het principe eens 
zijn maar ze vinden dat dit binnen de Argo voor 
het gemeenschapsonden/ifijs en binnen de 
Guimardstraat voor het vrij onderwijs moet 
geregeld worden 

WIJ zeggen neen Indien het een dekretale 
verplichting is, zijn het vaste uren waaraan met 
kan getornd worden Geschiedenis is een van 
de meest belangrijke basisvakken in het kader 
van de algemene vorming Het huidige be

drijfsleven vraagt op dit ogenblik mensen met 
voldoende algemene vorming in plaats van te 
eenzijdig gespecialiseerden Hebben zij vol
doende algemene vorming dan zijn ze mentaal 
gerijpt om zich voortdurend opnieuw om te 
buigen naar een heel snel veranderend pro-
duktieproces In feite spelen we dus hiermee in 
op de behoefte die in het bedrijfsleven leeft " 

STAP 
WIJ: Welk is nu de volgende stap in de 

realisatie? 

Jaak Gabriels: „De tijd dringt Wij gaan de 
voorstellen neerleggen Desnoods met enke
len maar anderen kunnen zich nog aansluiten 
tijdens de bespreking Wij willen dat zo vlug 
mogelijk de handtekeningen eronder komen 

WIJ wensen het geheel besproken te zien in de 
Vlaamse Raad en een breed debat erover op 
gang te brengen Als het juist is dat „ wat wij 
zelf doen, beter doen" dan moeten wij dat 
bewijzen Wij moeten dus opnieuw aandacht 
schenken aan de algemene vorming Er is 
geen enkel zinnig argument te vinden om 
hieraan voorbij te gaan Trouwens de laatste 
tijd IS er al zoveel over geschreven en ook van 
de universiteiten uit wordt het geheel gestuwd 
Dus we moeten zo spoedig mogelijk resultaat 
halen Ik zie dat haalbaar omdat er reeds 
duidelijke toezeggingen van bepaalde frakties 
zijn Bewoordingen moeten misschien aange
past worden, als de essentie maar overeind 
blijft Het belangrijkste is dat we uiteindelijk 
komen tot resultaat " (jd) 

In verband met de belangstelling 
voor de geschiedenis en de evolutie 
van de Vlaamse Beweging wordt 
een merkwaardig feit vastgesteld: 
enerzijds is er een sterk aangroei
end uitgavenpakket over de Vlaam
se bevrijdingsbeweging, anderzijds 
is er over deze materie een grote 
onbekendheid bij vele jongeren. 

De Vereniging Vlaamse Leer
krachten verricht reeds jaren baan
brekend werk om onderwijsmensen 
en leerlingen te helpen met kantkla-
re lespakketten. Ook op het vlak van 
de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging heeft de VVL lespakket
ten klaar. Deze zijn verkrijgbaar op 
volgend adres: VVL, Zwijgerstraat 
37, 2060 Antwerpen. 
Tel. 03-237.65.59 en 03-238.90.20 
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INLEIDING 
Deze tekst wil de aandacht vestigen op 
een zeer belangrijke penode van de 
Vlaamse Beweging de Vlaamse emanci 
patie aan hel tronl m de eerste Weretd 
oorlog Daarover wordt uiteraard niet al 
les gezegd de besproken aanknopings 
punten bieden allicht voldoende redenen 
of dnifveren om de kennis daarover te 
Willen uitbreiden De openbare bibliothe 
ken en de boekhandelaars eventueel ar 
chieven maar vooral ook het onderwijs 
en de specifieke discussieknngen of in 
formatieprogramma s van Vlaamse orga 
nisaties kunnen daartjij verdere verrijking 
brengen 

Aan deze schets gaat ook een beknopte 
situatieschets van 1830 tot de oorlog 
vooraf Een bijdrage over de onmiddellijk 
aansluitende naoorlogse penode tot het 
ontstaan van de IJzerbedevaart in 1920 
sluit dit verhaal af 1914-1918 aan het 
front IS zo twlangrjjk omdat dan tussen 
het Vlaamse volk en de Frans gerichte 
Belgische staat definitief en in één klap 
een open conflict ontstond dat móest 
leiden - ook met uitstel - tot de huidige 
hervoiTnino van Belgiè naar federaal 
model 

1830-1914 
BIJ de oprichting van het onafhankelijk ko 
ninknjk België stelde het liberalisme vanuit 
de grondwet wel de gelijkheid van alle bur 
gers voorop doch de revolutie van 1830 
was het begin van totale ongelijkheid van 
onvrijheid voor ons 

Er was een breuklijn tussen de leidende 
franstalige geletterde en tegelijk bezittende 
klasse en de arme ongeletterde massa in 
Vlaanderen In dat Vlaanderen was er een 
geestelijk verval culturele verarming en een 

• En Hugo Vernesl had reeds opgeroepen 
om dat volk weer groot te maken "zowel 
met een eigen taal en kunst als met de 
economische kracht en handel • in 
Europa én de wereld " 

• Het was Albrecht Rodenbach die in 
Vlaanderen cultureel met vooral de Blauw 
voetene een eerste grote schok bracht die 
ook tot aandacht voor de ruime oproep van 
Vernest en tot een begin van minder onver 
draagzaamheid zou leiden Hij was immers 
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WERELDWIJD 

S.O.S. ZIEKENHUIZEN 
VOOR DERDE WERELD 

S
OS Ziekenhuizen is voorlopig 
nog een kleine organizatie die zich 
bezig houdt met het inzamelen 
van afgeschreven medische appa
ratuur uit ziekenhuizen van bij 
ons Veel van dat materiaal is nog 
goed bruikbaar Andere appara
tuur wordt dan weer opgeknapt 
Ook medikamenten worden inge
zameld Al wat op die manier ver
kregen wordt gaat dan naar de 

Derde Wereld Het gaat met om steun aan 
grootse projekten maar vooral het inrichten 
van kleine hospitalen in landelijke gebieden 

Willy Kuypers vertelt over het hele opzet 
„De idee groeide bij mij op het ogenblik dat in 
Herent het St-Jozefsziekenhuis de deuren 
moest sluiten De Gasthuiszusters en de direk-
tie waren zo vriendelijk een deel van het 
medische matenaal gratis af te staan Het ging 
ondermeer over operatiekamers, radiologie-
eenheid, sterelisatiemachines Vrijwilligers 

ADVERTENTIE 

konden het geheel verpakken en verzenden 
naar Somalië Daar werd met de verworven 
apparatuur een volledig ziekenhuis opgezet 

In de schoot van het Europees 
Pariement werd een vereniging 
opgericht onder de benaming 
S.O.S. Zieltenhuizen. Eén van de 
initiatiefnemers is VU-Europarie» 
mentslid Wiily Kuypers. Hij 
wordt in de alttie gesteund door 
parlementariërs uit verschillen
de frakties. Anderhalf jaar gele
den startte de aktie, nu is ze aan 
een grondige uitbreiding toe. 

In onze wereld belandt er ieder jaar voor 
miljoenen frank herbruikbaar hospitaalmaten-
aal op de schroothoop Dit alles bij gebrek aan 
opslag- en verzendorganizatie Met Europese 

DE DUO 
DA'S GENIAAL, 

JE KAN 2 KEER 
WINNEN. 

parlementsleden uit zes verschillende landen 
en enkele EG-ambtenaren werd een VZW 
opgencht die een gat in de ontwikkelingssa
menwerking moet opvullen " 

VERZENDINGEN 
Op dit ogenblik werd reeds 170 ton aan 

goederen verzonden naar uiteenlopende Der
de Wereldlanden Zo werden Zaïre en Ghana 
reeds voorzien van medische hulp In Benin 
werd een klem hospitaal uit de grond ge
stampt Medikamenten werden overgemaakt 
aan projekten in Indie, Indonesië en Vietnam 
Naar Polen vertrokken trucks met matenalen 
Armenië ontving een vrachtwagen vol met 
protesen 

De organizatie onderhoudt nauwe kontakten 
met Artsen zonder Grenzen voor de techni
sche afwerking Verder wordt ook rekening 
gehouden met ontwikkelingswerkers, vertrek
kende artsn en verplegers De organizatie wil 
immers dat het materiaal op de juiste plaats 
terecht komt Daarom ook wordt nauw samen
gewerkt met de ambassades Dit vergemakke
lijkt administratieve formaliteiten De bestem
mingsplaatsen worden vooraf doorgelicht, 
vooraleer zij in aanmerking komen voor hulp 
Ook op dat punt spelen de ambassades en de 
Organizatie Artsen zonder Grenzen een be
langrijke rol De leden van de groep hebben nu 
ook hulp gekregen van het Europees Parle
ment Deze zal immers instaan voor de opslag 
in een depot op Zaventem en de ophaling van 
de goederen hier ter plaatse 

COUVEUSE 
De organizatie is ook gestart met het zelf 

produceren van materialen die anders moeilijk 
te krijgen zijn Zo werd door mensen met een 
handikap uit Gits een couveuse in mekaar 
gestoken De couveuse werkt op warm water 
en IS eenvoudig te maken Heel wat landen 
hebben nood aan dergelijke apparaten Op dit 
ogenblik is er dringend nood aan 500 zieken
huisbedden, oude naaimachines en typmachi
nes Wie wil helpen en bruikbaar matenaal kan 
leveren kan terecht bij Veerie Wijffels, Opaal
laan 66 te 1030 Schaarbeek. Tel. 02/ 
245.11.89. 
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SOCIAAL STATUUT VAN 
DE PODIUMKUNSTENAARS 

H
ET lijdt geen twijfel dat het statuut 
van de artiest in het algemeen en 
de podiumkunstenaar in het bij
zonder op heel wat punten manl< 
loopt. 

Alle beroepsartiesten worden 
voor de sociale zekerheid als 
werknemers aanzien, ook als ze 
als zelfstandigen optreden. Dit 
leidt in de praktijk tot onoverkome
lijke problemen. Elke organisator 

wordt immers als werkgever aanzien, met alle 
administratieve en financiële gevolgen (beta
len van patronale bijdragen, e.d.) van dien. 

Een zanger, die gedurende één weekend 
optreedt op drie plaatsen, heeft voor dat week
end alleen reeds drie werkgevers... 

Senator Blanpain diende daarom reeds eer
der een wetsvoorstel in om in dat verband 
zelfstandigen als zelfstandigen te behandelen 
en werknemers als werknemers. Dit voorstel 
wordt nu in de Senaat behandeld. 

SCHOK 
Wat echter de podiumkunstenaars betreft 

die als werknemers bij een teater werken, 
stellen zich nog andere problemen. 

Teaterdirekties wensen immers spelers aan 
te trekken voor een welbepaalde periode, nl. 
voor een rol in één stuk, en wensen dus soepel 
te kunnen omspringen met aanwervingen. De 
spelers daarentegen wensen — terecht — een 
zekere vastheid van betrekking en een ge
waarborgd inkomen. 

In het huidige sociaal recht geeft de arbeids
overeenkomst van een bepaalde tijd geen 
recht op een opzegvergoeding. De werkgever 
moet dus de overeenkomst niet opzeggen en 
geen opzegtermijn respekteren; de overeen
komst loopt gewoon af op het einde van de 
afgesproken termijn. 

Dat dit sisteem ernstige financiële konse-
kwenties voor de betrokken artiesten kan heb
ben, bewijzen de ervaringen van Ria Ver-
schaeren, die na 24 jaar onafgebroken dienst 
bij het Antwerpse Fakkel-Meirteater zonder 
opzegtermijn, noch vergoeding werd ontsla
gen, omdat ze telkens een jaarlijkse overeen
komst voor de duur van één jaar onderteken
de. 

Het voorval zorgde uiteraard voor een schok 
in kringen van akteurs, en senator Blanpain 
wenst met zijn initiatief aan deze toestand een 
einde te maken. 

EEN FONDS VOOR 
BESTAANSZEKERHEID 

In zijn wetsvoorstel beoogt senator Blanpain 
het evenwicht te bewaren tussen de noodzake
lijke fleksibiliteit voor het teater op het vlak van 
personeelsbeleid, en een zekere inkomensga
rantie voor de podiumkunstenaars. 

Senator Roger Blanpain stelde 
deze week zijn voorstellen in 
verband met het sociaal statuut 
van de podiumkunstenaars aan 
de pers voor. Hij werd hiervoor 
bijgestaan door enkele mensen 
uit het vak, nl. de akteurs Sien 
Eggers, loic Philips en Senne 
Rouffaer, en Europees Parle
mentslid Willy Kuijpers. 
Deze voorstellen werden immers 
op papiet gezet op basis van 
ideeën van de mensen uit de 
sektor, en moeten ook, zoals met 
vele aktuele problemen, in een 
Europese kontekst bekeken 
worden. 

Vandaar dat in het voorstel opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde 
tijd aanvaard worden, die automatisch ten 
einde lopen na het verstrijken van een termijn. 

De werknemer behoudt echter zijn anciënni
teit over de ganse periode van tewerkstelling in 
de teatersektor, zelfs indien hij bij meerdere 
teaters optreedt. Indien hij dus, na een aantal 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, geen 
andere werkgever vindt, zal onmiddellijk werk
lozensteun worden uitbetaald. Bovenop deze 
werklozensteun wordt een aanvullende ver
goeding uitgekeerd tot het nettoloon, en dit 
gedurende een periode die afhankelijk is van 
de verworven anciënniteit, net zoals bij een 
opzeggingstermijn het geval is. 

Senator Blanpain liet zich bij zijn voor
stellen tot een sociaal statuut van podi
umkunstenaars door mensen uit het 
teatervak inspireren. 

Elke podiumartiest-werknemer die minstens 
twee jaar anciënniteit heeft, zou van dit sis
teem kunnen genieten. 

Onder podiumkunstenaar wordt verstaan: 
kabaretiers, klowns, dansers, mimekunste
naars, musici, presentators, poppenspelers, 
toneelspelers, variété-artiesten en zangers. 

Die vergoeding zou uitbetaald worden door 
een op te richten Fonds voor Bestaanszeker
heid. Dit Fonds zou gefinancierd worden door 
bijdragen van de werkgevers (de teaters) en 
door auteursrechten die betrekking hebben op 
de internationale verspreiding van werken via 
de media. Omdat de sociale zekerheid voorals
nog een nationale materie is, is dit Fonds ook 
nationaal. Niettemin wordt de mogelijkheid 
voorzien aparte fondsen op te richten voor de 
Vlaamse, Franse en Duitse Gemeenschap. 

Op deze wijze kunnen de werknemers een 
zekere vastheid van betrekking opbouwen, 
terwijl de kosten die hiermee gepaard gaan 
voor de sektor gesolidariseerd worden en be
perkt worden tot het minimum, nl. een opleg op 
de werkloosheidsvergoeding tot het nettoloon. 
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SOCIAAL 

In aanwezigheid van de akteurs Luc Philps, Sien Eggers en Senne Rouffaer stelden Willy Kuijpers en Roger Blanpain hun 
voorstellen aan de pers voor. (toto oann) 

TEATER EN ONDERWIJS 
Ook andere problemen moeten volgens se

nator Blanpain dringend aangepakt worden. 
Zo zou het mogelijk moeten zijn dat getalen

teerde akteurs, muzikanten en andere kunste
naars onbeperkt les kunnen geven in muziek
scholen, akademies, toneelscholen, enz. Op 
deze wijze kunnen ze hun praktijkervaring ten 
dienste stellen van de opleiding van jong 
talent. Vaak zorgen deze leermeesters voor 
een uitstraling van de school in kwestie, zodat 
deze een massale toeloop kent van kinderen 
die zich entoesiast aan muziek, dans of een 
andere kreatieve ekspressievorm willen wij
den. 

Nu echter worden door het teaterdekreet 
dergelijke leeropdrachten beperkt tot maksi-
mum zes uur per week. Zo gaan kansen en 
talent verloren, vindt senator Blanpain. Het 
teaterdekreet moet op dat vlak aangepast 
worden. 

Net zoals in vele andere sektoren zou het 
mogelijk moeten zijn dat podiumkunstenaars 
een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. 
Ook hier zou het Fonds voor Bestaanszeker
heid kunnen optreden op basis van bijdragen 
van werkgevers en werknemers. 

KAPMESGRENS 
Wat de pensioengerechtigde leeftijd betreft, 

is senator Blanpain van oordeel dat we moeten 
afstappen van de kapmesgrens van 60-65 jaar. 
Zeker in deze sektor kan artistieke kreatlvitelt 

toch niet aan banden gelegd worden op een 
bepaalde, voor iedereen veralgemeende, leef
tijdsgrens. 

Daarbij heeft men dikwijls oudere mensen 
nodig om bv. de grootvaders- en grootmoe-
dersrollen te spelen. Het wetsvoorstel houdt 
dan ook in dat podiumkunstenaars niet omwil
le van hun leeftijd door de werkgever kunnen 
ontslagen worden. Wie wil stoppen, kan dit 
uiteraard wel, doch wie wil doorwerken, kan dit 
eveneens. 

Tot slot maakt het wetsvoorstel een kumul 
mogelijk tussen beroepsinkomen en vervan-
gingsinkomen (rustpensioen) tot en met 110 % 
van het referte-inkomen waarop het vervan-
gingsinkomen is berekend. Aldus zouden bij
voorbeeld gepensioneerde toneelakteurs een 
rol kunnen spelen zonder daarvoor fiskaal 
bestraft te worden. 

Met deze maatregelen wenst Roger Blan
pain een simbolische stap te zetten naar een 
veralgemeende versoepeling van de pensioen
leeftijd, die uiteindelijl< moet leiden naar de 
afschaffing van deze leeftijdsgrens. 

Hij speelt hiermee in op een aanbeveling 
van koninklijk kommissaris voor de hervorming 
van de Sociale Zekerheid, prof. Dillemans (KU-
Leuven) en recente studies i.v.m. de demogra
fische evolutie en de invloed op de sociale 
zekerheid. 

Wanneer we praten over podiumartiesten, 
dan hebben we het over kuituur. In dat ver
band lichtte Willy Kuijpers de problemen toe 
die ons te wachten staan wanneer op 1 januari 
1993 de Europese binnengrenzen verdwijnen, 
en we kuituur blijven beschouwen als een 
louter ekonomisch, verhandelbaar goed, zoals 
nu te veel gebeurt. 

Onder druk van de verkommercialisering en 
veramerikanisering van onze kuituur zijn klas
sieke kunstvormen, die typisch zijn voor de 
zuidelijke Nederlanden, zoals het cirkus, op 
sterven na dood. Vroeger waren onze kunste
naars toonaangevend op het vlak van schilder
kunst, toneel en muziek. Nu stellen we vast dat 
onze kunstwerken onbeschermd weggekocht 
worden door Amerikaanse en Japanse multi
miljonairs. In Spanje worden zelfs historische 
gebouwen en monumenten opgekocht, steen 
voor steen afgebroken en naar de Verenigde 
Staten gesleurd om daar weer opgebouwd te 
worden. 

Willy Kuijpers pleit daarom voor een duidelij
ke Europese strategie en aanpak, ter bescher
ming van het Europees kultureel erfgoed. In 
dat verband verwees hij naar een resolutie van 
het Europees Parlement waarin gepleit wordt 
om in de audio-visuele media 60 % van de 
uitzendingen te behouden voor eigen Europe
se produkties. 

Op dit moment wordt slechts 0,04 % van het 
Europese budget aan kuituur besteed. Het is 
dus duidelijk dat we nood hebben aan een 
samenhangend Europees kultuurbeleid. Willy 
Kuijpers wil een Europees Kultureel Handvest, 
met daarin ook een sociaal luik, een Charter 
voor de kunstenaar. 

De huidige wetsvoorstellen van senator 
Blanpain vullen op dat vlak een leemte in de 
Belgische wetgeving op. 

Piet Van Schuyienberg 

De voorstellen rond Het sociaal statuut 
van de Podiumkunstenaar zijn gratis te ver
krijgen bij de vu-studiedienst, Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel, 02/219.49.30. 
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DEMOKRATIE 

VU WIL VERFIJNING VAN 
POLITIEKE DEMOKRATIE 

H
ET streven naar het versterken 
van de politieke demokratie werd 
expliciet opgenonnen in het re
geerakkoord dat begin mei 1988 
werd afgesloten door de huidige 
regeringspartijen. Een jaar na het 
aantreden van de regering vindt 
de VU het dan ook gepast een 
tussentijdse evaluatie te maken. 
De realisaties betreffende het 
hoofdstuk „Versterking van de 

politieke demokratie" zijn volgens de VU on
voldoende opgeschoten. Toch is de partij erin 
geslaagd het tema in sneltempo ingang te 
doen vinden in het politieke milieu. De VU is 
duidelijk de gangmaker geworden. 

