WEEKBLAD

VLAAMS NATIONAAL

ƒ/

niIJDAG 1« JANUARI ' I l

35'JAARGANGNR.3-33fr.

m
\ %

Ü

¥^
»^

1^;
.

% i ^

'»

DE ERFENIS VAN CEAUSESCU

LEPEL & VORK
Herberg Viking

Restaurant «©ttl»

sinds 15 jaar Vlaams-Nationaal trefpunt in het hartje van
Brussel.

Specialiteiten:
* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli)
* Paling op verscheidene wijze
* Ribstuk aan 't been enz...
Assesteenweg 74
1740 Ternat
Tel.: 02/582.31.14

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

Restaurant TUL

Woensdag gesloten
Zaterdag open vanaf 18.00 uur

Een advertentie
in WIJ RENDEERT.

' CiMbriHus'

02/219.49.30

(Karei Severs)

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

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

lÜoosUntraa 3 SÓ90 E>ree

(redaktie)

02/380.04.78

Hoerenhof

^ Caf^ 7;j4a jfc^ot-

Prijzen voor groepen
op aanvraag.
SL

JÊ

RESTAURANT-HOTEL

Banketbakkerij

ANTWERPIA

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
Maandag gesloten
Rustieke sfeer

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

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

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

Brood- en
banketbakkerij

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

Hostellerie

^etsm
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel. 058/288 007

De familiezaak met traditie

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor
van kalmte, komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek
WIJ bieden U
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken ó, la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden TCl. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem.

EERST D T

EEN SST MET
VOORWAARDEN
[ AANDAG a.s. bespreekt het ministerieel
kernkabinet het SST-dossier. Of daarmee
een punt kan gezet worden achter een nu
reeds jarenlange diskussie is zeer de
vraag. In dit zo belangrijk en geldenvergend dossier zullen voor- en tegen blijven
spelen. En wellicht zal het aanbrengen
van een min of meer afgerond plan nog
nieuwe diskussies losweken, het dossier
kan door positieve inbreng verder verfijnd
worden.
Laten wij vooraf zeggen dat uit de nu reeds gekende
plannen kan besloten worden dat met de milieuverslindende TGV zoals hij uit het brein van Herman Decroo
was gereden komaf werd gemaakt. De ideeën van de
toenmalige liberale minister van Verkeer waren zo
onbehouwen dat men inderdaad van een regelrechte
milieuaanslag kon spreken. Het was dan ook begrijpelijk dat zowat alle partijen -op de PVV na- achter de
slogan TGV weg ermee! opstapten.
Het SST-dossier heeft ondertussen een hele evolutie
meegemaakt, aan alternatieve tracés was er geen
tekort. Mede onder druk van de
Volksunie kon anders en vanuit
een positieve instelling over de
SST gedacht worden.
Dank zij een degelijk Milieu-effektenrapport groeiden de voor- en
de tegenstanders naar mekaar.
Met haar alternatieve Zweedse
kantelbaktrein maakte zelfs Agaiev
duidelijk niet echt tegen het priciepe van een nieuwe snelle spoorlijn
te zijn.
En inderdaad, de voordelen van
een hoge snelheidstrein kunnen
van groot belang zijn en zelfs de
hardnekkigste groene bekoren
want een verbetering van het openbaar vervoer moet
uiteindelijk voor afbouw zorgen van de verkeerschaos
die onze hele maatschappij dreigt te ontwrichten.
Deze gunstige evolutie doet ons echter geen vrede
nemen met de kwalijke aspekten van de SST-aanleg,
zeker daar waar de knelpunten liggen en de bewoners
gekonfronteerd worden met de ongemakken. Wij denken hierbij aan het Leuvense en aan het noorden van
Antwerpen. In beide gevallen zullen de minst schadelijke oplossingen moeten gezocht worden en de meest
menselijke procedures worden ontwikkeld.
Problemen als geluidshinder, onteigeningen, verkavelingen, doorsnijden van woonkernen zullen billijke

oplossingen vergen. Het overleg met de getroffenen
moet dan ook met menselijkheid en takt gebeuren.
SST, ja maar en op voorwaarde dat...
...dat blijkt dat aanleg en uitbating rendabel zijn; dat het
globale MER voldoening geeft; dat de SST geen
afzonderlijk projekt is maar gelijktijdig deel uitmaakt
van een groot plan dat ons openbaar vervoer nieuwe
adem geeft door modernizering en elektrifikatie; dat
het de Vlaamse regering is die het uiteindelijke ja of nee
heeft over de te volgen tracés en dat tenslotte noch de
federale noch de Vlaamse begroting bezwaard worden.
Eerlijkheidshalve moeten wij terug komen op wat
eufimistisch de mikro-noden worden genoemd. Aan
deze plaatselijke knopen mag niet lichtzinnig voorbijgegaan worden, zij kunnen vanuit een grote kijk op de
landkaart pietluttig lijken maar ze zijn van zeer menselijke aard. Zij moeten de gunstigste oplossing krijgen.
Het mag niet meer zijn dat, zoals in het verleden met de
aanleg van spoorwegen en autostrades vaak het geval
was, kleine woonkernen onherroepelijk doormidden
gesneden worden zonder dat veilige onder- of bovengrondse verbindingen het menselijk kontakt verzekeren.
Wat de aanleg vooral in deze
gebieden betreft zal een beetje
verbeelding geen kwaad doen. Aan
bekwame landschapsarchitekten
en andere kunstenaars kan de opdracht gegeven worden om de
doortocht van de SST in het landschap te integreren of de omgeving
iets vrolijker te maken.
Tenslotte willen wij op een zeer
belangrijk aspekt van de SST-aanleg wijzen dat in de diskussie al te
vaak onderbelicht blijft. De SST
moet voor ons één geheel vormen
met het Europese sporennet dat
thans uitgebouwd wordt, hij zal Vlaanderen met de rest
van Europa verbinden en omgekeerd.
Onze op de uitvoer toegespitste regio mag niet
achterwege blijven in deze samenhang, als warmkloppend en bedrijvig hart aan de Noordzee -de poort tot
Europa- mag Vlaanderen dé treinaansluiting van de
volgende eeuw niet missen.
Hoe en waar deze versterkte ader zal lopen, daar
beslist de Vlaamse regering nu zelf over. Hoe en waar
de buren uit Wallonië hün TGV zien dat is hun zaak.
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Maurits Van Liedekerke

INHOUD
Hugo Coveliers, lid van de
kamerkommissie voor justitie,
geeft tekst en uitleg bij het
advies van de Raad van State
over de abortusvoorstellen.
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Fietsoverleg Vlaanderen wil
een fietsvriendelijker klimaat
en dito beleid.

JÊ f^
Het Davidsfonds organi1 I 1 s®®'"'^® verleden zaterdag
I ^ J onder de veelzeggende
titel Het huis en de meubels, een kolloquium over de
Vlaamse Beweging na(ast) de
staatshervorming.

Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut v.z.w.

Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Dnemaandelijks
Los nummer
Verantw. uitgever:
Jaak Gabnéls,
Barnkadenplem 12,
1000 Brussel

Eindelijk is de kogel door de
kerk: ook de senaat stemde
het wetsontwerp over de
meerderjarigheid op 18.

Willy Kuijpers brengt een
schokkend ooggetuigeverslag vanuit Roemenië.
Tijdens de jaarwisseling
vertoefde hij met een VNOS-ploeg
in het getroffen land. Na een algemene schets brengen wij een ter
plaatse opgetekend verslag van de
toestand in enkele „instellingen van
openbaar nut'.
^

f^
WIJ won het proces dat
^ 1 Sunair tegen het week^
blad had ingespannen
naar aanleiding van een
vraaggesprek met de sekretaris van
de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.
I
I
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Julien Van Remoortere
schreef een boek over dr.
Gerard De Paep: een leven van volksverbonden

trouw.
g^ H
J 1 %
^^ ^J

Toen de tanks van het
Chinese volksleger het
T'ien-an-men-plein in Beijing bloedig schoonveegden, werd China plots weer een
land van 1,1 miljard dode harten.
ÉÊ^ f^
Flandrien blikt terug op
% I 1 ^'^^ bekervoetbal, de ontI^^J
slagen trainer sen de
prestaties van veldrijder
Danny De Bie.
(omslagfoto VNOS — R. Szommer)

HAPPART
In een interview met De Standaard geeft
José Happart blijl< van een veranderde visie
op Vlaanderen en Voeren. Waar de vroegere
oproerkraaier in het verleden geen gelegenheid onverlet liet om zijn gal te spuwen op de
Vlamingen in het algemeen en om de terugkeer naar Luik te eisen, stroomt de verzoeningswil nu in stromen van de krantenkolom- men.
Happart zegt voortaan de vrede te willen.
Hij stelt vast dat er in Voeren een begin van
aanvaarding is van de andere, tot in het
schepenkollege toe, waar Huutj Broers de
gemeente meebestuurt. Happart laat zelfs
volgens de Standaard-joernalist de Retour é
Liège vallen.
Happart profileert zich meer en meer als
een voorstander van de Waalse autonomie in
een eengemaakt Europa. Samen met Van
Cauwenberghe en Dehousse wil hij de verdere regionalisering uitdragen, ten voordele
van Wallonië. Tussen de lijnen door stelt
Happart zelfs zijn kandidatuur voor een ministerpost in het Waalse gewest. Dan zal
Happart moeten verhuizen naar het Waals
gewest.

DE OBUSSEN
VAN VREVEN
Toen Freddy Vreven minister van Landsverdediging was wist hij wel van aanpakken,
of beter gezegd, van binnenrijven. Zo kwam
er een kontrakt tussen het Amerikaanse
munitiebedrijf GDC en de Belgische staat in
opspraak. Dat bepaalde de aankoop van
114.400 houwitsergranaten en 13.000 ontstekingsbuizen voor een totaal bedrag van 6
miljard frank. Daar zou echter ook wat
smeergeld bij verdiend zijn.
Het smeergeld, in deftige bewoordingen
een kommissieloon, bedroeg 6%, of 400
miljoen. Spilfiguur in de zaak is een zekere
Lampaert. Het kommissieloon zou immers
doorbetaald worden aan Imacu ltd, waarvoor
Lampaert tekende. Imacu is een spookfirma
met een postbus op het fiskale paradijseiland
Jersey.
Lampaert is een garagehouder die eksklusieve Lamborghini-sportwagens invoert. Hij
zou bekend hebben een slordige 12 miljoen
kommissie voor het obussenkontrakt ontvangen te hebben. Naar wie de overige 388
miljoen gingen, blijft een duistere zaak. Freddy Vreven liet intussen weten niet verantwoordelijk te zijn voor het eventuele smeergeld dat bedongen zou zijn. Vreven beweerde zelfs Lampaert van haar noch pluim te
kennen. Dan heeft de gewezen minister toch
een kort geheugen: er bestaan foto's van de
ondertekening van het obussenkontrakt.
Vreven zowel als Lampaert staan op die
foto's...

Deze week opende het Autosalon zijn deuren. De auto-industrie kende dit jaar
een echt top-jaar. IMaar terzelfdertijd wordt de auto steeds meer het mikpunt
van mitieu-aktivisten. Verkeersdeskundigen breken zich intussen het hoofd
over het fileprobleem.
(toto P. BOISIUS)

STRESSBAL
Ter gelegenheid van de nieuwjaarslunch
die de Volksunie voor de joernalisten organiseerde schonk voorzitter Jaak Gabriels de
mensen van de pers een stress-bal. Deze
speciale attentie past volgens Gabriels bij
een speciaal jaar; het abortusdebat staat
hoog op de politieke agenda, de begrotingskontrole draait achter de schermen op volle
toeren en tal van andere prangende problemen vragen om een oplossing. Voor de VU
zijn in '90 vooral de onderhandelingen over
de derde faze van de staatshervorming van
belang. De Vlaamsnationalisten noemden
deze faze reeds het voorlopig kroonstuk op
de staatshervorming.
De joernalisten zullen in dit belangrijke en
drukke jaar dus heel wat stress te verwerken
krijgen. Met de stress-bal kunnen ze zich in
ieder geval lekker afreageren op hun hoofdredakteur, kollega's of gewoon op het interieur. De stress-bal ziet er namelijk wel uit als
een gewone bal, maar hij heeft een bijzondere eigenschap. Wanneer je de stress-bal
namelijk van je afgooit, maakt hij een oorverdovend lawaai zodra hij ergens mee in aanraking komt.

KAUKASUS KOOKT
De Kaukasische Sovjet-republieken Armenië en Azerbeidjan verkeren in een regel-
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rechte staat van burgeroorlog. Aan de grens
tussen beide republieken woedden zware
gevechten tussen Armeniërs en Azeiri's. Er
werden loopgraven gegraven, en de strijdende partijen maakten op het Sovjet-leger zelfs
zwaar oorlogsmaterieel als pantserwagens,
tanks, anti-tankraketten en helikopters buit.
De noodtoestand werd in grote delen van
de republieken afgekondigd. Gorbatsjov
stuurde al meer dan 11.000 soldaten naar de
Kaukasus. Die zijn daar echter niet welkom.
Zowel Armeniërs als Azein's werpen blokkades op om de Sovjet-troepen de doorgang te
verhinderen.
De recente problemen in beide republieken begonnen twee jaar geleden om de
eniave Nagorno-Karabach, die ondanks haar
Armeense meerderheid bij Azerbeidjan
hoort. Dat is sinds 1923 zo, maar sindsdien
en nog steeds zorgt deze verdeling voor
levensgrote problemen. Vorige maand kwam
daar nog het probleem bij van de "Berlijnse
muur" tussen Azerbeidjan en Iran. Militante
Azeiri's willen de grens die de Azeiri's in Iran
van die in de Sovjet-Unie scheidt openstellen.
De oorlogstoestand in de Kaukasus maakt
Gorbatsjovs stoel natuurlijk wankeler dan
ooit. Na de mislukte poging om Litouwen tot
betere gevoelens te brengen, hebben de
konservatieven en de Russische nationalisten niet veel meer nodig om de man van '89
te wippen. Het grote Sovjet-rijk lijkt intussen
steeds verder af te glijden naar een onstabiele puinhoop.
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DOORDEWEEKS

CHEVALIER
De mediagenieke staatssekretaris voor
Wetenschapsbeleid Pierre Chevalier zal al
zijn streken uit de trukendoos moeten halen
om zijn tot op het bot geschonden vel weer
glanzend te maken. De Tuchtraad in Beroep
te Gent veroordeelde de Brugse socialist tot
een schorsing in de uitoefening van zijn
beroep als advokaat. Volgens de Tuchtraad
maakte hij zich schuldig aan laattijdig of
onvolledig doorstorten van geld aan kllënten.
Het arrest is het gevolg van het beroep dat
Chevalier aantekende tegen de beslissing
van de tuchtraad van de Orde van Advokaten
te Brugge. Die had hem trouwens dezelfde
straf opgelegd, nl. een schorsing van twee
weken. De feiten dateren nog van de periode
voor Chevalier staatssekretaris werd.
Het is niet de eerste keer dat Chevalier in
opspraak komt. Iedereen herinnert zich nog
vast het dure plezierreisje dat de staatssekretaris naar Parijs maakte. Waar premier
Martens en wetenschapsminister Schiltz hun
Parijse opdracht in nauwelijks één dag klaarden, vond Chevalier het nodig om de lichtstad drie dagen van zijn aanwezigheid te
laten genieten.
De nationale regering is niet gediend met
figuren als Chevalier. De afkeer van de
burger voor de politieke klasse wordt er niet
kleiner op wanneer de hoogste gezagsdragers veroordelingen oplopen, zelfs als deze
uit hun vorig leven stammen. Chevalier zou
zelf uit eerlijke schaamte zijn biezen moeten
pakken.

STASI

Vanop het Brusselse Muntplein gingen maandag tientallen witte ballonnen de
lucht In. Het was de officiële start van het Internationaal Jaar van de Strijd
tegen het Analfabetisme. Eén vierde van de wereldbevolking boven de 18 jaar
kan immers lezen noch schrijven. Volgens de VN is dit een schending van de
mensenrechten.

(foto p. BOISIUS)

25 MIUOEN
De hulpaktie voor Roemenië die Jessie De
Caluwé voor de BRT organiseerde bracht 50
miljoen op, zoals U zich waarschijnlijk wel
herinnert. Een zeer belangrijk deel daarvan
werd opgehoest door de nationale regering.
Premier Martens kwam er met de nodige
verve een cheque van 25 miljoen frank
overhandigen.

Tienduizenden demonstranten hebben het
hoofdkwartier van de Oostduitse Staatssicherheit in Berlijn bezet en de inboedel
grotendeels vernield. De geheime politie was
het voonwerp van jarenlange opgekropte
volkswoede die nu een uitlaatklep vond. In
Leipzig kwamen maandagavond weer honderdduizend betogers op straat. Ze eisten
snellere hervormingen en het vertrek van de
Oostduitse eenheidspartij SED. De inwoners
van Karl-Marxstad eisen dat hun stad terug
de oude benaming krijgt. Tot '53 noemde de
stad Chemnitz.

