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NV BERT Cars en 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN -

Trucks 
Tel.: 02/582.13.12 

02/582.04.10 

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 

GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nvde winne-fabrisac 
/ 

migrostraat 128 
ïl 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

A 
^ 

^DEVRIKE^ 
WTiVTTiir-iii^ri 

^ 

^ 
Ik 

baron runtlelaan 78 
^ 8320 bruggf 4 A 
l ^ b a a n brugge - a o s t k a i n p ^ | 
1 ^ 050/35 74 04 ^ H 

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 D T 

EEN 
SCHARNIERGEBEUREN 

IJ hebben hier verleden week gepleit voor de 
uitwendigheden van de federalizering Willen her
vormingen doordringen tot een hele gemeen
schap dan moeten deze ook af te lezen zijn uit de 
meest eenvoudige dingen Hadden wij het toen 
over taalgebruik en simbolen dan willen wij het 
thans hebben over de organisatie van de nieuwe 
Vlaamse administratie 

Deze opbouw is een scharniermoment m de 
genesis van onze gemeenschap Er dient veel 
zorg aan te worden besteed, met zozeer voor de 

onmiddellijke gang van zaken maar omdat hier de fundamenten worden 
gegoten voor de toekomst Van de stevigheid ervan zal mede de 
toekomst van Vlaanderen afhangen 

De nieuwe Vlaamse administratie is van biezonder belang voor de 
geloofwaardigheid van de Vlaamse instellingen Eigenlijk zou een 
politieke partij zich geen zorgen moeten maken over een dergelijk 
onderwerp ware het met dat de ervanng uit het verleden haar dwingt een 
scherp oog in het zeil te houden En, waar nodig, nchtingen aan te 
wijzen 

Een administratie moet geleid worden als een bedrijf, nuchter en 
krachtig Maar een overheidsadministratie zou in zijn taak tekort 
schieten wanneer zij achter de dossiers met de 
mensen ziet Een administratie is er om de 
bevolking te dienen 

De Belgische administratie heeft bij het 
publiek geen al te beste naam De schuld 
daarvoor moet met op de rug van het perso
neel geschoven vrorden Het is moeilijk om 
genegenheid op te brengen voor een werkge
ver die zijn personeel met hoog waardeert 
Velen kwijten zich naar best vermogen van 
hun taak maar kwalijk favoritisme (en ergeri) 
hebben veel illusies klem gekregen De menta
liteit dat het toch allemaal geen zin heeft is in 
de plaats gekomen van een zinvolle dienstver
lening 

Ambtenaren moeten weten wie hun op
drachtgevers zijn Een werkgever moet een gezicht hebben en mag 
geen onbekende big brother zijn Bovendien moet een administratie 
weten van wie zij ten dienste staat de eigen gemeenschap 

Vlaamse administratie wil ook zeggen dicht bij de mensen staan en 
met in haast onbereikbare Brusselse torens 

Als het voor de burger beter is dat de dienstverlening naar de 
provincies verhuist dan moet dat maar De aanzet tot die decentralizatie 
IS trouwens reeds begonnen 

Een werkzame administratie vergt ook een eigentijdse infrastruktuur 
De tijd van behelpen met schaar en lijmpot is voorbij, de crayon heeft 
plaatsgemaakt voor de tekstverwerker Hoeveel overheidsdiensten 
liggen in vergelijking met de pnve-sektor met hopeloos achterop' 

Onze eigen Vlaamse administratie moet ten slotte bevolkt worden 
door vrije mensen, lieden die met schatplichtig zijn aan partijen, 
sindikaten of andere machten Hun benoemingen zullen gestoeld zijn 
op bekwaamheid en ervaring De kwaal die de Belgische administratie 
zo ongeneeslijk heeft gemaakt mag met overgeent worden op de 
Vlaamse administratie 

Voor de funktie van de hoogste kaders moet de Volksunie, anders dan 
de meeregerende partijen, enkel kandidaten steunen die meer dan 
anderen hun bekwaamheid hebben bewezen Dat is het enige kritenum 
De partij heeft terecht haar voorkeur uitgesproken voor een administra
tie met slechts 6 departementen Voor deze zes mogen dus enkel de 
bekwaamsten in aanmerking komen en met omstreden partijpolitieke 
kreaturen 

Voor wat het verdere personeelsbeleied betreft — aanwervingen, 
bevordenngen en benoemingen — moet de partij haar reeds eerder 
aangekondigd voorstel van dekreet indienen Zo'n dekreet moet de 
objektieve kritena en instrumenten voor een Vlaams Gemeenschapsbe
leid omschrijven Het moet nauwgezet worden toegepast 

Een dergelijke kordate politiek zal de goedkeunng van de bevolking 
wegdragen 

Ook wat tjetreft haar begroting moet de Vlaamse regering nieuwe 
paden bewandelen Een begroting moet vooruitzien en met bevestigen 

wat vroeger was Een Vlaamse begroting kan 
onmogelijk een kopie zijn van het vroegere 
Vlaamse aandeel in de Rijksbegroting Onze 
gemeenschap heeft andere zorgen, andere 
perspektieven, andere doelen 

Wie een Vlaamse begroting opstelt zal voor
al kijken naar wat voor de toekomst van belang 
IS Biezondere aandacht moet er zijn voor 
Wetenschapsbeleid, de toekomstgerichte sek
toren, de vrijwanng van de kulturele identiteit 
en een eigen buitenlands beleid, elementen 
die in een wereldomvattende tijd aan steeds 
groter belang winnen 
Terloops gezegd mogen de verantwoordelijk
heden van Wetenschapsbeleid en Buitenland
se betrekkingen met langer verspreid liggen 

over verschillende departementen Elk van deze materies moet in een 
hand berusten Op dat vlak moet de Belgische gewoonte totaal de rug 
toegekeerd worden 

In de nieuwe Vlaamse begroting moeten verkeersveiligheid en 
milieubescherming hun volle deel krijgen, welzijn en welvaart moeten 
binnen het bereik van elke burger liggen 

De dames en heren die de eerste echte Vlaamse begroting zullen 
becijferen doen er goed aan zich met een frisse kop aan het werk te 
zetten, met de bedoeling een kreatief en vernieuwend beleid uit te 
stippelen, los van de slechte gewoonten van het Belgische verleden 

Ook daaraan zal men Vlaanderen herkennen 
Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
8 Het begrotingskonklaaf op 

Stuyvenberg is dan toch tot 
een bevredigend einde geko
men. Begrotingsminister 

Schiltz heeft de doelstelling, de be
perking van het tekort tot 405 miljard 
of 6,5 % van het BNP gehaald. 

^ ƒ ^ VTM zit nu precies een half 
T i l jaar op de kabel. Tijd om 

I ^J eens de vinger op de pols 
te leggen bij VTIVI. Een ge

sprek met Jan IVIerckx. 

^ f^ Kamerlid Daan Vervaet 
I m 9'ng op reis naar Taiwan, 
I ^ Hongkong en Thailand. 

Een paar dagen voordien 
werd het Chinese Plein van de He
melse Vrede in het bloed gedrenkt. 

^ • • De jonge VU had het in de 
^ m\ pers van de vijftiger jaren 

I ^ ^ niet onder de markt. Vooral 
de katoliek geïnspireerde 

kranten zetten een kampanje tegen 
de nieuwe nationalistische partijen 
op. 

/ \ / \ ^ ' ^ ^^^ herstel en behoud 
^ 1 1 van typische landschap-
£gf ^J sentiteiten mogelijk te ma

ken ontwierp kamerlid Frie
da Brepoels een interessant voorstel 
van dekreet. 

(Foto: Ronald Szommer) 

f\ f\ ^ ^^^ Noordamerikaanse 
M M Indianenromans over vrou-

§^^i^ wen en geschreven door 
vrouwen geven een heel 

ander beeld van de heroïsche Winne-
tous. Witte Veders en Uncassen. 

^ ^ ^ In 1906 maakte Rainer Ma-
M K ria Rilke een kleine reis 

gg^ J^ door Vlaanderen. 12 Brug
se kunstenaars lieten zich 

door Rilkes bezoek aan Brugge inspi
reren over een kollektief kunstpro-
jekt. 

24 
Na een ongelooflijk span
nende Ronde was het toch 
Le IVIond die de laatste gele 
trui mocht aantrekken. 
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DOORDEWEEKS 

Verleden week kwamen een aantal aktlevoerders van het NCOS op het kabinet 
van minister van Ontwikkelingssamenwerking André Geens nogmaals eisen dat 
op korte termimjn 0,7% van het BNP besteed zou worden aan ontwikkelingssa
menwerking. André Geens noemde hun aktie simpatiek, moedig en noodzakelijk. 
De minister wees er wel op dat niet alle kollega's in de regering samen met hem 
prioriteit geven aan een overheveling van geld vanuit hun departementen naar 
Ontwikkelingssamenwerking. 

Geens benadrukte zich te zullen blijven inzetten voor zijn driejarenplan om in 
'92 te komen tot de besteding van 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamen
werking. Akties zoals deze van het NCOS steunen hem daarbij, zo zei de minister 
nog. (foto E. Peustjens) 

MINDER LICHT 
Gemeenschapsminister Sauwens gaat 57 

miljoen besparen op de veriichting langs auto
snelwegen en overige wegen. Op dit ogenblik 
zijn er in het Vlaams gewest ongeveer 700 km 
autosnelweg verlicht en ongeveer 1300 km 
gewestwegen. 

Op de autosnelwegen wordt de verlichting 
voortaan ingeschakeld tussen het vallen van 
de duisternis en 22 u en tussen 6 u en 
zonsopgang. Maar tussen 22 u en 6 u worden 
de lampen gedoofd als de verkeersdensiteit in 
tenminste één rijrichting geen 200 voertuigen 
bereikt. 

Voor de andere wegen geldt het kriterium 
dat de wegen met een dagelijkse verkeersden
siteit van 6000 voertuigen in aanmerking ko
men om verlicht te worden. Op deze wegen zal 
echter de verlichting meestal uitgeschakeld 
worden tussen O u 30 en 5 u 30. In de 
bebouwde kommen zal deze maatregel niet 
toegepast worden. De verlichting zorgt er niet 
alleen voor de verkeersveiligheid maar ook 
voor de veiligheid van personen op straat. 

De maatregelen zorgen niet alleen voor een 
besparing op het elektnciteitsverbruik maar 
ook het minder vroeg vervangen van de lam
pen werkt kostenbesparend. 

Bovendien wil de minister dat nieuwe toe
stellen en lampen uitgetest worden om met 
een kleiner vermogen meer rendement te 
bekomen. Een positief rezultaat moet toelaten 
het aantal palen en lampen vooral langs de 
autosnelwegen drastisch te verminderen. In 
het verleden werd er nogal kwistig omgespron
gen met het plaatsen van verlichtingspalen. 
Feit dat deze apparatuur vooral geleverd werd 
door een Waals bedrijf zal daar niet vreemd 
aan geweest zijn. 

'T PALLIEGERKE 
Dat het weekblad 't Pallieterke de hervor

ming van België naar federaal model niet 
genegen is, weet iedereen die af en toe een 
blik werpt in het bladje. En dat is het goed recht 
van 't Pallieterke: de persvrijheid is heilig. 
Tenminste, zolang persvrijheid niet verward 
wordt met regelrechte desinformatie. 

Wat o.m. gebeurde in het Editoriaal van 20 
juli, onder de titel 11 juli, terecht zonder 
vlagvertoon. Daarin durft een schrijvelaar het 
aan om de volgende zin neer te krabbelen: „Er 
is bitter weinig terug te vinden in het Brusselse 
"parlement" van alarmbellen en andere ma
chtenen die in de Beize praatbarak werden 
geïnstalleerd ten behoeve van de frankofo-
nen". Deze flagrante onwaarheid schoot zelfs 
een doorgaans bedaard man als Hugo Schiltz 
in het verkeerde keelgat. 

In een brief aan het Antwerps weekblad zet 
de minister eventjes de puntjes op de i: „De 
waarborgregeling voor de Vlamingen in de 

Brusselse hoofdstedelijke instellingen zijn pre
cies dezelfde als deze die gelden voor de 
franstaligen in het centrale parlement en in de 
centrale regering. Bovendien werden deze 
waarborgen versterkt door het invoeren van de 
gesplitste kieslijsten en het aanduiden van de 
leden van de eksekutieve door de taalgroepen 
zonder inmenging van de andere taalgroep-
."...„Deze identiteit tussen de mechanismen 
enerzijds op centraal vlak en in Brussel hoofd
stad is trouwens een oude eis van de Vlaamse 
Beweging die bij deze gerealiseerd werd." 

EXXON STOPT 
ERMEE 

De Amerikaanse oliemaatschappij Exxon 
besliste om half september te stoppen met de 
schoonmaak van vele kilometers ongerepte 

natuur in en om de Pnnce Williambaai in 
Alaska. Daar sloeg op 24 maart de supertanker 
Exxon Valdez lek op een rif en verloor 42 
miljoen liter ruwe olie. 

Volgens Exxon begint over zes weken de 
winter in Alaska en is het dan met langer veilig 
werken. De milieudienst van de Amerikaanse 
staat IS het daar evenwel met mee eens. Die 
zegt dat het tot oktober mogelijk blijft om door 
te werken. 

Er bestaat verder nogal wat ontevredenheid 
over het bereikte resultaat. Exxon beweert 
reeds meer dan 800 km van de in totaal 1.160 
km vervuilde kust te hebben behandeld. Maar 
volgens de woordvoerder van de goeverneur 
van Alaska heeft Exxon slechts 86 km gekuist, 
en kreeg 160 km een "zekere behandeling". 
Wat niet wil zeggen dat de behandelde plaat
sen proper zijn, aldus de woordvoerder. 
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DOORDEWEEKS 

Willy Kuijpers zal Roger Blanpain opvolgen In de senaat. Kuijpers was eerste 
opvolger voor de senaat. Omwille van de vriendschap en de sociale verbonden
heid staat Blanpain zijn zetel af aan Kuijpers. (foto De Maïtre) 

BLANPAIN 
Het vijfjarig mandaat van Europarlementslid 

Willy Kuijpers loopt vandaag 28 juli ten einde. 
Zijn werk in het Europees parlement werd 
gekenmerl<t door zijn inzet rond liet volkeren
recht, waarvan het verslag — ten voordele van 
zo'n 42 miljoen Europeanen die in een minde
re of sterkere verdrukking leven — op 30 
oktober '87 door de Algemene Vergadering 
werd goedgekeurd. 

Als eerste senaatsopvolger voor het arron
dissement Leuven treedt hij in de plaats van 
senator Roger Blanpain, die omwille van de 
vriendschap en de sociale verbondenheid ont
slag nam. De mandaatspenode van prof. Blan
pain werd vooral gekenmerkt door onginele 
voorsteilen van wet rond het arbeids- en so
ciaal recht. Blanpain legde tijdens de korte 
periode van zijn parlementair mandaat een 
ijver en verbeelding aan de dag die voor de 
overgrote meerderheid van de senatoren een 
voorbeeld moet zijn. Prof. Blanpain zal verder 
de Volksunie inspireren m deze rechtvaardig-
heidstematiek. Dat Kuijpers Blanpain nu wipt 
als senator, zoals een Antwerpse krant sugge
reerde, IS volledig uit de lucht gegrepen. Kuij
pers zal op 31 juli de eed afleggen. 

EYSKENS 
De nieuwe minister van Buitenlandse Be

trekkingen Mark Eyskens heeft een nare week 
achter de rug. Eerst had hij zich verzet tegen 
de normale procedure voor de behandeling 
van de Oostenrijkse kandidatuur voor het EG-
lidmaatschap. Eyskens had vooral problemen 
met de klemtoon die de Oostenrijkers legden 
op de blijvende neutraliteit van het Donauland. 

De solorit van Eyskens lokte al snel een 
hoop reakties uit. De Oostenrijkse regenng en 
de Oostenrijkse pers reageerden zeer bitter. 
Vooral Eyskens' verklaring over een eventueel 
overleg met de Sovjet-Unie over de Oostenrijk
se neutraliteit, schoot veel Oostennjkers in het 
verkeerde keelgat. Daaruit blijkt dat de Belgi
sche minister geen snars begrepen heeft van 
de naoorlogse Oostenrijkse geschiedenis, zo 
luidde het. Volgens de Oostenrijkers kan im
mers alleen het Oostenrijkse parlement de zelf 
gekozen neutraliteit interpreteren. 

Maar ook in eigen land was het protest niet 
uit de lucht. De meest opvallende reaktie was 
wel die van vice-premier en minister van Eko-
nomische Zaken Willy Claes. Het openlijk 
geschil tussen beide regenngsleden werd tij
dens de bijeenkomst van het ministerkomitee 
voor Buitenlandse Betrekkingen "bijgelegd", 
en Eyskens moest inbinden. De tijd dat de 
buitenlandse betrekkingen van België het eks-
klusieve territorium van de minister van Bui
tenlandse Betrekkingen vormen is al lang 
vervlogen. De overtreding van deze onge
schreven wet boet Eyskens nu uit met frontaal 
gezichtsverlies. 

KUIFJE-RAKET 
De beroemde rood en wit geruite raket uit 

het Hergé-album Raket naar de Maan is vanuit 
de ruimtevaartbasis van Kourou m Frans-
Guyana de lucht in gestuurd. Aan boord be
vonden zich beeldjes van Kuifje, Bobbie, kapi
tein Haddock, professor Zonnebloem en Jans
sen en Jansen. 

De raket is een getrouwe kopie van Hergé's 
geesteskind, met inbegnp van de dne stabili-
satorvinnen. Die hebben de ingenieurs nogal 
wat kopbrekens bezorgd, want het zijn aërodi-
namische miskleunen van formaat De raket 
woog 10.878 kg, en mat 1,6m. Ze vloog 600 
meter hoog m 15 sekonden en daalde dan aan 
een valscherm terug naar de aarde. 

Het idee om Hergé's raket ook echt de 
ruimte in te sturen is ontsproten in de geest 
van Patrick Vandevoorde. Samen met negen 
technici knutselde hij het tuig in elkaar. Het 
projekt werd door henzelf gefinancierd. 

BLOK TOUT COURT 
Het Vlaams Blok is in het Europees parle

ment toegetreden tot de ekstreemrechtse frak-
tie waarvan ook de Duitse Republikaner er\ het 
Franse Front National deel uitmaken. 

Dat Dillen en co zonder verpinken meedoen 
met het Front National, waarvan voorman Le 
Pen onlangs nog beweerde dat de uitroeiing 
van 6 miljoen mensen in de strafkampen van 

het Derde Rijk een historisch detail is, en met 
de Republikaner, die als partij deze uitroeiing 
formeel als onbestaande beschouwt, is zonder 
meer onrustwekkend. 

Het is bovendien frappant in tegenspraak 
met hun verklanngen van vóór de verkiezin
gen. Immers, waar Dillen deze mogelijkheid 
toen ekspliciet venwierp, hebben ze zich nu om 
enkele mandaten meer aangesloten bij dit 
verdachte gezelschap. 

De VU roept alle Vlaamsnationalisten op, 
omwille en op basis van het Vlaams-nationalis-
me, hier formeel afstand van te nemen. Indien 
men een Europa der volkeren wil uitbouwen 
hokt men met samen met hen die een volke
renmoord met miljoenen slachtoffers willen 
doen vergeten of, erger nog, goedpraten. Dit 
behoort tot het basisgedachtengoed van het 
volksnationalisme. Hoe wil men trouwens nog 
een greintje geloofwaardigheid overhouden 
als men samenwerkt — technisch of niet — 
met hen die elke vorm van volksnationalisme 
bestrijden? 

Omwille van het politiek fatsoen ware het 
beter voortaan enkel van Blok te spreken in 
plaats van de term Vlaams verder te laten 
misbruiken. 

De VU zetelt samen met andere regionalisti-
sche partijen in een Europese regionale fraktie 
met als doel de identiteit van elke regio, o.m. 
Vlaanderen, in Europa uit te bouwen en te 
versterken. En dit Vlaanderen kan voor ons 
enkel een verdraagzame en vredelievende 
natie zijn. 
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KORTWEG 

• Naar aanleiding van de twintigste ver
jaardag van de maanlanding sciiuwde VS-
president Bush geen lioogdravende ver-
Klaringen. Hij wil naar Mars, maar niet 
onmiddellijk; in de komende eeuw. 

• De Japanse premier Uno trad na een 
smadelijke verkiezingsnederlaag af. De re
gerende Uberaal-Demokratische Partij 
was de jongste ttjd het middelpunt van een 
reeks schandalen. Maar ook recente belas
tingverhogingen speelden tn het nadeel 
van de liberalen, die reeds 34 jaar aan de 
macht zijn. De overwinning van de socialis
ten wordt verklaard door de massale op
komst van de vrouwen. De konservatieve 
Japanse maatschappii lijkt nu snel aan 
vernieuwing en vrouwenemancipatie toe. 

• Clouseau won Zomerhit '89 met Anne. 

• De Vlamingen schitterden niet in de 
Ronde van Frankrijk. Gelukkig blonken we 
wel uit in het wereldkampioenschap krui> 
bollen dat in Adegem plaatsvond. 

• De opendeurdagen bij de Rijkswacht 
van 8 en 9 april kostten 3.623.708 frank, 
waarvan 3.209.136 fr. personeelsuitgaven. 
We zijn eens benieuwd welk prijskaartje er 
ditmaal aan het défilé van 21 juli hangt... 

• In Iran vrarden 13 drughandelaars en 9 
prostituees opgeknoopt. 

• Het Bosuilstadion is niet langer toe
gankelijk voor het publiek. Burgemeester 
Cools van Antwerpen ging tot die maatre
gel over na een vernietigend rapport van de 
kommissie Magotte in veriiand met de 
veiligheid van de stadions. Men hoopt het 
stadion veilig te krijgen tegen de start van 
de voetbal kom petitie. De supporters zijn 
alvast bereid de handen uit de mouwen te 
steken. 

• In de Marokkaanse hoofdstad Rabat 
werd, na wat moeiiijkheden op de valre^, 
het akkoord tussen België en Zaïre dan 
toch ondertekend. 

• vu-voorzitter Gabriels verklaarde dat de 
VU zich zal verzetten tegen benoemingen 
op grond van artikel 18 tot sekretaris-
generaal bij de Vlaamse administratie. Dit 
artikel staat sinoniem voor een politieke 
benoeming. De SP denkt eraan Carla 
Galle, nationaal SP-sekretaris, op die wijze 
weg te promoveren. 

• Het aanhoudende goede weer heeft ai 
veel mensen ongelukkig gemaakt toeris
ten die zich klemreden in lange files, water
tekort, wespenoverlast, mislukte oogsten 
in de landbouw, massale vissterfte door 
uitgedrogende rivieren, varkens en kippen 
die het begeven onder de hitte, en overal 
zwetende en zuchtende mensen. 

• De Spaanse socialist Enrico Baron 
Crespo werd verkozen tot voorzitter van 
het nieuwe Europese Parlement. 

• Sommige werknemers van de Atari-ves-
tiging in West-Duitsland zien 6 dagen ek-
stra verlof in rook opgaan. 

MINISTER SAUWENS: 
OPENBAAR VERVOER 
VERBETEREN 
• Het eerste half jaar van 1989 zien de 
buurtspoorwegen het aantal reizigers met 
5% dalen t.o.v. dezelfde periode 1988. Is dit 
een nieuw feit of de voortzetting van een 
trend die zich reeds jaren manifesteert? 

„Deze daling is geenszins een nieuw feit De 
laatste zes jaar hebben de Buurtspoorwegen, 
maar ook MIVA en MIVG te maken met een 
jaarlijks reizigersverlies Dit kende een hoogte
punt in 1986, waar een reizigersverlies gele
den werd van meer dan 7% tov het jaar 
daarvoor 

Dit was grotendeels te wijten aan de stijging 
van de welvaart en daarmee gepaard gaande 
stijging van het autobezit en autogebruik Dit 
werd nog in de hand gewerkt door de lage 
brandstofprijzen 

Ook werd een besparingsplan uitgevoerd 
dat de maatschappijen voor openbaar vervoer 
verplichtte het aanbod aan te passen aan de 
vraag Hierbij werden o a slecht bezette ritten 
afgeschaft, hetgeen onvermijdelijk met een 
reizigersverlies gepaard ging " 

• Welke plannen zijn er om tot een herwaar
dering te komen van het openbaar vervoer? 

