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NV BERT Cars en Trucks
Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN

Tel.

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

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

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

tel. 03/236.45.31

Open van 10 tot 19 u.

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

Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortier
02/428.69.84

A

y ^

nv d e winne-fabrisac
migrostraat 128
-B 9328 schoonaarde
dendermonde
052 42 33 04 - 42 39 16

aruKKenj

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

Alle trofeeën, wimpels, bekers,
speldjes, badges, enz.
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baron ruzettelaan 78
^
8320 bruggf 4
A
l^baan brugge - oostkamp^^
• ^
090/3574 04 i f l

\^^^^^^^'

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

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

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

053/80.10.09

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

EERST DIT

DE WAARDE VAN
EEN AKKOORD

E

IGENLIJK is het maar goed dat de kamers weer geopend zijn
want blijkbaar hebben te veel parlementsleden niks om
handen en zoeken een tijdverdrijf in het afleggen van
verklaringen. Hoe straffer hoe liever, zodat zelfs de pers aan
het blozen gaat.
Nu de Wetstraat hen weer heeft samengebracht liggen
uitspraken-in het-wilde-weg wat minder voor de hand en
kunnen ze hun tijd vullen met het werk waarvoor de bevolking
hen heeft verkozen.
Het is anders wel het nazomertje van de krasse verklaringen geweest. En toch mag men niet te lichtzinning over het
gepraat heenstappen, wellicht leren ze ons wat. Waarschijnlijk zijn een
aantal verkozenen geschrokken van de draagwijdte die de staatshervorming de jongste maanden heeft bereikt. Worden sommige verkozenen
door krachten achter hun schermen aangemaand om nü de zware voet
op de rem te zetten?
In zijn boek Sire, geef mij honderd dagen licht Hugo De Ridder een
tipje van de sluier over het totstandkomen van deze grondwetwijzigende
regering op. Maar vertelt de auteur wel alles? Waarom heeft hij het met
gehad over de krachten die tijdens de regeringsvorming gepoogd
hebben een stokje voor deze staatshervorming te steken?
Er zijn de jongste dagen te veel tekenen van nauwelijks verborgen
gemanoeuvreer die er op wijzen dat het voor
sommigen welletjes is geweest. In alle duidelijkheid : voor ons is het met welletjes geweest I
De Volksunie is in deze regering getreden
met welbepaalde doelen voor ogen: de venwezenlijking van een verstrekkende federalizering, een ernstige aanpak van de financiële
krisis en de aanzet tot een nieuwe politieke
kuituur.
En het mag gezegd worden — ook al ziet het
grote publiek het nog niet voldoende — dat
deze drie punten bestendig hoog op de agenda staan. De staatshervorming wordt nu reeds
door specialisten een grondwetsrevolutie genoemd. Voor het eerst in vijftig jaar werd de
Rijksbegroting tijdig ingediend en met het
moeilijke dossier over de politieke benoemingen werd een aanvang
gemaakt. De VU-aanwezigheid in de regering heeft daar veel mee te
maken.
Omdat de Vlaams-nationalisten enorm veel belang hechten aan deze
venwezenlijkingen kunnen zij enkel en alleen verwijzen naar het
afgesloten regeerakkoord waarin deze doelen zwart op wit staan
geschreven.
En dan speelt het geen rol wat andere partijvoorzitters, andere
kongressen, ja zelfs denkdagen daarover weten te vertellen.
Hoe moeten die uitspraken geëvalueerd worden? PSC-voorzitter

Deprez vertegenwoordigt een uiterst behoudsgezinde franstalige fraktie
die de staatshervorming met weinig liefde bejegent en nooit tuk is
geweest op klare en goed afgelijnde strukturen in België. Die partij blijkt
er alle baat bij te hebben dat de bevolking geen klaarte ziet in de nieuwe
verhoudingen zodat zij als verdediger van het oude België naar
konservatieve stemmen kan blijven vissen.
Ene Van Rompuy is uit de CVP-denkdag gekomen met de verrassende verklaring dat voor hem het regereerakkoord met betrekking tot de
derde faze van de staatshervorming acliterhaald en voorbijgestreefd is.
Spreekt Van Rompuy in eigen naam of ook in de naam van zijn broervoorzitter? Spreken CVP en PSC opnieuw uit één mond? Welke rol
speelt de Boerenbond nu meer en meer stemmen opgaan om ook
Landbouw te federalizeren?
Tal van redenen kunnen de CVP tot dergelijk standpunt dwingen. Ziet
de partij dossiers — abortus, b.v. ? — op haar afkomen die voor zware
interne moeilijkheden kunnen zorgen? Bereidt zij daarom de ontsnappingsroute voor? Wie zal het zeggen?
Het koele antwoord dat Jaak Gabriels van Hemian Van Rompuy
mocht ontvangen over een Vlaams pakt wijst m die nchting.
Zo'n pakt, reeds eerder met grote instemming gevraagd door de
IJzerbedevaartvoorzitter zou nochtans een stevig houvast bieden waarrond zich alle krachten in Vlaanderen kunnen verzamelen.
De rechtstreekse verkiezing van een Vlaams
en een Waals parlement, het afschaffen van
f*^
r^^
^^^ dubbelmandaat, het recht voor gemeen[: mU.^
schappen en gewesten om buitenlandse ver! • • » • ^^iigy
dragen te sluiten en tenslotte het toekennen
van de restbevoegdheden zijn geen nieuwe
uitvindingen want staan zwart op wit in het
regeerakkoord.
Dat Eric Van Rompuy nu plots doet alsof het
allemaal niet meer hoeft kan alleen maar
verbazen. Zelfs het kristendemokratische dagblad He/ Volk stelt grote vragen naast de ernst
van de uitspraak en noemt deze een proefballon om de VU te testen.
De Vlaams-nationalisten mogen er met door
in de war raken. Wat in het regeerakkoord
slaat pnmeert en werd noch lichtzinnig noch voor de tnbune neergeschreven.
WIJ heeft de dames en heren in de Wetstraat met de les te spellen
maar er staat zoveel werk aan de parlementaire winkel dat het gekrakeel
nu best ophoudt en het werk in alle ernst hervat.
Toch nog even dit. Nu blijkt dat de zogenaamde volksdemokratieèn
van Oost-Europa een na een uit mekaar spatten en leugens blijken te
zijn doen onze verkozenen er best aan hun parlementaire opdracht naar
best vermogen te vervullen. Het is een waarborg voor onze demokratie.
Maurlts Van Liedekerke
WIJ
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INHOUD
De ekonomische toestand van
België is rooskleurig: de konkurrentiekracht is hersteld, de
investeringen stijgen sterk, het
tekort op de betalingsbalans is verdwenen, de inflatie is onder kontrole,
het begrotingstekort vermindert en
de werkloosheid daalt.
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Het parlement heeft de
werkzaamheden
hervat.
Het belooft een boeiende
parlementaire herfst te

worden.

Vlaams-Nationaal
Weekblad

11

Volgens de VU-fraktie in de
Vlaamse Raad kan Vlaanderen over de jongste 20
jaar een rekening voorleggen van 60 miljard die het nederlandstalig onderwijs te weinig kreeg.

Uitgave van het Vlaams Pers-,
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Op het vlak van de regionaIe televisie loopt Vlaanderen in vergelijking met zijn
buren hopeloos achter.
Een testbeeld van de Vlaamse regionale televisie.
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In Nederland ontstond heel
wat beroering over de kommerciële televisie. Vreemd
genoeg moeten de nederlandstalige kommerciëie zenders buitenlands zijn om op de kabel te mogen.
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'^'®^ Mertens studeerde als
I SC humaniorastudent een jaar
I ^ J in Ash Grove, Missouri
(VS). Een verrijkende belevenis of een jaar van heimwee?
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De Regenboogfraktie stelde een beleidsplan aan de
pers voor, dat handelt over
de spanningen waarmee
de westerse kuituur te kampen heeft
en die binnenkort een oplossing moeten krijgen.
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Is beringiet het wondermiddel om de door zware metalen fel vergiftigde gronden te zuiveren?
Het 25ste seizoen van het
NTG werd ingezet met de
première van Anton Tsjechovs Drie Zusters.
Nu Chris Evert voorgoed
met proftennis stopt, zal
het vrouwentennis er ongetwijfeld armer uitzien.
(omslagfoto R. Szommer)

DOORDEWEEKS

NINOVE
De verkiezingen in Ninove zijn een ware
zegetocht geworden voor burgemeester Cosijns. Met 7.491 voorl<eurstemmen op een
totaal van bijna 23.000 behaalde de lijsttrekker
van de PVV-Centrumlijst een monsterskore,
en meteen de absolute meerderheid. Dit ging
ten koste van alle andere partijen.
De CVP kreeg de zwaarste klappen: een
verlies van bijna 1.500 stemmen en twee
zetels. Ook de SP verliest bijna 1.000 stemmen en één zetel. De VU verloor uiteindelijk
ook 400 stemmen en een zetel, al heeft die
lang aan een zijden draadje gehangen. Agaiev
en het Vlaams Blok kwamen in het stuk niet
voor.
De klacht van de Centrumlijst bij de Raad
van State heeft Cosijns dus geen windeieren
gelegd. De VU mag nu het hoofd niet laten
hangen. Terug de handen uit de mouwen is de
boodschap. Uiteindelijk ondervond de partij
alleen schade van het Cosijns-effekt. De verkiezingen in Ninove waren immers verkiezingen pro of kontra Ck)sijns. En die zal hoogstwaarschijnlijk (Cosijns IS er 69) zijn laatste
ambtstermijn beginnen.

De komst van Gorbatsjov naar de DDR wekte er grote verwachtingen los. Een
sprekend beeld van een van de duizenden manifestanten.
(foto epa)

kundige stukken bij een aantal Vlaamse leden
Deze cijfers zijn gespreid over de eerste acht
maanden van '89; uit steekproeven blijkt dat
voor het najaar de negatieve trend nog wordt
versterkt, zodat de Vlaamse weekbladen in
Volgens een onderzoek van de R.U. Gent
één jaar nagenoeg de helft van hun reklamefunktioneert de Raad van State met meer zoals
omzet moeten inleveren. Dit staat in schnl
het hoort. De Raad van State is het enige
kontrast met de globale stijging van de reklarechtskollege waar de burger terecht kan als
me-investeringen, die in '87 22% en in '88
hij een administratieve beslissing van een
10% bedroeg. Volgens het NFWI werden de
bestur, instelling of gelijk welke overheid wil
reklamevolumes in de audiovisuele sektor voor
aanvechten De procedures voor de Raad van
een groot gedeelte onttrokken aan de Vlaamse
State slepen echter ontzettend lang aan: gepersbedrijven.
middeld duurt een proces drie jaar. In Nederland IS de gemiddelde duurtijd van een proceDe federatie waarschuwt ervoor om ook
dure drie keer korter.
reklame toe te laten op de openbare omroep.
Het spreekt voor zich dat voor bvb. milieuza- Dit zou de negatieve uitwerking op de Vlaamse
ken en ruimtelijke ordening deze gang van pers alleen maar verhogen, met fatale gevolzaken alle efficiëntie mist. Door de lange duur gen voor meerdere titels, aldus de mededevan de processen is een uitspraak in de feiten ling.
dikwijls al achterhaald. Slechts 60% van de
beslissingen van het administratief rechtskollege worden uitgevoerd (of kunnen uitgevoerd
worden).

RAAD VAN STATE

MARIBEL-MIUARD

De Kempense Steenkoolmijnen moeten 960
miljoen frank terugbetalen aan de overheid.
Volgens het Rekenhof heeft KS in de penode
na '83 ten onrechte gebruik gemaakt van de
mogelijkheden geboden door de Maribel-operatie om een deel van de sociale lasten op de
Luidens een persmededeling van de Natiolonen te rekupereren KS heeft een dagvaarnale Federatie van Informatieweekbladen
ding ontvangen om de som terug te storten in
(NFIW) hebben de nederlandstalige weekblahet Nationaal Pensioenfonds. Het bevel tot
den van januari tot en met augustus '89 een betalen komt van minister Busquin.
gemiddeld verlies geleden in publicitaire ruimte van 39,6% en een gemiddeld verlies in
De direktie van KS is het met deze gang van
reklame-omzet vsan 41,8%.
zaken niet eens. Volgens het Rekenhof zou KS
de voorbije jaren met voldaan hebben aan een
De NFWI kwam tot deze onthutsende vastaantal voorwaarden om van de Maribel-voorstellingen na een onderzoek van boekhoud-

WEEKBLADPERS
-50%

5

delen te kunnen genieten. KS had een CAO
moeten afsluiten en deze ter ondertekening
voorleggen aan de minister van Arbeid en
Tewerkstelling. Dat zou niet gebeurd zijn, en
daarop berust de eis om de 960 miljoen terug
te storten. Volgens KS werd de bedoelde CAO
wel degelijk naar de bevoegde minister gestuurd, maar het die per bnef weten dat zijn
handtekening met nodig was. Het oordeel is nu
aan de rechter...

FACILITEITEN
KNOKKE?
,, Nous avons Ie plaisir de vous inviter a notre
cinquième PROMENADE PEDESTRE". Zo
begint een in het Frans en verso in het
Nederlands opgesteld strooibnefje uitgaande
van de Stedelijke Basisschool, Edward Verheyestraat 5 te Knokke-Heist. Dit is werkelijk al
te grof. Men mag van een gemeentelijke instelling toch wel verwachten dat ze weet dat
Knokke in Vlaanderen ligt en geen faciliteitengemeente IS, en dat bijgevolg in geschriften
uitgaande van die instelling het Nederlands,
en alleen het Nederlands gebezigd mag worden.
Wat wil het organiserende ouderkomitee van
de Stedelijke Basisscholen dan wel bereiken?
Franstalige toensten aantrekken? Aantonen
dat men met Frans in Knokke even ver komt
als met Nederlands? Zeker van een school
mag men wat meer gezond verstand verwachten. De taak van de VU is ver van af: waakzaamheid IS in heel Vlaanderen nog steeds
geboden.
WIJ - 13 OKTOBER 1989

DOORDEWEEKS

LUIK
De jongste dagen duiken hier en daar geruchten op, als zouden de "overtollige" ambtenaren van de stad Luik kunnen profiteren
van een nationaal vervroegd pensioen. Daartoe zou men dan een aantal luikjes van de
programmawet inroepen die daarop betrekking hebben.
Vice-premier Schiltz ontkende op de meest
formele manier dat de artikels in de programmawet die handelen over een vervroegde
oppensioenstelling van stadsambtenaren, ook
maar enige weerslag zouden hebben op het
nationaal budget.
Schiltz verklaarde verder dat er bij de behandeling van de programmawet in de ministerraad formeel is bevestigd dat beslissingen,
door lokale overheden genomen in verband
met vervroegd-pensioenregelingen ten laste
zijn van die betrokken overheden. Daarmee
drukt Schiltz voorgoed alle loze geruchten
terzake de kop in.
Intussen greep er weer een gemeenteraad
plaats in Luik. Daar slaagde men er weer met
in het sanenngsplan voor de vurige stede
volledig goed te keuren. Twistpunt blijft het
gedwongen ontslag of de "ter beschikkingstelling" van ongeveer duizend personeelsleden.
Daardoor voldoet Luik niet aan de voorwaarden om een staatswaarborg te krijgen van het
Waals gewest, en kan de stad dus financieel
niet voortgeholpen worden. Het stadspersoneel, dat nog wacht op de wedden van september, begint ongeduldig te worden. In de kantoren van het Gemeentekrediet trachtte men
brand te stichten, en in de lokalen van de
Luikse PSC werd een ware ravage aangericht.
De Luikse PS-raadsleden die tegen hun eigen
kollege blijven stemmen, spelen een gevaarlijk
spelletje. Dat Luik uiteindelijk toch tot een
i<nieval zal verplicht worden, staat immers
vast. Hoe langer de raadsleden dat uitstellen,
hoe zwaarder de vernedering zal zijn.

LETLAND WIL
ONAFHANKELIJKHEID
Het Volksfront van Letland keurde een programma goed dat naar de onafhankelijkheid
van de Sovjet-repubiiek moet leiden. Uiteindelijk werd een gematigde versie van het onafhankelijkheidsplan aangenomen. Scherpe kntiek op de Sovjet-KP werd geschrapt. Hiermee
willen de gematigden in het Volksfront de
hervormingsplannen van Gorbatsjov niet in het
gedrang brengen.
Het Volksfront wil het herstel van de onafhankelijkheid van de Letse staat door het
kreëren van een demokratische parlementaire
republiek. Er moet een meerpartijenstelsel
komen, de marktekonomie moet hersteld worden, en het partikulier bezit in de ekonomie
WIJ - 13 OKTOBER 1989

Net nu in Brussel de veertiendaagse van de veiligheid loopt werd de hoofdstad
opgeschrikt door een moordende gaseksplosie in de Dansaertstraat. Er vielen
drie doden en evenveel zwaargewonden. De ontploffing is waarschijnlijk te wijten
aan een lek in de gasleidingen. Volgens staatssekretaris Vic Anciaux leeft Brussel
op een ware iastx>m omdat niemand precies weet waar de oude gasleidingen
zich bevinden, (zie ook Kortweg biz. 7)
(foto VUM)
moet henngevoerd worden. Het Volksfront wil
ook de banden met de andere Baltische republieken Estland en Litouwen nauwer aanhalen.

NOBELPRIJS
GENEESKUNDE

De Nobelprijs voor Geneeskunde werd toegekend aan de Amerikanen IVlichael Bishop en
Harold Varmus. Ze kregen de prijs voor hun
studie van de omzetting van normale celgroei
naar de woekergroei van een kankercel. BisIn het maandblad Vrij van de PVV-agglome- hop en Varmus ontdekten nl. de onkogenen.
ratie Brussel lazen we een interessante nabe- Dat zijn delen van het erfelijk matenaal van
schouwing bij de verkiezingen voor de hoofd- lichaamscellen, die kanker veroorzaken wanstedelijke raad van 18 juni Voor de Volksunie neer ZIJ door uitwendige faktoren geaktiveerd
werd toen alleen Vic Anciaux, momenteel worden Bishop en Varmus konstateerden bij
staatssekretaris, verkozen. Bij die verkiezin- kippen dat het kankerverwekkende gen van
gen werd de laatste nederlandstalige zetel bepaalde retrovirussen, die kanker veroorzaechter toegekend op een verschil van een 700- ken, Uit het erfelijk materiaal van de kip afkomtal stemmen. 700 stemmen zijn rap gewonnen stig moest zijn.
of verloren, schrijft de kommentator van Vrij
In wetenschappelijke kringen is er een rel
terecht.
van jewelste ontstaan rond de toekenning van
En hij vervolgt met een vaststelling waarvan de prijs. De Fransman Dominique Stehelin
beweert immers dat hij in feite de ontdekking
ook de VU iets kan leren: „Zo had de PVV
deed, toen hij op het laboratorium van Bishop
zeker in 100 telburo's geen getuige. Laten wij
en Varmus werkte. Hij was toen nauwelijks 28
aannemen dat we in elk stemburo zonder
getuige, voor twee stemmen bestolen wer- jaar oud. Stehelin is momenteel onderzoeksleiden... dat geeft al 200 stemmen verschil. Een der bij het Rijselse Pasteur Instituut, en was de
typisch bewijs hiervoor is dit van een PVV- voornaamste auteur van het eerste bencht
kandidaat die in zijn eigen kanton O stemmen over onkogenen in het vaktijdblad Nature.
behaalde.
Verschillende bronnen uit het kankeronderDe afdelingen dienen bij verkiezingen dus zoek bevestigen dat de prijs eigenlijk naar
Stehelin had moeten gaan. Aan de Nobelprijs
absoluut tijdig te starten met het rekruteren en
IS dit jaar bijna 20 miljoen frank verbonden.
het aanduiden van getuigen."

BRUSSELSE
VERKIEZINGEN

6

KORTWEG

VIC ANCIAUX OVER DE
BRUSSELSE BRANDWEER

• De Nobelprijs voor de Vrede werd dit jaar
toegel(end aan de Dalai Lama of de godIconing van Tibet. De Dalai Lama ijvert vanuit
zijn ballingsoord reeds jaren op gevKeldloze
wijze voor de onafhanl<elijkheid van Tibet,
dat momenteel door China bezet wordt. De
toekenning van de prestigieuze prijs wordt
ook beschouwd als een teken van steun aan
de demokratiseringsbeweging in China.
• De moord op de voorzitter van het Joods
• Als staatssekretaris voor het Brusselse
Koördinatiecentrum dr. Wybran werd onder
hoofdstedelijke gewest bent U o.a. bevoegd
meer opgeëist door de Soldaten van het
voor de brandweer. Tijdens een persontRecht, die ook verantwoordelijk waren voor
moeting hield U een pleidooi voor een beter
de gijzeling van Jan Cools.
beleid inzake brandpreventie en -bestrij• Op 96-jarige leeftijd stierf Robert Poulet
ding. Wat schort er dan aan de Brusselse
aan een hartaanval. Hij was een van de
brandweer?
Belgische hoofdrolspelers uit de tweede wereldoorlog. Trouw aan "koning en vader„Er is een schrijnend personeelstel<ort. I^et
land" werd de royalist na de oorlog mede om
huidige l<ader is niet opgevuld en is trouwens
die reden ter dood veroordeeld. Na zijn
t.a.v. de groeiende behoeften en vragen 25%
vrijlating wachtte hij vergeefs op moreel
te laag. Dit tekort heeft tot gevolg dat er
eerherstel.
onvoldoende tijd aan de opleiding kan gewijd
• De Kommunistische Partij van Hongarije
worden. Door dit alles daalt de vorming en de
bestaat niet meer. Op het kongres In Boedafysieke training van de manschappen.
pest werd na veertig jaar marksisme-leninisme besloten de KP om te vormen tot een
De toestand van het rollend materiaal wordt
Socialistische Partij.
beangstigend. Enkele wagens zijn 17 tot 18
• In een antwoord op de oproep van de
jaar oud. Het is slechts dankzij een permanenVolksunie om inzake de derde faze een
te inspanning van de onderhoudsploegen dat
Vlaams pakt af te sluiten tussen de Vlaamse
dit materieel in gebruik kan blijven."
regeringspartijen, verklaarde het CVP-partijbestuur dat er „gestreefd moet worden naar
een eensgezind standpunt maar zonder dat • Het brandbeleid moet volgens U waardig
dit de vorm hoeft aan te nemen van "pakten" zijn aan de hoofdstad van Europa. Met
of formele overeenkomsten waarvan steeds welke ekstra moeilijkheden zal de brandpartijpolitiek misbruik kan worden gemaakt weer na '92 te kampen hebben?
door één van de ondertekenenden". De PW
toonde zich wel bereid om mee te werken in
,,Een zieltogende agglomeratie heeft de uitde parlementaire werkgroep over de derde
dagingen, die Brussel als internationaal cenfaze, maar dan alleen indien men o.m. ook
trum stelt, helemaal niet opgevangen. Vooral
bereid is de eerste en de tweede faze terug
de jongste twee jaren werden de problemen
bespreekbaar te stellen. Niet dus.
scherper. Brussel kent immers een heel snelle
• De komst van Gorbie heeft heel wat verevolutie. Op korte tijd groeit de hoofdstad van
wachtingen losgeweekt in de DDR. In de
het land uit tot hoofdstad van Europa. De
straten van Leipzig manifesteerden tienduiverkeersdrukte is enorm gestegen en neemt
zenden voor demokratie en politieke hervornog altijd toe. Hierdoor wordt een efficiënte en
mingen. Gorbatsjov zelf zei het niet met
snelle tussenkomst van de brandweer steeds
zoveel woorden, maar de Sovjet-lelder stelde
moeilijker. Door de toevloed van kantoren
toch dat de ODR-autoritelten uiteindelijk niet
buiten de wil van het volk kunnen regeren. De
stapelen de brandpreventiedossiers zich op en
centrale overheid schijnt dit nog niet te behun behandeling is niet bij te houden.
grijpen, maar regionale overtieden knoopten
Vandaag, maar zeker na '92 is er een
reeds gesprekken aan met de manifestanten.
stijgende behoefte aan veiligheid en bescher• Het Leuvense KVHV is gezwicht voor
ming van de inwoners, maar ook van vele
Happart. Op 17 oktober zal Happart voor het
internationale instellingen. Vandaag staan we
eerst in Vlaanderen deelnemen aan een devoor de verplichte uitdaging de brandweerbat Deze primeur wou het KVHV blijkbaar
kost wat kost op haar palmares schrijven.
dienst van de Brusselse agglomeratie om te
Happart stelde immers als voorwaarde voor
vormen tot deze van de Europese hoofdstad."
zijn deelname dat het debat met simultaanvertaling zou verlopen.
• Daags na uw perskonferentie meldden
• Na een tocht van meer dan 700 kilometer
een aantal kranten dat U zou verklaard
per rolstoel door Vlaanderen is Jeait>Marie
hebben dat de Brusselse brandweerlui
De Roovere weer in Meise aangekomen. De
"Arabisch" zouden moeten leren. Klopt
Roovere wou daarmee de overheden en de
dit?
bevolking sensibiliseren voor de problemen
van de rolstoelgebruikers. Hij verzamelde
,,Eén van de 4 konkrete projekten die ik
ook financiëte middelen voor een projekt
mobiele assistentie van Eigen Thuis uit Grimaankondigde, gaat over de permanente vorbergen. Jean-Marie dankt de vele VU-afdelinming van de brandweerman. Vooral op techgen doorheen Vlaanderen voor hun daadnisch vlak, maar ook de talenkennis van de
werketijke steun.
officieren en manschappen dient aange-
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scherpt. Dit is noodzakelijk voor een korps,
waarvan elk lid afzonderlijk in nauw kontakt
kan komen met de bevolking, en dat verantwoordelijkheid draagt ten overstaan van een
meertalige internationale samenleving die de
Brusselse is.
Ik bedoelde in de eerste plaats de kennis
van het Nederlands en het Frans. I^aar ik
sprak ook over een elementaire kennis van het
Engels en Duits, zo mogelijk van enkele begrippen Italiaans en Spaans en misschien
zelfs Arabisch. I^eer heb ik hierover met gezegd. Ook niet minder. fAaar deze paar woorden op een geheel van zeven bladzijden werden als sensatie opgeblazen."
• Hebt U nog andere konkrete projekten
voor de toekomst?
,,0p 12 oktober heb ik een werkgroep gestart die als opdracht heeft de Inplanting van
de brandweerposten in het Brusselse hoofdstedelijke gewest te bestuderen. Zij moet een
voorstel uitwerken inzake de bezetting van
deze posten, de afbakening van de sektoren
zowel van de posten als van de verschillende
erkende 100-ziekenhuizen.
De werkgroep is hoofdzakelijk samengesteld uit brandweerofficieren, vertegenwoordigers van de voornaamste ziekenhuizen en een
verkeersdeskundige. Het ligt in mijn bedoeling
de besluiten van deze werkgroep te konfronteren met de zienswijze van de rijkswacht en de
verschillende politiekorpsen.
Vooraleer te beslissen zal ik bovendien een
daadwerkelijke inspraak organiseren van de
bewoners van de voorgestelde inplantingsplaatsen."
WIJ - 13 OKTOBER 1989

OOK GOED NIEUWS
IS NIEUWS
E krisis van eind zeventig, begin
tachtiger jaren had het ons bijna
doen vergeten een ekonomie kan
groeien Een paar jaar geleden
deed een voor ekonomisten, eigenaardige terminologie haar intrede Nulgroei, grenzen aan de
groei, stagflatie (geen groei maar
toch inflatie), vervangekonomie
na twee decennia ongebreidelde
welvaartsstijging was het even
wennen Vandaag krijgen we de indruk dat het
ekonomische (en sociaal) doemdenken van de
jongste jaren enigszins voorhang is geweest
In volume zou het Bruto Nationaal Produkt,
onze gezamenlijke ekonomische produktie, m
1988 met 3,9 percent toenemen Dit is het
beste cijfer in jaren, en de verbetering zet zich
ook dit en volgend jaar verder Daarmee zit ons
land voor het eerst sinds lang boven het EEGgemiddelde en skoort het beter dan het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Kanada en de
Verenigde Staten De ekonomische heropleving wordt in de eerste plaats gestuwd door de
private industriële produktie en de investenngen De eerste steeg met 2,5 percent in 1988
en 5,3 % dit jaar Voor de 12 EEG-landen
wordt dit op respektievelijk 2,1 en 4,2 %
geschat In het rijtje van de OESO-lidstaten
nemen enkel Japan en Spanje een betere
plaats in