Justitie Wathelet heeft een lijvig voorontwerp 
van wet klaar, maar dit gaat volgens Coveliers 
met ver genoeg. 

POLITIEK-MOE 
Vic Anciaux stelt terecht dat de burgers 

steeds meer politiek-moe worden. Het laat de 
meesten onverschillig en velen tonen hun 
afkeer voor het politieke bedrijf. Om dit tegen 
te gaan moeten de politici zelf in aktie schie
ten. Om dit vorm te geven zijn een aantal 
wetsvoorstellen nodig. Anciaux is er van over
tuigd dat deze VU-wetsvoorstellen in de lijn 
van het regeerakkoord bewegen. 

Anciaux dient een wetsvoorstel en een voor
stel van dekreet in betreffende openbaarheid 
van bestuur. De opname van het openbaar
heidsprincipe in art.24 ter van de grondwet 
vormt allicht de eerste stap naar een daadwer
kelijke waarborg van de openbaarheid van 
bestuur op alle beleidsniveaus. 

VU-fraktieleider Hugo Coveliers heeft een 
voorstel klaar over de kumulatie van mandaten 
door parlementsleden en het openbaar maken 
ervan. Hij vindt dat parlementsleden zoveel 
mogelijk moeten losstaan van belangengroe
pen. Daarom wil hij het kombineren van een 
parlementair mandaat met allerlei beheers-
funkties openbaar maken en beperken. De 
kumulatie van een parlementair mandaat met 
een funktie van burgemeester of schepen sluit 
hij ook uit. 

Een tweede wetsvoorstel gaat over de op
richting van een nationaal centrum voor de 
magistratuur, de inrichting van een gerechtelij
ke stage en het tegengaan van politieke be
noemingen bij de magistraten. tVlinister van 

INSPRAAK 
Kamerlid Herman Lauwers wil het inspraak-

recht uitbreiden om de burger dichter bij het 

De VU ijvert ais partij reeds ge
ruime ti{d voor een nieuwe poli-
tieice l(ultuur. De VU-kamerfral(-
tie lieeft een reeics wetsvoorstel
len klaar die gestalte moeten 
geven aan de verfijning van de 
politieke demokratie. De nieuwe 
politieke kuituur ligt de partij 
nauw aan het hart. In april 1988 
werd het kongres eraan gewijd. 
De kamerfraktie heeft nu acht 
wetsvoorstellen klaar. 

beleid te betrekken. Verder wil hij de organiza-
tie van het inspraakrecht versoepelen en moe
ten een aantal waarborgen verhoogd worden. 
De overheid moet een inspraakplicht opgelegd 
worden. 

Zowel op het niveau van de Vlaamse Ge
meenschap als op het gemeentelijk vlak dient 
een ombudsdienst uitgebouwd. Kamerlid Frie

da Brepoels stelt een subsidieregeling voor om 
de gemeentelijke ombudsdiensten te financie
ren. De ombudsdienst moet verder een onaf
hankelijke instelling zijn. 

Luk Van Horenbeek heeft een wetsvoorstel 
klaar om het politiek verlof van houders van 
een politiek mandaat te regelen. Zijn basisprin
cipe IS dat elke werknemer die een politiek 
mandaat uitoefent recht heeft op politiek ver
lof. 

Pol Vangansbeke heeft een wetsvoorstel 
klaar om de uitoefening van het parlementair 
kontrolerecht te verbeteren. Een parlementai
re kommissie kan m zijn voorstel opgericht 
worden als één derde van de leden van kamer 
of senaat dat wensen. Verder wil hij dat de 
opgeroepen kandidaten voor een hoorzitting 
verplicht worden gevolg te geven aan de 
oproep. Er zijn zelfs sankties voorzien. 

Senator Laurens Appeltans wil de gemeen
tekieswet veranderen. Het kiesstelsel moet 
dichter bij de rechtstreekse vertegenwoordi
ging gebracht worden. Hij stelt voor het stelsel 
D'Hondt te vervangen door het stelsel Niemey-
er. Hierdoor wordt een korrektere verhouding 
van het aantal behaalde zetels en uitgebrachte 
stemmen bekomen. Ook de kiesomschrijvin
gen dienen aangepast. Apparentering zou op 
het niveau van de hele Vlaamse Gemeen
schap moeten gebeuren. 

tid) 

De VU-fraktle wil een nieuw politieke kuituur Invoeren. Liefst acht voorstellen 
werden door de fraktie neergelegd. Het parlement moet met zijn beleid dichter 
naar de burger gebracht. 
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EKOFRONT 

ADVIESKOMMISSIE BIM 

H
ET leefmilieu te Brussel ligt 
staatssekretaris Valkeniers nauw 
aan het hart, zoals de installatie 
van de BIM nog eens bewijst. 
Vooreerst trachtte de staatssekre
taris d.m.v. het „Ronde tafelge
sprek" in samenwerking nfiet 
Mens en Ruimte vzw en 1' Institul 
de Sociologie (ULB) de Brusselse 
bevolking en organisaties bij het 
toekomstig beleid te betrekken. 

Het eindrapport met adviezen en vaststellin
gen vanuit de bron vormen de basis waarop 
het onlangs opgerichte Brussels Instituut voor 
Milieubeheer (BIM) en de kersverse Advies
kommissie zich kunnen baseren. 

RONDE TAFEL 
leder milieubeleid dient te starten met een 

zo korrekt mogelijke beschrijving van de aktue-
le milieutoestand. Met dit doel voor ogen 
organiseerde Jef Valkeniers een forum waarin 
plaatselijke milieugroeperingen en bevolking 
de mogelijkheid kregen hun stem te laten 
horen. De deelname van meer dan 300 men
sen, verdeeld over 4 deelkommissies, onder
strepen de betrokkenheid van de bevolking in 
milieu-materies. 

Het eindrapport, gekoördineerd door Mens 
en Ruimte, bevat enerzijds de verzamelde 
besluiten en beleidsvoorstellen van de afzon
derlijke werkgroepen en anderzijds syntese-
kaarten die de globale probleemsituatie m.b.t. 
de a-biotische en biotische grafisch weerge
ven. 

B.l, 
Het toekomstig milieubeleid heeft enkel 

kans tot slagen indien het struktureel en admi
nistratief ondersteund wordt. Deze taak wordt 
in de toekomst weggelegd voor het Brussels 
Instituut voor Milieubeheer. Dit instituut, een 
parastatale A onder direkt gezag van de mi
lieuminister, zal kunnen beschikken over 70 
ambtenaren, van allerlei slag en kunnen. 

Dit instituut zal moeten instaan voor de 
konkretisering van de Ronde tafel-resoluties. 
Dit betekent zowel taken en opdrachten in de 
milieuhygiënische sektor (lozings- en exploita
tievergunningen, kontrole op water- en lucht-
verontreniging, MER...) als op natuurbehouds-
vlak (beheer en oprichting natuurgebieden, 
kleine landschapselementen...). 

Het BIM zal bijgestaan worden door een 
kommissie van Advies. Haar taak bestaat erin 
diverse belangengroepen nauwer te betrekken 
bij het leefmilieubeleid. Dit overlegforum wil 
een werkzame schakel zijn tussen overheid, 
wetenschappelijke wereld en de vertegen
woordigers van leefmilieu-organisaties, bedrij
ven en vakbonden. De kommissie zal bijstand 
leveren aan de leidende ambtenaar van het 
BIM bij de voorbereiding van teksten en ont-

Staatssekretaris voor het Brus
sels Gewest, Jef Valkeniers, in
stalleerde op 13 juni ]J. de Ad
vieskommissie voor het Brus
sels Instituut voor Milieubeheer. 
Met deze installatie werd de 
kroon gezet op 12 maanden van 
vergaderen en plannen met de 
bedoeling een efficient milieube
leidsplan voor het Brussels Ge
west te ontwikkelen. 

werpen, bij hef uitwerken van meet- en onder
zoeksprogramma's en bij het uitstippelen van 
beleidsvisies. Ze telt 32 leden over verschillen
de werkgroepen (vb. vaste afvalkommissie). 

Ere wie ere toekomt. Jef Valkeniers is erin 
geslaagd in twaalf maanden een degelijke 
basis te leggen voor het toekomstig Brussels 
leefmilieubeleid. Mede door zijn stuwende 
kracht kan het Brussels hoofdstedelijk gebied 
als voorbeeld gelden voor een vooruitstrevend 
milieubeleid, waarin een belangrijk taak weg
gelegd is voor de leefmilieu-organisaties. En 
zo hoort het. Het was bijgevolg met vertrouwen 
in de toekomst dat de staatssekretaris de 
Advieskommissie boven de doopvont hield. 

Patrick Hermans 

De resoluties i.v.m. de Ronde Tafel over 
het leefmilieu in het Brusselse (rapport van 
Mens en Ruimte) alsook de persmap naar 
aanleiding van de installatie van de Advies
kommissie zijn verkrijgbaar bij het Staatsse-
kretariaat voor het Brussels Gewest, Re
gentlaan 21-23, 1000 Brussel (02/ 
515.83.00). 

Op initiatief van staatssekretaris Jef Valkeniers werd in het natuurreservaat 
Kinsendael in Ukkel een milieu-edukatie paviljoen ingericht. Het paviljoen biedt 
een opvangruimte voor milieu- en natuurklassen en ook voor wandelaars. Naast 
de onthaalruimte is er een open eksporuimte met piramidaal dak. Binnen dit 
lokaal wordt edukatieve informatie verstrekt over flora en fauna van het 
Kinsendaelreservaat. Het lokaal kan ook gebruikt worden voor edukatieve 
konferenties of wandellessen. Voor het publiek is er een terras voorzien. Het ziet 
uit op speel- en klimtuigen voor de kinderen. 

Bij het paviljoen hoort een lokaal voor milieu-onderzoekswerk. Door gebruik 
van natuurvriendelijke materialen en een lage struktuur wil het gebouw in 
harmonie blijven met de kleinschalige omgeving. 
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ONDERZOEK 

„LES FLAMANDS ET 
LES WALLONS VUS PAR 

EUX-MEMES" 

D
ENISE VAN DAM kijkt aarzelend 
en verrast naar de verschillende 
sentimenten — dikwijls onjuist en 
haaks tegenover mekaar — van 
de 3 volkeren m België Ze ont
leedt empirisch en wetenschappe
lijk Wat in Zwitserland, Oostenrijk 
en Duitsland reeds lang mogelijk 
was in verschillende instituten, 
groeit bij ons het omschrijven van 
het volkseigene als opbouwende 

kracht, ook ontluisterend en ontdekkend Een 
bijdrage van een Vlaamse die haar volk en de 
buur ervan, in een nieuwe spiegel deed kijken 

Denise Van Dam neemt deel aan een jonge, 
mter-federale werkgroep Vlaanderen-Wallonie 
in het Europees Parlement, waarbij Europarle
mentslid Willy Kuijpers de stuwende kracht is 
HIJ bracht ons met haar en haar tesis in 
kontakt 

MILITANTEN 
WIJ: Je tesis is eigenlijl( een peilen bij een 

representatief aantal politieke militanten 
over hun waardering t.o.v. de eigen en de 
andere deelstaat. Hoe reageerden de be
trokken partijen? 

Denise Van Dam: „In Vlaanderen reageer
den de vijf door mij aangesproken partijen 
positief en zorgden voor 178 adressen van 
militanten In Wallonië weigerde de PRL fiaar 
medewerking en ook de PS zag weinig tieil in 
mijn werk Voor Wallonië peilde ik bij 106 
personen, Brussel-19 en de 9 duitstalige ge
meenten betrok ik met in mijn onderzoek " 

WIJ: Je hebt dus vastgelegd hoe militan
ten van VU, SP, CVP en Agaiev anders 
reageerden op dezelfde begrippen: Vlaan
deren, Wallonië, België, Brussel? 

Denise Van Dam: „Ja, en bovendien lagen 
die verscfiillen ook geografisch erg gespreid 
Antwerpen reageert anders dan Limburg Ook 
de leeftijd speelde een grote rol bij het oordeel 

BIJ mijn onderzoek gebruikte ik wetenschappe
lijke metoden van Tajfelen Lorenzi-Cioldi Ook 
de neo-Freudianen en de identiteitsopbouw 
van Y Persoons bezorgden mij beoordelings-
normen Zij hebben er allen in onze Westeuro-
pese kuituur toe bijgedragen de identiteit te 
omschrijven met al zijn positieve en negatieve 
kenmerken " 

20 jaar na „Leuven Vlaams" 
schreef Denise Van Dam - toen 
nauwelijks 9 jaar - haar licentie-
tesis in Louvain-La-Neuve. 
Denise Van Dam is een Kempen
se psychologe, geboren in Uer 
uit een Vlaamsvoelend onderwij-
zersgezin. Zij komt via haar 
Waalse man in Wallonië terecht. 
Zij studeert er verder, na wat 
beroepsuitoefening bij een hu
welijksbureau en een inzet bij 
„Mensenbroeders". De Faculte 
Ouverte de Politique Economi-
que et Sociale van Louvain-La-
Neuve wordt gepati'oneerd door 
het MOC (het Waalse ACW) en is 
zowat de „open universiteit" van 
Louvain-La-Neuve. 
In de rij van het werk van joerna-
list Guido Fonteyn en José Fon
taine's „Toudi"-jaarschrtft, wil 
deze „fakultelt" - net zoas dr. 
Peter Nelde te Brussel - socio
logisch en socio-linguistisch 
sUidiewerk doen rond het volke-
renprobleem in deze staat. 

DESTREE 
WIJ: Een staat kan moeilijk een Identiteit 

opbouwen. De gebeurtenissen m de Sovjet
unie bewijzen dat eens te meer... 

Denise Van Dam: „Wat de Waal Jules 
Destree in 1912 schreef in zijn bekende „Let
tre au Roi" „Sire, il n'y a pas de Belges", 
bewees dit ten overvloede En ook koning 
Albert, aan wie de brief gericht was, aanvaard
de dit Uit de ontleding van onuitgegeven 
archiefstukken blijkt hoe de koning op 30 oogst 
1912, een nota zond aan zijn prive-sekretaris 
Jules Ingenbleek, waarin hij onomwonden 
schreef „ Tout ce que Destree dit, est absolu-
ment vrai" Staatsomschrijvingen zijn slechts 
hulpmiddelen bij het bepalen van de identiteit 
ZIJ kunnen heel belangrijk, maar ook hinderlijk 
zijn " 

KRITIEK 
WIJ: En hoe bekijken de door jou be

vraagde militanten hun eigen gemeenschap 
en de andere? 

Denise Van Dam: „Wat de algemene hou
ding betreft, blijkt uit mijn onderzoek dat de 
Walen en de Vlamingen in dezelfde mate, de 
positieve aspekten van hun eigen regio bena
drukken Walen en Vlamingen verschillen wel 
van mekaar in hun waardering over eikaars 
regio's De Walen drukken een positieve hou
ding uit tav Vlaanderen dan omgekeerd 
Vlamingen leveren met alleen minder positieve 
waarderingen maar bekritiseren ook meer 
Wallonië en de Walen 

Kritische beschouwingen over de eigen re
gio treffen we ook in sterke mate aan bij de 
Walen dan bij de Vlamingen " 

WIJ: Wat stelde je vast over de invloed 
van gegevens als de politieke partij, de 
leeftijd, het studieniveau en de provincie-
woonplaats bij het bepalen van de houding 
t.a.v. Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Bel
gië? 

[> 
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Denise Van Dam: „Bij de Vlaamse qroep 
trof ik een „rechts-links -opdeling aan i.v.m. 
de beoordeling van de eigen regio. De CVP-
militanten stonden duidelijk het meest positief 
tegenover Vlaanderen en de SP'ers tiet meest 
kritisch. Het ekonomische sukses werd onder
lijnd door de PW-militanten en venvaarloosd 
door de socialisten. Wat de houding t.a.v. 
Wallonië betreft, is Agaiev duidelijk het meest 
positief. Enigszins verwonderlijk hechten de 
VU-militanten samen met de socialisten het 
minst van allen, belang aan de kulturele di
mensie in Wallonië. 

Bij de Waalse groep valt het op dat de 
PS'ers het meest kritisch staan t.a.v. Vlaande
ren. En de Waalse kristen-demokraten daaren
tegen verkiezen het Vlaams karakter boven 
dat van de Walen. Volgens hen zijn de Vlamin
gen dinamisch, hebben ze aganisatietalent en 
veel „gezond verstand". Wat Wallonië betreft, 
uiten deze PSC-militanten het meest hun ge
loof in een ekonomisch herstel." 

KUNST EN,.. 
WIJ: Merkte u verschillen op basis van 

leeftijden? 

Denise Van Dam: „Wat de leeftijdsinvloed 
betreft, onderscheiden de Vlamingen tussen 
50 en 60 jaar zich op kultureel vlak van de 
jongeren. Ze benadrukken Vlaamse kunst, de 
schrijvers, helgroots Vlaams verleden, enz... 
tussen allen waarderen de Vlaamse jongeren 
tussen 20 en 30 jaar het meest van allen het 
karakter van de Walen en wijzen op een zeker 
ekonomisch herstel in Wallonië. Op zijn beurt 
boekt Vlaaneren een positiever imago bij jon
gere Walen dan bij hen die de 50 voorbij zijn. 

De kloof tussen de minst-geschoolden en de 
meer-geschoolden manifesteert zich op ver
scheidene niveaus. 

Binnen de Vlaamse subgroep, benadrukken 
de universitair-geschoolden het meest de kom-
munautaire problematiek. Het zijn ook deze 
universitairen die het meest belang hechten 
aan de Vlaamse- en de Waalse kuituur. 

Binnen de Waalse groep, wordt het imago 
van Wallonië positiever naargelang het studie
niveau toeneemt. Niet enkel de mate waarin, 
maar ook het objekt van waardering verschilt 
naargelang het studieniveau. De lager ge
schoolden waarderen vooral de natuur, de 
hoger geschoolden de kuituur." 

...NATUUR 
WIJ: Beïnvloedt de plaats waar men 

woont de wijze waarop men tegenover 
Vlaanderen en Wallonië staat? 

Denise Van Dam: „Vlamingen en Walen benadnjl(l(en in zelfde mate de positieve 
aspel(ten van hun eigen regio. Over de andere regio deni<en ze duidelijl( 
anders..." 

Denise Van Dam: „Een eerste vaststelling 
bestaat erin dat de inwoners van de ekono
misch meest geteisterde provincies, zoals He
negouwen en Limburg, de meest negatieve 
houding hebben t.a.v. hun eigen regio. Wat de 
visie op de andere regio betreft, manifesteren 
de Vlaamse Brabanders zich het negatiefs! 
tegenover Wallonië. De militanten, wonende in 
Oost-Vlaanderen waarderen het meest Wallo
nië, vooral via de inwoners, die ze als hartelijk, 
gastvrij, moedig, enz. bestempelen. Ook de 
natuur en de toeristische aantrekkingskracht 
draagt bij tot het positieve imago. De Waalse 
Brabanders hebben een sterk tweeslachtige 
houding t.a.v. Vlaanderen. Enerzijds onderlij
nen ze het meest van allen de positieve 
aspekten van de Vlaamse samenleving, ander
zijds leveren ze ook het meest negatieve 
kritieken. De politieke militanten uit Namen 
houden het meest van Vlaanderen: kritiek is 
praktisch afwezig en de waardering overtreft in 
belangrijke mate deze van de anderen." 

,DIKKE NEK' 
WIJ: hloe drukten de politieke militanten 

hun houding uit t.a.v. Brussel en België? 

Denise Van Dam: „De Waalse antwoorden 
karakteriseren Brussel op de eerste plaats 
door de kommunautaire problematiek. Bij de 
Vlamingen ligt de kommer op de „kwaliteit van 
het leven" in Brussel op de eerste plaats. Dan 
pas vol0 het kommunautaire. 

Volgens de Waalse antwoorden wordt Brus
sel „vergiftigd" door de Vlamingen. De Vlaam
se onderkennen daarin het franstalige imperia
lisme. 

De Vlamingen benadrukken als positieve 
aspekten: de „kwaliteit van het leven" in 
Brussel: de mooie parken, de uitgaansmoge
lijkheden, kortom de ,,gezelligheid"... 

De Walen hechten meer belang aan de 
kulturele dimensie: Toone, schouwburgen, 
l'art nouveau... 

Wat zowel de Walen als de Vlamingen 
afstoot in de hoofdstad, is haar onleefbaar
heid: auto-opstoppingen, lichtvervuiling, be
ton, onpersoonlijk karakter,... Ook de Brusse
laar-zélf wordt niet erg gewaardeerd: hij/zij 
wordt afgeschilderd als pretentieus, hautain, 
dikke nek,..." 

WIJ: En België? 