„Het openbaar vervoer herwaarderen ver
eist in de eerste plaats dat de kwaliteit van de 
dienstverlening wordt opgetrokken tot op het 
niveau dat de reiziger ervan verwacht 

Dit vereist een aantal bijkomende middelen 
Gezien de huidige budgettaire toestand van de 
Vlaamse Gemeenschap zullen er in de nabije 
toekomst geen financiële middelen voorhan
den zijn om op grotere schaal nieuwe projek-
ten uit te werken De maatschappijen zullen 
verplicht zijn om op een kontinue wijze verder 
het aanbod aan te passen aan de vraag 

Verdere rationalisatie door de samensmel
ting van deze drie Vlaamse vervoermaat
schappijen tot een enkele, een betere informa
tie en begeleiding van de reiziger, snellere 
doorstroming van trams en bussen in de stads
centra en betere overstap-infrastruktuur zullen 
de kwaliteit van de dienstverlening moeten 
verhogen 

Wat de valorisatie van de maatschappelijke 
funktie (in het kader van de filebestrijding) van 
het openbaar vervoer betreft, wordt gewerkt 
aan een konkreet snelbusprojekt " 

• Is het openbaar busvervoer wel aange
past aan de behoeften van de reiziger van-
vandaag? 

„Het IS duidelijk dat de behoeften van de 
huidige reizigers anders zijn dan 10 jaar gele
den De meeste reizigers zijn het komfort van 
de eigen wagen gewend Zelfs met een kwali
tatief hoogstaand openbaar vervoer, zal de 
naturlijke aantrekkingskracht op de autoge
bruiker met van die aard zijn, dat er een grote 
verschuiving in keuze van vervoersmodus zal 
plaatsgrijpen 

Het stimuleren van de maatschappelijke rol 
van het openbaar vervoer zal daarom slechts 
tenvolle kunnen gebeuren door een aantal 
begeleidende maatregelen, die de konkurren-
tiepositie t o V deprivewagen moeten verbete
ren 

Dit kan door het beschouwen van de voertui
gen van openbaar vervoer als bevoorrechte 
weggebruiker, het opstellen en uitvoeren van 
nieuwe verkeerscirkulatieplannen in de steden 
samen met aangepast verkeersbeleid Ook 
moet het gebruik van het openbaar vervoer 
financieel aantrekkelijker gemaakt worden " 

• Kan een eventuele federalizering van de 
NMBS bijdragen tot de gezondmaking van 
de ganse sektor? 

,,Positieve punten van een federalizering 
zouden zijn de kleinschaligheid waardoor gro
tere motivering en inzet van het personeel 
verwacht wordt Er volgt dan ook een grotere 
betrokkenheid bij de behoeften van de reizi
gers BIJ een te grote organizatie kunnen 
schaalvoordelen omslaan in schaalnadelen 
Ook kan men sneller inspelen op de marktbe-
hoeften 

Probleem bij de spoonvegen is dat de lijnen 
het ganse land doorkruisen en dat om op een 
rationele manier te kunnen werken deze eks-
ploitatie praktisch als een geheel zou moeten 
kunnen gebeuren 

Voor de nieuwe agglomeratiespoordiensten, 
waarvan sprake in het plan 2000 van de 
NI^BS, IS dit probleem kleiner 

Er moet opgemerkt worden dat er een goede 
samenwerking bestaat tussen NMBS en 
NMVB op het subregionale vlak (gewestelijke 
direkties)." 
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DE KLUS GEKLAARD 

H
ET kernkabinet bereikte maan
dagavond een globaal akkoord 
over de begroting'90 Begrotings
minister Hugo Schiltz heeft de 
doelstelling, de beperking van het 
tekort tot 405 miljard of 6,5 % van 
het BNP gehaald Met de nodige 
voorzichtigheid weliswaar, want 
heel wat maatregelen worden, op 
het ogenblik dat we dit schnjven, 
nog ingevuld De grote lijnen lig

gen echter vast 

SNEEUWBAL ~ 
Het grote probleem van onze publieke finan

ciën IS en blijft de enorme schuld die de staat 
doorheen de jaren heeft opgestapeld De rege
ring betaalt zich blauw, met meer zozeer voor 
uitgaven die ze op dit ogenblik doet — achter
eenvolgende bespanngsjaren hebben die al 
drastisch ingeperkt — wel om de intrestlasten 
te betalen op schulden die vroeger werden 
aangegaan om uitgaven van toen te bekosti
gen 

Wie een kasteel van een huis bouwt moet 
z'n hele leven intrest betalen op de hypoteken 
Worden die te hoog, dan volstaat het met om 
de achterkeuken met te gebruiken om verwar-
mmgskosten te besparen, de maandelijkse 
intrestbetalingen blijven immers hoog Dit is 
zo'n beetje het probleem van de Belgische 
Staat, met dit verschil dat deze is blijven lenen 
en lenen totdat er zelfs geld geleend moest 
worden om de intresten op alle opgestapelde 
schulden te kunnen betalen 

Op dat ogenblik kan men spreken van een 
rentesneeuwbal Wie een sneeuwbal van een 
steile berg afrolt, riskeert een lawine op gang 
te brengen Het komt er dus op aan er voor te 
zorgen dat die sneeuwbal tijdig wordt gestopt 
Door te besparen of door voor meer inkomsten 
te zorgen, zodat de rentelasten terug met met-
geleend geld, zelf-verdiend als het ware, kun
nen worden afbetaald Het tweede was tot voor 
kort uitgesloten De ekonomische toestand 
was er met naar dat bedrijven en partikulieren 
diep in hun portemonee konden tasten om de 
kollektebus van de Staat te vullen Dan maar 
besparen, sinds een viertal jaren het sleutel
woord van het politieke wereldje in ons land 

SPEELBAL 
Bijkomend probleem van onze overheid is 

dat haar inkomsten en uitgaven bijzonder 
gevoelig zijn aan schommelingen in de ekono
mische gegevens, zoals de inflatie en de 

rentevoeten Door het enorme pakket aan 
rentelasten dat betaald wordt op de rijks-
schuld, zo'n 512 miljard in 1990, zorgt vooral 
een stijging (of daling) van de rentevoeten voor 
een aanzienlijke meer- (of minder-)uitgave Zo 
zorgt het hogere peil van de rentevoeten van 
het afgelopen jaar voor meeruitgaven in 1989 
In 1990 wordt verwacht dat er hierdoor voor 
zowat 80 miljard aan bijkomende lasten op de 
rijksschuld zullen zijn 

Het meest frustrerend van al wellicht is dat 
ons land hierin voor 100 percent afhankelijk is 
van beslissingen die elders worden getroffen 
Als klem open land kunnen we met anders dan 
de grote ekonomische machten volgen in hun 
monetaire beslissingen Om met helemaal de 
speelbal te worden van deze, vooral Ameri
kaanse, krachten is het van groot belang zo 
juist mogelijk vooruit te zien op hetgeen ekono-
misch gezien te venwachten valt Hierover 
kunnende meningen, zoals vaak onder ekono-
misten, verschillen Zelfs de vooruitzichten die 

Het zomerse weer van de jong
ste weken mag dan wel veien 
geïnspireerd hebben tot lekker 
zalig nietsdoen, in de ruimten 
van het kasteel van Stuyvenberg 
heeft de warmte geenszins de 
regering op de knieën gekregen. 
Drie weken zweten leverde een 
sluitende begroting voor vol
gend jaar en 80 miljard aan nieu
we besparingen en inleveringen 
op. 

het Planbureau terzake maakt zitten al even 
vaak erlangs dan erop 

De regenng zou, voor zover ons bekend, 
uitgaan van een nominale BNP-groei van 6 %, 
2 9 % reëel en 3,1 % inflatie Dit is wel zeer 
optimistisch Onlangs nog herzag de Ameri
kaanse regering haar groeiverwachtingen van 
3,25 % in 1989 naar 2 % volgend jaar Een 
wijziging van de ekonomische groei en inflatie 
heeft een direkte weerslag op de inkomsten en 
uitgaven van de staat, door bijvoorbeeld een 
hogere belastingsopbrengst, hogere prijzen en 
lonen en wedden van ambtenaren 

Andere belangrijke faktor voor de vaststel
ling van de uitgaven is natuurlijk de rentevoet 
op de overheidsschuld Hier gaat de regenng 
uit van een, op dit ogenblik realistische, 8,3 % 
Dit kan zelfs iets te hoog zijn In de Verenigde 
Staten dalen de rentevoeten opnieuw sinds 
een drietal maanden Met hun lage groeiver
wachtingen IS het waarschijnlijk de Fed , de 

Amenkaanse monetarie overheid, die de in
trest- en prijzenpolitiek stuurt, eerder geneigd 
IS deze daling verder te zetten uit vrees voor 
het stilvallen van de betere ekonomische kon-
junktuur Als dat het geval is dan mag onze 
begrotingsminister op beide oren slapen De 
rentelasten zouden dan wel eens heel wat 
lager kunnen uitvallen 

NOODREM 
Voor deze begrotingsronde heeft de rege

nng met enkel weer een beroep kunnen doen 
op bespanngen Met de banken werd een 
nieuwe schuldherschikking overeengekomen, 
en er komen ook enkele nieuwe maatregelen 
op het vlak van de bedrijfsbelasting en de 
aksijnzen (zie kader) 

Uiteraard is dit kolen op de molen van 
Verhofstadt die m alle toonaarden zal verkla
ren dat hij tenminste bespaarde zonder nieuwe 
lasten Los van het feit dat dit met korrekt is, er 
waren de zogenaamde solidariteitsbijdragen 
en de indexsprongen, zijn de omstandigheden 
sindsdien ook grondig gewijzigd 

Verhofstadt heeft het grote geluk gehad te 
kunnen besparen in een penode van dalende 
intrestvoeten en olieprijzen De rentelast op de 
overheidsschuld bleef konstant of daalde, en 
hij werd met gekonfronteerd met stijgende 
prijzen en hogere loonkosten voor het over
heidspersoneel Zelfs onder dit gunstig ge
sternte slaagde hij er met m alle bespanngen 
te realiseren en heeft hij ettelijke miljarden 
naar volgende begrotingen doorgeschoven, 
denken we maar aan het fameuze fonds No-
thomb 

De regenng heeft met deze begroting aan de 
noodrem getrokken Dat dit noodzakelijk was 
wordt alleen al aangetoond door de vaststel
ling dat het bespaarde bedrag precies over
eenstemt met de stijging van de rentelasten 
Met een uitstaande rijksschuld van om en bij 
de 7000 miljard fr blijft de overheid, elke 
overheid, met handen en voeten gebonden 
aan evoluties waar zij geen vat op heeft Echt 
ruimte om een nieuw beleid te voeren is er nog 
met De nieuwe sociaal-ekonomische politiek 
blijft beperkt tot enkele sociale korrekties 

De geldkraan is al sinds vong jaar dichtge
draaid Begrotingsminister Schiltz moet ze nu 
stevig vasthouden en hier en daar een lek 
dichten Geen dankbare job, met enkel hoop 
op beterschap op lange, zeer lange termijn 
Voor dit jaar is de klus geklaard Volgende 
afspraak bij de begrotingsronde voorjaar '90 

Stefan Ector 
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EEN GEZONDE BEGROTING 

BEGROTING 
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DE BEGROTING 

EVOLUTIE LOPENDE 
UITGAVEN EN 
RENTELAST 
OPENBARE XHULD 

Zo ziet de evolutie van de uitgaven 
van de federale, voorheen centrale, 
overheid er uit. Grijs zijn de totale 
uitgaven, zwart de rentelasten. 
Vooral volgend jaar zien deze er 
inderdaad zeer zwart uit. 

De weg naar het gestelde doel, een 
begroting die binnen de perken van het 
toelaatbaar tekort blijft, geeft bij wijlen 
het aanzicht van de processie van Ech-
ternach. 

Uitgangspunt zijn de uitgaven van vo
rig jaar zoals die na de begrotingskontro-
le werden vastgelegd. In totaal bedroe
gen de uitgaven 1989 1.409 miljard fr., 
rentelasten inbegrepen. Elke minister 
dient dan zijn begrotingsvoorstellen voor 
het volgende jaar in. Met de stijging van 
de intrestlasten van 85 miljard fr. zouden 
die neerkomen op een totale begroting 
van 1.556 miljard fr. 

8N0EIBEURT 
In een eerste begrotingsronde worden 

deze begrotingsvoorstellen bilateraal, 
d.i. door begroting en het betrokken de
partement, onder de loep genomen. Hier
bij werden zowat 65 miljard fr. uit de 
voorstellen van de departementen ge

schrapt. Dit geeft dan de begroting bij 
ongewijzigd beleid, zijnde plusminus 
1.492 miljard fr. Met dit bedrag in het 
achterhoofd gaat het kernkabinet in be-
grotingskonklaaf. Het toelaatbaar tekort 
wordt vastgesteld en het komt er dan op 
aan de maatregelen uit te dokteren om 
de rekening te doen kloppen. 

Wanneer we dit schrijven zijn al deze 
maatregelen nog niet tot in de puntjes 
gekend. Wel weten we globaal welke 
sektoren voor hoeveel inleveringen en 
besparingen opdraaien. Op de lasten van 
de overheidsschuld v«Drdt 30 miljard fr. 
bespaard: zowat 20 miljard door een 
nieuwe schuldherschikking en 10 miljard 
door een beter schuldbeheer. Of dit een 
echte besparingsoperatie wordt weten 
we pas wanneer de precieze details van 
de herschikking bekendraken. De ver
schillende departementen, de staat zelf 
dus, levert nog eens 30 miljard fr. in. Acht 
miljard hiervan wordt binnen de sociale 
zekerheid gevonden. Via een beperking 
van diverse fiskale aftrekken in de be-
drijfsbelastlng wordt de opbrengst van de 

bedrijfsbelasting verhoogd. Terzelfdertijd 
zullen de tarieven licht dalen, het saldo 
moet op 10 miljard fr. meer inkomsten 
neerkomen. 

AKSUNZEN 
Ook van de burgers wordt een inspan

ning gevraagd, 9 of 10 miljard fr. Ener
zijds wordt de indeksering van de belas
tingschalen gespreid. Een maatregel die 
niemand echt voelt (men moet niet meer 
belasting betalen) en die zo'n 6 miljard fr. 
moet opbrengen. Anderzijds zullen de 
aksijnzen op alkohol, sigaretten en 
brandstoffen verhoogd worden. Als dit 
dan weer tot gevolg zou hebben dat er 
minder gerookt, minder gedronken en 
minder gereden zou worden, dan is dit 
goed voor onze longen, goed voor de 
Belgische levers en harten en goed voor 
onze veiligheid. Daardoor wordt deze 
begroting 1990 toch nog een beetje een 
echt gezonde begroting. 
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OMSLAGVERHAAL 

DE GEDREVENHEID VAN 
JAN MERCKX 

D
E Vlaamse Televisiemaatschappij 
beloofde 6 maand geleden nieuw 
leven op de buis te brengen. Tot
nogtoe is dat nieuw leven vrij be
perkt gebleven: programma's die 
hun sukses reeds bewezen had
den werden aangekocht of aange
past aan het Vlaams publiek. Ei
gen Vlaamse produkties waren er 
wel (VTM zit reeds boven het ver
eiste percentage), maar ze ston

den bloot aan veel kritiek vanwege "deskundi
gen". 

Toch heeft VTM op dat half jaartje een 
invloed uitgeoefend op tal van zaken als de 
brede Vlaamse kuituur of vastgeroeste ideeën 
over nieuws en informatie. Het publiek leefde 
mee met de nieuwe zender: de Vlamingen 
bleven niet onbewogen bij de zogenaamde 
voetbalrel of de problemen met de uitzendmg 
van wielerwedstrijden. En waar VTM zeker 
mag voor tekenen, is de eksplosieve groei van 
een aantal nevenindustrieën en een nieuwe 
wind bij de BRT. Het nieuw leven van VTM was 
dus vooral naast de buis te zien. 

BOEKSKE 
Hoog boven 't stad in zijn TV-Express-

kantoor maakte Jan Merckx een uurtje vrij om 
ons te woord te staan. Honderduit en gepas
sioneerd. Merckx: „aan een uur zult ge ge
noeg hebben om heel uw boekske vol te 
schrijven." We hebben uit ons intervieuw met 
de voorzitter van de VTM-Raad van Bestuur 
inderdaad één en ander moeten schrappen. 

WIJ: VTM ging nieuw leven op de buis 
brengen. Is dat eigenlijk na een half jaar 
kommerciële zender wel het geval? 

Jan Merckx: „We hebben gepoogd om op 
korte tijd met kommerciële televisie te begin
nen. We konden echter niet van bij de start een 
hoop eigen produkties op de buis brengen. 
Daarvoor v\/as de Vlaamse beeldindustrie niet 
klaar. Ze kan ons trouwens nu ook nog niet 
volgen. In eerste instantie hebben we daarom 
bestaande ideeën die hun sukses reeds bewe
zen hadden overgenomen en aangepast aan 
de Vlaamse situatie. En de kritici staren zich 
gemakkelijk blind op programma's als Cijfers 

en Letters, Klasgenoten, de Soundmix-show 
en zo meer, maar men verliest dikwijls uit het 
oog dat wij ook originele programma's brach
ten. De Vlaamse Top Tien bvb. was voordien 
niet te zien in Vlaanderen. 

Ik ben me er terdege van bewust dat ive op 
termijn meer eigen produkties zullen moeten 
uitzenden, en nog meer kreativiteit aan de dag 
zullen moeten leggen. Eigen produkties dóen 
het namelijk. En we zijn trouwens wettelijk 
verplicht gaandeweg dit soort programma 's uit 
te breiden. 

We zijn bvb. momenteel aan een politieserie 
met Ward De Ravet en Mieke Bouve bezig." 

-m^^ 

VTM, de Vlaamse Televisiemaat
schappij, zit deze week precies 
een half jaar in de ether, of liever 
op de i(abel. Want ais U niet op 
het itabelnet aangesloten bent, 
kan U ook geen VTM kijken, 
zoals de antennegebruikers 
maar ai te goed weten. In een 
tijdsspanne van zes maand 
slaagde VTM erin ons media- en 
kuituuriandschap ingrijpend te 
veranderen. Bij het grote publiek 
kan de jonge zender op heel wat 
simpatie rekenen. Veel zoge
naamde intellektueien schampe
ren echter graag over de kwali
teit van het VTM-nieuws of het 
nivo van de populaire program
ma's. 

WIJ: De komst van VTM had ook heel wat 
neveneffekten. 

Jan Merckx: „Zeker, ik zou hier zelfs van 
een revolutie willen spreken. Wat er bvb. 
gebeurd is met de Vlaamse beeldindustrie, dat 
is toch ongelofelijk. Die was nagenoeg onbe
staande vóór VTM er was, en nu is ze in volle 
ekspansie. 

Met onderaanneming werken biedt enorme 
voordelen. De BRT doet alles zelf, maar daar 
komen zelden echt nieuwe initiatieven uit. Bij 
ons komen de bedrijfjes en bedrijven die voor 

Jan Merckx: „De komst van VTM bete
kende een revolutie voor de Vlaamse 
beeldindustrie". (foto VUM) 

ons werken zelf aanzetten met originele plan
nen en nieuwe ideeën." 

ZANGFEEST 
„Denk ook aan de Vlaamse showbusiness 

die vóór VTM van start ging op sten/en na dood 
was, en nu weer fantastische suksessen kent. 
De Tien om te Zien-uitzendingen, waar weke
lijks tien- a vijftienduizend mensen op af ko
men, dat is toch onvoorstelbaar? Zo'n Tien om 
te Zien-aflevering is eigenlijk een wekelijks 
populair Zangfeest! 

WIJ: VTM heeft ook een invloed uitgeoe
fend op de BRT. Het moet U toch genoeg
doening schenken als U merkt dat bvb. het 
BRT-joernaal sinds de komst van de konkur-
rentie onmiskenbaar een stuk de VTM-aan-
pak navolgt? 

Jan Merckx: ,,Juist. Maar VTM noch BRT 
zijn doelstelling op zich. Ze maken beiden deel 
uit van een totaal mediabeleid. Als ik het goed 
begrepen heb, was de mediapolitiek erop ge
richt een vorm van kompetitie uit te lokken 
tussen de privé-sektor en de openbare sektor. 
Die doelstelling is zeker en vast bereikt. 
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De reaktie van de BRT op VTM is aan het 
beteren. De openbare omroep is uit zijn slaap 
gerukt, en daar iieeft VTM in elk geval iets mee 
te maken. Dat vind ik een gezonde evolutie. Ik 
ben van oordeel dat VTM en BRT in de 
toekomst in vreedzame koëksistentie moeten 
kunnen leven." 

WIJ: De eerste weken leek het wel of VTM 
en BRT elkaar het licht In de ogen niet 
gunden. 

Jan Merckx: „In het begin was men er bij de 
BRT van overtuigd dat het onmogelijk was dat 
er naast de openbare omroep nog een andere 
zender zou kunnen ontstaan. Daar ontbraken 
de financies voor, het talent, het manage
ment,... Ze zijn ervan uitgegaan dat VTM niet 
zou tot stand komen. 

En toen het wettelijk kader dan toch ge-
kreëerd werd en wij de licentie kregen, dach
ten ze dat we er toch nooit in zouden slagen 
om een echte zender uit de grond te stampen. 
Door die illusie te koesteren hebben ze op 
sommige momenten op een weinig oordeel
kundige wijze gereageerd, en dat heeft in onze 
kaarten gespeeld. Het publiek raakte ongun
stig gestemd tegenover de BRT en wij wonnen 
simpatie." 

VOETBALREL ~ 
WIJ: VTM kwam duidelijk als morele over

winnaar uit de voetbal- en andere rellen met 
de BRT. 

Jan Merckx: „Ja, daarom zeg ik dat de BRT 
en VTM in de toekomst met elkaar zullen leren 
leven, dat vergt tijd en een aanpassing van het 
begripskader van de BRT. Ik denk dat zich dat 
nu voltrekt." 

WIJ: Kan VTM als Vlaamse zender zich 
naar de toekomst toe blijven permitteren 
om geen beelden te hebben van bvb. de 
Ronde van Frankrijk? 

Jan Merckx: „En kan de BRT het zich 
permitteren om Wimbledon niet uit te zen
den?" 

WIJ: De kijker zal zich dus moeten aan
passen. 

Jan Merckx: „Kijk, dat is een kwestie van 
auteursrechten en internationale overeenkom
sten. De BRT zit wat dat betreft beter dan wij. 
De BRT kan een beroep doen op Eurovisie
uitzendingen, wat alleen de staatszenders 
aangesloten bij de European Broadcasting 
Union kunnen. Privé-zenders hebben daar 
geen toegang toe. Wanneer wij geen beelden 
hebben van de Tour, ligt dat dus niet aan ons." 

WIJ: Hoe staat het met de plannen om 
een kommerciële Eurovisie op te richten? 

Jan Merckx: „ Er zijn op dit ogenblik bespre
kingen gaande van diverse aard. Een aantal 

kommerciële zenders willen samenwerken om 
de rechten van grote evenementen gezamen
lijk aan te kopen, en ook samen uit te kunnen 
zenden. Die plannen gaan vooral van de grote 
kommerciële zenders uit, Berlusconi, TF1, 
RTL,... 

Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspel
len dat de kommerciële zenders, die de jong
ste jaren in verschillende landen naast de 
staatsomroepen kwamen te staan, zich op een 
gelijkaardige wijze zullen organiseren als de 
openbare zenders." 

WËTÖP 
OMROEPREKLAME 

WIJ: Films onderbreken voor reklame-
boodschappen mag niet volgens de wet op 
de omroepreklame. Nochtans doet VTM dat 
wel. 