Het blijkt nu dat deze cheque ongedekt
was. De ministers raken het er immers niet
over eens wie voor deze regeringsgeste
moet opdraaien. Het meest logische departement is Buitenlandse Betrekkingen, maar
Eyskens beschikt maar over 30 miljoen frank
voor dergelijke akties. Martens zou nu onderzoeken of de nationale toterij niet voor zijn
kar gespannen kan worden.

De openbare aanklager kondigde ook aan
dat de afgezette sterke man Honecl<er aangeklaagd zal worden voor hoogverraad en
antigrondwettelijke aktiviteiten. Het is in de
DDR, maar ook in de andere gewezen kommunistische staten in centraal- en middenEuropa niet makkelijk om de bevolking geduld te laten opbrengen. De resultaten van
de hervormingen kunnen niet van vandaag
op morgen gerealiseerd worden. En dikwijls
moeten de nieuwe bewindslui noodgedwongen een beroep blijven doen op vertrouwelingen van het oude bewind om het land draaiende te houden. Wat niet iedereen op prijs
stelt.

Het 53ste Vlaams-nationaal Zangfeest
gaat dit jaar door op zondag 25 maart om
14.30 in het Antwerps Sportpaleis. Het motto
is de grenzen voorbij. Het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) lijkt de weg naar
een voorzichtige vernieuwing verder te volgen. De blikvanger van de 53ste Zangfeestaffiche is immers de Vlaamse supergroep
Clouseau. De groep van tieneridool Koen
Wouters brak juist alle rekords met haar
debuutelpee Hoezo, waarvan reeds meer
dan 100.000 eksemplaren over de Vlaamse
toonbanken gingen. Met deze groep mikt het
ANZ duidelijk op het tienerpubllek.
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ZANGFEEST

Met de andere solisten wil men een ietwat
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ouder, maar daarom niet noodzakelijk bezadigder publiek aantrekken: Connie Neefs,
Zal(doel( en Gust Teugels. Zeer traditioneel
blijft ook het taptoenummertje geprogrammeerd met de jeugddrumband Hamont, de
muziekkapellen van het VNJ en van de
Padvinders Sint-Joris Izegem. Volgens onze
informatie werd dit nummertje En waar de
tijd bleef stille staan gedoopt.

ARGO
De autonome raad voor het gemeenschapsonderwijs (ARGO) vierde zijn eerste
verjaardag. Deze raad is de inrichtende overheid voor het gemeenschapsonderwijs. De
ARGO is onafhankelijk van de gemeenschapsminister van Ondenwijs. Zowel het
personeelsbeleid als het financieel, materieel en pedagogisch beleid behoren tot zijn
bevoegdheden. Maar toch blijft het gemeenschapsonderwijs, net als het vrij onderwijs,
onderworpen aan algemene, netoverschrijdende reglementaire en budgettaire verplichtingen.
De jarige ARGO werd overigens flink op de
korrel genomen. In de basisschooltjes van
Stabroek en Ertvelde bvb. werden er zelfs
kinderbetogingen gehouden om te protesteren tegen bevelen van hogerhand die deze
schooltjes hun direkteur ontnemen. Vooral
het personeelsbeleid speelt de ARGO, de
leerkrachten en de leerlingen inderdaad heel
wat parten. De wet is natuurlijk de wet, maar
als die wet een goed schoolbeleid in de weg
staat, moet ze veranderd worden.

KORTWEG
• Mobutu heeft even z'n regering
herschikt: tien ministers en zes
staatssekretarissefl werden vervangen. De Zaltese/ president bracht
eveneens wijzigingen aan In de top
van de eenheidspartij MPR, het gereoht, het rekenhof en een resem
openbare bedrijven.

COVELIERS OVER HET

• België heeft, op Luksemburg na, de
goedkoopste autoprijzen van de
EG.

ABORTUS-ADVIES VAN DE
RAAD VAN STATE

• Francis Ford Coppoia Is begonnen
aan een derde uitgave van zijn Peetvader. Oe produktie werkt met een
budget van een slordige anderhalf
miljard frank.

• De Raad van State bracht reeds advies
uit over het voorstel Herman-Michlelssen
op vraag van de senaatsvoorzitter. Waarom was er een tweede advies nodig?

• De lezers van Panorama kozen
Lynn Wewnbeek en Michel Preud'homme tot respektievelijk vrouw
en man van het jaar '89.
• Sabena, KM en British Airways sloten met het oog op de ontwikkeling
van het Europees luchtverkeer een
akkoord af dat de oprichting van Sabena World Airlines (SWA] voorziet
Sabena blijft met 60% hoofdaandeelhouder van de SWA.
• De ACW-parlementeleden van de
CVP houden een maandelijkse koffieklets op het kabinet van vice-premler
Dehaene. „Ga je ook naar "het bisdom"?" vragen ze eikaar dan. Want
zo is het Deha^ie-kabinet bij hen
bekend.
• Rode Duivel Enzo Scifo maakte
van zijn oren toen hij vernam dat hl)
pas de tweede helft van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Griekenland 2»u mogen meespelen. „Om
op de bank te zitten ben ik de nationale ploeg van geen nut", verklaarde
Enzo aan de verzamelde pers. Resultaat: Enzo mag heiemaaithuisbiijv«i,
en terecht.
• Van Minister van Justitie Wathelet
mogen er voortaan kondooms verkocht worden in de gevangenissen.
De maatregel kadert In de strijd tegen
aids. Volgens het kablnet-Wathelet
betekent dit geenszins een impliciete
toegeving dat er in de Belgische sti'afinrichtingen nogal wat homoseksueel
geslachtsverkeer voorkomt
• Nadia Comaneci, het gewezen
Roemeens turnwonder dat naar de
Verenigde Staten vluchtte tijdens de
laatste dagen van het Ceausescuregime, wil nu weer terugkeren naar
haar vaderland.
• in Antwerpen besliste de gemeenteraad om den Entrepot af te brekm.

„De kamervoorzitter heeft de Raad van
State gevraagd advies uit te brengen niet
alleen over de gewijzigde tekst zoals die door
de senaat werd aangenomen, maar ook over
de verschillende voorstellen van de Volksunie, de CVP en over de amendementen van
de PSC. De materie is dus ruimer."
• Kan U de inhoud van het advies samenvatten?
„Ik doe mijn best. De Raad stelt vast dat er
een overeenstemming is in alle voorstellen,
namelijk dat iedereen de vrijwillige zwangerschapsonderbreking in de strafwet wil behouden, en dat iedereen een aantal uitzonderingen wil invoeren waar de strafbaarheid
wegvalt. De grote vraag is echter het precies
omschrijven van dit laatste, daarover lopen
de visies uiteen."
• Hoe adviseert de Raad van State het
VU-voorstel?
„Over dit voorstel, gekend onder nummer
1025/1, stelt men dat in ieder geval een
gedetailleerde omschrijving wordt gegeven
van het begrip "noodtoestand". Er worden
echter beschouwingen opgenomen die betrekking hebben op de bestraffing. Hierdoor,
aldus de Raad, wordt aan de rechter de
volledige bevoegdheid verstrekt om de strafwet al dan niet toe te passen."
Volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers zetelt voor de Volksunie in de
Kamerkommissie voor Justitie. Deze
„Neen. Het is mijns inziens precies de
taak van de rechter te oordelen of de strafwet kommissie behandelt het wetsontal dan niet moet toegepast worden. Ook in werp IHerman-Michielssen, de wetsandere gevallen wordt de rechter verplichtvoorstellen van VU en CVP en de
eerder vage begrippen zoals goede zeden,amendementen van de PSC over
openbare orde,... aan de dagelijkse realiteit abortus.
te toetsen, ledere uitzondering op het gebied
van abortus, moet dan ook door de rechter
op de strafwaardigheid worden beoordeeld."een erg delikaat probleem behandelt dat
wellicht zal gevolgd worden door andere,
gelijkaardige
problemen. Ik heb de indruk
• Er wordt gezegd en geschreven dat het
dat stilaan de overtuiging veld wint dat nieklimaat in de kommissie van Justitie "semand zijn visie of die van zijn overtuiging aan
reen" Is. Klopt dat?
anderen kan opleggen. Indien dit laatste
„De diskussie verloopt op dit ogenblik erg werkelijkheid wordt, dan is een oplossing
korrekt en hoffelijk. Iedereen beseft dat menmijns inziens in zicht."
• Gaat U nu het VU-voorstel aanpassen?
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WETSTRAAT

KEMPEN GEEN
VUILNISBELT

E

IND november 1989 was ik in
Straatsburg op een kongres over
het minderjarigenrecht. Ik voelde
mij een afgezant uit een reservaat
wanneer België werd geciteerd
als het laatste Westeuropees land
waar de meerderjarigheid nog op
21 jaar was bepaald. Ik was gelukkig daar te kunnen aankondigen
dat we bezig waren die leeftijd te
verlagen tot 18 jaar."
Zo leidde Frans Baert zijn tussenkomst in,
en over zijn aanvoelen in Straatsburg l<an
slechts instemmend gel<nil<t worden. Reeds
in 1970 werd de regering door de Raad van
Europa aangemaand, om de meerderjarigheidsgrens te verlagen. Vele ontwerpen en
voorstellen zagen sedertdien het licht, maar
ondanks de principiële politieke konsensus
bracht geen enkel het tot wet.

VANAF 18 JAAR
Het huidig ontwerp is zeker niet volmaakt.
Bewust hield de Senaat zich evenwel aan de
tekst, zoals goedgekeurd door de kamerleden. Verder uitstel zou bij de publieke opinie
op onbegrip onthaald worden.
Overigens is het de overtuiging van Frans
Baert dat de onvolmaaktheden niet opwegen
tegen de vele positieve aspekten. De praktijk

zal wel leren, of de wet op een aantal punten
dient gewijzigd. In ieder geval heeft de meerderjarigheid op 18 jaar erg verstrekkende
gevolgen in het sociaal recht, met betrekking
tot het huwelijk enz. Ook de wet van 8 april
1965 op de Jeugdbescherming zal aan de
evolutie van de maatschappelijke situatie
van de jongeren en aan de nieuwe maatschappelijke inzichten moeten aangepast
worden. De voorbereiding hiervan zal in
overleg tussen de centrale overheid en de
Gemeenschapsregeringen moeten gebeuren.
Bovenal wil Baert dat de aandacht allereerst gaat naar de gevaren en de risiko's

De kommissie voor de hervorming van de instellingen, fiet
advies van de Raad van State
over de abortusvoorstellen, de
voorbereiding van het debat
over het migrantenbeleid... het
jaar 1990 Is definitief van start
gegaan voor Kamer en Senaat.
De Hoge Vergadering Het er
trouwens helemaal geen gras
over groeien. Vorige week werd
reeds In openbare zitting bijeengekomen, met op de agenda onder meer de verlaging van
de meerderjarigheid tot 18 jaar
en het verslag van de kommissie die een onderzoek instelde
naar de veiligheid en beveiliging van de transporten van
kernmateriaal.
waaraan jongeren vanaf 18 jaar zullen blootslaan. ,,Het is de taak van de gemeenschap
om de jongeren degelijk voor te lichten
omtrent hun nieuwe verantwoordelijkheden".

KERNAFVAL
Volgens Senator Baert wegen de onvolmaaktheden van het ontwerp op
de meerderjarigheid niet op tegen de
vele positieve aspekten.
WIJ - 19 JANUARI 1990

Na het ongeluk in de kerncentrale van
Tsjernobyl richtte de Senaat halfweg 1986
een onderzoekskommissie op. De gevolgen
van het ongeluk voor België, de eigen noodplannen bij kernrampen, en de veiligheid van
onze kerninstallaties vormden het onderwerp van de eerste drie rapporten. Vorige
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Rob Geeraerts wil dat geen enkel
soort van radioaktief afval ontsnapt
aan de kontrole van het NIRAS.
week lag het vierde voor met betrekking tot
het vervoer van radioaktief materiaal.
De voornaamste aanbeveling luidt dat
geen enkel soort radioaktief afval mag ontsnappen aan de kontrole van het NIRAS, dat
het vervoer van al dat afval door dit orgaan
moet georganiseerd en door een bevoegd
vervoerder verricht worden. Met deze en de
andere aanbevelingen stemde VU-kommissielid Rob Geerarets volmondig in. Bedenkingen had hij wel bij het vervoer van kernafval doorheen vele gemeenten, en dit ondanks het felle verzet. „Het gaat er niet om te
weten of deze transporten al dan niet gewenst zijn, maar wel of ze veilig zijn. De
autoriteiten moeten op de hoogte zijn van
noodmaatregelen bij ongevallen." Ook bepleitte hij eenvoudigere en betere administratieve procedures voor het vergunningssisteem.

(lees verder biz. 12)

FIETSEN MOET KUNNEN

F

IETSOVERLEG Vlaanderen is
een overkoepelende vereniging
van verschillende belangengroepen voor fietsers. Hel verzamelt
groepen uit o.a. Antwerpen, Brugge, Gent, Brussel. De prioritaire
doelstelling Is het streven naar
een veiliger en leefbaarder verkeersmilieu voor dagelijkse fietsers.
Tevens w/il Fietsoverleg het
fietsgebruik bevorderen. Het organizeert verder talrijke aktiviteiten die bijdragen tot een
fietsvriendelijk beleid en tot een fietskultuur.

ONVEILIG
Volgens Fietsoverleg is fietsen in ons land
een onaantrekkelijke en riskante onderneming. Dit blijkt uit een E.G.-onderzoek. In
Nederland wordt veel gefietst, zowat 29%
van alle verplaatsingen. Ook Denemarken
doet het goed. In beide landen zijn de
fietsvoorzieningen uitstekend. De fietsers
worden er gerespekteerd en voelen zich
betrekkelijk veilig. Van de elf landen die
deelnamen aan het onderzoek komt ons land
er het meest negatief uit. De fietser wordt er
veronachtzaamd, het autoverkeer krijgt nagenoeg de volstrekte voorrang en de voorzieningen zijn ontoereikend. Het imago van de
fietser is in ons land negatief en de fiets
wordt eerder als kinderspeeltuig en sportartikel dan als dagelijks vervoermiddel beschouwd.
Deskundigen zijn het erover eens dat een
verschuiving van auto naar fietsgebruik een
kombinatie van maatregelen vereist. Met een
goede fietsinfrastruktuur alleen bereik je
nauwelijks wat. Autoluw maken van grote
gebieden, lage snelheden binnen bebouwde
kom en een selektief parkeerbeleid zijn effektief. Toch is ook een verkeerswetgeving
op maat van de fietser noodzakelijk. Nu nog
vallen er jaarlijks tweeduizend verkeersdoden waaronder tweehonderd fietsers. Dit is
heel wat meer dan in Nederland waar oneindig veel meer fietsers rondtoeren.

schade veroorzaakt door het overdadig autogebruik moet vergoed worden door de autogebruikers.
In de tweede plaats moet de fietser kunnen
meepraten bij de ontwikkeling van het beleid.
Dit beleid heeft slechts kans op slagen wanneer uitgegaan wordt van de aard, de eigenheid en het gedrag van de fietsers zelf.
Dagelijkse fietsgebruikers zijn volgens Fietsoverleg dan ook de enige fietsdeskundigen
in ons land.
Ook is een professionele aanpak vereist.
Fietsers stellen terecht hoge eisen inzake de
kwaliteit van fietsvoorzieningen. Feeling voor
fietsen is dan ook de eerste vereiste die aan
de ontwerper gesteld mag worden.
Volgens Fietsoverleg moet men komen tot
een komfortabel veilig fietsroutenetwerk. Dit
netwerk van bevoorrechte routes verbindt de
belangrijkste bestemmingen. Aanbevolen
worden ook de fietsvoorsorteerstroken, fietssluizen en fietssuggestiestroken. Dubbel-

Retsoverleg Vlaanderen heeft
zopas een nieuwe brochure uitgebracht onder de titel „Fietsen moet kunnen." Ze is gericht naar de dagelijkse fietsgebruikers, wegbeheerders, ontwerpers en Iedereen die te maken heeft met het verkeers- en
mobiliteitsbeleid. Een delegatie trotseerde het Brusselse
verkeer en fietste naar het kabinet van minister Sauwens om
hem de brochure te overhandigen.

FIETSKLIMAAT

richtingsfietspaden worden afgeraden wegens hun grote onveiligheid. Wel wordt gevraagd naar voldoende fietsstallingen en een
fietsregistratiesisteem om diefstallen in te
dijken. De fiets meenemen op trein, metro,
tram en bus moet kunnen ,vlot en goedkoop.
Binnen de bebouwde kom dient de 30 km/
u-zone veralgemeend. Tot slot moet de verkeerswetgeving inzake fietsverkeer gewijzigd worden en dit in het voordeel van de
fietser.