Denise Van Dam: „Buiten de kommunau
taire problematiek, de natuur en de kulturele 
dimensie hebben de Waalse en Vlaamse poli
tieke militanten die wij ondervroegen weinig te 
vertellen over „hun staat". De inwoners en de 
Belgische ekonomie worden „doodgezwe
gen". Volgens de meeste antwoorden wordt 
België gekenmerkt door kommunautaire pro
blemen, heeft het nooit een écht bestaan 
gekend en is het in feite een „historische 
valstrik"! 

Ondanks deze negatieve politieke visie, ge
niet België bij allen een globaal positief ima
go. .. dank zij de zeer positieve waardering van 
de natuur en de rijke kulturele verscheiden
heid." 
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DE CLAUWAERT 
ZET TRADITIE VERDER 

N Italiaans capriccio van Jos Smeyers 
(1926) laat een schrijver zijn fanfiilie achter 
aan de mistige Noordzee en trekt naar het 
Zuiden om inspiratie te vinden voor een te 
schrijven novelle Maar de muze blijft zwij
gen Lektuur, zwemmen, wijn en ekskur-
sies in het hinterland van de Adnatica 
vullen de dagen Tot hij in Ravenna de 
vrouw ziet die hem al een tijdje fascineert 
Die ontmoeting geeft zijn vakantie een 
nieuwe wending én zin Na een geestelijke 

tocht naar Assisi volgt een klimaks en antikli-
maks vol passie en ontgoocheling En dan 
ontwaakt de muze 

DE GRILLIGE MUZE 
Deze fijne novelle, opgebouwd als een dag

boek van een vakantie, is een tere evokatie 
van een zin-gevende ontmoeting tussen twee 
onbekenden (hun namen zijn onbelangrijk, het 
„ je" IS voldoende) Ingehouden en schroomvol 
tasten zij eikaars psyche af tot hun werelden 
ineenvloeien vol vnendschap en aarzelende 
liefde De tochten naar de kunststeden, die zo 
herkenbaar aanwezig zijn in de novelle, zijn 
funktioneel In de schoonheid ervan vinden zij 
ook elkaar terug In Assisi is zij een ,,Beatrice 
die me door de Hemel van Franciscus leidde" 
(50) En in Gradara is hij haar gids, maar de 
onmogelijke liefde van Francesca da Rimini en 
Paolo il Bello is ook hun verhaal 

Doorheen het tema van die menselijke ver
houding loopt het tema van de kreativiteit 
Precies in de onmogelijkheid van het schrijven 
van een novelle breekt de muze door „Mis
schien was het goed dat hij geen inspiratie 
had, niet schreef Misschien was dit gewoon 
genieten van de dag uiteindelijk de menselijk
ste manier van leven" (17) En in de gril 
(capnccio) van het onvoorspelbare leven groeit 
onverwacht het verhaal Het leven is de muze 
Wanneer de vrouw die hij liefhad verdwenen 
IS, kan hij schrijven, ,,de ontsnappende tijd 
tegenhouden" (17) 

Warme menselijkheid en levensechte kreati
viteit IS de boodschap van deze novelle vol 
poëtische flitsen en rake psychologische 
schetsen 

Ietwat minder overtuigend, ook minder geïn
spireerd, maar struktureel knap opgebouwd is 
Poging tot schilderij van Herman Joseph 

(1947) Ook deze novelle handelt over de groei 
van een kunstwerk Erfgenaam van zijn gefor
tuneerde vader wordt Erie Olieslagers door de 
intnges van Alexis, de beheerder van zijn 
fortuin, de winnaar van een grote prijs voor 
hedendaagse schilderkunst met een reeks De 
groei der zotheid De amateur-schilder wordt 
tot een schijn van ekstravagantie en gekheid 
/gedwongen door Alexis die, uit winstbejag en 
londer skrupules, het mediokre talent een 
internationaal imago bezorgt Terwijl hij wacht 
op zijn vrouw, die maar met komt opdagen 
voor de viering waarop hem een ridderorde zal 
toegekend worden, groeien in hem langzaam 
de ideeën voor een laatste schilderij waarin hij 
zal afrekenen met zijn omgeving Maar met de 
groeiende psychische spanning bij het over
denken van zijn artificiële wereld en opgefokte 
carnère neemt ook een fysieke pijn toe 

Uitgeverij De Clauwaert heeft 
een stevige literaire traditie in 
Vlaanderen. Heel wat auteurs 
met naam debuteerden er of ga
ven er werk uit. De novellen-
reeks 89 bevat weer een aantrek
kelijk aanbod: een poëtische no
velle van Jos Smeyers, een sati
re van Herman Joseph en een 
bundeling kursiefjes van Marcel 
van Nieuwenborgh. 

Blijft de verwoording eerder aan de opper
vlakte en lijkt het erop dat de auteur iets teveel, 
zijdelings aangeraakte, problematieken in zijn 
verhaal heeft willen stoppen, dan bekoort deze 
novelle toch wel door de opbouw ervan De tijd 
van het wachten op de vrouw wordt ingevuld 
met een reeks van flash-backs die het onechte 
leven van de ik-figuur schetsen Uit de ,.epi
loog" blijkt dat die rekonstruktie een ware 
katharsis teweegbracht Zijn laatste werk heet 
dan ook De Intocht van de Meester in het Ware 
Leven Zoals Ensor zal hij alles en allen 
ontmaskeren 

Die ontmaskenng van de,,mecenas" Alexis 
en zijn korrupte bourgeois-troep is een satire 
op de wereld van kunstenaars en hun promoto
ren „Ze verzorgden stuk voor stuk schitterend 
hun publiciteit Dank zij hun sukses werd de 
kwaliteit van hun werk pas echte kwaliteit" 

(79) De barnumreklame waarmee vandaag 
,,kunst" wordt aangepraat, wordt hier scherp 
en ongenadig getekend 

KURSIEFJES ' ^ 
Van een gans andere aard is het derde luik 

van deze ,,novellen"-reeks een bundeling 
van 50 kursiefjes van Marcel van Nieuwen
borgh (1946) onder de titel Een aanslepende 
humeurigheid De redakteur kuituur van De 
Stanaard schrijft met de regelmaat van een 
klok de grijze column waarmee de kultuurblad-
zijden van zijn krant openen Ondanks het feit 
dat ze vaak aan een (nog herkenbare) aktuali-
teit gebonden zijn, bevatten alle stukjes dat 
tikkeltje algemeenheid dat ze los van het 
gebeuren nog hoogst leesbaar maakt Overi
gens verdwijnt zo een stukje al even vlug in de 
kelderverdieping van de lezende geest als de 
efemere berichtgeving van een krant Een 
bundeling als deze verrast dan ook de vroege
re krantenlezer Binnen dit nieuw geheel verto
nen de kursiefjes een eenheid die nu pas 
opvalt of vroegere indrukken bevestigt Op het 
ritme van de seizoenen zijn anekdoten uit de 
politiek, de kunstwereld of het dagdagelijkse 
leven, uitgangspunten voor korte beschouwin
gen Van Nieuwenborgh komt daann naar voor 
als een intelligente en attente toeschouwer die 
met fijne humor of wisselend humeur de aan
leiding m een breder verband plaatst Door het 
vaak afonstisch karakter van de verwoording 
overstijgen die stukjes de aanleiding De be
kende belangstelling van de auteur voor de 
Angelsaksische wereld en vooral de wereld 
van het Verre Oosten (Japan en China) klinkt 
overal door Opvallend zijn ook de talrijke 
dieren die zich doorheen de bundeling bewe
gen Een leuk bedside-boekje vol doordenker-
tjes Maar de lezer houdt er dan wel rekening 
mee dat zijn dag onvermijdelijk een uur langer 
duurt dan gepland |.p. 

— Italiaans capriccio. Jos Smeyers. 1989. 54 biz. 
275 fr. 
— Poging tot schilderij. Herman Joseph. 1989 90 
bIz. 345 fr. 
— Een aanslepende humeurigheid. Marcel van 
Nieuwenborgh. 1989. 105 bIz. 345 fr. 

Alle drie verschenen bl| De Clauwaert, Leuven 
en als lidmaatschap van de Vereniging te verkrij
gen voor de gezamenlijke prijs van 595 fr. (Uitg. 
DC, Blijde Inkomststraat 79, Leuven). 

23 WIJ - 16 JUNI 1989 



ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

CHINA 
De Volksrepubliek China zal op 1 okto

ber aanstaande veertig jaar bestaan. De 
ongemeen talrijke Chinezen staan onder
meer bekend voor hun raadselachtig-
wijze spreekwoorden. Eén ervan luidt 
,.dat wie op zijn doel afgaat een straat 
alom moet lopen". Het minste dat kan 
gezegd worden is dat de geschiedenis 
van de betrekkelijk jonge Volksrepubliek 
niet is verlopen overeenkomstig dat ge
zegde. 

De republiek zelf ontstond op 1 oktober 
1949 uit een burgeroorlog waaruit de 
Kommunistische Partij van Mac Zedong 
als sterkste macht naar voren trad. De 
Landhervorming die onmiddellijk op 
reusachtige schaal werd doorgezet ver
liep evenmin langs de lijnen van de 
geleidelijkheid: zij kostte méér dan twee 
miljoen mensenlevens. 

In de lijn van wat in Hongarije gebeur
de, begon in 1956 een stille revolutie, die 
het kommunistisch régime wilde liberali
seren en Laat Honderd Bloemen Bloeien 
werd genoemd. Een jaar later had de 
Kommunistische-Partijtop echter reeds 
teruggeslagen en de zogenaamde De 
Grote Sprong Voorwaarts uitgeroepen, 
nadat een harde repressie de laatste van 
de honderd bloemen had vertrapt. 

De Grote Sprong Voorwaarts, die Chi
na een stevige ekonomische onderbouw 
wilde bezorgen, eindigde op een feitelijke 
mislukking en bracht de welvaart van de 
republiek naar een dieptepunt. Uit de 
machtsstrijd aan de partijtop die blijkbaar 
samenhangt met elke periode van malai
se, groeide de Grote Proletarische Kultu-
rele Revolutie, alweer een massa-ge
beurtenis in de sfeer van burgeroorlog en 
repressie. 

Korte tijd na de dood van Mao Zedong 
in 1976 ontstond opnieuw een massa
beweging, die ertoe leidde dat de eerste-
rangsfiguren die de Kulturele Revolutie in 
hun voordeel hadden beslecht ten val 
kwamen en vervangen werden door de 
vooraanstaande verliezers van de Kultu
rele Revolutie. 

Vanaf het begin der tachtiger jaren 
ging de Volksrepubliek de weg op van 
een onderhuidse liberalisering op ekono-
misch en kultureel vlak, doch niet op het 
politieke vlak. Dat laatste bleek evenwel 
een kans te maken toen in april 1989 
massa's studenten een beweging op 
gang brachten die na enkele weken op 
het Plein van de Hemelse Vrede werd 
verdreven door,,de macht die komt uit de 
loop van een geweer", om het alweer 
met een Chinees gezegde te beschrijven. 

Frans-Jos Verdoodt 

ADVERTENTIE 

DEZE WEEK IN 

knack 
eennjeuwdossjer 

HET WEER 
De voorspellers—Waarom ze zich vergissen 

Het nieuwe klimaat 
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EMILY DICKINSON OF 
DE TUIN DER VERBEELDING 

A
MHERST. Een kleine provincie
stad in Massachusetts. Op 10 
december 1830 wordt er Emily 
Dickinson geboren. Ze sterft er 
op 15 mei 1886. Tussenin, een 
leven dat zich weinig verder be
weegt dan het huis en de tuin 
van haar vader, vanaf 1865 wei
nig meer zelfs dan een l<luize-
naarsbestaan. En toch wordt 
Dicl<inson beschouwd als een 

van de grootste Ameril<aanse dichteressen. 
Van die faam heeft zij nooit last gehad: amper 
zeven gedichten werden nog tijdens haar le
ven gepubliceerd en nog voelde zij zich daarbij 
„bestolen". Haar zus Lavinia vond na haar 
dood ruim 1700 gedichten die bewerl<t (!) 
werden uitgegeven. Voor een genummerde, 
volledige én oorspronkelijl<e uitgave moesten 
haar bewonderaars wachten tot halfweg onze 
eeuw. 

PERSOONLIJK 
Ondanks, of beter, precies door de besloten

heid van haar bestaan heeft haar schrijver
schap een grote vlucht genomen. Daarvoor 
zorgde haar grote intellektuele en verbeelden
de kracht. Als scholar (zo tekende zij haar 
brieven) van een aantal oudere tutors heeft zij 
aan haar geestelijke ontwikkeling gewerkt. De 
preken van Rev. Ctiarles Wadsworth moeten 
een sterke invloed hebben uitgeoefend op 
haar religieuze aard. De geloofsbeleving bin
nen het instituut van een Kerk was in haar 
ogen evenwel onaanvaardbaar. Zelf zocht zij 
naar een uiterst persoonlijke beleving: 

Er zijn er die liun Sabbat houden in de Kerl< 

Ik houd hem bij Mezelf — 
Met een Distelvink als Koorleider — 
En een Boomgaard, als Gewelf — (324). 

Wat haar voortdurend bezighield was de 
uiteindelijke bestemming van de mens: de 
„staat van zaligheid" in het leven na de dood. 
Haar keuze voor de ,,staat van ongehuwde 
vrouw", voor het dichterschap, en, vanaf 1865, 
voor het kluizenaarschap, zijn evenvele le
vensvormen die haar op die zaligheid 
voorbereiden: 

In plaats van later de Hemel te bereiken 
Ben ik op weg, al lang! (324). 

Haar dichterschap moet zij ervaren hebben 
als een zoeken naar waarheid en schoonheid, 
twee elementen van eenzelfde werkelijkheid 
(de hogere wereld van Plato is niet veraf). In 
een gesprek tussen twee doden luidt het; 

Zachtjes vroeg hij — „Waar faalde ik"? 
„ Voor Schoonheid" was mijn antwoord — 
„En ik — voor Waarheid — Zij zijn één — 
Wij „Broeders", was zijn weden/oord. 

DE TUIN 
Achter de verraderlijke eenvoud van haar 

verzen steekt een sterk simbolisch geladen 
wereld. Dickinson kleedt die in met beelden uit 

Grote poëzie ontstaat vaak bin
nen de grenzen van een ideine 
wereld op voorwaarde dat de 
dichter erin slaagt zijn mikrokos* 
mos een universele betekenis te 
geven. Mrs. Emily Elizabeth Die-
kinson heeft dat bewezen. Bij 
Nioba verscheen een keuze uit 
haar dichtwerk In een vertaling 
van Tjen Pauwels. 

haar natuurlijke omgeving (de tuin), maar ook 
met beelden uit haar rijke fantasie. Het is niet 
een van de minst aantrekkelijke aspekten van 
haar poëzie, die de lezer veel ruimte laat bij het 
invullen van de achterliggende gedachte of 
ervaring. Dat maakt de poëzie van Dickinson 
terzelfdertijd niet „gemakkelijk". 

De gemakkelijke weg heeft zij overigens zelf 
evenmin gezocht. Haar gewilde eenzaamheid 
heeft o.m. te maken met haar afkeer voor de 
middelmaat van de onnadenkende massa: 

Ik ben levens, die 'k kan 
Missen zonder Pijn — 
Andere — één moment verlangen — 
Eeuwigheid kan zijn — 

De laatsten — weinig in Getal — 
Nauwelijks voor een Twee genoeg — 
De eersten — een Mug haar Horizon 
Kan weidser — gemakkelijk genoeg — 372). 

Mrs Emily Dickinson. 
Dickinson vertalen moet bijwijlen een kracht

toer zijn. Tjen Pauwels heeft een mooie selek-
tie van een honderdtal gedichten vertaald die 
hij ordent in een drietal sekties: de eerste 
vijftien gedichten die zij ter beoordeling stuur
de aan T.W. Higginson, haar „preceptor"; 
vijftig stanza's, een dichtvorm waarvan zij 
hield, die een licht werpen op haar beginnend 
dichterschap; een keuze van verzen die be
langrijk zijn voor de tematiek van haar oeuvre. 
Deze keuze van gedichten laat de vertaler 
voorafgaan door een verhelderende inleiding 
op leven en werk van Dickinson. 

Pauwels is erin geslaagd het eigenzinnig 
ritme, de vaak grillige syntaxis, onderlijnd door 
een vreemde mterpunktie en een overvloed 
aan gedachtenstrepen, weer te geven. Ook in 
vertaling fascineert de grootse metaforiek van 
de dichteres. De vertaler doet proeven en zijn 
vertaalwerk smaakt naar meer. Een suggestie: 
bij een tweede, kleinere selektie zou de Engel
se tekst welkom zijn. Een vertaling bestaat bij 
de gratie van het origineel. Waar proza vaak 
genoeg heeft aan een vertaling, ook al om 
materiële redenen, smeekt goed vertaalde 
poëzie om de oorspronkelijke tekst. Een verta
ler die deze vraag bij de lezer weet op te 
roepen, heeft inderdaad een „tribute" bewe
zen aan Dickinson. • » 

— A tribute to Mrs. Emily Dickinson. Vertaling van 
T|en Pauweis. NIoba uitgevers. 1988.141 biz. 495 
fr. 
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DIE STOUTE IEREN TOCH... 

N
OORD-IERLAND is een vermale
dijd stul(je l<olonie dat door Groot-
Brittannië (ooit trotse bezitter van 
meer dan vijftig l<olonies) sinds 
ruim driehonderd jaar tiardnel<kig 
en hardhandig bezet wordt ge
houden en waar de oorspronkelij-
i<e bevolking (in de media „kato-
lieken" genoemd) bestendig on
der de brutaliteiten van de Britse 
bezetter lijdt. 

Een jeugdboek over deze flagrant onrecht
vaardige toestand zou een tegengif kunnen 
zijn. Helaas, niets van dit alles is het boek van 
(Nieuwsblad) joernalist R.H. Schoemans. 

GROTESK 
In zijn inleiding zegt Schoemans: „ Vandaag 

keuren de meeste katolieken het huidige be
stel goed. Ook al moeten zij toegeven vaak 
nog altijd op de tweede plaats te komen..." 

Die brave katolieken toch. Schoemans ver
gist zich hier deerlijk. Waarom dacht hij dat het 
Britse leger met zijn duizenden manschappen 
en komputers het kleine IRA niet kan ver
slaan? 

Het verhaal zelf is totaal onwaarschijnlijk en 
vaak grotesk. Op de eerste pagina vindt een 
jongen, Erwin (15j., 16j.?), een lijk waar een 
groot mes in steekt. Dit wordt de eerste van 
een hele reeks bloederige beschrijvingen. De 
moordenaar. Aap (!?) genaamd, die eruit ziet 
als een met vitriool gedoopte kruising tussen 
het monster van Frankenstein en de Olifant-
man, zit naast het lijk in de struiken verborgen. 
Era în loopt weg, z'n boekentas vergetend, en 
Aap, die denkt dat Erwin hem gezien heeft, wil 
de jongen grijpen, maar daar blijkt hij een 
beetje te traag voor. 

Erwin verwittigt de politie, maar Aap, lijk en 
boekentas zijn verdwenen. Politie en ouders 
zijn boos. Aap, de koele IRA-killer besluit 
Enwin, wiens adres hij in de boekentas vindt, te 
vermoorden. Hij sluipt het huis binnen, dringt 
Erwins kamer, voelt en kontroleert niet dat 
Erwin zich... achter de deur verborgen heeft, 
maar loopt naar het openstaande raam. Erwin 
kiepert de IRA-verschrikking prompt het raam 
uit, dat spreekt. De ouders slapen bij dit alles 
rustig door. Aap kiest hinkend (hij kwam onge
lukkig neer) het hazepad naar Belfast. Wat 
doet Erwin ? Die vindt de volgende morgen, op 
de plaats waar Aap gevallen is, een rekening 
van een winkel In Belfast en besluit... Aap naar 
Belfast te volgen... 

STIJF VAN BLOED... 
Hier vragen wij ons een eerste keer af of 

Erwin geen pseudoniem voor Jommeke is. En 
inderdaad, twee dagen later staat Erwin reeds 
in de straten van Belfast, want vriendelijke 
vrachtwagenchauffeurs smokkelen maar wat 
graag minderjarige jongens naar Belfast. Er 
aangekomen besluit Erwin Daffie, die vroeger 
via Eurochildren bij Erwin thuis gelogeerd 
heeft, op te zoeken. Deze Daffie wordt op biz. 
40 Erwins ,,vriendje-terrorist" genoemd. 

Nog over Daffy: „...ongelooflijk snel, ver
schrikkelijk sterk en had de flitsende reflexen 
van een roofdier. Zo gedroeg hij zich ook." 