D

Bijzonder goed nieuws is dat ook de investeringen een hoge vlucht nemen plus 21,8
percent in 1988 Daarmee wordt de nieuw
verworven welvaart meteen ook voor de toekomst vastgelegd Teleurstellend voor diegenen die zweren bij het overheidsinitiatief om de
ekonomische prestaties aan te zwengelen, is
de vaststelling dat de heropleving gerealiseerd
wordt zonder enige input vanwege vadertje
staat Integendeel, de overheidsuitgaven blijven al enkele jaren status quo, en verhezen
bijgevolg in het geheel van ekonomische faktoren aan belang Met de overheidsinvesteringen IS het bovendien nog erger gesteld

HERSTELBELEID
Dat deze verbetering m onze ekonomische
prestaties met van vandaag op morgen werd
gerealiseerd is vanzelfsprekend het ekonomisch eindprodukt is resultante van duizenWIJ - 13 OKTOBER 1989

den, miljoenen kleine en grote beslissingen
waarin verandenng tijd en moeite vergt Evenmin komen ze uit de hemel gevallen, ze zijn
deels het gevolg van beslissingen en maatregelen van de overheid, werkgevers en werknemers Toch mogen we ook dit weer met overdrijven, als klem land is België uitermate
gevoelig aan internationale ekonomische bewegingen
Om met dit laatste te beginnen België heeft
de meest open ekonomie van alle gemdustnaliseerde landen 70 percent van onze produktie
IS voorbestemd voor de uitvoer, tegen zowat

In mei van dit jaar publiceerde
het ministerie van Ekonomische
Zaken „Belgium's economy,
facts and figures 1988-1989",
een informatiebrochure voor het
internationale bedrijfsleven. „De
toestand in België is grondig gewijzigd", schrijft de minister in
zijn voorwoord. „De konkurrentiekracht is hersteld, de investeringen stijgen sterk, het tekort
op de betalingsbalans is verdwenen, inflatie wordt in de hand
gehouden, het begrotingstekort
vermindert, de werkloosheid
daalt."
Het is lang geleden dat een minister met een dergelijke positieve balans kon uitpakken. Nochtans wordt de waarheid geen
geweld aangedaan.
27 percent voor de EEG-landen en 7 percent
voor de Verenigde Staten Onze invoer schommelt rond eenzelfde percentage Dit maakt
onze ekonomie natuurlijk bijzonder gevoelig
voor de ekonomische tendenzen in het buitenland, het inkomen in onze eksportlanden, de
energieprijzen, de wisselkoersen
Meestal
geldt dit in de twee richtingen Zo heeft België
ten volle kunnen profiteren van de lagere
energieprijzen sinds 1986 Het hoge beschikbare inkomen in onze buurlanden stimuleert
onze eksport
In een dergelijke open ekonomie speelt het
konkurrentievermogen van onze bedrijven
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sterk mee in het bepalen van onze groeimogelijkheden Precies op deze faktor heeft het
herstelbeleid van het begin van de jaren tachtig willen inspelen De bevolking leverde loon
in ten gunste van de ondernemingen Tussen
1982 en 1985 is de kost van de arbeidseenheden in vergelijking met de meeste landen sterk
gedaald Sindsdien verhoogt deze kost lichtjes
met 2,2 % per jaar, hetgeen nog steeds een
stuk lager is dan in West-Duitsland (-i- 4,3 %)
en Japan (-i- 9,8 %) De vruchten van deze
,,buiknempolitiek" kunnen we nu plukken

WERKLOOSHEID DAALT
Een van de meest zichtbare elementen van
de ekonomische heropleving is de dalende
werkloosheid Vonge maand werden er 16 503
werklozen minder geteld Vlaanderen skoorde
best met zo'n 10 079 minder werklozen De
werkloosheidsgraad die in 1983 nog 12 percent bedroeg komt daarmee op het Europees
gemiddelde van 9,2 percent Regionaal gezien
kennen vooral de ekonomisch zwakste regio's
West-Vlaanderen en Limburg een stevige daling van hun werkloosheidscijfers, nl mm 17,4
en mm 15,7 percent
Het IS echter te vroeg om viktone te kraaien
Met 353 276 eenheden blijft de werkloosheid
hoog 74 465 jongeren kunnen nog met snel
aan een gepaste job worden geholpen en
vooral de vrouwen blijven met z'n 214 191 m
de kou staan Anderzijds wordt het voor bedrijven in Vlaanderen steeds moeilijker om de
juiste mensen aan te trekken Het resterend
aantal werklozen is steeds minder samendrukbaar eind augustus was 37,2 percent van het
aantal werklozen langer dan dne jaar „jobless"
Meer en meer ontstaat er een situatie van
selektieve schaarste op de arbeidsmarkt
Sommige opleidingen en sektoren bieden
geen uitzicht op werkgelegenheid, m andere
branches en kwalifikaties vinden bedrijven
geen mensen meer

INFLATIE-VRIJE GROEI
Opvallend voor deze konjunktuurherlevmg
in ons land is zeker en vast het uitblijven dan

het inflatiespook Een goed draaiende ekonomie zorgt voor meer inkomen, een stijgende
vraag, prijsstijgingen inflatie In ons land is
dat fenomeen vooralsnog uitgebleven Wellicfit IS dit te wijten aan de lage energieprijzen,
aan de eerder beperkte stijging van de privekonsumptie (plus 1,6 percent in 1988) en aan
het feit dat het beschikbaar inkomen ook
tijdens de laag-konjunktuurjaren behoorlijk
hoog IS gebleven als gevolg van ons vrij gul
sociaal stelsel De recente stijging van de
dollar en de rentevoeten onder impuls van
buitenlandse beslissingen, kunnen echter op
korte termijn roet in het eten gooien Vooraleer
de investenngen en het verbruik-op-krediet
hierdoor afgeremd worden kunnen ze de prijzen verhogen In eigen land zullen de recente
verhoging van de aksijnzen en het doorrekenen van — overigens gerechtigde — looneisen
in de konsumentenprijzen de inflatie inleiden
In normale omstandigheden zou dit goed
nieuws zijn voor de begrotingsminister Inflatie
en loonstijgingen zorgen ook voor meer inkomsten voor de schatkist Omdat de overheidsuitgaven statusquo blijven, kan het effekt van de

duurdere prijzen hierop beperkt worden gehouden

KOPBREKENS
De staat bevindt zich op dit ogenblik in een
dergelijke penibele toestand dat er van ,,normale omstandigheden" nauwelijks sprake is
Enerzijds wordt het effekt van de loon- en
prijsstijgingen sterk afgetopt door de indeksering van de belastingschalen en de belastingshervorming Daarenboven blijft ook de opbrengst van de vennootschapsbelasting achter op de stijging van de industnele produktie
en de winstmarges die een vergelijking met
onze buurlanden best mogen doorstaan Dit is
overigens geen pleidooi voor hogere belastingen op de ondernemingen De afgeleide effekten van een goeddraaiend bedrijfsleven op de
inkomsten van de sociale zekerheid (surplussen') en de opslorping van de werkloosheid
zijn immers met te verwaarlozen Hoedanook,

de staat heeft haar broodjes nog met gebakken
Anderzijds zorgen de recente stijgingen van
de kortlopende rentevoeten wel en snel voor
meer uitgaven voor de overheid De staatsschuld bedraagt immers reeds om bij de 7000
miljard frank, waarvan een derde kortlopend
Zolang dit probleem geen oplossing vindt in
een globale vermindenng van de overheidsschuld blijft de staat m nauwe schoentjes
zitten Ook vormt ze een risiko voor het ekonomisch groeipotentieel aangezien de overheidsuitgaven en -inkomsten hoedanook een afgeleide zijn van het ekonomisch sisteem Het
manifest ,,vergeten" van deze gouden regel
tot voor een paar jaar heeft ons wellicht in een
dergelijk moeilijke situatie gebracht Moge het
politiek geheugen ditmaal iets langer standhouden

Stefan Ector

KIEZEN VOOR KWALITEIT
De ekonomische heropleving mag dan nog
nieuw en broos zijn, ze heeft in alle geval het
voordeel dat er ruimte ontstaat voor een politiek en maatschappelijk denken dat verder
gaat dan de onmiddellijke problemen van zekerheid, werk, staatsfinancien
Keuze is een luxegoed dat we ons opnieuw
kunnen veroorloven Het zou dan ideologisch
kortzichtig zijn om op dit ogenblik de diskussies van de jaren zeventig opnieuw over te
doen Belangrijker dan de vraag naar de verdeling van het verworvene op dit ogenblik lijkt
mij deze naar de verdeling van de rijkdom in de
tijd Nauw venwant hiermee is de keuze tussen
kwantiteit en kwaliteit Een paar voorbeelden
kunnen dit illustreren

GROEI-DENKEN
Gelukkig heeft het ekonomisch doemdenken opnieuw plaats geruimd voor een zeker
optimisme Wordt dit vertaald in groei-obsessies of in een nieuw kwalitatief groeidenken'
In het eerste geval beperken onze ekonomische ambities zich tot de ruwbouw Werkgelegenheid beperkt zich tot het aantal tewerkgestelden, industnele produktie tot tonnenmaten
en nieuwe fabneksvestigingen, loondiskussies

tot procenten In het tweede geval wordt terdege rekening gehouden met preventieve milieuzorg, met diepte-investeringen en toekomstgenchte sektoren Het beschikbaar inkomen
maakt deel uit van een horizontale herverdelingsdiskussie tussen aktieven, de primaire en
sekundaire arbeidsmarkt en de niet-aktieven,
waaronder de langdurig werklozen Het kwaliteitsdenken vertaalt zich m het investeren van
een deel van de resultaten van de groei in
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in
welzijn en milieuzorg

ONDERWIJS
Een kwantitatieve benadenng van het onderwijs beperkt zich tot verdeling van middelen
over de netten, tot afstudeerresultaten en
demokratiseringsresultaten Kwaliteitsdenken
voegt hier nog een inhoudelijk aspekt aan toe
vorming tot zelfstandigheid, verdraagzaamheid en kreativiteit, samenwerking over ideologische opdelingen heen, kulturele bagage en
fleksibele specialisaties
Kwantiteit betekent in dit geval aantal ambtenaren, al dan met indeksenng, looneisen De
kwalitatieve benadenng houdt evenzeer rekening met behoeften aan openbare diensten,
fleksibiliteit, klantvnendelijkheid, modermse-
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ring Kwaliteitsdenken staat haaks op politizenng en versnippenng, veelal als gevolg van
persoonlijke machtsambities van verantwoordelijke ministers

OPENBARE
DIENSÏÏERLENING
Het IS aan een politieke partij als de VU om
resoluut te kiezen voor kwaliteit bij het bepalen
van beleidsvoorstellen ,,Kiezen voor kwaliteit" vindt als slogan haar vertaling in alle
domeinen van het maatschappelijke leven
Kwaliteit m het buitenlands beleid bijvoorbeeld
staat voor verdraagzaamheid en openheid,
intensieve kulturele en handelskontakten, het
doorbreken van het machtsdenken Kwaliteit
in de welzijnssektor betekent voorrang aan
kleinschaligheid, thuiszorg, respekt voor mensen, maatwerk Kwaliteit in de staatshervorming zorgt voor doorzichtige strukturen, demokratiserende autonomie, kommunautaire volwassenheid
„Kiezen voor kwaliteit" kan de rode draad in
het Betere Vlaanderen worden
Stefan Ector
WIJ - 13 OKTOBER 1989

VLAAMSE TOEKOMST
VEILIG STELLEN

H

ET wordt een erg druk werkjaar.
De begroting, de huurprijzen, de
bescherming van de verbruiker,
de voorlopige hechtenis, de Orde
van geneesheren, de ziekenfondsen, de vennootschapsbelastiing,
de
zwangerschapsafbreking...
over al deze ontwerpen — en de
lijst is verre van volledig — zullen
de verkozenen zich kortelings
moeten bezinnen. Er wachten
zware dagen voor de frakties van Rik Vandekerckhove en Herman Candries.
Bij dit alles dient dan nog opgemerkt dat de
wetgevende klemtoon vanaf dit jaar meer en
meer bij de Vlaamse Raad komt te liggen. Met
de staatshervorming werd zowat de helft van 's
lands middelen toegewezen aan Gewesten en
Gemeenschappen. Meteen verhuisde ook het
politiek gewicht naar de Gewest- en Gemeenschapsraden.
Voorlopig echter blijven dezelfde kamerleden en senatoren er de dienst uitmaken.
Geregeld zullen zij hun centraal petje moeten
inruilen voor dat van hun gemeenschap. Een
situatie die in geen geval de federale dinamiek
ten goede komt.

KRABBEMAND
En daarmede zijn we beland bij de zogenaamde derde fase van de staatshervorming.
Er is de jongste dagen en weken over deze
fase heel wat inkt gevloeid. Met als gevolg dat
het meer en meer op een krabbemand begint
te gelijken, waarin elkeen stort of uithaalt wat
hem best past.
Wat voorziet het regeerakkoord? In de eerste plaats is er de afschaffing van het dubbel
mandaat, en de rechtstreekse verkiezing van
de raden. Hierdoor moet de Vlaamse Raad
uitgroeien tot een écht parlement. Op dit
ogenblik worden de raadsleden eigenlijk pas in
twee orde aangeduid om ook Vlaamse bevoegdheden waar te nemen. Ze worden immers verkozen bij centrale verkiezingen, en
hierbij ligt het zwaartepunt op de centrale
politiek en de centrale problemen. Nu de

WIJ - 13 OKTOBER 1989

Vlaamse macht aanzienlijk omvangrijker
wordt, is het ondenkbaar dat de eigen demokratische instelling in het Vlaams besluitvormingsproces ontbreekt. Dit is niet enkel een
kwestie van meer of minder federalisme, het is
evenzeer een zaak van meer of minder demokratie.
In aansluiting bij de afschaffing van het
dubbelmandaat is er de hervorming van de
Senaat op het niveau van de federatie. Elke
federale staat kent een demokratisch orgaan
waarin de deelstaten mekaar kunnen vinden,
al was het maar om de samenwerking tussen
deze deelstaten te organiseren.

Na scholen en universiteiten
hebben nu ooitde wetgevende
learners hun poorten geopend.
Op de grondwettelijk vastgelegde tweede dinsdag van oktober
werden de aftredende bureaus
herbevestigd en mochten de
voorzitters C.-F. Nothomb van
de Kamer en F. Swaelen van de
Senaat hun openingsrede uitspreken.
Een kwartiertje later zat de eerste zittingsdag van 1989-1990
erop.

REKUPERATIE
Een derde, erg belangrijk onderdeel van de
derde fase is de toekenning van het verdragsrecht van de Gewesten. De autonomie van een
volk is slechts volwaardig wanneer het ook
internationaal kan optreden, op het internationale forum aanwezig is: verdragen kan sluiten,
deelnemen aan internationale konferenties,
organisaties en instellingen.
En tot slot bepaalt het regeerakkoord dat de
residuaire bevoegdheid toekomt aan de deelgebieden, hetzij aan de Gemeenschappen,
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hetzij aan de Gewesten, in tunktie van de aard
van de bevoegdheden die hun respektievelijk
zijn toegekend. Tot op vandaag is de residuaire bevoegdheid voor de centrale overheid al te
vaak de aanleiding geweest om op het terrein
van gewesten en gemeenschappen te treden.
Niet alleen werden hierdoor bevoegdheden
uitgehold, ook werden overbodige en dure
parallelle bevoegdheden en diensten in het
leven geroepen.
Tot zover, erg beknopt, de grote lijnen van
de derde fase. Het is duidelijk dat zich hierbij
onvermijdelijk heel wat andere problemen stellen. Denken we maar aan het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de Europese
zetelverdeling. Bovenal echter zal er moeten
over gewaakt worden dat de derde fase niet
misbruikt wordt om een neo-unitaire rekuperatie op het getouw te zetten naar aanleiding van
bvb. de omschrijving van de eksklusieve bevoegdheden van de centrale staat en van de
hervorming van de Senaat.

KONSERVATIEVE KEUZE
Het grootste gevaar komt daarbij zeker niet
alleen van de Franstaligen. Zo stelde fraktievoorzitter Paul Van Grembergen onverbloemd
dat de inzichten van de PVV over de derde
fase ,,aansluiten bij de stelling van het Belgische establishment en bij de neo-unitaristen
die de hervorming van onze instellingen als
een technisch probleem beschouwen zonder
respekt voor wat een volk betekent aan eigenheid, aan kuituur, aan uitbouw van een kwalitatieve toekomst".
In het perspektief van 1992 bvb. is het voor
Vlaanderen uiterst belangrijk om internationaal te kunnen optreden met de Vlaamse
regering. Dit heeft te maken met ekonomie en
welvaart, maar ook met behoud van volkseigenheid en identiteit, behoud van onze taal en
het verzekeren van verscheidenheid in het
Europa van de volkeren. Voor de VU is de
regeling van het verdragsrecht dan ook wezenlijk. „Dat de PVV dit als niet belangrijk beschouwt, is tekenend voor de konservatieve
keuzes die de PVV ten opzichte van het
Vlaanderen van morgen formuleert."

ONDERWIJSLASTEN:
60 MIUARD

D

OOR de grondwetsherziening van
1988 IS het onderwijs eindelijk gefederalizeerd De boedelscheiding
IS een feit, en elke gemeenschap
IS nu zelf verantwoordelijk voor
haar onderwijsuitgaven
Vlaanderen keek echter verwonderd en geërgerd op toen de
Franstaligen onlangs met met
minder dan 5 miljard onderwijskosten ,,uit het verleden" op de
proppen kwamen, terwijl dit voor het Nederlandstalig onderwijs slechts over 200 miljoen
zou gaan
Vooral toen bekend werd dat de Franstaligen nog andere ondenwijsfakturen uit het verleden - zowat voor 15 miljard - zouden aanbieden, werden aan Vlaamse kant de wenkbrauwen gefronst

FRAUDE
De VU-fraktie in de Vlaamse Raad heeft nu
de oorzaken van deze absurde toestand eens
op een rij geplaatst
Sedert de grondwetsherziening van 1970
werden de gemeenschappen in ons land kultureel zelfstandig Ogenschijnlijk, want de hoeksteen van elk autonoom kultuurbeleid - het
onderwijs - bleef omzeggens volledig unitair
Wel kregen de beide kultuurgemeenschappen
een eigen onderwijsminister met een eigen
begroting (naast een beperkte gemeenschappelijke begroting) maar de geldmiddelen kwamen uit de grote nationale pot Die wordt voor
zo'n 60% gespijsd door de Vlaamse belastingbetaler, en voor 40% door de Franstalige
gemeenschap
Nu blijkt dat de Franstalige ministers in de
voorbije 18 jaar op een sluikse manier veel
meer geld uit die nationale pot hebben gehaald
dan de ministers die verantwoordelijk waren
voor het Nederlandstalig onderwijs
De Vlaamse jongerenpopulatie in dit land
bedroeg al die tijd ongeveer 57,25% van het
totaal Nooit bereikten de uitgaven voor het
Nederlandstalig onderwijs ditzelfde percentage van het totaal van de onderwijsuitgaven De
fameuze lat heeft dus nooit gelijk gelegen
Stelselmatig werden de begrotingen onderschat aan de uitgavenzijde, en het sisteem van

de bijkredieten werd door de Franstaligen
blijkbaar heel handig en zelfs bedneglijk toegepast Met jaren vertraging werden dan achterstallige fakturen verrekend
Het Rekenhof maakte weliswaar geregeld
opmerkingen, maar ondertussen waren de
koalities veranderd en stond er een andere
onderwijsminister voor de papierberg Wedden en werkingskosten werden uitgekeerd
terwijl er weinig of geen kontrole was op de
naleving van de normen
Franstalige onderwijsministers weigerden
zelfs die kontrole, terwijl iedereen er nochtans
van overtuigd was dat het vooral m hun onderwijssektor financieel uit de hand liep De VUparlementsleden hebben deze toestanden onophoudelijk maar vaak tevergeefs aangeklaagd in de voorbije twintig jaar

De VU-fraktie van de Vlaamse
Raad heeft een dossier kenbaar
gemaakt waaruit blijkt dat niet
Wallonië maar wel Vlaanderen
eisende partij moet speten als
het gaat om onderwijslasten uit
het verleden. Vlaanderen kan
over de jongste 20 jaar een rekening van 60 miljard voorleggen
die het Nederlandstalig onderwijs te weinig kreeg.

UNITARISME
Uit een nauwkeunge analyse van alle cijfergegevens (onderwijsbegrotingen, de bijbladen, de eindafrekeningen, de geboortecijfers
de schoolpopulatie, de omringingskoefficienten) uit de periode 1970-1988 blijkt dat het
onderwijs m zijn geheel zich bezondigd heeft
aan wat men ,,overkonsumptie" zou kunnen
noemen
Daarbij trokken de Franstaligen het laken
sterk naar zich toe via het sisteem van bijkredieten Daardoor kreeg het Nederlandstalig
onderwijs in die periode hooguit 55,21% van
de totale onderwijsmiddelen, bijkredieten inbegrepen, in plaats van de 57,25% waarop het
aanspraak kon maken Dit is zowat 3,2 miljard
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te weinig per jaar of ruim 60 miljard over de
voorbije 20 jaar Dit geld werd wederrechterlijk
aan Vlaanderen onthouden sedert de (beperkte) invoering van de kulturele autonomie in
1970
Dankzij het federalisme worden de schuiven
eindelijk leeggemaakt Anders was de benadeling en het geschoemel blijven doorgaan Nu is
men verplicht de cijfers te tonen Willen wij de
lat volledig gelijk leggen dan moet ook dit als
een last uit het verleden beschouwd worden
Het IS in feite de kostpnjs ten koste van
Vlaanderen van het - door de Franstaligen
geëiste - uitstellen van de federalizenng van
het onderwijs
Ofwel worden de 5 miljard op de nationale
begroting 1990 - na grondige en uitgebreide
kontrole - betaald en worden er de volgende
jaren geen fakturen meer ingediend Ofwel
blijven de Franstaligen fakturen indienen als
lasten uit het verleden, maar dan lijkt het met
meer dan redelijk en rechtvaardig dat de
Vlamingen de vele miljarden terugvorderen die
hen in het verleden onthouden werden

VERSPILLING
Het unitarisme ,,op zijn Belgisch" leidde in
het onderwijs tot verspillingen en tot onrechtvaardigheden in de verdeling van de middelen
De Vlamingen en de Walen, en ook de
Duitsers m dit land, verschillen van aard en
mentaliteit Op dezelfde feiten reageren ze
vaak anders, fiun uitgangspunten en hun prionteiten zijn met steeds dezelfde Het financieel
over dezelfde unitaire kam (trachten te) scheren, leidt tot wrijvingen en verspillingen
Ook op vele andere terreinen is het zo Op
het gebied van de ziekteverzekering, de sociale zekerheid, het wetenschappelijk onderzoek,
de spoonwegen, de ontwikkelingssamenwerking, de landbouw heerst een verschillende
mentaliteit en ontwikkel(d)en zich andere gedragspatronen
Elk volk in deze staat moet het recht hebben
zichzelf te zijn, maar dient voor deze zelfstandigheid ook de volle financiële verantwoordelijkheid te dragen Slechts onder die voorwaarde zal het solidariteitsmechamsme, uitgewerkt
in de nieuwe grondwet, op een korrekte wijze
werken
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HISTORISCH PERSPEKTIEF

KWALITEIT
Historisch-filosofisch
beschouwend,
merkt men hoe mensen, feiten en opvattingen evolueren langs de weg van het
kwantitatieve naar het kwalitatieve. Of:
na een onbepaald aantal gebeurtenissen
die zich op een vlakke lijn situeren ontstaat een hoogtepunt, een voorwaartse
sprong.
Dit historisch model werd door Karel
Marx gebruikt om de onvermijdelijkheid
van de proletarische revoluties te bevestigen en te verklaren. Het bewustmakings- en bewustwordingsproces bij de
werkende klasse gold daarbij als een
evolutie die op het ogenblik van krisis in
de kapitalistische maatschappij zou uitmonden In een revolutie.
Die revolutie — die onbeperkt zou zijn
in ruimte en tijd — zou op haar beurt de
weg van de evolutie gaan en langs tussentijdse hoogtepunten lelden tot het
definitief hoogtepunt, nl. het ontstaan
van een maatschappij die de kwaliteit
bezit van het kommunistisch ideaal.