Fietsoverleg Vlaanderen wil komen tot een
gunstiger fietsklimaat. Er moet gewerkt worden aan meer veiligheid voor de fietser, meer
fietskomfort, vlotte doorstroming en bereikbaarheid.
Hieraan werken betekent drie voora/aarden: geld, participatie en professionele aanpak. In de eerste plaats moeten de overheidsbudgetten herverdeeld worden ten
voordele van de fietsers, voetgangers en
openbaar vervoer. De maatschappelijke

Gemeenschapsminister Johan Sauwens is
wel opgezet met de inspanningen die geleverd worden door de organizatie. Dit alles zal
leiden tot een vernieuwde aanpak van het
probleem.
De minister wees er ook op dat ondanks de
slinkende middelen de kredieten voor de
aanleg van fietspaden drastisch werden opgetrokken. In 1987 werden 55 km fietspaden
aangelegd. In 1989 was dat al 115 km en
voor dit jaar wordt nog eens 200 km voorzien.
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De kredieten voor fietspaden werden ondertussen verdubbeld.
De minister wees met de vinger naar het
beleid uit het verteden. Van een fietsbeleid
was zelfs toen geen sprake. Ook op het vlak
van de ruimtelijke ordening liep heel wat fout.
Door de lintbebouwing werd een zware hypoteek gelegd op de uitvoering van openbare
werken. Het onteigenen van de nodige gronden voor de aanleg van fietspaden is haast
drie keer duurder dan de aanleg zelf. Door de
onteigeningsprocedure beslaat de uiteindelijke realisatie haast drie jaar.
Wat betreft het ontwikkelen van een vervoers- en verkeersplan wordt ruim de kans
gegeven tot inspraak vanuit allertei hoeken.
Fietsoverleg zal in de toekomst op de hoogte
gehouden worden van eventuele plannen.
De minister zei ook dat een planning per
provincie zal opgemaakt worden waarbij de
inbreng van velen gevraagd wordt. Hij wil
verder komen tot een provinciaal tietspadenplan.
Daarom wordt nu gewerkt aan een inventanzering van de fietsroutes. Op basis van
objektieve kriteria zullen dan de prioriteiten
vastgelegd worden. Er wordt voortaan afgestapt van het fragmentair aanleggen van
fietspaden. De minister stelde verder dat
overal bereidheid gevonden wordt om kennis
en geld te investeren in de voorzieningen
voor de zwakke weggebruikers.
De brochure „Fietsen moet kunnen" is
verl<rijgbaar bij Langzaam Verlceer vzw,
Diestsevest 82, 3000 Leuven en kost 100
fr. plus 30 fr. verzendingskosten.
WIJ - 19 JANUARI 1990

HET VLAAMSE HEIR

HET HUIS EN DE MEUBELS

H

ET verloop van het kolloquium
was als volgt opgevat: eerst gaf
prof. Lode Wils (KU Leuven) een
Inleidende terugblik op hetgeen
hij de Vlaamse beweging
noemt. Vervolgens werd er een
paneldiskussie gehouden tussen enkele belangrijke leiders
van
de
niet-partijpolitieke
Vlaamse beweging: Clem de
, Ridder, erevoorzitter van het
Davidsfonds, Lionel Vandenberghe, voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee, en Peter
de Roover, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. In de zaal zat een sterke VUdelegatie: minister Johan Sauwens, staatssekretaris Vic Anciaux, kamerfraktieleider
Herman Candries, senator Walter Peeters en
de kamerleden Hugo Coveliers en Frieda
Brepoels. De moderator, Standaard-joernalist en gewezen WIJ-kollega Pol Van den
Driessche legde gelukkig de wijsheid aan de
dag om prof. Wils zoveel mogelijk uit het
debat te weren.

GEKONTESTEERD

~

De historikus uit Leuven is immers een fel
gekonteSteerd man. Zijn jongste boek, „Honderdjaar Vlaamse Beweging. Geschiedenis
van het Davidsfonds", weró door versch\\\ende gezaghebbende kritici (waarvan als eerste Frans Van der Eist in WIJ) genadeloos
gekraakt. Zo beschreef Mare Reynebeau in
Knack (3 januari) de historische visie van
Wils als een „die de Vlaamse beweging tot
een filiaal van de catholics reduceert, "...„de
geschiedenis van het flamingantisme ziet hij
in een dominerend katoliek-ideologisch kader, wat hem een eenzijdig, want kwasi-

uitsluitend katoliek geïnspireerd beeld van
de Vlaamse beweging oplevert." Hoewel
historisch onderzoek Wils' overtuiging herhaaldelijk tegensprak, bleef de professor
vanop de universiteitskateder en in zijn geschriften koppig zijn eigen Vlaamse geschiedenis doceren en schrijven. Een historikus
onwaardig is vooral de vaststelling door verschillende kollega's historici en recensisten
dat Wils in zijn wetenschappelijk werk geen
abstraktie kan maken van de hekel die hij
heeft aan het Vlaams-nationalisme.
Het is daarom spijtig dat het Davidsfonds
deze geborneerde historikus fora blijft geven
om zijn onwaarheden en verdraaiingen van
de werkelijkheid de wereld in te sturen. Zo
orakelde hij in Leuven als een verrezen
Hirohito dat Vlaanderen wat het zelf doet niet
noodzakelijk beter zal doen. Een korrekte
vaststelling, maar Wils bestond het ervoor te
waarschuwen dat de toekenning van meer

Ter gelegenheid van zijn 115jarig bestaan organiseerde het
Davidsfonds te Leuven een l(olloquium onder de titei „Het
huis en de meubels". De bedoeling was de plaats te bepalen van de Vlaamse beweging
na(ast) de staatshervorming.
Moet de Vlaamse beweging
zich, naast haar staatsvormende opdracht, ook bezig houden
met de inhoud van het nieuwe
Vlaamse huis, anders gezegd
met de meubels? En hoe ziet de
toekomst van de Vlaamse beweging eruit?
internationale bevoegdheden voor Vlaanderen België het internationaal prestige waarover het nu beschikt zal ontnemen. Uiteindelijk zou dit, aldus Wils, er zelfs toe leiden dat
Brussel als hoofdstad van de EG losgelaten
wordt. Wils ziet de Vlaamsnationale, antiBelgische demonen uit alle hoeken opduiken: hun enige doelstelling is immers de
verlamming van de Belgische staat, al geven
ze dat — dixit Wils — natuurlijk niet openlijk
toe.

Clem de Ridder: wanneer zenden
BRT of VTM de IJzerbedevaart uit?
WIJ - 19 JANUARI 1990

Tijdens het panelgesprek ontkrachtten de
overige panelleden enkele van de meest
provokerende stellingen van Wils, maar hierop ingaan zou Wils teveel eer bewijzen.
Interessanter was de vraag of de Vlaamse
beweging zich al dan niet moet bezighouden
met andere tema's dan de realisatie van een
zo groot mogelijke zelfstandigheid voor
Vlaanderen. Op deze vraag wist het panel
echter weinig nieuws aan de diskussie toe te
voegen. De antwoorden waren voorspelbaar
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vanuit de eigenheid van de Vlaamse organisaties die de panelleden vertegenwoordigden.

VOORSPELBAAR
Voor de jonge en kersverse voorzitter van
de Vlaamse Volksbeweging Peter de Roover
staat het vast dat de Vlaamse beweging zich
bij een enge leest hoort te houden: de
verzekering van de Vlaamse taal en kuituur,
het streven naar autonomie. Wanneer de
Vlaamse Beweging zich immers buiten het
terrein van het Vlaamse begeeft, komt haar
innerlijke verdeeldheid aan de oppervlakte,
en die is bedreigend voor haar slagkracht en
efficiëntie.
De Roover ontkent niet dat de milieu-,
vredes- of sociale vraagstukken van belang
zijn voor het nieuwe Vlaanderen. Hij is zelfs
van oordeel dat het debat hierover nü gevoerd moet worden. Maar dit debat valt
buiten het bestek van de Vlaamse beweging.
Die moet erover waken haar pluralistisch
karakter te bewaren en nroet omwille van de
eensgezindheid alles wat haar verdeelt weren. De Roover wees verder op het gevaar
van wat hij een nieuwe kollaboratie noemt:
de opgave van eigen taai en kuituur voor het
Engels, en de aktieve rol die heel wat Vlamingen én Nederlanders daarin spelen, zoals de
Ritzen-rel onlangs aantoonde.
Lionel Vandenberghe van het IJzerbedevaartkomitee ziet de opdracht van de Vlaamse beweging veel ruimer. Vandenberghe
venwees hier zoals verwacht kon worden
naar het IJzertestament: godsvrede (pluralisme), nooit meer oorlog (pacifisme) en zelfsbestuur vormen voor hem de drie grondvesten van de Vlaamse beweging. Deze strijd is
nog lang niet gestreden. Ook Vandenberghe
venwees o.m. naar de toenemende verengelsing van onze taal en kuituur. De voorzitter
van het IJzerbedevaartkomitee is nochtans
vrij optimistisch over de positie van de nederlandstaligen in het Europa van morgen. Tenslotte vormen Nederlanders en Vlamingen
een sterke en zelfbewuste groep die zich niet
zomaar zal laten ringeloren.
Ook Clem de Ridder ziet de opdracht van
de Vlaamse beweging ruim. Vertrekkend van
de droom van zijn generatie, een vrij en
schoon Vlaanderen, moet dit Vlaanderen
ook inhoud krijgen. De Ridder stelt vast dat
er nog geen Vlaams nationaliteitsbesef bestaat. Hieraan, en aan de nieuwe politieke
kuituur, moet dringend gesleuteld worden.
De Ridder brak ook een lans voor de kulturele en geestelijke verheffing van het volk. Hij
somde in dit verband de zorg voor onze taal
op, het behoud van onze liederenschat, ons
kultureel erfgoed, aandacht voor het onder-

HET VLAAMSE HEIR
hebben. Dat zou volgens de WB-voorzitter
immers betekenen dat het doel van de
Vlaamse beweging, het bereik en behoud
van de Vlaaamse zelfstandigheid, taal en
kuituur, definitief veroverd is.
Clem de Ridder stelde dat de edukatieve
Vlaamse beweging altijd een opdracht zal
hebben. Maar de algemene Vlaamse beweging zal in de 21ste eeuw ofwel overbodig
zijn, ofwel verloren, zo meende de Ridder.
De DF-erevoorzitter was vrij pessimistisch:
„als deze generatie de droom niet waarmaakt, dan is hij definitief verloren." De
volgende generatie zal volgens de Ridder
niet meer de kracht hebben om het werk af te
maken. Het is daarom nu of waarschijnlijk
nooit.

Clem de Ridder: er alles aan doen om
de Vlamingen een Vlaams nationaliteitsbesef aan te kweken.
richt in Vlaamse geschiedenis, voor het milieu en voor het landschap. De DF-erevoorzitter haalde ook fors uit naar de BRT. Volgens
de Ridder waren de Vlaamse uitzendingen
van het NIR Vlaamser dan die van de BRT.
Hij gaf de integrale uitzending van de IJzerbedevaart als voorbeeld. Maar ook VTM
vindt in de ogen van de Ridder geen genade:
„Met VTM zijn we van de regen in de drop
beland."

ZETELFABRIEK

~

De Ridder stelde verder dat de rol van de
Vlaamse politici niet mag vergeten worden.
Zowel voor de totstandkoming van een nieuwe politieke kuituur als voor het aankweken
van een Vlaams nationaliteitsgevoel spelen
zij, naast het gefederaliseerd onderwijs en
de media, een belangrijke rol. En de sleutel
voor de oplossing van problemen zoals ze
zich in Overijse en de randgemeenten voordoen ligt in de eerste plaats in de handen van
de Vlaamse politieke organen. „Maak onze
ministers a.u.b. niet werkloos", zei de grijze
DF-eminentie, die wat teleurgesteld vaststelde dat „de Vlaamse Beweging een zetelfabriek is geweest".
Het panel gaf tenslotte ook zijn mening
over de toekomst van de Vlaamse beweging.
Lionel Vandenberghe gelooft dat de Vlaamse beweging dringend haar traditioneel sterke aanhang onder de jeugd moet terugvinden. Ook wees Vandenberghe erop dat de
Vlaamse beweging, deels door haar eigen
schuld, enkele sterke historische steunpilaren is kwijtgespeeld: de lagere geestelijkheid
van dorpspastoors en onderpastoors, de ondenwijzers en de dorpsdokters. Het engagement is langzaam weggedreven naar bevrijdingsteologie — en de Vlaamse beweging
was eigenlijk steeds een bevrijdingsbeweging —, milieuvraagstukken en de Derde
Wereld-problematiek.
Peter de Roover hoopte dat de Vlaamse
beweging snel geen toekomst meer zou

AKTIEKOMITEE
VLAANDEREN 90
Ook Wils mocht zich nu even in het panelgesprek mengen. De professor verklaarde er
niet aan te twijfelen dat de Vlaamse beweging in de 21ste eeuw nog zal bestaan,
„zelfs nog honderd of tweehonderd jaar".
„Net als politieke partijen zal de Vlaamse
beweging zichzelf in leven houden", weet
Wils. Zelfs de strijdende rol van de beweging
zal behouden blijven, maar dan in het licht
van de toenemende Europese integratie.
Ook Peter de Roover had hierop gewezen:
„Europa zal de Vlaamse beweging nieuwe
dimensies en impulsen geven. Want uiteindelijk is het dezelfde strijd: de strijd van een
volk voor zijn voortbestaan."
In zijn slotwoord wou ook DF-voorzitter
Lieven Van Gen/en zijn steentje bijdragen tot
de diskussie. Hij ziet nog belangrijke taken
van „inwendige bevrijding" weggelegd voor
de Vlaamse beweging, naast taken van uitwendige bevrijding. Van Gerven stipte aan
dat we een meer verfijnde omgang met de
Vlaamse macht nodig hebben, dat de ver-

Lieven Van Gerwen: aan het Vlaamse
huis mankeren nog een paar fundamenten.

11

Lionel Vandenberghe: we zijn de
dorpspastoors, dokters en onderwijzers kwijtgespeeld.
vreemding tussen burger en politiek te groot
is, dat de verdraagzaamheid gestimuleerd
moet worden, en er een offensief beleid moet
komen voor de integratie van anderstaligen
in de Vlaamse rand en elders.
We staan voor de merkwaardige situatie
dat er over het interieur van het Vlaamse huis
gepraat wordt, lenwijl het huis zelf nog niet af
is, ja terwijl er zelfs nog fundamenten gelegd
moeten worden, stelde Van Gerven. Hij
noemde o.m. de tweeledigheid van de Belgische tweewoonst op, een eigen Vlaams parlement, buitenlandse relaties, een eigen fiskale verantwoordelijkheid, de oprichting van
een provincie Vlaams-Brabant en een gemeenschappelijk bestuurd Brussel. Van Gerven was het niet eens met Wils dat Vlaanderen of de Vlaamse beweging België wil
verlammen. „Het federalisme is vooral taakverdeling. Uiteindelijk zal het geheel er versterkt uitkomen." De DF-voorzitter deed tenslotte nog een oproep om de petitie van het
Aktiekomitee Vlaanderen '90 voor meer autonomie en betere demokratie te ondertekenen.
Het DF-kolloquium is een nieuw bewijs van
de toe te juichen heraktivering van de Vlaamse beweging. Het onderwerp was boeiend,
maar de keuze van de panelleden wat ongelukkig. Onze vrees dat het aangekondigde
debat niet veel meer zou worden dan het
naast elkaar-stellen van bekende standpunten werd bewaarheid. En dat de panelleden
wat hun gedeelde standpunten betreft elkaar
over de buik zouden wrijven, was eveneens
verwacht. Zoiets is zeer zeker positief in het
licht van de aangekondigde akties van het
Aktiekomitee Vlaanderen '90, maar liet nog
veel vragen nopens de toekomst van de
Vlaamse beweging onbeantwoord.
Peter Dejaegher
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HET VLAAMSE HEIR

AANTEKENINGEN BIJ HET
DAVIDSFONDSKONGRES
woordelijk voelen voor Vlaanderen en hun
medeburgers.

Naar aanleiding van het kollokwium dat
zaterdag door het Davidsfonds werd georganiseerd wenst de Volksunie met de erevoorzitter van het Davidsfonds Clem de Ridder te
onderlijnen dat het aankweken van een nationaliteitsgevoel een heel belangrijke opdracht is voor Vlaanderen. We moeten ons
één voelen in onze Vlaamse natie. Hierop
werd in het verleden al te weinig de nadruk
gelegd door de Vlaamse beweging in het
algemeen en de Vlaamse politieke partijen in
het bijzonder. De VU was dikwijls roeper in
de woestijn.

Het geschiedenisonderricht heeft in dit
verband een specifieke taak. Het is aan een
grondige herziening toe. De geschiedenis
van de Vlaamse beweging moet in ere hersteld worden. Ik heb hiertoe een aantal
voorstellen van dekreet in de Vlaamse Raad
ingediend die momenteel ter diskussie liggen. Ook senaatsfraktieleider Vandekerckhove presteerde hier knap werk met een
voorstel van dekreet houdende de oprichting
van een leerstoel Geschiedenis van de
Vlaamse beweging. Het gezamenlijk pakket
VU-voorstellen kan ertoe leiden dat de jongeren op een objektieve basis doordrongen
raken van de historische dimensie van de
Vlaamse beweging en dat ze verantwoordelijk leren worden voor onze Vlaamse gemeenschap.

Het nieuwe Vlaanderen moet ook een
beter Vlaanderen zijn, willen we in deze
opdracht stagen. Een nieuwe politieke kuituur is daarvoor broodnodig. Die moet duidelijk maken dat de natie Vlaanderen op een
duidelijk andere en betere manier bestuurd
wordt dan het oude België.