Jeugdboeken over een kleine 
kolonie kunnen een tegengif zijn 
voor de propaganda die de be
zettende macht de media voor
schotelt. Een jeugdschrijver kan 
de moeite nemen om zelf op 
onderzoek uit te trekken, zich 
onder de plaatselijke bevolking 
te mengen en zo meer aan de 
weet te komen over het dagelijk
se leed van de oorspronkelijke 
bewoners van het bezette land. 
Meer dan een joernalist die vaak 
uit kommerciéle overwegingen 
verplicht is zoveel mogelijk sen
sationele, lees bloederige, ge
beurtenissen voor zijn krant op 
te sporen. 

Drie pagina's lang krijg je een beschrijving van 
de schurkenstreken die Daffy tijdens zijn va
kantie in het rustige Kempense dorpje heeft 
uitgevoerd. Ook hier gaat de auteur zwaar in 
de fout, zoals de gastgezinnen van Ierse 
kinderen kunnen getuigen. Wij hopen dat 
Schoemans er niet in geslaagd is kandidaat
gezinnen af te schrikken. 

In Belfast draait het verhaal krukkerig verder 
op een karrousel van onwaarschijnlijkheden. 
We maken kennis met IRA-beul Ricky, die een 
groot slagersmes hanteert en een kleine sla-
gersschort, ,,stijf van het bloed" draagt. RIcky 
doet onvermijdelijk denken aan de beruchte 
Shankill-butchers, een loyalistische (protes
tantse) bende moordenaars. Daffy en Enwin 

De dagelijkse werkelijkheid van Ulster 
is reeds gruwelijk genoeg... (toto Reuter) 

krijgen het aan de stok met het leger, de 
politie, het IRA,... en slaan op de vlucht. 

GESCHENK? 
Uiteindelijk blijkt dat ook in Noord-lerland de 

politie en het leger je vriend zijn en onze 
helden worden gered door twee politieman
nen, die aanvankelijk zelf als terroristen wer
den voorgesteld (één van hen vuurt ergens per 
vergissing een paar kogels op Erwin af), maar 
die tussen de regels in simpatieke binken 
veranderen, die chokolade en troostende 
woorden uitdelen. Eind goed al goed dus, ook 
al heeft Erwin „alle botten in zijn lijf" (bIz. 159) 
gebroken. 

Is dit boek bedoeld als geschenk voor Mag
gie Thatchers jubileum? Alles wat haar pers
dienst ons wil doen geloven vind je erin terug. 
Voor de mensen in de katolieke getto's van 
West-Belfast, van wie kinderen door de politie 
en het leger ongestraft zijn vermoord en wor
den verminkt is dit boek een belediging en een 
vernedering. Dat kan toch niet de bedoeling 
geweest zijn? 

Nel! D. 

— Vlucht uit Belfast. R.H. Schoemans. Ultg. Aver-
bode, Altlora. 1989. 160 bIz., 285 fr. 
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BOEKEN 

DE GRIFFELS SMAKEN WEER ZUUR DIT JAAR 
In de prachtig mooi uitgegeven brochure 

Kinderboek van het jaar 1954-1988: Gouden 
Griffels schrijft Henl< Kraima, direl<teur Stich
ting Coilectieve Propaganda van het Neder
landse Boelc ,,De Gouden Griffel staat in het 
hart van de publiciteit van het kinderboek in 
het algemeen". 

En dat is meteen hetgeen er aan deze 
griffels fout zit. Deze jaarlijkse prijs is een 
kommerciële onderscheiding, toegekend door 
uitgeverijen en boekhandel tezamen. Welke 
uitgeverijen en boekhandels? De Nederlandse 
uiteraard, want het gaat hier om de kollektieve 
propaganda van het Nederlandse boek, en 
dan wordt niet het Nederlands als taal be
doeld, dat moet duidelijk zijn voor de Vlaamse 
lezer. Af en toe wordt er eens aan een Vlaamse 

ADVERTENTIE 

auteur of een uitgever een kluif toegeworpen, 
en dan wordt daar natuurlijk de nodige poeha 
rond gemaakt — zoals dit jaar met Henri Van 
Daele, die hem al jaren verdiende. Het zal 
echter nog lang duren vooraleer er boeken van 
Clavis, Facet of Infofok bij de bekroonden 
zullen voorkomen. Is het normaal dat op 32 
bekroonde boeken of andere Vlaamse uitgeve
rijen, er één Vlaamse uitgave voorkomt? is het 
normaal dat Geen wonder dat moeder met 
de goudvissen praat van Ed Francl( niet eens 
in aanmerking werd genomen, is het normaal 
dat de schitterende vertalingen van Anthony 
Horowitz niet op de lijst voorkomen en dat het 
ontroerende boek van fraude Casey: Over het 
water moest sneuvelen? Waarom? Omdat 
deze boeken nu toevallig niet bij een Neder
landse uitgever verschenen ? 

Een mooi geschenk voor de 

VLAAMSE FEESTDAGEN 
...dat blijft nog altijd een goeie 
Vlaamse plaat, cassette of CD! 

GLOEDNIEUW: 

BOERENPSALM 
de internationale filmproduktie van Roland Verhavert, naar de roman van FELIX 
TIMMERMANS. 
De prachtige sfeermuziek van Dirk Brosse is nu op CD of LP verkrijgbaar. 

• • • 

Deze CD en LP mikt op de internationale markt waarop ook de film wordt uitgebracht. 
Zo krijgt de Vlaamse romankunst, langs de film om, een werelddimensie. 

LP — (Handelsprijs 499 fr.) Lezers van WIJ: 420 fr. 

CD — (Handelsprijs 750 fr.) Lezers van WIJ: 680 fr. 

Verzendingskosten zijn steeds inbegrepen 

Te bestellen bij 

VLAAMS AUDIOFONDS vzw 

AARTSHERTOGSTRAAT 4 8400 OOSTENDE 

TEL. 050.50.84.80 - SPOEDFOON 059/70.42.00 

Steeds gunstprijzen voor WiJ-iezers! 
— De nieuwste LP van CECiLE VAN DiJCK nu ook 

op Musicassette: 425 fr. i.p.v. 499 fr. 
op single (2 liedjes): 100 fr. i.p.v. 120 fr. 

— IMooi Vlaanderen 2 
op LP of MC: 450 fr. i.p.v. 550 fr. 
op CD 700 fr. i.p.v. 800 fr. 

Is het normaal dat van bv. 1971 tot nu liefst 8 
maal een boek van Querldo werd gekroond 
met de Gouden Griffel en dat Van Holkema & 
Warendorf het met één bekroning minder moet 
stellen? Steeds meer wordt er over de griffel
lobby gesproken, steeds meer wordt er gezegd 
dat men de griffels koopt. Steeds meer moet 
msn dat in Vlaanderen gaan gslovsn. 

De Vlaamse koper en lezer weze dus verwit
tigd, het mag dan al eens gebeuren dat er een 
belangrijke literaire prijs naar een Vlaams 
auteur gaat, zoals in het geval van Brigitte 
Raskin en de AKOprijs, die zelfs bij een 
Vlaamse uitgever werd uitgegeven, hij moet 
steeds In zijn achterhoofd houden, dat ook 
deze bekroonde uitgever deel uitmaakt van 
een Nederlands koncern. 

Het is zelfs nog niet aan het dooien in 
Nederland. In het verleden werd er reeds 
herhaaldelijk op hun protektionisme gewezen, 
het moet nu maar eens opnieuw gebeuren: De 
griffels smaken weer zuur dit jaar, voor de 
Vlaamse uitgevers en voor de Vlaamse au
teurs... 

Momos 

APPEL 
Het juninummer (nr. 2) van het driemaande

lijks literair tijdschrift Appel kwam zonet van de 
persen. 

Appel pakt in dit nummer uit met een essay 
van Loes Nobel over de dichter en PC Hooft-
prijswinnaar 1988 Rutger Kopland. 

Appel publiceert zoals gewoonlijk een aantal 
niet eerder verschenen korte verhalen en ge
dichten van nieuw talent. Daarnaast wordt in 
de rubriek ,,Kritisch-informatief" poëzie en 
proza van meer „gevestigde waarden" be
licht. Hoofdredakteur Guido Wulms neemt 
twee historische werken onder de loep: ,,De 
trotse toren" van de onlangs overleden Ameri
kaanse historica Barbara Tuchman en ,,Van 
Bismarck tot Hitler" van Sebastiaan Haffner. 

In dit nummer doet de redaktie van Appel 
ook een oproep om haar Publiekprijs voor 
poëzie mee te bepalen. Op uw eenvoudige 
vraag krijgt U een recensie-eksemplaar toege
zonden. Hierin bevindt zich een formuliertje 
waarop U, in volgorde van waardering, drie 
gedichten kan aanstippen. Dit formulier dient 
vóór 15 juli toegestuurd te worden aan de 
redaktie van Appel, Rummenweg 59 in 3800 
Sint-Truiden (hier kan U uiteraard ook terecht 
voor een abonnement). 
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BIOS 

ER VALT ZELFS TE LACHEN 
Laten we tegendraads zijn en deze filmru-

briek beginnen met een boek: Cinema Literair 
(Film In de Nederlandse literatuur) werd sa
mengesteld door Rob Schouten en Agathon 
gaf het uit. En ja hoor, het is best een leuk 
boekje geworden. Enkele verrassingen zitten 
er zeker in, de oerdegelijke Bordewijk die een 
frivool verhaal als dat van Rose Diamond 
opdist, Herman Pieter de Boer die het heeft 
over een sukkeltje met een armoedig kontje, 
een paar goeie Vestdijk verhalen, een gena
deloze (maar Is hij dat niet altijd?) Gerrit 
Komrij met Tussen ons en het genot staat de 
criticus. Op de keper beschouwd is dit geheel 
best te pruimen en Remco Campert, Menno ter 
Braak, J. Bemlef en Jan Cremer geven naast 
vele anderen acte de presence. Een oerdege
lijk Nederlands krtticus zou kunnen zeggen: 
deze bundel wordt enkel ontsierd door één 
Vlaming, maar dat is dan wel Paul Van Ostalj-
en met het gedicht Lege bioscoop. 

In Amerika bleven de bioscopen redelijk 
leeg voor Moon over Parador van Paul Mazur-
sky (Moscow on the Huson, Harry and Tonto, 
Next stop Greenwich Village, Down and out in 
Beverly Hills). Misschien kwam het wei door de 
slogan die de film meekreeg: Where else in the 
world would a second-rate actor become presi
dent? 

Het verhaal zou dit van een Robert Stolz-
operette kunnen zijn, waarvan het libretto werd 
geschreven door Hergé, naar zijn boek Kuifje 
in Zuid-Amerika. Het gaat over Jack Noah 
(Richard Dreyfuss), een Newyorkse akteur, 
van wie de kritieken reeds jaren over een 
mogelijke toekomst spreken. Nu heeft hij een 

De operette-president 
Richard Dreyfuss. 

rolletje versierd in een film die wordt opgeno
men in het Varlbisch operettestaatje Parador. 
In onberispelijk Miami Vice pakje sterft hij een 
gruwelijke dood en dat brengt de handjes van 
de president van Parador, die als twee drup
pels water op Jack lijkt, op elkaar. Wanneer de 
zuipschuit die het presidentiële ambt bekleedt, 
plots de geest geeft, heeft het hoofd van 
politie, Strausmann (Raul Julia — als er ooit 
een nazi is gespeeld, dan is het deze wel!) 
geen andere keuze, wil hij de macht behou

den, dan Noah te verplichten de rol van 
president op zich te nemen. Hij laat de akteur 
ontvoeren en deze stemt na enig tegenstribbe
len wel in, vooral ook omdat dit Madonna 
(Sonia Braga) in zijn bed brengt. 

De film is dus een operette zonder muziek — 
uitgezonderd de twee Sammy Davis songs — 
die je af en toe laat lachen, dikwijls laat 
glimlachen, enkele keren monkelen, maar 
wanneer je op straat staat, heb je toch het 
gevoel dat Mazursky deze maal de bal heeft 
misgeslagen, ondanks de aanwezigheid van 
Dreyfuss en Julia. 

Nog niet zo lang geleden (1986) zagen van 
van Francis Veber de film Les fugitlfs met 
Depardieu en Richard. Hij mocht het nu in 
Amerika nog eens overdoen als Three fugiti
ves en kreeg Nick Nolte en Martin Short als 
akteurs toegeschoven. Nolte moet het duide
lijk afleggen tegen Depardieu en alhoewel er 
het nodige aantal lachjes aanwezig zijn. Is het 
geheel toch te stroperig geworden. Net zoals 
de Amerikanen 3 hommes et un couffin 
versulkerden. 

Met Dirty Rotten Scoundrels van Frank Oz 
zitten we bij de echte lachfilm. Steve Martin, 
Michael Caine en Glenne Headly spelen in 
deze remake van Bedtime Story uit 1964, de 
rollen die respektievelijk door Marlon Brando, 
David Niven en Shirley Jones werden waarge
nomen. Grote muil Martin staat tegenover het 
gesofistikeerde talent van Caine en dat brengt 
een perfekte balans Men ziet dat de hele 
ploeg, regisseur inkluis, lol heeft gehad en dat 
heb je als kijker dan ook, met deze klucht die 
juist zit tot in de kleinste details. Dus In dit 
geval niet mopperen over het feit dat er zo 
weinig originele scenarios zijn, als men aan 
remakes zoveel lol kan beleven, dan maar 
remakes. Je ziet, er valt zelfs te lachen deze 
week. 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

Dhr./Mevr. 

Straat: -Nr.: 

Postnr.: -Te: 

Bestelt hierbij - exx. van het boek 'DE HARDHEID VAN HUN 
BESTE GLIMIJ\CH'van Vlo Anclaiix (112 blzn.) a350,- F./ex. 
Betaling blJ ontvangst. 

° Bestelt hierbij exx. van het boek'DE HARDHEID VAN HUN 
BESTE GLIMLACH' luxe-edlüe (op 100 exx.), gebonden met 
stofomslag en gesigneerd, a 650,- F./ex. BetaSngblJ ontvangst. 

Bon terugsturen ncuir:Nioba, Uitgevers, Maarschalk Gérardstraat 6, 
2000ANTWERPEN, it 03/232.38.62 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

WANDELEN IN 
HEUVELLAND 

Onlangs gaf de W V Heuvelland drie nieuwe 
wandelpaden uit. Deze wandelingen versche
nen reeds eerder in een editie van het leden
blad „Heuvelland in 8 genomen". Deze wan
delpaden werden nu in een handiger formaat 
uitgegeven. 

Het betreft ten eerste „Het Oog van Vlaan
deren", een wandeling rondom de Kemmel-
berg. Deze 6 km lange wandeling ontdekt 
vooral de zuidelijke flank van de Kemmeiberg. 

In een aparte bijdrage wordt het landgoed De 
Warande uitgebreid voorgesteld. 

De tweede wandeling kreeg de naam 
„Schomminkelen" mee en vertrekt vanuit 
Westouter voor een 7 km lange tocht naar het 
Hellegatbos. Deze lastige wandeling brengt de 
wandelaar naar het Hellegatbos op de Rode 
Berg. Op de terugweg wordt de Schomminkel-
straat gevolgd, vandaar de naam. 

De derde wandeling ,,Weiden als wiegende 
zeeën", beschrijft een brede kring rond Loker 
en de Scherpeberg. Dit wandelpad heeft een 
lengte van 5 km en start aan de St.Pietersker 
te Loker. In een aparte bijdrage wordt de figuur 
van William Redmon, een in 1917 gesneuvelde 
Ierse vrijheidsstrijder, uitgebreid belicht. 

Alle drie de wandelfolders zijn te bekomen 
bij W V Heuvelland, Polenlaan 1, 8948 Kem-
mel, tel. 057/44.66.50 tegen de prijs van 10 fr. 
per eksemplaar. 

UILEBORDEN 
Op de schuur van en Friese boerderij prijkt 

als regel een uilebord, want zo mag het Friese 
woord „Qleboerd" wel vertaald worden. De 
versiering ervan bestaat evenwel niet uit uilen, 
maar uit houten zwanen, zo men wil zwanen
halzen. Over de ouderdom en de betekenis 

van deze dekoratieve gevelversiering is veel 
gefantaseerd. Kwamen de zwanen in een grijs 
verleden ut het hoge noorden of uit het verre 
oosten? Hadden ze een mythologische bete
kenis of hielden ze verband met het recht om 
zwanen op de boerderij te houden? 

De vragen rondom het uilebord zijn aller
minst verstomd. De toegenomen belangstel
ling voor het verleden, voor oude boerderijen 
en antieke volkskunst hebben vein gekonfron-
teerd met wat men zou kunnen noemen „het 
raadsel van het uilebord". Bij restauratie en 
renovatie, bij de bouw van een zomerhuis en 
tweede woning heeft het uilebord met zijn 
verschillende variaties een soort renaissance 
beleefd. Ja, de zwanen zijn geworden tot 
simbool van de Friese W V en van regionale 
identiteit. Ze hebben hun aanwezigheid uitge
breid tot supermarkt en naaldkunstwinkel, tot 
dakkapel en blinde stadsmuur. 

Vreemd genoeg bestond er over het uilebord 
geen werk, dat de schoonheid ervan laat zien 
en verantwoorde historische beschouwingen 
geeft. Maar zopas verscheen er dan toch het 
boek „Uileborden". Dit boek voorziet in die 
leemte. De auteur, S.J. van der Molen, die in 
1968 de provinciale Dr. Joost Hiddes Halberts-
ma-prijs voor zijn vele publikaties over Friese 
historie, heemkunde en folklore ontving, heeft 
eigenlijk zijn hele leven zijn ogen niet van de 
uileborden kunnen afhouden. Wel, dit fraaie en 
royaal met foto's van Paul Vogt verluchte 
boelende boek is het gelukkige resultaat er
van. 

Over de ouderdom en de betekenis van 
het „üleboerd" is veel gefantaseerd. 

— uileborden. S.J. van der Molen. Ultg. Friese 
Pers Boekerij, Drachten/Leeuwarden. 128 biz. 650 
fr. 

TRADITIE EN 
EKSPERIMENT 

De werkgroep ,,Kapelgalerie" van het Insti
tuut Sint-Maria organiseert een derde navor-
mingsprojekt over beeldende kunst. Het heet 
,,Konfrontatie: Traditie en eksperiment" en 
het stelt de Japanse houtsnedetechniek en het 
Japanse porselein in de kijker. Hoe kon het 
ook anders in dit Europalia-Japan-jaar. 

Deze biënnale sluit dit jaar aan bij de Middel-
heim-Biënnale die Japans beeldhouwwerk laat 
zien. 

De tentoonstelling over Japanse houtsnedes 
en porselein konfronteert werk van Japanse 
oude meesters met eksperimenten van heden
daagse Vlaamse kunstenaars. Ze loopt van 24 
juni tot 16 juli 1989 en een deel van de kollektie 
zal vervolgens in het Kultureel Centrum te 
Berchem getoond worden, als onderdeel van 
een tentoonstelling over porselein. 

De workshop over houtsnijtechniek is be
doeld als navorming voor plastische kunste
naars (van 10 tot 12 juli). 

De voordrachten op 1 en 8 juli, telkens om 
10 uur, door grafika Veerie Rooms, die zichzelf 
in Japan in de Japanse houtsnijtechniek be
kwaamde, zijn introdukties tot de Japanse 
kunstambacht voor niet-specialisten, plasti
sche kunstenaars zowel als andere geïnters-
seerden. 

De tentoonstelling wordt op 24 juni geopend, 
tegelijk met de jaarlijkse tentoonstelling van 
werk van eigen studenten. In de nieuwbouw 
van het instituut (Lovelingstraat 8, 2008 Ant
werpen) zal vooral het plastisch werk van 
laureaten van het Hoger Kunstonderwijs (kera
miek, schilderkunst, grafiek en publicitaire de
sign) centraal staan, naast werk van studenten 
uit de overgangsjaren van het HKO (Hoger 
Kunst Onderwijs) en andere afdelingen. 