DEZE WEEK IN

knack

een nieuw dossier

Die idee van maatschappelijke vooruitgang — die ook bij kristelijke filosofen en
bij sociallsten-vóór-Marx is terug te vinden — worstelt zich met vallen en opstaan doorheen de geschiedenis, als een
remedie tegen het kultuurpessimisme,
dat op zijn beurt dan weer een remedie
vormt tegen het geloof dat het Ideale
eindstadium vlakbij ligt. In die gedachtengang van wisselend vertrouwen en wantrouwen situeert zich bijvoorbeeld de leer
van de geweldloosheid van de charismatisch Indiër Mahatma Gandhi, die het
gelijk langs zijn kant bleek te halen doch
uiteindelijk ten onder ging aan het schizofrene geweld van het religieuze radikalisme.
Het samenvallen van het aktleterrein
van twee ongetwijfeld uitzonderlijk begaafde leidersfiguren als Michael Gorbatsjov en Johannes-Paulus II blijkt langs de
weg van de Inauguratie van demokratisch socialisme In Oost-Europa te lelden
tot de realisatie van de Vreedzame
Koëxistentie tussen Oost en West, een
ideaalbeeld dat samen met de welvaart
van de zestiger jaren was weggedeemsterd.
De wereldgeschiedenis blijkt dus toe
aan een nieuwe kwalitatieve sprong.
Maar in de achtergrond is er de repressieve stilte In China en de zekerheid dat
de Twintigste Eeuw de eeuw wordt van
de volkerenmoorden en de volksverhuizingen.
Frans-Jos Verdoodt
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Vanwaar komt het heelal — het leven
het mens-zijn ?
; Al!l6SSv%?9WB" ' • *•" "•'»•»»

12

DE STIEFKINDEREN
VAN HET KABELDEKREET

I

N onze samenleving doen zich twee tegengestelde evoluties voor, die op mediavlak
zeer duidelijk opvallen Enerzijds mogen
we ons verwachten aan een groeiende
transnationalisenng, op mediavlak sprekend belichaamd door satelliettelevisie, en
anderzijds treedt er een grotere aandacht
voor het kleinschalige, regionale of lokale
op de voorgrond Op mediavlak liggen de
voorbeelden hier voor het rapen, van de
vrije radio tot de verdubbeling van de
zendtijd voor de ontkoppelde BRT 2-radio

ONZE TELEVISIE
Op regionaal televisievlak is het echter met
zo gunstig gesteld, tenminste wanneer we de
vergelijking maken met onze kulturele buren
Even over de taalgrens wippen bievoorbeeld
kan zeer leerrijk zijn een KB van 4 mei 1976
maakte het in Wallonië mogelijk, bij wijze van
proef en onder bepaalde voonwaarden, om
audiovisuele programma's van plaatselijk belang door te geven De promotoren van de
regionale televisie in Vlaanderen halen nu met
bewondering de Waalse regelgeving en de
Waalse voorbeelden aan Een van de meest
suksesvolle ekspenmenten is No Tele ("Onze
televisie") uit Doomik Vanuit de kelders van
het plaatselijke Maison de la Culture brengt
deze zender wekelijks tien uren televisie met
veertien vaste joernalisten en tien technici Het
jaarlijkse budget bedraagt 55 miljoen, waarvan
20 miljoen afkomstig is van de Franse gemeenschap, de stad Doornik en de omliggende gemeenten No Tele bereikt momenteel
een kleine 47 000 kabelabonnees (ongeveer
140 000 kijkers) De kijkdichtheid van het joernaal draait rond de 55% Eventjes vergelijken
de Vlaamse kaskraker Hector die zondag op
de BRT te zien was, haakJe net geen 4 1 %
Toch verpulverde Urbarjus aWe Vlaamse kijkrekords sinds VTI^ op de kabel zit
Van de prestaties van No Tele kan men in
Vlaanderen alleen watertanden Dat er een
behoefte bestaat aan regionale televisieberichtgeving, daar moet niemand van overtuigd
worden Volgens een enquête van de Gentse
universiteit bij het publiek van Audio Video
Studio, de regionale zender uit Eekio, heeft
meer dan tweederden van de respondenten
belangstelling voor regionale televisie AVS

krijgt een grote waardenng van het publiek
bijna 70% beoordeelt de uitzendingen als zeer
interessant of interessant AVS kijken is bovendien een zeer bewuste daad 72% stemt er
speciaal op af

GOUDVIS TUSSEN
DE HAAIEN
In Vlaanderen werd regionale televisie wettelijk pas mogelijk gemaakt door het kabeldekreet Waar de dekreetgever het nuttig achtte
om voor de lokale radio's een eigen dekreet in
elkaar te knutselen, stopte hij de bepalingen
voor de regionale televisieverenigingen m een
dekreet dat in de eerste plaats een door de

Regionaal nieuws is zeer in trei(.
BRT 2-radio verdubbelde zomaar eventjes zijn ontlcoppeide
uitzendingen, eilce Vlaamse gemeente heeft wel z'n vrije radio
en het regionaal nieuws in de
dagbladen neemt steeds uitbreiding. Er is dus een markt voor
regionale berichtgeving. Op televisievlak echter loopt Vlaanderen hopeloos achter.
pers op te richten kommerciele zender mogelijk maakt, naast de grootschalige aanpak van
buitenlandse satellietzenders en betaalnetten
,,ln de bokaal van het kabeldekreet zwemt de
lokale televisie als een goudvis tussen de
haaien", zegt KUL-assistent Jan Drijvers hierover
De reden om ineens ook maar regionale
televisie m het kabeldekreet te stoppen, zou
met regionale televisie wel eens helemaal
mets te maken kunnen hebben In zijn eindverhandeling Regionale en lokale televisie in
Vlaanderen (KUL, september '89) schrijft Jan
Van Put het volgende „Er bestaan zelfs
vermoedens (en kntieken) dat de regionale (en
lokale) televisieverenigingen alleen maar opgenomen werden in het beleid omdat deze als
een "vangnet" zouden kunnen dienen als de
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geplande nationale kommerciele televisie-omroep met van de grond zou komen, of omdat ze
als het ware een liberale pasmunt zouden
kunnen zijn voor het overleveren van de nietopenbare televisie in Vlaanderen aan de (in
hoofdzaak katolieke) pers "
Maar zelfs de (weinige) inhoudelijke bepalingen over de regionale televisie zijn onvoldoende om een gemeenschapsgericht gebruik van
lokale of regionale televisie mogelijk te maken
Volgens Achiel Selleslach, de koordinator van
Regionale televisie Leuven (RTVL) en op voordracht van gemeenschapsminister Sauwens
aangeduid tot lid van de Werkgroep Ivledia van
de Vlaamse eksekutieve, heeft men de regionale televisie louter kommercieel bekeken ,,Er
IS bievoorbeeld — in tegenstelling tot Wallonië
— met voorzien in een financiënng uit publieke
middelen Daardoor zou een gemeenschapsgerichte lokale televisie zich kunnen ontwikkelen naast een prive-zender die haar mogelijkheden haalt uit de inkomsten van publiciteit"
Erger nog er is geen representatieve struktuur vereist en dus is er ook geen lokale
gemeenschapskontrole mogelijk Er is geen
strukturele onafhankelijkheid vereist van een
kommerciele organisatie of van een politieke
partij Het is zelfs perfekt mogelijk dat de
regionale televisie geen regionale programma's brengt Het dekreet spreekt alleen over
"Vlaamse" produkties Slechts voor de
nieuwsuitzendingen van de regionale TV wordt
gesteld dat de inhoud moet aansluiten bij wat
belangrijk is voor het lokale of regionale verzorgingsgebied En tenslotte zijn er ook bepalingen die erop gencht zijn de "nationale"
zenders te sparen men mag slechts twee uur
per dag op de kabel en dan nog voor 19 30 u,
dus net voor de prime time

LEGE DOOS

~

Het kabeldekreet laat toe om kultureel erkend te worden als regionale televisievereniging, maar volgens Selleslach is deze erkenning een lege doos Zolang er geen financiële
regeling uitgedokterd wordt, moet je al een
stevige sponsor achter je staan hebben om
van start te gaan Een financiële regeling
uitwerken kost nochtans met zoveel moeite
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de insiders ervan overtuigd dat een bijsturing,
zoniet een nieuw dekreet voor de regionale
televisie, een nuttige zaak zou zijn.
Een inhoudelijk zeer gefundeerde poging
daartoe werd onlangs ondernomen door Selleslach. Op 23 juni jl. formuleerde hij in de
werkgroep Media van de Vlaamse eksekutieve
enkele uitgangspunten en voorstellen betreffende de organisatie van de regionale televisie. Deze nota, en dat maakt hem juist zo
waardevol, is gedrenkt in de visie van komplementariteit t.a.v. de andere media. De huidige
bepalingen in het kabeldekreet laten immers
teveel speelruimte voor de louter kommerciële
visie, zoals werd aangetoond. Selleslach heeft
het daar, als initiatiefnemer van RTVL en lid
van de werkgroep Media van de Volksunie,
niet zo op begrepen: „Regionale televisie is
gemeenschapstelevisie. De lokale omroep
moet een platform zijn, waarbij betrokken personen de zaken die de lokale gemeenschap
aanbelangen naar voren kunnen brengen en
waar over deze zaken gesproken en gediskussieerd kan worden. Daarom moet de lokale
omroep voor elke burger herkenbaar en toegankelijk zijn, en hem tot aktieve deelname
uitnodigen." De nota van Selleslach wordt
momenteel uitgepluisd door de mediaspecialisten van CVP en SP.

KOMPLEMENTAIRE V l F
In de komplementaire visie moet de regionale televisie een rol opnemen in de politieke,
edukatieve, kulturele en ekonomische ontwikkeling van de plaatselijke en regionale gemeenschap.

(foto Ronald Szommer)

de uitvoering van een artikel uit de wet op de
handelspubliciteit dat voorziet dat er ook publiciteit kan gevoerd worden door regionale initiatieven. Dat kon wel hup-hup gebeuren voor
VTM, maar daar lagen de krachtsverhoudingen en de politieke wil natuurlijk anders. Het
huidig Vlaams regeerakkoord (handelsreklame behoort na de recente staatshervorming tot
de bevoegdheid van de Vlaamse eksekutieve)
voorziet dit nochtans, zij het in een typisch
sibillijns regeerakkoord-zinnetje: „Met betrekking tot regionale en lokale TV dient het nog te
nemen uitvoeringsbesluit inzake het uitzenden
van handelspubliciteit beperkingen in te schrijven teneinde ketenvorming, waardoor parallelle landelijke reklame mogelijk wordt, tegen te
gaan. Daarbij zal erover gewaakt worden dat
de reklamewerving de streekgebonden identiteit van die omroepen niet in het gedrang
brengt." Dat het Vlaams regeerakkoord echter
geen waterdichte garantie meer is, moet je
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maar eens aan de BRT vragen.
Momenteel hebben slechts 4 regionale omroepen een kulturele erkenning op zak: de
reeds vermelde AVS uit Eekio en RTVL uit
Leuven, Antwerpse Televisie (ATV) en Regionale Televisie-omroep van Oost- en WestVlaanderen (RTVOwvl) uit Kortrijk, die uitzendt
onder de naam Edison TV (ETV). De mediaraad heeft ook positief advies uitgebracht over
Viteve uit Bornem en dient zich nog uit te
spreken over een veertiental aanvragen. Volgens Wim Van derbiesen, lid van het komitee
van eksperten van de Mediaraad, zit er behoorlijk wat kaf tussen deze aanvragen. Wat
anders te denken van vrije radio's die ook wel
geïnteresseerd zijn in regionale televisie, of
van een aanvraag tot erkenning die uitgaat van
een echtpaar met dochter en schoonzoon ? De
mediaraad zette daarom deze erkenningsprocedure op een laag pitje. Meer en meer raken
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Op politiek vlak moet de regionale TV zowel
informatie verschaffen over het overheidsbeleid naar de burgers toe, en de uitdrukking
vormen van wat er leeft onder de burgers naar
de overheid toe, als de maatschappelijke bewustwording van de burgers onderling aanscherpen.
Edukatieve funkties van de regionale TV
bestaan in het leren omgaan met mikro en
kamera, om daardoor een meer bewust en
aktiever kijkgedrag aan te kweken. Er ligt ook
een taak weggelegd in het aanspreken en
integreren van die groepen die via geschreven
media niet of moeilijk bereikbaar zijn (kansarmen, gehandikapte mensen, migranten,...)
Op breed kultureel en rekreatief vlak spreekt
het voor zich dat de gemeenschapsomroep hef
ontspanningsleven van de streek naar beste
vermogen moet weerspiegelen, op volkskultureel, rekreatief en ook sportief vlak.
Gemeenschapstelevisie hoeft niet uitsluitend met gemeenschapsgeld gefinancierd te
worden. Regionale en verantwoorde reklame
en konsumenteninformatie staan borg voor de
ekonomische funktie van de regionale zender.
„Een regionale televisie die deze taken opneemt, is per definitie komplementair aan de
nationale omroepen en aan het bestaande

OMSLAGVERHAAL
televisie-aanbod op de i<abel", besluit Selleslach.
Voor regionale televisie van dit type is een
vzwf-statuut het meest aangewezen. Belangrijlor is evenwel dat hij in zijn beheersstrukturen
onafhanl<elijl<heid en pluriformiteit kombineert.
Onafhankelijkheid zonder pluriformiteit waarborgt immers niet de gelijke toegang van elke
burger om via de televisie zijn informatie door
te spelen of geïnformeerd te worden. Anderzijds leidt pluriformiteit zonder onafhankelijkheid al snel tot een konstruktie waarbij elke
georganiseerde groepering haar deel van de
zendtijd gaat opeisen. Zo verzeilt men in een
verziekt bedje van "uitzendingen door derden".
Deze tegenstelling tussen pluriformiteit en
onafhankelijkheid kan volgens Selleslach opgelost worden door het inbouwen van een
aantal belangrijke onverenigbaarheden op het
nivo van de Raad van beheer (bvb. mandaten
in kabelmaatschappijen, schepen of burgemeester, arrondissementeel bestuurslid van
een politieke partij,...), naast de verplichte
oprichting van een Programma-adviesraad.
Voor deze raad moeten (minimaal) een aantal
vertegenwoordigers van belangengroepen
verplicht uitgenodigd worden. De adviesraad
wordt verondersteld een representatieve staalkaart te zijn van de regionale bevolking. Deze
raad formuleert opmerkingen en suggesties
i.v.m. programma's en zendschema's naar de
beheerraad toe, en stelt een jaarlijks evaluatieverslag op voor de Vlaamse eksekutieve. Bij
flagrante overtredingen inzake ideologische
diskriminatie kan de Programma-adviesraad
aan de alarmbel trekken bij de geschillenraad
voor de niet-openbare televisieverenigingen.

heidsvoorlichting. Sommige regionale TV's
zijn momenteel aan het onderhandelen met
gemeentebesturen over de afdracht van een
bepaald bedrag per kabelabonnee of inwoner.
De kabelmaatschappijen tenslotte kunnen instaan voor de installatie- en bedieningskosten
van het signaal.
De private financiering dient volgens Selleslach de produktiekosten van de programma's
te dekken. Ook hier ziet hij verschillende
mogelijkheden: ledenbijdragen, donaties en
giften, programmaverkoop, en reklame en
sponsoring. Selleslach meent dat de kleinschaligheid zowel op eigendomsvlak als op het
gebied van programmatie voldoende kan gewaarborgd worden. Hij vindt het daarom niet
nodig om nog eens beknottende maatregelen
te nemen op het vlak van reklame. „Door haar
programmatie en haar beperkt zendschema
zal de regionale televisie bij uitstek aantrekkelijk zijn voor regionale KMO's en plaatselijke
bedrijven, en minder voor (supra-)nationale
adverteerders. Het risiko voor konkurrentie
met de landelijke niet-openbare televisievereniging (nl. VTM, red.) is dan ook gering. Indien
het toch wenselijk wordt geacht om op dit vlak
beperkend op te treden, dan verdient het
aanbeveling om eerder strukturele ketenvorming (bvb. het werken van verschillende stations onder één reklameregie) tegen te gaan
dan het begrip "regionale reklame" inhoudelijk te gaan omschrijven", schrijft Selleslach.
De IVIediaraad, die tegen 31 oktober aan
minister Dewael een advies moet uitbrengen
over de vraag of — en onder welke voorwaarden — regionale niet-openbare televisieverenigingen reklame kunnen opnemen in hun pro-

gramma's, lijkt een andere richting op te gaan.
In het Komitee van eksperten van de (Mediaraad zou na lang gepalaver een kompromis
bereikt zijn waarbij het de regionale zenders
toegelaten is ook nationale reklame uit te
zenden, op voorwaarde dat een bepaald percentage van de reklamespot (ongeveer de
helft) gefilmd is in de regio die de zender
bestrijkt. Wanneer autofabrikant Mercedes
dus een nieuwe wagen wil promoten, kan hij
dat perfekt via regionale TV doen: een "nationaal" gedeelte van de spot laat de nieuwe
wagen god-weet-waar rondflitsen, en de tweede "regionale" helft van de spot toont Mercedes-garagehouder X uit Y blinkend in zijn
showroom naast het nieuwe model. Of zo'n
advies politiek haalbaar is, lijkt helemaal niet
onzeker. Dit zou bvb. een nieuwe ondergraving van het VTM-reklamemonopolie betekenen. En moeilijkheden bij de kontrole van de
reklameboodschappen op de regionale zenders zijn zo al voorspelbaar.
Hoe de financieringsknoop ook doorgehakt
wordt, de regionalen dringen er op aan dat hij
snel doorgehakt wordt. Ze zouden moeten
kunnen beginnen uitzenden zonder de grote
financiële risiko's die ze momenteel nog lopen.
IMen raakt in het milieu wat moedeloos, wat
vermoeid. In 1976, toen eksperimenten met
lokale TV in Wallonië wettelijk mogelijk gemaakt werden, stak Achiel Selleslach zijn licht
eens op bij de toenmalige Vlaamse kultuurminister Rika De Backer. „ Wij zijn daar nog niet
klaar mee", kreeg hij toen te horen. Buiten de
"lege doos" van de kulturele erkenning staat
Vlaanderen 13 jaar later niet veel verder.
(pdj)

DE CENTENKWESTIE
Meest pregnante probleem voor de regionale TV's is de financiering. Een regeling hiervoor staat, zoals nu bvb. bij een aantal zenders
het geval is, de start of een degelijke uitbouw
van de uitzendingen in de weg. Selleslach
staat een gemengd financieringsstelsel voor,
en dit om pragmatische zowel als om principiële redenen. De budgettaire situatie van de
overheid verhindert een volledige overheidsfinanciering. Bovendien toont de reklamewereld
wel degelijk interesse voor regionale TV. Anderzijds moet er gewaakt worden over een
afdoende politieke en kommerciële onafhankelijkheid.
Het gedeelte publieke financiering kan gerealiseerd worden op het nivo van de Gemeenschap, door de toewijzing van een starttoelage, de toekenning van personeel in een tijdelijk
statuut en door een wetenschappelijke begeleiding. De provincie zou voor liuisvesting en
werkingstoelagen kunnen zorgen. De gemeenten zouden ook hun duit in het zakje moeten
doen door te putten uit de (aanzienlijke) winstaandelen van de kabelinterkommunales en
door te betalen voor het uitzenden van over-

(foto Ronald Szommer)
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DE VLAG EN DE LADING
VAN DE REGIONALEN
ATV, AVS, RTVL en RTVO (ETV) kunnen beschouwd worden als de vier grote
pioniers van de Vlaamse regionale televisie. Wanneer we deze 4 vzw's echter wat
nauwer onder de loep nemen, verschijnt
een wereld van verscheidenheid. Niet
alleen in materiaal of infrastruktuur, maar
ook in filosofie en doelstellingen. Het
grootste verschil tussen de 4 zenders, is
natuurlijk dat er al twee uitzenden, wat
uiteindelijk de bedoeling van een televisiestation is.
De Eeklose Audio-Video Studio werd
opgericht door een aantal freaks — niet
kwaadaardig bedoeld — die In hun vrije
tijd videoreportages maakten. Ze speelden het sindsdien klaar om een kapitaal
van tien miljoen frank bij elkaar te krijgen
en op 26 oktober '88 realiseerden ze de
eerste — wettelijk erkende — lokale televisie-uitzending. Momenteel zendt AVS
één uur per twee weken uit.
De zender is gehuisvest in gebouwen
van de provincie en beschikt over een
eigen sekretariaat, een opnamestudio en
een schat aan materiaal (professionele
opnamesets, video-mengpanelen, audioinstallaties, komputergestuurde lichtsets,...). AVS wil met eigen financiële
middelen de boel draaiende houden, wat
vrij uniek is. Dit wil men doen door eigen
produkties te verkopen, door subsidies
van provincie en gemeenten, en door
sponsoring. De vereniging ziet zelfs af
van een aanvraag om een vergunning te
krijgen voor het verspreiden van reklamespots. Slechts indien andere regionale
zenders zo'n vergunning krijgen, wil AVS
van dat standpunt afstappen. Niet om
winst te maken, wel om de zender beter
uit te bouwen.

AFZETMARKT
VERRUIMEN
Kommerciële motieven zijn de eigenaars van Regionale Televisie-omroep
van Oost- en West-Vlaanderen duidelijk
niet vreemd. Oorspronkelijk zond Edison
TV (ETV), de zendnaam van RTVOwvl uit
vanuit Waregem. Vanaf 1 augustus '88
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kwam er twee uur per dag een rolkrant op
de buis. Eind september echter keken de
Waregemse initiatiefnemers aan tegen
zo'n groot financieel tekort, dat ze alles
uit handen moesten geven.
Redder in nood was de h. K. Dujardyn,
mede-aandeelhouder van de produktiemaatschappij Vogue Trading Video. Met
een groot gebaar en 55 miljoen frank
(naar eigen zeggen) dempt Dujardyn de
put, neemt de erkenning over, en brengt
ETV onder in de gebouwen van Vogue in
Kortrijk. Dujardyn en Werbrouck, afgevaardigd beheerder van Vogue Trading
Video, nestelen zich in de Raad van

MEDIUM IS MIDDEL
Regionale Televisie Leuven werd, in
tegenstelling tot ETV en AVS, opgericht
vanuit een sociaal-kulturele motivatie,
waar het medium slechts een middel is.
Men wacht op de publiciteitsvergunning
om, net als ATV trouwens, met de uitzendingen te beginnen. RTVL maakt voorlopig plannen en bereidt de uitzendingen
naarstig voor. Er wordt in eerste instantie
niet aan gedacht om zelf televisie te
maken; men wil samenwerken met een
aantal produktiehuizen uit het Leuvense,
die RTVL van het gewenste beeldmateriaal moeten voorzien.
RTVL is voorstander van een gemengde financiering. Reklame vormt hier een
onmisbaar onderdeel van, maar men
denkt ook aan andere inkomstenbronnen, zoals bvb. een ledenbijdrage.
Ook Antwerpse Televisie staat een
gemengde financiering voor. De Antwerpse zender leunt het nauwst aan bij
de visie van RTVL. Alleen mikt ATV op
een veel groter zendgebied, nl. nagenoeg de gehele provincie Antwerpen.
ATV overschrijdt zo eigenlijk het konsept
"regionale" televisie voor een groter konsept: provinciale TV. Dit grote verzorgingsgebied noemt men een noodzaak
om het projekt kommercieel haalbaar te
maken (lees: om de interesse van de
reklamewereld te prikkelen).

Bestuur. Regionale TV wordt in het ETVgeval duidelijk beschouwd als een verruiming van de afzetmarkt voor Vogue.
Op 6 juni van dit jaar kwam ETV voor
het eerst met zelf geproduceerde proefprogramma's op de kabel. Sinds 12 september brengt men 8 uitzendingen per
maand van een uur, waarvan ongeveer
30 minuten regionaal nieuws. ETV hoopt
op 1 januari 1990 zelfs dagelijks met een
programma de ether in te gaan. Daarvoor
rekent men op een financiële steun van
de gemeentebesturen van 100 frank per
inwoner.
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Voor de eksploitatie van de regionale
TV zal een vennootschap opgericht worden. Volgens Van Puf onderhandelt ATV
met verscheidene grote en middelgrote
bedrijven in de provincie Antwerpen over
een participatie in deze vennootschap.
De vzw ATV zal wel houder blijven van de
erkenning en van de (eventuele) reklamemachtiging. Inhoudelijk is men bij ATV
ook niet over één nacht ijs gegaan: net
als in Leuven zal een Programmaraad
opgericht worden, een staalkaart van de
maatschappelijke geledingen, die de
Raad van Bestuur kontroleert en adviseert. Antwerpen opteerde ervoor om,
net als Leuven, zeker in de beginfaze
samen te werken met Vlaamse produktiehuizen.
(pdj)

PANIEK IN HILVERSUM

B

IJ de frekwente storingen, die worden veroorzaakt omdat de progamma's van Hilversum worden doorgestraald naar Luksemburg om via
de satelliet weer in Nederland terecht te komen, krijgt de kijker de
melding Mir hung e kleng problem,
oftewel Er is even iets mis. Dat
gevoel maakte zich vorige week in
ieder geval meester van de Nederlandse Tweede Kamer, die in grote
meerderheid tot het einde toe en tegen beter
weten in vasthield aan allerlei verboden teneinde het unieke en kwetsbare omroepbestel te
beschermen tegen kommerciële konkurrentie.

REP EN ROER

~

De verklaring voor dit struisvogel-gedrag
moet volgens CDA-minister EIco Brinkman
gezocht worden in de historische en feitelijke
nauwe banden tussen de omroepen en de
politieke partijen in Nederland. De VARA leunt
op de PvdA, KRO en NCRV hebben nauwe
kontakten met het CDA en de VVD is goede
maatjes met AVRO, TROS en Veronica.
Dit leidde tot de kurieuze konstruktie dat
kommerciële TV wel mag in Nederland, maar
binnenlandse kommerciële initiatieven ongeoorloofd zijn. De Nederlandstalige kommerciële zenders Veronique en TV10 spannen zich
om die reden al wekenlang in om te bewijzen
hoe buitenlands ze wel niet zijn. En zo werd
Veronique, na bemiddeling van de Luksemburgse ambassadeur in Nederland, een volledige dochter van RTL. Volgens de Nederlandse rechtskolleges, die vele malen over de
toelaatbaarheid van kommerciële TV werden
geraadpleegd, is om die reden niets tegen de
komst van RTL-Veronique.

MONUMENTENZORG
TV10, het zogenaamde sterrennet van Joop
van der Ende, was minder gelukkig. TV10
vestigde zich eveneens in Luksemburg, maar
het station deed dat volgens het Hilversumse
Kommissariaat van de Media duidelijk met de
bedoeling om de Nederlandse wet te ontduiken. TV10 zal daarom als het nog tot uitzenden
komt, vanaf 28 oktober alleen met een dure
schotelantenne te ontvangen zijn en niet via de
kabel. De advertentie-inkomsten van TV10
zullen daarom dermate beperkt zijn dat zakenman Van der Ende besloot om tientallen joernalisten en andere TV-medewerkers op staande voet te ontslaan.

Het gaat in de meeste gevallen om bekende
omroepmedewerkers die rekenden op betere
perspektieven bij TV10, maar nu een beroep
mogen gaan doen op de sociale dienst. Het
anders zo rustige Hilversum, het radio- en
televisiedorp van Nederland, was meteen in
rep en roer.
Minister Brinkman, volgens velen hoofdverantwoordelijk voor het chaotische mediabeleid, is niet gecharmeerd van Veronique maar
zal ,,voorlopig" niets tegen dit kommerciële
station ondernemen. Brinkman heeft als CDAonderhandelaar bij de kabinetsformatie met de
beoogde koalitiepartner PvdA afgesproken dat

HILVERSUM - Voor het eerst
sinds de Luksemburgse kwestie
In de eerste helft van de 19de
eeuw Is dit simpatieke land van
bescheiden afmetingen weer
een faktor van belang in de Nederlandse politiek, die bovendien merkbaar is tot in de meeste huiskamers. Het is vanuit dit
drietalig groothertodgom dat het
Nederlandstalige kommerciële
televisie-station Veronique - de
gelijkenis met Veronica is niet
toevallig - sinds vorige week de
Nederlandse kabelnetten onveilig maakt. Om het „iHiKenlandse" karakter van Veronique te
onderstrepen kan Nederland
meegenieten van het Letzenburglsche amusementsprogramma
Hel aiei Kuckeiei en wordt bovendien het Nederlands regelmatig in die taai ondertiteld.

Nederland, naar Engels voorbeeld, een duaal
bestel dient te krijgen met zowel publieke
omroepen als kommerciële zenders. De
nieuwgekozen Tweede Kamer restte tijdens
een spoeddebatje op 6 oktober niets anders
dan deze optie te onderstrepen en maakte
meteen gewag van „een historische dag".
Dit duale bestel houdt in dat de publieke
omroep in Nederland meer steun krijgt en
binnenlandse kommerciële zenders worden
toegestaan mits ze zich aan de door het
nieuwe kabinet op te stellen bepalingen houden.
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Hoe buitenlands RTL-Véronique wel is
kunnen de Nederlanders misschien
eens vragen aan RTL-grote baas
Thorn...

(toto Peustjens)

De Nederlandse dagbladen, partij in deze
zaak doordat kommerciële TV hen advertentiegeld kost, hadden geen goed woord over voor
de Nederlandse mediapolitiek. Bananenrepubliek, chaotisch mediabeleid en achter de
feiten aanlopen, waren steeds terugkerende
kwalifikaties. Uitgevers met belangstelling
voor het maken van kommerciële TV, zoals de
Telegraaf en Elsevier, hebben bij voorbaat
weinig vertrouwen in het duale bestel. Zij
verwachten dat het nieuwe kabinet Lubbers
Hilversumses omroepen blijft beschermen
(,,monumentenzorg") en daarom de nog te
formuleren voorwaarden zo streng maakt dat
er met kommerciële TV geen droog brood te
verdienen zal zijn.
En dus stromen de advertentiegelden naar
Luksemburg en blijft de Nederlandse etherchaos, alle Europese pogingen tot regelgeving
ten spijt, voorlopig bestaan.
OPF
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EEN JAARTJE
AMERIKAAN SPELEN

O

M deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma
van YFU
moet je vooraf enkele selektieproeven doorworstelen. Het interview vormt hier een belangrfjk
onderdeel van. Daarin wordt
vooral gekeken of de kandidaat
karakterieel en psychologisch
wel geschikt is om het een jaar
zonder de vertrouwde leefomgeving te stellen. Sociale vaardigheden spelen natuurlijk een kruciale rol: als je
stilletjes zit te kniezen in een hoekje maak je
weinig kans om vlot opgenomen te worden in
een totaal nieuwe vriendenkring. Een weekend
met alle kandidaat-deelnemers moet de kroon
op de selektie zetten. Al weten veel kandidaten
dan reeds dat ze hun pakken mogen maken.
De basisprijs voor een jaar in de VS bedraagt
ongeveer 150.000 frank. Daar kan nog een
flink stuk van af, afhankelijk van het inkomen
van de ouders en de gezinssamenstelling.
YFU stelt dat de prijs principieel voor niemand
een onoverkomelijk bezwaar mag zijn om deel
te nemen.