Jan Merckx: „Volgens een nog niet goed
gekeurde richtlijn van de Europese kommissie 
zou het wel mogen. Na 45 minuten zou elk 
programma onderbroken mogen worden, 
maar niet twintig minuten voor het einde. De 
Belgische wet laat dat inderdaad niet toe. Wij 
menen evenwel dat die richtlijn de Belgische 
wetgever er zal toe verplichten om de wet te 
wijzigen. Want het verzet dat tegen het voor
stel van de Europese Kommissie gerezen is, 
heeft niets te maken met het onderbreken van 
films door reklameboodschappen. Daar is ie

dereen mee akkoord. Men vreest alleen dat de 
eigen produkties in het gedrang zullen komen. 

Bovendien stel ik vast dat RTL, dat toch met 
de RTBf verbonden is, ook op publicitair vlak, 
helemaal geen rekening houdt met de wet op 
de omroepreklame. Dat heeft gevolgen voor 
de nationale adverteerders, die een efficiënte
re budgetsbesteding kunnen verkrijgen op 
RTL dan op VTM. 

En tenslotte was er een besluit van de 
Vlaamse eksekutieve dat bepaalt dat vanaf 1 
september alleen VTM nog aan sponsoring 
mocht doen, dus niet de BRT. Maar ook hier 
stellen we vast dat de BRT dit niet naleeft. 
M.a.w. men gedoogt de overtreding van de 
wet. Volgens het huidig Vlaams regeerakkoord 
zal er een herverkaveling komen van de spon
soring. En over de sponsoring van alle bedrij
ven waar de overheid geen participatie in 
heeft, moet nog onderhandeld worden. 

Ik hoop dat de Europese richtlijn snel van 
kracht wordt. Indien dat niet het geval is, zullen 
wij ons moeten aanpassen aan de wet." 

WIJ: Hoe staat U tegenover reklame-in-
komsten voor de lokale TV-zenders? 

Jan Merckx: „Er is in het kabeldekreet niet 
bepaald op welke wijze de lokale TV-zenders 
gespijsd moeten worden. In Wallonië gebeurt 
dat middels overheidssubsidies. Maar bij ons 
is dat nog niet uitgemaakt. 

ï> 

Het VTM-gebouw In Vilvoorde. De jonge kommerciële omroep slaagde er vrij snel 
in de gunst van liet grote publiek te winnen. (toto VUM) 
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OMSLAGVERHAAL 

KABELDEKREET 
Men weet ook nog niet hoeveel lokale zen

ders er erkend zullen worden of hoe ze zullen 
kunnen funktioneren. De eksekutieve heeft 
terzake advies gevraagd aan de Mediaraad. 
Maar zelfs de eksperten van de Mediaraad zijn 
verdeeld. De enen zeggen dat de lokale zen
ders kleinschalig moeten zijn, anderen zeggen 
dat die zenders minstens de oppervlakte van 
een provincie moeten bestrijken om leefbaar te 
zijn." 

VROUWENBLADEN ~ 
„Ook over de financiering is men het nog 

niet eens: overheidssubsidies? al dan niet 
streekgebonden reklame ? een kombinatie van 
die elementen ? 

VTM mikt op de nationale markt. Alle ek
sperten zijn het er over eens dat er in Vlaande
ren maar plaats is voor één kommerciële 
zender. Het bestaansrecht van VTM moet dus 
prioritair gegarandeerd worden. De vraag is 
dan hoe zogenaamde streekgebonden rekla
me gedefinieerd wordt. Die mag onze leefbaar
heid niet in het gedrang brengen. 

Het feit dat de reklamesektor fluks gestegen 
is, wil nog niet zeggen dat we nu op onze beide 
oren kunnen slapen." 

WIJ: De grote vrees dat VTM reklame-
inkomsten zou orrttrekken aan de geschre
ven pers is volgens een recent rapport van 
de Kamer voor Reklame- en Adviesbureaus 
grotendeels ongegrond gebleken. De mar-
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Een mooi gezichtje op VTIM is nooit ver 
weg. Zoals presentatrice en miss Ann 
De Baetzelier. (toto oedave) 

Met het zenden van een waarschuwing heeft 
de Europese Kommissie gisteren de inbreuk
procedure tegen het Vlaamse kabeldekreet 
gestart. Indien de Vlaamse regering geen 
gevolg geeft aan de waarschuwing, volgt een 
gemotiveerd advies en nadien een geding voor 
het Europees Hof van Justitie. 

Volgens de Kommissie is het kabeldekreet 
strijdig met het Verdrag van Rome. Het de
kreet slaat o.m. op het uitzenden van televisie
programma's door kabelmaatschappijen en op 
de erkenning van privé-omroepen. 

Het dekreet bepaalt dat slechts één privé-
omroep (VTM) voor de hele Vlaamse gemeen
schap programma's mag uitzenden. Het kapi
taal van VTM moest voor meer dan de helft in 
handen zijn van nederlandstalige dag- en 
weekbladen waarvan de zetel In het Vlaamse 
of het Brusselse gewest gevestigd is. Er wor
den verder voorwaarden gesteld betreffende 
de eigen kulturele produkties. Deze elementen 
vindt de kommissie strijdig met de vrije vesti-

taandelen van media als dagbladen, vrou
wenbladen, familietijdschriften en affichage 
liepen wel terug, maar hun reklame-ont-
vangsten gingen meestal de hoogte in. 

Jan Merckx: „Neen, dat klopt niet. Je mag 
niet vergeten dat het om een nationaal rapport 
ging. Voor Perexma bvb. (n.v.d.r. het persbe
drijf van Merckx dat o.m. TV-Express uitgeeft) 
betekende de komst van VTM gemiddeld een 
daling aan advertentie-inkomsten met 40%. 
Gemiddeld kennen de tijdschriften een minde
rontvangst aan reklamegelden van 10tot50%. 
Voor de dagbladen is het verlies minder: 1 tot 
5% over de eerste vijf maanden." 

WIJ: U hebt nu heel de wordingsgeschie
denis van de Vlaamse kommerciële zender 
meegemaakt. U bent ook jarenlang ver
trouwd met het reilen en zeilen van de 
Vlaamse pers. Vindt U met die onvervang
bare ervaring in het achterhoofd, dat we in 
Vlaanderen van een koherent mediabeleid 
kunnen spreken? 

Jan Merckx: „Wanneer men zegt dat er in 
Vlaanderen geen behoorlijk mediabeleid is, 
kan men die stelling eigenlijk uitbreiden naar 
alle landen. De evolutie in de kommunikatie 
verloopt tegenwoordig zó snel, dat de wet 
nergens de werkelijkheid kan bijhouden. De 
wet zal dus overal de werkelijkheid achterna-
hinken. 

Maar ten tweede is de bepaling van het 
mediabeleid geen zaak waar iedereen het 
zomaar over eens is. De ideologische en 
filosofische verscheidenheid van onze samen
leving vertaalt zich ook in een verschillende 

ging van bedrijven en de vrije dienstverlening 
in de Gemeenschap. 

Ook de beperkingen die het dekreet oplegt 
aan de kabelmaatschappijen kunnen volgens 
de Kommissie niet door de beugel. Alleen de 
BRT en VTM hebben bvb. het absoluut recht 
om hun programma's via de kabelmaatschap
pijen te laten uitzenden. De programma's van 
zenders uit andere lidstaten kunnen in Vlaan
deren slechts op de kabel indien ze aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. 

Kultuurminister Dewael kondigde aan niet 
van plan te zijn het kabeldekreet te wijzigen. 
Dewael vindt dat het Vlaamse dekreet volledig 
in de lijn ligt van de ontwerprichtlijn inzake 
Europese televisie zonder grenzen, waarin 
staat dat 60% van de produkties van Europese 
makelij moeten zijn. Het gaat niet op dat er een 
globale bescherming van de Europese kuituur 
zou komen, maar dat een bescherming voor 
kleinere Europese kultuurgemeenschappen 
niet door de beugel zou kunnen. 

visie op kuituur en media. Dit houdt in dat het 
mediabeleid steeds een kompromis zal zijn 
tussen de ideeën van de partijen aan de 
macht, en daardoor steeds onvolkomenheden 
zal vertonen." 

GEBOREN JOERNALIST 
„Tenslotte mag men niet uit het oog verlie

zen dat mediapolitiek niet alleen ideologisch 
en filosofisch bepaald wordt, maar ook tech
nisch, sociologisch, ekonomisch, kultureel... 
De media hebben te maken met alles wat de 
mensen raakt. En de mens zelf is permanent in 
evolutie. Daarom is het onmogelijk om objek-
tief van een goede of slechte mediapolitiek te 
spreken. Het mediabeleid zal steeds een on
voltooide simfonie blijven." 

WIJ: Wat brengt een geboren joernallst 
als Jan Merckx ertoe om zich halsoverkop in 
het VTM-avontuur te storten? 

Jan Merckx: „Ik ben persoonlijk zeer be
kommerd om een kwalitatieve Vlaamse pers in 
stand te houden. Ik was ervan overtuigd dat 
kommerciële televisie in Vlaanderen onaf
wendbaar was, en dat de geschreven pers, om 
haar eigen belangen te beschermen, daarbij 
niet afzijdig mocht blijven. Kommerciële televi
sie in Vlaanderen mocht niet gebeuren zonder 
ons, want dan is het tegen ons. Die persoonlij
ke gedrevenheid deed me besluiten mijn 
schouders onder VTM te steken." 

(Pdj) 
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LANDUIT 

DEMOKRATIE IS OPNIEUW 
CHINEES VOOR CHINA 

N het vliegtuig op weg naar Taipei — 
hoofdstad van Taiwan — wisselden we van 
gedachten met de andere parlementsleden 
die op de uitnodiging waren ingegaan. Uit 
deze gedachtenwisseling zou snel blijken 
dat we allen die gegriefd waren door de 
verschrikkelijke gebeurtenissen in China 
waar een 7.000-tal studenten bijna m koe
len bloede waren vermoord omdat ze de 
schuchtere stem van de demokratie had
den laten horen. Onze eis zou onherroepe

lijk plaatsvinden tegen de achtergrond van dit 
bloedbad, en onze gesprekken met de plaatse
lijke bevolking zouden er m het teken van 
staan. 

Op die manier moet ook dit reisverslag 
begrepen worden. Een reisverslag wil in de 
regel naast „zwaardere" feiten ook „lichtere" 
opnemen, maar in de schaduw van wat ge
beurd was valt er nauwelijks iets „lichts" te 
verhalen. In de drie steden die aangedaan 
werden, stonden de kranten bol van het Chi
nees drama en iedereen die we ontmoetten, 
moest zich op een of andere manier tot het 
gebeurde verhouden. 

TAIPEI 
De bedoeling was met zoveel mogelijk stu

denten te spreken. Niet alleen waren zij als 
kollega's van de Chinese studenten wellicht de 
eerste aangewezenen om aan hun opvattin
gen en gevoelens uitdrukking te geven, maar 
als intellektuele klasse waren ze misschien de 
enigen in de samenleving die nog niet door 
professionele ambities in beslag waren geno
men en dus in staat een objektiever oordeel te 
geven. 

De studenten van Taipei lieten zich daaren
boven door een ander kenmerk onderschei
den. Uit hun midden waren er een aantal door 
Rood China aangetrokken om er te studeren, 
toen de relaties tussen Taiwan en Kommunis-
tisch China in een faze van doorbraak verkeer
den. Het was deze groep in China studerende 
jongeren van Taiwan, die mede aan de basis 
zou hebben gelegen van de studentenop
stand. 

Spoedig zouden onze gesprekken evenwel 
uitwijzen dat de studenten in Taipei zich uiterst 
terughoudend opstelden. Op de vraag wat zij 
van de Chinese repressie vonden, antwoord-

Ontvangen door de voorzitter van het Taiwanees parlement. 

den ze in eerste instantie zeer ontwijkend, en 
na lang aandringen lieten ze in diplomatische 
bewoordingen verstaan dat ze op goede voet 
wilden leven met Rood China en het niet aan 

Er doet in het Westen het cliché 
de ronde, dat in het Oosten de 
autentieke wiisheid van onze 
verre voorouders bewaard is ge
bleven, terwijl wij Westerlingen 
onder Invloed van kapitalisme en 
technologie „onwijs" zijn gewor
den. 
Enigszins bevrucht door dit cli
ché, maakten we op uitnodiging 
van de regering van Taiwan een 
reis naar Taipei, Hongkong en 
Bangkok. 

zwarte lijst hadden opgesteld, met een hon
derdtal namen van vooraanstaande intellek-
tuelen die op een of andere wijze betrokken 
waren bij de beweging voor demokratie. 

Opnieuw werden wij erop gewezen dat het 
hier een binnenlands feit betrof, waarover zij 
zich niet hoefden uit te spreken. Het viel 
ovengens op dat ook andere bevolkingsgroe
pen van Taipei er dergelijke,,gespeelde onver
schilligheid" op nahielden: het was misschien 
wel allemaal erg wat er gebeurd was, maar de 
relaties met Rood China mochten er met onder 
lijden. 

HONGKONG 

hen was een uitsluitend binnenlandse aange
legenheid te wegen en te beoordelen. 

Wij legden hen het pas binnengelopen be
richt voor, dat de Chinese machthebbers een 

De volgende etappe in onze Oosterse reis 
was Hongkong. Viel bij de studenten van 
Taipei hun berekende diskretie op, dan bleken 
hun studiegenoten uit Hongkong veel spraak
zamer. Men kan wel vermoeden waarom: in 
1997 wordt Hongkong, nu nog deel uitmakend 

[> 
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van het Britse Gemenebest, overgedragen aan 
Kommunistisch China, bij welke overdracht 
het naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijk 
deel van zijn vrijheid zal moeten prijsgeven De 
studenten van Hongkong, die al jaren de God 
van het geld hadden aanbeden en nauwelijks 
enige vorm van politiek bewustzijn aan de dag 
hadden gelegd, werden als het ware uit hun 
financiële roes gerukt door de Chinese studen-
tenonderdrukking Plots werden ze met hun 
neus op begnppen gedrukt als tollerantie, 
meerpartijenstelsel en demokratie Plots be
seften ze dat ze nog iets anders hadden te 
verdedigen dan het geld de vrijheid 

SHAME! SHAME! 
Op onze vraag naar hun meningen ant

woordden ze allen op gelijkluidende wijze 
„Het China van vandaag is het Hongkong van 
morgen We moeten van de Chinese leiders 
garanties afdwingen inzake onze vrijheid en 
ons recht op vrije meningsuiting Ons bloed 
mag met vloeien zoals dat van onze Chinese 
broeders " 

Parallel met deze politieke bewustwording 
doet bij velen van deze jongeren zich de drang 
voor te vertrekken voordat het te laat is Het 
doel van hun emigratie is Groot-Brittannie 
Minister van Buitenlandse Zaken Sir Geoffrey 
Howe, die op bezoek was in Hongkong toen wij 
er ook vertoefden, heeft bij de studenten veel 
kwaad bloed gezet met zijn uitspraak dat de 
Britse grenzen met zo maar kunnen worden 
opengesteld voor 3,25 miljoen potentiële emi
granten „Ze laten ons vallen als bakstenen" 
en „Shame, shame^" viel te lezen op de 
roodschreeuwenge spandoeken van een grote 
groep betogers die aan hun ongenoegen over 
de politiek van Groot-Brittannie lucht gaven 

Ondubbelzinnig maakten ze duidelijk dat zij 
zich met hart en ziel zouden weren tegen de 
Chinafikatie 

BANGKOK 

Tussen cynische onverschilligheid en vrij-
heidsangst zo zou men de houding kunnen 
typeren van de studenten uit Bangkok, hoofd
stad van Thailand en laatste etappe van ons 
Oosters itinerarium 

Als inwoners van een land dat verder van 
China verwijderd ligt, hoefden ze met bang te 
zijn voor het Chinese terreur-regime Maar als 
inwoners van een koninkrijk, waarvan het 
hoofd nauwe en hartelijke banden heeft met 

koning Boudewijn, bezitten ze misschien het 
meest geprononceerde Westerse bewustzijn 

Zonder zich aan de dikwijls ondoordachte 
uitspraken te wagen van hun kollega's uit 
Hongkong, lieten ze ons verstaan dat zij zich
zelf tot de Westerse invloedssfeer rekenden en 
de Westerse waarden aankleefden, en daarom 
nooit zouden toelaten dat hun koninkrijk — in 
hun ogen de stevigste garantie voor stabiliteit 
en vrijheid — voor een kommunistisch regime 
zou moeten plaats maken Desnoods zouden 
ze voor hun vrijheid strijd leveren 

Ter afronding van onze reis wandelden we, 
bevrijd van de gebaiikelijke plichtplegingen en 
blitzbezoeken, door de straten van de stad 

En plots drong het tot ons door dat van de 
steden die wij op onze Oosterse reis hadden 
bezocht, Bangkok de meest menselijke was 
Taipei en Hongkong waren op matenalisme en 
ekonomische opgang ingestelde komputerste-
den Alles was er clean, alles was er program
matisch, alles klonk er als het gebiep van een 
komputer En er heerste een verstikkende 
luchtverontreiniging Ook Bangkok leed aan 
luchtverontreiniging Maar in zijn armoede be
zat het iets kwestsbaar, iets onafs 

LEEFBAAR 
1992 iedere Europeaan draagt het magi

sche getal voor zich uit Iedereen heeft de 
mond vol van een eengemaakt, ekonomisch 
onwankelbaar Europa, dat een meedogenloze 
konkurrentieslag zal voeren tegen de rest van 
de wereld De Europese euforie is groot Maar 
men moet zich geen illusies maken Wie een 
kijkje gaat nemen in het Verre Oosten, kan er 
zich van vergewissen waar de echte ekonomi
sche lakens worden uitgedeeld Hoe een het 
Europa zich ook moge opstellen, zeer snel zou 
het wel eens zijn ekonomische meester moe
ten erkennen 

Maar Europa zijn andere, belangrijkere op
drachten toebedeeld Want op weg naar huis 
vroegen wij ons af wat de zogeheten Oosterse 
wijsheid eigenlijk inhield, en of het met mense
lijker wonen is op een kontinent, dat met het 
weinige groen waarover het nog beschikt, 
ruimte biedt aan zijn inwoners om nu en dan 
eens uit te blazen, of van de natuur te geme
ten, of met elkaar over de gewone dingen des 
levens te konverseren Europa moet meer 
doen dan zijn welvaart verdedigen Het moet 
de bakermat blijven van het welzijn En het 
cliche over het Oosten zal als vanzelf verdwij
nen 

Daan Vervaet, 
volksvertegenwoordiger 

KOOP
MANNEN 

Wie naar Italië reist, Toscanie bezoekt 
en het onvermijdelijke Firenze heeft ver
teerd, kan met zijn belangstelling even
eens blijven vasthaken aan minder be
kend beeldhouwgeweld m minder beken
de plaatsen Zo'n beeld is dat van Fran
cesco dl Marco Datini in Prato 

Francesco di Marco Datini was een 
koopman die tijdens de late veertiende 
en vroeg vijftiende eeuw fabelachtig rijk 
werd en m de beste scholastieke traditie 
van toen een fortuin naliet ten voordele 
van wat vandaag .sociale werken" heet 
Tijden het leven van die rusteloze, inter
nationaal gerichte handelaar werd reeds 
rijkelijk potverteerd met het vele geld de 
stedelijke overheid en vooral een uitge
breide schare van hebbenge familiele
den werden er goed van Datini wenste 
overigens zichzelf met te vergeten in het 
bezorgen van welvaart, maar wegens zijn 
ongewone werkijver bleef daarvoor nog 
nauwelijks tijd over Wel ontwikkelde hij 
op het einde van zijn levn een grote 
aktiviteit als bouwheer, landeigenaar en 
wijnbouwer, zoals zovele Italiaanse he
ren wiens leven en ambities een verkla
ring bieden voor het bestaan van zovele 
riante villa's, castelli en tuinen op het 
schiereiland 

Uit het omzeggens integrale archief 
dat Francesco naliet distilleerde Iris Ori-
go haar De koopman van Prato, een 
histonsche roman die zo dicht bij zijn 
bronnen aanleunt dat een eigentijdse 
knipoog vanwege de auteur nodig is om 
volle aandacht te kunnen blijven schen
ken aan de talloze wederwaardigheden 
van een koopmansleven dat zestig jaar 
heeft geduurd 

De scholastieke opvattingen, waarmee 
de dertiende-eeuwse Napolitaanse mon
nik Thomas van Aquino de buitensporige 
rijkdom van de negicianten en edellieden 
én de geest van armoede der eerste 
kristenen binnen eenzelfde kerkelijke 
leer trachtte te houden, loopt als een rode 
draad door dit koopmansleven Het leert 
waarom het mogelijk was dat Francesco 
balen katoen en slaven en pepernoten 
als handelswaren op één vrachtbrief 
bracht en tegelijk vermurwd werd door de 
matenele zorgen van zijn werknemers, 
medewerkers en familieleden Het ver
klaart eveneens de paradoks waarom de 
fabelachtig rijke man — na zijn dood — 
de koopman van Knstus' armen werd 

Frans-Jos Verdoodt 
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VLAAMSE BEWEGING 

DE JONGE VU IN DE PERS 

B
IJ haar ontstaan, einde 1954 heeft 
de Volksunie moeilijkheden ge
kend om haar ideeën en standpun
ten door te drukken in de media. De 
gevestigde eigendomsstrukturen m 
deze wereld maakte het haar niet 
gemakkelijk hier verandering in te 
brengen. Omgekeerd werd de 
nieuwe Vlaams-nationale partij 
zonder het minste entoesiasme be
groet. De oprichting werd zonder 

veel omhaal bericht, maar wanneer bleek dat 
de nationalisten ook aan de daaropvolgende 
verkiezingen zouden deelnemen, brak de 
storm pas echt los. Verbale krachtpatserij 
waarin vooral de katoliek georiënteerde kran
ten in Vlaanderen uitblonken. Binnen de libe
rale en de socialistische pers daarentegen 
bleef het heel stil rond de Volksunie. Zij voel
den zich ook helemaal niet bedreigd door de 
opkomst van een nieuwe partij van Vlaams
nationalisten. 

VERRUIMINGSPOLITIEK 
Terwijl De Standaard haar aanvallen tegen 

de VU op een serene wijze aanpakte en het 
had over,,dissidentie en scheurmakerij", han
teerde de toenmalige hoofdredakteur van Het 
Volk, Karel Van Cauwelaert, begrippen als: 
„krankzinnig afbrekerswerk, een soort hoog
verraad aan het Vlaamse volk en saboteurs 
van de Vlaamse volkszaak...". Het is een 
kleine greep uit het verbale geweld waarmee 
een deel van de Vlaamse pers de VU venwel-
komde. Vraag is natuurlijk waarom die katoliek 
georiënteerde pers zo heftig tekeer ging tegen 
de VU. Het antwoord hierop trachten we hier 
weer te geven. Eén zaak mag bij voorbaat 
volkomen duidelijk zijn: alle kritiek (of de 
ontstentenis daarvan) is terug te brengen tot 
louter elektorale overwegingen. 

De wijze waarop de pers na 1945 elke 
poging tot nationalistische partijvorming aan
pakte, mag niet als een geïsoleerd gegeven 
aangezien worden. Pas wanneer we dit gebeu
ren binnen het breder historisch kader van de 
Vlaamse beweging plaatsen en het ook toet
sen aan de toenmalige politieke aktualiteit, 
komen een aantal verklaringselementen aan 
de oppervlakte. 

Van bij haar ontstaan heeft de Vlaamse 
beweging moeilijkheden gekend om de etni
sche tegenstellingen te vertalen in een speci
fieke partijvorming. De vraag die werd gesteld, 
en waarover men het niet eens kon worden, 
had betrekking op de gedachte of de nationa
listen een eigen partijformatie dienden op te 

richten dan wel over te gaan tot een integratie 
binnen de traditionele partijen, waarbij in eer
ste instantie aan de katolieke partij werd ge
dacht. 

Deze kwestie had de Vlaamse beweging in 
de vorige eeuw al verdeeld en kwam na WO II, 
maar nu in een vernieuwd politiek kader, 
opnieuw in de aktualiteit te staan. 