Voor meer informatie tel. 03/235.37.35. 
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DE ASCEET EN 
HET ROOFDIER 

D
E open Franse kampioenschap
pen 1989 hebben de tenniswereld 
op zijn kop gezet Bij de dames 
gebeurde het onmogelijke Steffie 
Graf knielde voor Arantxa San
chez De Westduitse, die vijf 
Grand Slamtornooien op rij had 
gewonnen, verloor met alleen 
haar titel maar ook haar rekord 
Graf schreef in 1987 geschiedenis 
door enkele dagen voor haar acht

tiende verjaardag in Parijs van Navratilova te 
winnen en meteen de jongste laureate aller 
tijden te worden Vorige zaterdag ging Graf ten 
onder tegen een kind van goed zeventien Een 
roofdier weliswaar — zoals Sanchez door haar 
trainer werd genoemd — maar toch nog een 
echt groentje 

Maar daarmee hadden de Parijzenaars ei
genlijk nog mets gezien Want vierentwintig 
uur later zegevierde zowaar de nog dne maan
den jongere (zeventien jaar, drie maanden en 
zeventien dagen) Michael Chang in de eind
strijd van het herentornooi tegen Stefan Ed-
berg Roland Garros 1989 stond inderdaad bol 
van de verrassingen 

GROTE GEKLOPTE 
Een geruststelling heeft het tornooi in Parijs 

alvast opgeleverd De vrees dat Steffi Graf in 
de komende jaren met de minste tegenstand 
zal ondervinden, lijkt ongegrond Niet dat we 
Arantxa Sanchez voor een nieuwe Navratilova 
aanzien Zeker met Maar de Spaanse, die 
profiteerde van Grafs wankele gezondheids
toestand, kan nog groeien En karakter bezit 
ZIJ De onverhoopte overwinning kan haar 
doorbraak bespoedigen Maar Sanchez zal 
met alleen zijn Ook de jonge Joegoslavische 
— nog geen zestien' — Monica Seles meldde 
zich als een toekomstige kampioene 

In de halve finale zette zij Graf al bijna op de 
knieën Toen al verstuurde het Westduitse 
tennisfenomeen signalen van zwakte Graf 
was in Parijs trouwens ,,een grote geklopte" 
Ondanks zij verzachtende omstandigheden 
kon inroepen wenste zij op geen enkel ogen
blik de verdiensten van Sanchez te minimalise
ren of in twijfel te trekken Graf toonde zich in 
het verlies een grote kampioene en er bestaat 
voorlopig geen enkele reden om te veronder

stellen dat ZIJ zich met spoedig opnieuw als de 
onmiskenbare nummer een zal melden Op 
het snelle gras van Wimbledon zullen haar 
fysieke ongemakken vermoedelijk overwon
nen zijn en er zal veel moeten gebeuren om 
haar daar van een nieuwe titel af te houden De 
motivatie zal immers dubbel groot zijn Maar 
feit blijft dat Seles en Sanchez het damensten-
nis nieuwe impulsen hebben gegeven 

DE VOORZIENIGHEID 
Wie voor aanvang van het tornooi op Mi

chael Chang zou hebben getipt als mogelijk 
overwinnaar, zou vriendelijk bij de arm zijn 
genomen en onder zachte dwang naar de 
psichiater zijn gevoerd Men zou de onverlaat 
IJS op het hoofd hebben gelegd en hem de 

Roland Garros '89 heeft de inter
nationale tenniswereld over
hoop gehaald. Twee zeventienja
rigen deden de gevestigde waar
den in het zand bijten. De tijd van 
de dames en heren die geduren
de jaren het veld beheersten is 
blijkbaar voorbij. Of waren de 
overwinningen slechts ééndag-
sprestaties? 

stellige verzekering hebben gegeven dat de 
onpasselijkheid spoedig zou voorbijgaan 

Chang, een Amerikaan van Taiwanese af
komst, stond negentiende op de wereldrang
lijst Hl) had tot nog toe welgeteld een tornooi 
gewonnen in 1988 in San Francisco In dat 
jaar speelde hij zesendertig tornooiwedstnj-
den HIJ verloor er dertien van In 1989 haalde 
hl) twee halve finales in Forest Hills en Char
leston Niemand hield met hem rekening Maar 
de geduldige, taaie, lichtvoetige en stoïcijnse 
Aziaat uit de States rekende in de Franse 
hoofdstad af met LendI, Agenor, Chesnokov 
en Edberg Hij rijgde de maratonpartijen aan 
elkaar en bezat telkens opnieuw het grootste 
weerstandsvermogen Geen mens, geen ken
ner die er wijs uit geraakte Ook Edberg met 
die nochtans als huizenhoog favonet aan de 

Michael Chang veroverde Roland Gar
ros dank zij Voorzienigheid... 

eindstrijd begon Maar de Zweed verslikte zich 
op zijn beurt bij 2-1 setvoordeel Stefan voelde 
de vermoeidheid meester worden van zijn 
lichaam De slopende halve finale tegen Be
cker eiste tol Chang die met de onbewogen
heid van een boedhistische monnik vanop de 
base-line balletjes binnen de lijnen bleef slaan 
overmeesterde langzaam maar zeker zijn te
genstander Intelligentie en beheersing bleken 
kostbare troeven 

Blijft nu de vraag of Chang, die zijn sukses 
toeschreef aan een ingreep van de voorzienig
heid, spoedig zal kunnen bevestigen Men 
moet hem tijd gunnen natuurlijk Hij is pas 
goed zeventien en kan alleen maar verbete
ren 

Wat de favorieten-reekshoofden betreft zij 
pasten de ene na de andere Zij maakten 
elkaar kapot of liepen zich te pletter tegen de 
Chinese muur van Chang 

Flandrien 
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SPORT 

EERHERSTEL 
VOOR FIGNON 

De overwinning van Laurent Fignon in de 
72ste Ronde van Italië kon onmogelijk worden 
aangevochten. Niemand was beter en nie
mand was kompleter dan de met zeldzame 
vasthoudendheid naar eerherstel snakkende 
Parijzenaar. 

LIJDENSWEG 
Fignon is inderdaad door een diep dal ge

gaan. Toen hij in 1984 zijn tweede Tour won en 
alle kenners het erover eens waren dat de 
eigenzinnige Fignon voorbestemd was om de 
rekords van Anquetil en Merckx neer te halen 
was de fietsende intellektueel de feitelijke 
koning van Frankrijk. Dat jaar zou hij normali
ter ook de Giro gewonnen hebben maar in een 
historische slottijdrit lichtte de door God en de 

mensen geholpen Checo Moser hem met een 
futuristisch rijwiel uit de roze trui. Ook die 
onverdiende nederlaag heeft Fignon nu pas 
kunnen verteren. 

Maar we lopen voor: na 1984 begon een 
lange lijdensweg tijdens dewelke Fignon als 
kampioen bij herhaling werd afgeschreven. 
Een achillespeesoperatie, kwetsuren, ziektes, 
valpartijen: niets bleef hem gespaard tijdens 
de laatste grote jaren van Bernard Hinault. De 
Bretoen van zijn kant deed er alles aan om zijn 
grote rivaal die hem twee jaar lang had over
vleugeld zo diep mogelijk onder de grond te 
duwen. Fignon was Ie passé. 

Het moet de trotste Parijzenaar pijn hebben 
gedaan. Hij die de pers nooit had ontzien en 
meer dan eens (terecht) op haar nummer had 
gezet verbeet zijn miserie met koppige lijd
zaamheid. 

Toen hij vorig seizoen „plots" Milaan-San 
Remo won sprak men van een gelukkig „mal
heur". Toen hij dit voorjaar dezelfde klassieker 
opnieuw binnenrijfde sprak men over ,,een 
nieuwe roeping". De ronderenner van destijds 
moest nu troost zoeken in de klassiekers. 

IVlaar Fignon hield vol met verbetenheid en 
precies zijn ongewone karaktersterkte leverde 
hem nu winst op in de Giro. Een sterk bezette 

Giro overigens waarin vreemd genoeg niet 
veel strijd werd geleverd. De meeste favorieten 
— Hampsten, Breukink, Zimmerman, Herrera, 
Roche en LeMond — inkasseerden vroeg of 
laat één of meer zware klappen. Criquielion 
reed traditiegetrouw onzichtbaar naar een ze
vende plaats in de eindstand. Fignon was 
eigenlijk nergens de beste maar hij was wel 
altijd en overal met de besten mee. Hij kende 
geen inzinkingen en hield in de slotfase van de 
Giro de enige nog resterende rivaal Giupponi 
— nog zo'n Transalpijn die zich éénmaal per 
jaar laat zien: in zijn eigen Giro en daarmee uit 
— moeiteloos van zich af. 

DUBBELSLAG? 
Blijft nu de vraag of Fignon in de Tour 

opnieuw een hoofdrol zal kunnen opeisen. De 
Ronde van Frankrijk is andere kost natuurlijk. 
Daar wordt feller en vooral ook veel vaker op 
het scherp gestreden. Maar zelfs indien Fi
gnon in de Tour niet hetzelfde niveau haalt kan 
onmogelijk worden ontkend dat hij opnieuw 
,,een grote" is. 

Wie in één seizoen én Milaan-San Remo én 
de Giro wint heeft recht op eenieders respekt. 

ADVERTENTIE 

OOKDITISEBES •ft! van oude machines, toestellen 
of documenten, van industrieel-
archeologische waarde, dreigen 
onder een niet aflatende vemieu-
wingsdrang verloren te gaan. 
Daarom besloot EBES bijzondere 
aandacht te besteden aan haar 
industrieel erfgoed. 
Zij nam het initiatief haar histo
rische rol in de industriële en 
maatschappelijke ontwikkeling te 
onderzoeken en vorm te geven. 
Voor de verzameling van haar 
industrieel verieden koos EBES 
een origineel kader: de oude 
machinezaal van Centrale Ixinger-
brugge, in 1913 gebouwd, vormt 
het gepast decor voor ENERGEIA, 
het museum voor industrieel erf
goed van EBES. 

U bent er van harte 
welkom. 
Voor afspraak bel het 
nummer 03/280.03.45 

c 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 17 JUNI 
BRT1 
17 00 Flipper, serie 
17 30 Arnold, serie 
18 05 Robinson Crusoe, Vlaamse serie 
18 30 Mr ROSSI, jeugdserie 
18 50 Boeketje Vlaanderen, info 
20 00 Buren, serie 
20 25 Echo's In het donker, 2-delige TV-film 
21 55 Mona Lisa, evergreens 
23 00 In de hitte van de nacht, serie 
23 45 Poolshoogte, astronomie 

BRT 2 

20 00 Festival van Vlaanderen, Basilicakoncert 

VTM 

17 00 Tekenfilms 
17 30 VTM-Top30 
18 30 She's the sheriff, serie 
19 30 Benson, sene 
20 00 The longest yard, film 
22 35 Hard ticket to Hawaii, film 
Ned. 1 

15 30 Het lied van het Zuiden, film 
17 44 De Truuk, film 
19 18 Weg van de snelweg, Umbne 
19 50 Cheers, serie 
21 38 Hooperman, serie 
22 41 St. Elsewhere, serie 

Ned 2 
17 00 Dynasty, serie 
18 45 Top 40 
20 29 Beauty & the Beast, serie 
22 10 Perfect, film 
00 10 Cat People, film 

Ned. 3 

21 00 Sprekende film, dok serie 

ZONDAG 18 JUNI 
BRT 1 

09 00 Kinderprogramma's 
11 00 De zevende dag, praatkaffee 
15 00 Levende aarde, dok sene 
15 30 Wagenspelen en straattoneelfestlval, repor
tage 
16 50 De speelvogels, sene 
17 40 Malvira, serie 
1810 Toen Lotte onzichtbaar werd, serie 
18 35 De kollega's, serie 
20 15 Echo's In het donker, 2e deel TV-film 
22 45 Triomf van het westen, dok serie 

BRT 2 

18 00 Verkiezingsprogramma 
20 15 De nacht van de magie, goochelshow 
21 00 Verkiezingsprogramma 
00 00 Teletekst voor Iedereen, uitslagen 

VTM 

15 00 Tekenfilms 
17 00 TIen om te zien, show 
18 00 Lou Grant, serie 
20 00 Servicegolf, mensen helpen 
20 30 Marlowe, film 
22 40 Europese verkiezingen, uitslagen 

Ned. 1 

15 31 Klaverweide, sene 

16 21 De natuur en de mens. De bosbewoners 
18 07 Vara's kindermenu 
19 07 Tot elke prijs, serie 
19 55 Durrell In Rusland, dok serie 
21 59 Marlowe, serie 
22 50 Opname, film 

Ned 2 

20 10 Zomergasten, show 

Ned. 3 
21 32 Europese verkiezingen 

MAANDAG 19 JUNI 
BRT 1 

17 00 Flipper, sene 
17 30 Arnold, serie 
18 05 Jong Tenuto, Vlaams talent 
18 35 Avonturenbaal, sene 
19 00 Wijn, info 
20 00 Buren, serie 
20 25 Na de oorlog, serie 
21 15 Zomerrock, verslag 
21 55 Leven zonder George, serie 
22 50 Horizon Extra, wetensch magazine 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Een jaar van alle gevaren, film 
21 55 Tijd Is geld, ekon magazine 

VTM 

17 00 Tekenfilms 
18 00 Batman, sene 
18 30 Cijfers en letters 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Trouble In mind, film 
22 30 Vroemtulgen, info 
23 05 Taxi, serie 

Ned. 1 
16 05 De Waterbables, film 
17 44 Professor Poopsnagle, serie 
1810 Feesten uit de hele wereld, Inti Raymi Peru 
18 35 KRO's tekenfllmfestlval 
1918 De Bobbies, sene 
2017 My Fair Lady, serie 
21 05 Terug naar Kenia met Stefanie Powers, 
safari 
21 53 Yes minister, serie 
22 40 De blik In de spiegel, sene 

Ned. 2 

16 00 The wedding night, film 
17 00 Tekenfilms 
18 45 Teufels Grossmutter, serie 
20 29 North and South, serie 

DINSDAG 20 JUNI 
BRT1 
17 00 Flipper, serie 
17 30 Arnold, serie 
18 35 Jan zonder vrees, serie 
19 00 Made In Belgium, mode 
20 00 Buren, serie 
20 25 Argus, praatshow 
21 45 Moet kunnen, show 
22 45 Nicole Crolsllle, koncert 

BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Dag en nacht, film 

VTM 

17 00 Tekenfilms 
18 00 Batman, sene 
18 30 Cijfers en letters 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Diamonds, serie 
21 00 Klasgenoten, Alex Boeyen (Strangers) 
22 30 Enola Gay, 2-delige film 

Ned. 1 
15 30 James Herrlot, serie 
16 20 Survival, natuursene 
18 01 Rowena en de zeehond, serie 
18 26 Tekenfilms 
19 44 A different world, serie 
20 41 Nana Mouskouri, koncert 

Ned. 2 
16 00 De hippe advokaat, film 
17 35 Talwan, dok 
18 22 Eten uit eigen tuin, info 
20 29 Onze ouwe, serie 
22 20 De fabriek, serie 

WOENSDAG 21 JUNI 
BRT1 
17 00 Flipper, sene 
17 30 Arnold, sene 
1810 Merlina, sene 
20 00 Een zaak voor twee, serie 
21 00 I.Q., kwis 
21 30 Krokant, kulinaire info 
22 45 Frans Hals van Antwerpen, dok 

BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Rondom de mensaarde, dok reeks 
20 50 Mobiele mensen, automagazine 
21 30 Labyrint, kuuroorden 
22 20 So what?, jazz 

VTM 

17 00 Tekenfilms 
18 00 The oldest Rookie, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 The doberman gang, film 
21 35 Cheers, serie 
22 30 SImon and Simon, serie 

Ned. 1 

15 00 Overal en (n)ergens, dok serie 
16 00 Schoonheid van de zomer, natuurdok 
18 30 Heng Kong, film 
19 55 De Campbells, serie 
20 20 Heavens Heroes, TV-film 
21 32 De hugenoten van de Ardèche, dok serie 

Ned. 2 

18 35 Countdown, pop 
19 25 Family Ties, serie 
20 29 Miami Vice, serie 
22 10 Veronica film & video, info 
22 55 China beach, serie 

Ned. 3 
20 29 Een tot nog toe onvervuld verlangen, toneel 

DONDERDAG 22 JUNI 
BRT1 

17 00 Flipper, serie 
17 30 Arnold, sene 
18 10 Kung Fu, serie 
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EEN FILM PER DAG 

20.45 Panorama, aktualiteiten 
21.40 De DIrtwater dynastie, serie 
22.45 De Koreaanse oorlog, dok. serie 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Koning Lear, film 
VTM 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 TIen om te zien, show 
21.00 Dallas, serie 
22.30 Odd Couple, serie 
23.00 Jake and the Fatman, serie 

Ned. 1 
16.01 Kermis der Ijdelheid, serie 
16.36 Gevaarlijk computerspel, serie 
17.45 Vara's kindermenu 
19.20 Mijn familie en andere dieren, serie 
21.25 The great Gatsby, film 

Ned. 2 
16.30 Cynara, film 
17.50 Alrwolf, serie 
18.40 Davld de kabouter, serie 
19.05 De opening van de DIsney/MGM Studio Tour 
20.29 Growing pains, serie 
21.03 De four seasons, TV-film 

VRIJDAG 23 JUNI 
BRT1 
17.00 Flipper, serie 
17.30 Arnold, serie 
18.10 Speel op sport, zwemmen 
20.00 Buren, serie 
20.25 Vriendinnen, film 
21.50 Supersense, dok. serie 
22.50 De nachten van de revolutie, serie 
BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Première, filmmagazine 
20.30 Stardrift, Liesbeth List 
21.10 Parlando, praatshow 
22.30 Filmspot, filminfo 

VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Fantastic voyage, film 
21.45 Dear John, serie 
22.50 The ordeal of Patty Hearst, serie 

Ned. 1 
15.15 Centennial, serie 
17.44 Hendersons Kids, serie 
18.34 Kro's tekenfllmfestlvai 
19.45 De verdwijning van Anita Margolis, TV-thriller 
22.00 Drie hoog achter, serie 
22.40 In 't holst van de nacht, serie 
23.30 Een kist voor twee lijken, film 

Ned. 1 
17.00 Derrick, serie 
18.03 Suske en Wiske, serie 
18.26 Familie Oudenrijn, serie 
19.03 Knightrider, serie 
22.15 Rebel, film 

Ned. 3 
20.29 Wereldzangconcours Cardiff '89 

De Australische joernalist Mei Gibson en de Britse ambassadebediende 
SIgourney Weaver beleven woelige tijden in „The Year of Living Dange
rously". Maandag 19 juni op TV 2, om 20u. 

ZATERDAG 17 JUNI 

CAT PEOPLE 
Amerik. horrorfilm uit 1942. Irena Dubro-

vna vreest dat zij een afstammelinge Is van 
een soort vrouwelijke monsters, die na het 
bedrijven van de liefde in een luipaard 
veranderen. Oliver Reed wil haar bewijzen 
dat haar vrees ongegrond is... (Ned. 2, om 
Ou.10) 

ZONDAG 18 JUNI 

MARLOWE 
De jonge Orfamy vraagt privé-detektive 

Philip Marlowe haar broer Orin, die uit zijn 
hotelkamer verdwenen is, op te sporen. Die 
kamer werd later bewoond door een zekere 
Hicks, die op een geheimzinnige manier 
vermoord werd. Amerik. film van Paul Bo-
gart uit 1969 met James Garner en Gayle 
Hunnicut. (VTM, om 20u.30) 

MAANDAG 19 JUNI 

THE YEAR OF LIVING 
DANGEROUSLY 

Politiek drama van Peter Weir uit 1982 
met SIgourney Weaver, Linda Hunt en Mel 
Gibson. Een jonge Australische radiojoer-
nalist wordt voor het eerst naar het buiten
land gestuurd; in Djakarta wint hij het 
vertrouwen van een dwerg, die hem aan de 
juiste kontakten helpt voor zijn verslag... 
(TV 2, om 20u.) 

DINSDAG 20 JUNI 

NIGHT AND DAY 
Amerik. film uit 1946. De muziek is 

eigenlijk het enige verdienstelijke aspekt 
van deze weinige getrouwe biografie van 
komponist Cole Porter, stijfjes vertolkt door 
Gary Grant. (TV 2, om 20u.) 

WOENSDAG 21 JUNI 

THE DOBERMAN GANG 
Amerik. film uit 1972 met Byron Mabe, 

Julie Parrish en Hal Reed. Een inbreker 
heeft een ingenieus plan uitgewerkt: 6 
perfekt afgerichte dobermans worden een 
bank ingejaagd met de opdacht de kassa 
leeg te maken... (VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 22 JUNI ~ 

THE GREAT GATSBY 
Met de verfilming van Scott Fitzgeralds 

gaafste roman liep het niet al te best af. 
Noch de kritiek, noch het publiek was er dol 
op. Francis Ford Coppola schreef het script 
voor deze Amerik. film uit 1974. Met Robert 
Redford, Mia Farrow, Bruce Dern, e.a. 
(Ned. 1, om 21u.2S) 

VRIJDAG 23 JUNI 

GIRLFRIENDS 
Amerik. film van Claudia Weill uit 1978 

met Anita Skinner, Melanie Mayron, Eli 
Wallach, e.a. Susan Weinblatt is pas afge
studeerd en komt aan de kost als gelegen-
heidsfotografe. (BRT 1, om 20U.2S) 
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HET PARTIJ

BESTUUR 

DEELT MEE... 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 12 juni j . l . heeft algemeen sekretaris Paul 
Van Grembergen volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers. 