WIJ: Waarom trekt een achttienjarige humaniorastudent voor een jaar naar de Verenigde Staten?
Piet Mertens: „Dat is geen makkelijke
vraag. Het avontuur, denk ik. Ik wou al van
jongsaf aan naar Amerika trekken. Daar een
jaar te leven als Amerikaan, naar school te
gaan, echt de Amerikaanse kuituur in je op te
nemen."
WIJ: Wist je op voorhand waar je ergens
zou terechtkomen?
Piet Mertens: „Neen. Je mag wel een
streek opgeven, maar dat betekent niet dat je
je zin krijgt. YFU is geen reisburo, zoals ze zeil
om de haverklap zeggen. Er wordt wel in de
mate van het mogelijke rekening gehouden
met je wensen.
Ik ben in Missouri geweest, in de Midwest.
Missouri is vijfmaal groter dan België en telt
zo'n 5 miljoen inwoners. Daarvan wonen er
nog een miljoen in Kansas en een miljoen in
St-Louis, de twee grootste steden van Missouri. De rest van de staat is dus erg dun bevolkt.
Ik heb een jaar in Ash Grove verbleven, een
dorpje van 1.500 inwoners op tien kilometer
van Springfield."
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DORPSMENTALITEIT
WIJ: Viel je pleeggezin goed mee?
Piet Mertens: ,,Mijn pleeggezin was een
voorlopig pleeggezin. Er was afgesproken dat
ik er maar drie weken zou blijven. Het waren
vriendelijke en gemakkelijke mensen van middelbare leeftijd. Er waren geen kinderen meer
thuis, dat vond ik wel spijtig. Maar ja, ik dacht
bij mezelf, ik zal hier toch niet lang verblijven.

Jaarlijks trekken honderden jonge Vlamingen voor een jaar naar
het buitenland. Sommigen onder
hen strijken een beurs op voor
een of andere buitenlandse universiteit, anderen trekken op
hun eentje de wijde wereld in, of
spelen au pair.
Youth for Understanding (YFU)
is een internationale organisatie
die studenten van verschillende
nationaliteiten uitwisselt. Jaarlijks stuurt YFU bvb. een zestigtal Vlaamse studenten naar het
buitenland om er het laatste humanioraiaar te volgen. De Verenigde Staten zijn voor deze jongeren een zeer populaire bestemming. Jaarlijks trekken zo'n
50 van de 60 YFU-zendelingen
naar de States. Bruggeling Piet
Mertens is juist terug van Ash
Grove in Missouri.
Men vond echter geen geschikter pleeggezin, en tenslotte vroegen mijn pleegouders me
of ik er bezwaar tegen had om bij hen te
blijven. Wat ik dan maar deed, en ik heb het
me nooit beklaagd."
WIJ: Hoe was de mentaliteit in het dorpje?
Piet Mertens: „Zoals je ook in Vlaanderen
in de kleine gemeenten een echte dorpsmentaliteit kan vinden, zo is dat ook in de VS.
Iedereen kent iedereen, er wordt volop geroddeld, niets blijft er geheim.
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Piet Mertens als stoere bink in zijn football truitje.
Wat wel sterk verschilt met een doodgewoon
Vlaams dorp is de veel sterkere dominantie
van de kerk. Hier heb je één of een paar kerken
per dorp, wel. Ash Grove telde met z'n 1.500
inwoners 8 kerken. Die kerken omspannen
heel het sociale leven, 's Woensdags en 's
zondags ging iedereen naar de kerk. Daar
werden allerhande aktiviteiten georganiseerd
die niet onmiddellijk met geloven te maken
hebben.
Mijn pleeggezin ging naar de "Assembly of
God "-kerk. Ik ben twee keer meegeweest .en
dat was genoeg. Dat was een enorm akelige
ervaring. Sommige gelovigen staan er plots
tijdens de dienst recht om hysterisch te beginnen roepen dat Hij zal terugkeren. Er wordt in
de handen geklapt, iedereen roept er door
elkaar, sommigen barsten in huilbuien uit,
kortom het is enorm spontaan. De Assembly of
God staat wel bekend voor die rommeligheid.
Het is niet in alle Amerikaanse kerken zo."
WIJ: En werd je erop aangekeken als je
niet naar een kerk ging?

LANDUIT
Piet Mertens: „Ik heb er niet echt last van
ondervonden. Maar sommige medestudenten
konden gewoon niet begrijpen dat ik niet
geloof. Ik heb er met hen verschillende diskussies over gevoerd. "Maar waar ga je dan
terechtkomen na je dood" vroegen ze me
steeds. Ze probeerden me ook geregeld te
overhalen om mee te gaan naar hun kerk. Af
en toe heb ik wel wat uitvluchtjes moeten
verzinnen. Ik werd zelfs een beetje bang van
bepaalde kerken.

arm en rijk is er groter dan bij ons. Arm
geboren, zal je echter hoogstwaarschijnlijk
arm sterven. Mijn pleeggezin was niet bepaald
wat je rijk kan noemen. Ze woonden in een
klein huis, dat in de winter niet warm te stoken
was, en in de zomer niet koel te houden. Airconditioning of centrale venvarming hadden
we niet. Pas driejaar geleden hebben ze een
kleurentelevisie gekocht. Aan de overkant van
de straat staat dan een kast van een huis, met
vijf auto's ervoor.

In de VS komen de mensen veel sterker uit
voor hun geloof, ook de jongeren. I^en is trots
om tot een bepaalde kerk te behoren. Het
vormt een essentieel onderdeel van hun leven.
Je hebt hier in Vlaanderen natuurlijk ook
jongeren die naar de kerk gaan, maar ze
durven er niet allemaal echt openlijk voor
uitkomen."

Er wordt bovendien minder gedaan voor de
minstbedeelden dan bij ons. De sociale voorzieningen zijn er miniem. Het idee van de
kolonisten en pioniers, om te vechten voor je
bestaan, zit er nog altijd in bij de Amerikanen.
Alleen vertrekt niet iedereen met dezelfde
kansen, en heeft niet iedereen dezelfde wapens. "

zeker. Trouwens, nogal wat boeren
het geheim marihuanaplanten sta
bossen. Regelmatig werd er in de i
boer opgepakt wegens het illegaal k\
marihuana."
WIJ: Verschilt het Amerikaan:
wijssysteem gevoelig met het on
Plet Mertens: „Ja, het grote ven
je in de VS veel meer keuze hebt. Ji
verplicht pakket dat je over een ti
van vier jaar moet volgen, en daarm
heel wat vakken zelf kiezen. Vanuit
wordt er ook minder verwacht van i
ten. Ik had minder testen en eksa
hier, er waren minder huistaken ei
minder je lessen thuis bijhouden. D(
eksamens waren zo gemakkelijk da
niet voor hoefde te studeren.

DOODGEWOON
BUITENGEKEKEN
WIJ: Men zegt wel eens dat de Amerikaanse plattelandsbewoners zeer konservatief zijn.
Piet Mertens: „Over het algemeen is men
er vrij konservatief, ja. Over abortus en de
doodstraf hebben ze er bvb. zeer behoudsgezinde ideeën. Hoewel er in Ash Grove geen
negers wonen, leeft er wel een zeker onderhuids racisme. Zo vroeg er me eens een oude
man of we in België ook "niggers" hebben,
alsof het om een lastige insektensoort ging.
Misschien dat er daarom geen zwarten woonden in Ash Grove.
Het is me opgevallen dat zwart en blank
meestal in gescheiden gemeenschappen leven en wonen. Een zwarte kan bvb. wel een
gewone blanke kerk binnenwandelen, maar hij
zou doodgewoon buitengekeken worden. Een
blanke kerk in Springfield maakte het een
aantal jaren geleden wel zeer bont: men had
een inzamelingsaktie gehouden voor een
dorpje in Afrika. Toen twee Afrikanen — weliswaar onaangekondigd — de gelovigen kwamen bedanken voor hun milde steun, werden
ze de toegang tot de kerk ontzegd.
Je mag natuurlijk niet teveel veralgemenen.
Veel jongeren en volwassenen zijn helemaal
niet racistisch. Vooral de jongeren hebben
dikwijls plannen om het dorp te verlaten. De
plattelandsvlucht is er groot."
WIJ: De Amerikanen geven graag een
zeer positief beeld van hun land: het land
van de onbegrensde mogelijkheden, de
Amerikaanse droom. Klopt dat beeld met de
werkelijkheid?
Piet Mertens: „Neen. Men zegt je bvb. om
de haverklap dat iedereen president of rijk kan
worden. Maar dat klopt niet. De kloof tussen

Hoewel Lincoln de slavernij reeds meer dan een eeuw geleden afschafte, kan i
Piet met de natte vinger nog geregeld een onderhuids racisme in de An
samenleving voelen.

CRACK
WIJ: VS-president Bush kondigde een
oorlog tegen de drugs aan. Heeft het drugprobleem in de VS echt schrikwekkende
proporties aangenomen?
Piet Mertens: ,,Ja, het probleem is er veel
erger dan hier In Ash Grove met zijn grote
sociale kontrole werd er op redelijk grote
schaal drugs, meestal marihuana en crack,
gebruikt. Er waren zelfs jongeren die aan
flesjes met bijtende produkten snoven. Ik moet
wel zeggen dat de meeste druggebruikers niet
echt verslaafd waren. Meestal rookt men marihuana of zo voor de gezelligheid, zoals men
zegt, of om stoer te doen.

Anderzijds zijn er studenten die
ren en dan vanzelfsprekend nog öi
taten halen. Als je later naar de uni
gaan, heb je ook uitstekende resul
om een beurs te krijgen."
WIJ: Was het als Vlaming ma
geïntegreerd te raken in het scf
Piet Mertens: „Daar heb ik nie
problemen mee gehad. Ik was de e
selingsstudent in de school, leder
een praatje slaan met de buitenk
komt rond je staan, en iedereen h
eerste dagje naam. En de tweede
iedereen hoe het ermee gaat, en I
vertrokken. Ik speelde bovendien

Ik weet wel niet wie nu de "dealers" waren
in het dorp. Dat ze er geweest moeten zijn, is
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LANDUT
basket- en het "amehcan football"-team, en
dan raak je pas echt populair. Er wordt enorm
veel belang gehecht aan sport op school. Om
twintig na drie was de school afgelopen, en
dan kon je sport doen als je daar zin in had. We
hadden dagelijks training, soms tot zeven uur
Dat Is ook wel een groot verschil met het
Vlaams onderwijs. In het tweede semester
volgde ik toneelles op school en ik mocht de
hoofdrol spelen in het schooltoneelstuk.

of 't ander problemen had, als je je niet goed
thuis voelde bij je pleeggezin bvb.
Die man organiseerde ook weekends met
alle uitwisselingsstudenten van de streek. Dat
was zeer boeiend, omdat ik ook in kontakt
kwam met jongeren uit allerlei wereldstreken.
Op het einde van mijn verblijf in Amerika
maakten we dan een rondreis door het land
met al die buitenlanders."

Het is volgens mij echter even belangrijk om
zelf open te staan voor je omgeving, en niet
verlegen te zijn om kontakten te leggen. Je
komt alleen te staan in een vreemde leefwereld. Als je je dan afsluit van die wereld, ja dan
kan je het wel vergeten. Je moet je eigen
ideeën even van je af kunnen zetten om je in
andere ideeën in te leven. Het komt er in feite
op aan om gedurende een jaar een Amerikaan
te spelen."

WIJ: Terugkijkend op dat jaartje Amerika,
is het een troef voor je latere leven?

geheel andere kuituur, een andere omgeving
geleefd hebt. Ook persoonlijk heb ik er veel
baten aan overgehouden. Je bent ginder in het
begin immers op jezelf aangewezen, en je
weet datje een jaar geen bekend gezicht meer
zal zien. Daardoor ben je verplicht om zelf
vrienden te maken, naar de mensen toe te
gaan, je zaken ter harte te nemen, voor jezelf
op te komen. Ik ben in mezelf gegroeid,
zelfstandiger geworden, ik heb meer zelfvertrouwen gekregen."
(pdj)

Piet Mertens: ,.Ja, dat is een vraag die
iedereen me stelt. Het meest voor de hand
liggend is natuurlijk de kennis van het Engels
die ik er opgeraapt heb. Maar er is meer: je
hele wereldbeeld verandert, je kijkt anders
tegen de dingen aan als je een jaar in een

Meer inlichtingen over YFU-Vlaanderen, de organisatie waar Piet IVIertens mee naar de VS trok,
krijgt U van Frieda van Beylen, Paul Van Ostaeyenlaan 26, B 2050 Antwerpen (03/219.15.37)

WIJ: Hoe bracht je je vrije tijd door?
Piet Mertens: ,,Lezen, brieven schrijven,
televisie kijken, op vriendenbezoek, naar de
bioskoop. In het weekend gingen we veel
vissen of waterskieën. Van uitgaan zoals men
dat hier gewoon is was geen sprake. Ten
eerste omdat er niets was dat de moeite waard
is, en ten tweede omdat je geen alkoholische
dranken mag drinken onder de 21 jaar.
Uitgaan was voor ons dan een avontuur op
zichzelf. We moesten iemand zoeken die wel
aan bvb. bier kon geraken, en dan gingen we
met een paar vrienden naar een afgelegen
plaats om daar een gezellig feestje te bouwen.
Maar er was altijd die spanning of we er
zouden in slagen aan een voorraadje te geraken..."

ZELFSTANDIGER
WIJ: Een jaar is lang, heb je geen last
gehad van heimwee?
Piet Mertens: ,,Je denkt wel dikwijls aan
thuis. Je kan dat heimwee noemen, maar bij
mij was het meer nieuwsgierigheid naar wat
aan het thuisfront gebeurde. In Ash Grove had
je wel kranten, maar die txvatten nauwelijks
buitenlands nieuws, laat staan nieuws over
een piepklein stukje grond als Vlaanderen.
Je wordt ook voortdurend aan thuis herinnerd door de mensen die je ontmoet. Iedereen
stelt vragen over je land of je familie."
WIJ: Zou je in Ash Grove willen wonen?
Piet Mertens: „Zeker niet. Daarvoor was
het er veel te leeg, te doods."
WIJ: Was er naast je pleeggezin nog een
vorm van opvang voorzien?
Piet Mertens: „Ja, er was een verantwoordelijke voor de buitenlandse studenten van
een bepaalde streek, een "area representative". Bij die man kon je terecht als je met 't een
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EN WAT LEVERT HET OP ?
Of een uitwisseling naar het buitenland
werkelijk wat oplevert, is natuurlijk moeilijk te
meten. Er wordt verondersteld dat een jaartje studeren in het buitenland de kijk op de
eigen én op andere kulturen verruimt, dat de
maturiteit van de jongvolwassenen een gevoelige stijging ondergaat en dat de toekomstmogelijkheden na de terugkeer uitgebreid worden, zowel naar de verdere studieloopbaan als naar de beroepsloopbaan toe.
Om op deze vragen een wat meer gefundeerd antwoord te krijgen liet YFU een
wetenschappelijke enquête uitvoeren bij Nederlandse en Belgische scholieren die een
jaar in de Verenigde Staten verbleven hebben. De enquête geeft daarnaast een mooi
profiel van de 459 willekeurig bepaalde ondereraagde uitwisselingsstudenten (waaronder 43,5% Vlamingen en 53% Nederlanders). Opmerkelijk bvb. is dat zeer weinig
jongeren uit een "éénkindsge?in" de stap
naar de VS zetten (4%). 62% van de ondervraagden komt uit een gezin van drie of
meer kinderen.
YFU is er verder nog niet in geslaagd om
jongeren uit de lagere sociale klassen te
motiveren een jaar in het buitenland te gaan
studeren: slechts 3% van de onden/raagden
heeft een vader wiens beroep tot de lagere
sociale klasse gerekend wordt (tegenover
17% uit de hogere klasse).
De uitwisseling had blijkbaar een positieve
Invtoed op het maatschappelijk engagement
van de jongeren: 34% was vóór de uitwisselingsen/arlng politiek of sociaal geëngageerd in een organisatie. Na de uitwisseling
was dit percentage gestegen tot 48,7%.
Slechts 7% van de ondervraagden ondervond een negatieve invtoed van de uitwisse-
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ling op zijn of haar studiemottvatie. 55%
onden/ond geen invloed op de motivatie om
verder te studeren, en 38% gaf te kennen dat
de uitwisseling positief ingewerkt had op de
studiemotivatie. 34% beweerde dat onder
Invloed van de uitwisseling de studiekeuze
gewijzigd werd.
Er wordt dikwijls verondersteld dat een
jaar studeren in het buitenland een ekstra
troef is op de arbeidsmarkt. Nochtans beweerde 67% van de ondervraagden dat ze
van de uitwisseling geen invloed ondervonden hebben bij het zoeken naar werk. 32%
daarentegen verklaarde dat de uitwisseling
hen daarbij wél geholpen heeft.
Vooral voor jongeren die er aan denken
om een jaar naar het buitenland te trekken is
het interessant om weten hoe en in welke
mate hun relaties met het "thuisfront" door
de uitwisseling kunnen vwjzigen. Wat de
familiale relaties betreft ondervond 53%
geen invtoed van de uitwisseling, 6% ervaarde de uitwisseling hier als negatief, en 40%
als positief. In de relaties met de oude
vrienden is een grotere negatieve Invloed
merkbaar: 22% had negatieve ervaringen, *
21% positieve, en 57% zei geen invloKl te
onden/inden van het jaar afwezigheid.
Het grote nadeel van deze enquête is dat
men slechts kan voortgaan op hetgeen de
jongeren zelf beweren of denken ervaren te
hebben. Een geslaagd uitwisselingsjaar zou
hen ertoe kunnen bewegen om de ervaringen die ze hebben opgedaan voor hun
latere leven in een ekstra positief daglicht te
stellen. En omgekeerd kan een jaartje van
heimwee resulteren in een onderschatting
van de troeven v(X)r het latere leven.

WIJ IN EUROPA

REGIONALISTEN STELLEN
BELEIDSPLAN VOOR
Het was een fiere en zichtbaar tevreden
Jaak Vandemeulebroucke die vorige week in
de gloednieuwe perszaal van het Europees
Parlement te Brussel een merkwaardig dokument aan de pers voorstelde „Zeven aandachtspunten voor morgen" handelt over de
spanningen waarmee de westerse kuituur te
kampen heeft en die binnen de kortste tijd een
oplossing moeten krijgen Pasklare oplossingen vindt men in het beleidsplan met terug
maar dat kan ook moeilijk van een kleine groep
van nauwelijks veertien parlementsleden verwacht worden
Het IS de verdienste van de Regenboogfraktie die spanningen aan de oppervlakte te
brengen, ze op het politiek forum bespreekbaar te stellen en ze te gebruiken als leidraad
voor politiek handelen Maar welke zijn dan de
scharnierproblemen van deze t i j d '
1992 of de voltooiing van de interne markt
zal de ekonomische kaart van Europa grondig
herschikken Schaalvergroting, koncentraties,
fuzies worden noodzakelijke elementen van
een Europees gerichte ekonomie Vraag blijft
of de eengemaakte markt alleen maar winnaars zal tellen Nationale ervaringen leerden
ons dat het bestaan van gelijke omstandigheden binnen een nationale ruimte met automatisch leidt tot een gelijkmatige spreiding van de
welvaart
Rijken worden rijker, armen armer De geldt
ook voor regio's Zonder een sterk korrigerend
beleid zullen de welvaartsverschillen tussen
regio's toenemen

WELZIJN
Terwijl m naam van de interne markt een
Europees samenhongheidsmodel wordt gepredikt draagt de toenemende kloof tussen
welvarende en kansarme regio's in zich de
kanker van een Europese solidariteitsbreuk
Het uit alle macht bestrijden van dat nieuwe
vervreemdingsgevoel dat de macht van de
sterkste bestendigt en op termijn dodend is
voor de Europese gedachte vormt de eerste
uitdaging voor de nabije toekomst
De EG werd met m de startblokken gezet uit
humaan sociale motieven De idee geldt dat
het sociale het ekonomische wel zal volgen Zo
wordt de Interne markt uitgewerkt in een
afdwingbare wetgeving terwijl straks de Raad
van staatshoofden en regeringsleiders een
plechtige verklanng over een Europees Sociaal Handvest zal bespreken Deze breuk

tussen wat ekonomisch-technologisch aangewezen IS en het sociaal-humane is vormt een
tweede spanningsveld
De ekonomie verzoenen met sociaal welzijn,
nieuwe denkpistes bewandelen om een duale
maatschappij met een groeiend aantal armen
te voorkomen, de breuk tussen aktieven en
met (meer)-aktieven dempen,
kortom een
gemeenschapsbindend beleid uitdenken Dat
is de tweede uitdaging

TECHNOLOGIE
Sinds de Verlichting schoof het technologisch kennen en kunnen steeds verder op Het
dogma van de onbegrensde vooruitgang
neemt de vorm aan van een technologische
agressie Het humaan inschakelen van het
technisch kennen vereist een inhaaloperatie
van een archaïsche etiek die thans de snelheid
van de technologische ontdekkingstocht met
volgen kan Dat etisch vakuum opvullen opdat
de breuklijn tussen humane harmonie en technisch kunnen met totaal zou worden vormt de
derde uitdaging waarvoor de westerse kuituur
staat
De dagelijkse roofmoord op plant, bos,
lucht, water, bodem en dier doet zelfs de
meest rationele homo economicus nadenken
over de ,,grenzen aan de groei" Het volstaat
al lang met meer het leefmilieubeleid te herleiden tot het saneren van zeeën of rivieren, het
beperken van de uitstoot van schadelijke gassen of het zoeken naar oplossingen voor de
opslag van kernafval
Werkelijk nodig is een ander denk- en rekenpatroon in de richting van de versmelting
tussen ekonomie en ekologie Dat is de vierde
uitdaging

KOKAINEKARTEL
Onze huiskamer wordt straks door en spinneweb van zendstations bevoorraad met beelden van honderden zendstations De informatiewereld ligt in handen van enkelen
De band beeldkultuur-reklame-ekonomie
maakt een verglijding mogelijk van informatie
naar ontspanning, het wegzinken van ontspanning in goedkoop sub-alfabetisme
De voorrang van de beeldkultuur op de
leeskultuur vormt een bedreiging voor literatuur, kunst en poëzie
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Een halt toeroepen aan de zogeheten monokultuur en de strijd voor het behoud van eigen
taal en kuituur vormt meteen uitdaging nummer vijfi

VREDESDRIEHOEK

~

Yalta lijkt dood Het wordt dus tijd een postYaltabeleid uit te stippelen Europa staat voor
de uitdaging met een derde machtsblok te
worden maar een ander vredeskoncept te
ontwikkelen vrede door ontwapening, door
ontwikkeling, door zelfbestuur
Deze nieuwe vredesdriehoek toont ook de
weg aan de landen van de Derde Wereld
waarvan de grenzen met passer en meetlat
werden getekend Belangnjk hierbij is dat ze
het rechtmatig gevoel krijgen dat het Europa
met om eigenbelang gaat bij het uitstippelen
van een nieuwe ontwikkelingsstrategie

WERKMODEL
De regio blijft de grote afwezige in het
Europese besluitvormingsproces Het ontbreken van een federaal opgebouwde besluitvorming wordt geaccentueerd door de verschuiving van de semi-demokratische en zwakke
politieke Europese macht naar de voor zichzelf
beslissende ekonomische overmacht
De huidige kloof tussen regionale basisdemokratie en de internationale demokratie is
enkel overbrugbaar door federalisme als werkmodel Federalisme is een kringendemokratie
die aan bredere dimensies bevoegdheden
overdraagt omdat die m ruimer verband beter
thuishoren
Deze houding verplicht voortdurend tot
denkoefeningen op welk echelon het gezag
het best wordt uitgeoefend Het ligt m de
natuurlijke lijn van een samenleving die nooit
statisch IS, nooit ,,af" maar steeds in „beweging" Deze houding aankweken vormt de
zevende uitdaging voor de Europese regionalisten
Vlaanderen is in wording Haar uitdaging is
met langer Belgisch maar steeds meer Europees Naarmate Europa voor zichzelf meer
bevoegdheden opeist verschrompelen de nationale Belgische bevoegdheden
Evenzeer verschrompelt de Vlaams-Waalse
anti-these tot een Europa van regio's en volkeren waarin beide gemeenschappen buren en
partners kunnen worden Ondertussen moet
Vlaanderen resoluut inhaken op de Europese
uidagingen die voor onze gemeenschap van
levensbelang zijn
Een opdracht voor de Volksunie die voorbijgaat aan het dagdagelijks partijpolitiek gekrakeel
Bart Staes
WIJ - 13 OKTOBER 1989

1982 Duizenden beleggers ontdekken de Belgische henrs lie! kS-l-otuh zorgt
professioneel i oor het beheer ran hun Belgische aandelen en obligaties Met
zoveel succes dat ES-Fonds vandaag synoniem is vooreen zeet wndahele
belegging met beperkt nsico

gaat het ujii

ES-Fonds : ruim 24 miljard voo
De ES-Fonds strategie : garantie voor succes

!" 33 J

De ES-Fonds portefeuille b e \ a t 24 4 mil|drd ( M iLili '89)
Een e n o r m kapitaal waaruit een team van financiële analysten
en professionele vermogensbeheerders e e n stevig
rendement p u r e n
De oordeelkundige spreidini; over 7owat alle sektoren \ a n d e Belaische e c o n o m i e vormt de
grondslag van dit succes en beperkt tegelijk d e risico's
^
6 780

7 254

4 984

Dagdagelijks bet maximum
uu uw portefeuille halen
?®F«¥*'S"r

nweiitansi

ran IM'I dei
tS-Futids

ü
i,ts4ï%rrr
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mtm

r Met het ES-Fonds
4tstekend, dank u.
voor u belegd. Met een uitzonderlijk resultaat.
De ES-Fonds filosofie : berekend risico, verzekerd rendement.
Beleggen lx tekent clageli|ks de noterinaen volgen, mdig aankopen en vooral gepast verkopen
1 en goed beheerde ettektenporteteuille calculeert daarenboven allerhande economische gegevens m coniunctuur renteverwachlmgen beursevolutie Daarom houdt het ES-Fonds constant een vmgeraan de pols van de Belgische economieën het Brussels beursgebeuren Die
permanente aandacht maakt alen reageren mogeii|k Zo haalt uw geld het hoogste rendement
tegen het kleinste risico Het ES Fonds steunt op professionaliteit en kwaliteit De uitstekende
prestaties bew i|/en dat

De ES-Fonds prestaties: bewezen rendement.

A I lolutte lati de
miviitanswaarde
van het deelheii ;/s

ten deelbewi)s van het ES Fonds geelt tot nu toe een uitstekend rendement Zelfs toen eind
1987 de Belgische aandelenbeurs een inzinking kreeg bleef het ES-Fonds het merkelijk beter
doen Meer nog halverwege 1988 al klom het ES-Fonds naar ongekende nieuwe hoogten
Verrassend ' Niet voor ons De ES-Fonds specialisten wegen de risico's zorgvuldig af en zien
ver vooruit
Kocht u in |uni 1982 een deelbewijs van het ES-Fonds tegen 4 984 frank dan had u m aug '89*
17 -t88 trank in handen Ieder |aar steeg de waarde van de
coupon
Jaar waarin
de coupon Netto coupon
Het ES-Fonds voorstel: deel in ons succes.
werd betaald
Dui/enden inschnivcrs maken van het ES Fonds het groot
sie beleggingsfonds in Belgische aandelen En dat is geen
306 BF
1983
toeval De ci|lers spreken voor zichzelf
1984
376 BF
Xr.i.ig meei gedetailleerde inlormatie bii uv\ agentschaps1985
380 BF
diicktcui ol bclcggingsspecialist Vn deel in ons succes
1986
467 BF

1987
1988
1989

525 BF
543 BF
568 BF

De coupon ( het jaarlijks
dividend) wordt steeds tn
het begin fan het rvlgende
jaar uitbetaald

D
UW GELD RENDEERT ZEKER.