De Vlaamse regering moet terzake spijkers met koppen slaan. Ze moet nu resoluut
deze opdracht ter harte nemen. Vlaanderen
kan slechts via haar eigen regering haar
identiteit bevestigen. Samen met Nederland
moet die identiteit uitgedragen worden in
Europees en wereld-perspektief.

nationaiiteitsbesef aan te
Om een Vlaams nationaliteitsbesef
onderwijs
kweken moet het gefederaliseerde ondenivijs
een belangrijke rol spelen. De Vlaamse burgerzin moet van jongsaf aan bijgeschaafd
worden. De Vlamingen moeten zich verant-

KEMPEN GEEN VUILNISBELT
(vervolg van biz. 8)

In een interpellatie kaartte Geeraerts nadien een ander afvalprobleem aan, met
name dit van het drijfmest. Vooral zijn Kempen worden hierdoor zwaar getroffen.

DRIJFMEST

~

Nu is het duidelijk dat dit in principe een
aangelegenheid is voor de Vlaamse minister
van Leefmilieu. Maar er is een bijkomend
gegeven. Heel wat buitenlandse, zeg maar
Nederlandse bedrijven komen in Vlaanderen
hun drijfmest storten. In de Vlaamse Raad
wees de VU-senator reeds op het onduldbare gedrag van de Administratie van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL), die nog
steeds vergunningen aflevert aan buitenlandse bedrijven. Nationaal staatssekretaris
Miet Smet konfronteerde hij nu met de regels
van de grensoverschrijding en de vergunninWIJ - 19 JANUARI 1990

gen die door haar departement verleend
worden. „Ik vraag een einde te stellen aan
de trafiek van afvalstoffen over de Nederlands-Belgisctie grens. De Nederlanders sloten vorig jaar tiun grens voor Belgisch afval.
Waarom dan geen halt toeroepen aan de
Nederlanders?"
Probleem hierbij is uiteraard het Verdrag
van Rome, een verbod op in- en uitvoer zou
hiermede strijdig zijn. Dat neemt volgens
Geeraerts evenwel niet weg dat een strak
vergunningsbeleid voor afvalstoffen moet
mogelijk zijn. De staatssekretaris stelde dat
alles in het werk wordt gesteld om de onverantwoorde invoer van mest uit Nederland
tegen te gaan..De werkelijk ingevoerde hoeveelheden zouden overigens reeds fel afgenomen zijn.
Samen met Rob Geeraerts hopen we dat
dit ook echt het geval is. „Het is beter in te
grijpen vooraleer het te laat is. De Kempen
zijn het overigens beu om voor vuilnisbelt te
spelen".
(ja.)
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Het is betreurenswaardig dat uitgerekend
op het Davidsfondskollokwium professor
Wils deze Vlaamse internationale identiteit
mocht komen ontkrachten. De neo-unitaire
en belgicistische uitspraken van Wils stonden in schril kontrast met deze van de
overige panelleden. Misschien wilde Wils
alleen een ideeënschok teweegbrengen.
De Vlaamse beweging moet zich met zijn
brede vertakkingen in de diskussie inschakelen. Dit heeft niets te maken met het dienen
van de belangen van één partij. We zouden
het op prijs stellen dat de Vlaamse verenigingen zich eensgezind zouden opstellen achter het doel de Vlamingen bewust te maken
van hun eigenheid. De Vlaamse verenigingen verspillen momenteel veel energie aan
bijkomstigheden of in het onderlijnen van het
negatieve. Dat mag natuurlijk wel, maar er te
sterk de nadruk op leggen is verkeerd. Tegen die achtergrond past een volmondige
steun aan de oproep van het komitee Vlaanderen '90 voor meer autonomie en betere
demokratie. De grote lijnen van de Vlaamse
beweging zullen morgen, net als vandaag en
gisteren, de leidraden vormen waar wij ons
politiek denken en handelen naar zullen
richten.
Jaak Gabriels
Algemeen Voorzitter Volksunie

OMSLAGVERHAAL

DE ERFENIS VAN
CEAUCESCU

V

OOR ons zit dr. Petre Pepelea, door het Front van Nationale Redding uit de vergeethoel< gehaald en in Boekarest
tot minister van Voorlichting,
Statistiel< en Informatika aangesteld. En de man moet nu
maar varen... Hij smeekt om
komputers, gevormde informatici, schrijfmachines, fotokopietoestellen... tot voor kort
vijandig materiaal voor de grote konduktator I
Tussen de emoties en verhalen door pikken
wij wat cijfers in.

TRUUK MET DE CIJFERS
Roemenië zakte in 1988 met zijn aantal
intellektuelen in opleiding tot 1/3e, vergeleken met de DDR, dat het beste aantal scoort
tussen de satellietstaten en de Sovjetunie. In
de tertiaire sektor stelt Roemenië 30,9 % van
zijn aktieve bevolking tewerk; in ons land is
dat meer dan het dubbele, nl. 72,4 %. En
waar bij ons nog slechts 3 % in de primaire
sektor arbeidt boekt Roemenië er 28,9 %.
De hygiëne zakte de jongste jaren tot een
werkelijk dieptepunt, zodat de gemiddelde
leeftijd 6 jaren onder die van Vlaanderen ligt.
Heel Roemenië bengelt met zijn leefverwachting aan de staart van de 33 „ontwikkelde" landen ter wereld. Het energieverbruik
weerspiegelt dat goed: 194 KwH per persoon
in 1987 (Vlaanderen = 1.772). De beschrijving van de stalinistische vervallingstechniekjes in het cijferdomein van dr. Pepelea
zijn én lachwekkend én triestig. Het weerberichtenvoorbeeld is nu al wel bekend: nooit
mochten de weermakers een lagere temperatuur dan -15° opgeven... En de diktator
ging nog een stapje verder want statistieken,
vergelijkingen, produktiecijfers enz... zijn
voor diktatoriale regimes onrustgegevens
die de beperkte vertrouwenskringen niet mogen verlaten. En het dekreet 51/79 voerde
een statistiekwijziging in: voortaan zouden
ook bloed, ingewanden, poten en oren meegerekend worden in de nationale vleesopbrengst en -verkoop!
Deze (veelal stinkende) bijprodukten hebben we in aantal kouwelijke staatswinkels
nog steeds terug gevonden als „came" ( =
vlees).
Zo kon de Roemeense Führer meedelen
dat tussen 1980 en 1988 de vleesopbrengst
per Roemeense inwoner steeg. Eigenlijk
daalde de netto-vleesopbrengst van 45 kg

De omwenteling bracht de bevolking in Roemenië wel vrijheid maar voor eten
is het nog steeds aanschuiven...
(foto AP)
per familie/jaar naar 37,2 kg. En de brunzeturi (de fameuze Roemeense kaassoorten)
smolten van 5 kg/jaar/persoon naar 3,2. De
Roemenen leden en lijden honger. De zwarte

Met de jaarwisseiing vertoefde
een VNOS-pfoeg In Roemenië,
ze keerde met schokkend
beeldmateriaal naar huis.
2JO mensonterend dat senator
Willy Kuijpers besliste een dossier samen te stellen en het ter
beschikking te stellen van de
Wereidgezondheidsraad.
Na een algemene schets bren*
gen wi] het ter plaatse opgetekende verslag van de toestand
in enkele „instellingen van
openbaar nut".
De notities dragen nog de sporen van de pijnlijke verbazing
en de woede opgedaan in het
inferno van Ceaucescu...
markt tiert er welig en ongenadig.
„Hoe lossen we dat op?" zucht een droeve Pepelea. Per Roemeen 1 kg/dag voedsel
aanvoeren vergt 1.000 vrachtwagens van elk
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23 ton/dag. Wie kan dat volhouden?
Waar is dan al die rijkdom naartoe? De
Nero-projekten — vooral de bouwwoede; de
verzorging van de bovenklasse en de politiemacht ; de afvloei naar de buitenlandse (Zwitserse en Luksemburgse) privé-kluizen; de
ondersteuning van internationale prestigewerken enz... Dit alles ruïneerde dit rijke land
aan de Donau.
In de hal van het gerestaureerde 16eeeuwse koopmanshuis (nu een hotel) neemt
Johan Dünger eerbiedig zijn (nagemaakte)
astrakanmuts af, wanneer hij die woorden
uitspreekt. Hij is een beetje aangeschoten,
deze duitstalige meubelmaker, die vanuit
een Duits Transsylvanisch bergdorp 135 km
ver van Hermannstadt (Sibiu) afzakte om
eens te komen kijken hoe de „nieuwe wereld" zich ontplooit in Roemenië.
Hij is een van de duizenden Duitse ,,gastarbeiders" (Saksen, Zwaben, Landler uit de
16e eeuw naar hier afgezakt) die zich in de
kring van de Karpaten vestigde. Of hij, zoals
zovele duifstaligen zou uitwijken naar de
Bondsrepubliek? Jazeker, tenzij de vrijheid
aanhoudt. De Bondrepubliek betaalt immers
11.000 DM per volwassen Siebenbürger die
naar de Heimat wil om er het zwakke geboortetal én de ekonomie van de materialistische

ï>
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westduiters op peil te houden. Mensenhandel dus? Jazeker, in naam van de vrijheid.
Wanneer de VNOS-kameraploeg in Cluj
Napoca (Klausenburg) de eerste beelden
maken, maakt een woedende groep Zigeuners ai de ruiten van het bureau van het
Front voor Nationale Redding in. De hoge
eiken toegangspoort sluit de kleurrijke, roepende bende buiten. ,,Romania Libera"
hangt ironisch verzakt boven de verweerde
sluitsteen van de witstenen korfboog... Maar
er is meer. Gesprek na gesprek vernemen
we zoveel bange gegevens over de vergeetputten van Roemenië, dat onze Vlaamse
argwaan overwonnen wordt...

EKSOTISCH P A V I L J O B T

Roemenië met op het kaartje de plaatsen waar de VNOS-ploeg de „de
huizen van Dracula" Isezocht: Cluj-Napoca, Puu Vaduli in de buurt van
Sibiu en Ludus tussen Cluj en Sibiu.

LAPPENDEKEN
Roemenië vormt in feite een verzameling van landen en kuituren, gegroeid op het Transsylvanisch Hoogland (Zevenburgen), omringd door de
Karpaten en langsheen de brede beddingen van de Siret en de Donau, die
op hun beurt de Zwarte Zee voeden. In
oppervlakte omvat het zowat de helft
van de Franse Staat met pakweg 23
miljoen inwoners, die voor 45 % in
steden wonen. En daar ontstond de
jongste revolutie; daar wonen ook de
minderheden. Bekijk maar de namen:
Cluj (Klausenburg), Sibiu (Hermansstadt), Brasov (Kronstadt), Timisoara
(Temesvar) en natuurlijk Boekarest, de
hoofdstad.

EN TOCH FAILLIET...
Juiste cljfe'S over die minderheden
krijg je niet te pakken. De grenzen
verschoven zo dikwijls tijdens de jong-

ste halve eeuw, en statistieken waren
voor de diktatuur een gevaarlijk iets!
Maar samengevat kan je ze met zijn
allen toch wel op 15 % schatten. De
Hongaren, Duitsers en Zigeuners vormen de grootste groepen. Daarnaast
tellen we geïsoleerde dorpen en gebiedjes met Oekraïeners, Roethenen,
Tsjechen, Grieken, Armeniërs, Bulgaren, Polen, Joden... Een grote verscheidenheid aan godsdiensten vult deze
volkerenmozaïek aan.

De sneeuw ligt dik en het vriest tot -19°, de
weg is spekglad. In een kasteelpark, tegen
de bergen aan, ligt dit 19e-eeuwse jachtpaviljoen, omgeven door fruitbomen en prikkeldraad. Hier werd dr. Magdalena Vasila, een
half-Hongaarse, als psichiater naar toe verwezen. Je zou beter zeggen: verbannen!
Haar direkteur is er eentje van het regime,
haar patiënten — vooral alkoholiekers — zijn
totaal vervuild en ondervoed. Zelf heeft ze
weinig geneesmiddelen ter beschikking.
Ongenadig vriest de bijtende bergkou
bloemen op de ruiten; de ijspegels hangen
tegen de buitendeuren. En dan die indringende stank van uitwerpselen en verrotting.
Buiten dekt de nacht alles vredig af. Alleen
de sterren pinkelen nog romantisch in Roemenië. Wat we in Ludus aantreffen (en
elders) overstijgt Dante's inferno-beschrijvingen.
In het Internationaal Perscentrum te Brussel stelden we de VNOS-film en verslag t.a.v.
de Wereldgezondheidsraad aan de pers
voor. De Leuvense professoren Baro (psichiatrie) en Eggermont (pediatrie) waren zo
vriendelijk om met deskundig kommentaar
deze beschavingsschande toe te lichten.
Hoe heeft de internationale gemeenschap
daarover zolang kunnen zwijgen?
Willy Kuijpers,
senator.

Roemenië is potentieel wel het rijkste
land van Midden-Europa. Een schitterend toeristisch boeket. Delfstofbekkens met mangaan, goud, ijzererts,
bauxiet, zouten enz... Aardolie en gasvoorraden, een flinke houtvoorraad,
basalt, marmer, kalk enz... doen de
rest. En toch ging dit land failliet.
Zowel het diktatoriaal staatsnationalisme van een paranoïde Nicola Ceaucescu, als het kommunistisch voorbijgaan aan ieder individueel- én volkerenrecht waren hiervan de basisoorzaken.

Op deze en volgende twee bladzijden
foto's uit „de huizen van Dracula".
Hier schieten woorden te kort.
(foto G. van Antwerpen)

WIJ - 19 JANUARI 1990

14

OMSLAGVERHAAL

PSYCHIATRISCH CENTRUM
VAN PUU VADULI
Dit geheel van gebouwen ligt op 20 km.
van SIbiu tussen een steenweg en een rivier,
die geregeld overstroomt. Vooral zwakzinnigen worden hier behandeld. Er zijn 252
patiënten aanwezig. Personeel: 2 geneesheren, 3 kaderleden en 33 verplegenden waarvan de helft zonder opleiding. De direktie
verdient 4.200 + 800 lei (= 2.500 fr.) en
3.200 lel (= 1.600 fr.) per maand.
Enkele plaatsbesprekingen:
In een kamer van 4 op 8 meter, ik zie hier
ongeveer 16 mensen zitten waaronder één
patiënt in een rolstoel die stuk is. Allen zien
er totaal ondervoed uit en zijn zeer slecht
gekleed. In het midden staat een kachel.
Alles is vervuild. De meesten lijden zichtbaar
grote kou. Bulten noteren we -19°, binnen
zowat 10°.
Ik bevind mij in een kamer van 4,5 op 5,5
meter. Een 33-tal imbecielen en idioten tussen 7 en 60 jaar kruipen samen rond een
soort kachel. Het is er 14°. Iedereen tracht
zich op te warmen: in mekaar gehurkt, tegen
mekaar aan gekropen zoals kippen in een
kippenhok. Kinderen noch de volwassenen
dragen ondergoed. Eén vallede persoon
heeft het toezicht. Daarnaast zijn het dus de
oudere zieken zelf die toezicht over de jongeren houden. Op de vloer heeft men houten
planken aangebracht om de koude te weren.
Alles is verveloos en grauw. Bovendien is er
helemaal geen enkel gerief noch speelgoed
voorhanden.
Wat verder bezoek ik dan een slaaprulmte
met 33 bedden tegen mekaar aan geschoven
rond een gedoofde stoof. Het water is er
bevroren, per bed tel ik één deken. De
volwassenen en de kinderen slapen hier
tussen mekaar. Het ijs staat op de rulten.
Vele raamkozijnen zijn stuk.
Daarna bezoeken we de wasserij, er is,
ook voor de hele instelling, geen warm water.
Het zijn de oude toestellen van een kazerne
die hier dienen. Slechts één wasmachine
werkt. Vóór 15 jaar kwam hier een Duitse
dokter-psychiater op bezoek, die stelde voor
wat te schenken. Het regime heeft dit echter
geweigerd. Er was immers genoeg materiaal
voorhanden... We tellen één geblutst emaillen bord per zieke en één lepel. Daar heerst
er een vochtig-warme hoge temperatuur.
Daarnaast ligt de drogerij. Ik vind hier in de
onmogelijkste toestanden mensen die bij
mekaar gekropen zijn.
Nu stap ik in een ruimte van 8 op 10 meter.
Hier leven een 34-tal imbecielen en idioten
van verschillende leeftijden bij mekaar. Ze
worden opgepast door één verpleegster (?).
Eveneens geen materiaal voorhanden en
een temperatuur van + 8°.