Het Volksunie-partijbestuur heeft een uitvoerige 
bespreking gewijd aan de situatie van de Vlamingen 
in de randgemeenten en in Voeren. 

Voor de Volksunie is de evolutie terzake positief te 
noemen. De installatie van de Konferentie van Vlaam
se mandatarissen op initiatief van de Vlaamse rege
ring als geheel, kreéert een middel om gezamenlijk 
een Vlaams beleid in de rand tot stand te brengen. De 
Volksunie wenst erop te wijzen dat deze en andere 
initiatieven op haar vraag in het Vlaamse regeerak
koord werden opgenomen. Het komt er nu op aan om 
binnen alle departementen de voogdij en het beleid 
maksimaal te benutten om de decennia-lange ver-
fransing om te keren. 

Voor Voeren dient er volgens de Volksunie snel 
werk te worden gemaakt van een sociaal-ekonomi-
sche aktie ter versterking van de ekonomische band 
met Vlaanderen. Ook in Voeren zal Abraham gauw 
weten waar hij de mosterd kan halen. 

Het partijbestuur van de Volksunie besluit hieruit 
dat langzaam maar zeker duidelijk wordt dat de 
aanpak van de kommunautaire problemen in de 
Rand en in Voeren, die de partij voorstelde en die met 
deze staatshervorming haar beslag kreeg, uiteinde
lijk de beste garantie is om resultaten te boeken. Nu 
begint te blijken dat het bezit van de direkte bestuurs-

WIJ: 1000 
NIEUWE BIJ! 

macht over alle Vlaamse gemeenten belangrijker is 
dan een jarenlange stellingenoorlog met de taalwet
geving De positie van de Vlamingen in de Rand en in 
Voeren wordt hierdoor in aanzienlijke mate versterkt. 
De Volksunie verheugt er zich over dat dit blijkbaar 
ook door de Vlaamse mandatarissen ter plaatse 
wordt onderschreven. 

De Volksunie is er fier over dat zij dit met het 
doordrukken van de 1ste en 2de faze van de staats
hervorming heeft gerealiseerd. De dinamiek die nu 
mogelijk is geworden zal zich trouwens nog steviger 
doorzetten wanneer in de 3de faze het dubbel man
daat wordt afgeschaft. Ondertussen moet de Vlaam
se regering doelbewust gebruik maken van al haar 
bevoegdheden om deze eerste resultaten verder te 
zetten. De Volksunie wenst tenslotte dat ook diege
nen die zich in het verleden onder veel moeilijker 
omstandigheden voorde Vlaamse zaak hebben inge
spannen, hier ook direkt bij betrokken worden. Zo 
kunnen de vele kleine en grote Vlaamse verenigingen 
in de Rand en in Voeren een stevige inbreng doen in 
de realisatie van een zelfbewuste Vlaamse politiek. 

24, 25, 26 EN 27 AUGUSTUS: 
13DE VREDESFIETSEUNG NAAR 
DE IJZERBEDEVAART 

BIJ de aankomst van de 12de Vredesfietseling in 
1988 sprak VOS-voorzitter Herman Vandezande vol
gende woorden tot onze groep jonge fietsers: 

„... voor de 12de keer eindigt hier te Dil<smuide, uw 
fietseling bij de Vredespoort. 

70 jaar geleden begon voor de f renters, de droom 
én de aktie voor vrede, maar in die 70 jaar sneuvel
den bijna 70 miljoen mensen in oorlogen. 1 miljoen 
per jaar. Veelal jonge mensen, met een jong gezin, 
soms al kleine kinderen (...) Ze waren met 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 met uit' En kracht die 
ons nog inspireert (...) Het was een immense kracht 
die hier aan de IJzer groeide. 17-18 jarigen, gingen 
een blauwdruk voor een nieuwe wereld schrijven: „er 
mocht nooit meer oorlog komen" — dat was hun 
bekommernis. Elke mens heeft recht op leven en dus 

op vrede, fi/laar hoe bereik je vrede ? Vrede vind je 
jammer genoeg met zomaar! Vrede moet je 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 het fietsen, de ontspan
ning en het plezier, maar hoofdzaak blijft de IJzerbe
devaart zelf. De idealen van de Vlaamse frontsolda
ten uit de eerste wereldoorlog,,,zelfbestuur",,,nooit 
meer oorlog" en de bekommernis voor een zelfstan
dig, 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 tiet nationaal sekretariaat van de 
Vredesfietseling: Omwentelingstraat 13, 1000 Brus
sel, tel. 02/217.63.28. 

Het wonder is geschied! Eén maand voor de 
streefdatum van 11 juli '89 mag de redaktie U 
meedelen dat er 1000 nieuwe WIJ-abonnees bij zijn 

Deze week noteerde de WIJ-administratie 1002 
{•f27) nieuwe abonnees Als dat met prachtig is?i 

De volgende stap is nog eens 1000 nieuwe bij 
tegen eind 1989 

lî oet kunnen! 

ARRONDISSEMENTEEL 

Streefdoel Nieuwe 
1. Tongeren-Maaseik . . 124,1 103 (-1-3) 
2. Dendermonde . . . 75,4 49 
3. Aalst 56,8 43 
4 Halle-Vilvoorde 56,4 132 (-f7) 
5. Oostende-Veurne-

Diksmuide . . . . 55,7 49 
6 Roeselare-Tielt 54,3 57 (-i- 5) 
7. Hasselt 53,3 64 {-f 1) 
8. leper 46,3 19 
9. Gent-Eekio 40 92 (-1-3) 

10. IVIechelen 30,7 31 ( + 1) 
11. Sint-Niklaas 25,7 27 (-f 1) 
12. Antwerpen . . . . 24,9 140(-i-2) 
13. Leuven 24,1 66 
14. Brugge 23,3 27 
15. Kortrijk 20,9 31 
16. Turnhout . . . 17,6 42 (-1-3) 
17. Oudenaarde . . . . 13,9 10 (+1) 
18 Brussel 11,6 20 (+1) 

Totaal 35,4 1002 ( + 27) 

TOP-WERVERS 

Vorige week wezen wij op de stormloop die André 
Wiliems (Maasmechelen) had ingezet op het leiders-
schap van Bert Verieysen (li/lunsterbilzen). Eerder 
wezen wij op de komst van Georges Raes (Ledegem). 
Beiden zetten deze week hun opmars door. 

Mogen wij verder wijzen op twee nieuwelingen die 
stijf doorzetten? Met name Luk Van Biesen (Kraai-
nem) en Koen Van Caimere (Merelbeke) 

1. Bert Verieysen, Munsterbilzen 31 
2. André Wiliems, Maasmechelen 28 
3. Georges Raes, Ledegem 23 
4. Ivo Coninx, Genk 16 
5 Karel Rigo, Gent 13 

Marie-Louise Thiebaut, Berg .. 13 
7. Jaak Gabriels, Bree 11 
8. Anny Lenaerts, Wilrijk 10 
9 VU-Wingene 9 

10. Jan Caudron, Aalst 8 
Jaak Vander Haegen, Oudenaarde . . . 8 
Enk Vandewalle, Izegem 8 
VU-Deerhjk 8 
VU-Vilvoorde 8 

15. Rita Gaublomme, Boechout 7 
16. Luk Van Biesen, Kraainem 5 

Nieke Stradiot 5 
Koen Van Caimere, Merelbeke 5 
VU-Haacht 5 

20. Jaak Baelemans, Rijkevorsel 4 
Romain De Grave, Sint-Gillis-Waas . . 4 
Eva De Vos, Nederhasselt 4 
Koen Thevissen, Dilsen 4 
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ANTWERPEN 
JUNI 

16 WILRIJK: Praatcafé in het kader van de Euro
verkiezingen, in De Kern, aan de Bist te Wilnjk om 
20u. Met Johan Sauwens en Gunther Pauli. Org.; 
VU-Wilriik. 
18 MOL: Heerlijk tafelen in Malpertuus vanaf 
l lu.30. Voor kleine prijzen heerlijke schotels. Org.: 
Vlaamse Vrienden Mol. 

21 BERCHEM: Mevr. Van Leeckwijkc verklaart op 
humoristische wijze spreuken en gezegden over 
Antvi/erpen. In het Kultureel Centrom om 20u. Org.. 
FVV-Berchem. 
22 BERCHEM: Wandeling langs geklasseerde Co-
gels-Osylei en omgeving met deskundige gids. Ver
trek om 19u. aan de Tramplaats. Deelname 50 fr. 
Inschrijven bij Thea Van Gelder (321.19.86). Org.; 
Vlaamse Kring 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 gemeenteraads
leden" (deel 4), Alpheusdal, F. Williotstraat 22, om 
lOu. Org.; VVM i.s.m. Vormingscentrum Lodew/ijk 
Dosfel. 
25 EDEGEM: Julia Engelen heet u welkom in Drie 
Eiken, gezellige babbel en pannekoeken. Kom eens 
langs Org.: VNSE. 

JULI 

1 MEERHOUT: 11-juliviering met barbecue. Org.; 
VU-Meerhout 
8 MERKSEM: 11-juliviering van VU te Merksem. 
Om 19u.: eucharistieviering in St.Bartholomeuskerk 
met homilie door p Aernouts en opgeluisterd door 
Walter 't Jolijn. Achteraf in Vlanac, Bredabaan 360 
gezellig samenzijn. 
9 HOVE: 11 -juliviering in zaal De Markgraaf, Kapel
straat 8. Gastspreker: Willy Kuijpers. Aanvang 11 u 
Org. VU-Hove 

.MINDER VAART OP TEN AART" 

De ploeg die op Ten Aart tot snelheidsvermindering aanstuurt. 

Op woensdag 24 mei installeerde de Vlaamse 
Aktiegroep Geel een nieuw verkeersbord vlak voor de 
brug van Ten Aart. Door middel van een afbeelding 
van een doodskop en een verkeerslicht vergezeld 
van de woorden ,,Snelheid minderen" worden de 
weggebruikers er attent op gemaakt dat op minder 
dan 200 meter, maar toch onzichtbaar voor de 
weggebruiker er zich een gevaarlijk kruispunt met 
verkeerslichten bevindt. 

Al te dikwijls immers was dit kruispunt in het 
verleden het dekor van zware en zelfs dodelijke 
ongevallen. Een van de oorzaken van deze zware 
ongevallen is de grote vaart waarmee (vooral 
,,zwaar") verkeer van de brug van Ten Aart afden-

dert Wegens de te hoge snelheid kan vaak niet meer 
tijdig voor de verkeerslichten afgeremd worden. 
Reeds meermaals werd hieromtrent aangedrongen 
bij het Geels stadsbestuur om het aanbrengen van 
een duidelijke signalisatie. Maar het stadsbestuur 
verschool zich telkens achter het ministerie van 
Openbare Werken en ondernam mets om de gevaar
lijke situatie te verbeteren. 

Daarom nam de Vlaamse Aktiegroep Geel het heft 
in eigen handen, en plaatste een alternatief verkeers
bord dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. 
De Vlaamse Aktiegroep Geel hoopt dat het stadsbe
stuur haar verantwoordelijkheid opneemt en dat het 
tijdelijk alternatief verkeersbord weldra vervangen zal 
worden door een definitief aangepaste signalisatie 

GUST TEUGELS 
„LIEDEREN VAN ONS VOLK" 

,,Bestaat er dan geen opname van die mooie 
Vlaamse liederen?" is een vraag die veelvuldig 
voorkomt, vooral na de zangavonden geleid door 
Gust Teugels. 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN WIJNEGEM 
RUSTOORD RUSTENBORG 

Aanleg van een wervingsreserve voor vaste benoeming van: 

— verple(e)g(st)ers A l en A2 
— verpleegassistenten 
— hulpkok 

De betrekkingen kunnen voltijds of deeltijds bezet worden en er zijn dag- en 
nachtdiensten te begeven. 

De kandidaturen moeten toekomen bij een ten laatste op 15 september 1989 ter post 
afgegeven aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter van het O.C.M.W. van 
Wijnegem, Koolsveldlaan 94, 2110 VWjnegem. 

Inlichtingen: Tel.: 03/353.91.61. 

Om tegemoet te komen aan deze wens, hebben 
enkele mensen het initiatief genomen om er een 
aantal op kassette te brengen. 

Als herinnering aan een mooie zangavond of als 
leidraad om zelf opnieuw aan het zingen te gaan, of 
als dokument van enkele waardevolle liederen uit het 
eigen Vlaamse repertoire. 

Dit zijn de liederen: Laat ons, liefst, samenvaren; 
Als moeder zong; Hij die geen liedje zingen kan; O 
mijn Kempen; Lied van mijn land; Vlaanderen, 
Gebed voor het vaderland; Juffrouw Lente; Aan u 
alleen; Vlaanderen, dag en nacht; Van 'I kosterke. 
De zanger; Moeder; Vlaanderen alleen. Daar is maar 
één land, Van 't maseurken; Ik ken een lied en De 
wiegende mijnwerker. 

Ze worden gezongen door Gust Teugels, animator 
en bezieler van het volkse lied, die ook speciale 
aandacht besteedt aan het zogenaamde,,kunstlied". 

Leo Van Hoof zorgt voor de begeleiding met de 
oorpsronkelijke klavierpartituur. De opname werd 
gerealiseerd door Studio Sonare uit Schoten die borg 
staat voor kwaliteit. 

Kostprijs: 400 fr. (verzending inbegrepen). Bestela
dres: Julia Saenen, Romeinse Put 100, 2520 Ede-
gem, tel. 03/457.11 51. KB- 402-2027549-52. 
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JUNI 

16 BEVEREN: Guldensporen-Viering in zaal Olym-
pia, Kruibekesteenweg, om 20u Feestrede door L 
Vandenberghe (voorzitter IJzerbedevaartkomitee) 
Met optreden van vrouwenkoor „De Nelekes" en 
samenzang Org VI -Nat Verenigingen van Beve-
ren 
17 EREMBODEGEM-TERJODEN: Groepstentoon
stelling in de parochiezaal van Terjoden tot en met 
19/6 Vernissage op 17/6 om 20u 30 Org VTB-
Erembodegem-Terjoden 
20 BELZELE: Fietstocht langs rustige wegen naar 
Merendree Info FVV-Belzele 
24 EREMBODEGEM-TERJODEN: Jazz-avond in 
zaal Rubens, Ninovestraat te Terjoden Men kan er 
ook genieten van streekbieren, wijnen en kaasscho-
tels Met jazzband The Oignonriver Show Boat WK 
100 fr, kassa 120 fr Aanvang 20u 30 Org Vlaamse 
Kring Terjoden 
25 OOSTEEKLO: Natuurwandeling {7/8 km), ge-
kombineerd met Vlaamse volksspelen Aanvang 14u 
Om 18u barbecue Vertrek Voetbalplein Matroosje, 

NIEUW 
ARR.-BESTUUR 
TE AALST 

Op 19 mei j l had o I v Pol van den Bempt, 
voorzitter VU-Partijraad, in „Het Vlaams Huis", Ge-
raardsbergen, de verkiezingen voor een nieuw arr 
bestuur plaats 

Voorzitter Willy De Saeger (Ninove) Sekretaris 
Maria Van Caenegem (Herzele) Beiden waren uittre
dend en dus herverkozen 

Arrondissementeel bestuur Mieke Blommaert-De 
Schepper (Hofstade), Rita Borremans (Geraardsber-
gen), Bert De Cremer (Denderhoutem), Koen De 
Lobel (Geraardsbergen), Danny De Naeyer (Aalst), 
Willy Van Mossevelde (Aalst) en Erwin Vermeire 
(Denderleeuw) 

Leden nationale partijraad 4 kandidaten WillyVan 
Mossevelde (Aalst) en Enwin Vermeire (Dender
leeuw) 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE AALTER 

Ook Aalter kreeg een nieuw afdelingsbestuur 
Voorzitter Dries Alijn Ondervoorzitter Mark Van 

De Walle Sekretaris Dirk Germonprez Penning
meester Antoine Persijn Organisatie Denis Mat-
thijs Leden -i- abonnementen Dirk Germonprez 
Propaganda Hugo Declercq Jongerenwerking 
Joost Sturtewagen Dienstbetoon Guido Van Den 
Kerchove, Jan Dupont, Peter Laroy, Tom Van Den 
Kerchove en Guido Van Nieuwenhuyse 

Mandatarissen Gemeenteraadsleden Guido Van 
Den Kerchove, Koen Sturtewagen, Luc De Meyer en 
Gust Persijn OCMW Ene Van Nevel en Willy Stom-
melinck 

Abdijstraat, Oosteekio Inschrijven Dorien Van Gys-
seghem (091/44 94 97) Org VI Vnendenknng 't 
Leeuwke Assenede i s m FVK Gent-Eekio 
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 her
denkingsmis in paterskerk Info Fam van den Ber-
Qhe, 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 aperi
tief Ham aan het spit tot 22u 400 fr p p , 50 fr per 
kind voor broodje met worst Info bij Hugo Vandewal
le, Dorp 86 te Semmerzake Org VU-Groot-Gavere 
8 BELZELE: Boottocht op de Leie voor het ganse 
gezin Vertrek 12u30 aan kerk van Belzele met 
eigen wagen Boot aan Justitiepalais Gent om 13u30 
Terug rond 18u30 200 fr p p , -12j 150 fr, -3j 
gratis Gevarieerde koude schotel 260 fr Inschrijven 
vóór 1 juli bij FVV-Belzele 
9 ZOTTEGEM: Barbecue van 11u30 tot 17u m 
feestzaal Bevegemse Vijvers Volw 300fr,-12j 150 
fr Voorschotkaart 100 fr Org Vlaamse Vrienden
kring Zottegem 
17 MERELBEKE: Euro-barbecue in Hof Ten Bosch, 
Burg Maenhautstraat 92 te Merelbeke Eten tussen 
19 en 21 uur Toegang 300 fr Org VU-Merelbeke 

NIEUW BESTUUR 
BIJ VU-LAARNE-
KALKEN 

Ook te Laarne-Kalken trad een nieuw VU-bestuur 
aan 

Voorzitter Reinout Bracke (Kalken) Ondervoorzit
ter Robert Blancquaert (Laarne) Sekretaris Chris 
Van Acker (Laarne) Penningmeester Romain Flie-
bergh (Laarne) Propaganda Marcel De Rijcke (Laar
ne) Organisatie André Cours (Kalken) Dienstbe
toon Andre De Rijcke (Kalken) en Frank Van lm-
schoot (Laarne) Vorming Denis D'hondt (Kalken) 
Leden en abonnementen Romain Fliebergh 

KLUNGELEN TE 
DE KLINGE 

Op 20 en 21 mei ging de 6de Klungelkermis door te 
De Klinge Dit speelde zich af in en rond de sporthal 
van Omni-Sport Op het programma stonden demon
straties van de verschillende sporttakken die er 
beoefend worden, zondag 21 mei werd een rommel
markt ingericht 

Ook deze keer werd dit suksesvolle kultuurfestijn 
(ca 2000 bezoekers) georganiseerd door VU-ge-
meenteraadslid Enk Maes Deze aktieve partij-mede
werker IS voorzitter en tevens stichter van Omni-
Sport, hij vervult deze funkties ruim 18 jaar 

Via deze weg feliciteert het afdelingstiestuur van 
Sint-Gillis-Waas, Enk Maes met deze geslaagde 
Klungelkermis 

WAASLAND 
EIST 
RAMPENPLAN 

Op 22 februari 1977 organiseerde VU-Waasland 
een perskonferentie om haar standpunt inzake het 
kernpark m Doel toe te lichten Op die perskonferen
tie stelde de Volksunie ,, dat zolang de problemen 
van de uitbatingsnsiko's en de afvalverwerking met 
zijn opgelost, er geen sprake kan zijn van een vierde 
of volgende kerncentrale in Doel" 

Niettegenstaande het grote protest destijds in het 
Waasland is Doel IV er gekomen, de bouw van Doel V 
gelukkig met 

In vergelijking met de Tsjernobylramp kan er een 
schatting gemaakt worden van de gevolgen die 
dergelijke ramp voor het Waasland zou kunnen 
betekenen 

DRIE ZONES 

Volgens de vrijgekomen stralingsaktiviteiten wor
den er 3 zones onderscheiden 

1 Om de 200 m-zone te kunnen redden werden in 
Tsjernobyl alle bomen gerooid, alle huizen en voertui
gen vernietigd, de bodem afgegraven en maatrege
len genomen om het grondwater zoveel mogelijk te 
beschermen Voor het Doelpark zou dit betekenen 
dat de gemeente Doel van de kaart zou verdwijnen' 

2 De 10 km-zone, die rond Doel belangrijke 
dorpskernen omvat, zoals Kietórecht, Verrebroek en 
Bevaren werd in de S-Unie volledig en definitief 
ontruimd Na 3 jaar mag nog steeds niemand terug
keren naar een stad die 70 000 inwoners telde en die 
nu verboden terrein is 

3 In de 30 km-zone (= met een straal van 30 km) 
bedraagt de radio-aktiviteit 3 jaar na de ramp het 3-
voud van de maksimaal toegelaten hoeveelheid In 
geval van ramp zou een rampenplan moeten voor
zien in de evakuatie van de zonde binnen een straal 
van 30 km in de omtrek van Doel Binnen deze zone 
liggen echter grote steden als Antwerpen, kleinere 
steden en gemeenten zoals Sint-Niklaas en Beveren 
met de deelgemeenten, en de omliggende industne-
en havengebieden Deze zone blijft gedurende ver
schillende jaren voor normale bewoning ongeschikt 

EUROPEES 

Het gevaar dat kernenergie vrijkomt kan het gevolg 
zijn van een technisch falen, maar ook de inslag van 
een konventionele bom op de kerncentrale zou gelijk
aardige gevolgen hebben 

Niettegenstaande het ging om een „beperkte" 
kernramp in Tsjernobyl — waarbij slechts 3,5 % van 
de totale radioaktiviteit vrijkwam — zijn de milieu-, 
financiële, psychische en fisische gevolgen voor nu 
en lager met te schatten 

Om dergelijke ravages te voorkomen 
— mag het kernpark in Doel met verder worden 

uitgebreid en mogen afgeschreven centrales met 
herbouwd worden, 

— moet de overheid werk maken van een efficient 
rampenplan waarin alle gemeenten binnen de 30 km-
straal betrokken worden, 

— moet de bevolking voldoende ingelicht en geïn
formeerd worden, 

— Aangezien kerncentrales overal in Europa langs 
de staatsgrenzen staan, dient een Europees rampen
plan ontworpen te worden 

WIJ - 16 JUNI 1989 36 



UIT DE REGIO 

JAPANSE SLACHTOFFERS A-BOM 
IN SINT-NIKLAAS 

Een delegatie overlevenden van de atoombom op Hiroshima was onlangs te gast In 
Vlaanderen. De Japanners bezochten o.m. het IJzermonument en leper. In Sint-Niklaas 
werd de groep in het stadhuis ontvangen door VU-schepen Nelly Maes. VU-gemeenteraads-
lid Lieven Dehandschutter en VOS-voorzitter Jos De Cock begroetten eveneens de Japanse 
delegatie. Die ontvouwde er de vlag met de kraanvogel, simbool van de Japanse 
vredesbeweging. Mevr. Takagi vertelde hoe zij als 17-jaige de verschrikking in Hiroshima 
meemaakte. Schepen Nelly Maes stelde dat Vlaanderen, waar in 1917 de eerste gasaanval 
plaatsvond, en Japan, als eerste slachtoffer van een atoombom, samen moeten opkomen 
voor internationale ontwapening. 