* invt^nnnsw taixle o p 31 jiigusius 89

ASLK - KREDIET AAN DE NIJVERHEID - CERA - BAC - AN-HYP -^ LANDBOUWKREDIET
SPAARKREDIET - HBK-SPAARBANK - CODEP-SPAARBANK - VOLKSDEPOSITOKAS NKBK - UNISPAR - ARGENTA - PETERBROECK, VAN CAMPENHOUT & Co.
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75 JAAR GAZETTE VAN DETROIT
Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van
de „Gazette van Detroit" wordt in Moorslede
hulde gebracht aan de stichter Camille Cools,
die 100 jaar geleden uitweek naar de V S A
Er werd een herdenkingskomitee Camille
Cools opgericht op initiatief van het Davidsfonds Moorslede Dit komitee organizeert een
huideviering op dinsdag 31 oktober om 19 u in
zaal Patna
Tijdens de akademische zitting wordt het
woord gevoerd door Frans Verleyen, hoofdredakteur Knack, Valere Arickx, voorzitter van de
Vlaamse vereniging voor Familiekunde, Arthur
Verthe, stimulator van de werking voor uitgeweken Vlamingen en Robert Houthaeve, joernalist Daarna volgt de voorstelling van het
boek ,,Camille Cools en de Gazette van Detroit" Ook wordt een gedenksteen onthuld en
wordt een tentoonstelling opgezet rond „Beroemde Vlamingen in Amenka "

in voor zijn landgenoten In 1914, net toen de
oorlog losbarstte, lanceerde hij zijn weekblad
Hl] overleed in 1916 ten gevolge van een
beroerte Zijn familie en vnenden hielden het
jonge weekblad overeind In 1920 werd Peter
Corteville de voornaamste aandeelhouder De
familie Corteville leidde het blad tot m de
zestiger jaren

GAZETTE VAN DETROIT

De Gazette van Detroit kreeg twee prijzen
de Neleprijs (1966) en de Visser Neerlandiaprijs (1979) Ondanks heel wat moeilijkheden
wordt het weekblad nog steeds uitgegeven
Het IS het enige Vlaamse weekblad dat nog m
Noord-Amenka wordt uitgegeven
Robert Houthaeve verhaalt in een boek het
wel en wee van de Gazette Het verschijnt op
31 oktober en kost 350 fr Het is verkrijgbaar
tijdens de akademische zitting
In de gemeenteschool van Moorslede loopt
van 1 tot 5 november een tentoonstelling rond
„Beroemde Vlamingen in Amenka "

Camille Cools volgde in 1889 zijn ouders
naar de V S A In de stad Detroit zette hij zich

VADER HOSTE GEËERD. NA AMPUTATIE
Julius Hoste s/- (1848-1933) is de geschiedenis ingegaan als een groot Vlaming en als de
opnchter van het weekblad ,,De Zweep" en
van het dagblad ,,Het Laatste Nieuws", maar
met als een groot schrijver Getuige daarvan
de zonet verschenen „herdruk" van de volksroman De Brusselse Straatzanger bij Berghmans uitgevers
Van wanneer dateert deze Straatzanger'
We weten dat de toneelversie voor het eerst
werd opgevoerd in 1875 We mogen dus
veronderstellen dat de zeer lijvige roman omstreeks die tijd verscheen ais bijvoegsel van
De Zweep maar een onginele druk vinden is
haast onbegonnen werk en misschien is dat
maar best ook

DRAAK
Het IS waar. Vader Hoste, zoals hij in de
omgang genoemd werd, had schrijversambities maar hoe vaak heeft met beroep moeten
doen op een helpende hand om een of ander
mengelwerk tot een goed einde te brengen'
Hoste had een neuw voor jonge talenten en
met de minste Hij was het die Raf Verhulst
(1866-1941) als schrijver aantrok wat resulteerWIJ - 13 OKTOBER 1989

de m het volksepos Robert en Bertrand, een
ongelooflijk sukses waarmee de oplage van
Het Laatste Nieuws zienderogen steeg En
naast Verhulst ontdekte Hoste ook nog Auctor
(1871-1928) en ook Abraham Hans (18821939) die deze week m zijn geboortedorp
herdacht werd Maar als schrijver, nee als
schrijver kon de Vlaamse aktivist, joernalist,
uitgever en talentenjager Hoste helemaal met
bekoren
Het gebeurt dat men de Brusselse Straatzanger nog eens opvoert De spelers brengen
dan ook die draak met veel elan, met pathos
zowel als verdoken plezier, ze spelen het stuk
,,tongue-in-cheek" en de zaal amuseert zich
rot omdat hier gevoelens worden gebracht op
een manier die nooit bestaan heeft, die overdreven IS, die misleidend is, die de waarheid
geweld aandoet en daarom zo belachelijk is

SUKSESFORMULE
De herdruk van De Brusselse Straatzanger
door de plots weer opgedoken en blijkbaar
onvenNoestbare Jan Berghmans is mets meer
dan een kuriositeit die helaas al te sterk élle
gebreken van Hoste als auteur blootlegt In de
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oorspronkelijke roman bedroeg het aantal pagina's 1650 biz , voor minder dan 200 biz tekst
moeten we nu bijna 500 fr neerleggen Men
kan dan de vraag stellen wie wie voor de gek
houdt' We betwijfelen het ten zeerste dat men
een volksroman tot 1/8ste zou kunnen herleiden zonder hem te verminken, zonder hem —
en de lezer — geweld aan te doen Wat je hier
krijgt IS een „reader's digesf'-editise van een
roman vol vuur, passie (en geweld) over een
edelman die tijdens de Spaanse bezetting het
geluk proeft in de Brusselse straatzanger en
rebel zijn kleinkind te herkennen dat hem
destijds middels een schier oneindige stroom
melodramatische gebeurtenissen werd ontrukt
Het sisteem kennen we, Courts-Mahler heeft
het tot een hoogtepunt gevoerd en Barbara
Cartland past het vandaag nog steeds met
sukses toe Vader Hoste kende dus de formule
maar had met het talent om er — zoals een
Hendrik Conscience (of zelfs een Snieders) —
iets blijends of imponerend van te maken We
hadden dus liever gezien dat Berghmans een
— integrale — herdruk bracht van Robert en
Bertrand, die fonkelende parel aan de kroon
van de Vlaamse pulpliteratuur die Vader Hoste
ons geschonken heeft
(Ko Thurn)

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 12

12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.

Rood gemaakt (8)
Zij voeren iets in hun schild (8)
Liever geen derde meer (14)
Plaats waarlangs men zich in een voertuig
begeeft (6)
Bosduivel (7)
Meubel voor toneelspelers die een stuk
leren (8)
Deelnemen aan een gevecht (7)
Van zo'n portie achterop heeft men alleen
maar last (6)
Die vrouw komt achterop (4)
Verzorgt wereldwijd de kommunicatie (3)
Poëtisch winterverschijnsel (3)

• •

S

6

9

13

16

^ B^LBL
H Hl ^TB
11

10

VERTIKAAL
1. Doorgaans een hele boel, ja zelfs zoveel
dat er niets ontbreekt (6)
2. Zuivelprodukt om klappen mee uit te delen
(8)
3. Gazet die staande wordt gelezen (9)
5. Smakelijke afbeelding van een lichaamsdeel (10)
6. Dat varken treft men zowel in de buurt van
Rotterdam als nabij Antwerpen aan (10)
7. Daar halen ze nu ook al iets met het eten
uit (10)
8. Verf gebruiken om de boel te besmeuren
(9)
11. Die vogels zijn knap in het naar boven
halen van water (7)
14. Die vervelende persoon scheidt ook nog
een onsmakelijk uitziende stof af (5)
15. Dom, al Is het niet te horen (4)

3

4

HORIZONTAAL
4.
5.
9.
10.

2

1

8

1 1+
12
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1

17

18

19,

SATERDAG

OPLOSSING OPGAVE
Horizontaal: 2. glasbak; 6. strooptochten; 7. Tongeren; 8. Balen; 10. bril; 11.
epigonen; 12. puist; 14. mat; 16. ooit;
17. vernis; 18. kring.

Oost-Europa volgt Hongarije
Goulash-archipel?
Handel in mensenschedels
De ene zijn hoofd is de andere zijn
brood.
Britse Konservatleven in last
Torie Canyon.
Interbrew sluit brouwerijen
Tap toe.

Vertikaal: 1. nachtblind; 2. geometische;
3. aftreksommen; 4. brandnetel; 5. beul;
6. satellieten; 9. trap; 13. volk; 15. tas.

Kankerspecialisten twisten
Niet zo Nobel.

WINNAAR OPGAVE 10

„België is in 1830
afhani(elijl< geworden van
Walen en Vlamingen."

Tussen de juiste oplossingen pikten we als
winnaar Annie Withofs, Kerkhoflaan 25, te
3745 Bilzen. De gelukkige krijgt eerstdaags
haar prijs thuisbezorgd.

Hugo Olaerts
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EKOFRONT

BERINGIET
EEN WONDERMIDDEL?
Het IS nog met zolang geleden dat wij van de
beeldmedia mochten vernemen dat de ellende
met door zware metalen fel vergiftigde gron
den zo ongeveer van de baan was
In de wervelbedcentrale te Benngen fiad
men, na lang zoeken, een toepassing gevonden van een bepaald bijprodukt, dat men
prompt Benngiet doopte
Dit Benngiet zou met enkel in staat zijn alle
zware metalen te binden, maar nu worden
vervuilde gronden, waar allaang mets meer
kon gedijen, vrij binnenkort weer weiden als
wiegende zeeën
WIJ hopen maar dat het bij gras en ander
voor de mens oneetbaar gedoe blijft, wan
,,men" wist reeds aan te tonen dat zelfs sla en
boontjes best gedijen op zulke ontsmette gron
den
Intussen kunnen de vervuilers, die toch nooit
betalen, ongeremd hun gangen gaan, want er
is nu toch het ,,Benngiet"

PRIMEUR BIJ
NOORDERBUREN
in het jaar Onzes Heren 1983 werd in
Nederland eveneens een zuiverend wondermiddel ontdekt, eveneens een gruisachtig bijprodukt uit de steenkolenindustrie
Dit produkt is in staat de verzuring van grond
en water, maar ook stankoverlast door (drijf)mest tegen te gaan Dit werd toen echter op
slag door de overheid verboden omdat hieraan
een veel te hoog cadmiumgehalte werd toegekend Het handschnft van de onderzoeker in
kwestie was zo slordig dat de typiste die de
zaak moest uittikken 93 schreef i p v 0,3 En
nu maar hopen dat onze vnend-zetter hier
geen zetfout begaat
In Nederland zijn het echter zeer geduldige
mensen, en slechts na zes jaar napluizen heeft
men de fout ontdekt Beter laat dan nooit

.WONDERMIDDEL'
Dit Nederlandse wondermiddel, reeds eer
der gedoopt als FIR(Fisische lonen Regulator)
wekte nu duidelijk de belangstelling op van de
Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu
(VBBM), want nu moet de strijd nog beginnen
voor de erkenning van dit produkt Ook bij
onze Noorderburen draait de administratieve
WIJ ~ 13 OKTOBER 1989

ADVERTENTIE

VERENIGING VLMMSE
ZIEKENFONDSEN

molen tergend langzaam, vooral indien ze iets
moeten ,,erkennen" dat eerder verboden
werd
De VVBM stelt „Ook wij maken ons grote
zorgen over het gebruik van chemische middelen in de landbouw Je hoeft maar te kijken
naar de uitspoeling van kunstmest in het
oppervlaktewater en de verzuring door meststoffen "
Volgens voorzitter Lammers, zelf akkerbouwer, beperkt het gebruik van FIR zich met tot
de veehouderij Hij zelf strooit maksimaal 2,5
ton FIR per hektare
Lammers :„Dat gruis bevat zelf geen meststoffen Het bindt alleen de meststoffen en
geeft het naar behoefte van de plant weer af Ik
gebruik nu minder kunstmest Maar het belangrijkste IS dat het nitraatgehalte van de
planten enorm daalt Ik ben ervan overtuigd
dat WIJ bak-kwaliteit tarwe kunnen produceren
En dat levert de akkerbouw geld op "
Vooral op de kwaliteit van de landbouwprodukten heeft Lammers kntiek ,,Wij hebben
zeer hoge hektareopbrengsten, maar de kwaliteit IS slecht Uien zijn hiervan een voorbeeld
De kwaliteit is zo verminderd dat we inmiddels
onze hele eksportmarkt kwijt zijn Oorzaak het
produkt krijgt teveel reisgeld (kunstmest) mee
en kan daardoor met afsterven "
Alles wijst, ook bij witloof en veevoer als gras
e a , op een scherpe daling van het nitraatgehalte

TOCH ONDERZOEK?
Dat onderzoek begint nu langzaam op gang
te komen Het laboratorium van Uitwaterende
Sluizen in Edam wil dit jaar afvalwater in de
witloofteelt, met en zonder FIR onderzoeken
Verder gaat het onderzoek doen naar de
toepassing van FIR als filter voor verontreinigd
dnnkwater
Via een omweg komt daarmee ook „Wageningen" aan bod, want bij dit onderzoek werd
prof J Bruggewert, hoofd van de afdeling
bodem en plantkunde van de Wageningse
Universiteit ingeschakeld
Een vraag blijft is FIR hetzelfde als Benngiet'
We weten het echt met
Rik Dedapper
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U, ALS VLAMING
BENT U REEDS AANGESLOTEN
BIJ EEN VVZ - ZIEKENFONDS
VAN UW STREEK?

SEKRETARIATEN
WZ-ZIEKENFONDSEN:
PROVINCIE ANTWERPEN.
MECHELEN Hoogstratanplein 1 tel 015/20 36 40
HEIST OP DEN BERG Bsrgstraat 89 tel 015/24 73 85
MOL Turnhoutsebaan 15 tel 014/31 27 16
ANTWERPEN Amenkalei 21 tel 03/237 3210
BORNEM Kraanweg 21 lel 03/889 16 19
LIER Antwerpseslraat 145 tel 03/480 89 81
PROVINCIE BRABANT
OVERUSE Schapenweg 2 tel 02/687 95 42
KORTENBERG Parkstraat 42 tel 02/759 71 49
GOOIK Groeningenveld 15 lel 02/532 03 29
ANDERLECHT Ninoofsesteenweg 228 tel 02/523 87 77
LEUVEN Blijde Inkomststraat 6 tel 016/23 90 85
LEUVEN (Kessel Lo) Marlelarenlaan 139
tel 016/2611 11
LENNIK Markt 15 tel 02/532 0172
PROVINCIE LIMBURG
GENK Nieuwstraat 35 tel 011/35 67 53
BREE Nieuwstadstraat 10 tel 011/47 23 03
PROVINCIE OOST-VLAANOEREN
GENT Holstraat 21 tel 091/23 52 27
AALTER Ter Walle 12 tel 091/74 25 00
EKE Steenweg 249 tel 091/85 50 10
MERELBEKE, Poelstraat 40 tel 091/30 79 09
MELLE Brusselsesteenweg 359 tel 091/52 39 38
EEKLO Leopoldlaan 40 tel 091/77 23 51
AALST Stationsplein 12 tel 053/78 52 75
NINOVE Onderwijsstraat 5 tel 054/32 21 54
ZELE Lokerenbaan 16 tel 052/44 83 03
BRAKEL Markt 19 tel 055/42 51 88
BEVEREN Oude Zandstraal 14 tel 03/775 66 66
SINT NIKLAAS Kalkstraal 64 tel 03/776 51 12
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
BRUGGE Katelijnesiraat 115lel 050/33 22 24
KORTRIJK Gr Gwijde van Namenstraal 7

tel 056/22 56 98
MENEN lepersiraat 65 tel 056/51 06 91
ROESELARE Sint Michielsiraat 23 tel 051/20 83 45
IZEGEM Nieuwstraat 29 tel 051/20 83 45
VVZ-doelstellIngen
— Uitbouw van een Vlaams met partij politiek gebon
den ziekenfondswezen
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de
gezondtieidszorg
— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal
kultureel front

Vereniging van VZ Zlekenfor^dsen
V.V.Z. sekretarlaat: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056/
22.56.98)

MUZEK

DE NIEUWE SNAAR MET HACKADJA OP PLAAT
Dé blikvanger van dit najaar is ongetwijfeld
de nieuwe (en tweede) elpee van de pittige
Nieuwe Snaar, waarvan fragmenten live op de
planken werden voorgesteld tijdens fiun optreden voor „10 jaar Brusselse Ancienne Belgique". De show zelf ging tijdens de voorbije
jaarwisseling In première, en dit derde spektakel was voor de muziekliefhebbers wellicht ook
het beste. Een prachtig klankbeeld krijg je dus
op gelijknamige zwarte schijf. Ook voor hen
die het optreden niet zagen Is deze plaat een
voltreffer. Vanaf het inleidende „De zwemmer" met hawalaans getinte calypso volgt een
muzikale reis rond de wereld. Eerst proefje de
kleinkunstige smartlap „IJsje Vanillee" en
Heins Polzer's ,,Schönste Müllerin" met het
stemgeluid van violist Geert Vermeulen en de
tonen van Hotclub-blues. En op Wooly-bullydreun krijg je dan ,,Te laat" voorgeschoteld,
dat in vlekkeloze produktie van manusje-alles
Jean Blaute tot zijn recht komt. Het meerstemmige ,,Ego Boogie" en op de ommekant het
schalkse „de schat van de Farao" werden bij
de première op singel uitgebracht. Ze passen
uiteraard helemaal in het koncept van deze
plaat. Een plaat die naast voornoemde stijlen
de hen bekende doo-wap (In ,,Wella Bam") en
feestelijk cajun-met-akkordeon laat horen. De
bewondering van Jan De Smet vooral voor de
jazzgroten en aanvera/anten wordt op de ommekant even In de verf gezet. Een terugblik
naar de jaren vijftig en de rock en roll In de
vorm van een genietbare opsomming volgt.
Een der mooiste liedjes op de planken blijft
het gevoelvolle door Kris gezongen „Peukje",
waarna een wat dubbelzinnig ,,Liesjes poesje"
en voornoemde,,Schat" weeer de leuke Nieuwe Snaar als kompleksloos amusement laten
horen. Afsluiter „De Postbode" Is een van hun
minder toegankelijke nummers, met tussendoor een knipoog naar de volksmuziek, waaraan ze een bekend refreintje ontlenen. ,,Hackadja": Een zeer geslaagde opname van bij
ons, uit bij EMI op elpee, cassette en CD.

VAN ROLLENDE STENEN
EN STALEN WIELEN...
Wat niet meer voor mogelijk werd geacht Is
dan toch gebeurd: de legendarische Rolling
Stones, de antipolen van de Beatles doorheen
de sixties, vormen muzikaal weer een volwaardige groep. De laatste twee elpees, met vooral
funky en aanverwante ingrediënten, werd door
de „fans" niet meer gepruimd. En de twee
soloprojekten kenden uiteenlopende reaktles:
de elpee „Talk is cheap" van gitarist Keith
Richards deed een half miljoen eksemplaren

terug naar de ,.roots", de wortels van hun
sukses en van hun bestaan, die de aan rock &
roll verwante rythm & blues Is. Op deze plaat
vind je dan ook een vijftal nummers die stuk
voor stuk een singelhit kunnen worden. Verder
twee door Richards gezongen liedjes die er op
zijn eigen schijf niet meer bijkonden, ze trekken die lijn duidelijk door. Als afsluiter een
toegeving aan Jagger, die met de muzikanten
van Jajouka wellicht zijn vroegere vrend Brian
Jones indachtig is, en op afrikaans geroffel en
fluittonen een poëtische tekst debleteert. Bij
CBS vind je eveneens de hele Stones-produktie tussen 71 en '86 (Sticky fingers tot Dirty
Work) die aan gunstprijs op CD uitgebracht is.
Een hernieuwde kennismaking waard...

D = M I = L J \ l / = !=il^l/»>./5vl=?
De Nieuwe Snaar: kompleksloos amuzement.

over de toonbank gaan, terwijl zanger Mick
Jagger zijn funkydromen door overproduktie
zag verkwijnen. Bij het beluisteren van de
nieuwe ,,Steel Wheels" (uit bij CBS) wordt
algauw duidelijk dat de jongens rond de tafel
zijn gaan zitten onder het motto „Wat nu?".
En voor de juiste oplossing hebben gekozen:

WILL TURA OP
STRAALPLAAT...
Dat de CD nu definitief zijn eigen weg
opgaat hoeft geen betoog: In sommige platenzaken kan je amper nog een volledige katalogus op de traditionele plaat vinden Liefhebbers van de Vlaamse Schlager vinden nu,
naast zijn CD-debuut met „Tura 2000" en zijn
,,60' collectie" die bijna 50.000 verkocht, nu
ook de kompllatles „70" en uiteraard „Tura
vandaag", met de tachtiger jaren hits.
S.0.

n
DE
TUIN
DER
LUSTEN
JJ
De Tuin der Lusten Is een programma dat
gewijd Is aan liederen en instrumentale stukken die te maken hebben met de liefde — en
dus ook met erotiek — van de middeleeuwen
tot nu.

speels, amusant en erotisch, en de ,,soete
min" staat altijd centraal. Hoofs getinte liefdesliederen en meer volkse amoureuze gezangen
komen afwisselend aan bod: Paul Rans en 't
Kliekske springen elkaar zowel vokaal als
instrumentaal bij en zIj leveren lusi^:.
- 'ip
't Kliekske, genoegzaam bekend als volks- nodige luchtige kommentaar.
muziek In binnen- en buitenland, werkt hierEn zoals gezegd is op BRT 1, na de p"- ièvoor samen met Paul Rans, eveneens bekend
re In augustus: Het kliekt tussen Paul Re ,s en
als lultspeler, zanger van renalssancellederen
't Kliekske \
en als vroegere zanger bij de groep Rum.
Een programma om verliefd op te wo'^en!
Om een rijkelijke tuin der lusten te kunnen
aanleggen, hebben zij talrijke handschriften en
— De Tuin der Lusten, Paul Rans & 't F^liekske.
publlkaties uitgepluisd, van bv. het GruuthuuDonderdag 19 oktober, 20u.15, P.C.Are.iOerg,
se manuscript uit de 14de eeuw tot de welige Antwerpen. Plaatsbespreking: 03/232,11.14 o(
verzamelingen van rond 190.. Het gekozen 232.86.20 (tussen 11 en 16u.). OrganlutK; ANZ
materiaal Is soms fijnzinnig en ernstig, soms i.s.m. Willemsfonds m.m.v. Noordstarfondi.
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TEATER

ALEXANDER LANG SLUIT
AAN BIJ HISTORISCHE
AVANT-GARDE
ET Ibsen en Pirandello behoort Anton Tsjechov tot de
belangrijkste vernieuwers van
het moderne toneel De kreatie van De meeuw in 1896 te
Sint-Petersburg werd een
flop Het stuk kende echter
later een groot sukses in het
Moskouse Kunstteater onder
leiding van Konstantin Stanislavskij en Viadimir Nemirovitsj-Dantsjenko Spoedig werd Tsjechov de
Molière van het Moskouse Kunstteater (in de
koelissen „Tsjechovs huis" genoemd) en
droeg in hoge mate bij tot het wereldsukses
van dit gezelschap dat een enorme, nog
steeds nawijsbare invloed zou uitoefenen op
de evolutie van het toneel
Met zijn zuinige schnftuur brak Tsjechov
resoluut met de klassieke manier van schrijven
van Gontsjarov, Toergenev, Dostojevski en
Tolstoj Het werd een slogan dat er na Tsjechov met slordig meer geschreven kon worden
Literatuurhistonkus Dmitn Mirski onderstreept dat, m het begin van de eeuw, Tsjechov, samen met Tolstoj en Gorki een soort
heilige drievuldigheid vormde die alles wat
goed was in het duistere tsaristische Rusland
simboliseerde Na de Oktoberrevolutie werd
hij echter als destruktieve en negatieve schrijver gebrandmerkt en verketterd, om dan in de
jaren dertig binnengehaald te worden als
schrijver die de revolutionaire storm had voelen aankomen

VERVLECHTE
BETREKKINGEN
In Drie zusters (1901) komen zowat alle
fundamentele temata uit Tsjechovs oeuvre tot
gebalde uitdrukking
Na de dood van hun vader, generaal Prozorov, slijten de drie intellektueel geschoolde
WIJ - 13 OKTOBER 1989

zusters — Olga, Masja en Inna — een even
saai als bedrukt bestaan in het ouderlijk huis in
een ingeslapen provinciestad Hun broer Andrej droomt ervan hoogleraar in Moskou te
worden In het huis der Prozorovs wordt een
salon gehouden waar de officieren van het

Het 25ste seizoen van het NTQ
werd op 30 september ingezet
met de première van Tsjechovs
Drie zusters. De regie van
Alexander Lang - die zéif verklaart noch hersteller noch nieuwe wilde te zl|n - zal ongetwijfeld voor enige kontroverse zorgen, zoniet op onijegrip stuiten.
A. Lang Is een duidelijk exponent
van zijn verleden en opleiding.
HIJ was akteur bij het roemruchte
Berliner Ensemble en bij het
Deutsches Theater, (Berlin,
DDR), waar hij als regisseur debuteerde. Gevestigd in de
Bondsrepubliek, regisseerde hij
t)ij de Münchner IQimmersplele
en te Hambui^. Volgend jaar
neemt hij de ftinktie van artistiek
direkteur bij het Berlijnse Schil'
lertheater op.
Zateixiag 21 oktober zal aansluitend bij de voorstelling een nabespreking plaats hebben, waarbij regisseur, akteurs en dramaturg In dialoog met het publiek
zuilen treden. Een boeiend initiatief.
garnizoen graaggeziene gasten zijn De komst
van Natalja, verloofde en later vrouw van
Andrej, betekent gaandeweg een ommekeer in
de vertrouwde routine in huis Prozorov De
onhandige, onontwikkelde, schuchtere en eerder meelijwekkende verloofde ontpopt zich tot
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een autoritaire, enge, egoïstische en tirannieke echtgenote Stuk voor stuk zien de personages hun venwachtingen omtrent leven en liefde
in het mets verzinken Tegenover het droefgeestig bestaan van de drie zusters staat hun
hardnekkig gekoesterde doch uiteindelijk utopische droom, naar hun geboortestad Moskou
terug te keren Andrej laat elke ambitie varen
en verdnnkt willoos in leegheid en verveling
Een netwerk van erotische intriges brengt wel
enige spanning, doch geen bevrijding Masja,
echtgenote van gymnasiumleraar Fjodor Koeligin, heeft een affaire met luitenant-kolonel
Alexander Versjinin Twee officieren, baron
Toezenbach en kapitein Soljoni, dingen naar
de gunsten van Inna En Andrejs echtgenote
Natalja wordt belegerd door een plaatselijke
politicus De ontknoping komt wanneer het
regiment overgeplaatst wordt Masja wordt
definitief gescheiden van (de gehuwde) Versjinin

MOEHEID EN
ZINLOOSHEID
En ook voor Inna loopt het slecht af, zij had
zich uiteindelijk geschikt in een huwelijk met
de inmiddels uit dienst getreden Tozenbach,
met uit liefde, maar als ultieme vluchtheuvel
om te ontsnappen uit haar beklemmend en
armachtig bestaan Toezenbach wordt echter
in een duel met Soljoni gedood Nu alle illusies
in elkaar zijn gestort, berusten de dne zusters
in hun lot Olga zal haar schooldirektie willens
nillens verder waarnemen Masja verzoent
zich met haar pedante echtgenoot Inna zal in
de stad gaan werken Maar voor haar blijkt dan
toch enige hoop weggelegd ze verlaat het
ouderlijk huis, neemt haar lot in eigen handen,
aldus brekend met het verleden Er is nog
hoop, ondanks alles En dat wordt nog eens
onderstreept door de krachtige enscenering
De centrale vraag van Tsjechovs oeuvre was
reeds ven/voord in Het verhaal van een onbe-

TEATER
reakties van de personages botsen heftig tegen elkaar op.
Het uitgestrekte speelvlak suggereert een
eenzame eilandsituatie, afstand en nabijheid
tegelijk. In dat landschap ontplooit zich een
inderdaad koreografisch verhaal waarin alle
verworvenheden van de historische avant-garde intelligent en trefzeker aangewend worden.
Door bewust te kiezen voor een voortzetting
van de avant-gardistische traditie, zet Lang
zich aftegen de postmodernistische excessen.
Hij brengt de waarheid van de personages in
de meest verscheidene vormen tot uitdrukking
en laat ze langs verschillende zijden zien (en
ook pose, zelfbedrog en -begoochelling behoren tot hun intrinsieke waarheid).
Deze veelvormigheid sluit impliciet elke éénduidige of éénzijdige interpretatie uit. Lang
dringt geen dwingende of gesloten lezing van
Drie zusters op. En wanneer hij op het einde
heel even een eigen interpretatie doordrukt,
dan haast hij zich meteen deze te relativeren:
de bij de Prozorovs inwonende legerarts Ivan
Tsjeboetikin verlaat het toneel met de skeptische uitspraak 't Is toch allemaal eender...