(foto G. van Antwerpen)

We zoeken het bureau van de direkteur.
Op de wand is een bleke vlek te zien, daar
hing de foto van de president. In het kantoor
is het zelf maar + 5°.
Tegen de muur hangt een ingelijste foto
van dit toenmalige „Hospitaal-centrum voor
kronisch mentaal gehandikapten" uit 1938.
In het midden troonde de kerk, die omgevormd werd tot een soort toneelzaal. Maar
ondertussen is ook dit ,,afgelopen". De direkteur beweert een vegetariër te zijn, hij
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weigert een pakje koffie aan te nemen. Hij
leeft in onmin met de rest van het personeel
omwille van zijn zeer strikte en gehoorzame
houding t.a.v. het voorbije regime.
In het psichiatrische huis hebben we vastgesteld dat de assistente die ons ontving in
het begin eerst, naar de oude stijl, een aantal
lofbetuigingen opdiste. Toen onze tolk aanvoerde dat ze nu de waarheid mocht zeggen,
was de dame verrast. Ze besefte nog niet dat
ze sedert de 22e december vrijheid van
spreken had...
WIJ - 19 JANUARI 1990
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DE PSYCHIATRISCHE
INSTELLING VAN LUDUS
Het geheel van dit gebouw dat men ,,het
paviljoen van de exotische tuin" noemde is
totaal vervallen. We troffen er 68 patiënten
aan in een onbeschrijflijke, stinkende toestand. De ruiten waren op verschillende
plaatsen stuk. De bedden waren tegen mekaar gezet met een bezetting van 16 tot 20
bedden per zaaltje. Er was geen tussenruimte tussen de bedden en ook hebben we
vastgesteld hoe vele patiënten omwille van
de koude tegen mekaar aan kropen in één
bed. Het aantal dekens was totaal ontoereikend, de verlichting ontbrak op vele plaatsen. Buiten was de temperatuur gedaald tot 15°. De bovenverdieping van dit 19e-eeuws
parkpaviljoen was verlaten want alle patiënten waren ondergebracht in de benedenverdieping die wel verwarmd was, met één
kachel. Het beddegoed was er grauw, de
matrassen versleten, lakens ontbraken op
verschillende bedden, de patiënten gaven
allen een totaal verwaarloosde indruk en
ondergoed hebben we niet aangetroffen.
Velen liepen op blote voeten. De drie voorhanden zijnde WC's konden beschreven
worden als uitwerpselhokken. Daarnaast
één badkamer met één versleten badkuip en
in hetzelfde lokaal, met cementen vloer,
zonder betegeling, een verroeste buis met 3
sproeiers. De isoleerkamer was ijzig koud en
het beddegoed bestond er uit een hoop
vodden. Daarin troffen we een man aan die
volgens de beschrijving van een patiëntbewaker er al drie jaar vertoefde. De graatmagere man was enkel gekleed in een dun
soort nachthemd. Uit informatie van tweede
hand zou het om een eksperimenteel ziekenhuis gaan waar vooral alkoholisten werden
ondergebracht. Ook werd totale ondervoeding vastgesteld.
We hebben enkele patiënten naakt kunnen bekijken. Zo konden we ongedierte,
doorliggen, schimmels, eczeem, verharding
van de huid enz. vaststellen. We hebben ook
verschillende vergroeiingen kunnen opmerken.
In de keuken werd door het betrokken
personeel geklaagd over de schadelijke aanwezigheid van o.m. muizen en ratten. De
aangevoerde eerste hulp uit Hongarije op dat
ogenblik bestond uit zakken met totaal onaangepaste kledij. Maar ook suiker en meel.
Vele patiënten troffen we aan in hun eigen
urine en uitwerpselen.
De vrouwelijke dokter-psichiater getuigde
dat zij over geen enkel toestel beschikte om
haar patiënten te onderzoeken of te begeleiden. Ook het lokaaltje van het stafpersoneel
was uiterst karig bemeubeld en we troffen er
geen voorzieningen aan. Een oord waar
patiënten komen sterven. Het dodenaantal
was inderdaad 10 % per jaar...
WIJ - 19 JANUARI 1990
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HET BEJAARDENTEHUIS VAN
CLUJ-NAPOCA
Hier troffen we ongeveer 140 bejaarden
aan, mannen en vrouwen, in zaaltjes waar 12
tot 15 bedden bij mekaar geschoven waren.
Vuile lakens, dunne dekens, doorgezakte
matrassen. Geen enkel van de bedden heeft
nog een wiel. Het was er een heel probleem
om de oudjes naar de badkamer te brengen.
Dat gebeurde op een stoel gedragen door de
verplegenden. Hier ook luidde de klacht:
gebrek aan voedsel, gebrek aan geneesmiddelen, gebrek aan verwarming. De staatsbetoelaging per persoon en per dag: 10 lei of 5
frank. Klachten omtrent voeding en geneesmiddelen. Zo hebben we een vrouw aangetroffen, stammend uit Bukovina, die er na
1945 verdreven werd en nu, totaal vereen-
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zaamd, haar dood afwachtte. Dit kan gezegd
worden van alle patiënten. Dit bejaardentehuis lijkt geen uitzondering te zijn voor Roemenië. Uit een andere bron vernamen we dat
er per departement zo een tweetal instellingen bestaan, allen van dezelfde soort.
Naast het gebouw bevond er zich een tuin.
Deze tuin is zowat de enige uitgangsmogelijkheid voor de bejaarden. Ten tijde van
Ceaucescu wilde men op dit stuk grond een
woonblok oprichten. Bij de klacht hiertegen
ontving men het zeer cynische antwoord:
,,Laat deze mensen op hun plaats maar
sterven". Als ratten...

•h'iMliM'JJ:l!FiTill

KOEIEN EN VROUWEN...
E zijn verplicht de totale opbrengst van de
helft van ons perceel,
dat zo'n 10 a 15 aren
bedraagt, gratis af te
staan aan de staat. De
andere helft verbouwen we voor onszelf:
tomaten, pepers, aubergines,
komkommers, die we dan aan
de kant van de weg verkopen, want het is ons
vaak verboden ze in de stad te verkopen. Met
het weinige geld dat we zo verdienen kopen
we de basisprodukten.

DIEVEN
We worden verplicht kontrakten met de
staat aan te gaan die ons opleggen 1 of 2
varkens of ander vee te kweken. IViaar in
tegenstelling tot de beloften wordt ons geen
enkel voedsel voor de dieren verschaft. Wij
kweken de dieren en dan worden ze door de
staat aan belachelijke prijzen verkocht.
Waarom moeten wij een kwota van 800 I.
melk per jaar per koe behalen? Wij zijn het
die de dieren het voedsel moeten verschaffen, hoe moeilijk wij het soms ook vinden. En
ons inkomen of beter ons dagelijks brood
wordt ons door dieven ontnomen.
Melk wordt ons 2 lei per liter betaald, terwijl
het éénmaal afgeroomd aan 4,5 lei per liter
wordt verkocht aan de bevolking. Er blijft
slechts 5 % over van het vee dat de landbouwers vroeger hadden. Wij hebben niets meer
om ons mee te voeden en daarenboven
waarom zouden we nog moeite doen als
onze winst ons door de staat wordt afgenomen? Meer nog, we hebben het recht niet
een lam of kalf te slachten voor persoonlijk
gebruik. Doen we het toch en de staat merkt
het, riskeren we de gevangenis. Resultaat:
het vlees is van onze tafels verdwenen. Wij
hebben niets om het traditionele maal voor
het huwelijk van onze kinderen te bereiden.
Wanneer een familiefeest plaatsheeft, moet
de familie rekenschap geven over de herkomst van het voedsel. Als de staat merkt dat
er een dier geslacht werd, wordt de familie
gevangen genomen. In het algemeen mogen
dieren, koeien en kalveren slechts aan de
staat verkocht worden. Daarenboven moeten
ze het vereiste gewicht bereikt hebben: 300
kg voor de koeien, 15 kg voor de lammeren...
Zoniet moeten wij ze verder vetmesten. Zo
gebeurt het dat we op een tijdspanne van 3
tot 4 jaar vele beesten hebben die we niet
meer kunnen voeden.
Onze koeien, net als onze vrouwen worden regelmatig onderzocht of ze wel genoeg
nakomelingen voortbrengen. Van de Roemeense vrouwen wordt verwacht 5 kinderen
ter wereld te brengen en worden verplicht
gyneacologisch onderzocht om na te gaan of

De „sistematisatie van het territorium", zeg maar de vernietiging van het land,
inspireerde l<inderen tot bovenstaande tekening. Kan het schijnender uitgebeeld worden?
zij een voorbehoedsmiddelen gebruiken of
abortus gepleegd hebben. Als een koe een
kalf verliest kan de boer ook daarvoor in de
gevangenis gezet worden.
De „pendelende" landbouwers die in de

Het tussengemeentelijk tifdschrift „Adoptie Dorpen Roemenië" kwam verleden ]aar in
het bezit van een merkwaardige brief, geschreven door een
boer die zichzelf een „Roemeense staaf" noemt.
Centraal staat de verplichting
om de vereiste landbouwproduktie te halen. Boeren die dat
niet konden werden met naam
en toenaam in de kranten gepubliceerd. Het dokument toont
de wreedheid aan van een regime en de onmachtige klacht
van een slaaf...
stad werken worden aan hetzelfde regime
onderworpen als de anderen. Anders gezegd: brood, suiker, bloem, olie, rijst en
benzine worden hen slechts geleverd in ruil
voor bepaalde produkten als eieren, gevo-

17

gelte en konijnen; dezen worden door de
staat gekocht aan bespottelijke prijzen.
In dorpen en steden werden heel mooie
huizen gebouwd, maar sinds enkele tijd
wordt ons verboden te bouwen of herstellingen uit te voeren. Vooreerst is het al een
onmogelijke zaak om bouwmaterialen te vinden.

RUINES
Ik bezat een stenen huis, 10 jaar geleden
gebouwd. Toen ik me tot het gemeentebestuur wendde voor een toelating om elektriciteit aan te leggen kreeg ik het volgende
antwoord: ,,We geven geen enkele toelating
meer, zelfs niet voor herstellingen. We hebben opdracht gekregen alles te laten verwaarlozen zodat er kan overgegaan worden
tot sloping in het kader van de „sistematisatie van het territorium'.' Onlangs is een kameraploeg van de Roemeense televisie opnamen komen maken van de meest vervallen
en minst onderhouden huizen. De kamera
heeft de mooiste huizen gemeden met als
doel het internationale publiek te doen geloven dat slechts dorpen en gemeenten die tot
ruïnes vervallen, vernietigd worden.
Een Roemeense slaaf
WIJ - 19 JANUARI 1990

OMSLAGVERHAAL

VOLKSREPUBLIEK
„ Van Stettin in het Baltische gebied tot
Trieste aan de Adriatische Zee is een
IJzeren Gordijn neergedaald op het Europees kontinent", verklaarde Winston
Churchill op 5 maart 1946 tegenover de
Amerikaanse president Harry Truman en
een gehoor van akademici en studenten
van liet Westminster College in Fulton
(Missouri).
De verklaring van de Engelse premier
was bedoeld als een waarschuwing aan
het Stalin-regime, dat op dat ogenblik zijn
— door de afloop van de Tweede Wereldoorlog verworven — Oosteuropese invloedssfeer begon om te zetten in Moskou-horige staten. De eerste konkrete toepassing van die gedwongen mutatie greep
plaats in Hongarije, waar op 4 november
1945 nog vrije verkiezingen werden gehouden, die er hadden geleid tot een
zware nederlaag van de Kommunistische
Partij. De Partij van de Kleine Boeren, die
met 57,5 procent van de stemmen een
absolute meerderheid kon vormen, stond
onder druk van Moskou de helft van de
regeringsposten af aan de kommunisten,
die een score van 17 procent hadden
behaald. Na Hongarije volgde de ene na
de andere kommunistische machtsovername, soms na een gedwongen fusie van
de socialistische partijen in de kommunis-

De Berlijnse Muur vormde de laatste schakel in de vergrendeling
van de USSR-invloedssfeer...
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tische, soms na de lichamelijke likwidatie
van niet-Moskougezinde kommunisten.
Moskou verloor weliswaar elke invloed op
het kommunistische Joegoslavië, maar
het bekwam anderzijds in 1949 de officiële
verdeling van Duitsland en de totale kontrole over de op 7 oktober in Berlijn
uitgeroepen Duitse Demokratische Republiek.
Het abstrakte IJzeren Gordijn waarvoor
W. Churchill in 1946 had gewaarschuwd
werd in de komende jaren een konkreet
feit. De Berlijnse Muur, die tijdens een
augustusnacht van 1961 werd gebouwd,
vormde de laatste schakel in het vergrendelen van de USSR-invloedssfeer in Europa.
Die grendel bleek decennia lang noodzakelijk om het Moskou-blok samen te
houden én om de marxistische politieke
en sociaal-ekonomische ordening overeind te houden. De dalende interesse van
Moskou voor die vergrendeling, de kommunistische Verlichting onder Mikhail
Gorbatsjov, de onderhuidse drukte van
het kerkelijk gesteunde Solidariteit in Polen en tenslotte het manifeste zelfbewustzijn van het rumoerige Hongarije vormden
de lange voorbereidingen voor een historisch proces dat in nauwelijks zes maanden heeft geleid tot het feitelijke einde van
het Moskou-blok.
Op 2 mei 1989 ruimde Hongaarse
grenswachters het eerste deel van het
IJzeren Gordijn op, op 9 november brak
de Berlijnse Muur doormidden en vandaag bereiden alle voormalige Moskousatellieten vrije verkiezingen voor, terwijl
alle kommunistische partijen op het verdomhoek worden geplaatst of op zijn
minst verzocht méér te doen dan alleen
maar hun naam te veranderen.
En de Volksdemokratieën worden in
versneld tempo demokratieën. De volksdemokratieën vormden immers het sinoniem voor de Diktatuur van het Proletariaat, d.w.z. het grondwettellijk vastgelegde monopolie van de kommunistische partijen.
Karl Marx had voorspeld én voorgeschreven dat de Diktatuur van het Proletariaat de (klassen)strijd tussen de bourgeoisie en het proletariaat zou beslechten
en de maatschappij zou leiden naar een
paradijselijke eindbestemming.
Wie vandaag Michail Gorbatsjovs Perestroika aandachtig herleest zal het niet
ontgaan dat zich achter de rustig-zelfverzekerde kommunist een twijfelend socialist verbergt.
Frans-Jos Verdoodt
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KIJK, VNOS
OP DE BUIS
HUIZEN
VAN DRACULA
Toen wij op tweede nieuwjaarsdag rond
midderrtacht de Hongaars-Roemeense
grens overstaken was het met wat bange onzekerheid en een heleboel vraagtekens omtrent het Roemeense drama,
's Anderendaags op onze tocht doorheen Zevenburgen snoven wij in de vrij
nette dorpen van Zevenburgen de sfeer
van de revolutie: pantserwapens in de
sneeuw met wuivende soldaten en
mensen die ons begroetten met het Vteken.
In Ctuj (het vroegere Klausenburg) begon langzamerhand de andere, aangrijpende werkelijkheid van dit beproefde
land zich voor onze ogen te ontvouwen.
Eerst de piëteit van het rouwende volk
op het Plein van de Vrijheid, waar de
eerste slachtoffers vielen bij de revolte
op 22 december.
Dan begon onze speurtocht naar de hei
van het Ceasescu-regime, onder leiding
van prof. Lucia Cosmin, onze eerste
toevallige gesprekspartner in Cluj en
van toen onze gedreven gids en sctiitterende tolk.
Het wrerd een tocht door de hel van
Roemenië: van de grauwe en kille ziekenhuizen waar wij gekwetsten bezochten, over een mensonwaardig bejaardenasiel en een overvol en onhygiënisch
weeshuis met-beloefte-aan-aties naar
de koncentratiekampen van Ludus en
Sibiu (Hermannstadt), waar honderden
gehandikapten en zwakzinnigen bibberend en hongerend op een bevrijdende
dood zitten te wachten.
„De huizen van Dracula". Geschokt
hebben wij geweend en gevloekt. Hiertoe zijn 20ste-eeuwse staatsmolochen
in staat. Zuilen wij straks weer wegvluchten met het stereotiepe „wier haben es nicht gewusst"?
Naast deze gaiwel hebben wij met senator Willy Kuijpers ook gepeild naar de
toestand op politiek militair, kultureel en
inlellektueet vlak. Wij spraken met legerbevelhebbers, met politieke leiders, met
kunstenaars en intellektuelen. De kulturele en intetlektuele is even schandelijk.
Na een week Roemenië kom je als ret>el
teoig en wil je de schande van de daken
verkondigen. Wat wij met de VNOSuitzending van dinsdag 23 Januari ook
metterdaad willen doen.
Om zeker niet te missen! Een volksnationale aanklacht tegen de gmwel van
een staatstirannie.
„Huizen van Oracula": dinsdag 23
januari a ^ om 21.30 uur op BRT 2 in
VNOS.

MEDIA

WIJ VRIJGESPROKEN
Op 23 juli 1987 publiceerde ons weekblad
een vraaggesprek met dhr. Antoon Van
Eeckhout, sekretaris van de Vereniging van
Vlaamse Reisbureaus. Het interview handelde voornamelijk over de taak van deze organizatie waaronder het afwerken van de al
dan niet terechte klachten van reizigers voor
de geschillenkommissie van de vereniging.
Bijkomend element van het vraaggesprek
was het feit dat slechts 70% van alle Vlaamse reisagentschappen lid zijn van de vereniging. En hier begint het verhaal want tussen
de niet-leden bevindt zich de grootste toeroperator, met name Sunair...