De afloop van de kollaboratie, de repressie 
en de daarmee gepaard gaande ondergang 
van de nationalistische partij hadden een aan
tal vooraanstaande nationalisten afkerig ge
maakt van elke poging tot nationalistische 
partijvorming. 

In juni 1947, amper één maand na haar 
heruitgave, schreef gewezen VNV-senator 
BertD'Haese in De Standaard: „De heroprich-

Zopas verscheen bij de uitgeve
rij van de VUB een bundeling 
artiltelen over aspelcten van de 
naoorlogse binnenlandse poli
tiek. Het werk draagt de titel 
Tussen Restauratie en Vernieu
wing 1944-1950. 
Net na deze tijd werd de Volks
unie opgericht. Haar stichting 
was o.m. het gevolg van deze 
naoorlogse tijd. Hoe de traditio
nele partijen de komst van de 
Vlaamsnationale partij bekeken 
was vooral te lezen uit de haar 
goedgezinde pers. WIJ brengt 
deze week een bloemlezing uit 
de vooral katoliek geïnspireerde 
kranten. 

ting van een nieuwe Vlaamse politieke partij 
zouden wij aanzien als een enorme flater..." 
Het maakt duidelijk hoe in de woelige jaren na 
1945 heel wat vooraanstaande nationalisten 
over de te volgen politieke koers dachten. 
Bovendien stond D'Haese met deze gedachte 
zeker niet alleen. In zijn voetspoor volgde o.a. 
A. Debeuckelaere, Borginon, Romsee en E. 
Van den Berghe. Hun steun aan de verrui-
mingspolitiek van de CVP, dat nooit meer had 
te betekenen dan een elektorale techniek om 
Vlaamsgezinden aan te trekken, werd als volgt 
verwoord: „Er is maar één goede oplossing: in 
de CVP blijven. We kunnen onze invloed laten 
gelden in de CVP zelf en de partij helpen 
stuwen in de richting die wij wenselijk achten." 

De Standaard, die verschillende gewezen 
leiders van de Vlaamse beweging in haar 
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,,De heroprichting van een nieuwe 
Vlaamse politieke partij zouden wij 
aanzien als een enorme flater..." 

De Standaard van zaterdag 7 Juni 1947 

redaktie had opgenomen, ontpopte zich op die 
manier tot een fervent verdediger van de 
verruimingspolitiek. Voor een nieuwe nationa
listische partij werd dan ook geen plaats voor
zien in het politieke landschap van die tijd. 

GEWETENSONDERZOEK 
Maar er is een bijkomend element waarom 

de katoliek georiënteerde pers een kampanje 
tegen de nieuwe nationalistische lijsten op het 
getouw had gezet. Het ligt in het verlengde van 
wat we al stelden betreffende de historisch 
gegroeide moeilijkheden in verband met natio
nalistische partijvorming. 

Doorheen haar geschiedenis heeft de 
Vlaamse beweging zich immers steeds meer 
als een katoliek geïnspireerde beweging ge
profileerd. Deze evolutie heeft zich tijdens het 
interbellum nog in versneld tempo ontwikkeld. 
Vandaar dat na WO II, wanneer de Vlaamse 
beweging door de repressie van de kaart was 
geveegd, de katolieke beweging zonder al te 
veel moeite kon overgaan tot de assimilatie 
van een deel van de Vlaamse beweging. Maar 
deze assimilatie kon nooit in haar geheel 
worden bewerkstelligd. Voor een aantal natio
nalisten bleef de enige uitweg uit de malaise 
die toen heerste: de vorming van een eigen 
nationalistische partij. 
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Wanneer na een aantal mislukte poginen tot 
nationalistische partijvorming, de Christelijk 
Vlaamse Volksunie (CVV), waaruit later de VU 
zou ontstaan, zich voor de verkiezingen van 11 
april 1954 aandiende, ontketende de katolieke 
pers een ware kampanje tegen deze nieuwe 
partij en haar kandidaten 

De politieke aktualiteit van dat ogenblik, de 
eerste fase van de schoolstrijd werd met deze 
verkiezingen afgesloten, gaf nog een ekstra 
dimensie aan het verzet tegen de ,.dissidente 
lijsten" Bovendien was de koningskwestie, 
een van de meest passionele konflikten in de 
Belgische politieke geschiedenis, nog maar 
net achter de rug, terwijl de naweeën van dit 
konflikt hun stempel bleven drukken op de 
toenmalige politieke aktualiteit Maar deze 
anti-CVP-kampanje verbleekte tegen deze die 
in 1958, naar aanleiding van de komende 
verkiezingen, werd gevoerd. 

Toen stonden de verkiezingen pas volop m 
het teken van de schoolstrijd die zich sinds de 
homogene CVP-regering (1950-1954) ontwik
keld had en zich na het liberale-socialistische 
kabinet van 1954-1958 in aile hevigheid mani
festeerde De ideologische geladenheid van 
het konflikt zorgde er voor dat het stemmen 
voor de CVP tot een gewetensplicht werd 
opgeschroefd Doelende op de honderddui
zend stemmen die de CVV m 1954 had be
haald, schreef Van Cauwelaert in Het Volk 
„Er zijn een goede 100 000 katolieke Vlamin
gen die dezer dagen eens een ernstig gewe
tensonderzoek moeten doen met op de 
openbare weg maar in de serene stilte van hun 
katoliek en Vlaams geweten " 

mm ZONDIG 
Het scenario dat werd gevolgd was identiek 

aan datgene wat n a v voorgaande naoorlog
se verkiezingen opgebouwd werd De inhoud 
ervan werd bepaald door het karakter van de 
heersende politieke konflikten 

Door de koningskwestie werd het politieke 
spektrum immers herleid tot twee grote politie
ke blokken katoliek en vrijzinnig De ideologi
sche radikalisering die hier het logische gevolg 
van was, kende haar tweede bedrijf m de 
schoolstrijd De polansering deinde uit in de 
publieke opinie De twee blokken, die lijnrecht 
tegenover elkaar stonden, schakelden hun 
aanvenwante pers in De argumentatie die in 
deze pers werd opgebouwd, was erop gencht 
dat alle aandacht naar het konflikt werd gencht 
en zorgde er tevens voor dat de doorbraak van 
de VU nog even werd uitgesteld Vooral de 
krachtenbundeling van links, de kommunisti-
sche partij diende in 1958 geen lijsten m, was 
een doorn in het oog van de CVP die rond zich 
een stevig en anti-links blok trachtte te vor
men De bisschoppelijke richtlijnen die op 
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Het eerste kongres van de Volksunie te Gent in 1955. Volgens Het Volk ging het 
om een handvol buitenissigaards, zonder verantwoordelijkheidszin, zonder 
Vlaams plichtsbewustzijn, zonder ware bezorgdheid voor de belangen van hun 
volk... Of nog fraaier: verkapte liberalen, autoritairen, grootsprekers, oppotunis-
ten, leugenachtigen... 

zondag 25 mei 1958 werden uitgesproken 
(„stemmen voor de VU is in de huidige om
standigheden zwaar zondig') ondersteunden 
de mobilisatie van katolieke krachten rond de 
CVP Deze aasde immers om een absolute 
meerderheid in de senaat, zodoende besefte 
men heel goed dat het veel moeilijker zou zijn 
in dit opzet te lukken wanneer ook de VU 
senaatslijsten zou indienen Merkwaardig is 

dat 't Pallieterke zich aansloot bij de gedach-
tengang van de met de katolieke zuil gelieerde 
pers en haar lezers opriep om voor de senaat 
CVP te stemmen 

Vanuit dit oogpunt, het streven naar een 
absolute meerderheid, werd in de katoliek 
georiënteerde pers een kampanje georgani
seerd die tot doel had de VU af te schilderen 
als scheurmakers (binnen het katolieke blok) 

WIJ - 28 JULI 1989 16 



VLAAMSE BEWEGING 

Hierop verdergaande, stelde men het voor 
alsof stemmen voor de VU een onrechtstreek
se steun betekende aan links, wat men maar al 
te graag voorstelde als steun aan het kommu-
nisme. Dit terwijl de koude oorlog nog duidelijk 
in het geheugen was gegrifd. Want argumen
teerde men: „Elke verzwakking van de CVP-
lijst komt uitsluitend de linkse partijen ten 
goede." Elektoraal technisch en indien men 
de Vlaams nationale beweging in de katolieke 
zuil onderbrengt, zoals men toen in de aanver
wante pers deed, kon men hier maar weinig 
tegen inbrengen. Maar hun uitgangspunt was 
verkeerd, de nationalistische beweging kon 
niet zonder meer tot de katolieke zuil worden 
gerekend, en bovendien raakte dit de kern van 
het probleem niet. 

De verkiezingen van 1961, die de doorbraak 
van de VU brachten, zouden dit ten volle 
bewijzen. Binnen de katolieke pers werd de 
beproefde taktiek nogmaals bovengehaald. 
Maar zonder sukses ditmaal. Ook in 1961 werd 
stemmen voor de VU in de pers voorgesteld 
als steun aan de linkse partijen. Nu kon die 
opgezette kampanje echter niet meer beletten 
dat de VU voorgoed zou doorbreken en een 
gestadige groei zou meemaken. 

ZUILENBESCHERMEND 
De oprichting van een nationalistische partij 

was een absolute noodzaak wilde men tot de 
restauratie van de politieke Vlaamse beweging 
komen. Door omstandigheden, eigen aan de 
uitschakeling van de Vlaams-nationale bewe
ging na 1945, had de katolieke beweging veel 
traditioneel nationalistische kiezers naar zich 
weten toe te halen. De meest turbulente poli
tieke konflikten, nl. koningskwestie en school
strijd, waren er oorzaak van dat elk mogelijk 
stemmenverlies voor de katolieke zuil als een 
immense bedreiging voor de belangen van die 
zuil werden aangevoeld. De pers trad uiteraard 
op als verdediger van de zuil waarbij ze nauw 
kon aanleunen. We mogen gerust stellen dat 
de oprichting van de VU voor de katolieke zuil 
zeer ongelegen kwam, en dat had die pers 
heel goed begrepen. 

Samen met de vaststelling dat de pers in 
Vlaanderen in de jaren 1950 een meer ideolo
gische koers volgde, ligt hier eveneens een 
verklaring voor het toen heersende taalgebruik 
t.a.v. de Volksunie. Dat de liberaal of socialis
tisch geïnspireerde pers de VU niet zozeer 
bekampte, heeft alles te maken met het feit dat 
de nieuwe nationalistische partij nu eenmaal 
geen bedreiging vormde voor de liberale of 
socialistische partij. Van een analogie tussen 
hun kiezerspotentieel en dat van de VU was 
helemaal geen sprake. Voor de CVP lagen de 
kaarten geheel anders. Men kon het lezen in 
de geschreven pers die bij hen aanleunde. 

Luc Bosman 

DE KRISTELIJKE PLICHTEN 
„Wij weten niet in hoeverre deze men

sen {bedoeld worden de kandidaten van de 
Christelijke Vlaamse Volksunie) verblind 
zijn door hun persoonlijke hoogmoed of 
wrok, maar, indien zij werkelijk katholiek 
zijn, zoals zij het beweren, dan zou het ons 
toch verwonderen proesten zij na de verkie
zingen geen schromelijke gewetenswroe
ging hebben indien zij door hun scheurma-
king het land moesten overleveren aan het 
linkse vrijmetselaarsbroederschap, aan de 
drie-handen op-een buik: socialisten, libe
ralen en communisten." 

(Het Volk, maandag 5 april 1954) 

„God verhoede dat het christelijke volk, 
door innerlijke verdeeldheid en versnippe
ring van krachten, in 's lands bestuur de 
invloed verspillen, die het zo broodnodig 
heeft ter beveiliging van zijn hoogste en 
heilige belangen." 

(Het Volk, donderdag 8 april 1954) 
Onder de titel: „Bisschop van Gent 

wijst op christelijke plichten". 

„Er zijn een goede 100.000 katholieke 
Vlamingen die dezer dagen eens een ern
stig gewetensonderzoek moeten doen... 
niet op de openbare weg (...) maar in de 
serene stilte van hun katholiek en Vlaams 
geweten." 

(Het Volk, vrijdag 9 mei 1958) 

In dezelfde krant van 13 mei 1958 staat 
nog een artikel over de moeilijkheden rond 
Herman Wagemans bij de lijstsamenstel-
ling. 

Titel: „Volksvertegenwoordiger van de 
Volksunie krijgt gewetensbezwaren. Her
man Wagemans weigert zich kandidaat te 
stellen. Hij acht het een zware fout tegen
over het katholieke Vlaanderen lijsten in te 
dienen voor de Senaat." 

De feiten hadden met deze titel geen 
uitstaans. Dat Het Volk zich had vergallo-
peerd blijkt uit het feit dat ze een paar 
dagen later een rechtzetting van H. Wage
mans hadden ontvangen en dit ook gepu
bliceerd hebben. 

HOOGVERRAAD 
„Zij die de scheurlijsten hebben opge

maakt en die ze steunen vervullen de 
dierbaarste wensen van de ergste Vlaams
haters." 

(Het Volk, woensdag 7 april 1954) 
Titel: „De extremisten doen wat de 

Vlaamshaters wensen." 

„Indien voor al degenen, die door de 
naoorlogse repressie, rechtstreeks of on
rechtstreeks, onrechtvaardig of buitenspo
rig werden getroffen in de loop dezer vier 
jaren niets kon worden gedaan, dan zijn 
het die 100.000 zogezegde extremistische 
Vlamingen die daarvan de schuld en de 
oorzaak zijn." 

(Met die 100.000 doelt men op de 
113.000 stemmen die de C.V^V. in 1954 
behaalde.) 

(Het Volk, vrijdag 9 mei 1958) 
Titel: „Oe overwinning van de CVP is 

zeker..." 

„Extremisten? Neen, het zijn niet de 
Vlaamse extremisten die ook op de Volks
unie zullen stemmen op 1 juni, doch alleen 
een handsvol buitenissigaards, zonder ver
antwoordelijkheidszin, zonder Vlaams 
plichtsbewustzijn, zonder ware bezorgd
heid voor de belangen van hun volk." 
(Ondertekend door ,,Schildwacht" Karel 
Van Cauwelaert). 

(Het Volk, dinsdag 13 mei 1958) 
„De Volksunie aan het werk. Een soort 
hoogverraad aan het Vlaamse volk." 

„Stemmen voor de VU is stemmen voor 
de linksen. Steun geen krankzinning afbre-
kerswerk en geeft de volstrekte meerder
heid aan de CVP." 

Citaat uit (een niet ondertekend) artikel: 
,,De mannen van de VU zijn verkapte 
liberalen. Zij vertonen er al de kentekenen 
van: autoritarisme, grootsprekerij, opportu
nisme, leugenachtigheid enz... 

(Het Volk, maandag 20 maart 1961) 
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MENGELWERK 

DANS IN 
NOOD 

Het staat buiten kijf dat Gerard Mortier een 
l<ompetent operadirekteur is. Maar het ballet 
staat bij hem blijkbaar niet in de gunst. Toen hij 
direkteur van de Munt was verviel de operadj-
vertimenti. Het Ballet van de Twintigste Eeuw 
kreeg een autonome opdracht, maar admini
stratief en financieel wel afhankelijk van de 
niet zo gastvrije operadirektie. Na het vertrek 
van een waarschijnlijk ontgoochelde Maurice 
Béjart en een jaar afwezigheid van elke dans-
aktiviteit in de Munt kwam opvolger Mark 
Morris met een mini-groepje van 16 dansers, 
wat betekent dat 49 werkplaatsen voor dan
sers verloren gingen. Tegelijk kreeg het Brus
selse kulturele prestige een lelijke deuk. De 
stad met Europese pretenties beschikt nu nog 
slechts over een balletgezelschapje van een 
provinciestad. Daarbij komt ook dat de door 
Béjart opgerichte, vermaarde professionele 
dansschool ,,Mudra" verdwenen is. 

BW EN VLOS 
Dat de KVO al jaren ettelijke miljoenen bij 

het Ballet van Vlaanderen in het krijt staat is 
geen geheim. De oprichting van de Vlaamse 
Opera Stichting met nu Gerard Mortier aan het 
hoofd heeft de zaken er niet beter op gemaakt, 
integendeel. Immers Mortier schafte ook hier 
de dansdivertimenti in de opera's af. Gevolg: 
het verlies van 28 werkplaatsen. Daarenboven 
kreeg de VLOS zowat het alleenbeschikkings
recht voor het bespelen van de operagebou
wen van Antwerpen en Gent. Gevolg: de 
ballet- en musicaltroepen mogen in het totaal 
nog 80 dagen in die fiuizen optreden, zonder 
voorafgaandelijk een precies data-inzicht te 
hebben. Voor een groot dubbelgezelschap dat 
nog altijd over geen eigen dansteater beschikt, 
is dat zowel financieel, artistiek als kwa pro-
grammatie-planning een ramp. Het BvV kan 
dan ook nagenoeg niet meer met orkest optre
den en is dan aangewezen op bandopnamen, 
die nooit een levensechte muzikale sfeer kun
nen benaderen. Voeg daarbij de andere huis
vestingsproblemen van ons ballet en u begrijpt 
dat de toestand wel heel benard wordt. Het 
wegvallen van de operadivertimenti heeft ook 
als resultaat dat het Stedelijk Instituut voor 
Ballet (SIB), zowat de geëigende kweekschool 
van het Ballet van Vlaanderen, een noodzake
lijk oefenterrein verliest, wat ongetwijfeld zijn 
weerslag zal hebben op de internationale suk-
sessen die de school tot dusver boekt. 

Robert Denvers, artistiek direicteur van 
een sul<sesvol baliet zonder zaal. 

in een recent artikel stelde de eerste direk
teur van het BvV, Jeanne Brabants: „In het 
geheel verliezen we 105 plaatsen voor dan
sers. Voeg daarbij de technici, de dekor- en 
kostuumontwerpers, de administratie, de pro
motie en je komt aan een totaal van 150 
artistieke jobs die wegvallen door al deze 
beslissingen." De opera-ayatolla mag dan 
best een bekwaam man zijn, voor de teater-
dans is zijn heerschappij alleszins nefast. 

EEN DAG IN 
VLAANDEREN... 

...zo noemt een fototentoonstelling in De 
Brakke Grond te Amsterdam. 

De fototentoonstelling is het uniek resultaat 
van een gedurfde opdracht: 67 persfotografen 
uit binnen- en buitenland gedurende 24 uur 
door Vlaanderen laten trekken om aldus één 
dag uit het alledaagse leven in Vlaanderen 
(met Brussel als centrum van Europa) vast te 
leggen. 

Met wereldberoemde kunstschatten uit ver
vlogen tijden. Met steden waarvan de namen 
zowel historisch als kultureel tot de verbeel
ding spreken. De foto's en dia's die getoond 
worden tonen een bekend, maar ook een 
verrassend Vlaanderen. Voor groepen is er 
een diashow voorzien. Deze wordt op aan
vraag vertoond. 

De tentoonstelling loopt tot 15 augustus a.s. 
(maandag gesloten). Voor wie deze vakantie in 
A'dam vertoeft niet te missen! 

ORIGINEEL 
MET BLOEMKOOL 

Een van onze groenten die nu op haar best 
en voordelig in aankoop is, is de bloemkool. 
Deze kool, waarvan de harde bloem in het 
beginstadium van zijn ontwikkeling wordt ge-
konsumeerd, is wel heel het jaar door verkrijg
baar, maar dan meestal ingevoerd uit Frankrijk 
en Italië. Nu kopen we haar oogstvers van 
eigen bodem. Let dan wel op frisse, wat hard 
aanvoelende bladeren. Een bloemkool kan op 
een koele plaats 2 tot 3 dagen relatief vers 
bewaard blijven, in de koelkast nagenoeg een 
week. 

Een gemakkelijke en toch originele berei
ding is romige bloemkoolsoep. Men kan de 
bloemkool en ook haar harde stronk vooraf 
gaarkoken en dan enkele malen door een zeef 
halen of in een mixer fijnmalen. Vervolgens de 
koolrestanten tot soep opkoken in het bewaar
de kookwater of een lichte bouillon. Liefst niet 

te kwistig zijn met peper en zout. Enkele goed 
opgeklopte eierdooiers toevoegen en na het 
koken de room. Tenslotte alles flink doorroe
ren en warm opdienen. De soep mag enigszins 
dik van uitzicht zijn en kan met een boterham 
erbij zelf als maaltijdsoep bereid worden. Men 
kan naar eigen fantasie en bedoeling ook wat 
boter, aardappelmeel of tapioca toevoegen. 
De soep wordt nog rijker door haar te serveren 
met geraspte kaas en enkele klein afgeplukte 
kervelblaadjes of snippers bieslook. 

Een minder bekende bereiding maar zeer 
lekker vormen bloemkoolfritots. U verdeelt een 
kleine bloemkool in niet te grote, gelijke boe
ketjes. Deze dan ongeveer een uur marineren 
in olie, citroensap, gehakte peterselie, zout en 
peterselie. De boeketjes vervolgens laten uit
lekken, stuk voor stuk door frituurbeslag halen 
en in de frituur bakken. 

il 

A 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 4 
HORIZONTAAL 

2. Pas (4) 
3. Geld (3) 
5. Het gevaar dat met een felle kleur wordt 

aangeduid, schuilt niét In deze Kempische 
plaats (4) 

8. Hier zit maar één kaart boven (4) 
10. Snelle vlieger (6) 
11. Overleg dat rijp dient te worden (6) 
12. Lafaards stoten dit wapen in iemands rug 

(4) 
13. In die Vlaamse stad worden de snaren 

gespannen (4) 
14. Zo noemt men hoop die niet vervuld kan 

worden (5) 
15. Zij passen goed bij elkaar (4) 
16. Als men dit hoort, snapt men dat het er 

vrolijk aan toe gaat (6) 
17. Weinig maar soms genoeg (3) 
18. Deze Vlaamse plaats ligt zowel op een 

hoogte als aan de zee (5) 
20. Dit kan iemand plotseling te binnen schie

ten, maar het kan beter niet door de politie 
gebeuren (5) 

22. Platte dansen (6) 

VERTIKAAL 

1. Tot daden overgaan, eventueel in de 
schouwburg (8) 

2. Verblijfplaats voor kuddedieren (11) 
4. De torens in dit dorpje aan de Schelde zijn 

tot in de verre omtrek te zien (4) 

6. Deugd die vereist wordt van iemand die 
iets moet verdelen (10) 

7. De plek waar een Limburgse komponist 
de hemel op aarde ontdekte (8,3 dus twee 
woorden) 

SATERDAG 
Hondsdagen staan toe 
O! Zon! 

Zorgt Busquin voor... 
...historisch faljiet? 

Omer Vanaudenhove geadeld 
In de orde van trikolore baksteen ? 

Vlaamse Amerikaan wint Toer 
Marke toch hoe stark! 

VS willen terug in de ruimte 
Mars! 

Guido Gezelle gestolen 
Strafrijm 

Vlaamse kust overvol 
Blanken berge? 

9. Dit kan het einde zijn van iets dat ooit 
opgebouwd werd (7) 

11. In deze Kempische plaats huist de honing-
dief uit Reinaert de vos (6) 

13. Dik en plomp (3) 
19. Het aantal hiervan heeft al voor heel wat 

spraakvenwarring gezorgd (5) 
21. Die moet men draaiend op haar plaats 

brengen (3). 

OPLOSSING OPGAVE 3 
Horizontaal: 2. gans; 4. vlaai; 5. meel; 
8. havenmeester; 9. iets; 12. kegel; 13. 
Eter; 14. echo; 16. ader; 17. stamhou
der; 18. soet; 19. tweede; 21. Geens; 24. 
zot; 25. ruikend; 26. ogenblik. 

Vertikaal: 1. ontleed; 2. grens; 3. Ka
merverkiezing; 6. gefietst; 7. Brugge; 10. 
Temse; 11. schoen; 12. Kouter; 15. 
hoed; 20. wandel; 22. nok; 23. Steen. 

WINNAAR 
Uit het grote aantal inzendingen die wij 

mochten ontvangen plukte een onschuldige 
hand de winnaar. Het lot viel op Lutgarde 
Horions, Begonialaan 15 te 2531 Vremde. 