VERDWIJNT ZEELS 
BELASTINGS
KANTOOR? 

De jongste gemeenteraadszitting kende maar een 
povere publieke belangstelling. Waarschijnlijk waren 
de tropische temperaturen en de beperkte dagorde 
hiervoor de reden. Of wreet de Zelenaar reeds wat de 
„nieuwe" raadsleden in petto hebben... 

De dagorde werd in een minimum van tijd afge
werkt. Zelfs het vragenuurtje bracht geen verrassin
gen meer 

„^.,.- M^ydüevü geruonien KijKen we KJU.I :.... 
de nodige aandacht uit naar de motie die door het 
schepenkollege aan de gemeenteraad werd voorge
legd tot behoud van het belastingkantoor in onze 
gemeente. 

Door het Algemeen Sekretariaat van Rnanciën 
wordt voorgesteld om ontvangkantoren te herstruktu-
ren. Thans bestaan er 2 kategorieèn: A en B. De 320 
bestaande kantoren A en B van de Direkte Belastin
gen dienen te worden teruggebracht tot ongeveer 
200. Het ligt voor de hand dat bepaalde B-kantoren 
zullen worden afgeschaft en de andere zouden ter 
dezer gelegenheid A-kantoren worden. 

Raadslid Van Avermaet heeft de voorbije maanden 
heel wat in het werk gesteld en tussenkomsten 
gedaan bij het kabinet Maystadt met als argumenten 
dat Zele over een belangrijk industriepark beschikt, 
centraal gelegen is in haar regio, een behoorlijk 
aantal venwerkingen per jaar verricht t.o.v. andere B-
kantoren, dat deze dienst de gemeente Zele en 
Berlare als werkgebied heeft met circa 32.500 inwo
ners en nog een andere dienst van Financiën in het 
kantoor is gevestigd (Kontrole vennootschap). 

Om al deze redenen zou Zele in de kat. A kunnen 
ondergebracht worden. 

Hopelijk hebben de streekparlementairen nog eni
ge invloed bij de minister van Financiën, zodat de 
Zeelse inwoner hiervan de dupe niet wordt. 

DIrkB. 

VU-EVERGEM 
BIJ GEMEENSCHAPSMINISTER SAUWENS 

Naar aanleiding van haar brief i.v.m. de verkeer
sproblematiek te Evergem, kreeg Volksunie-Evergem 
een uitnodiging om die problemen te bespreken op 
het kabinet van gemeenschapsminister van Openba
re Werken en Verkeer Johan Sauwens. 

Voorzitter Marcel Neyt, gemeenteraadslid Lieve 
Grypdonck en OCMW-fraktieleider Herman De Grau
we konden er alle problemen op een rijtje zetten en 
een aantal uitgewerkte alternatieven naar voor bren
gen. 

Het afsluiten van Evergem-Centrum wegens het 
rechttrekken van RW 456 en de bijhorende proble
men voor de plaatselijke middenstand stonden cen
traal in het gesprek 

Vanuit het ministerie zou aangedrongen worden 
om de bewegwijzring naar Evergem-Centrum te ver
beteren. Aan de aannemer zou gevraagd worden om 
de afsluiting van beide kanten van Evergem-Centrum 
(Waalbrug én Brielken) tot het minimum te beperken. 
Hieraan is ondertussen reeds gevolg gegeven zodat 
waarschijnlijk begin augustus het grootste leed ach
ter de rug zal zijn. 

Een alternatief om vanuit de Spoorwegstraat een 
verplichte terugrijroute in te voeren langs de Omme
gangstraat zou het verkeer automatisch terug op de 
centrale as Eindeken-Hoeksken brengen zodat de 
erlangs gelegen handelszaken zouden kunnen profi
teren van het passerende verkeer. 

Het probleem van de verkeerslichten aan de kruis
punten Brielken-Schoonstraat-Kwadeweg, Spoor
wegstraat-Ommegangstraat en Waalbrug werd na
tuurlijk ook besproken. 

De noodzaak van die verkeerslichten werd door de 
kabinetsmedewerker duidelijk erkend en hij zou in de 
bevoegde kommissie aandringen om zo spoedig 
mogelijk een gunstig advies te geven hieromtrent. 

De mogelijkheid om op het kruispunt met Spoor
wegstraat-Ommegangstraat enkel een afrit van de 
RW 456 te maken en géén oprit, zou ook onderzocht 
worden. 

OPENBAAR VERVOER 

In verband met het openbaar vervoer in Evergem 
werd gepleit voor het optimaal verbinden van de 

verschillende deelgemeenten met de verspreid lig
gende gemeentediensten. 

Een ingenieur van de NMVB wist hieromtrent te 
vertellen dat er studies aan de gang zijn oom ook 
Rieme en Belzele beter te verbinden met de rest van 
de gemeente. 

Het voorstel van Volksunie-Evergem om kleine 
buurtbussen in te leggen om afgelegen wijken de 
mogelijkheid te geven vlot alle gemeentediensten te 
bereiken werd door de NMVB entoesiast onthaald. Er 
werd wel vermeld dat het kollege van burgemeester 
en schepenen tot nog toe onvoldoende medewerking 
gegeven hebben om de voorafgaande studie i.v.m. 
de noodzaak van dergelijk vervoer te doen. 

De prijs van 60 fr. voor een tramticket naar Gent 
blijft voorlopig behouden, naar analogie met het 
busvervoer. Momenteel is echter de voorbereiding 
aan de gang voor het oprichten van één grote 
Vlaamse vervoermaatschappij. Daarbij zal ook een 
herziening en een gelijkschakeling van tarieven ge
beuren. Er wordt hierbij gedacht om een zeer voorde
lig abonnementensisteem in te voeren om het open
baar vervoer terug te herwaarderen. 
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WILFRED DE METSENAERE: 
35 JAAR IN DE POLITIEK 

DENDERLEEUW - Van bij de stichting van de 
Voll<sunie m 1954 was Wilfried De Metsenaere, 
samen met zijn schoonbroer Robert Vanderweeen, 
betrol<l<en bij de uitbouw van de partij. Eerst op het 
arrondissementele vlak, later op het afdelingsvlak. 
Als sekretaris was hij de bezieler van het afdelingsle-
ven. 

In 1958 nam hij voor de eerste maal deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Achteraf stond hij re
gelmatig op de VU-lijst bij parlementsverkiezingen, 
de jongste jaren steeds als derde effektieve kandi
daat voor de Senaat. 

In 1971 (bij een herverkiezing) kwam Wilfned in de 
gemeenteraad. Hij was toen 42 jaar. Ondanks het feit 
dat hij toen in de oppositie zetelde, hield men 
rekening met zijn gefundeerde tussenkomsten Op 
zijn initiatief wordt sinds 1972, 11 juli erkend als 
feestdag. Opmerkelijk was ook zijn tussenkomst naar 
aanleiding van een erge woningbrand, waarbij ons 
brandweerkorps té folkloristisch overkwam. Na een 
gedegen tussenkomst bekwam hij voor de brandweer 
een bijzondere toelage van 700.000 frank. 

SCHEPEN 

In 1977 werd Wilfried De Metsenaere schepen en 
kreeg de bevoegdheden van Financiën, IVlidden-
stand, Sociale Zaken. In 1983 werd hij schepen van 
Informatie en in 1985 tevens schepen van Kuituur. 

Als schepen van Financiën en Middenstand voerde 
hij een sober beleid en steunde de middenstands
groeperingen door het optrekken van de subsidies en 
het stimuleren van hun akties. 

Hij had toen bovendien de bevoegdheid over 
Sociale Zaken. Vanuit die funktie zorgde hij ervoor 
dat de 11.11.11 -aktie weer op gang kwam, en was hij 
de verantwoordelijke voor akties als ,,Steunfonds 
Pedro". Ook de jaarlijkse gepensioneerdennamid
dag was een initiatief van hem. 

Met hem als schepen van Informatie werd het 
Denderleeuws Infoblad een voorbeeld voor andere 
gemeenten. 

Als schepen van Kuituur wilde Wilfried De Metse
naere de biblioteek in een eigendom van de gemeen
te onderbrengen. Hij wou hiervoor een gebouw aan
kopen, maar een alternatieve meerderheid heeft hem 

hierin niet gevolgd, zodat de biblioteek nog steeds 
ondergebracht is in gehuurde klaslokalen. 

Toen Denderleeuw een nieuw wapenschild moest 
voorleggen, was het Wilfried die het nodige opzoe-
kingswerk deed. 

VERJONGING 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 maak
te Wilfried iedereen duidelijk dat hij een eventueel 
nieuw mandaat niet zou voltooien. Voor het einde van 
die legislatuur zou hij namelijk 65 worden en wisten 
dat Wilfried op die verjaardag zijn eventuele schepen-
schap zou overdragen. Indien de VU echter in de 
oppositie terecht kwam en hij dus gemeenteraadslid 
werd, zou hij ontslag nemen en zijn funktie afstaan 
aan de eerste opvolger. 

Door allerlei omstandigheiden kwam hij ook in het 
OCMW terecht. Op 17 mei j . l . heeft hij beide manda
ten ter beschikking gesteld van zijn opvolgers: Erna 
Scheerlinck (33) voor de gemeenteraad en Roger 
D'Hoir (36) voor het OCMW. 

Op die manier doet de VU aan werkelijke verjon
ging. André Ottoy wordt met zijn 37 jaar de ,,oudste" 
VU-mandataris. De verjonging van de partij gaat 
stilaan maar zeker door. 

Met Wilfried De Metsenaere verdwijnt een pionier 
van de Volksunie. Hij is niet de grote volksfiguur, 
maar hij geniet groot aanzien bij vriend en tegenstan
der. Bij velen komt hij over als een gesloten en ernstig 
man, maar wie hem beter kent weet dat hij van een 
grapje houdt en zin heeft voor humor en zelfkritiek. 
De jacht op Vlaams-nationalisten onder de Belgische 
ambtenaren heeft hem niet gefrustreerd. 

Dat hij hierdoor benadeeld werd tijdens zijn loop
baan heeft zijn inzet en werkkracht echter geenszins 
in negatieve zin beïnvloed. Integendeel. 

Het feit dat Wilfried De Metsenaere uit de Dender-
leeuwse gemeenteraad verdwijnt, betekent niet dat 
hij politiek afhaakt. Sinds 1 januari '89 is Wilfried 
voorzitter van VU-Groot-Denderleeuw. Wij zijn ervan 
overtuigd dat de verjongde ploeg die het nu maar 
eens moet gaan doen, steeds op hem zal kunnen 
rekenen. Zoveel ervaring, begeestering, overtuiging 
en ijver schrijf je niet zomaar af. 

Dank u wel Wilfried! 

NELLY MAES: „NA 
HET PROBLEEM VAN 
DE GROTE RING NU 
DE SLUIKWEGEN" 

Dankzij Gemeenschapsminister Sauwens (VU) is 
de dreiging van de Grote Ring eindelijk van de baan. 
Na de met aflatende akties van het Aktiekomitee 
,,Neen aan de Grote Ring!", waar de Volksunie 
steeds heeft achtergestaan, heeft de VU-minister 
eindelijk gehoor gegeven aan de verzuchtingen van 
het Waasland. Velen zijn hem dankbaar. 

Nu echter moet gezorgd worden dat ook het 
sluikverkeer bestreden wordt. De kans wordt immers 
groter dat het verkeer zal afwijken van de aangege
ven reiswegen en zijn weg zal zoeken langs de 
kortere routes. 

Om dit te beklemtonen stelde Nelly Maes een 
parlementaire vraag aan Gemeenschapsminister 
Sauwens waarin ze naar de resultaten van een 
eerder uitgevoerde studie vraagt. 

In zijn antwoord wijst minister Sauwens erop dat 
tegen 95 verwacht wordt dat het aantal voertuigen 
zal toenemen met een derde. 

Om vanaf de E 17 de Liefkenshoektunnel te 
kunnen bereiken bestaan er verschillende „onaange
paste" sluikroutes, die de verkeersleefbaarheid en -
veiligheid in de woonkernen fel kunnen aantasten. 
Daarom is de VU-minister ervan overtuigd dat er 
gunstige alternatieven moeten worden geboden en 
dat de aansluitingspunten zorgvuldig moeten worden 
gekozen. 

Venwijzend naar een tweede onderzoek werd door 
het ministerie van Openbare Werken en Verkeer 
vastgesteld dat het binnenlands zwaar verkeer nog 
meer geneigd is een siuikroute te kiezen dan eerder 
verondersteld werd. 

De ADR- en internationale transporten verkiezen 
daartegenover meer de vooropgestelde autowegen. 

Voor het gebruik van de sluikroutes moet er wel 
rekening gehouden worden met de latere uitbouw 
van de Waaslandhaven en de toekomstige ontwikke
lingen zoals de Kanaaltunnel en de containerkade, 
waardoor er nieuwe verkeersstromen zullen ont
staan. 

Ook het fileprobleem aan de Kennedytunnel, dat 
soms tot aan de oprit van Burcht reikt, verplicht velen 
ertoe de sluikwegen op te zoeken. Tot slot wijst 
gemeenschapsminister Sauwens erop dat het sluik
verkeer slechts een indikatie is dat de alternatieve 
verbindingen niet voldoen aan hun venwachte funktie. 

Daarom moet er volgens Sauwens werk gemaakt 
worden van een specifieke aanpak van elk deelpro
bleem zoals het ontsluiten van de haven Linkeroever 
en de Liefkenshoektunnel naar het Westen... 

ZOEKERTJE 

André Ottoy en Roger D'Hoir Wilfried De Metsenaere en Erna Scheirlinck 

D Nederlandssprekende Marokkaan, met 
werkvergunning A, gehuwd nnet perfekt Neder
landssprekende Marokkaanse, zoekt een be
trekking In het Brusselse. Alle werk wordt 
aanvaard. Voor inl. staatssekretariaat Valke
niers, 513.83.00, post 311. 
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WEST-
VLAANDEREN 

JUNI 
19 WERVIK: Reis naar de Zwalmstreek. Vertrek 
om 7U.45 met de bus op de Steenakker. Inschrijven 
bij A. Debusschere vóór 11/6. Org.: VVVG-Wervik. 
19 IZEGEM: Busreis naar Frans-Vlaanderen Org.: 
VVVG-lzegem. 
26 WERVIK: Wandeltocht van 6 km te Wervik. 
Vertrek om 15u. op het Steenakker. Org.- VVVG-
Wervik. 

JULI 
1 KORTRIJK: Groots avondfeest (11 juliviering) in 
het Ontmoetingscentrum te Marke. Gastspreker is 
Gemeenschapsminister Johan Sauwens. Muzikale 
Omlijsting: 't Distributeurke. Inkom: 50 fr. Org.: VU-
Groot-Kortrijk. 
8 BLANKENBERGE: 4de Guldensporentocht. Start 
om 17u. bij Vanoost, Scharebrugstraat 225. 2e Gul-
densporenloop voor jongens-meisjes 8-14j. om 
18U.30. Deelname visdegustatie vanaf 19u.30 aan 
120 fr. Org.: Diverse Vlaamse verenigingen Blanken
berge. 

HOUTLANDSE 
KASTELENTOCHT 

De 12de Houtlandse Kastelentocht op zondag 2 juli 
a.s. is opnieuw een volksgeanimeerde wandeldag 
met gekostumeerde stempel- en kontroleposten, folk
loristische groepen, volksmuzikanten, kunstenaars, 
oude ambachten en optreden van de Gistelse Tyroler 
kapelle. 

De wandelaars kiezen tussen een 7 km, 13 km, 17 
km of een 27 km lange wandeling. 

De klub of de school met het grootste aantal 
deelnemers ontvangen de HKT-wisselbeker en wor
den beloond met een bedrag van 5.000 frank. 

Tussen 11 en 15 uur worden de wandelaars gratis 
per,,dubbeldekker" van het Torenhof naar Wijnen-
dale gebracht. 

In de onmiddellijke opgeving van het enig mooi 
Kasteel de Maere start de 13 km wandeltocht die hen 
terugbrengt naar het Torenhof. Deze tocht is beperkt 
tot 1000 deelnemers, de vooringeschrevenen krijgen 
voorrang. 

Inschrijvingen ter plaatse vanaf 8u.30, voorinschrij
vingen op rek. nr. 001-1264555-12 van vzw Houtland
se Kastelentocht met vermelding van naam, adres, 
afstand en medaille of brevet. 

Inlichtingen: Dienst Toerisme, Stadhuis Gistel tel. 
059/27.94.13. Buiten diensturen: 059/27.75.35, 059/ 
27.94.13, 059/27.78.70. 

Voor elke afstand is er een keuze tussen: inschrij
ven met brevet 40 fr. Inschrijven met kunstmedaille 
200 fr. vooraf, 220 fr. de dag zelf. Talrijke trofeeën 
voor groepen. Speciale afstempeling van wandel
boekjes. 

jSI^Btt 

EURO-BUS TE lEPER 
Op vrijdag 5 mei had te leper een Euromeeting plaats. 120 aanwezigen luisterden naar de 

gastsprekers Jaak Vandemeulebroucke en Rosa Lernout-Martens, Eurokandidaten en 
senator Michel Capoen. 

Op zaterdag 6 mei bezocht de Eurobus de leperse Markt. De bevolking kreeg er informatie 
over de Europese verkiezingen en een voorstelling van onze Eurokandidaten. 

NIEUW 
ARR.-BESTUUR 
ROESELARE-TIELT 

Op de arrondissementele raad van vrijdag 28 april 
werd een nieuw arrondissementeel bestuur verko
zen. Tevens werden de partijraadsleden aangeduid. 