AL OF NIET
GELIJK HEBBEN
Over klachten aan het adres van deze
„grote,, verklaarde dhr. Van Eeckhout:
„Sunair tieeft 3% Idachten op een totaal van
200.000 passagiers, d.i. dus 6.000 klachten
per jaar. Van die 6.000 personen schrijven er
uiteindelijk 1.000 een lastige brief. Die 1.000
wordt het zo lastig mogelijk gemaakt, waarbij
de vraag van het al dan niet „gelijk hebben",
ondergeschikt blijft. Van die 1.000 zijn er
tenslotte enkele honderden die voldoening
krijgen.
Wanneer Sunair nu zou toetreden tot de
geschillenkommissie, dan zal deze touroperator er veel meer moeten terug betalen. Wat
een verschil zou maken van cirka 8 miljoen
fr. per jaar. En daarom verzet Sunair zich
tegen de geschillenkommissie...
Bedenk daarbij dat het totale publiciteitsbudget van de Sungroep om en bij de 200
miljoen fr. per jaar bedraagt!"
Tot daar de juiste weergave van het omstreden antwoord genoteerd uit de mond van
dhr. Van Eeckhout.

H^
Antoon van Eeckhout, sekretaris Vereniging Vlaamse Reisbureaus:

„Vertrouwen in relssektor vergroten"
LOPPEM — De grote meerderheid van Vlammgen
IS nu aan vakantie toe Een aanzienlijk deel daarvan
doet beroep op een erkend reisagent om deze (zuur
verdiende) tijd ergens in het buitenland door te
brengen

maar weierili/k toegenomen op

Vlaenderen iets doel samen ie

hei emóe van de zestiger iaier\werken Maar zolang een ge
een tweede
vooraleer ,6 omaeki waar meenschapsminisier
je
ekselleniie is zal dil nooit
X ' l ï e S^ku7'vr7r^l"^lnTJr, rangs
lopen zoals het kan en moet
fiet nog wei eventjes Je moei In het Belgisch bestel worden
immers eerst je eigen zaak de
op nationale porteleuilles be
polen zeilen en zorgen dat je het

geerd en de gemeenschapsde

ue reisinaustrie kende sinas de zestiger jaren een
enorme ekspansie Twaalf jaar geleden werd daartoe
een e,gen Vlaamse veren,g,„g van reisagenten opge-

parlementen zijn slechts tweede
beieg op ie botemam verdient
keus Bijgeval kan je van veel
^^^ '^^" '^ ^^' mogelijk om ie te gemeenschapsministers niet ver
K ^ X " .
Z.ZZZ"' wachten dal zij lanaiiek de

fiCht

WIJ Hoe komi hel dat de
Vlaamu relaorganisatle bij uil—

Vlaamse loer opgaan Want m
dien ZIJ dil ie geweldig doen ver
kijken ZIJ hun kansen om ooil nog
eens eersierangs minister te wor
den' Met uitzondering van de
voorzitter van de eksekutieve die
wél op een ernstig podium wordt
gelild

.

,

,

.

,

.

—
NTOON VAN EECKHOUT
nam twaalf jaar geleöen
hei initiaiief tol de siich
ling van de Vereniging van
Vlaamse Reisbureaus (WR) In
dan Oeginne waren ze mei z\\n
vieren nu teil de W R ruim 300
aangesloten bedrijven of 70=rt!
van alle Vlaamse reisagenten
Van Eeckhout is een 46-iange
self made man Hi| bracht het van
sekretaris van hel sekretaris van
hel Votmingsinslituul te Brugge
en (iliaaldirekteur van de Stan
daard Boekhandel tot afgevaar
digd bestuurder van zijn eigen
reisketen In 1975 stampte hij dus
de W R uit de grond waarvan hij
tot vandaag algemeen sekretaris
IS Van zijn hand verscheen o m
hat handzame boek Structuur
van de reisindustrie
HIJ slaat bekend als een urlzon
derlijk bekwaam vakman Maai
ook als een impulsieve en non
konventionele
pefsoonlijkheld
Misschien verklaart d t meieon
ook het sukses van Anioon van
Êeckhojt?

A

Weet U trouwens wie namens
de Vlaamse reisagenten oe
noemd werd loi lid van de Raad
van Beheer van het Vlaams Kom
missariaat Generaal voor Toens
m e ' De et voorzitter ^an Oe
Union Prolessionelle des Agents
de Voyages een zogenaamd Vla
ming maar wiens dne reisbu
reaus vergund zijn m Iransialig
België Deze meneer is echter de
zwager van gemeenschapsminis
ter Lens sens

Vlaamse inbreng
WIJ U begon l m 96B mei een
eigen reisbureau Enkele Jaren
diama, In 1975, richtte U de
Vereniging Vlaamse Reiibu
reaus op Waarom?

„Lastig
maken"
Waarom de grootste lour
operator van dit land niet toetreedi tol de ge schillen kom
missie IS eigenlijk eenvoudig
te verklaren Antoon van Eeck
hout legt dit uit op een voor de
verbruiker onthutsend verhel
derende wijze
Sunair heelt 3 % klachten
Op een lolaal van 21X1 000 pas
sagiers di dus 6 000 klach
ten per jaar Van die 6 000
personen schrijven er uitem
delijk t 000 een lastige bnel
Die I 000 norden hel zo lastig
mogehjk gemaakt waarbij de
vraag van hei al dan niei ge
lijk nebben
ondergeschikt
blijll Van die 1 000 zijn er
tensloiie enkele honderden
öie voldoening krijgen
Wanneer Sunair nu zou toe
geschillenkom
I deze lourope
missie dan )ee' moeien ie
ralor er veei a een verschil
rug betalen
cirka 6 miljoen
maken
I per jaar En daarom \ e'ze
Suiair zich legen de gesch
lent'ommissie
Bt.^art daart, da' tel lo ^
Ie pjbliciteitsbuogei vai Si-n
groep om en bij ae 200 miljoe ?
Ir por /aar bedraagt'

A van Eeckhout
Net zoals
in elk ander beroep werd ik als
beginnend reisagent vaak gekon
Ironieerd met een reeks specilie
ke problemen Daarmee kon ik
terecht bij de nationale beroeps
vereniging die echter Irankofoon
unitair en elitair was geinspi

•tak de VTB daar niet eerder
werk had van gemaald?
A van Eeckhout
De VTB
heeti daar geen interesse voor
gehad Vóór 1975 heb ik daarover
gesprekken gevoerd mei de VTB
leiding maar deze hebben niet
geleid lot resultaten
Daar speelde ook hel konkur
WU Hoe bedoelt U7
renlièle element een belangrijke
rol
A van Eeckhoui
De reism
WIJ W«t doet de Vereniging
djsine m Belgié is vele jaren lang
Vlaamse Relat>ureaus eigen
een erg elitaire bedoening geble
ven Wie ging er immers op reis "> lijk?
A van Eeckhout
Hel maat
Alleen de hele niken die meestal
schappeli/k doel Is net verdedigen
Irans spraken Dit had voor ge
van de ekonomische sociale en
volg dat de beroepsvereniging
kullureie belangen van de Vlaam
van reisbureaus — die m Belgié
se reisargenlen
Sinds 1920 bestaai — erg Bel
In leile zijn er twee zeer belang
gisch georganiseerd was Pas
rijke zaken £lk probleem (van
vanal de zestiger jaren werd het
loensme gedemokratizeerd
ageni heefl en waar hijzell geen
Ik stelde vast dal men zich m
weg mee weel moeten wij probe
deze nationale vereniging ook
ren samen mei hem op te lossen
met wenste aan ie passen aan
Dit kan werkeli/k van alles zijn
deze evolutie Konkreet beteken
Hel Tweede luik betrelt het pode dil dal de Vlaamse reisbu
litieke aspekt mei name de bereaus voorldurervi geminorizeerd
werden De sleulelliguur in deze wustwording van de Waamse
reisagent Dat hij evenveel beteBelgische verenig ng was een ge
kent als om het even welk ander
wezen militair die een kamêre in
Kongo had doorgemaakt kortom
Alle grole namen m de reisindus
echte Belg Hi/ wou onder
trie zijn immers van Irankolone
geen enkel beding horen van eni
oorsprong Denken we maar aan
ge Vlaamse inbreng m de natioWagons L/Is Wirt^ enz De top
nale beroepsvereniging ver van
\erani</iOO'delijken behoren tot
Ie gaan splitsen in een Vlaamse
hel type dat Nederlands spreekt
en Iranstalige vleugel
meiJan Modaal maar thms en m
Op een bepaald ogenbl k sioe
bed in hei hcis kommunikeeri
gen WIJ met enkele Vlaa-nse reis
\ / U Hoe verloopt de samensgen'en de handei in elkaar
v.erklng mei de Vlaamse regeWIJ Niettemin duurde hel
ring?
nog tot 197S
?
A vanEeckhoji
ica'zeienci
A van Eeckhoul De invload Ja De Vlaamse rege
igksnne
van de Vlaamse reisbureaus is
anders dan met ledertsn d e ic^r

WIJ U Ijvert ook voor de be
scherming van het beroep Wat
bedoelt U daarmee?
A ven Eeckfwut
Dal is een
ekonomisch gegeven Terzake
spreken wij deze'lde laai als onze
nationale koiiega s en komen wij
gemakkelijk tot een konsensus
Konkreet eisen wij een nieuwe
inhoud voor de beslaande vesii
gingswei die eigenlijk uitgehold
IS Meer specifiek willen wi/ dal
alle bevoegdheden inzake toens
ma naar de gameenschappen
gaan Dit is m een eerste siadium
mei gelukt door de recente uil
spraak van hel Arbiiragehol Wij
hebben een veldslag maar mei
de oorlog verloren
Hel basisprincipe blijfi de bescherming van het beroep Elke
vestigingswet legt eisen op aan
de beoefenaars van hel beroep
Als kompensaiie vragen wij een
afdoende besctierming

Mo del kontra kt
WIJ U bent ook vereniwoor
delifk voor hei onderwijs de
opleiding tol reisagent?
A van Eeckhout
ivafineer
men kwaliteit eist dan is er nood
aan beroepsbekwaamheid En
deze kan slechls verworven wor
den door een goede scholing
Daar werken wij bijgevolg zeer
intensiel aan
WIJ Welk voordeel heelt de
gewone reiziger mei hel be
(taan van uw vereniging?
A van Eeckhoul
£en be
roepsveremging i
voor de verbruiker
de beoefenaar va,
WIJ ondernemen
' alles
n gusnte van de verbruiker
•or zoverre dit hei beroep ten
goede komt Zo hebben rij sa
men mei Test Aankoop een modelkoniraki gemaakt Opdat de
veroruiker i
rijgen n de sekto
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A van Eeckhoul Onze eer
ste doelstelling is hel verhogen
van dB vakantie-partiapatie van
ae Vlaamse bevolking vakantie
participatie in de zin van beroep
Ie doen op Qe georganiseerde
reisbureaus Alles is daarop gericht Hoe meer mensen beroep
doen op de reisbureaus hoe be
ter onze leden hel steller)
Oil werk IS ook nooit al
WIJ Hoe zit hel nu mei het
reisgedrag van de Vlamingen?
Zijn daar evoluties merkbaar?
A van Eeckhoul Samenvat
tend kan ik zeggen dat de men
sen tengevolge van de dalende
koopkracht minder ver minder
lang en minder duur op reis gaan
Maar de vakantie-participatie op
zichzelf IS mei verar^derd er gaan
nog altijd evenveel mensen op
reis en er doen er nog steeds
evenveel beroep op een reisbu
WIJ vinden deze toestand r
goed omdat dit een zeer dra
sche achieruiigang van de om»„,
betekent Wij hadden gehoopt dit
te kunnen opvangen <'
kreeren van een groter .o...</u
wen in de senior Maar dit is nog
niei gebeurd

Hetzelfde zeel
WIJ Waaraan wijl U dil?
A van Eecktioul
Erzijnt
hele reeks oorzaken De vt
naamsie lijki mij het feit dat rt
niel alle onderdoen van de ri
seklor tot één inspanning heelt
kunnen bewegen
Zo menen wij inderdaad dat het
vertrouwen m de seklor hel be
langnjksie is en dal de ekonomi
sche waardering automatisch
daaruit voorrvkieit
Bijgevolg
moeten wij voor '
alles doen Wij ondernamen
zake reeds enkele dingen zoals
het modelkoniraki en de geschillenkommissie Maar niet de hele
seklor volgt ons en dal is ver
draaidjammer Vooral de mensen
die het meest invloed zouden
kunnen uiloelenen volgen ons
niei
WIJ Ie» konkreter graag?
A van Eeckhout
De groot
ste touroperator van het land
Sunair denkt alleen aan zijn ei
gen direkl profijt Zo saboteert
Sunair het modelkoniraki en de
geschillenkommissie en dit vanuit
een machtspositie Deze kartzich
tigheid zal zich op termijn wreWij van onze kam zullen blijven
Ijveren om deze erg belangrijke
zaken langs wettelijke weg ver
plicht te maken In de hoop dat
tensloiie alle Vlaamse reisagen
tan aan hetzelfde zeel zullen irek

^m^

[«;<i^ r rc>

Uw veren!

Het vraaggesprek in WIJ dat touroperator Sunair deed steigeren...
tingen,, zou bevatten. Een som van 1 miljoen
fr. en de gerechtskosten werden gevorderd.

had ingediend en geen enkele reden had om
tot de dagvaardiging over te gaan.

De NV Sunair nam deze uitspraak niet en
bracht dhr. Van Eechhout en het weekblad
WIJ voor de rechtbank. Het weekblad werd
er verdedigd door mr. Hugo Coveliers.

Het was reeds vlug duidelijk dat aan de
auteur van hef artikel, een joernalist van WIJ,
weinig ten laste kon worden gelegd daar
deze slechts de weergave van een vraaggesprek had gebracht. De vordering tegenover
ons weekblad werd dan ook als onontvankelijk verklaard.

Verder stelde de rechtbank dat de eiseres
voor haar eigen kosten diende in te staan,
aan de Vereniging van Vlaamse Reisbureau
moet zij een schadevergoeding van één
frank betalen en aan de tweede verweerder
(het weekblad WIJ) de rechtsplegingsvergoeding begroot op 10.200fr.

De eiseres (Sunair) verwees naar het artikel in WIJ dat volgens haar,,lasterlijke uitla-

De rechtbank kwam tot het besluit dat de
eiseres „een tergend en roekeloos geding"

Deze uitspraak viel in openbare zitting in
het gerechtshof te Brugge op 29 december
1989.

TERGEND EN
ROEKELOOS...
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL

„J'ETAIS LE GENERAL JANSSENS

>j

Op 4 december 1989 overleed op 87-jarige
leeftijd EmileJanssens. Dat werd op radio en
TV meegedeeld. Men sprak zijn naam op z'n
Vlaams uit, maar verbeterde dan door er
zjeansséns van te maken, met klemtoon op
de tweede lettergreep. Deed men dat om de
draak te steken met dit ietwat lachwekkend
personage?

OOGKLEPPEN
In de krant De Standaard noemde men
hem „de laatste koloniaal". De man heeft
inderdaad een rol gespeeld in Le Congo
Beige van 1940. Een hoogtepunt in zijn
loopbaan was de periode 1960, toen Le
Congo Zaire aan het worden was. Deze
Janssens was, ondanks bewezen stommiteiten, tot generaal bevorderd en was in die
periode, omstreeks 1960, hoofd van de Force publique.
In 1940 speelde Emile Janssens verkeerd,
in 1960 speelde hij weer mis. Hij was mis
omdat hij dacht als militair steeds gelijk te
hebben en het beter te weten en beter te zien
binnen zijn oogkleppen. In juni 1940 schreef
hij een nota voor de goeverneur-generaal
van Belgisch Kongo, dhr. Pierre Rijckmans.
De latere generaal Janssens schreef in die
nota dat België niet zo maar aangevallen
was, maar... aangevallen was door een uitzonderlijk volk, en dat men er rekening mee
moest houden dat Groot-Brittannië zo goed
als verloren was. Hij besloot uit de Belgische
situatie dat de regering niet meer bestond en
dat Kongo zich nu als onafhankelijk moest
gedragen naar de richtlijnen van de goeverneur-generaal Rijckmans. Kongo moest alle
landen te vriend houden. Emile Janssens
schreef een heel plan uit en besloot dat het in
zijn geheel moest gevolgd of... gelaten worden.
De goeverneur-generaal was wijs genoeg
niet naar,,defaitisme" van enkele officieren
te luisteren en het plan Janssens te laten
voor wat het was. Janssens kreeg kans om
zich te rehabiliteren door deel te nemen aan
de Brits-Soedanese veldtocht en door in
1944 naar Engeland te trekken in dienst van
de Brigade Piron. Zo won hij de oorlog en
werd tot generaal bevorderd.

ROTZOOI
Over deze episode is verleden jaar een
studie verschenen van Jacques Vanderlinden onder de titel Le Gouverneur et les
Militaires.
Op de tekortkomingen, op het gebrek aan
politiek inzicht en op het onvermogen zichzelf te relativeren, zinspeelt Manu Ruys in
het artikel dat hij in De Standaard schreef,
naar aanleiding van het overlijden van generaal Janssens. Een generaal die het prototiWIJ - 19 JANUARI 1990

Emile Janssens als hoofd van de Kongolese Force publique, een generaal met
sterren, strepen en streken...
(foto Beiga)
pe schijnt geweest te zijn van het gevaar dat
militaristische houdingen betekenen ter oplossing van problemen. Of leefde die generaal, geboren in 1902, nog in de sfeer van
Leopold II, bij wiens standbeeld hij in 1960
zijn beklag ging doen: „Sire, ils vous l'ont
cochonné". {Sire, ze hebben een rotzooi
gemaakt van Uw Kongo...).
Janssens schreef ook mémoires en tipisch
is de titel: J'étais le general Janssens, alsof
heel het land wist wie die generaal was.