Proficiat, de winnaar mag deze dagen een 
boekenpakket ontvangen. 
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DE NIEUWE TENDENS 

H
ET landschap heeft vele funkties 
te vervullen. Verschillende belan
gensektoren eisen immers hun 
deel van de koek op. Vooral in ons 
dichtbevolkte Vlaanderen leidt dit 
tot permanente konfliktsituaties 
waarbij vooral de „zachte" sekto
ren-natuur en landbouw- aan het 
kortste eind trekken. 

Een gezonde landschapsstruk-
tuur is echter een belangrijk wa

pen in het natuurbehoud. De ekoTogische 
waarde van kleine landschapselementen in de 
open ruimten wordt immers maar al te vaak 
ven/vaarloosd. Enerzijds vervullen ze door hun 
lineaire struktuur een overbruggingsfunktie 
tussen belangrijke natuurgebieden en waar
borgen ze op deze manier de genetische 
uitwisseling voor meerdere flora- en fauna-
elementen. Daarnaast bezitten heggen, bo
menrijen, veedrinkpoelen e.a. een hoge na-
tuuTOraarde als voorplantingsplaats en refugia 
voor tal van dier- en plantensoorten. 

Hagen, houtkanten en holle wegen hebbben 
daarbij in uitgesproken landbouwzones een 
erosiewerende funktie en bieden op deze ma
nier een bijkomende bescherming aan bodem 
en gewas. 

BRONSGROEN 
EIKENHOUT 

De intensivering van de landbouw, die ge
paard gaat met perceelsvergroting en vervan
ging van heggen en houtwallen door prikkel
draad, IS de voornaamste oorzaak voor het 
verdwijnen van de houtige perceelsscheidin
gen. Met hen verdween ook het kenmerkende 
Haspengouwse landschapsbeeld. 

Om dit ekologisch waardevolle hagenland-
schap alsnog te behouden en te herstellen, 
organiseerde de gemeente Bilzen een inge
nieus subsidiëringssisteem, waarbij de moge
lijkheid geboden wordt om tegen vergoeding 
de overgebleven hagen te onderhouden. De 
gemeentekas komt ook tussen bij het aanleg
gen van nieuwe hagen. 

Om misbruik van partikuliere tuineigenaars 
tegen te gaan werd het sisteem beperkt tot de 
landschappelijk waardevolle landbouwgebie
den. Dat dit Bilzerse pilootprojekt een sukses 
geworden is, bewijzen de 228 aanvragen voor 
onderhoud en aanplanting. In totaal worden 
hierdoor meer dan 30 kilometer hagen voor de 
toekomst gevrijwaard. De budgettaire weer
slag hiervan op de Bilzerse begroting bedraagt 
voor volgend jaar 750.000 frank. 

Dit nieuwe dekreet wil evenwel verder gaan 
dan de hagen alleen en voorzien een betoela
ging voor meerdere kleine landschapselemen
ten. Naargelang de geaardheid van de streek 
komen typische landschapsbepalende ele
menten voor subsidiëring in aanmerking. In de 
toekomst moet het bijgevolg mogelijk worden 
om zowel de Voerense taluds, de holle wegen 
in de Vlaamse Ardennen als de polderkreken 
in het Waasland te onderhouden en zo moge
lijk te herstellen. 

Vandaar dat dit dekreet voorstelt om in 
bepaalde gebieden geld beschikbaar te stellen 
voor het aangaan van onderhouds-Zaanplant-

Door onze voorvaderen is de 
bodem met schop en kruiwagen 
ontgonnen. Beetje brj beetje gaf 
deze ontginning aan Vlaanderen 
een gevarieerde aanblilt van 
landscliappen en iandschaps-
elententen zoais akicers, weilan
den, hagen, houtkanten, bos
jes... 
Door de veranderde levenswijze 
in de jongste decennia hebben ai 
deze elementen hun funktie ver
loren en verdween de kieinscha-
lige landschapsstruktuur. Om 
het herstel en behoud van typi
sche landschapsentiteiten mo
gelijk te maken ontwierp volks
vertegenwoordiger Frieda Bre-
poeis een interessant voorstel 
van dekreet De kern van dit 
dekreet wordt gevormd door 
overenting van het beproefde 
Bilzerse hagen-subsidiêrings-
sisteem van het gemeentelifke 
naar het Vlaamse niveau. 

overeenkomsten met partikuliere grondgebrui
kers. De minister van Leefmilieu en Natuurbe
houd dient evenwel de gebieden met de daarin 
gelegen en specifieke landschapselementen 
aan te duiden als elementen die in aanmerking 
komen voor een financiële bijdrage. 

TOERISME ~ 
Een natuur- en milieuvriendelijke omgeving 

kan een bijkomende troef betekenen in de 

natuurgerichte rekreatie en het landschap-
stoerisme. Steeds meer en meer mensen voe
len zich aangetrokken tot rust en stilte in een 
groen dekor. Deze manier van toerisme is 
evenwel afhankelijk van een hoge landschaps-
kwalitelt. 

Om dit te bereiken dient de steeds toene
mende versnippering van de Vlaamse open 
ruimten gestopt te worden. Ook het rekreatie-
beleid in waardevolle en tipische landschap
pen in Vlaanderen moet dringend hertekend 
worden in funktie van de henwaardering van 
het Vlaamse landschap. Het kan niet langer 
getolereerd worden dat Center- en andere 
parken waardevolle landschappen en natuur
gebieden onherstelbaar beschadigen. 

Het voorstel van Frieda Brepoels biedt bijge
volg interessante perspektieven voor land
schapsherstel en -ontwikkeling. Met het 
Vlaamse regeerakkoord voor ogen kan de 
minister van Leefmilieu het zich — in de 
huidige post-MINA sfeer — niet langer veroor
loven geen werk te maken van landschapszorg 
en landschapsontwikkeling. Met dit voorstel 
van dekreet wordt hem het eerste konkrete 
instrument aangeboden. 

Patrick Hermans 

De persmap met het voorstel van de
kreet van Frieda Brepoels alsook het 
Bilzerse hagen-subsidiëringssisteem 
is gratis te verkrijgen bij de Studie
dienst van de Volksunie, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. 
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EENMANSFILMSINDUSTRIE 

H
ET is 1943 en Chandler wandelt 
het kantoor binnen van Billy Wil
der, zonder enige kennis van de 
filmwereld en nog minder kennis 
van scenarioschrijven. Chandler 
was pas derde keus voor Wilder, 
die liever met Charles Brackett 
had gewerkt, die eveneens zijn 
partner was bij zijn twee vorige 
films, maar Brackett vond de ro
man van James M. Cain walgelijk. 

Deze werkte op dat ogenblik zelf aan een 
script voor Fritz' Lang's: Western Union. 
Chandler aanvaardt het scenario te schrijven, 
maar wil dan wel eens zien hoe een echt 
scenario er uitziet. Hij denkt dat hij met een 
paar keer lezen het hele vak onder de knie 
heeft, komt na lezing terug en belooft het 
scenario de volgende maandag (het is dan 
dinsdag!) af te leveren. Dit wordt een beetje 
spottend onthaald door Wilder en wat een 
aversie voor het leven zal worden, is geboren. 
Het eerste scenario wordt doorheen de kamer 
terug op Chandler's bureau geworpen met de 
woorden: „This is shit, Mr. Chandler". 

SCHRIJVEN IS 
EEN IJSBERG 

De twee mannen beginnen opnieuw en een 
jaar en een half later zal hun script worden 
voorgedragen voor een Oscar. Chandler ver
geleek goed schrijven ooit met een ijsberg: 
Het moet veel meer gewicht dragen dan men 
kan zien. 

In Double Idemnity is de dialoog voldoende 
vulgair, maar niet te, voldoende subtiel, vol
doende direkt, voldoende eksperimenteel, vol
doende geestig. Deze film maakt over heel de 
lijn een goede beurt en dat levert hem een 
lange termijn kontrakt op bij Paramount. 

Ondertussen schreef en publiceerde hij ook 
zijn nieuwste roman: The lady In the lake. 

Meer dan tien jaar had zijn drooglegging 
Chandler weggehouden van feestjes en ande
re sociale bezigheden. Zijn vrouw. Cissy, die 
18 jaar ouder was dan hijzelf, werd soms nogal 
eens versleten voor zijn moeder en ook dat 
was een reden om minder buiten te komen. 
Maar Chandler hield ook niet van het kultuurlo-
ze gepraat en na een leven van bijna armoede, 
was hij nog niet gewend aan geld hebben, 
vond hij Hollywood nog steeds stinkend duur. 
„Ik heb weinig vrienden, maar meer geld", 
placht hij te zeggen. Chandler, met pijp, En
gels tweed, zachtaardig, zag er erg akade-
misch uit, leek een professor, en daarop wil

den de echte Markjwe-fans wel eens afknap
pen. 

ONDER KONTRAKT " 
Zijn kontrakt liep tot september '44 en ver

mits hij op de slag beroemd werd om zijn 
dialogen, was dat ook het werk dat hem wordt 
voorgeschoven. Hij werkt aan And now to
morrow, met als basis de roman van Rachel 
Field, eveneens de auteur van het suksesvolle 
en in 1940 verfilmde: All this, and heaven to. 
De film was het verhaal van de mooie, rijke, 
onafhankelijke maar dove Emily Blair, die zelfs 
niet kan worden geholpen door de beroemdste 
en beste dokters. Dan komt de jonge, briljante 
dr. Merek Vance opduiken, aan de verkeerde 
kant van de straat grootgeworden, maar die 
helpt haar van haar doofheid af. Chandler 
krijgt een plaatsje op het doek, naast Frank 
Partos, als scenarist, maar er is nauwelijks te 

De man die scenario's schreef 
voor Billy Wilder en Alfred Hitch
cock, b^on pas op zijn vijfen
veertigste te schrijven en was 
toen reeds - in die 30-tiger jaren 
- de vertolker van het onder
koelde, vlijmscherpe en cinische 
idealisme van de jaren nu. Een 
profeet? 

bespeuren dat hij ook maar iets met de film te 
mal<en had. 

De volgende keer dat zijn naam op het 
scherm kwam was met The Unseen. Er waren 
in het geheel zeven scripts van deze film — die 
al enkele jaartjes ondenweg was — en het 
eerste was ondertekend door Ken Englund, 
voor 2, 3,4 en 5 signeerde Hagar Wilde en de 
twee volgende vermeldden: Hagar Wilde & 
Raymond Chandler. Alhoewel er weinig 
Chandler te merken was in de film, kreeg hij in 
de New York Times een naamvermelding als 
medewerker en werd aangehaald als maatstaf 
van kwaliteit. Reden hiervoor was natuurlijk de 
bijna eensluidende lovende kritiek, voor de 
twee maanden daarvoor verschenen film Mur
der my sweet, opnieuw gebaseerd op Fare
well, my lovely. Maar dat was ook de énige 
bijdrage van Chandler aan deze Murder my 
sweet, waarvan het scenario was geschreven 
door John Paxton en die niemand minder dan 
Dick Powell in de hoofdrol had. Dat, gekombi-
neerd met de Oscarnominatie voor Double 

Raymond Chandler, hij zag er zeer 
akademisch uit... 

idemnity, betekende dat Chandler de paden 
van de roem had betreden 

PIEK 
En dat was de foute zijde ervan. De jovialiteit 

en de feestjes in de studio kregen langzamer
hand hun invloed op Chandler, die meestal 
veel ouder was dan de rest van het personeel. 
Hij wilde zich echter niet laten kennen en 
langzaam begon de drank hem weer in de 
macht te krijgen. Drank leidde hem naar vrou
wen. Waren de meeste van zijn misterie-
verhalen in nuchtere toestand geschreven en 
tijdens het rustige huiselijke leven met Cissy, 
zijn hernieuwde losbandigheid zou zijn innerlij
ke leven overhoop gooien en ook zijn artistieke 
leven ging er onder lijden. 

Chandler's kontrakt verliep in september en 
tenwijl zijn agent aan de vernieuwing ervan 
werkte, werkte hij thuis aan The Blue Dahlia, 
wat later de piek, maar op velerlei wijze ook het 
einde van zijn Holleywoodcarrière zou beteke
nen. 

Willem Sneer 

Volgende afl.: 
Chandler: schrijver In Hollywood 
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BOEKEN 

DE KRACHT IN DE NATUUR 

T
ERUG naar de natuur is een van 
de sterkste stromingen die de 
jongste jaren door het kollektief 
bewustzijn van de westerling kol
ken De opkomst van een sterke 
milieubekommernis zag ook een 
politieke vertaling bij de zoge
naamde Groenen De problemen 
waren (en zijn') groot, oplossin
gen vragen een radikale mentali-
teitswijzigmg en vooral veel geld 

Van loodvrije benzine tot de strijd tegen de 
teloorgang van het amazonewoud, van de 
schrik voor een nukleaire holokaust tot het 
weren van spuitbussen op het rekje in de 
badkamer, milieuzaken nemen een belangrij
ke plaats m ons handelen en denken in 

Er was een tijd dat de bezorgdheid voor 
Moeder Aarde met zozeer haar naakte voorbe
staan betrof, maar wel de angst voor haar 
bovenmenselijke macht Met een zekere nos
talgie wordt er nu teruggedacht aan tijden toen 
de techniek nog met zover gevorderd was, 
toen de de mens nog ondergeschikt was aan 
de natuur Primitieve stammen hadden mis
schien geen toiletpapier of tandpasta, ze baad
den wel in propere beekjes, ademden zuivere 
lucht in, en schreven de natuur een goddelijk 
kracht toe 

BLAUWE OGEN 
Dat was nog heel duidelijk zo bij de india

nenstammen die in de 13de eeuw Noord-
Amerika bevolkten Linda Lay Shuler vertelt in 
ZIJ die weet hel verhaal van een Indiaans 
meisje met blauwe ogen, wat toen een grote 
zeldzaamheid was De blauwe ogen zijn het 
gevolg van een kortstondige en gewelddadige 
ontmoeting tussen een van Kwani's vrouwelij
ke voorouders en een verdwaalde Noorman, 
en zorgen ervoor dat het meisje, verdacht van 
heksenstreken, uit haar stam wordt verban
nen Ze gaat op zoek naar de Blauwogige, een 
stamhoofd dat eveneens vikmgbloed in de 
aderen heeft In die zoektocht beleeft ze ver
schillende avonturen Zo wordt ze Zij Die Weet 
m een naburig dorp, de uitverkoren vrouw van 
de stam die veel wijsheid en mythische kennis 
bezit en deze hoort door te geven aan de 
vrouwelijke stamleden Ze ontmoet ook Koko-
pelli, een al even geheimzinnige zwerver met 
machtige toverkrachten, en begint een dubbel
zinnige verhouding met hem Kokopelli reist 
van dorp naar dorp als brenger van grote 
vruchtbaarheid De sluwerd mag telkens het 
mooiste meisje van het dorp uitkiezen om zijn 
bed te delen Kwam raakt intussen zwanger 
van een verboden geliefde, de zoon van de 

zonnepnester, en na een intermezzo met een 
blauwogige Noorman, wordt het haar duidelijk 
dat ze op zoek moet gaan naar de Witte Bizon 
Daar vindt ze eindelijk het volkomen geluk 

ZIJ Die Weet is een boek dat sterke hennne-
nngen oproept aan de tnlogie De Aardkinde
ren van Jean Auel, die zich in de prehistorie 
afspeelt Ook daar wordt Ayla uitgestoten, en 
gaat op tocht, ondervindt overal grote waarde
ring maar ook sterke afgunst voor haar "bo
venmenselijke" gaven en vindt tenslotte na 
veel twijfels en grote misverstanden de ware 
Jakob Linda Shuler schreef duidelijk het suk-
sesrecept van Auel over Zij Die Weet heeft, 
zoals de achterflap ook verklapt, alles om een 
bestseller te worden De populaire, soms 
zeemzoete aanpak van Shuler belet nochtans 
met dat ze zich uitvoerig gedokumenteerd 
heeft over de dagdagelijkse levenswijze van 
de Noordamenkaanse stammen m de 13de 

De fascinatie voor het indianen-
leven die elke avontuurlijl<e jon
gen wel ergens opgeraapt heeft, 
Itent nu ook vrouwelijke navol
ging. Twee noordamerikaanse 
indianenromans, één gesitueerd 
in de 13de eeuw, de andere in 
het begin van de 20ste eeuw, 
werden geschreven door vrou
wen en handelen over vrouwen. 
Ze geven een gans ander beeld 
van de heroïsche Winnetous, 
Witte Veders en Uncassen. 

eeuw Ook hier gaat trouwens de vergelijking 
met Auel op 

Shuler legt er - soms nog te weinig - de 
nadruk op dat het "natuurlijke" leven van de 
Indianen helemaal geen pretje was allerlei 
kwalen en kwaaltjes, natuurrampen en een 
gebrek aan kennis zorgden voor een zeer lage 
gemiddelde levensduur Treffend is bvb hoe 
Shuler beschrijft dat de pueblo wakker wordt 
van een bijna algemeen geweeklaag over 
tandpijn De tanden versleten enorm snel ten 
gevolge van steenslag die in het meel bleef 
zitten Opmerkelijk is ook dat Shuler de bijzon
dere macht en wijsheid van Kwam m een 
bijwijlen groot relativenngsvermogen legt de 
zin van het leven van een vrouw is de ruil van 
seks en verzameld voedsel voor bescherming 
en gejaagd voedsel De grote wijsheid en 
kracht van tovenaars, priesters, medicijnman
nen en -vrouwen zit volgens Shuler met in hun 
groot geloof in en kennis van bovenmenselijke 
krachten, maar eerder in een vreemd mengsel 

van grote wantrouw voor alles wat naarlovena-
rij zweemt, en een religieus geloof in de 
geesteswereld van de natuur Broeder Coyote 
en ratelende slangen geven boodschappen 
door met de vleet, visioenen en dromen vertel
len de toekomst, maar Kokopelli leidt iedereen 
cynisch om de tuin met zijn buiksprekenj, 
goocheltruukjes en magische "babymaker" 

SPOREN 
De macht van de tovenaars en medicijnman

nen IS enkele eeuwen later fel verminderd Dan 
deed immers de blanke man zijn intrede in de 
Nieuwe Wereld Sporen, de nieuwe roman van 
Louise Erdrich, speelt zich af in het Noord-
Dakota van begin deze eeuw Twee hoofdfigu
ren, een oud stamhoofd met grote zin voor 
humor, en een jonge vrouw van gemengd 
bloed, verzuurd en knstelijk, vertellen ons het 
schitterende verhaal van de langzame onder
gang van de Indiaanse kuituur, treffend ge
symboliseerd m een almaar afkalvend grond
gebied 

Ook in dit verhaal treedt de natuur op de 
voorgrond als met steeds rechtvaardige 
scherprechter Honger, epidemieën en koude 
vormen een rode draad van ongemakken en 
ontbering Maar vooral het innerlijk van de 
personages wordt magistraal weergegeven 
Pauline wordt verscheurd tussen het oeroude 
C/7(ppewa-geloof en het geïmporteerde kris-
tendom van de blanken Ze zal uiteindelijk voor 
het laatste kiezen, een keuze voor de winnaar 
Nanapusch, het oude opperhoofd, glipt als een 
aal door alle netten van het lot en weet zich 
staande te houden door zijn schranderheid en 
zijn vertelkunst Nochtans kan ook hij de 
invasie van de blanke en zijn kuituur geen halt 
toeroepen Met lede ogen ziet hij hoe het 
Indiaans grondgebied na elke winter geslon
ken IS voor een handvol dollars 

Opmerkelijk is dat deze strijd zich hoofdza
kelijk geweldloos voltrok Heroïsche gevech
ten zijn geheel afwezig, er worden slechts 
"grapjes" uitgehaald als een menselijke val
kuil graven of het hoofd kaal knippen De 
konflikten spelen zich dan nog ovenwegend 
onder de Indianen af Het opperhoofd beseft 
heel goed hoe de Indiaan eronder gekregen 
wordt „Luister goed, nfieisjelief, Nanapusch is 
een naam die inboet aan kracht iedere keer als 
hij opgeschreven wordt in een regeringsar
chief " Een aanrader /„ j:» 

— ZIJ Die Weet. LInda Lay Shuler. Uitg. Van 
Holkema & Warendorf, 1989. 432 biz, 795 fr. 

— Sporen. Louise Erdrich. Uitg. de Prom, 
Baarn 1989. 258 biz, 598 fr. 
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TENTOONSTELLING 

BRUGSE KUNSTENAARS OP ZOEK NAAR RILKE 
Wie Brugge op een druilerige herfstdag 

bezoekt, ontmoet dan pas het echte Brugge, 
zoals ook Georges Rodenbach het in zijn 
Bruges la morte beschreef. Er zijn de smalle, 
lege straatjes en steegjes, de mistige reien, 
het verstilde Begijnhof, de parken en perken in 
okerkleuren gehuld, het monotone geratel van 
paardekoetsen op de kasseien en dit alles 
onder een nooit aflatende miezel. Meer is er 
niet nodig om het hart te vervullen met melan
cholie en een flinke dosis weltschmerz. De 
Bruggeling voelt zich in deze fin-de-siècle-
sfeer best thuis. Zelfs de hedendaagse Brugse 
kunstenaars ontsnappen er niet aan en zoeken 
meer dan eens hun inspiratie in alles wat deze 
stad met het verleden bindt. 

RILKE EN V L A A N D E R B T 
Ditmaal putten zij hun inspiratie uit het leven 

en werk van de dichter Rainer Maria Rilke 
(1875-1926), die in 1906 een kleine reis door 
Vlaanderen maakte. We doen de trip even 
over. 

Op 28 juli 1906 kwam Rilke — vanuit Parijs 
— in Veurne aan, waar hij de volgende dag de 
Boetprocessie aanschouwde. Hij logeerde er 
in De nobele rose (Markt), waar nog steeds een 
gedenkplaat aan zijn verblijf herinnert. Daarna 

bracht hij enkele vakantiedagen door te Oost-
duinkerke, meer bepaald in het Grand Hotel 
d'Oostduinkerke (gedenkplaat). Op 12, 13 en 
14 augustus vertoefde hij te Brugge en op 15 
augustus bevond hij zich te Gent om er een 
processie bij te wonen. Pas het volgende jaar 
schreef hij zijn herinneringen in versvorm 
neer. Aan Veurne wijdde hij de gedichten Der 
Platz en Der Turm. Brugge vereeuwigde hij in 
Quai du Rosaire en Béguinage (twee gedich
ten) en aan Gent droeg hij zijn Die Marien-
Prozession op. Alle verzen werden opgeno
men in zijn bundel Neue Gedichte (1907). Met 
Die Insel wijdde Rilke zelfs een cyclus van drie 
gedichten aan de Nordsee. Het is echter niet 
duidelijk of zij herinneringen zijn aan onze 
Noordzee of aan die nabij zijn landgoed te 
Borgeby (Zweden). 

Dat twaalf Brugse kunstenaars zich voor hun 
kollektief kunstprojekt lieten inspireren door 
Rilkes bezoek aan Brugge en meer bepaald 
door het gedicht Rozenhoedkaai (Quai du 
Rosaire), was niet hun beslissing, maar die van 
het Kunsthuis Loosveldt (Katelijnestraat 150 te 
Brugge), die de opdracht gaf. Is een duik in het 
verleden bijna steeds het gevolg van gebrek 
aan inspiratie of een te geringe verbondenheid 
met het heden, toch hadden de kunstenaars — 
ondanks hun verplichte opdracht — een be-

ROZENHOEDKAAI 
BRUGGE 
De stegen gaan langzaam hun gang 
(zo gaan vaak mensen die genezen, 
bedenkend wat hier was voordezen), 
zij die een plein bereiken wachten lang 

op nog een andere steeg, die met één tred 
zich over 't avondklare water zet, 
waarin, bij deemstering van het reële, 
de ingehangen wand van spiegelbeelden 
veel echter wordt dan ooit het echte was. 