Dit gebeurde onder toezicht van de provinciale 
voorzitter Chris Vandenbroeke Hieronder de lijst van 
de AB-leden en de partijraadsleden' 

Arrondissementeel bestuur-Voorzitter Joris Verbe-
ke (Izegem), ondervoorzitter Robrecht Coghe (Ar-
dooie), sekretaris Wim Jaques (Roeselare), penning
meester Georges Raes (Ledegem), pers & publikatie 
Hilde Houwen (Tielt), vorming & Europa Willy Van 
Opstal (Izegem), organisatie & leden & WIJ Jan 
Anseeuw (Wingene) en Willy Vanderhaeghe (Moor
slede), vrouwenwerking & jongeren Nele Viane (Roe
selare), propaganda Stef De Wandel (Ardooie) Overi
ge bestuursleden- Ene Lamsens (Roeselare) en 
Jean-Pierre Pillaert (Hooglede). 

Partijraadsleden: arr voorzitter Joris Verbeke, arr. 
sekretaris Wim Jaques Plaatsvervanger Georges 
Raes 

Aangeduid door Arr. Raad- Robrecht Coghe, José 
Lampaert, plaatsvervanger Geert Bourgeois 

NIEUW ARR. VU-
BESTUUR IN BRUGGE 

In het arrondissement Brugge werd een nieuw VU-
bestuur gekozen. Er werd geopteerd voor verjonging. 

Het arrondissementeel bestuur ziet er als volgt uit: 
Voorzitter: Luc Grootaerdt (Assebroek). Sekreta

ris: Gilbert Vanoverschelde (Zedelgem). Leden-
Frans Alpaert (Sint-Andries), Michel Barbiaux (Asse
broek), Henk Barremaecker (Assebroek), Joel Bous-
semaere (Sint-Kruis), Jan Decoster (Brugge-Noord), 
Patrick De Groote (Oostkamp), Bart Deloof-Sys 
(VUJO) (Brugge-Kern), Hugo Hillewaert (Knokke-
Heist). 

Toegevoegde adviserende leden zijn: Ward Baert 
(prov. raadslid Torhout), Jozef Speybrouck (prov. 
raadslid Brugge-Kern) Partijraadsleden. Jos Mille-
cam (Damme), Erwin Priem (Brugge-Kern), Bob Van-
haverbeke (Brugge-Kern) en Guido Van In (Brugge-
Kern). 

Voor de arrondissementel afvaardiging in de partij
raad zijn volgende leden aangeduid: Luk Grootaerdt 
(arr. voorzitter), Gilbert Vanoverschelde (arr sekreta
ris) Vaste plaatsvervanger: Joel Boussemaere 

Jos Millecam en Bob Vanhaverbeke, vaste plaats
vervanger: Erwin Priem. 

Frans Alpaert (VUJO-nationaal) en Guido Van In 
(nat gekoopteerd met meer dan 2/3 v.d stemmen). 

NIEUW BESTUUR VU-WAREGEM 
De VU-Waregem heeft een nieuw bestuur. Voorzit

ter wordt provincieraadslid Jan Fonteyne. Sekretaris 

IS Philip Van Coppernolle en Luc Bonnaert bewaart 

de ,,schat". 

Jan Fonteyne behaalde het met eenparigheid van 
stemmen. De vroegere bestuursleden werden nage
noeg allemaal herkozen. De gemeentelijke mandata
rissen Deroose, Wielfaert en Vandenhenden maken 
ambtshalve deel uit van het bestuur 
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JUNI 
16 BERINGEN: Uitnodiging voor alle leden van VU-
Beringen en omstreken in het TWer Brau Hof. Doel: 
kans tot kennismaking mei bestuursleden en met 
Euro-bus en kandidaten en mandatarissen van VU-
Limburg. Gezellig sannenzijn met gratis drank. Aan
vang: 19u. Org.: VU-Groot-Beringen. 
24 MUNSTERBILZEN: Memoriaal Clement Huy-
gen: een voetbaltornooi ingericht door VU-Munster-
bilzen. Ook op 25 juni en 1 en 2 juli. 

JULI 
8 BREE: 11 juli-viering: Om 17u. Eucharistieviering 
in St.-Michielskerk. 18u.: feestzitting met koncert 
door K.H. De Verenigde Vrienden en feesttoespraak 
door prof. H.E. Martens in binnentuin van het Ont
moetingscentrum. Slotwoord door Jaak Gabriels. Om 
20u. bal van de burgemeester in de sporthal. 

VOEREN 
Op 27 augustus 1989 heeft vanaf 13u.30 het 21ste 

Verbroederingsfeest Limburg-Voerstreek plaats. 
Gevraagd worden: 
Schutterijen, muziekverenigingen, drumbands, 

folkloristische dansgroepen, vendelzwaaierse.a. ver
enigingen. 

Kontaktadres: Schuttersgilde St-Martinus, Veur-
zerveld 288, 3790 Voeren, tel. 041/81.05.08. 

BRABANT 
JUNI 
22 HALLE-VILVOORDE: Vergadering voor het uit
gebreid arr. bestuur om 20u. in 't Schuurke. 
24 STROMBEEK-BEVER: Achtste tweedehands 
boekenbeurs. Meer dan 10.000 boeken, 1000 platen. 
In het Kultureel centrum. Ook op 25/5, telkens van 10 
tot 18u. Org.: Vlaamse Verenigingen Strombeek-
Bever en Grimbergen. 
25 HOFSTADE-ZEMST: Dessertnamiddag (taart, 
ijs en pannekoeken) in paochiezaal achter de kerk 
van 14 tot 19u. Tevens rommelmarkt naast de kerk. 
Org.: VU-Hofstade. 
30 LENNIK: Barbecue t.v.v. Pajottenlands Jonge
rencentrum. In Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
slraat 127vanaf 18u. Inschrijven optel. 02/532.14.41. 

JULI 
6 HALLE-VILVOORDE: Vergadering voor het (ver
kozen) arr. bestuur om 20u. in 't Schuurke. 
8 GRIMBERGEN: Feest van de Vlaamse Gemeen
schap. Om 19u.: Guldensporenviering Gemeente
plein met optreden van d' Oude Kapel, Spinet, Hubert 
Linssen, Joko, Stan Philips en co. Spreker: prof. Piet 
Tommissen. Org.: 11 julikomitee m.m.v. het Ge
meentebestuur. 
8 LIEDEKERKE: 11-juli kraampje-markt Liedeker
ke. Caf Pajot, Stationsstraat 7. Org.: VU-Liedekerke. 
8 LIEDEKERKE: Barbecue Vlaamse Kring Pajot-
tenland. Vanaf 18u. Sportschuur Daatmet-Hout-
marktstraat. 
8 LIEDEKERKE: Opstijgen warme luchtballon 
n.a.v. 30 jaar VU-Liedekerke. Sportschuur Daatmet-
Houtmarkstraat om 19u.30. Org.: VU-Liedekerke. 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
UNIVERSITAIRE 
INSTELLING ANTWERPEN 

Aanwervingsexamen voor een geschoold werkman (m/v): 

ADJUNCT - TECHNISCH BEAMBTE 
ten behoeve van de MECHANISCHE WERKPLAATS en van 
de TECHNISCHE DIENST. 

Voor onmiddellijke indiensttreding en de aanleg van een werf 
reserve. 

Bruto aanvangswedde per maand: 38.144 BF (gehuwd) aan 
de index 110.41. 

Aanwervingsvoorwaarden: 
D Diploma, getuigschrift of brevet van volledig lager secun

dair technisch onderwijs, richting mechanica voor de 
Mechanische Werkplaats en alle richtingen voor de Tech
nische Dienst. Voor deze laatste dienst is ervaring of be
kendheid met CV, pompen, klima, loodgieterij of algemeen 
onderhoud van nut. 

n Of minimum zes jaar nuttige ervaring met betrekking tot 
het ambt. 

Kandidaten die hun diploma in juni-juli 1989 zullen behalen, 
worden tot het examen toegelaten. Ze zullen evenwel, ingeval 
van batige rangschikking, slechts kunnen benoemd worden 
na behalen van het diploma. 

Algemene voorwaarden: 
1. Belg zijn. De betrekking staat open voor zowel mannen als 

vrouwen. 
2. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag. 
4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 

Kandidatuurstelling: 
De kandidatuurstelling moet schriftelijk gebeuren vóór 31 
juli, gericht zijn aan: UIA, Direktie Personeel, 
Universiteitsplein 1, 2610 W/ilrijk en vermelden dat men wenst 
deel te nemen voor de Technische Dienst, de Mechanische 
Werkplaats of voor beide functies. 
De kandidatuurstelling moet omvatten: de levensloop van de 
kandidaat, een copie van het diploma of, bij gebreke daarvan, 
een attest waaruit blijkt dat hij de gevraagde nuttige ervaring 
in loondienst of als zelfstandige verworven heeft. Schoolver
laters die nog hun diploma moeten behalen, voegen een at
test bij van de school. 

De eerste fase van het examen is voorzien rond 2 september. 
Juiste plaats en datum worden alsnog aan de kandidaten 
meegedeeld. 

Gemeentebestuur Grimbergen 
Wenst aan te werven voor Gemeentelijke Muziekacademie: 

een directeur (m/v) 
De kandidaturen, eigenhandig geschreven, moeten gericht aan de Heer Burgemeester, 
Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, met een ter post aangetekende brief, en dienen uiterlijk 
ter post afgegeven te worden op vrijdag 30/06/1989. 
Op voormelde datum zal tevens de lijst van de kandidatuurstellingen afgesloten worden. 

Namens het schepencollege, 

In opdracht. 
De Sekretarls, 
J. VAN DE VELDE 

De Burgemeester, 
J. MENSALT 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

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

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

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 

EEN ADVERTENTIE 
IN WIJ 

RENDEERT! 

TEL.: 02/219.49.30 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P V B A 

V | y HEIHOEFSEWEG 1 
i j ffgg 2520 EDEGEM 
# ^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

i^ 
bimMlvMfN 

ZO'VEELBSn* 
•i««*Mrkto*raiak«r 

^\^éii:^^^ 
ANTWCHMN T . -«1 .3»« m 

üii 
'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

S 03/888.69.35 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

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

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. Tele
foon: 016/22.09.66. 

/^*5\ 
1 ^ i f P j 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Herman Walraevens 
Aanleggen van terrassen, 

klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

Al 
verandas genknv. 
tgMm^^mmMtmitttiiiiniti/titm 
Kreatiever bouwen voor beter wonen* 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel (011)36 32 60 

BOH: 
Ja ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin
gen 

Naam 

Adres 

Gemeente Tel 

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak 

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

"1 
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BRUSSEL 
Het zal elke bewustlevende en sociaal-voe

lende Brusselaar uitzonderlijk groot genoegen 
hebben gedaan, dat Vic Anciaux namens de 
Volksunie verklaarde dat elke frank, die België 
moest uitgeven en die de EEG wil uitgeven om 
van Brussel de hoofdstad van Europa te ma
ken, één frank moest opleveren om van Brus
sel een waardige, nette hoofdstad te maken 
voor haar bewoners 

Charlie De Pamos' erfgenamen en nalopers 
zitten met hun kop zodanig in de wolken dat ze 
alleen blijven denken aan het vullen van hun 
zakken ten koste van de Brusselse bevolking 
Zelfs ten koste van de bewoners van de zes 
randgemeenten en zelfs van heel Vlaams 
Brabant 

Nu reeds zijn daar ernstige sporen van 
woeker met grond- en huurprijzen 

Als eerste partij heeft de Volksunie een heel 
goed sociaal standpunt ingenomen boter bij 
de VIS als Europa Brussel wil hebben als 
hoofdstad 

Met de zekerheid dat velen dit VU-voorne-
men zullen waarderen wens ik haar voor 18 
juni veel sukses 

F. Habltans, Schaarbeek 

NOEM VLAAMS WAT 
VLAAMS IS! 

Het lijkt mij totaal ondemokratisch om de 
Regio Nord-Pas de Calais (Wederwoord, 2 
juni) met met zijn eigenheid te erkennen De 
bewoners van die regio moeten zelf uitmaken 
of ze nu Fransen zijn ofwel een grensvolk met 
een eigen gemengde aard van Vlaamse en 
Franse kuituur Wie zijn wij wel om hen te 
zeggen wie ze z i jn ' Niet door hen vanuit 
Belgisch Vlaanderen te verplichten zich de
zelfden als ons te voelen en te doen behoren 
tot één Vlaamse natie, maar door de Vaamse 
kuituur er te promoveren zullen wij deze streek 
als verwante behouden 

Het moet gedaan zijn slogans als „tot aan de 
Zomme, godverdomme" Het moet gedaan 
zijn Nord-Pas de Calais verder Frans-Vlaande
ren te noemen in al onze kulturele geschriften 
Trouwens histonsch is 3/4de van het gebied 
nooit veel meer geweest dan protektoraten 
onder dwingelandij van de graaf 

Het moet gedaan zijn met de geschiedenis 
te verkrachten De taalgrens lag nooit verder 
zuidwaarts dan de lijn Rijsel-Betune De Zom
me was reeds van de eerste uren de zuidgrens 
van graafschap Vlaanderen, een staat met 
daarin twee naties een Germaanse in het 
Noorden, een Romaanse in het Zuiden Trou
wens het overgrootste deel van het grondge
bied werd door de Franse koning aan graaf 
Boudewijn gegeven via zijn bloedeigen doch
ter die het als bruidschap meekreeg 

Een deel ervan, het graafschap Artezie, 
werd later aan de Franse kroon, en dit ook als 
bruidschat, teruggegeven 

Geef de bevolking van Nord-Pas de Calais 
het respekt waarop ze recht heeft, zeker van 
ons Vlamingen 

Door de eeuwen heen verloren wij een stuk 
taalgebied aan de Westgrens, terwijl wij aan de 
Oostgrens er een stuk op het Romaans bijwon-
nen In de zeventiende eeuw verloren de 
Zuidelijke Nederlanden zowat 3/4de van Nord-
pas de Calais aan grondgebied, maar wij 
kregen er later Limburg bij 

Het IS nu veel realistischer om in onze eigen 
Belgisch-Vlaamse staat en natie een volksver-
bondenheid te doen groeien Het is vlakaf 
flagrant hoe los de verbondenheid van vele 
Westvlamingen met Antwerpen en Limburg is, 
let op de argwaan en onverschil voor Brussel 
(alles omleggen en een grote groene zone 
aanleggen zegt de volkswijze) Het is tergend 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek We
derwoord. Naamloze brieven 
gaan de sclieurmand in, evenals 
sctieid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 

I te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brie
ven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt In een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

hoe veel Antwerpenaren neerkijken naar deze 
van aan de andere kant van de Schelde 
(Westvlamingen, dat is een apart volkske) 

Ook IS het nu zeker nog met de tijd om een 
verbondenheid met de Hollander te bespreken 
en te voelen Ons nationalisme moet breken 
met wat was en nu aan realpolitiek doen Er 
moet een natie opgebouwd met sterke 
Vlaamsverbonden inslag, te vinden bij een 
meerderheid, en in gans het land van De 
Panne tot Lanaken 

Ons nationalisme moet van Brussel een 
echte Vlaamse hoofdstad maken waar wij even 
sterk uitkomen als de Franstaligen 

En als het U belieft, Vlaamse gezagsdra
gers, laat de Westgrens van onze Vlaamse 
staat met verfransen Kom maar eens af aan 
onze grens, en zie Vlaamsonkunde wint nu 
reeds terrein Ik hoop dat wij van ons Vlaande
ren iets maken, klem maar echt 

Paul Deheegher, Oostende 

CHINA 
In WIJ 23 komen in een interview met Marcel 

van Nieuwenborgh onder de titel ,,Dit is de 
eerste revolte met open ogen" rond de recent
ste gebeurtenissen in China enkele belangrij
ke zaken met aan bod 

Het kommumsme dat daar, zoals overal ter 
wereld, als mensvervreemdend sisteem al m 
de kiem tot een falen gedoemd is, ondanks de 
door haar vooropgestelde doeleinden die een 
zogeheten ideale maatschappij nastrevan 
Want utopie blijft utopie, en het is gevaarlijk 
leven in en rond ,,utopieën"! 

Het feit dat 1 miljard mensen centraal be
stuurd worden is een onnatuurlijk gegeven dat 
leiden moet tot revoltes Het feit ook dat onder 
de term ,,Chinezen" voorbij gegaan wordt aan 
het feit dat ook daar nationaliteittn naast elkaar 
bestaan die een eigen identiteit opeisen Van
uit dergelijke tendensen ontstaan evengoed 
stimuli voor revoltes 

En niemand zal geloven dat een atheïstisch 
regime van 1 miljard Chinezen 1 miljard atheïs
ten heeft gemaakt' Ook daar een aspekt dat 
met te verwaarlozen is in een land waar de 
filosofie rond de zin van het bestaan, van mens 
en maatschappij, al eeuwen lang van hoog tot 
laag op niveau stond, en een geestelijk klimaat 
schiep waarbij elke kommunistische ideologie 
als een primitief zwart-wit visie wordt ervaren 

G. Creve, Gent 

VERGELIJKING ~~ 
Met aandacht zal het politieke milieu deze 

week de nieuwsuitzendingen op TV, en zeker 
op VTM, gevolgd hebben De week voor de 
stembusslag is immers voor politici en joerna-
listen een bijzondere zenuwachtige week Hoe 
de jonge kommerciele zender zich deze week 
van zijn opdracht om neutrale benchtgevmg te 
verstrekken gekweten zal hebben is mij begin 
deze week nog met duidelijk 

Toch liet VTM reeds een pijnlijke steek 
vallen Tobback, SP-lijstduwer en afkomstig 
van Leuven, kreeg ruim de tijd om in zijn 
bekende en aansprekende stijl de oververhitte 
kompels in Hasselt toe te spreken VTM wijdde 
ook een — uitgebreid — bericht aan het 
wetsvoorstel over de podiumkunstenaars van 
senator Blanpam Maar VU-senator Blanpain, 
ook afkomstig van Leuven, werd met eens 
vernoemd, laat staat dat hij aan het woord 
gelaten werd 

Even vergelijken met de BRT daar was de 
bijna terroristische kompelaanval op de rijks
wachtkazerne in Hasselt ook het belangrijkste 
nieuws, maar de SP-mimster werd met recht
streeks het woord verleend, zij het dat hij wel 
uitgebreid in beeld werd gebracht 

Over de podiumkunstenaars bracht de BRT 
mets, maar het tegendeel zou me verbaasd 
hebben f . De Leenknegt, Brussel 
PS Een dikke proficiat voor uw Onderwijs
nummer (WIJ, 2 juni) 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo -Wester io 
Te l . 014 -54 .40 .07 

Maandag gesloten 
Rust ieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Caff' Zj^ Jfotft 

kUffiUrjtmat 3 3Ó90 bree 

w = 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 B U R C H T 
Tel : 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Affligem 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Herberg Viking 
Sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Pri jzen voor g roepen 
op aanvraag 

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

R E S T A U R A N T - H O T E L 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Hostellene 

ygtmg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

F e e s t z a a l - H o t e l - R e s t a u r a n t - T e a R o o m 
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 mm van de kust m het 
Wes tv laamse Verschaevedorpje Alvermgem stelt U een zee voor van 

Kalmte Komfort Keuken 
Rust Romantiek Rustiek 

Wi| bieden U 6 luxueuse kamers met alle denkbare komfort 
Kamer met ontbijt 2 pers Vanaf 1750 F 
Eveneens pension en 1/2 pension mogelijkheden 
Week endverbli|f 
Fijne Franse keuken a a n de kaar t en menus vanaf 695 F 
tot 1600 F 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aange 
paste menus 

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



DeVectra. 
Opel verlegt de grenzen. 

- j 

De nieuwe Vectra verlegt de 
gi-enzen. Met een profiel dat de 
wind geen kans laat. Met een 
interieur waarin u zich ogen
blikkelijk thuisvoelt. Alles zit 
waar u Hfet blindelings zoekt. 
Elk detail is even zorgvuldig 
afgewerkt. En zelfs de stereo 
radio-cassette met 6 luidspre
kers hoort er standaard bij. 

Z'n veilige struktuur en feilloze 
ophanging heeft hij te danken 
aan de Super Cray, 's werelds 
krachtigste computer. 
De Vectra verschijnt met achter
klep of aparte koffer. Ruimte zat 
voor de passagiers en al hun 
bagage: de koffer van de 
2 -volume versie kan zelfs uitge
breid worden tot 1.290 liter! 

U kiest uit 5 uitrustingsniveaus 
en 13 motoren van 57 tot 157 pk. 
Diesel, zestienkleppers, motro-
nic, 4x4, katalysator... u zegt 
het maar. En elke Opel-motor is 
vandaag al klaar voor loodvrij. 

\^ 
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DAAR STAAT GENERAL MOTORS ACHTER z e 