.. EN PRESTATIE
Olga, Masja en Irina, die drie zusters van Tsjechov In een overtuigende en
samenhangende NTG-produl<tie.
kende (1893): „Waarom zijn wij alles toch zo
moe?". Deze existentiële moeheid gaat gepaard met een schrijnende vaststelling: „Ik
weet het niet", kerntema van het verhaal Een
trieste geschiedenis (1889). De „held" is een
professor die, ontgoocheld over zichzelf, maar
al te goed beseft dal hij het geloof in zijn
roeping verloren heeft, en dat zijn leven zinloos is. Kortom, een prefiguratie van Andrej
Prozorov. Tsjechov heeft — in zijn toneel —
een voorkeur voor machteloze, dromende personages die lyrisch klagen over de grauwe
alledaagsheid, en op een beter, vrij en schoon
leven hopen. Hun onherleidbaar isolement en
de onmogelijkheid tot waarachtige kommunikatie doorbreken ze door soms geëxalteerd
doch veelal vrijblijvend gefilosofeer, waarbij ze
de verwezenlijking van hun droom in een verre
toekomst projekteren, die ze zelf niet zullen
beleveven. In Oom Vanja (1893) zegt een
personage dat de weg naar het geluk pas over
honderd a tweehonderd jaar te vinden zal zijn.
In Drie zusters vertelt Versjinin hetzelfde inzicht: „Over tweehonderd, driehonderd jaar
zal het leven op aarde onvoorstelbaar mooi,
wonderbaarlijk zijn." Daartegenover staat
Toezenbachs uitspraak: ,,Ook over duizend
jaar zal de mens zuchten, „Ach het leven is
een strijd" " ; of Andrejs neerslachtigheid:
„Het heden staat me tegen, maar als ik aan de
toekomst denk, en ik vergelijk — hoe mooi is
het dan!" Heen en weer geslingerd tussen
optimisme en pessismisme — of zijn ook dat

vrijblijvende poses? — inkarneren Tsjechovs
personages de zwakke, banale, vaak zielige
mens, waar zijn simpatie uiteindelijk naar uitgaat. Tsjechov werd verweten koel te zijn, en
het menselijk tekort met onverstoorbare afstandelijkheid in zijn kortverhalen te benaderen. De toneeldialogen echter, vooral in Drie
zusters, verraden zijn mededogen met de
mens en zijn lotsbestemming. Het ongetwijfeld
de grote verdienste van regisseur Lang deze
verborgen doch diepe emotie krachtig aan de
oppervlakte te hebben gebracht.

STERKE ENSCENERINOT
Tsjechovs drama's werden verschillend getipeerd en geïnterpreteerd: van naturalistisch
tot simbolistisch. Lang koos, naar eigen woorden, voor „een mengsel van psichologisch,
artistiek, speels en door de akteur bepaald
teater met daarbovenop een sterke koreografische inslag." Dat hier ook een ijzersterk en
streng koherent regiekoncept ten grondslag
ligt, kan geen twijfel lijden. Lang hanteert een
levendige Brechtiaanse metodiek, aangevuld
met een alomaanwezige drang om zuivere
emoties te tonen en te bewerkstelligen. Hij
onderstreept stelselmatig de innerlijke en interne tegenstellingen en tegenspraken van de
personages en situaties. Het kompleks vlechtwerk van betrekkingen heeft geen aanleiding
tot subtiele psichologische analyses: de harde
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De vertoning is niet alleen koherent maar
ook homogeen. Els Magerman en Karen de
Visscherr tekenen Olga en Masja overtuigend
ten voeten uit. Vooral Tine van den Brande
levert, als het jongste zusje Irina, een opmerkelijke, zenuwachtige en vinnige prestatie.
Erik van Herreweghe geeft pakkend gestalte
aan een gekwelde, landerige, introverte en
weldra versufte en in het moeras van het leven
verzinkende Andrej. Het hoogdravend en lyrisch gefilosofeer van Versjinin wordt door
Peter Marichael afstandelijk genoeg vertolkt
om zowel naïviteit, hol idealisme als heilzame
kwade trouw te suggereren, als dokter Tsjeboetikin laat Bob van der Veken zijn innemend
talent de vrije loop. Karin Tanghe speelt moeiteloos de enge en irritante Natalja. Rafael
Troch belichaamt op stripachtige wijze de
kleinburgerlijke pedanterie en zogenaamde
degelijkheid van leraar Koeligin, wiens burgerlijkheid slechts het keurslijf van de zwakheid is.
Mark Willens (Toezenbach), Eddy Spruyt (Soljoni), Rosa Geinger (Anfisa), Rik van der Heyden (Ferapont), Raf Reymen (Fedotik) en Sabine Reifer (straatmuzikante) integreren zich
moeiteloos in deze opmerkelijke produktie.
Caroline Neven Du Mont tekende voor het
dekor en de kostumes, en dramaturg Frans
Redant leverde een overtuigende vertaling af
en stelde een beslist lezenwaardig programmaboekje samen.
HenrI-Floris Jespers

— Drie zusters. Anton Tsjechov. Tot 30 oMober In
het NTG-Tolhuis, Tolhulslaan 77 te 9000 Gent.
Plaatsbespreking: 091/25.32.08.
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SPORT

ARMER ZONDER CHRIS
De tennissport beleeft niet haar beste momenten. De oververzadiging heeft toegeslagen Het publiek is voor een flink stuk uitgekeken op de in hun status vastgeroeste vedetten.
Lend!, Edberg, Wilander, McEnroe en zelfs
Becker: ze verspreiden geuren en kleuren van
,,déja vu". Gelukkig gaan er nog mensen naar
die keurtroep (?) kijken om zelf gezien te
worden.

COME-BACK?

CHARME
Met het vrouwentennis is het amper beter
gesteld. In dat kleine wereldje waren de vedetten in de lengte van jaren nog zeldzamer. Ze
spraken meestal nog minder tot de verbeelding. Margaret Court en Billie Jean King: u
herinnert ze zich toch nog. Of juist met. U kunt
er na al die jaren geen gezicht, geen figuur,
geen stijl meer opplakken. Met Chns Evert, die
er eerlang voorgoed een streep onder trekt,
wordt dat zeker anders Zij is een levende
legende geworden en zij zal dat zeker ook
blijven. Omdat ze zo anders was dan de
anderen. Evert was schoonheid en stijl, klasse
en waardigheid Zij was de sportiefste verliezer
van topwedstrijden, zij was de bescheidenheid
zelf tijdens de huldigingen na haar achttien
Grand-Slam-suksessen.

zeventig. Toen beheerste zij het vrouwentennis volkomen Gewoon voor de aardigheid: zij
won zeven keer Roland Garros en zesmaal de
US open. Op Wimbledon was ze ook drie keer
de beste. Op gravel — haar grote specialiteit
— bleef ze eens 125 wedstrijden na elkaar
ongeslagen. Beter kon eigenlijk met. In haar
zeven vette jaren werd ze ook vijfmaal wereldkampioene. Vandaag is ze 34 en haar standplaats in de toptien van de wereldranglijst
wordt niet bedreigd.

Over het base-Iine-spel, de backhands, de
returns, het geduld en de intelligentie, het
koncentratievermogen, de atletische kracht,
de meetkundige berekening en de pure klasse
van het tennisspel van Chrissie zijn boeken vol
geschreven. Haar sportieve hoogtepunt situeerde zich in de tweede helft van de jaren

Maar Evert houdt het voor bekeken. Er
volgen nog wat demonstratie- en afscheidswedstrijden. Daarna wil ze de warmte en
hartelijkheid van de kleine dingen leren ontdekken en waarderen. Een schijnbaar eenvoudige maar voor uittredende kampioenen zelden gemakkelijke opdracht. We hopen dat ze
zich nooit tot een „come-back" — die al zoveel
monumenten van hun voetstuk haalde — laat
verleiden. Voor het geld zal ze het immers met
hoeven doen. In haar twintig jaar durende
loopbaan won ze een kleine negen miljoen
dollar aan prijzengeld. De publicitaire inkomsten en startgelden niet meegerekend. Chrissie heeft er nooit veel drukte rond verkocht
maar ze heeft alijd geweten wat ze wilde. De
enkele miskleunen in haar persoonlijk leven
ten spijt. Chris Evert gaat dus. De tenniswereld
blijft verarmd achter. Want ondanks de huidige
kampioenes misschien nog méér inhoud bezitten stralen ze zeker niet dezelfde,,klasse" uit.

FIGNON BETRAPT
Het zal wel toeval zijn en men moet er dan
ook mets achter zoeken maar grote wielrenners worden meestal „in het buitenland" op
dopinggebruik betrapt. Dat Fignon na een op
zichzelf onbeduidende ploegentijdrit in Eindhoven een positief plasje afleverde is én verrassend én veelbetekend. Dat hij troost en
versterking (?) vond in de wetenschappelijk al
lang voorbijgestreefde amfetamines is gewoon
onthutsend. De slimsten, bij manier van spreken wel te verstaan, zoeken hun toevlucht in
meer gesofistikeerde dopingpraktijken waarvan de sporen veel moeilijker worden teruggevonden.

JELLE NIJDAM
Fignon, die recidiveert, komt er met een
voorwaardelijke schorsing en een geldboete
vanaf omdat zijn vroeger vergrijp is verjaart.
Voor ons met gelaten. Maar Laurent zal wel
Willen begrijpen dat er een brede schaduw
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over zijn glansjaar '89 — de enkele spektakulaire nederlagen ten spijt — is komen te liggen.
Amfetamines wijzen bovendien in de richting
van verslaving, van gewoontes. Het zal hem
vermoedelijk een zorg zijn. In Parijs-Tours
probeerde hij al opnieuw toe te slaan maar in
deze vluchtkoers bij uitstek is het nagenoeg
onmogelijk de konkurrentie te ontlopen.
Op de lange rechte lijn naar de streep
meldde zich vorige zaterdag andermaal Jelle
Nijdam. Deze Nederlander in de volle kracht
van zijn atletisch kunnen heeft zich in de
voorbije maanden tot een heuse rasspurter
ontwikkeld. Hij won inmiddels al zo'n zestien
wedstrijden. Weinigen presteerden sterker of
regelmatiger. Zeker Vanderaerden niet die
zich in het najaar toch enigszins probeerde te
rehabiliteren. De Limburger reed verrassend
goed in de Ronde van Ierland die hij ook
overtuigend won. Op de lange Avenue de
Grammont van Tours kwam hij na vele, vele
maanden eindelijk nog eens dicht bij een
klassieke overwinning. Enkel de laatste twintig
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meter waren er voor Eric teveel aan.

UITDAGING
In 1990 wordt Vanderaerden ,,volgeling"
van Raes en ploegmaat van Nijdam. De vraag
rijst hoe het dan met hem moet.
In de voorbije zomer werd hij in de vertrouwelijke gesprekken van insiders ,,afgeschreven". Verbrand, gedaan. Zo heette dat.
Is het onmogelijk dat de oud-winnaar van de
Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in
het voorjaar nog eens een nieuw leven begint?
Er zijn voor hem al anderen ,,op karakter" van
ver teruggekomen. Vanderaerden wacht dus
een grote uitdaging terwijl wij opnieuw beginnen hopen. Zijn we niet onverbeterlijk?
Flandrien

SPORT

UEFA NIET MALS
In Zurich lachen ze er met mee De Uefa
heeft Ajax voor twee seizoenen „Europees"
geschorst en dat is met mets
Voor de Amsterdammers is het een verschrikkelijke klap en voor het Nederlands voetbal m het algemeen is het een met mis te
verstane waarschuwing

SCHADE
De feiten zijn inmiddels gekend De uitleg
die er aan werd gegeven eveneens De Uefa
aanvaardde m eerste instantie — Ajax is inmiddels in beroep gegaan — geen enkele verzachtende omstandigheid En daar moeten de
klubs rekening mee houden Ook de onze want
het blijft waar dat een onverlaat een klub
verschnkkelijke schade kan toebrengen Wanneer zijn veiligheidsmaatregelen echt toerei-

k e n d ' Wanneer er mets gebeurt Punt andere
lijn
De voor Ajax pijnlijke nasleep heeft vanzelfsprekend veel reakties losgeweekt Wij onthouden vooral deze van manager Jol van
Utrecht, ook een klub met een verschnkkelijke
reputatie Het Utrechts geweld was voor een
paar jaren bijna sinoniem van Nederlands
voetbalgeweld Jol en zijn medewerkers pakten het probleem met zonder verbeelding aan
De klub „infiltreerde" in de supporterskringen
en betrok deze positief bij het verenigingsleven ZIJ mochten in en rond de klub een
handeltje uitbaten (souvemershops) waardoor
ze zelfbedruipend konden opereren en waardoor die naamloze dreigende groep een gezicht en een naam kreeg Er ontstond een
nieuwe relatie die weliswaar met alle risiko's
heeft weggenomen maar die toch duidelijk
veel ten goede heeft veranderd Jol, een oudspeler die o m in Engeland aktief was en er

veel heeft gezien, maakt zich geen illuzies
„Het kan nog misgaan Zeker Maar we zullen
dan wel weten waar het is misgegaan en
opnieuw op verbetenngen aansturen Het
vraagt tijd en energie en het kost ons ook nog
geld maar er is gewoon geen andere uitweg "

VRAGEN
Er valt over na te denken natuurlijk De lezer
weet dat wij altijd hebben gesteld dat de klubs
in de voorbije jaren de modale supporter om
vele redenen hebben verwaarloosd Het wordt
hoog tijd in te grijpen Enige originaliteiit kan
daarbij nooit kwaad
Vorige week nog lazen we in een klubblad
van met de eerste de beste vereniging dat er
een groot tekort aan ploegafgevaardigden
voor de jeugdelftallen bestond Kandidaten
mochten zich melden Heeft men er ooit aan
gedacht die lawaaimakers achter de doelen
enige verantwoordelijkheid en bijgevolg ook
zelfrespekt te schenken zodat hun denkpatronen misschien veranderen'' Is het echt met de
moeite van het proberen (onder toezicht)
waard '
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TELEVSE

ZATERDAG 14 OKT.

19 07 Flying doctors, sene
20 28 Sonja op zondag, praatshow
21 48 Cagney and Lacey, serie

BRT 1
15 30 Oe avonturen van Robin Hood, film
17 10 De kollega's, serie
1810 Carolientje, serie
18 25 Postbus X, serie
20 00 Buren, serie
20 25 Perry Mason, sene
22 00 Oei, grappen
22 45 Nacht van de film, Filmgebeuren Gent

Ned. 2

BRT 2
14 40 Ronde van Lombardije, wielrennen
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 Leven... en laten leven, milieumagazine
21 15 Het el van Christoffels, magazine

BRT1

VTM
18 00
19 30
20 00
20 30
22 30

Highway to heaven, serie
Benson, serie
Gaston en Leo, humor
Nu of nooit show
The sons of Katle Elder, film

Ned. 1
16 33
19 21
19 46
20 20
21 20
21 46
22 46
23 10

Delie, serie
Roseanne, serie
BZN m Spanje, show
Paul Daniels, goochelen
Cheers, serie
Rondom tien: Grensgevallen, praatshow
Hooperman, serie
Game, set and match, serie

Ned. 2
16 20
17 50
20 29
21 20
22 35
00 10

Oe reuzenrog, dok
Family Ties, serie
Crime story, serie
Tineke Schouten show
Muziekspecial Tina Turner
Eleni, film

Ned. 3
20 20 100 jaar Gelders orkest, koncert

ZONDAG 15 OKT.

1010
19 00
21 20
22 25

Doldwazen en druiloren, sene
Bij Lobith, praatshow
Pennis from heaven, serie
TV-Dante, sene

MAANDAG 16 OKT.
18 35
20 00
20 35
21 10
21 40
22 50
23 00

BRT 2
18 45
19 00
20 00
21 30

Rin, sene
Zonen en dochters, sene
Van dieven, voyeurs en infektles, reportage
Uitgelezen, literatuur programma

VTM
18 05
18 30
19 30
20 00
20 30
21 30
22 30
23 00

Cijfers en letters
The power, the passion, sene
Rad van fortuin
Wie ben ik?, spel
Mission impossible, sene
Golden girls, sene
Vroemtuigen, info
Taxi, serie

Ned. 1
15 20 Baron van Munchhausen, film
19 21 Simon Winner, jeugdsene
20 30 100 jaar dokteren, info
21 27 Square deal, sene
22 45 Villa des roses, sene
Ned. 2
18 30 Wordt vervolgd, strips en tekenfilms
21 35 Lonsesome dove, serie
23 05 L.A.Law, serie

DINSDAG 17 OKT.
18 20
18 45
20 00
20 10
20 35
21 35
22 45

BRT 2

BRT 2

17 00 Europese loterij, show

18 45
19 00
20 00
22 15
22 45

VTM
14 05
14 30
16 00
18 00
20 00
22 00
23 00

She's the sheriff, serie
Walters verjaardagsshow, spel
Beauty and the beast, serie
Kaap Hoorn, wateren van de wind, dok
War and remembrance, serie
Murphy Brown, serie
ShaKa Zulu, serie

Ned. 1
1615 Howard's way, serie
17 06 Eén verhaal te weinig, sprookje
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BRT1
Het station, kindermagazine
Op het terras, seniorenmagazine
Boemerang, kwis
Buren, sene
Zeker weten?, praatshow
Shingen, serie
Koncert, Verbesselt
Rin, sene
Zonen en dochters, sene
Looker, film
Sociale zekerheid, info
WK Turnen in Stuttgart

VTM
18 05
18 30
19 30
20 00
21 00
22 30

16 30 Ja natuurlijk extra, natuursene
19 47 Prettig geregeld, sene
20 25 Ja, natuuHijk, natuurserie
Ned. 2
16 00 Het erfgoed Guldenburg, sene
17 35 Kleine spoorlijnen, dok sene
18 56 Dieren in het wild, leeuwen
19 20 De natte neuzen show, spel met honden
20 29 Derrick, sene
Ned. 3
21 04 De koude oork>g in Nederland, dok sene

Rondomons, Een glimlach voor de toekomst
Boemerang, kwis
De drie wijzen, kwis
Leven zonder George, sene
Krokant, kulinair magazine
Fllmgebeuren Gent
Huizen kijken, info

BRT 1
11 00 De zevende dag, praatcafé
13 00 Sunday Proms, koncert
16 00 Prins Deugniet, jeugdfilm
17 30 De Cosby show, serie
1815 Camera, dia, film en video
18 45 Sportweekend I
20 15 De kaperbrief, Vlaamse film
21 15 Aux armes etc, viering Franse revolutie
22 05 I.Q., kwis
22 45 Rusland en de SU, dok serie

Ned. 1

Cijfers en letters
The power, the passion, sene
Rad van fortuin
Medisch Centrum West, serie
Klasgenoten, Jef Burm en Mare Sleen
Lonesome Dove, sene
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WOENSDAG 18 OKT.
BRT 1
16 30
17 25
16 50
17 15
17 30
18 05
18 30
19 55
20 00
20 10
21 20
21 50
22 45
^2 55

De tovenaar van Oz, sene
Ramona, sene
De kleinste zwerver, serie
Magica, serie
SInja Mosa, sene
Johan en de Alverman, serie
Kilimanjaro, jeugdnieuws
Langs Vlaamse wegen, Antwerpen
Boemerang, kwis
Paleiskoncert
50 prijzen van Jos Ghysen, spel
Oogappel, info
Fllmgebeuren Gent
Stijl, antiekmagazine

BRT 2
18 45 Rin, sene
19 00 Zonen en dochters, sene
19 50 Sportavond
VTM
16 30
17 30
19 30
20 00
21 40
23 10

Knightrider, sene
Cijfers en letters
Rad van fortuin
The island at the top of the world, film
Star, filmmagazine
Simon and Simon, serie

Ned. 1
15 30
18 27
19 48
20 30

Lassie come home, film
Avonturenbaai, sene
The Campbells, sene
Taalslag, taalkwis

Ned. 2
19 25 Empty nest, sene
20 29 Sterrenjacht, show
21 55 Rur, praatshow
22 35 Milieulijn, special
23 00 Parallax, Het hemels parfum
Ned. 3
The king of friday night, musical

DONDERDAG 19 OKT.
BRT1
17 30
1810
20 00
20 10
20 35
21 05
22 00
22 45

Sinja Mosa, sene
Kung Fu, sene
Boemerang, kwis
Buren, sene
Felice!, spel
Panorama, aktualiteiten
Last met het verleden, kortfilm
Première, filmmagazine

EEN FILM PER DAG
BRT 2
18 45 Rin, serie
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 Europaiia: Japan, dok
20 25 Een man met de blik op het zuidoosten, film
22 10 Niger, de strijd, dok
22 40 WK turnen in Stuttgart
VTM
18.05
18 30
19 30
20 00
21 00
22 30
23 20

Cijfers en letters
The power, the passion, serie
Rad van fortuin
Tien om te zien, show
Taurus rising, serie
Hot shots, serie
Hogan's heroes, serie

Ned. 1
16.31 Thuis in de dierentuin, serie
19 23 Kinderen voor kinderen, festival
20 19 The morning man, triller
22 45 Golden girls, serie
2

^ohrt Wmm mm^^mmM c^ zij» ¥a<ler orcte op ^^m mêm In „ m
Sons of Kaöe ader". 2at«r^ 14 oktebe* op VT» oi» 2J&i.m

Ned. 2
1810
18 40
19 00
20 29

Van thuisbridger tot klubbrldgr, kursus
David de kabouter, serie
Growing pains, serie
Overleven, kankerbestrijding

Ned. 3
20 20 Hoezo demokratie, dok serie

VRIJDAG 20 OKT.
BRT1
18.20 Schoolslag, spel
20.00 Boemerang, kwis
20 10 Buren, serie
20 35 De lifter, film
22 10 Heden en verleden, museum
22 50 Filmspot, filminfo
23 20 De familie Strauss, serie
BRT 2
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 WO II: De Oostfronters, dok serie
21 15 Een goede eeuw kunst, dok serie
21 45 Koncert, Dvorak
22 25 WK turnen in Stuttgart
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VTM
18 05
18 30
19 30
20 00
20 30
23 00
23 30

ZATEBDAO t4 OKTOSEB

Cijfers en letters
The power, the passion, serie
Rad van fortuin
Benidorm, serie
The snows of Kilimanjaro, film
Cheers, serie
Crime story, serie

&
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n

roe

Ned. 1
15 40
16 35
17 40
19 21
21 10
23 45

Olie, dok serie
Anne van het groene huis, serie
Kijk op techniek, info
Volmaakte vreemden, serie
In terapie, informatieve serie
In 't holst van de nacht, serie

m>
Dr

23 35 Een diamant zo groot als een ei, triller
Ned. 2
16 00 Gloss, sene
17 59 Bassie en Adriaan, serie
19 05 Linda, |ongerenmagazine
20 29 Rons honeymoon kwis
22 05 Jongbloed & Joosten, aktualiteit

L(
A
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GREAT BALLS OF FIRE!
Je moet al een échte Jerry Lee Lew/s-fan zijn
om Great Balls of Fire!, de film van Jm Mc
Bride, goed te vinden. Film focust op een korte
periode in het leven van de rocl<zanger, periode waarin hij getrouwd was, met zijn op het
ogenblil< van hun huwelijk dertienjarig nichtje,
die ook het verhaal schreef dat hier wordt
verteld. Naast enkele flitsende rocknummertjes, waarbij Dennis Quaid de hele tijd als een
vis naar adem zit te happen en voor de rest
zwaar overakteert, stelen twee onbekende
blueszangeressen de show: Valerie Wellington met Whole lotta shakin gain' on en Booker
T. Laury met Big Legged Woman. Wyona
Ryer, de jonge mevrouw Lewis, is overdreven
kinderachtig in haar rol van dertienjarige. Met
het besparen van je inkomgeld voor de film,
kun je de aankoop van de soundtrack financieren, want die is, zoals altijd met Jerry Lee
Lewis, de moeite waard en die twee bluesmadammen heb je er gratis bij.
Cousins van Joel Schumacher is een aftreksel van de 1975-film Cousin, Cousine van
Jean-Charles Tachella. Ivlaar thee en koffie
zijn ook aftreksels, en worden toch door een
heleboel mensen gesmaakt, en kruidenaftreksels werken ook genezend, zodat dat met deze
Cousins ook wel eens het geval zou kunnen
zijn. Deze film, waarin het meestal gaat om de
onoverwinnelijke liefde, heeft met drie huwelljksplechtigheden en een begrafenis, met hier
en daar nog een te noteren geboorte alles in
zich om de nodige lach en traan te produceren.
In dit, ietwat over sentimenteel verhaal, zijn er
goeie prestaties te noteren van vooral Lloyd
Bridges en Isabella Rosellini (Oh God! Wat lijkt
dat kind op d'r moeder!), naast Norma Aleandro en Keith Coogan.
Ambroce Gwinett Bierce was een Amerikaanse schrijver van korte verhalen, die ook
joernalist was en redakteur voor Fun te Londen. Hij was ook een gevreesd satirikus en
misantroop, die onder het pseudoniem Dod
Grile enkele teksten liet verschijnen, maar bij
zijn terugkeer naar de VS zich helemaal aan
het korte verhaal wijdde. In 1891 verscheen
Tales of soldiers and civilians en Can such
things be? in 1893, makabere verhalen die
Edgar Allan Poe naarde kroon steken. In 1906
verscheen The cynic's wordbook, dat herverscheen onder de juistere titel The Devil's
Dictionary in 1911, en wat een verzameling
navrante, misantropische definities en epigrammen bevat. De juiste omstandigheden
van zijn dood — 1914? — kent men niet, maar
hij zou in Mexiko gedood zijn, als een der vele
slachtoffers van de revolutie aldaar.
De rol van de verbitterde, sardonische joernalist Bierce wordt schitterend vertolkt door
Gregory Peck — de rol past hem als een
maatpak — en hij brengt in Old Gringo van
WIJ - 13 OKTOBER 1989

Dennis Quaid als Jerry Lee Lewis en Alec Baldwin als z'n neef Jimmy Swaggart.
Luis Puenzo (naar de novelle van Carlos Fuentes: Gringo Viejo) opnieuw het bewijs dat ouwe
akteurs zijn als wijn. Jane Fonda geeft hem
wederwoord als Harriet Winslow, een 40-jarlge
ongetrouwde vrouw, die door toeval in de
Mexikaanse revolutie belandt en die door nog
groter toeval in het bed van de charismatische
generaal Arroyo (Jimmy Smits, bekend van
L.A.Lavi/) terechtkomt. Als Harriet ook nog een

verhouding begint met Ambroce Pierce, ontstaat er een mooie driehoek die enkele ontroerende liefdesscènes oplevert, die zijn dan
geschilderd op het doek van Mexiko begin
1900, met suggestieve muziek van Lee Holdridge. Alles samen is deze film geschikt voor
literair geïnteresseerden en voor hen die iets
meer van kinema verwachten.
Willem Sneer

ADVERTENTIE

4.500 m2 TOONZALEN
De grootste en meest gespecialiseerde sierschouwenzaak.
Terwijl U even wacht ontwerpen wij
Uw schouw helemaal volgens Uw
persoonlijke woonwensen.
Doe-het-zelvers ontvangen bij het
materiaal een duidelijke werktekening.
Omdat het onder Vlamingen blijft,
„10% extra korting op onze laagste
prijs". Recent nunmier van „WIJ"
volstaat als bewijs.