Verzonk de stad dan niet? Nu ziet gij dat 
(volgens een onbegrijpelijke wet) 
zij helder wakker wordt in 't omgekeerde, 
alsof aldaar het leven vaak verkeerde; 
daar hangen nu de tuinen, grote, echte, 
daar draait er achter plotseling verlichte 
vensters de dans in het estaminet. 

En boven bleef... de stilte over, zuiver, 
en proef maar, langzaam, buiten elk gedrang, 
de bessen één na één, de zoete druiven 
van 't klokkenspel dat in de hemel hangt. 

R.M. Rilke 
(Vertaling: M. Van Vossole) 

langrijke troef in handen: hun kreatieve vrij
heid! Hadden zij hier niet de unieke gelegen
heid om hun wat aftandse opdracht op kreatie
ve wijze in vraag te stellen? Helaas, geen 
enkele waagde het om de schim van Rilke van 
zich af te schudden. Allen dompelen zich 
gewillig onder in de tijd van toen... Een greep 
uit de vele werken. 

PRENTKAARTEN 
EN K A N M R K 

Jef Snauwaert — met een uitstekende te
ken- en schildertechniek — brengt de Halleto-
ren in beeld, doorboord met een pennestok; 
Ingrid Six koos voor een raam van kantwerk 
waarin tientallen prentkaarten werden verza
meld; Paul Reniere brengt twee simbolische 
schilderijen, getiteld Le cygne est mort. Vive Ie 
signe; Paul Perneel verbant een Mariabeeldje 
— een allusie op de Madonna van Michelange
lo, O.-L.-Vrouwkerk — naar een metalen kooit
je en Godfried Vervisch schildert een Brug der 
Zuchten. Van de zeven kunstfotografen ont
houden wij enkel de naam van Jean Godechar-
le, die weet wat kreatieve, vernieuwende foto
grafie betekent. Ten slotte is er de verrassende 
bijdrage van Renaat Ramon, die zowel de 
schilderkunst, de dichtkunst, als de muziek in 
hetzelfde kunstwerk integreert. Hij legde Ril
kes originele gedicht naast de Nederlandse 
vertaling (Jef de Belder) en zette — bij middel 
van de komputer — alle leestekens om in 
gekleurde streepjes. De verschillende kleuren 
verwijzen naar de klinkers en medeklinkers. 
Het geheel biedt een bijzonder kleurrijke en 
ritmische aanblik. Alleen reeds voor dit werk, 
bevelen wij de tentoonstelling graag aan. 

Naar aanleiding van het Rilke-kunstprojekt 
werd tevens een kunstmap gepubliceerd, die 
ondermeer vier seriegrafieën, twee kunstfoto's 
en vier voortreffelijke gedichten van Peter 
Roose, Jan Van der Hoeven, Marcel van Maele 
en Peter Verhelst bevat. Kostprijs: 14.500 fr. 

De tentoonstelling is, vooral omwille van de 
centrale figuur van Rilke, een bezoek waard. 
Wie daarna opnieuw zijn werk ter hand neemt, 
zal pas de échte Rilke ontmoeten, hij wiens 
werk zo origineel en tijdloos is, dat elke poging 
van een hedendaags kunstenaar om het te 
vatten, niet verder rijkt dan een goedbedoelde 
poging. 

Herwig Verleyen 

— Rllkeprojekt Rozenhoedkaai, Kunsthuls Loos
veldt, Katelijnestraat 150 te Brugge, open van 
maandag tot zaterdag (14u. tot 18u.) 
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LE MOND: DE KAT HEEF 
ZEVEN LEVENS 

D
E verbijsterde wielerwereld is zon
dag getuige geweest van het duel 
van de eeuw Een hoogtepunt 
zonder weerga in de sportgeschie
denis Onder een loden zon vlam
de Le Mond — die inderdaad over 
de grootste reserves beschikte en 
wiens rekuperatievermogen le
gendarische afmetingen begint 
aan te nemen — tegen 54,545 km/ 
u van Versailles naar de Champs 

Elysee Hij reed 58" sneller dan de radeloze 
Fignon die een wedstrijd van ruim drie duizend 
kilometer met acht sekonden verloor Een 
tijdsverschil van honderd meter hardrijden 
Men zou voor minder wenen, voor minder in 
uitzichtloze wanhoop vervallen 

„THE MAN THEY LOVE 
TO HATE" 

Laurent Fignon is een groot kampioen Laat 
daar geen twijfel over bestaan De gewezen 
student diergeneeskunde leeft gepantserd in 
de gekommercialiseerde wielerwereld Tegen
slagen hebben zijn karakter gehard Laurent is 
gesloten en onbuigzaam Hij is meegaand 
noch meedeelzaam Hij leeft kompromisloos 
met eigen meningen Zijn wilskracht is ge
staald HIJ IS geen man van de wereld Zijn 
prive-leven blijft hermetisch afgeschermd De 
wielerpers, die als geen ander de kunst ver
staat bladzijden onzin te verkopen, kan hij 
missen als de pest Maar of men hem nu 
liefheeft of haat, Fignon is een persoonlijkheid 
wiens beroepsernst nog nooit een moment 
afzwakte Integendeel 

1989 zou voor hem een groot jaar worden 
Op het palmares van de Tour zou hij Philippe 
Thijs en Louison Bobet met drie zegen vervoe
gen en in de,,algemene geschiedenis" zou hij 
de gelijke worden van Coppi, Anquetil, 
Merckx, Hinault en de m dit gezelschap enigs
zins verdwaalde Roche die allen m hetzelfde 
jaar de Tour en de Giro wonnen Nochtans 
straalde Fignon m de voorbije maanden on
overwinnelijkheid uit Maar lef en gedreven
heid bezorgden hem in beslissende momenten 
vaak moreel overwicht op zijn tegenstanders 

Fignon viel aan en blies trompet in die kilome
ters waarin hij zich het zwakst en het kwets
baarst voelde Het heeft allemaal met mogen 
baten In de ultieme tijdnt kon de ontmaskering 
met worden vermeden De op zichzelf meer 
dan eervolle derde plaats ten spijt 

Het Parijse wedervaren moet voor Fignon 
vreselijk zijn geweest Er zijn veel renners 
groot geworden m de nederlaag maar de 

Greg Le Mond heeft de zesenze-
ventigste Ronde van Frankrijk 
gewonnen. Logisch en hoogst 
onwaarschijnlijk. Zo is dat. 
Logisch omdat de uit de dood 
opgestane Amerikaan na de Py
reneeën de sterkste scheen. In 
de Alpen zou hij de kroon op het 
werk zetten, zijn verrijzenis nog 
bekrachtigen. 
Hoogst onwaarschijnlijk omdat 
Greg in die Alpen plots met knik
kende knieën reed en Laurent 
Fignon zijn zoveelste wederge
boorte beleefde. De Fransman 
sloeg toe waar men zijn ineen
storting verwachtte. Daardoor 
mocht hij met vijftig sekonden 
voorsprong aan de slottijdrit be
ginnen. In die ultieme vijfentwin
tig kilometer kon het onmogelijk 
nog misgaan. 
Maar het ging mis. 

ontknoping van de misschien wel mooiste en 
zeker meest spannende Tour uit de geschiede
nis moet sporen nagelaten hebben in het 
sterkste karakter, in het taaiste gemoed Hope
lijk kan de Fransman, die door zijn landgeno-
ten-joernalisten toch zo graag wordt verwenst 
en beklad, zich opnieuw opladen tegen het 
wereldkampioenschap dat op een voor hem 
(maar dus ook voor Le Mond ) geknipt par
cours wordt gereden 

DE „GUILLOTINE" 
In het jaar van de Bicentennaire heeft Frank

rijk Greg Le Mond definitief tot spo/t/ei'eÊrü//to-
tme gepromoveerd Toen Greg in 1986 zijn 
eerste Tour won geleek dit op een halve 
broedermoord Hij versloeg zijn ploegmaat 
Hinault en weerhield deze daardoor van een 
zesde Tourzege die de Bretoen een unieke 
plaats in de wielergeschiedenis zou hebben 
bezorgd Eigenlijk kwam het erop neer dat de 
toen nog jonge en jongensachtige Amerikaan 
een streep trok onder de loopbaan van een der 
grootste kampioenen die Frankrijk ooit voort
bracht En nu, uitgerekend in de zomer waarin 
de tweehonderdste verjaardag van de Revolu
tie wordt gevierd schuift hij op wat een nationa
le feestdag moest worden het hoofd van Frank-
rijks beste coureur onder de guillotine 

Le Mond is de kat die zeven levens heeft 
Letterlijk en figuurlijk Eerst omdat zijn met 
hagel doorzeefde lichaam (nagenoeg al de 
vitale ingewanden waren geraakt) in de lente 
van '87 maar met wilde sterven en nadien 
omdat hij m die hete zomer van '89 tot drie
maal toe m een en dezelfde Ronde de gele trui 
moest pakken of afstaan 

Le Mond is weer een grote geworden Van
daag moet de vraag worden gesteld hoe de 
erelijst van de Amenkaan er zou uitgezien 
hebben indien hij van de zwaarste tegensla
gen moest gespaard gebleven zijn ' Laten we 
met vergeten dat Le Mond voor zijn eerste 
Tour ook al een Ronde van de Toekomst en 
een wereldkampioenschap had binnenge
haald In Le grand Boude was hij bovendien 
ook al tweede en derde geëindigd Greg 
schijnt dus wel geschapen voor de grootste 
wielerwedstrijden (ook in het WK eindigde hij 
nog tweemaal tweede) van het jaar 

DRAMATISCH 
We zijn het onszelf verplicht nog even op de 

eigen Tourcracks terug te komen We hoeven 
er geen doekjes om te winden de toestand is 
dramatisch geworden Onze renners zijn totaal 
ongeschikt voor het zware rondewerk Ze mis
sen klasse, karakter, ernst, ambitie, inzicht. 
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SPORT 

moed, volharding, organisatie en „intellelrtue-
le eerlijl(heid" in de uitoefening van hun be
roep. Ze missen kortom „alles". Nooit stelde 
onze aanvi/ezigheid in de Ronde minder voor. 
Onze eerste vertegenwoordiger eindigde op 
bijna één uur. We zijn beschaamd en veron
derstellen dat de organisatoren, gedreven 
door praktische noodzaak, onze aanwezigheid 
in de Tour noodgedwongen zullen beperken, 
terugschroeven. Ze kunnen gewoon niet an
ders. De bewering dat de Belgen naar de 
klassiekers toeleven en door vroegtijdig krach-
tengebruik in de zomer in de figurantenrol 
worden teruggedrongen, gaat niet op. We 
hoorden het Lucien Van Impe vorige week zelf 
zeggen: „Wie in de Ronde een rol van beteke
nis l(an invullen, twijfelt nooit. De Tour is 
belangrijker dan de rest santen. Waarheid is 
dat onze renners naar de klassiekers vluchten. 
Uit onkunde en armoede. Maar dit jaar is het 
wel heel erg..." 

Beterschap moet niet worden venwacht. De 
wielerbond is onmachtig, hij stelt niets voor en 
durft niet eens ingrijpen. De wederopstanding 
moet komen van het individu. Van die eenling 
die in zijn jonge jaren méér heeft dan geldhon-
ger. 

NIVELLERING 
Dat de Tour met het kleinste tijdsverschil 

ooit werd gewonnen, is niet zonder betekenis. 
We leven in een tijd waar geen kampioen nog 
over „onoverbrugbare" talenten beschikt. De 
Tour erkent voorlopig (?) geen absolute mees
ters meer. Coppi, Merckx, Anquetil en Hinault 
konden zwijgend het peloton hun wil opleggen. 
Die tijden behoren tot het verleden. Door de 
toegenomen wetenschappelijke kennis, door 
de verbeterde trainingsmetoden, door de intre
de van de voedingswetenschap en de geper-
fektionneerde medische begeleidingsvormen 
zijn de afstanden tussen de renners kleiner 
geworden. 

Méér talent resulteert niet noodzakelijk in 
betere resultaten. Na de beslissende tijdrit 
zegde Le Mond dat zijn triatlonstuur hem 
misschien tien sekonden had opgeleverd. Als 
dat waar is, heeft hij daardoor de Tour gewon
nen. Dat wil toch wat zeggen. Vooral de oudere 
wielerliefhebbers moeten daarom anders leren 
denken wanneer zij wedstrijden en renners 
van vandaag beoordelen. De vergelijkingen 
met vroeger gaan niet langer op. 

Dit belet evenwel niet dat we deze terugblik 
op een schitterende Tour nxjgen afsluiten met 
een citaat van Jacques Goddet, de oude 
meester die in deze hete julimaand zijn laatste 
Ronde volgde. 

HELDEN.. 

van sociale veiligheid en maatschappelijke 
zekerheid. Iedereen is beschermd tegen risi-
ko's. Kollektief gesproken is dat absoluut wen
selijk, maar voor de vorming van het karakter 
en van het individu is het een slechte zaak. De 
mens moet immers voortdurend worden ge-
konfronteerd met risiko's en gevaren. Hij moet 
zelfde gevolgen van die risiko's leren dragen, 
weten wat pijn en leed is. De mensen, de 
gouden kooi van hun gezapige leventje beu, 
onderkennen steeds meer de drang naar avon
tuur. De grote sportlieden van de moderne tijd, 

de odyssees over de oceaan en de zwerftoch
ten door de woestijn hebben zoveel sukses, 
omdat ze helemaal beantwoorden aan de 
definitie en aan de behoefte naar evenwicht in 
onze tijd. De Tour de France bestaat omdat het 
in de eerste plaats een uniek sportevenement 
is, maar ook omdat het een risikovol avontuur 
blijft dat overeenstemt met de beklimming van 
de Himalaya. De renners zijn niet alleen atle
ten. Zij zijn ook helden." 

Flandrien 

Aan Guus van Holland van de NRC/Han-
delsblad zegde hij: „ Wij leven in een tijdperk Vreugde en verdriet, een verschil van acht seitonden. (foto EPA) 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 29 JULI 
BRT 1 
17 00 Flipper, serie 
17 30 Webster, sene 
1810 Robinson Crusoe, serie 
18 35 Mr. Rossi, serie 
18 55 De Cosby show, serie 
20 00 Sterrenwacht, nieuw talent 
20 55 Terugreis naar de dood, TV-film 
23 00 In de hitte van de nacht, serie 
23 45 Poolshoogte, Een tiende planeet' 

VTM 
17 00 VTM-Super-50, hits 
18 00 G.I.Joe, sene 
18 30 She's the shenff, sene 
19 30 Benson, sene 
20 00 Two minute warning, film 
22 30 La guerre du feu, film 

Ned. 1 

1612 De avonturen van Sherlock Holmes, serie 
18 25 Black Beauty, serie 
19 51 Trip to Bountiful, film 
22 41 Fortunes of war, serie 

Ned. 2 
15 00 Open Nederlandse tenniskampioenschap
pen 
17 00 Dynasty, sene 
17 45 Cadans, n a v 150 jaar spoorwegen 
18 10 Top 40 
20 29 Beauty & the Beast, serie 
21 20 Koos Postema, praatprogramma 
22 05 Shaka Zulu, serie 

Ned. 3 
20 29 A woman's face, film 

ZONDAG 30 JULI 
BRT 1 
09 00 Kinderprogramma's 
15 30 Overvallers in de dierentuin, jeugdfilm 
17 00 De speelvogels, sene 
18 05 De kinderen van Bolderburen, sene 
18 30 De kollega's, sene 
20 15 De overtocht, miniserie 
21 40 Matlock, sene 
22 45 Triomf van het westen, dok sene 

BRT 2 
14 55 Grote prijs F1-W. Duitsland 
1615 Windsurfen, Van De Panne naar Knokke 

VTM 
15 00 VTM-Kinderklub 
16 00 Ko|ak, serie 
17 00 Tien om te zien, show 
18 00 Lou Grant, sene 
19 35 Sidekicks, sene 
20 00 The parent trap, film 
22 30 Tranches de vies, film 

Ned. 1 
17 05 Thuis in de dierentuin, sene 
18 06 Vara's kmdermenu 
19 07 Tot elke prijs, serie 
19 55 Kompilatie Fantastico, Robert Long 
20 30 Philip Marlowe, sene 
22 28 Golden girls, serie 
22 53 De wereld van Boudewijn Büch 

Ned. 2 

10 25 Hals over kop, serie 

20 10 Fietsen door de jaren '80, Vlaanderen 
21 50 Brussels by night, Vlaamse film 

Ned. 3 
20 10 Super-normaal, pngerenfilm 
21 05 De geliefden van het meer, TV-film 

MAANDAG 31 JULI 
BRT 1 

17 00 Flipper, sene 
17 30 Webster, sene 
18 10 De peulschil, doe-programma 
18 35 Avonturenbaai, serie 
20 00 Buren, sene 
20 25 Das Boot, sene 
21 15 Zomerrock, reportage 
21 55 Leven zonder George, sene 
22 50 Mensen rond het Grote Oceaanbekken, dok 
sene 

BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 De laatste overledenden, SF-film 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub 
18 00 Batman, sene 
18 30 Cijfers en letters 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Paris when it sizzles, film 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 05 Taxi, serie 

Ned. 1 
16 00 De familie Perwanger, sene 
17 00 Kinderprogramma's 
18 05 Feesten uit de hele wereld, Japan 
18 30 Ravioli, serie 
19 52 Empire inc., serie 
20 42 Terug naar Saigon, reportage 
22 40 Into the night, film 

Ned. 2 

16 50 Tekenfilms 
18 08 Hollands glorie, sene 
18 58 Teufels Grossmutter, sene 
19 21 De brekers, sene 
20 29 Saving Grace, film 
22 52 Kane en Abel, serie 

Ned. 3 

20 29 Sprekende film, dok sene 

DINSDAG 1 AUG. 
BRT 1 

17 00 
17 30 
18 05 
1815 
18 30 
18 55 
20 00 
20 25 
2135 
22 45 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 Het speeltuig, film 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub 
18 00 Batman, sene 
18 30 Cijfers en letters 

Flipper, sene 
Webster, sene 
Het gebeurde hier, vertelling 
De zevensprong, fitness-progr 
De kleinste zwerver, serie 
Levende aarde, dok serie 
Buren, sene 
Margriet, praatshow 
Hercule Poirot, sene 
Kolderbrigade, srie 

19 30 Rad van fortuin 
20 00 Soundmixshow 
21 00 Highway to heaven, sene 
22 30 Diamonds, sene 
23 10 VTM-sport, Tennis Arendonk 

Ned. 1 
17 40 Kay O'Brien, serie 
18 25 Tekenfilms 
20 13 Zo vader, zo zoon, spel 
20 39 Alles heeft zijn tijd, TV-film 

Ned. 2 

17 00 Het geheim van de Zwarte Draak, serie 
18 26 Het zal je kind maar wezen, sene 
19 00 Dierenmanieren, info 
19 25 Tros Zomerparade, show 
22.35 Klein Londen, Klein Berlijn, VI sene 

Ned. 3 
21 08 Oude muziek in Utrecht, Mozart 
21 33 Sprekende film, dok sene 

WOENSDAG 2 AUG. 
BRT 1 

17 00 Flipper, sene 
17 30 Webster, sene 
1810 Merlina, sene 
18 35 De tovenaar van Oz, sene 
19 00 Levende aarde, dok sene 
20 00 Een zaak voor twee, serie 
21 00 Studebaker: minder dan beloofd, dok 
22 45 Muurwerk, film 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Rondom de mensaarde, dok sene 
20 50 De geest en de vorm, Japanse serie 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub 
1710 The oldest Rookie, sene 
18 00 VTM-Super 50 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Smokey and the bandit III, film 
21 35 Cheers, sene 
22 30 Simon and Simon, serie 

Ned. 1 
16 00 Portraits of America, Alaska 
16 50 Lassie, serie 
18 30 Gestrand in het zand, serie 
1916 Gospelmagazine 
19 45 Avonturenbaai, serie 
20 13 Als bloemen konden spreken, veilingen 
23 10 Metro's van de wereld, dok sene 

Ned. 2 

17 00 The little princess, film 
18 35 Countdownspecial, U2 
19 25 Family Ties, serie 
21 45 Shakespeare: The merchant of Venice, film 

Ned. 3 

18 54 Robin Hood, sene 
20 29 Camping, film 

DONDERDAG 3 AUG. 
BRT1 

17 00 Flipper, serie 
17 30 Webster, serie 
18 10 Kung Fu, sene 
19 00 Wijn, info 
20 00 Buren, serie 
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EEN FILM PER DAG 

20.45 Panorama, Radio Bikini 
21.40 Chelworth, serie 
22.45 Hulde aan Gregory Peck 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Au bouillon Beige, toneel 
VTM 
17.00 VTM-KInderklub 
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 
22.20 Baby Boom, serie 
22.50 The odd couple,serie 

Ned. 1 
17.41 Vara's kindermenu 
19.18 Mijn familie en andere dieren, serie 
20.20 Golden Girls, serie 
21.06 Bergerac, serie 
21.59 Op 't scherp van de snede, serie 
22.40 Recht hebben en recht krijgen, serie 

Ned. 2 
16.20 Wachten op het wonder, dok. 
16.46 King Kong, film 
18.20 Guitarra, dok. serie 
18.45 David de kabouter, serie 
20 29 Growing pains, serie 
21.00 Remembering Marilyn, dok. 
22.15 Table for five, film 

Ned. 3 
20.29 Droom en daad, dok. serie 
21.50 Een keur van Kylièns, ballet 

VRIJDAG 4 AUG. 
BRT 1 
17.00 Flipper, serie 
17.30 Webster, serie 
18.10 Speel op sport, atletiek 
20.00 Buren, serie 
20.25 De vervloeking, film 
22.50 Citadel, serie 
BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Soldaten van de grote oorlog, dok. 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub 
18 00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Young again, film 
21.40 Dear John, serie 
22.25 Hanlon, serie 

Ned. 1 
18.24 Noordzee, dok serie 
19.16 De grapjas, slapstick 
20.30 Empire inc., serie 
21 55 Drie hoog achter, serie 
22.40 In 't holst van de nacht, serie 
23.30 The sypy who came in from the cold, film 

Ned. 2 
17.00 Derrick, serie 
18.00 Dieren in het wild, natuurserie 
18.23 Heathcliff & Co, serie 
19.02 Knight rider, serie 
20 28 Ter land, ter zee en in de lucht, spel 
21.30 Snelle liefde, film 

De jonge zoon van Lee Remick en Gregory Peck wordt een veelbesproken 
figuur in „The Omen". Vrijdag 4 augustus op BRT 1 om 20u.25. 

ZATERDAG 29 JULI 

LA GUERRE DU FEU 
Franse film van Jean-Jacques Annaud 

uit 1981 naar een roman van Rosny Alné. 
Twee oerstammen in het Stenen Tijdperk 
leveren strijd om het bezit van het vuur. 
(VTM, om 22U.20) 

ZONDAG 30 JULI 

TRANCHES DE VIE 
Franse komische sketchenfilm van Fran-

gois Leterier uit 1984 met Laura Antonelll, 
Michel Boujenah en Jean-Plerre Cassel. 
Het geheel bestaat uit 11 sketches naar het 
werk van striptekenaar Gérard Lauzier, 
met humor als rode draad en met de 
zoektocht naar geluk als hoofdtema. (VTM, 
om 22U.30) 

MAANDAG 31 JULI 

DAMNATION ALLEY 
Kort na een kernoorlog ontstaat brand in 

een ondergrondse raketbasis. Slechts 4 
soldaten overleven de ramp en uit zwakke 
radiosignalen maken zij op dat er mogelijk 
nog andere overlevenden zijn... Amenk. 
film uit 1977 met Jan Michael Vincent, 
George Peppard en Dominique Sanda. (TV 
2, om 20u.) 

DINSDAG 1 AUGUSTUS 

THE TOY 

als joernalist bij de ,,Bates Society". Hij 
wordt aangeworven, zij het dan wel als 
portier... (TV 2, om 20u.) 