HET VERSCHIL
Manu Ruys besloot zijn gelegenheidsartikel met de bewering dat generaal Janssens
van Kongo hield, maar dan wel op zijn eigen
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manier; en dat was de verkeerde manier.
Zo kan men alles goedpraten. Dat kan men
dan ook zeggen van elke vorm van kollaboratie. Maar voor sommigen telt dat, voor anderen dan weer niet.
De Gentse katoenbarons gaven een geschenk aan Goring. Is één van hen daarvoor
ter verantwoording geroepen? Sommigen
mogen meer dan anderen. Ekonomische
koliaboratie werd zacht behandeld, vooral
als het om een fransdolle kollaborateur ging.
Die begingen maar vergissingen. Maar wee
hem als hij flamingant was.
Waarom wordt nog altijd zoveel over
Vlaamse koliaboratie gekankerd en zo weinig over Waalse koliaboratie? Franstaligen
mochten hier altijd wat meer.

DR. GERARD DE PAEP,
EEN LEVEN VAN TROUW
p 15 december 1919 rond 1 uur
's middags botste Gerard De
Paep in liet Vlaams Huis te
Brussel op de vrijzinnige
Vlaamsgezinde student Herman Van den Reeck uit Antwerpen die zes maanden later, op
11 juli 1920, door de Antwerpse
politie zal worden doodgeschoten.
Van den Reeck nam Gerard
De Paep op sleeptouw naar het sekretariaat
van de franstalige en vrijzinnige Brusselse
universiteit. Gerard De Paep vulde er een
inschrijvingsformulier in met zijn tweede
voornaam Jan en voegde een e aan zijn
achternaam toe.

O

CHIRURG
Als Jan De Paepe stond hij op geen enkele
zwarte lijst. Zo komt het dat de jonge Gerard
De Paep, katolieke flamingant uit het Waasland, zijn studies deed aan de Brusselse
universiteit met haar franskiljonse en magonnieke reputatie. Het verruimde zijn blik en hij
genoot er, naar zijn eigen getuigenis, een
uitzonderlijk degelijke opleiding tot chirurg.
Tijdens de twee laatste jaren van zijn studie
woonde hij in het burgerlijk gasthuis van
Anderlecht, waar hij vooral arme en dus
Vlaamse patiënten over de vloer kreeg. Hij
speelde daar de onvervangbare rol van medisch en sociaal werker gekoppeld aan die
van tolk en verbindingsman. Het gasthuis
wilde hem na zijn studies absoluut houden
en deed hem de meest aanlokkelijke voorstellen. Maar Gerard De Paep wilde terug
naar het Waasland, „bij de mensen vanwaar
ik gekomen was".
Het verhaal van de inschrijving aan de
ULB maar vooral het levenswerk van Gerard
De Paep „bij de mensen vanwaar hij gekomen was" zijn te lezen in het boek Gerard De
Paep, een leven van volksverbonden trouw
dat geschreven werd door de bekende auteur Julien Van Remoortere, zelf afkomstig
uit Beveren-Waas waar dr. De Paep leefde
en werkte en uitgegeven door het dr. Gerard
De Paep-fonds.

POLITIKUS
De voornaamste episoden van dit levenswerk zullen de oudere „WIJ"-lezers wel
bekend zijn: in 1925 vestiging als chirurg-

geneesheer te Beveren-Waas, in 1927 stichting van de St.-Annakliniek in deze gemeente, van 1929 tot 1945 provincieraadslid eerst
voor de Frontpartij en later voor het VNV, in
die periode tweemaal bestendig afgevaardigde, enkele maanden waarnemend provinciegoeverneur in 1943, tijdens de repressie
veroordeeld tot 12 jaar opsluiting, in 1950
herneming van de artsenpraktijk, in 1965
met bijna 14.000 voorkeurstemmen verkozen tot VU-senator wat hij bleef tot 1974.
Julien Van Remoortere heeft voor dit boek
een beroep kunnen doen op gelegenheidsbijdragen van vrienden van Gerard De Paep:
de ereburgemeester van Stekene Abdon

Op maandag 15 december
1919 trok de toen 21-jarige Gerard De Paep, boerenzoon uit
IMelseie, naar de Leuvense Universiteit om er zich als studentgeneesheer te laten inschrijven. Het was zijn derde poging;
bij de twee vorige was hij afgewezen. Ook de derde mislukte.
Gerard De Paep stond bij alle
Belgische universiteiten op de
zwarte lijst omdat hij zijn hogere studies tijdens de oorlog
had aangevat aan de door de
Aktivisten vervlaamste universiteit van Gent.
Na de vergeefse poging te Leuven trok hij naar Brussel waar
hij nog nooit geweest was en
maar één adres kende: het
Vlaams Huis op de Grote Markt.
Daar had hij een biezondere
ontmoeting...
Heyse, de oudstrijder Ward Hermans, de
dichters Anton van Wilderode en Romi Ranke, de Waaslandse VOS-voorzitter Julien
Verhulst. Een belangrijk deel van het boek
wordt gevormd door de weliswaar fragmentaire maar zeer pittige en verhelderende
mémoires van dr. De Paep die teruggevonden werden in zijn archief en die hij deels
schreef toen hij na de tweede wereldoorlog
zijn gedachten ordende om zijn verdediging
voor de Krijgsraad voor te bereiden.
De ondertitel van het boek zegt precies het
wezenlijke over Gerard De Paep: een leven
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Dr. De Paep was ook een fijnzinnig
spreker, hier tijdens een tafelrede
met tafelgenoot wim Jorissen als toehoorder.
van volksverbonden trouw. Deze man is
nooit afgeweken van wat hij zich sinds zijn
jeugd had voorgenomen: Vlaams-nationale
en sociale dienstbaarheid voor de mensen
uit zijn eigen omgeving, het Waasland, waarin hij zo'n stevige wortels had en dat hem zo
nauw aan het hart lag.
De persoonlijke herinnering die we aan dr.
De Paep hebben, wordt in dit boek bevestigd: een boerenzoon met het gezond verstand en de nuchterheid van een plattelander, een levenskrachtige en vrolijke maar
voorname man, een Vlaming met de aristokratische zwier van een landlord, iemand die
plezier had zowel in boerenpaarden als in
rasauto's, een volksman die graag zijn kaart-

ï>
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je trok met mensen die hij beschouwde als
zijn gelijken maar die nijdloos zijn voorbeeld,
zijn leiderschap erkenden
Tal van anekdoten uit het boek, zowel
bijeengesprokkeld door Julien Van Remoortere als aangedragen uit de memoires, typeren de rechtlijnigheid en de edelmoedigheid
van de man Zo bijvoorbeeld het verhaal van
een ,,Witte", die de dokter in 1944 was
komen aanhouden m de St -Annakliniek, die
enkele jaren later moest geopereerd worden
en die langs een omweg navraag had laten
doen of dr De Paep hem nog in behandeling
zou willen nemen Toen hij vastgeriemd lag
op de operatietafel zegde Gerard De Paep
op z'n eigen onnavolgbare manier om droge
humor te verkopen „Kijk vriend, als ik zo
slecht zou zijn als gij, dan zou ik een milimeter te ver snijden en dan was er van u geen
sprake meer Ik kan dat en ik mag dat, want
ik heb daarvoor gestudeerd " En even vóór
hij het mes er in zette „maar allez, binnen
veertien dagen zijt ge weer thuis"

ZOETSTE WRAAK

~

Of die andere „Witte", die zich in de
bevrijdingsjaren zijn gerief had gezocht uit
de spullen van het geplunderde huis van
Gerard De Paep, die ziek werd en de dokter
moest ontvangen terwijl hij in een stoel zat
waardeinitialenGd P nog op prijkten „Wel
vriend", zegde Gerard, „zit ge gemakkelijk'^
Geneert met, hoor, want ik heb al andere
stoelen gekocht en deze heb ik met meer
nodig"
De zoetste wraak van dokter Gerard De
Paep moet trouwens de genegenheid en de
vnendschap van duizenden Waaslanders
geweest zijn die hem op een golf van dankbaarheid en genegenheid naar de senaatszetel voerden
Aan zo'n man, aan dit prototype van volkse
trouw en sociale adel moeten de besten van
de Vlaamse beweging gedacht hebben toen
ze destijds de vervlaamsing van de Gentse
universiteit eisten onder de leuze ,,die kop
moet er af" Dokter De Paep is iemand
geweest die het kapitaal dat zijn ouders en
de gemeenschap in hem investeerden, terug
betaald heeft met rente en hoge interest aan
de mensen vanwaar hij gekomen was Dat
deze edelmoedige Vlaamse mtellektueel zijn
Frans diploma op zijn tweede voornaam en
zijn vervalste familienaam moest gaan halen,
toont ons uit welk achterlijk en bekrompen
België wij komen Een België dat wij definitief
ovenwonnen en achter ons gelaten hebben
dank zij mensen zoals Gerard De Paep
(tvo)

— Dr. Gerard De Paep, een leven van volksverbonden trouw. Julien Van Remoortere e.a ; 125
biz., 22 X 15 cm., geill Uitgave Dr. Gerard De
Paep-Fonds, Kloosterstraat 87, 2750 BeverenWaas (1989); 675 fr. (port inbegrepen) op rekening 415-3095001-37 van het Fonds, Lt. van
Eepoelstr, Beveren (Ook in de Wase en Antwerpse boekhandels).
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BRABANT EN DE OPSTAND
TEGEN SPANJE
Dr Gustaaf Janssens heeft een uitvoenge
studie geschreven over Brabant in het verweer Loyale oppositie tegen Spanje's bewind in de Nederlanden van Alva tot Farnese
— 1567-78

EMIGRATIE
Zoals men vaststelt behandelt de auteur
slechts een beperkte periode uit de opstand
en gaat zijn aandacht naar de rol door
Brabant gespeeld Het voordeel van deze
beperking is wel dat een diepgaand bronnenonderzoek mogelijk werd, het nadeel dat
men toch het geheel van de Nederlanden in
het oog moet houden om het verloop der
gebeurtenissen te kunnen volgen en begrijpen
De voorstelling door de auteur gegeven
wijkt fundamenteel met af van het uiteindelijk
beeld dat de historici — na een hele evolutie
— ontworpen hebben
Sedert lang is immers het verhaal dat het
Noorden protestants en het Zuiden katoliek
zouden geweest zijn achterhaald Er waren
aanvankelijk evenveel (of meer) hervormingsgezinden m het Zuiden dan in het
Noorden De opstand en de uiteindelijke
scheiding waren met het gevolg van een
tegenstelling op religieus gebied tussen
Noord en Zuid Ovengens lagen met alleen
religieuze motieven aan de oorsprong van de
opstand, maar ook politieke, nationale Deze
laatste motieven hadden katolieken en protestanten gemeen Pas later, door een enorme emigratie van het Zuiden naar het Noorden, en door de kontra-reformatie in het
Zuiden, zou Zuid-Nederland weer homogeen
katoliek worden, terwijl de rooms-katolieken
in de Republiek in de verdrukking terecht
kwamen Dit is het gevolg geweest van het
histonsch verloop der gebeurtenissen In
hoever het hertogdom Brabant, waartoe toen
ook het huidige Noord-Brabant behoorde,
een eigen positie ingenomen heeft wil de
auteur onderzoeken
Gemakkelijk is dit met gezien de enorme
vera/arnng die toen heerste m gans de Nederlanden Men krijgt de indruk, na lektuur
van dit boek, dat het ten slotte om nuances
gaat, met om een fundamenteel verschil Nu
moet men ook in aanmerking nemen dat juist
in Brabant de Spaanse bestuursorganen, de
vertegenwoordigers van de Spaanse koning,
de regenng zo men wilt, aanwezig waren en
dat Brussel, in Brabant, de feitelijke hoofdstad was Dit IS een met te venwaarlozen
faktor, waarvan een invloed uitgegaan is De
auteur zoekt vooral naar de ,,loyale oppositie", deze die geen scheunng, geen afscheiding van Spanje beoogde, maar wel ver-
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gaande hervormingen. In dit opzicht waren
de geesten verdeekJ en deze „loyale oppositie" was waarschijnlijk sterker vertegenwoordigd in Brabant — vooral dan in WaalsBrabant
De tegenstelling tussen de Unie van
Utrecht en de Unie van Atrecht is in dit
opzicht veelzeggend — alhoewel ook daarin
de krijgsverrichtingen een rol gespeeld hebben Volgens Jan van Nassau, die een sterk
wantrouwen koesterde tegen de Waalse gewesten, zou ook de taal een rol spelen
(Japikse, Bijdragen voor de Vaderlandse
Geschiedenis en Oudheidkunde, VI, 8
(1929), p 12) De auteur heeft een open oog
voor de speciale positie van de Waalse
gewesten en schenkt er wel aandacht aan
De „loyale" oppositie tegen het Spaans
bewind is met zo strak af te bakenen Er
waren meerdere stromingen (minder of meer
radikaal) en de meningen evolueerden in
funktie van de gebeurtenissen en de algemene stemming Ook de „loyalen" waren antispaans en de beleden trouw aan de koning
van Spanje was met altijd oprecht

ALVA
Het oordeel over Alva de tiran is, wel
enigszins als reaktie tegen de felle aanvallen
waarvan hij van oudsher het voonwerp was,
de jongste tijd wat meer genuanceerd, maar
over de mislukking van zijn politiek kan er
geen twijfel bestaan Ook spaansgezinde
tijdgenoten van Alva hebben zijn politiek
scherp veroordeeld
Dit IS zeker een zeer degelijk boek, overvloedig gedokumenteerd en gestaafd door
venwijzingen naar de bronnen, de dokumenten, publikaties (de voetnoten beslaan soms
de helft van de bladzijde) De auteur heeft
zich geen inspanning ontzegd en enorm
opsporingswerk verncht Om zich echter een
juist idee te vormen over de aanbrengst van
nieuwe gegevens en nieuwe inzichten, die
iets nieuws bijbrengen moet men een specialist zijn in de materie Er is reeds zo ontzettend veel over geschreven
Voor al wie belangstelling heeft voor deze
zo bewogen en zo belangrijke periode uit
onze geschiedenis, die leidde tot de scheiding van Noord- en Zuid-Nederland is dit
boek zeker aan te bevelen
F.v.d.Elst

— Brabant in het werweer. Gustaaf Janssens.
Uitg. Uga, Kortrijk. Reeks Standen en Landen.
442 bIz. + bijlagen. 1.980 fr.
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BEROEPSWERK VAN LIEFHEBBERS
Tien mei 1940, het begin van de Tweede
Wereldcwriog in België: overeen paar maanden zal het precies een halve eeuw^ geleden
zijn. De uitgeverij Lannoo, die de kalender
voor mogelijke retro- en herdenkingsuitgaven nooit uit het oog verliest, komt op de
markt met een fors album dat meer dan 500
foto's bevat waarvan het grootste deel nog
nooit werd gepubliceerd en die dicht aansluiten bij de krijgsverrlchtingen, van de sensationele luchtlanding op Eben-Emaal de eerste oorlogsdag tot de Belgische kapitulatie
achttien dagen later. De teksten in het boek
beperken zich tot een inleiding of tot kommentaar op de foto's die zowel uit Belgische
als uit Franse, Britse en vooral Duitse archieven stammen. Tekst en illustratie samen
geven een omvattend beeld van de 18daagse veldtocht, belichten drama's zoals
Vinkt of Meigem en verduidelijken de militaire situatie die leidde tot de beslissing van
Leopold III om de wapens te strekken.

MASSAMOOfiD IN MALMEDY ?
Ardennen:!? december 1944

MINITIEUS
Het merkwaardige van dit boek is, dat het
gemaakt werd door een liefhebber-historikus
en dat het de vrucht is van een levenslange,
niet-aflatende zoektocht door foto-archieven
maar ook te velde naar wat, in de meidagen
1940 precies is gebeurd. De auteur Peter
Taghon, wiens eigenlijk beroep we niet kennen maar die in zijn inleiding expliciet verwijst naar zijn statuut van amateur-historlkus, heeft zich inderdaad jarenlang de moeite gegeven niet alleen om binnen- en buitenlandse foto-archieven te raadplegen, maar
om van vele foto's de maker en diens getuigenis te gaan zoeken en om praktisch alle
foto's en hun juiste lokatie ter plekke te gaan
verifiëren.
Het minutieus en pregnant verslag dat
aldus ontstond, geeft het boek telkens weer
de kracht van een document humain en
plaatst de meidagen '40 in het landschappelijke en menselijk kader van vandaag.
'Het kenmerk van amateur-historici zoals
Peter Taghon is de gedrevenheid waarmee
zij een onderwerp vaak een leven lang bestuderen, daarbij kosten noch moeite schuwend, hun vakantie en vrije tijd opofferend
aan de verheldering van het allerlaatste detail. Beroepshistorici zullen het ons niet kwalijk nemen wanneer we zeggen dat zij doorgaans niet de gelegenheid hebben, zoveel
tijd en energie te besteden aan één enkele
episode, één enkel dossier, één enkel facet.
Peter Taghon en het Lannoo-boek over
Mei 1940 zijn niet de enige voorbeelden van
het degelijk, verhekierend, minutieus onderzoek dat Vlaamse amateur-historici de jongste tijd gewijd hebben aan het een of andere
deelaspekt van de tweede wereldoorlog.