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

EEN „GEVORMD"
BESTUURSLID
IS MEER WAARD
,,Vorming" is een van de pnonteiten van het
vernieuwd VU-partijbestuur Een degelijk gevormd
kader is immers de ruggegraat van de partij Voor de
komende maanden biedt het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel twee vormingsprogramma's aan die de
nodige aandacht verdienen Op arrondissementeel
niveau is er 777u;s in de VU, voor de afdelingen Hel
nieuwe Vlaanderen uiteengelegd'

OP DE
BARRIKADE
Toen de Chinese wijsgeer Confucius gevraagd werd ,, \Nat zou U doen, als U een land
moes/öesfuren'"antwoordde hij „Alsdetaal
met zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt,
met hetzelfde als hetgeen bedoeld wordt In
dat geval blijven de dingen die gedaan moeten
worden, ongedaan Het gevolg is, dat moraal
en kunsten achteruit gaan, het recht verdwijnt
en de mensen in een hopeloze verwarring
komen Vandaar dat er mets willekeurig mag
bestaan in hetgeen gezegd wordt Dat is nu net
van het allergrootste belang "
Hoe springen wij — beeldbuispatienten — met
onze taal om''
Is ze toegankelijk voor de medemens'
Sluiten we ze af door kodewoorden, versluierde drukdoenerij, door onverstaanbare leenwoorden''
Gaan we aan haar voorbij door komputerEngels, modebegrippen en snobisme''
Of geloven we in haar ziel, van waaruit we „de
andere" naar meer vrijheid kunnen optillen''
Wie leest en studeert meer en nog meer over
onze opdracht''
Wie bezint zich over haar/zijn inzet•?
Wie draagt met haar/zijn taal dagelijks, kies en
keung, zonder schuttingwoorden ons levensprogramma u i f
Geef vandaag nog meer leven aan 't erfgoed
Onze startdag 21 oktober 1989 van Spreek
Er Over!

THUIS IN DE VOLKSUNIE
Dit programma is in de eerste plaats bestemd voor
de nieuwe kaderleden m de afdelings- en arrondissementsbesturen Ook voor ,ouwe ' ratten is het een
aangename geheugenopfrisser Het omvat dne delen
van telkens drie uren
In een eerste deel komt het thema Nationalisme en
Vlaamse Beweging aan bod Het tweede deel gaat
over Het Vlaams-nationalisme vandaag de VU en
het derde over Naar een beier Vlaanderen opties
voor de toekomst Dit programma wordt georganiseerd per en door het arrondissement Het is beschikbaar vanaf 20 oktober a s

VREDESVOETELING
NAAR DIKSMUIDE
Vanuit het Leuvense willen wij de vredesinzet van
duizenden VOS'ers herdenken door vanaf 6 november een voettocht van Leuven naar Diksmuide te
organiseren, aankomst op zaterdag 11 november
1989 rond 11u
Naast de Vredesfietseling, die jaarlijks honderden
jongeren naar de IJzertoren brengt ter gelegenheid
van de IJzerbedevaart, wil ook deze Vredesvoeleling
de aandacht van de overheid vragen voor een aktievere vredespolitiek
Het „Nooit meer Oorlog" betekent dat onze beleidsmensen bv de opstarting van scheikundige
wapenfabneken in Irak, in Lybie enz met middelen
uit deze staat en West-Europa moeten tegengaan
Het vergaste Halabje (in Iraaks Koerdistan) van 1988
en de eerste vergassingsaanvallen rond leper in
1916-17-18 liggen in mekaars verlengde
Daarom stappen Brabantse Vlamingen en Koerdische vluchtelingen broederlijk een week naast mekaar op, voor de Vrede

ZIJ herdenken speciaal dokter Jozef Verduyn {" te
Ruddervoorde op 23 11 1884 en + te Brussel op 7
oktober 1936) Deze frontdokter richtte op 15 augustus 1916 het Komitee voor de bekende Heldenhuldezerkjes op Een 3 jaar later — nu 70 jaar geleden —
HET NIEUWE VLAANDEREN
stichtte hij op 15 augustus 1919 het Verbond van
Vlaamse Oudstrijders Het was de eerste Oud-Strijleder bestuurslid zou op zijn minst de krachtlijnen
dersorganisatie in Europa die resoluut voor de Vrede
van het nieuwe Vlaanderen moeten kennen en de
koos — Vrede door zelfbestuur Zijn zoon, wijlen prof
VU-mbreng en toekomstvisie kunnen uitdragen en
dr Herman Verduyn, was de eerste Vlaams-nationale
promoten Daarom is het avondvullend programma
Hel nieuwe Vlaanderen uiteengelegd meer dan warmverkozene voor het arrondissement Leuven Hij
droeg het vredesideaal van zijn vader
aanbevolen voor elke afdeling
Het maakt op een eenvoudige en overzichtelijke
De reisweg loopt doorheen de geboortestreek van
manier de grondslagen duidelijk van het Nieuwe
Vlaanderen Het schetst de rol van de VU in het Bert Willems (Wambeek) en Juul de Winde (Merchproces en het vestigt de aandacht op het belang en tem, Renaat de Rudder (Oostakker) en Lode de
de inhoud van de derde fase (Geschikt voor alle Boninge (Wevelgem), Firmin Deprez (Kortemark),
allen .kinderen van ons Volk" — Ijzerhelden doorafdelingen, kostprijs 1 000 fr en verplaatsingen)
heen hun inzet en sublieme testamentaire gedachVoor meer informatie, toelichting of aanvragen ten
(minstens 14 dagen vooraf i) i v m een van de vermelde programma's kunt u terecht bij het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000 Gent
TOCHTSCHEMA
(091/25 75 27), tijdens kantooruren)
Schenk de nodige aandacht aan die programma's
Maandag 6 november — Vertrek 9u Grote Markt
bij het plannen van uw najaarsaktiviteiten
,,Den Engel"
Nu plannen en vastleggen dusi Laat nieuwe kaderleden immers met aan hun lot over'

DANK
Senator dr Jef Valkeniers
en zijn gezin
danken ook langs deze weg
de talrijke Vlaamse vnenden
die hun troost betuigden
bij het plotse heengaan van
hun echtgenote en moeder
CARLA KEMPENEERS
Geen enkel woord of gebaar,
geen enkele bloem of gebed
heeft zijn doel gemist
bij het dragen
van dit grote leed'
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Leuven-Vilvoorde (28,5 km) over Herent, Winksele,
Kortenberg Perk en Peutie
Dinsdag 7 november — Vilvoorde-Aalst (32,5 km)
over Grimbergen, Wolvertem, Merchtem, Opwijk en
Moorsel
Woensdag 8 november — Aalst-Zevergem (30 km)
over Lede, Smetlede, Westrem, Gijzenzele, Landskouter en Bottelare
Donderdag 9 november — Zevergem-Tielt (30 km)
over Eke, Nazareth, Deinze, Harsele
Vrijdag 10 november — Tielt-Kortemark (25 km)
over Pittem, Oostkamp en Lichtervelde
Zaterdag 11 november — Kortemark-Diksmuide
(15 km) met aankomst om 11u
Tochtleiding en inschrijvingen bij Henvig Schrevens. Berkenhof 5 te 3200 Kessel-Lo (016/44 72 75)
en Toon David, Kerkstraat 13 te 3070 Kortenberg (02/
759 52 00)
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het geluk over een dergelijke natuurlijke basis te
beschikken. Om al deze redenen is het van uitzonderlijk belang de band tussen Vlaanderen en Brussel zo
stevig mogelijk aan te halen.

EEN DAGJE UIT
BRUSSEL
Vele Vlamingen staan onwennig ten aanzien van
„Brussel". Deze stad is nu eenmaal sedert 1830 de
zetel van het centralistisch gedirigeerde machtsapparaat van de Belgische Staat Bovendien werden de
autochtone Vlaamse (Brabantse) Brusselaars volledig in de hoek gedrumd door een arrogante francofone bovenlaag die zich in deze stad is komen installeren Deze franstaligen — die eigenlijk niets om
Brussel geven — hebben deze stad in Vlaanderen
niet erg gel'efd gemaakt Toch is het besef levendig
gebleven dat Brussel zelfs na meer dan 150 jaar
verfransend Belgisch bewind, een stuk van ons is
gebleven
De Vlaamse Beweging heeft altijd geëist dat voor
onze hoofdstad een eerlijk statuut zou worden uitgewerkt dat aan de Brusselse Vlamingen gelijkberechtiging zou verschaffen. De recente ingrijpende staatshervorming vormt op dit vlak een grote stap voorwaarts Aan jarenlang dekadent immobilisme („de
tijd werkt voor ons in Brussel...") werd een einde
gemaakt. Al werd er op gemeentelijk niveau mets
geregeld, toch zijn de Vlamingen thans onmisbare
partners geworden bi) het bestuur van het hoofdstedelijk gebied. Zij genieten er dezelfde machten en
rechten als de franstalige minderheid op het centraalBelgische vlak.
Niettemin wekt de recente ontwikkeling een zekere
ongerustheid in Vlaanderen We horen er vragen als:
,,Werd Brussel niet opgegeven?", ,,ls Brussel nu
toch een volwaardig derde gewest geworden?",
,,Zi|n die Vlaamse Brusselaars wel te vertrouwen T'...

Ga waar je wil,
Wannéér je wil.
Dank zij je rijbewijs!

ADVERTENTIE

INITIATIEVEN
Als Vlaamse staatssekretaris voor het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest wil Vic Anciaux zijn bijdrage
leveren. Daarom heeft hij konkrete initiatieven genomen om de Vlamingen beter vertrouwd te maken met
hun eigen hoofdstad. Zo wil hijzelf of zijn medewerker, dr. Paul De Ridder, graag zorgen voor geleide
bezoeken aan Brussel (ook tijdens het weekend). Ze
zijn eveneens bereid in heel Vlaanderen lezingen te
geven over Brussel en de nieuw opgerichte instellingen van onze hoofdstad.

Een tochtje door de Marollen blijft de moeite
waard.
De Brusselse Vlamingen leven hoe dan ook in een
afzonderlijk gebied, het enige tweetalige gebied, met
een specifiek hoofdstedelijk statuut. Toch willen zij de
band met Vlaanderen niet alleen behouden maar
hem zelfs versterken. Deze band is voor de Brusselse
Vlamingen immers levensnoodzakelijk.
De Brusselse Vlamingen zijn niet alleen vragende
partij. Zij hebben Vlaanderen ook heel wat te bieden
doordat zij een strategische positie innemen. In het
grote internationale centrum dat Brussel volop aan
het worden is, vormen zij de reeds van oudsher
voorhanden basis waarop niet alleen Vlaanderen
maar zelfs de hele Nederlandse gemeenschap in
Europa kan steunen. Andere volkeren hebben met

Een dagje Brussel zou er als volgt kunnen uitzien:
10u.: Ontvangst op het Barrikadenplein, rondleiding
door het algemeen sekretariaat, korte uiteenzetting
over Brussel, kultuurhistorisch en aktueel.
11u.: bezoek aan katedraal of parlement.
12U.15: middagmaal in het parlement.
14u.: bezoek aan het Oude Brussel: St.-Hubertusgalerij. Grote Markt, St.Gorikswijk..., of aan het andere
Brussel: Kapellekerk en de Marollen..., of aan de
Vlaamse kultuurtempels in Brussel: Ancienne Belgique, Beursschouwburg, De Markten..., of aan het
internationale Brussel: de Europawijk. Met metro of
bus of te voet.
17u.: Een stevige pint in hetVU-lokaal ,,'tSchuurke"
en gesprek met het VU-arrondissementeel bestuur
van Brussel.
18u.: Einde van het bezoek en eventueel begin van
een avondje-uit-in-Brussel.
Dit zijn voorstellen. Aan u de keuze, telefonisch of
schriftelijk af te spreken.
De VU-afdelingen zijn dus hartelijk uitgenodigd.
We zullen ze m Brussel met open armen ontvangen.
Voor alle nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot
het kabinet van de staatssekretaris, Louizalaan 106,
1050 Brussel, tel. 02/646.33.50, en meer bepaald tot
Hilde De Neve.

RIJSCHOOL

Ferd. VERBIEST
OOK RIJBEWIJS A (MOTOR)
MOLENBEEK
Leopold U-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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Rolstoelaktivist Jean-Marie De Roovere was op 2 oktober op doortocht in Aarschot. Hij werd
er ontvangen in Huize Eigen Haard. Op de foto de heer Verlinden, beheerder van Huize
Eigen Haard, burgemeester Daems, VU-gemeenteraadslid Sim Verbruggen, mevrouw
Daems, de begeleider van Jean-Marie en VU-OCMraadslid Jos Bruyninckx.
(foto Fik)
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P W VERKOOPT
AFFLIGEM VOOR
PRIVE-BELANGEN
Affligem is één van die Vlaamse gemeenten die
hun bekendheid vooral te danken hebben aan de
dagelijkse opsomming van de files op de radio
Fijnproevers weten ook dat Affligem een mooie abdij
met de traditionele kaas en het bier njk is'
In de schaduw van Brussel heeft deze groene
Pajottenlandse gemeente met alleen van de voordelen van de nabijheid van een grote stad kunnen
genieten Affligem wordt in dne „schijven" gesneden
door een driebaansweg Brussel-Aalst en de E40
Inwijking zorgde er voor een veelvoud van woonwijken Van een groene, landelijke gemeente veranderde Affligem in een verstedelijkte woon-gemeente
Dat dit volgens sommigen blijkbaar nog met ver
genoeg gaat bewijst de dwaze beslissing van de CTL
(PVV)-SP-meerderheid in de Affligemse gemeenteraad om in de deelgemeente Essene een industrieterrein van 120 hektare (i) in te planten Omdat de
gemeenteraadsleden slechts de dag voordien en met
veel moeite konden uitvissen wat het schepenkollege
bedoelde met haar „aanpassingen van het gewestplan" verliet de VU-fraktie de gemeenteraad
Fraktievoorzitter en VU-ondervoorzitter Annemie
Van de Casteele heeft reeds klacht ingediend tegen
deze gang van zaken Zij en de VU-gemeenteraadsleden Mark Touchant en Jan Van Goethem willen deze
aanslag op Affligem met alle mogelijke middelen
bestrijden Voor hen moet de gemeente groen en
Vlaams blijven twee zaken die met zo'n mastodontindustneterrein onheaoepelijk teloor zullen gaan
Dat de inwoners van Affligem zich al een tijdje aan
éen of andere stunt konden venwachten was voorspelbaar Vooral het duo Guns-De Bacquer, de eerste
adjunkt-kabinetschef van Ruimtelijke Ordening en
burgemeester, de tweede visgroothandelaar, geldschieter en schepen, zien het groots met hun gemeente Met de vorige bestuurskoalitie (PW-CVP)
kon burgemeester Guns al realiseren dat er in Affligem een oprit aan de E40 kwam Nu wordt vlak langs
die opnt een groene buffer van landbouw- en natuurgebied opgeofferd voor het industrieterrein Elk verband is niet toevallig.

y^ynAtfUgein

BRABANT
OKTOBER
14 HULDENBERG: Volksunie-papierslag Container bevindt zich naast meubelzaak Theyssens
14 TERVUREN: Pensenkermis in de gemeentelijke
feestzaal van Duisburg Iedereen welkom vanaf 18u
Willy Kuijpers is de gastspreker Deelname 150 fr
p p Org VU-Tervuren
14 RUISBROEK: 7de Boerenkermis in Parochieknng. Kerkstraat 31 Van 17 tot 22 uur Ook op 15/10
van 12 tot 21 u Org VU-Ruisbroek

broekstraat 127 Org
schap

vzw Vorming en Gemeen-

28 DILBEEK: Dilbeeks VU-bal in het Rekreatiecentrum, Keperenbergstraat te Itterbeek Muziek om
21 u met Rob Mando & Punch
28 LEUVEN Herdenking geboortedag Rodenbach
Om 14u30 in Redemptonstenkerk, Braban?onnestraat 97 Na euchanstievienng bezinning flodenbach als inspiratiebron voor deze tijd Org Rodenbachknng Leuven

19 LENNIK: Sociaal huren Te duur' Om 13u 30 in
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 12', Org
VZW Vorming en Gemeenschap

29 BRUSSEL: Grote wandelzoektocht over Frans
Anneessens door de clubs Wandel U gezond van
Koekelberg en COV Brussel Inschrijven ts 12u 30
en 14u In Anneessens Instituut, Groot Eilandstraat
39 (bij Fontainasplein) Deelname 200 f r , leden 150
fr

21 WEERDE: Mosselrestaurant in zaal Alcazar,
Damstraat 96 Van 12 tot 22u Ook stoofvlees te
bekomen Org VU-Weerde

29 AARSCHOT: Jaarlijks pannekoeken en smoutebollenfeest, in de parochiezaal van Langdorp van
14 tot 20u Org VU-Aarschot

16 HULDENBERG: Bestuursvergadering VU-Huldenberg

21 HALLE: Mijn gevoelens en ik Voordracht om
lOu in P Van Ruycheveltstraat 2 Toegang 50 fr
Org Vlanajo
22 GAASBEEK: Rommel- en antiekmarkt. Kerkplein Info 02/532 09 59 Org ONAV
26 LENNIK: Sociaal huren Koning in mijn sociale
woning Om 13u 30 in Huize Zwartenbroek, Zwarten-

NOVEMBER
4 HULDENBERG: Volksunie-Papierslag Container
bevindt zich naast meubelzaak Theyssens
4 ASSE: Afdelings-eetmaal in zaal De Toverfluit,
Gemeenteplein te Asse Aanvang 18u Ook op 5/11
vanaf 11u30 Org VU-Asse

ADVERTEN ME
Bijna werd er roet in het eten gestrooid door de
jongste gemeenteraadsverkiezingen waarbj VU-CVP
en SP een koalitie-akkoord afsloten Op de verkiezingsavond zelf bood PVV-er De Bacquer aan VUgemeenteraadslid en bijna-schepen Annemie Van de
asteele 1 miljoen en de burgemeesterssjerp om
haar woord te breken Dit was „een eerste bod" Van
de Casteele weigerde resoluut Bij de SP ving De
Bacquer echter geen bot Een week na de verkiezingen tekende SP-er Cornaut een tweede voordracht,
ditmaal voor een PVV-SP-meerderheid Groot feest
bij de liberalen natuurlijk, en nu blijkt waarom Het
verhaal wordt nog pikanter omdat vermoed wordt dat
schepen De Bacquer ook heel wat prive-belangen in
dit zaakje heeft Hij zou op dit industrieterrein zelf een
visverwerkingsfabriek plannen Letterlijk en figuurlijk
zit hier een reukje aan vast
De VU zette de aanval tegen de blauwe plannen
reeds in In een pamflet maken ze duidelijk dat hel
landelijk karakter van Affligem met mag opgesolferd
worden aan de prive-belangen van enkelen In plaats
van mastodont-industrieterreinen neer te poten wil
VU-Affligem kansen scheppen voor de eigen, kleinschalige bedrijven Ook vrezen ze dat met het inplanten van dergelijke grootschalige projekten ook de
verfransmgsdruk op de gemeente zal toenemen De
randgemeenten kunnen hier van meepraten

BROUWERIJ

MOORTGAT
Breendonk
Voor "AL" Uw bieren
en frisdranken
Bi;;iuizen: Vosveld 8a
2110 Wijnegem
Tel. 03-353 08.77
Karel Bogaerdstraat 21
1020 Lal<en
Tel. 02-478.07.50

,,ln de eerste plaats willen we een gezonde, rustige
en groene gemeente, die met geteisterd wordt door
stankhinder en watervervuiling Er rijden dagelijks al
genoeg auto's door Affligem Het groen dat we
hebben is een levensnoodzaak" Dit zegt Annemie
Van de Casteele die ook aankondigt dat er akties,
harde als het moet, zullen volgen Het vervolg wellicht op de volgende gemeenteraad
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vu-TERNAT
LEDENVERGADERING
De Volksunieafdeling Ternat nodige dit weekend al
zijn leden uit op een heus feestje met hartige smakelijke hapjes en als gezelligheid het optreden van Paul
Ghysels (presentator van Van Pool tot Evenaar). Paul
heeft ons zeer aangenaam verrast als animator met
uitstekende zang en gitaarspel. Vooral zijn volksliedjes gezongen in zi)n Oostvlaams streekdialekt uit
Kerksken werden ten zeerste geapprecieerd en meegezongen door alle toehoorders in de zaal.
Willy Kuijpers, de nieuw verkozen partijsekretaris,
was als spreker uitgenodigd. Uit de krachtlijnen van
zijn toespraak onthouden wij vooral zijn aansporen tot
verdraagzaamheid en samenwerking binnen de afdeling, het oprichten van wijkkomitees en het meermaals vergaderen, jongeren en vrouwen mer betrekken in het bestuur.
Hoe lang is het geleden dat ge in uw afdeling een
voorlichtingsavond hebt gehouden? een seminarie?
een debat over de 3de faze van de staatshervorming? een planningbord? het doorspelen van de
basis naar de top over het afdelingsstandpunt inzake
migranten? Enz..., vroeg Kuijpers de aanwezige
kaderleden.
Na zijn toespraak werd Willy bestookt met goedgerichte vragen zoals: Waarom geen Vlaamse Repu-

bliek? Wat met de faciliteiten in de rand? Brussel
derde gewest? de grendel? en het migrantenprobleem. Al deze vragen werden door de goedgekende
welsprekendheid van Willy met de gezonde rede
beantwoord.
Senator Jef Valkeniers en volksvertegenwoordiger
Daan Vervaet waren ook van de partij en werden
speciaal verwelkomd door afdelingsvoorzitter Werner
Thiebaut.
De avond werd voorbereid en goed georganiseerd
door Marleen Van Luyck en schoonzus Hilda. Voor
het afdelingsbestuur van Ternat is Marleen een
welgekomen en zeer goede aanwinst, niet alleen voor
wat het verzorgen betreft van een rijk gevuld Breugeliaans buffet, maar vooral de werking op plaatselijk en
arrondissementeel vlak.

HET BESTUUR
Werner Thiebaut (voorzitter). Staf Kiesekoms (ondervoorzitter), Odiel Van de Vijver (ondervoorzitter).
Mare Vandenhende (sekretaris), Antoine Malfroy
(penningmeester), Theo De Maagd en Mare Kiesekoms (propaganda), Antoine Malfroy en Johan Creylman (organisatie), Roger De Vos (pers), Ronny Raes
(leden, abonnementen).
Staf Kiesekoms (provincieraadslid), Laurent De
Backer (schepen), Rony De Backer (VNVK), Maritta
Sablon (DB OCMW), Jos Moonens (OCMW), Marleen
Van Luyck (Arr. bestuur), Cecile Eylenbosch (AD.S).
Schepen Laurent De Backer,

Voorzitter Thiebaut overhandigt Willy Kuijpers een aandenicen namens de VU-afdeiing. Paul Ghysels die voor de sfeervolle
muziek zorgde kijkt toe.