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 

SMOKEY AND THE 
BANDIT III 

Amerik. film uit 1983 met Jackie Glea-
son, Jerry Reed en Burt Reynolds. Op
nieuw gaat het om een weddenschap, zij 
het dit keer om binnen de 24 uren een vis 
over te brengen van Miami naar Austin. De 
oude sheriff moet Jiet andermaal ontgel
den... (VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 3 AUGUSTUS 

TABLE FOR FIVE 
Amerik. melodrama van Robert Lieber-

man uit 1983 met o.a. Jon Voight, Richard 
Crenna. Na de scheiding van zijn vrouw 
beseft Tannen dat hij zijn kinderen eigenlijk 
min of meer verwaarloosde. Om een en 
ander goed te maken besluit hij hen mee te 
nemen op een cruise naar Europa... (Ned. 
2, om 22U.15) 

VRIJDAG 4 AUGUSTUS 

THE OMEN 

Amerik. film van Richard Donner uit 1982 
met o.a. Richard Ptyor, Jackie Gleason. De 
werkloze Jack Brown hoopt op een baantje 

Robert Thorn krijgt te horen dat zijn 
vrouw een doodgeboren kind ter wereld 
heeft gebracht. Een priester suggereert om 
een pasgeboren baby de plaats van het 
kind te laten innemen... Amerik. film uit 
1976 met Gregory Peck en Lee Remick. 
(BRT 1, om 20U.25) 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 24 juli j I heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers 

Het Partijbestuur van de Volksunie heeft een uitge
breide bespreking gewijd aan de aktuele dossiers 
rond Zaïre, de organisatie van de administratie en de 
begroting van de Vlaamse regering 

ZAIRE 

Naar aanleiding van de ondertekening van het 
nieuwe samenwerkingsakkoord tussen België en Zaï
re bevestigt de VU dat zij de bereikte afspraken 
weliswaar positief beoordeeld, maar dat zij sterk 
benadrukt dat de voorwaarden die hieraan gekoppeld 
zijn van wezenlijk belang zijn om dit akkoord te laten 
doorgaan In de eerste plaats dient Zaïre zich aan te 
passen aan de aanbevelingen en kntena in het IMF 
en de Wereldbank Op termijn zal dit een garantie zijn 
om de ekonomische mogelijkheden van Zaïre in 
weivaart voor haar ganse bevolking om te zetten 

Voor de VU moet het nieuwe samenwerkingsak
koord een einde stellen aan een aantal mistoestan
den die in het verleden al te vaak voorkwamen 
Financiële inspanningen voor de ontwikkelingssa
menwerking met Zaïre, zoals voor ontwikkelingssa
menwerking in het algemeen, mogen noch ten voor
dele van de leidinggevende klasse in de betrokken 
landen, noch ten voordele van financiële belangen
groepen van bij ons aangewend worden Het tegen
waardefonds dat in het nieuwe akkoord wordt opge
nomen biedt deze garanties, en is het meest aange
wezen middel om onze ontwikkelingssamenwerking 
volledig ten bate van de Zaïrese bevolking te gebrui
ken 

ADMINISTRATIE 

De VU IS van oordeel dat de problematiek van de 
organisatie van de nieuwe Vlaamse administratie van 
bijzonder belang is voor de toekomst en de geloof

waardigheid van de nieuwe Vlaamse instellingen De 
VU wenst dat deze organisatie doelmatig uitgetekend 
wordt en dat de Vlaamse administratie gevrijwaard 
wordt van het smet van de politieke benoemingen dat 
in ons overheidsbestel genesteld zit Op basis van 
objektieve studies werd aangetoond dat de admini
stratie het best in 6 departementen georganiseerd 
wordt Voor de leiding van deze 6 departementen 
dienen de meest bekwame mensen op de juiste 
plaats te worden aangesteld 

De VU zal enkel kandidaten steunen die op dit 
ogenblik binnen de administratie hun bekwaamheid 
op het hoogste niveau bewezen hebben Voor het 
normale dagdagelijkse personeelsbeleid inzake aan
wervingen, bevorderingen en benoemingen zal de 
VU op korte termijn een voorstel van dekreet neerleg
gen waarin de objektieve kntena en instrumenten 
voor het personeelsbeleid worden omschreven 

BEGROTING 

Ook inzake de Vlaamse begroting pleit de VU 
ervoor dat de Vlaamse regering in de eerste plaats 
tracht haar bevoegdheden te oriënteren naar datge
ne wat voor de toekomst van Vlaanderen het meest 
belangrijk is Het grote pakket van middelen en 
bevoegdheden moet voor de VU kreatief en vernieu
wend worden ingevuld De nieuwe Vlaamse begro
ting zal geen kopie mogen zijn van het vroegere 
Vlaamse aandeel in de centrale begroting Binnen 
het kader van de budgettaire ortodoksie pleit de VU 
voor bijzondere aandacht voor het wetenschapsbe
leid en de investeringen in toekomstgerichte sekto
ren De VU wenst een terugschroeving van de 
ekonomische ekspansiesteun ten voordele van een 
meer omgevingsgencht algemeen en ekonomisch 
infrastruktuurbeleid Investeringen in milieu en ver
keersveiligheid zijn voor de VU van prioritair belang 
Binnen de overdrachten aan de partikuliere sektoren 
zoals de welzijnssektor, dient een kostenverhogende 
verzuiling tegengewerkt 

Tot slot IS de VU van oordeel dat het sisteem van 
opdeling van de bevoegdheden inzake wetenschaps
beleid en buitenlands beleid onwerkbaar is gebleken 
De VU wenst dan ook dat er één verantwoordelijk 
minister voor WEtenschapsbeleid en één voor buiten
lands beleid wordt aangeduid 

WIJ MET VAKANTIE 
Gewoontegetrouw gaat de WIJ-redaktie tij

dens de eerste 3 weken van augustus met 
vakantie 

U kunt ons opnieuw bereiken vanaf maandag 
21 augustus a s 

WIJ valt opnieuw in uw bus op vrijdag 25 au
gustus 

Het algemeen VU-sekretariaat blijft echter 
wel heel die tijd ter beschikking, prijzen van de 
WIJ-tombola kunnen steeds afgehaald worden 
(zie WIJ van 21 juli j I). Eerst toch even bellen 
met Mia De Prins (02/219 49 30) 

De redaktie wenst élle WIJ-lezers en VU-
leden een deugddoende vakantie, fijne dagen, 
de tijd om met volle teugen te genieten van de 
natuur en de goede zaken van het leven 

Aan allen — zonder onderscheid — de rust 
om lichamelijk én geestelijk op adem te komen I 

Eind augustus gaan we met z'n allen weer 
aan slag 

Tot dan i 

WALTER COUVREUR 75 

Dinsdag 25 juli j I werd prof dr Walter Couvreur 75 
jaar Bij oudere VU-leden is Couvreur gekend als de 
medestichter van de Volksunie, samen met Frans 
Van der Eist, Wim Jorissen(t), Herman Waegemans, 
Rudi Van der Paal, Rene Proost(t) en Ludo Sels(t) 
Maar eerder was Couvreur voorzitter geweest van het 
Vlaams Komitee voor Federalisme, Van der Eist was 
sekretaris Dat komitee stond m kontakt met Waalse 
federalisten en ontwierp in 1953 een federale grond
wet voor België 

,,Veel beter dan de huidige staatshervorming'" 
verklaarde Couvreur onlangs in een vraaggesprek 

VOLKSUNIE 

Walter Couvreur speelde ook een belangrijke rol bij 
de oprichting (2 maart 1954) van de Christelijke 
Vlaamse Volksunie Met de verkiezing van 11 april 
van dat jaar behaalde de lijst 113 632 stemmen en 
een verkozene Herman Waegemans 

Op 21 november 1954 werd dan te Brussel de 
Volksunie opgericht en Couvreur werd eerste voorzit
ter maar nam kort daarop reeds ontslag na een 
diskussie over het al dan met uitgeven van een 
dagblad Toen het konflikt was bijgelegd werd hij in 
november als voorzitter opgevolgd door Frans Van 
der Eist Net zoals de nieuwe voorzitter. Van der Paal 
en Jorissen was Couvreur in deze eerste jaren dag en 
nacht in het getouw geweest voor de heropgericht 
Vlaams-nationale partij 

De wetenschapsman Couvreur keerde terug naar 
zijn grote liefde de studie van de talen en in het 
biezonder van de ongekende Indo-Europese talen 
het Hettitisch en het Tochaans Couvreur leverde op 
dat vlak baanbrekend werk Maar als filoloog kon hij 
ook met voorbij aan de eigen taal en was aldus reeds 
voor de oorlog betrokken bij de spelling van het 
Nederlands Zo stelde hij mee de zgn groene bijbel 
samen, de Woordenlijst van de Nederlandse Taal 

ANTWERPEN 

Tussendoor zou Couvreur zich ook verdienstelijk 
maken omtrent de studie van de Antwerpse geschie
denis met biezondere aandacht voor het bouwkundig 
erfgoed, maar ook ergernis voor de drastische teloor
gang ervan 

Zo publiceerde hij o m over het Antwerpen van de 
17de eeuw en het Orangisme Een tweedelig werk 
over de Antwerpse vestingikonografie in de 16de 
eeuw ligt persklaar. 

Nu deze immer bezige man 75 is geworden houden 
WIJ er aan hem met al deze aktiviteiten ten dienste van 
de Vlaamse gemeenschap te feliciteren maar hem 
tevens te danken voor de inzet ten bate van de 
Vlaams-nationale partijvorming in de moeilijke jaren 
van de na-oorlog 

Namens alle WIJ-lezers ad multos annos en nog 
veel geluk professor i 
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24, 25, 26 EN 

27 AUGUSTUS: 
13DE 
VREDESFIETSELING 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

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

, VOO! de 12de keer eindigt hier te Diksmuide, uw 
fietselmg bij de Vredespoort 

70 jaar geleden begon voor de f renters, de droom 
en de aktie voor vrede, maar in die 70 jaar sneuvel
den bijna 70 miljoen mensen m oorlogen 1 miljoen 
per jaar Veelal jonge mensen, met een jong gezin 
soms al kleine kinderen ( )Ze v/aren met ouder dan 
jullie Kijk naar de overlijdensdatum op hun graf, hier 
in de krypte Het is een schnjnend verhaal Maar 
welke kracht straatden zij toen met uit' En kracht die 
ons nog inspireert ( ) Het vi/as 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 t\/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 z i jn ' Neem dan 
even kontakt op met het nationaal sekretariaat van de 
Vredesfietseling Omwentelingstraat 13 1000 Brus
sel, tel 02/217 63 28 

„GEDENKSCHRIFTEN" 

VAN VERSCHAEVE 
In oktober 1989 verschijnen de volledige oorlogs

gedenkschriften 1940-1945 van Cynel Verschaeve 
Onder de titel ,,Gedenkschnften" vormt dit werk een 
van de belangrijkste dokumenten over bezetting en 
kollaboratie uit de tweede wereldoorlog in Vlaande
ren 

Het werd samengesteld door een wetenschappelijk 
team bestaande uit Renaat De Deygere, Wim Meyers 
en Remain Vanlandschoot Het boek wordt uitgege
ven door het Jozef Lootensfonds Brugge 

Het werk telt 512 bladzijden tekst en aantekenin
gen Verder zijn er 32 bladzijden unieke, nooit eerder 
gepubliceerde foto's en dokumenten, een index van 
persoons- en plaatsnamen, een beknopte kronologie 
van de tweede wereldoorlog 

Het omvangrijke manuscript werd in 1961 slechts 
gedeeltelijk uitgegeven Nu wordt de volledige tekst 
gepubliceerd, voorzien van een stevige wetenschap
pelijke inleiding en een degelijk kntisch apparaat voor 
de talloze opheldenngen 

Het Jozef Lootensfonds heeft sedert 1982 dit 
reusachtig werk voorbereid in de uitgave van jaarboe
ken De jaarboeken 1981 tot 1986 zijn nog te verkrij
gen aan de prijs van 500 fr (zonder verzendingskos
ten) Het jaarboek 1987 kost 750 fr De jaarboeken 
zijn te bekomen bij het Jozef Lootensfonds, Baron 
Ruzettelaan 433, 8320 Brugge Tel 050 - 36 08 57 

Het werk „Gedenkschriften" kan nu reeds besteld 
worden Voorintekenprijs tot en met 30 september 
1200 fr te storten op rek 478 - 2219051 - 32 met de 
vermelding „Gedenkschriften" Prijs vanaf 1 okto
ber 1500 fr 

WERKAANBIEDING 
Voor Westrand Brussel 

1 TECHN REGENT of KANDID-ING 
voor techn berekeningen van fluidasystemen, 
begeleiding van montageptoeg en opvolging pro-
jekt 

2 ADMIN-COMMERC BEDIENDE 

voor kantoortaken, liefst kennis van informatica 

VEREISTEN 

— tweetalig, redelijke kennis Engels en Duits 
— kennis machineschrift, 
— vlotte omgang met klanten + leveranciers, 
— zin voor initiatief en zelfstandig werken, 
— animo voor zelfstudie, 
— spoedige indiensttreding 
Sollicitaties met uitvoeng curriculum vitae aan de 
R V A (Psych Dienst) Rollewagenstraat 22, 1801 
Vilvoorde 

ZOEKERTJE 
n VVVG zoekt voor 15 sept maatsch assist Al 
m ervaring in soc kult vormingswerk m senioren 
Vast dienstverband Woonpl omg Antwerpen Schr 
m CV m Cools, Kipdorp 21/13 2000 Antwerpen 

LIMBURG 
AUGUSTUS 

3 DILSEN-STOKKEM: Kienavond in zaal Edelweis 
te Dilsen-Stokkem Aanvang 19u30 Org VU-Dil-
sen-Stokkem 
5 OVERPELT: Barbecue aan de vijver van mevr 
Vanhoof, Heesakkerstraat 151, vanaf 20u Muzikale 
omlijsting Frans Jacobs Deelname 300 fr, -12j 
150 fr Verwittigen voor 1/8 op tel 011/64 36 79 
Org VU-Overpelt 
5 DILSEN-STOKKEM: Minivoetbaltornooi te Lank-
laar Aanvang 13u30 Terrein Calameros 
14 DILSEN-STOKKEM: Jeugdfuif m zaal Katolieke 
Knng, Stokkom Aanvang 20u Org VU-Dilsen-Stok-
kem 
14 BOCHOLT: Jaarlijks zomerfeest om 19u met 
geleide wandeling door Lozerbos Vanaf 20u 30 bar
becue op sportterreinen van Lozen Kaarten 011/ 
46 4610 (150 fr - 75 fr kinderen) Org VU-
Bocholt 
27 RIEMST: Naar Diksmuide met bus Info bij 
bestuursleden VNVV-Riemst 

WEST-
VLAANDEREN 

AUGUSTUS 

29 MENEN: ,,Kind in ziekenhuis" videofilm + 
nabespreking Om 19u 30 in West Flandria Trefcen-
trum, leperstraat 65 Inkom gratis Org Vlanajo-
Menen 
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VLAAMS 
ZOMERFEEST TE 
IZEGEM, EEN NOG 
JEUGDIGE TRADITIE 

De dag dat Joris Verbeke, toen voorzitter van de 
Volksunie-afdeling Izegem, het initiatief nam om een 
„Vlaams Zomerfeest" te organiseren lijkt gisteren te 
zijn, en toch staan we nu al met beide voeten in de 
voorbereidingen voor de vierde editie 

Het Zomerfeest heeft met de bedoeling om een 
Volksunie-feest te zijn maar ncht zich tot allen die de 
Vlaamse gedachte genegen zijn en graag plezier 
maken Vandaar dat het een organisatie is van alle 
verenigingen die hun zetel in het Izegemse Vlaams 
Huis hebben VVVG-lzegem, FVV-lzegem, Kaarters-
klub De Vlaamse Vnenden, Voetbalklub Vlaams 
HUIS, Wandelklub Vlaams Huis, maar uiteraard ook 
VUJO en VU 

Het programma vertoont het vertrouvi/de stramien 
van vorige jaren, maar toch zijn er ook enkele 
nieuwigheden 

Traditioneel is er de muzikale animatie met Pieter 
Derieuw, de vrijdagavond en de zondagvoormiddag, 
en de reuzebarbecue de zondag (vanaf 13u ) ook de 
Interverenigingenkwis is aan zijn tweede uitgave toe 
(vrijdag 18 aug , 21u) 

Die kwis wordt voorafgegaan door een openingsre
ceptie, waarop alle huidige en gewezen liestuursle-
den of leden van de organiserende verenigingen 
zullen worden uitgenodigd Voor de openingstoe
spraak zal een VU-prominent worden aangezocht, 
een naam kan nu nog met worden meegedeeld 

MUZIEK-FEEST 

Hoofdbrok van het Zomerfeest is traditioneel het 
zaterdagavond-optreden, waawoor dit keer de forma
tie ZaWoe/t is aangezocht, een polyvalent ensemble, 
dat men reeds dikwijls aan het werk kon zien t g v 
nationale VU-manifestaties Kaarten voor dit optre
den kosten slechts 100 fr 

De zaterdag is er ook nog een voetbalmatch 
voorzien (16u) 

Nieuw IS, dat het Spel zonder Grenzen-lomooi de 
zondagnamiddag achterwege wordt gelaten en ver
vangen door een volkssportenkompelitie voor jong en 
oud (sjoelbak, vogelpik, trou-madame toptafel en 
pudebak) Voor dit tornooi kunnen de organisatoren 
rekenen op de medewerking van de Vlaamse Volks
sporten Centrale 

Het Zomerfeest wordt de zondagavond (20 augus
tus) vanaf 19u (tot ' ) afgesloten met een Golden 
Sixties' Party 

We verwachten ook dit jaar een massa mensen, 
het programma is in alle geval gevarieerd en luchtig 
Toch wil dit zomerfeest — zonder politieke pretenties 
te hebben, zoals gezegd — ergens bijdragen tot het 
aktualiseren en het aanscherpen van de Vlaamse 
refleks bij een groot publiek 

Alle info Vlaams Huis, Grote Markt 30, 8700 
Izegem, 051/30 36 63(P Heldenbergh), Sekretariaat 
Vlaams Zomerfeest, H Consciencestraat 18, 8700 
Izegem, 051/30 72 97 (C De Forche) 

GEEN STADSKRANT IN DAMME 
Op de gemeenteraadszitting m Damme kwamen 

enkele biezondere punten ter sprake Eerst het 
(weinig) positieve nieuws een verbroedering met het 
Waalse Jodoigne (Geldenaken) Dit is vooral bedoeld 
voor de schoolgaande jongeren om wederzijdse taal-
vakanties aan te moedigen 

De gemeenterekening werd afgesloten met een 
,,spaarpotje" van 60 miljoen en dit op een begroting 
van 400 miljoen In het kort samengevat kan men 
stellen dat deze 60 miljoen de verkiezingsbelofte 
vertegenwoordigt van de meerderheid Van de ge
plande werken werden enkel de erelonen van de 
architekten betaald 

De OCMW-rekening toont eveneens een overschot 
van 13 miljoen Niettegenstaande de uitleg van de 
OCMW-voorzitter had raadslid Coens kritiek op het 
gevoerde beleid Waarom 1 personeelslid per twee 
hulpbehoevenden in het rusthuis' Welke gemeente 
in Vlaanderen doet slechter' 

De opbrengst van de eigendommen in huur is zeer 
gering Verkoop van deze zou een gote zorg minder 
zijn en anderzijds de rekening voor de Damse belas
tingbetaler verlichten Het Damse schepenkollege 
werd even in moeilijkheden gebracht door deze 
netelige vraagstelling, maar blijft verder knoeien met 
de zekerheid dat Coens toch liever in Brussel verblijft 

Raadslid Millecam deed een voorstel voor het 
uitbrengen van een stadskrant, dit met de oprichting 
van een objektieve redaktieraad Het infobladje dat 
nu verschijnt is zeer eenzijdig in het verstrekken van 
informatie en verschijnt slechts regelmatig m de 
periode voor de verkiezingen Het voorstel moet ertoe 
bijdragen dat de bevolking regelmatig op de hoogte 
wordt gebracht van gemeentenieuws De krant zou 

WERVIK NAAR 
DIKSMUIDE 

De Federatie Vlaamse Kring en het Davidsfonds-
Wervik reizen samen naar Diksmuide Vertrek om 9u 
op de Steenakkerplaats Busreis gratis Toegang tot 
de weide ter plaatse te betalen 

Na de plechtigheid is er mogelijkheid tot het nemen 
van een middagmaal in het restaurant van de Buurt
spoorwegen te Nieuwpoort prijs 250 fr Info 
31 42 94 

verder moeten dienen als informatiekanaal van alle 
mogelijke dienstverlening en wetgeving 

Er wordt in het voorstel ook aandacht besteed aan 
de mogelijkheid van sponsonng om zo de financie
ring van deze stadskrant mogelijk te maken In 
Damme meent echter de meerderheid maar ook 
leden van de oppositie, dat de mensen al genoeg 
geïnformeerd worden via plaatselijke kranten 

Openbaarheid van bestuur, een open politiek, 
wederzijdse kommunikatie tussen bevolking en ge
meentebestuur Neen,in Damme is dit met mogelijk 

A. Verhelst 

VU-GISTEL ROUWT 
In de vooravond van vrijdag 21 juli kregen wij het 

droevige bencht van het plotse overlijden van onze 
goede vnend en bestuurslid Guido Verhoest 

Guido, slechts 48 jaar oud, was reeds vele jaren 
een trouw lid van onze partij Niet tevergeefs deden 
WIJ bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een 
beroep op hem Zo zorgde hij, samen met alle andere 
kandidaten, voor een schitterende overwinning van 
onze, van zijn Volksunie 

Onmiddellijk na deze verkiezingen werd hij be
stuurslid van onze afdeling Als maatschappelijk 
assistent en bankbediende kende hij meer dan wie 
ook de noden van de mmstbedeelden van onze 
samenleving Ook de bejaarden en de anders-validen 
kregen van hem ruime aandacht Dit waren dan ook 
zijn terreinen in onze afdelingswerking 

Uit de (te) korte samenwerking hebben wij Guido 
leren waarderen als een sociaal, eerlijk en direkte 
persoonlijkheid Een man met verantwoordelijkheids
zin, een man waarop je kon bouwen 

Guido, beste vriend, wij danken U voor uw inzet tot 
verdere ontplooiing van onze afdeling Gij waart een 
van die mensen die onze afdeling nieuwe zuurstof 
bracht 

Guido, van U nemen wij geen afscheid want gij zult 
er voor ons altijd zijn 

Aan zijn lieve vrouw Yvette, zijn kinderen Els en 
Leen, zijn moeder en zijn schoonouders bieden wij 
onze oprechte en innige deelneming aan bij het 
verlies van hun beminde man, vader en kind en onze 
vriend Namens VU-Gistel 

Rony Anseeuw 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN lEPER 

Het o C M W leper zal, via een gewoon examen, overgaan tot de aanwerving van twee 
klerken-typist{e) en tot de aanleg van een werfreserve. 

Leeftijdsvereisten op 01/09/89. mm 18 jaar, max. 45 jaar. 
Studievereisten. lager sekundair onderwijs. 

De kandidaatstelling, een afschnft van het getuigschrift of diploma en een curriculum 
vitae moeten ten laatste op 1 september 1989 per aangetekend schrijven gericht worden 
aan de Heer Voorzitter van het O.C M W., Rijselsestraat 38 te 8900 leper 

Bijkomende inlichtingen en de gedetailleerde aanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen 
op de personeelsdienst van het O.C M.W. (tel. 057/20 48.31 binnenpost 96). 

De tijd Secretaris, De Voorzitter, 
J DERUYTTER L VANRAES 
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GULDENSPORENFEEST IN MACHELEN, 
STEVIGE TRADITIE 

In 7 jaar is in Machelen de Guldensporenviering 
uitgegroeid van een zaalfeest met een vijftigtal toe
hoorders tot een prachtig openluchtfeest, zoals nor
maliter alleen grote steden er organiseren en met 
ongeveer 500 aanwezigen, wat voor een gemeente 
met 11.000 inwoners alleszins een sukses betekent. 