ADVERTENTIE

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

MAASEIK:
SP EN P W HAALDEN
EEN CVPOVERLOPER BINNEN
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
1988 werden te Maaseik de zetels als volgt verdeeld
CVP 10 zetels, SP 10 zetels, VUVB 4 zetels en PVV 3
zetels
Na verschillende besprekingen en onderhandelingen sloot de VU (VUVB) een akkoord met de CVP,
waarbij de VU 3 schepenen bekwam met ruime
bevoegdheden Ook werden een aantal beleidsafspraken vastgelegd De nacht van de verkiezingen
werd dit akkoord ondertekend en maandagavond
door stemming m de fraktieraad nogmaals bevestigd

HEIBEL
Evenwel was dit een bijzonder zware slag voor de
SP en lijsttrekker Vemiassen, die door een grootse
kampanje en door een politiek van de pluimen van
VU-werk op de SP-hoed te steken, een enorme
vooruitgang van 4 naar 10 zetels had geboekt De
CVP en SP hadden een ondemokratisch verkiezingsakkoord afgesloten, waarbij de SP het burgemeesterschap en twee schepenen kreeg toebedacht De
nacht van de verkiezingen sprong dat akkoord door
de politieke hebberigheid van de SP (Vermassen) die
plots één schepenzetel meer eiste Waarop de CVP
naar de VU stapte en met ons dan een akkoord
afsloot
Door allerlei klachten en bezwaren van de diverse
partijen, ook van VU-kandidaten, bij de Bestendige
Deputatie van Limburg, werd de officiële vaststelling
van de verkiezingsuitslag vertraagd Bij de VU werd
Mare Van Esser verkozen verklaard i p v Jaklin
Deben Alle klachten werden verder evenwel venworpen Dit zinde vooral de SP met die zich met bij de
toestand kon neerleggen en alle rechtsmiddelen zou
uitputten, om tijd te winnen,
en de koalitie te
bestoken om ze tot wankelen te brengen Doch de
CVP en VUVB hielden goede kontakten en voelden
zich zeker, daar alle 14 gemeenteraadsleden hadden
toegezegd de koalitie trouw te blijven Eerste gesprekken werden ingezet om de P W bij de verruiming van de meerderheid te betrekken
Nietteming lukte het de SP — gesteund door de
PVV — een CVP-er los te weken uit de meerderheid
en, dit met élle, zeg maar, ongeoorloofde middelen
Hierbij werd een Valentin Langers, bediende bij de
Knstelijke mutualiteit (CM) en ACV-vakbondsafgevaardigde, overgehaald tot overloperij, mits de toezegging van het OCMW-voorzitterschap, de verzekering van financiële transakties en voordelen allerlei,
zoals werk bij de socialistische zuil

RAAD VAN STATE
Na de afwijzing van de SP-klachten bij de BD te
Hasselt trok de SP naar de Raad van State Deze
laatste weerlegde nochtans in het arrest van mei
1989 sistematisch alle argumenten en maakte brandhout van een aantal belachelijke SP-klachten Intussen was evenwel in het geheim het kwaad al geschied de SP had de CVP-overloper binnengehaald
en de P W (vooral de vertegenwoordigers van de
deelgemeente Maaseik) kunnen overtuigen mee te
spelen
Wanneer de installatievergadenng van de nieuwe
gemeenteraad op 30 mei 1989 eindelijk plaatsvond.

barstte de bom Langers stemde voor de SP en PWschepenen Vooralleer het zover kwam, werd door
Jaak Cuppens, uittredend eerste schepen (VU), tijdelijk voorzitter van de vergadering bij de eedaflegging
van gemeenteraadslid SP-er Vermassen, uittredend
voorzitter, de zitting gesloten i Daarna verlieten VU
en CVP (-11) de raadszaal
De nieuwe koalitie SP-PVV-1 ex CVP-er ging verder met de zaken af te handelen en beschouwde zich
als geïnstalleerd Hiertegen werd door de CVP en VU
in beroep gegaan bij de goevemeur en uiteindelijk bij
de Raad van State, waarbij deze zaak nog lopende is
Na deze „coup-de-theatre" werd niettemin gepoogd opnieuw kontakt te krijgen met de overloper
Langers om vooralsnog het kwaad te bezweren en
het laffe van zijn daad te doen inzien
Langers simuleerde berouw, speelde een maand
lang een nieuw spelletje met de CVP en VU en
zegde terug te keren naar de CVP-staH
Maar op de gemeenteraad van juni 1989, toen de
OCMW-raadsleden dienden te worden verkozen,
steunde Langers opnieuw de SP-PW-Langers-meerderheid" en liet zichzelf als opvolger van SP-er
Houben voordragen
Dit alles in afwachting dat deze nieuwe meerderheid hem als OCMW-voorzitter zou verkiezen, een
van de onderdelen van de uitkoop'

VU NAAR OPPOSITIE
In dit hele verhaal is het duidelijk dat, niettegenstaande de VU steeds politiek korrekt en rechtzinnig
heeft gehandeld en het gegeven woord getrouw is
gebleven, zij uit de bestuursboot gevallen door de
overloperij vann een CVP-er die zich door de SP met
mandaten liet uitkopen

aangepast ziekenhuis- en bejaardenbeleid
mee ten onder gaan

Daarom is een algemeen OCMW-beleids- en financieel-plan dringend noodzakelijk opdat eenieder ziet
waar het naar toe gaat of zou moeten gaan
Uit de hele situatie valt voortopig te onthouden dat
de politieke wereld te Maaseik vele voorbeelden heeft
gegeven van politiek onfatsoen De SP liep hierin
ongestraft voorop en de overloper zou worden ,,beloond" Dat alles neemt de bevolking met want
waarom nog kiezen, als de verkozenen ongestraft
hun mandaat verkwanselen of misbruiken'
De VU zal daarom een aangepast wetsvoorstel
tegen overloperij neerleggen in het raam van de aktie
voor een nieuwe (en betere') politieke kuituur, ook op
gemeentelijk niveau
Wat de VU te Maaseik betreft deze heeft een zeer
zwaar politiek jaar achter de rug, zonder al te veel
resultaat
De politieke situatie wordt er met duidelijker op in
de gemeenteraad in de oppositie, in het OCMW mee
in de meerderheid
Alhoewel de VU het meest korrekt heeft gehandeld, IS ze nu mee het slachtoffer van de politieke
janboel En het is nog lang met zeker dat zij hiervoor
in deze verwarde situatie door de bevolking zal
worden beloond
Er zal moeten gewerkt worden aan een vernieuwde
slagkracht van het bestuur, een beter overleg en
een duidelijke informatie naar de bevolking toe Dit is
met werk van enkele personen, maar van alle bestuursleden en mandatanssen
Met hoop op zege dan'
R. Klerckx
J. Cuppens, fraktiekoordinator

De VU heeft zich steeds hard en met veel inspanningen verzet tegen deze gang van zaken Het mocht
met baten de VU verzeilde met de CVP in de
oppositie
Onze fraktie heeft openlijk aldaar verklaard de
korrupte bende te bestrijden, daar ze misschien zgn
„legaal" aan de macht is gekomen — de wet is
immers een grote kaas met zeker zoveel gaten als
kaasi — maar voorzeker onrechtmatig en evenmin
volgens de geest van de demokratische wetten is tot
stand gekomen Dientengevolge zal de VU tegen
deze valse machtsuitoefening te keer gaan en trachten waar ook haar invloed te beperken Het is de
vooral de SP erom te doen het hele bestuursapparaat
onder socialistische kontrole te krijgen
BIJ de verkiezingen op de installatievergadering
van het OCMW, kwam dan plots de ,,oude meerderheid" van de CVP en VUVB naar boven, met de steun
van de PVV-er Thijs Deze kon zich met neerleggen
bij het feit dat de 2 PW-schepenen (Verlaak en
Haesevoets) het standpunt van de PW-federatie
hadden verloochend, nl nooit scheep qaan met de
SPi
Thijs steunde dus de VU en CVP en het zich
voorzitter van het OCMW verkiezen' Dit was natuurlijk een nieuwe bom in het Maaseiker politiek teater
Voor de SP en „PW-Maaseik" een zware slag de
invloed van de SP werd gefnuikt Voor de toekomst
zal blijken dat het OCMW-beleid een splijtzwam zal
ziijn in de gemeenteraad Want hier zal mee over
centen en beleidsopties worden gediskussieerd i Wat
zullen de SP en P W dan d o e n '

ONFATSOEN BESTRIJDEN
In ieder geval zit de VU nu mee in het bestuur van
het OCMW en heeft ze in moeilijke omstandigheden
mee de verantwoordelijkheid te dragen voor een
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LIMBURG
OKTOBER
14 EIGENBILZEN: Om 20u Jeugdfuif ingencht
door Kon Harmonie Recht door Zee In zaal Harteberg
17 TONGEREN-MAASEIK: Een nieuw bestuurslid
voor arr bestuur Om 20u 30 Hotel Overeinde te As
Alle afdelingsleden uitgenodigd
17 EDEGEM: Dne Eiken om 20u luisteravond van
en over J Strauss door mevr Meyvisch Org FWEdegem
20 AS: En met op 21 oktober, zoals verkeerd
vermeld werd Vlaams ledenfeest Arr TongerenMaaseik in hotel Overeinde te As Met voorzitter Jaak
Gabriels, minister Johan Sauwens en de parlementairen Fneda Brepoels, Rik Vandekerkchove en Laurens Appeltans Aanvang 20u
22 ZONHOVEN: Teutse herfswandeling, met nadien gezellig samenzijn in blokhut Samenkomst
14u kamping Holsteen Org VU-Zonhoven
27 MAASEIK: Mee zingen met Gust Teugels, zaal
De Leeuwenk, Aldeneik Aanvang 19u Inkom 50 fr
Org VWG-Maas-oeter, DF en IJzerbedevaartkomitee
28 AS: vu-bal in zaal Elkertyc Vanaf 20u 30
29 HAM: Zettersprijskamp m voetballokaal FC Rio
Ham-Genendijk Te verdelen 1/2 varken Aanvang
14u Inschrijven vanaf 13u30 Iedereen welkom

Org vu-Ham
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UIT DE REGIO

ANTWERPEN
OKTOBER
13 HOBOKEN: Groots Kaas- en Wi)nfestijn in zaal
Moretus, Berkenrodelei Hoboken, om 20u 200 fr
Toespraak door senator Jef Valkeniers Org VUHoboken
14 KONTICH: Viering 15 jaar VVVG Proficiat vanwege VU-Kontich
14 ANTWERPEN: Vierde scheepsbal m/s Flandria
24 Vanaf 19u 15 Afvaart 20u 15 stipt, kaai 13,
Londenbrug, Londenstraat Toegang 250 fr (03/
238 82 08)
17 BERCHEM: Mei FVV-Bercfiem naar Doornik
(met op 18/10 zoals vermeld w/erd) Vertrek om 8u
Bercfiem-station Info bij Paula Cauwenbergfis voor
lOu of na 19u op 239 66 21
17 MERKSEM: Gespreksavond met H Coveliers
over jeugdkriminahteit Om 20u in Vlanac, Bredabaan 360 te Merksem Org FVV-Merksem
20 EOEGEM: 2e Geschenkboeken-beurs Met afgeprijsde nieuvi^e boeken voor alle leeftijden In Drie
Eiken, Drie Eikenstraat 128, van 19 tot 22u Ook op
21/10 van 14 tot 20u, en op 22/10 van 10 tot 20u
Org VNS-Edegem
20 WOMMELGEM: Kleinkunstavond met De Vaganten, in zaal Familie, A fy^ortelmansstraat 18
Aanvang 20u 30 Inkom 99 fr Org KK Jan Puimege
21 EDEGEM: Drie Eiken om 20u Kaartavond Inscfirijven op voorfiand Org VNSE
21 KAPELLEN: Dansfeest in zaal Denneburghoeve, Geeihanddreef Deuren 21 u Org VU-Kapellen
21 MECHELEN: Jaarlijks dansfeest in de Nieuwe
Stadsfeestzaal, Botermarkt Met Mecfielse orkest
,,Lait Russe" Aanvang 21 u Org VU-Mechelen
21 LIER: Kwisavond Aanvang 20u in tiet VNO,
Berlarij 80 te Lier Inscfirijving lOOfr Org FVV-LierKoningshooikt

VERBROEDERING
NIJLEN-VOEREN
De rees enige tijd aangekondigde verbroedering
van de gemeente Nijien met tiet Vlaamse Voeren
neemt vast vormen aan
Op zaterdag 30 september 1989 werd een afvaardiging van tiet Nijlens bestuur o I v burgemeeester
21 BERCHEM: Bezoek met gids aan Elzenveid en
Maagdenfiuis Samenkomst lOu ingang Lange
Gastfiuisstraat
Inscfirijven
T
Van Gelder
(32119 86) Deelname 50 fr Org Vlaamse Knng
Berchem
28 KONTICH: Kultuuravond VKK-Vlaamse Kring
Kontich Info volgt
28 GEEL: Optreden Zakdoek, zaal Wijnfiuis, Stationsstraat, Geel Aanvang 20u 15 Org VI Aktiegroep Geel
NOVEMBER
4 MERKSEM: Begeleid bezoek aan Provinciaal
Huis, Ehsabetfiplein 22, 2018 Antwerpen Bijeenkomst om 9u 45 aan de ingang van het Prov Huis
Org FVV-Merksem
ADVERTENTIE
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Voorlopig wordt voorgesteld het verbroederen officieel te starten met
a) een vlagoverhandiging en passende festiviteiten
te Voeren op zaterdag 10 maart 1990,
b) een vlaguitwisseling te Nijlen (eveneens met
passende viering) op zaterdag 19 mei 1990
Talrijke andere ideeën werden genoteerd voor
verdere uitwerking (bv briefwisseling tussen de 6de
klassen van onze onderscheidene scholen, of een
simfonisch orkest te Voeren) Kortom de verbroedering van Nijlen met het Vlaamse Voeren zal in de
eerstvolgende maanden konkreet vorm krijgen'
Walter Caethoven,
schepen van informatie

RESTAURANT

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE
Op 5 km van de Hsysel, baan Plantentuin

LUNCH-TIME MENU
900 F p.p.
4 diensten
Banketzaaltje gratis voor al uw feesten

OOST-VLAANDEREN
OKTOBER
14 HAMME: VU-Hamme organiseert Durmewandeling met J Balduck, over geplande sluis- en dijkwerken aan Durme en Oude Durme Vertrek 14u
Herberg de Watermolen Persontmoeting + gratis
broodmaal vanaf 17u in lokaal 't Leeuwke, Mandemakersstr 47
14 GENT: Ziezo, dat is daf'i van A M G Schmidt
door Tine Ruysschaert Om 20u in de Groene Zaal
van St -Bavo-instituut, Lange Boomgaardstraat Opbrengst t V V van Tele-onthaal Inkom 200 fr Org
Vakbel en Tele-onthaal
19 GENT: KursusWereldoorlog II, een terugblik 3e
deel
16 BELZELE: Gebruik van minder gekende kruiden in de keuken Infoavond, in zaal Lescrauwaet om
19u Leden 50 f r , met-leden 75 fr Org FVV-Belzele
20 NEVELE: Mosselfestijn of koude schotel In zaal
Novy, Markt Vanaf 19u tot 21 u Inschrijven aan 300
fr bij Hugo Verhaege (091/71 65 83)
21 DENDERLEEUW: Jaarlijks eetmaal van VUgroot-Denderleeuw, zaal Breughel, Dorp, Denderleeuw, vanaf 18u Ook op 22/10 van 11u 30 tot 15u
21 HAMME: Bal van senator Walter Peeters Zaal
Sportwereld, Stationsstraat 45 Deuren 20u 30 Inkom 120 fr

Lode Van Dessel, begeleid door schepenen Gaston
Van den Branden, Walter Caethoven en gemeenteraadslid Jef Van Weert, ontvangen te Moelingen
Bedoeling was de eerste faze van de verbroedering
konkreet uit te werken De Voerense afvaardiging
dient gesitueerd in het kader van het Vlaams Overlegkomitee Voeren, geleid door sekretaris Guido Sweron Namen verder deel aan een gemoedelijk, opbouwend gesprek de Vlaamse fraktie van de gemeenteraad en het OCMW en vertegenwoordigers van het
Vlaams socio-kultureel leven in Voeren (VVV, Heemknng, Ondenwijs )

21 WORTEGEM-PETEGEM: Kaas- en Wijnavond
in Depot Marcel Vande Kerckhove, Krauwelstraat te
Petegem a/d Schelde Aanvang 19u30 250 fr p p
Zo vlug mogelijk inschrijven of reserveren bij bestuursleden Eregasten Hugo Coveliers en Walter
Luyten Org VU-Wortegem-Petegem
22 ZOTTÊGEM: VU-Zottegem organiseert wandeltocht in Voerstreek Vertrek 7u (markt Zottegem),
terug rond 21 u Prijs bus 500 f r , mogelijkheid tot
middagmaal Piknikken kan ook Inschrijven voor 15/
10 bij Ghislain Diependaele (091/60 13 37)
25 BELZELE: Zwemmen voor vrouwen met FVV
I s m Bloso Vertrek aan de kerk om 8u 20 Wagens
ter beschikking
26 GENT: KursusWereldoorlog II, een terugblik 4e
deel
27 SINT-AMANDSBERG: Lucie Lefever, diareeks
over Skandinavie Om 19u 30 in de raadzaal van het
oud-gemeentehuis, Antwerpsesteenweg Inkom gratis Org Vlaams vrouwen St -Amandsberg
28 WICHELEN: VU-bal Groot-Wichelen Zaal Drie
Koningen, Dorp, Schellebelle-Wichelen Ludwig's
discoteek met gastoptreden van Luc Steeno en John
Terra Deuren 20u Kaarten bij bestuursleden w k
150 f r , deur 175 fr Info E De Ceukelaere 091/
69 8710
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MARKTMENU
1.300 F p.p.
5 diensten
Tel. : 02/269.70.45

VERBETERINGSWERKEN TE WERVIK
De Kruiseikstraat in Wervik is de jongste jaren
steeds drukker geworden en is voor de zwakke
weggebruiker levensgevaarlijk en een te mijden weg
De diplomatie van burgemeester mevr LernoutMartens heeft bewerkstelligd dat de Vlaamse minister van Openbare Werken, Sauwens, Volksunie, de
verkeersveiligheid van deze weg volstrekte prioriteit
zal geven Deze toezegging gebeurde op 25 juni j I 's
Anderendaags stuurde hij reeds zijn landmeters ter
plaatse, wat vermoedelijk de plaatselijke bevolking
de link heeft doen leggen naar het onlangs besproken
nieuwe trajekt voor Pecq-Armentieres Ten onrechte
echter
De verbeteringswerken zouden inhouden
— een dubbel baanvak
— aan beide kanten een degelijk fietspad en waar
mogelijk
— een wandelpad
In de bewoonde gedeelten zou het verkeer tot een
rustiger rijgedrag gedwongen worden door een aangepaste infrastruktuur

O

AANBEVOLEN HUIZEN

FERAUTO
-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

091/60.13.37

TUINAANLEG
+ ONDERHOUD
Herman Walraevens
Aanleggen van terrassen,
klinkers en kasseien.
Tel.:

Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij

Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel. 03/353.26.50
Open van 9 tot 20 u. van maandag
tot zaterdag.
BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING
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I C l R A PVBA
w4/
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02/759.54.54
na 18 uur.

Houtzagerij

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89

AFD NINOVE - 9400
Steenw^eg naar Aalst 496
Tel 053-66 83 86
AFD OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51

054-33 11 49
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KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM
~

'^chemicaliën

03/888.69.35

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

WAT NU PECQ-ARMENTIERES?
Enkele weken terug beroenng te Kruiseik De weg
P -A zou links van Kruiseke de velden snijden naar
de A l 9 toe Zwarte vlaggen sloegen alarm
Enkele inwoners van Kruiseke waren bij de duivel
te biectiten gegaan en hadden misleidelijke informatie gekregen omtrent een nieuw trajekt in een
kontaktvergadering met tiet kollege van burgemeester en schepenen verklaarde de burgemeester formeel gekant te blijven tegen een rechtstreekse wegverbinding tussen P en A
Minister Sauwens van de Volksunie, heeft tegenover onze burgemeester verklaard deze weg er in zijn
huidige voorgesteld trajekt er nooit komt
KV

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Industneel ingenieur Elektronika
gespecialiseerd in de informatika 6 jaar ervaring,
zoekt werk in de nchting informatika Hij is beschikbaar vanaf maart 1990 Voor inlicfitingen Jaak
Gabriels, Siemenstraat 28, 3690 Bree

OKTOBER
13 IZEGEM: Vlaams HUIS vanaf 20U achtste kaarting Ookopzondag15/10vanaf 10u Org Kaartersklub De Vlaamse Vnenden
13 DEERLIJK • Op naar de Everest, door Philippe
Cornelissen,klimleidervandeekspeditie Om20u in
D'lefte Inkom gratis Org VU-Deerlijk
14 ARDOOIE: Dertiende kunsttentoonstelling de
mooiste plekjes van Ardooie en Koolskamp Vooropening op 12yi0 om ISuSO Gelegenheidstoespraak
door de burgemeester Deze tentoonstelling loopt op
14-15 en 16 oktober, open van 9 tot 12 en van 14 tot
20u Org VI Volksbeweging
16 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis, 15u een
imker over bijenteelt Org VWG-lzegem
20 RUDDERVOORDE- Eerste Ribbetjesfestijn in
het gemeenschapshuis te Ruddervoorde Praatcafe
en dansavond voor jong en oud Volw 200 fr
kinderen 100 fr Org Arr Brugge-Torhout-Oostkust
21 EERNEGEM: Kaas- en Wijnavond in het Gildhof
Aartrijkestraat Spreker is Jan Loones Aanvang
19u Org VU-Eernegem
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21 BRUGGE-NOORD. Kaarting in cafe De Frisse
Sparre, Dudzeelse steenweg 35, Brugge St Jozef 60
f r , eigen maat toegelaten Org VU-Brugge-Noord
21 INGELMUNSTER: Kozientjes-fuif in zaal Middenstandshuis Kaarten 100 fr bij bestuursleden
Org VUJO-Roeselare en Vlanajo
22 ZWEVEGEM: Familiefeest van VU-VUJO en
Vlaamse Klub Vanaf 11u30 in zaal Uilenspiegel,
Avelgemstraat 171 te Zwevegem Inschrijven bi) S
D'Haene (056/75 60 80) 350 fr p p , -12j 200 tr
Sprekers Antoine Denert en Alfons Claes
24 KORTRIJK: Ekonomische monetaire unie in
Belgische perspektief, door prof G Clemer Om20u
in Oude Dekenij, St -Maartenskerkhof 8 te Kortrijk
Inkom 80 f r , w k 50 fr Org WB-Kortrijk
27 GISTEL: Rechten en plichten van jongeren
Info-avond met Jan Loones en JAC-Brugge In zaal
Uilenspiegel, Stationsstraat 85 Aanvang 20u Toegang gratis Org VLUO-Gistel
NOVEMBER
4 GISTEL: VU-bal in zaal De Reisduif, Stationsstraat 85 Aanvang 20u 30 Kaarten bij bestuursleden w k 100 f r , deur 120 fr
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NIET ZO KLEIN
Ik hoorde net op de BRT-radio dat er kans
bestaat dat, in het verenigd Europa na 1992,
de kleine taalgemeenschappen, zoals de Nederlandse, in het gedrang zouden komen.
Ik vind dit een schijnheilige ofte hypokriete
uitlating.
Want, wie is verantwoordelijk voor het verlies van eigen identiteit? De media zélf. Hebt U
al eens de hele dag de BRT radio-uitzendingen
beluisterd? Het is Amerikaans dag in dag uit.
Kijkt U eens aandachtig en kritisch naar uw
TV-blaadje; Amerikaanse, Australische, Engelse en Kanadese series is alles wat de klok
slaat.
Op een dag wou ik naar televisie kijken: ik
schakelde BRT 1 in: Engels; BRT 2: Engels;
VTM:
Engels; Toen schakelde ik Nederland
in: Ned. 1: Engels; Ned. 2: Engels; Ned. 3:
Engels. Ik heb toen de TV maar uitgeschakeld
en naar een cassette van Dorus geluisterd. Dat
is minstens Nederlands.
De media zijn er voor verantwoordelijk en
daarom moeten ze niet klagen.
Verder vind ik het belachelijk de Nederlandse taalgemeenschap als ,,klein" te beschouwen.
Nederland telt, geloof ik, 13 miljoen
inwoners; Vlaanderen 6,5 miljoen; hoeveel
Nederlandstaligen wonen er in Curagao en
Suriname? En hoeveel Nederlandstaligen telt
Zuid-Afrika? En hoeveel Nederlandstalige kolonies bestaan er niet in de VS, Kanada,
Australië en elders? We zouden wel eens de
25 miljoen kunnen bereiken. En dan spreken
over een ,,1<leine taalgemeenschap"? Kom
nou. Hoeveel mensen spreken er Deens?
hoeveel Iers, en hoeveel Letzeburgisch ?
Nee,
mensen, geen minderwaardigheidskompleks. We zijn geen kleine taalgemeenschap, maar we moeten ons weren tegen het
indringen van andere talen. Als het dan niet
zou kunnen: liever Engels dan Frans.
N.E. Pofte, Overijse

NIET KAPITULEREN
De politieke stellingen zijn ingenomen en de
kaarten liggen erg duidelijk. De franstalige
partijen PS en PSC willen een erg, erg afgezwakte derde faze, ze willen daarbij de Brusselse olievlek verder uitbreiden en van Brussel
een volwaardig derde gewest maken, inklusief
de rand. Dan staan we met twee franstalige
gewesten tegen één Vlaams gewest. Aan
Vlaamse kant zwakken zowel CVP als de SP
de derde faze af. Alleen de VU wil een konsekwente uitvoering!
Op de arrogantie en het imperialisme van de
franstaligen staat geen maat en past slechts
één antwoord: Stop!
WIJ - 13 OKTOBER 1989

Dat kan als de Vlaamse partijen front vormen en onverzettelijk blijven, de oproep op de
IJzerbedevaart indachtig.
Alle Vlaamse partijen zijn verantwoordelijk
voor de toekomst van Vlaanderen. Nu kapituleren voor het imperialisme van Spitaels en
Deprez is verraad aan Vlaanderen!
Wilfried Rosiers, Neeroeteren

EUREKA!
Met deze uitroep wilde Demosthenes de
omstaanders duidelijk maken dat hij vond wat
hij zocht.
in WIJ heb ik eindelijk gevonden wat velen
zochten: het duidelijk onderscheid tussen wat
de Vlaamsgezinden willen en wat ze in de
gegeven omstandigheden kunnen bereiken.

De redaktle ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven
gaan de scheurmand In, evenals
scheld- en smaadbrleven. De andere publiceert zij, naargelang er
plaats beschikbaar is. De redaktle behoudt zich het recht voor
brieven In te korten en persklaar
te maken zonder de essentie van
de inhoud te veranderen. Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst,
tenzij de schrijver verzoekt
slechte de initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaktie.

Het IS niet omdat vertegenwoordigers van de
VU in de regering een deel van ons Vlaams
programma trachten te venwezenlijken dat wij
moeten zwijgen over wat we uiteindelijk willen
bereiken als politieke beweging; samen met
de niet-politieke Vlaamse beweging.
Nooit kan een partij, zelfs deze niet die een
machtige zuil heeft en vele kranten kontroleert
alles bereiken wat sommige aanhangers dromen.
Bij velen kwam het onredelijk over dat de
samenwerking tussen niet-politieke Vlaamse
beweging en de politieke spits ervan, de VU,
verstoord bleef. Dit is zo sedert het einde van
jaren 60. Het liep uit op de grondwetsherziening van 1970, die fataal was voor de Vlaamse
toekomst.
De breuk was nogal duidelijk toen de VU
voor de eerste keer een poging deed om in een
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regering met het toen beschikbare kiezerskapitaal te veroveren wat kon, rekening houdende met de in 1970 verloren macht van onze
meerderheid.
Grotendeels dank zij het valse spel van de
liberalen ontstond een diepe kloof.
Bij het uitwerken van het huidige regeerprogramma bleef een deel van de breuk tussen
beweging en politiek zichtbaar en haast fataal
voor de nochtans noodzakelijke speerpunt in
de Vlaamse strijd. Eender welk lid van bv. het
Davidsfonds weet dat, zo de VU verdwenen is,
men in ons land tegen ons kan doen wat men
wil.
Om deze ramp te verkomen is het zeer
noodzakelijk dat onze ministers hun werk zo
goed mogelijk doen, maar dat erg duidelijk
blijft dat Vlaanderen veel meer wil, dat de VU
als ze stevig gesteund blijft, veel meer kan.
f^ijn Eureka! betekent blijdschap omdat uw
hoofdbestuur dat nu goed begrepen heeft en
zal doen wat alle partijen, zelfs in de regering
zittende, doen: venwezenlijken wat kan, maar
meer wensen!
F. Habitans, Schaarbeek

ENGELS
Het is zover. Een Vlaamse firma maakt
reklame in een Vlaams-nationaal weekblad en
WIJ brengt de boodschap in het Engels over
(WIJ, 6 okt. 1989).
Misschien denkt WIJ dat ook Engelsen het
weekblad lezen en de KUL-rektor moeten
nadoen die ook zijn openingstoespraak gedeeltelijk in het Engels hield.
Het kan natuurlijk ook een vergissing zijn
zoals wij steeds kennen bij de Belgische instanties.
Of kan het iets te maken hebben met een
Vlaams spreekwoord dat zegt: „Tenwille van
het smeer likt de kat de kandeleer".
Op biz. 17 lees ik ook over, ,Antwerpen City"
en ,,softe praat". Ik stel voor nog meer van die
smullepraat.
Vroeger gold: „Pour les flamands la même
chose" en nu hebben we ,,For the Flemish the
same" met de medewerking van WIJ.
150 jaar lang hebben we tegen het Frans
moeten vechten. Nu die strijd ongeveer voorbij
is halen wijzelf een vijand binnen: het Engels.
Men zegt dat de VU geen profiel heeft en tja
men zou het nog zeggen ook.
Wel ik zal u 2 sterke profielen voorstellen die
op de top van het programma zouden moeten
staan:
1. stop verengelsing
2. bevorder het Esperanto als internationale
taal. Het is een taal die niemand bevoordeelt
noch benadeelt.
R. Delbol, Oostende

LEPEL & VORK
Restaurant «

Herberg Viking

»

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

Specialiteiten:
00STENJ3E
BRUSSEL
—

Zeeuwse IVIosselen (vanaf juli)
Paling op verscheidene wijze
Ribstul< aan 't been enz...

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

Restaurant TUL
Assesteenweg 74
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14
Woensdag gesloten

Zaterdag open vanaf 18.00 uur

Een advertentie
in WIJ RENDEERT.
02/219.49.30

sr

(Karel Severs)

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

kUff^^straat 3 3Ó90 Bree

(redaktie)

02/380.04.78

'tboerenhof

C'^ff' -^^tf/ Jfotfl' CAmbriHu$ ~

SL

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
M a a n d a g gesloten
Rustieke sfeer

JS

Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren

Tel. 041/81.07.03
Banketbakkerij

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Tel. 053-21.35.33

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij
R. DE B E U L E
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

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

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hostellerie

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room

ptttm

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 mm van de kust. stelt U een zee voor
van kalmte, komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek

Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel. 058/288 007

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 1 met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verbli)f
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli|kheden Tel. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem.

V