's Morgens trok de fanfare Gevaertkring door de 
gemeente en musiceerde voor de residenten van het 
bejaardentehuis, waar tevens een jonge muzieklau-
reaat door het gemeentebestuur werd gelauwerd, 's 
Namiddags op het vernieuwd dorpsplein het optre
den van respektievelijk de Hamionie Ste Cecilia, die 
volgend jaar haar 125 jaar bestaan viert, de plaatselij
ke dansgroep Jasmijn en de Aalsterse kunstgroep 
Alkuone met een prachtige afwisseling van koreogra-
fie en vlaggenspel. 

De voorzitter van de Vlaamse Raad L. Van Veltho-
ven hield de gelegenheidstoespraak waarin twee 
voorname punten. Eerstens de noodzaak voor ons 

Vlamingen om de verbeteringen, mogelijk gemaakt 
door onze federale zelfstandigheid, zelf te bewerk
stelligen. Anderzijds moet de derde fase van de 
staatshervorming ten spoedigste worden verwezen
lijkt, vooral dan het beëindigen van het dubbelman
daat, zodat Vlaanderen zijn eigen ,,politiek onafhan
kelijk" parlement bekomt. 

Een daverende Vlaamse Leeuw, begeleid door een 
vendelzwaaier van Alkuone besloot het feest dat 
foutloos verliep en door alle aanwezigen als een vol 
sukses werd genoemd. In Machelen is Guldensporen 
definitief geëvolueerd tot het feest voor alle Vlamin
gen, voor de ganse gemeente. 

Een pluim alvast voor Michel Van Neste, de VU-
schepen voor Kuituur, die hel feest organiseerde en, 
het moet gezegd, daarbij op de volle medewerking 
van het volledige gemeentetiestuur en personeel kon 
rekenen. 

Dansgroep Jasmijn uit Machelen gaf het feest vorm en kleur! 

ANTWERPEN 
JULI 
29 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: 5de Barbecue 
van VZW Uilenspiegel i.s.m. VU-Mechelen-West van
af 18u. bij Milou en Karel Mertens, Hof ten Broecke, 
Kerkenblokweg 18 tussen Kouter en Zenne te Leest. 
Deelname: 300 fr. Info: 015/31.33.16 en 015/ 
20.58.24. 

AUGUSTUS 

2 LIER: Om 20u.30, VNO, Lier-Centrum (Berlarij): 
Ijzerbedevaartavond. Spreker is Lionel Vandenber-
ghe. Videomontage over Vredesfietseling. Toegang 
gratis. Info: Mare Hendrickx 015/20.15.16. Org.: 
VUJO-arr. Mechelen. 

26 MERKSEM: 27ste Kunst- en Hobbytentoonstel
ling n.a.v. jaarlijkse kermis. Belangstellenden die 
wensten tentoonstellen bellen naar 02/238.82.95 
(vragen naar Ronnie Herbosch. Org.: Vlaamse Kring 
Groeninghe. 

VU-MECHELEN NAAR 
DIKSMUIDE 

Vertrek aan de Zandpoortvest om 8 uur Na afloop 
IS er een verkennende wandeling in en rond Diksmui-
de gepland. Terug m Mechelen rond 19.30 uur. De 
prijs voor de bus bedraagt 250 fr. per deelnemer Wij 
vragen wel om uw inschrijving telefonisch te bevesti
gen bij Koen Anciaux (015/41.89.69) of Wilfried Van 
Assche (015/41.35.73) en dit vóór 5 augustus. 

WERKAANBIEDING 
,,Het Vlaams Ziekenfonds VLAMAT" vraagt voor 

onmiddellijke indiensttreding: MEDEWERKER v/d 
Buitendienst. 

Voorwaarden: in het arr. Antwerpen wonen, be
schikken over een wagen, bereid zijn avonddienst te 
doen. 

Kandidaturen met CV schriftelijk per kerende naar • 
Clem De Ranter, VLAMAT, Amerikalei 137 te 2000 
Antwerpen. 

BRABANT 
AUGUSTUS 

2 DILBEEK: Politiek Kollege Dilbeek, om 20u. Her
tog van Brabant. 
11 LENNIK: Hekserij: magie en werkelijkheid. Ten
toonstelling en voordrachtenreeks. In de Raadvaal 
van het gemeentehuis te Lennik. Tot 31 augustus. 
Org.: FVK-Brabant i.s.m. Fed. Aut. Centra Welzijns
werk 
19 LEUVEN: Daguitstap naar het Meetjesland met 
rondvaart op Westerschelde. Deelname: 900 fr. alles 
inbegrepen. Vertrek om 7u 20 station Leuven of 
7u.30 Thier-Brau. Terug rond 19u.30. Inschrijven en 
info bij A. D'Hollander 016/23.02.72 of J. Plas 016/ 
20 50.22. Org.: VU-Leuven-Centrum. 

DIEST NAAR 
DIKSMUIDE 

Het IJzerbedevaartkomitee van Diest legt een auto
bus in naar de bedevaart te Diksmuide. 

Vertrek- Molenslede kerk 7u , Diest Grote Markt 
7u 10, Bekkevoort gemeentehuis 7u.20. Na de bede
vaart- bezoek aan Bnjgge. Thuis rond 19u.30. 

Volwassenen betalen 300 fr., kinderen -14 jaar 150 
en minder dan 7 jaar reizen gratis mee. 

Inschrijven t.e.m. 23 augustus bij Herman Brems 
(013/31.19.04), André Peeters (013/31.14.86), Roel 
Baets (013/33.68.83), Lamme Goedzak (013/ 
31.40.89) of bij het Sekretariaat Komitee (013/ 
31 23.66). 

Ga waar je wil, 
Wannéér je wil. 

Dank zij je rijbewijs! 

RIJSCHOOL 

Ferd. VERBIEST 
OOK RIJBEWIJS A (MOTOR) 

MOLENBEEK 
Leopold ll-laan 194 
ANDERLECHT 
Bergense steenweg 797 
DILBEEK 
Ontmoetingscentrum Westrand 

Tel. 426.85.94 

De beste studieboeken vindt u 
bovendien in onze school. 
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OOST-
VLAANDEREN 

SEPTEMBER 
5 EVERGEM: Open-deur Hobby-klub van FVV-
Evergem Info bij bestuursleden 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE SINT-GILLIS-WAAS 

Het nieuwe VU-bestuur te Sint-Gillis-Waas ziet er 
als volgt uit 

Astere Vaerewijck (voorzitter), Johan Van Duyse 
(ondervoorzitter + vorming-VVM), Marie-Jeanne Gij-
sel (sekretaris + dienstbetoon), Jozef De Leenheer 
(penningmeester), Onwig Geennck (propaganda), 
Mynam Hollaert (organisatie + vrouwenwerking), 
Stefan Provost (jongerenwerking-VUJO), Rene De 
Bock (leden en abonnementen) Tony Ferket is voor
zitter Politiek Kollege 

De raadsleden zijn Arnoud Heyse, Frans Wind-
hey, Johan Van Duyse, Freddy Merckx, Mana D'Hol-
lander, Mane-Jeanne Gijsel en Mynam Hollaert 
Stanny De Rechter is fraktieleider 

OCMW-raadsleden Paul Baert en Cyriel f^erckx 
Georges Van Lieferinghe is fraktieleider 

NIEUW VU-BESTUUR 
NEVELE 

De VU-afdelmg van Nevele verkoos een nieuw 
bestuur Het ziet er als volgt uit voorzitter Hugo 
Verhaege, ondervoorzitter Carlos Van Kerrebroeck, 
sekretaris Michel Roelens, schatbewaarder llbert 
Vervaeke, penningmeester Julien Van De Walle, 
jongerenwerking Jan Roegiers, ledenwerving Koen 
Van Snick, propaganda Mare De Pauw 

Afgevaardigden m de arrondissementsraad zi)n 
Michel Roelens en Guido Schaeck 

RENEDECLERCQ: 
NA 55 JAAR ONTDEKT ALS TOONDICHTER 

Onlangs realiseerde de Kulturele Raad van Sint-
Niklaas een uniek moment In samenwerking met de 
Nederlandse zanger Pieter Vis kwam een dubbele LP 
met 63 liederen van René De Clercq tot stand 

BIJ het samenstellen van de gedichten en de 
verschillende komposities van René De Clercq uit zijn 
ruim 150 liederen, werd getracht om per plaatkant 
een levensbeeld van deze autodidaktische toondich-
ter te schilderen Men hoort zijn idealen, humor, 
levensverwachtingen, huwelijk, geluk, maar ook zijn 
onrust en geestelijk zoeken, zijn wanhoop, verlan
gens, innerlijk verdriet en eenzaamheid als mens en 
wat hij als strijdend dichter, volkszanger en kompo-
nist voor Vlaanderen gevoeld en gedaan heeft 

Op de A-kant van de eerste plaat is er het prille 
leven vol humor De Clercq's melodieën zijn bij 
uitstek zo Vlaams m opbouw en ekspressiviteit, dat zij 
waardig kunnen aansluiten bij de vele volksliederen, 
waann sinds het ,,Mijn moedertaal" van Peter Benoit 
de primaire muzikaliteit van heel het Vlaamse volk tot 
uitdrukking is gekomen 

De tweede kant geeft de intieme sfeer weer van De 
Clercq's hoop op begrip en wederzijdse liefde 

Op de eerste kant van de tweede plaat staat het 
religieuze zoeken van De Clercq naar ,,Een Opper
wezen" De laatste plaatkant bevat o a prachtige 
oud-Hollandse teksten o a van Vondel, en PC Hooft 

De laatste groep liederen, zowel in gesproken tekst 
als met gezang, die alle in het teken staan van zijn 
doodsverlangen en de eeuwige verwachting in De 
Clercq's laatste jaren, mochten in de selektie met 
ontbreken 

Een prachtig gedokumenteerd boek over Rene De 
Clercq vormt een onmisbare aanvulling bij de dubbe
le LP 

HOE BESTELLEN 

Men kan telefonisch bestellen bij de Kulturele 
Dienst, Stadhuis Sint-Niklaas (03/777 84 00), of 
overschrijven op 413-9153561-19, Kulturele Raad, 
2700 Sint-Niklaas 

Kostprijs Dubbele LP (-i- inlegblad met teksten) 
1 270 fr , dubbele LP + boek 1 995 fr , dubbele 
cassette 1 095 fr , boek ,,Dr Rene De Clercq" 725 
fr Verzendingskosten per zending 50 fr 

SINT-NIKLAAS: VLAAMSEN EUROPEES 

In Sint-Niklaas deed VU-gemeenteraadslid Lieven 
Dehandschutter tien voorstellen aan het schepenkol-
lege om het Vlaams en Europees karakter van de 
stad beter tot uiting te brengen 

Ten eerste wenst hij dat inhoud wordt gegeven aan 
het peterschap dat Sint-Niklaas enkele jaren terug 
over de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode 
aanvaardde Zo kan o m ingespeeld worden op het 
fietsevenement ,,De Gordel" Ten tweede vraagt 
Dehandschutter extra Leeuwe- en Europese vlaggen 
op feestdagen die een uitgesproken Vlaams of Euro
pees karakter dragen Een derde voorstel behelst het 
opstellen van lesteksten voor het ondenwijs m b t de 

NINOVE OPNIEUW NAAR STEMBUS 
Bijna een jaar na de stembusdag van oktober '88 moeten de Ninovieters terug naar de stembus 
Na maanden onzekerheid besliste de Raad van State eind vorige week dat de stemming moet 

overgedaan worden 
Drie klachten gaven aanleiding tot de verbreking van de uitslag 

— een barbecue georganiseerd door de OCMW-voorzitter voor de bewoners van het OCMW-rusthuis, 

— het namaken van handtekeningen en het verbreken van kiesbundels, 

— de aanwezigheid van een kandidaat als bijzitter in een kiesbureau 
Ninove werd bestuurd door een koalitie van Centrumlijst (een soort PW) en CVP Na de verkiezingen 

van '88 was echter een meerderheid CVP, SP, VU ontstaan 
BIJ deze verkiezingen haalde de VU twee zetels Willy Desaeger en Georgette De Kegel Het spreekt 

vanzelf dat deze tweede ronde voor de plaatselijke VU-afdeling een zware (financiële) dobber betekent 
WIJ zijn dan ook zo vrij de VU-afdelmgen te vragen de vrienden van Ninove in de mate van het mogelijke 
te steunen 

Financieel kan dat langs het Dr Balletfonds — met de vermelding Ninove' — op rek 435-0271511 -88 
Beslist zal de afdeling ook tevreden zijn met een helpende hand 

\ WIJ van onze kant wensen VU-Ninove veel moed en sukses bij deze tweede ronde i 

straatnamen Hiervoor komen o m de straten in 
aanmerking die genoemd werden naar Vlaamse 
schrijvers, figuren uit de Vlaamse Beweging, Vlaam
se musici en Europese zustersteden 

Ten vierde stelt het VU-raadslid voor het gebruik 
van Nederlandstalige spijskaarten in de horeca te 
bevorderen Het aanmoedigen van streekeigen bena
mingen en ontwerpen voor uithangborden en lichtre-
klames is een vijfde voorstel Een zesde suggestie 
betreft het uitsluitend aanvaarden van Nederlandsta
lige korrespondentie uit Vlaanderen en Brussel en 
ook dnngt Dehandschutter aan op de begeleiding van 
inwoners die naar een van de 19 Brusselse gemeen
ten uitwijken, opdat zij daar een Nederlandstalige 
identiteitskaart zouden aanvragen en kontakten leg
gen met het Vlaams socio-kultureel leven 

Ander initiatief dat Dehandschutter naar voor 
schuift IS het aanknopen van betrekkingen met plaat
sen m Frans-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen, Fries
land, Wallonië en Duits-Oost-Belgie 

Ook vraagt Dehandschutter om in 1991 een Filip 
De Pillecyn-tentoonstelling te organiseren n a v de 
honderdste verjaardag van de geboorte van dee 
schrijver en oud-medestander van de Frontbeweging 
en VOS Het laatste voorstel betreft het verdubbelen 
van de jaarlijkse toelage aan het IJzerbedevaartkomi-
tee van 5 000 naar 10 000 fr 

Het SP-PVV-VU-schepenkollege gaf inmiddels 
reeds gunstig gevolg aan de voorstellen inzake 
bevlagging en betoelaging van het IJzerbedevaartko-
mitee Van VU-kultuurschepen Nelly Maes vernam 
Dehandschutter dat ook reeds ingegaan werd op de 
vraag om een De Pillecyn-tentoonstelling 
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LEPEL & VORK 

^Restaurant «'ffitti» 
Specialiteiten: 

* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli) 
* Paling op verscheidene wijze 
* Ribstuk aan 't been enz... 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18 00 uur 

Restaurant TUL 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

^ C<tf^ Tjai Jf(^t 

klofi^^stnua 3 5Ó90 Br« 
OtlJlfWSf „ 

=os 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

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 Vil<ing 
S'mds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^ettm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor 
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek 

Wi) bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken a la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbiit vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogeli|kheden 
Week end verbluf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tel. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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VERFRANSING 
In Eisene geboren, kreeg ik van Vlaamse 

ouders een Franse opvoeding, net als mijn 
broers en zusters Naarmate ik ouder werd, 
w/erd ik eveneens wijzer en begon meer en 
meer Vlaams te denken 

Daarom trad ik, tien jaar geleden, tot de VU 
toe De eerste kontakten gebeurden tijdens de 
kampanje voor de Europese verkiezingen (in 
juni 1979) Vervolgens nam ik deel aan de 
vredesfietseling vanuit Leuven naar Diksmui-
de om de IJzerbedevaart bij te wonen Toen 
was de kennis van de Nederlandse taal — de 
taal van mijn ouders die ik helemaal met kende 
— heel beperkt 

Ondanks het hevige verzet, thuis, besloot ik 
mijn strijd verder te zetten en ik werd een aktief 
lid van VUJO-Brussel en daarna van VU-
Elsene (thans ben ik aktief in Sint-Pieters-
Leeuw) Niet alleen werd ik effektief lid maar 
bovendien zei ik het Franstalige ondenwijs, dat 
ik genoot vaanwei om mijn studie voort te 
zetten in het Nederlansds Dat dit met zonder 
moeite gebeurde, kon me met ontmoedigen 
Daar het resultaat weinig bevredigend was, — 
iedereen had me hiervoor gewaarschuwd — 
stelde ik een einde aan het dagonderwijs en 
volgde avondschool En dit, nog altijd in de taal 
die ik me eigen wou maken 

Pas in 1986 behaalde ik mijn eerste diploma 
(Ned) Hiermee verdwenen de laatste sporen 
van mijn franstaiige verleden want ik beheers
te de taal ook beter 

Thuis stond iedereen zo verbaasd dat ze de 
theologie van het FDF begonnen te wantrou
wen Ofschoon ze zelf eentalig Frans bleven, 
wenden ze zich tot mij om Nederlands aan hun 
kinderen te leren Sommigen hebben echter 
wel bedacht omdat ik hun kinderen zou beïn
vloeden I 

Vandaag, na meer dan tien jaar (ontvoog-
dings-)strijd, voel ik me volwaardig Vlaming 
(Flamand a part entiere) Hiermee heb ik mijn 
broers en zusters en andere Franstaligen die 
me gekend hebben, bewezen dat een kulturele 
vervreemding met onomkeerbaar is 

Alleen wou ik dat ze me beter begrepen en 
me volgden l^aar ze konden met, kunnen met 
en ze zullen het nooit kunnen 

Steven Collet, St.-Pieters-Leeuw 

ZETDUIVELS 
Sedert WIJ in een nieuwe formule verschijnt 

krioelt het van slordige en storende drukfouten 
die de leesbaarheid van de vele goede rubne-
ken schaadt 

Daar noch hoofdredakteur, noch rubriekre-
dakteuren dit euvel hebben verholpen, noch 
lezers hierop de aandacht hebben gevestigd 
noopt me tot deze brief 

Het gebruik van een kon-ektiehaak door de 
zetter en de aanwerving van een korrektor 
kunnen deze fouten vermijden 

H.K., Aalst 

AANVULLING 
Wat lezer M Vandamme (Oostende) in WIJ, 

21 juli j 1 schrijft, lijkt juist 
„Hitler heeft Polen aangevallen en daarom 

hebben Engelsen en Fransen de oorlog aan 
Duitsland verklaard " 

Maar de briefschrijver vergeet er bij te vra
gen „En wie viel er Polen langs de andere 
kant aan maar bleef toch de lieve bondgenoot 
van Engeland en Amenka'" 

S.E., Gent 

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

MOBUTU 
Aan despoot en miljardair Mobutu wordt 

voor 11 miljard schulden kwijtgescholden Op
nieuw wint Zaïrese chantage het op Westerse 
naieviteit 

Toen ik in Zaïre, als ontwikkelingshelper, in 
de jaren '60 de opkomst van Mobutu mee
maakte en zag hoe het volk nog armer werd en 
de president steeds rijker, konden wij als 
Vlamingen alleen maar hopen dat er ooit een 
Vlaams minister eens rechtlijnig zou zeggen 
hoe WIJ Vlamingen ontwikkelingshulp zagen 

Niet op z'n Belgisch, met voor enkele grote 
Waalse bedrijven, met voorde Brusselse bour
geoisie, maar hulp geven aan de kleine Zaïre
se burger 

30 jaar blijft zich de afzetterij herhalen (on

der dreiging van de terugzending der koope-
ranten), is het geld op dan wordt er wel een 
Kamanda wa Kamanda op de sullige Belgen 
afgestuurd met gegarandeerd resultaat toe
geven 

Toen, nu en morgen weer, want het zal met 
veranderen minister Geens droomt als hij in 
het WIJ-interview (nr, 29-'89) zegt 

—,, De kwijtschelding van bijna 11 miljard 
schulden komen onrechtstreeks ten goede 
aan de gemiddelde C) burger " 

— „ WIJ willen in ieder geval dat het geld 
besteed wordt aan de bouw van scholen, 
hospitalen, wegen kortom alles waar de 
gemiddelde C) Zaïrese burger behoefte aan 
heeft" 

Minister Geens moet toch weten dat Mobutu 
beslist wat er met ons ontwikkelings- en belas
tingsgeld gebeurt 

Ik had op zijn minst een eigen rechtlijnig 
standpunt verwacht van een VU-mimster 

Het toegeven aan de nieuwe afpersing is 
een kaakslag aan de „gemiddelde" Vlaamse 
belastingbetaler en een typisch Belgische op
lossing 

Het inten/iew verscheen dan ook in het WIJ-
21 juli nummer 

Als de partijtop een doorlichting mocht ma
ken van het verwaterde VU-imago dan is ons 
ontwikkelingsbeleid daar een mooi voorbeeld 
van 

Jef Van Bree, Overpelt 

WERKAANBIEDING 
De Vereniging van Steden en Gemeenten zoekt 

met het oog op het inrichten van een geautomati
seerde jundische databank voor spoedige indienst 
treding (m/v) 

tweetalige licentiaat in de rechten 

Funktie meewerken aan het opstarten en beheren 
van een geautomatiseerde jundische databank voor 
de plaatselijke besturen 

Profiel tweetalig Nederlans/Frans teamgeest 
organisatietalent en nauwkeurigheid interesse voor 
informatika enige ervanng in een juridisch dokumen 
tatiecentrum is een pluspunt 

Kandidatuur met cv naar BCTP Livornostraat 45 
1050 Brussel onder de referentie M67 

DIENSTBETOON 
Voor dienstbetoon bij vice eerste minister H 

Schiltz kan men alle maandagen van 16 tot 18u 30 
terecht in het VU-sekretariaat J Liesstraat 2 (hoek 
Amenkalei) te 2018 Antwerpen Tel 03/232 82 08 
Voor dnngende zaken tijdens kantooruren, op het 
tel nr 02/237 9311 

ZOEKERTJE 
D Architektenburo Jan Strynckx bvba Rotstraat 60 
te 9140 Zele (052/44 49 83) zoekt dringend twee 
stagiairs 
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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 PVBA 

^kj HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ Tel 03/457 23 89 

« ^ 
InniMlwtfk 

Z O ' V B U . «ETEIl 
•MMMrktoaraialMr 

k v ^ É . i : - ^ 4 i 
ANTWERMN T.~«31.HM 

mmmm 
^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 ^ 
Bewegmg? X 

Bezoek dan m Leuven, Panjsstraat 75 f 
de IJzerbedevaartwmkel. 1 

Openingsuren: elke werkdag van V ^ 
14U.30 tot 17U.30. Op vrijdag ook in de ' ^ V / 
voormiddag van IOu.30 tot 12u.15. Tele- ^ 
foon: 016/22.09.66. 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Herman Walraevens 

Aanleggen van terrassen, 
klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

tmmJ^^mÊrmmMtmttn/ttiiittiitiiiti 

verandas genkn.v. 
Kreatiever bouwen voor beter wonen' 

Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel (011 )36 32 60 

BON: 
Ja ik wens 
gen 

Naam 

Adres 

Gemeente 

Indien geen 

vrijblijvend bezoek aan 

telefoon vermeldt dag 

Info 1 1 veranda/pergola 
[ J veranda/pergola 

AZ Pnve 
Horeca 

huis voor informatie 

Tel 

en uur van afspraak 

en inlichtin 1 



OOKDITISEBES 1̂ 1 van oude machines, toestellen 
of documenten, van industrieel-
archeologische waarde, dreigen 
onder een niet aflatende vernieu
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 vededen koos EBES 
een origineel kader: de oude 
machinezaal van Centrale Langer-
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 EBES 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

cc 
liJ > 
< 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de fc>uitengewone 
gezondhejdseigenschappen van «Tönissteiner Sprudei». 
In latere tijden vestigde de toenmai^ mlneraJenkenners 
tierhaafdelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
2e prezen het niet aileen aan als een heerlijk dofstlessend mkJdel. 
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun lovende rapporten werden z ^ s teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude ooi1«3nden. 

Bij de bnan vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirabifis» ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
«de beroemdste bron onzer tijdrekening». 
Tönissteiner Sprudei is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaasr«n voorstanderktier 
(prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na. 

dannontéteking. Zenuw- en funktionele storingen. 
3. chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 

chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie). 
4. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. 

Urinezuur diathese met haar gevolgen. J'icht. 
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