ONVERANTWOORD
Bij de Standaard Uitgeverij verscheen
Bommen op Mortsel, een boek dat een
uiterst gedetailleerd beeld ophangt van het
bombardement van 5 april 1943 op de Antwerpse randgemeente waarbij 936 mensen
omkwamen. De auteur/4c/)/7/e Rely bezat als
amateur-historikus voor het schrijven van dit
boek een vooropleiding die, speciaal voor dit
onderwerp, een historikus-diploma waard is:
hij maakte dertig jaar lang deel uit van het
vliegend personeel van Sabena en haalde
daar 17.400 vlieguren. Zijn werk koppelt dan
ook de preciesheid en de zin voor detail van
een logboek aan een brede kijk en een ruim
uitzicht. Een vaststelling van hem: „Op goed
gelul< een luchtaanval uitvoeren vanop 7000
m. hoog met 223 ton aan bommen op een
doelwit, middenin woonwijken van een bevriende natie, gaf blijk van een onverantwoorde roekeloosheid vanwege enkele militaire leiders".
Een derde amateur-historikus die met een
opmerkelijk boek over een deelaspekt van de
tweede wereldoorlog uitpakt is leraar Engels
en Duits Gerd J. August Cuppens, die vroe-
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ger al publiceerde maar dan een Faustvertaling van Goethe. Cuppens heeft zich
jarenlang gegooid op de moorden van Malmedy, een bloedige episode uit het Rundstedt-offensief in de Ardennen anno 1944.
Gelijk zijn collegae amateur-historici Peter
Taghon en Achille Rely heeft hij jarenlang
vrije tijd, vakanties en vakantiegeld gespendeerd aan zijn onderwerp. Hij bezocht Amerikaanse veteranen In de VS en tanksoldaten
van de Duitse SS-divisie die bij de moorden
van Malmédy betrokken waren. Zijn uiterst
gedetailleerd boek levert een eindvisie op die
sterk verschilt van de tot op heden geldende
versie der gebeurtenissen. Het boek van
Cuppens verscheen, net als dat van Rely, bij
Standaard Uitgeverij.
De drie hier besproken boeken werden
uitgegeven in album-formaat en zijn alle drie
overvloedig maar zeer terzake geïllustreerd.
(tvo)
— Mei 1940. Peter Taghon. Ultg. Lanno, TIelt.
1989. 239 biz., 23,5 x 27,5 cm. 985 fr. 695 tr.
— Bommen op Mortsel. Achille Rely. Standaard
Uitgeverij, Antwerpen. 1988. 154 biz., 21 x 26
cm.
— Massamoord in Malmedy. Gerd. J. Gust Cuppens. Standaard Uitgeverij. 1989.160 biz., 22 x
30 cm. 995 fr.
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HEDEN EN VERLEDEN IN DE METROPOOL
Talrijke auteurs, gevormd in verscheidene
disciplines, hebben er op gewezen dat de
stad een organisch lichaam is Karel Buis,
die als burgemeester van Brussel duidelijke
en verrassend,,moderne" opvattingen koesterde over urbanisatie, spreekt in zijn internationaal gewaardeerd boek Esthetique des
Villes (1893) van „een netwerk van straten
die zich vertakken en verstrengelen zoals
aders en bloedvaten in een levend organisme" En inderdaad, aan bepaalde (verkeers)aders voelt men de polsslag van de stad
kloppen Verkeerslichten knipogen, gevels
grijnzen of glimlachen ons toe, straten zijn
uitnodigend en gastvrij of kil, hooghartig,
afwijzend Elke stad heeft een hart, een
brem, zenuwknopen en intieme delen De
Halles werden ,,le ventre de Paris" genoemd Ruime parken zijn de longen van
Moskou En met het stadsweefsel moet omzichtig omgesprongen worden het kan verminkt worden, waardoor de hersencellen van
het stadsgeheugen aangetast worden en de
herinnenngen verloren gaan als na wat men
in de medische wereld een lobotomie noemt,
een operatieve ingreep in de hersens In
stenen zonder geheugen heert het beruchte
Brazilia-sindroom

ORGANISCH M O N S T E R :
Steegjes, straten, lanen, kerken, openbare
gebouwen, begraafplaatsen en monumenten zijn zovele bakens, zovele tekens die, in
en door hun verscheidenheid en eigenheid,
iets mededelen over de mens, zijn dromen,
angsten en frantasma's, zijn vrijheid en zijn
onderdrukking „De stad is een spiegel Vol
woorden en tekens", zegt de dichter Nic van
Bruggen In die zin is de stad ook een boek
dat spreekt, en uit haar taal klinkt de geschiedenis en het diepste kollektieve geheugen
van de bevolking na
Omdat de stad in haar wisselende maar
zinvolle gedaanten inderdaad een boek is,
kan het nauwelijks verbazing wekken dat zij
met alleen als wezenlijk tema aanwezig is in
literaire scheppingen, maar deze soms ook
geheel beheerst Het Carthago van Gustave
Flauberts Salambo en het Romeinse Traslevero uit Henryk Sienkiewicz' Quo Vadiz'^ zijn
geen dekors, maar nemen de indrukkende
gestalte aan van volwaardige, vaak beklemmende personages Bij Restif de la Bretonne, Victor Hugo Alexandre Dumas, Paul
Feval, Emile Zola en Louis Aragon ontpopt
Parijs zich tot een organisch monster met
eigen wilsbeschikkingen en reakties Het
Dublin van James Joyce, het Berlijn van
Alfred Doblin of het imaginaire Bleston van
Michel Butor blijken initiatieke labinnten
waann de vervreemde enkeling, plots gekonfronteerd met zijn intieme angsten en zielsroerselen, tot bewustwording en bevrijding
komt De dekadente Couperus is onlosmakelijk organisch verbonden met het aristokrati-
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sche en gedempte Den Haag De naam van
Jan Mens roept meteen het Amsterdamse
volksleven op Frangois Mauriac is met
slechts via wijngaarden een exponent van
Bordeaux Zonder Lubeck, geen Thomas
Mann, zonder Praag geen Gustav Meynnk
Zonder Bagdad, geen Duizend en eén nachten Het verdroomde Antwerpse stadsweefsel wordt als het ware tot tastbare tekstuur, tot
weefsel — tot tekst, bij zo uiteenlopende
auteurs als Maunce Gilliams en Hubert Lampo, maar ook bij Georges Eekhoud, Jean
Genet en Franpoise Mallet-Jenis

LANGE WAPPER
Met zijn Zwarte gids voor Antwerpen behandelt Jan Lampo boeiende wegen, waarbij
zijn nieuwsgienge aandacht gaat naar omstreden historische feiten, bovennatuurlijke
verschijningen en verschijnselen, mythologische overleveringen, eksentrieke non-konformistische figuren Door zijn alternatieve
benadenng ontpopt Jan Lampo zich tot een
vreemde en boeiende gids door stad en,
vooral, geschiedenis De lezer wordt uitgenodigd tot een verhelderende wandeling door
de tijd, van de drie heuvelen waarop het
Romeinse Antwerpen gebouwd was tot het
Schoonselhof

Histonkus Jan Lampo weet zijn alerte
maar ook diepgravende eruditie leesbaar en
trefzeker te venwoorden, en je leest zijn boek
dan ook als een feilloos gekonstrueerde en
spannende roman Priapus in Antwerpen,
het optreden van de Jezuïeten tegen Gemini
en zijn kinderen, ketters als Tanchelijn, magister Willem Cornells en Looi de Schaliedekker, koning van het Sint-Andneskwartier,
de lotgevallen van Lange Wapper, trawant
van Sata,, worden alle krachtig opgeroepen
— en getoetst aan het recentste wetenschappelijk onderzoek Elk stuk van Jan
Lampo wekt bij de lezer de intellektuele
begeerte op naar meer Dat hij een detektieveverhaal uit de 16de eeuw krimineel en
literair uit de doeken doet of — op grond van
eigen onderzoek — een merkwaardig Antwerps geslacht aan de vergetelheid ontrukt,
steeds weet Lampo de lezer te bekoren — en
de verbeelding aan het werk te zetten
Wie Lampo's Zwarte gids voor Antwerpen
heeft gelezen, zal wel nooit meer op dezelfde
wijze door de straten van de Metropool
lopen Kopen dus
Henri-Floris Jaspers
— Zwarte gids voor Antwerpen Jan Lampo.
Uitg De Dageraad, Antwerpen, 1989, 189 biz ,
geïllustreerd.

GENT VOOR 1540
De voorbije week werd te Gent het boek
Een Stad in Opbouw aan de pers voorgesteld Een pracht van een turf waann naar
vernieuwing werd gestreefd En wel in die zin
dat, zoals de geestelijke vader van het boek,
Roland Maes, het stelde, de mens centraal
werd geplaatst
„Ik durf hier te spreken van een werk dat
zeer duidelijk over de mens en zijn geschiedenis handelt, waaruit de bouw met weg te
denken is", aldus de voorzitter van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf
Roland Maes kwam er openlijk voor uit dat
het hem al geruime tijd heeft getroffen dat
akademici en kultuurlui architekten en bouwheren kennelijk met tot hun knng rekenen
Vandaar Een Stad in Opbouw dat op solide
bases werd gebouwd Want daarvoor staan
de betrokken medewerkers absoluut garant
Het boek moet normaliter ook buiten Gent
de aandacht opeisen Men heeft Gent weliswaar als stad in opbouw gekozen maar een
typisch Gents werk is het dan weer met En
let wel, het is bevattelijk voor iedereen
natuurlijk rijkelijk geïllustreerd want aan
beelden heeft een stad als Gent nu eenmaal
geen gebrek Integendeel
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Een Stad in Opbouw is de vrucht van bijna
tien jaar opzoekingen door mensen van het
vak Bovenden moest de prijs aan de lage
kant worden gehouden omdat nogal wat
BTK'ers hun medewerking verleenden
Zoals uit de titel Gent voor 1540 blijkt volgt
er ook een Gent na 1540 Waarom 1540'
Men heeft gemeend het werk te moeten
ontdubbelen rond de Keizer Karelpenode
Zoals de heer G Van Doorne het tenslotte
stelde „Men heeft Gent gekozen voor dit
unieke werk omdat het de ideale Middeleeuwse stad IS en blijft" En daar voegde
Roland Maes nog aan toe „Zelfs in Italië zijn
er hooguit maar enkele steden die met Gent
kunnen konkurreren En daar zal je zeer
zeker geen historisch verantwoord werk aantreffen als dit, dat wij met fierheid etaleren "
B.D.
— Een Stad In Opbouw Gent vóór 1540 Uitg.
Lannoo, Tielt Prijs 2 750 fr Auteurs Beatrix
Baiilieul en Anne Duhameeuw m m v Mare Boone, René De Herdt en Frieda Van Tyghem.
Redaktie Geert Van Doorne Fotografie Michel
Verheughe

BOEKEN

1,1 MIUARD DODE HARTEN
INDS 1959 werkt Salisbury als
joernalist in China. Hij kent er de
meeste leiders persoonlijk. Een
ontmoeting met Deng Xiaoping
was al verschillende malen afgesproken, maar werd steeds weer
uitgesteld. Deng is zo ongeveer
de enige die totnogtoe geen onderhoud had met Salisbury.
De joernalist, ook al een eind
in de zeventig, is auteur van
twee klassieke boeken over China: China:
100 years of revolution en The long march.
13 dagen in juni, het T'ien-an-men-dagboek,
wordt waarschijnlijk een derde klassieker.
Salisbury brengt er het relaas van de dramatische gebeurtenissen in Beijing, met op de
achtergrond zijn rijke en zeldzame kennis
van het land en zijn leiders.

S

VRIJHEIDSBEELD
Het minutieuze dagboek vormt, wie had
het anders verwacht, een schokkend verhaal. De konfrontatie tussen leger en studenten was volgens Salisbury onafwendbaar,
iedereen voorvoelde wat ging komen. Salisbury beschrijft hoe de dood van de hervormingsgezinde Hu Yaobang op 15 april aanleiding gaf tot masssale demonstraties van
de studenten en uiteindelijk tot de bezetting
van het hoogsymbolische plein. Op 19 mei
werd de staat van beleg afgekondigd. De
oprichting van een vrijheidsbeeld zorgde
voor de laatste, niet minst belangrijke irritatie. De studenten raakten stilaan uitgeput; de
slopende bezetting eiste haar tol. De hongerstakers gingen mentaal en fysiek achteruit,
veel studenten hadden de akties al opgegeven. In de nacht van 3 op 4 juni gebeurde dan
het gevreesde én verwachte: pantsenwagens, tanks en aanvalstroepen braken door
de barrikaden en veegden het plein schoon.
Ze zorgden, zoals een student het uitdrukte,
voor 1,1 miljard dode Chinese harten. De
schattingen over het dodenaantal liepen
sterk uiteen: van 500 tot 5.000. Ook nu
bestaat er nog steeds geen zekerheid over.

MACHTSSTRIJD
Tot zover het bekende verhaal. Salisbury
bezit natuurlijk teveel achtergrondkennis en
kent teveel bevoorrechte getuigen om het bij
een ooggetuigeverslag te houden. Tussen
de regels van zijn dagboek valt er een schat
aan informatie op te rapen die je niet in
doordeweekse berichten over het drama zult
vinden.

Toen het Chinese Volksleger het T'ien-an-men-plein met veel bloedvergieten
zuiverde, hadden al veel studenten de akties stopgezet. De uitputting liet zich
immers sterk gevoelen.
(foto AFP/EPA)
Echt interessant wordt het pas in de laatste
bladzijden van het boek. Dat hoofdstuk werd
„veertien dagen later" geschreven. De gebeurtenissen zijn bezonken, de feiten op een
rijtje gezet. Salisbury haalt de lezer een

In de jaaroverzichten van '89
wferd het bloedbad van T'lenan-men geboekstaafd als een
van de weinige zwarte bladzijden. Van de hand van Chinakenner Harrison E. Salisbury
vei^cheen onlangs 13 dagen in
juni, een dagboek van de
schokkende gebeurtenissen
op en rond het Plein van de
Poort van de Hemelse Vrede.
Salisbury was begin juni '89 in
Beijing voor een opdracht van
een Japans televisiestation
toen de konfrontatie tussen
studenten en leger begon. De
staat van beleg in China werd
pas verleden week opgeheven.

van diepverscholen konferentiekamers en
krijgen een beeld van de machtsverhoudingen binnen de Militaire Kommissie.
Daarin wordt speciaal de evolutie en ondergang van de hervormingsgezinde Zhao
belicht. Ook de rol en betekenis van Deng en
Li Peng wordt ontleed. Er komt een vooruitstrevende, maar naar Chinese maatstaven te
haastige Deng uit te voorschijn. Deng heeft
volgens Salisbury één grote zwakheid: zijn
toorn is verschrikkelijk wanneer hij meent
verraden te zijn. Salisbury komt tot de konklusie dat Deng de werkelijkheid niet begrepen heeft, erger nog, dat het heel goed
mogelijk is dat de Chinese leider geloof
hecht aan de doorzichtige propaganda van
het leger en zijn bejaarde partijkameraden.
Het bekende fenomeen van de onwetende
leider wie niemand de waarheid durft te
vertellen. Salisbury beschrijft hoe hij tijdens
het 13de partijkongres 12 partijbonzen, netjes naast elkaar geparkeerd in hun rolstoelen, zag wachten op een speciale lift. Die
leidde naar de ziekenwagens die hen naar
hun klinieken zouden terugbrengen. Een
meeslepende China-reportage.
(Pdj)

machtsstrijd om de Drakentroon voor de
geest. Hij gaat jaren terug om aan te tonen
dat het leger sedert lang voorbereid was op
een bloedige onderdrukking van interne rellen en onrust. We gluren door het sleutelgat
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— 13 dagen In juni. T'ien-an-men-dagboek. Als
ooggetuige In China. Harrison E. Salisbury. Uitg.
De Kern, Baarn, (verdeeld door Standaard Uitgeverij) 1989, 174 biz. 490 fr.
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TENTOONSTELLING

SPOREN VAN OOSTINDISCHE INKT
Bij galerij Mercator in hartje Brussel worden reeds jarenlang uitstekende ekspositiekansen geboden aan kwaliteitsvolle plastische kunstenaars. Het bedrijf doet aldus een
lovenswaardige poging om de toenadering
tussen kunst en industrie te bevorderen; zo
loopt er tot 6 februari een tentoonstelling met
tekeningen en gouaches van Marijke Tanghe.
Marijke Tanghe werd geboren te Gent op
14 mei 1951. In haar geboortestad studeerde
zij Monumentale Kunst aan het Hoger SintLukasinstituut, en Restauratie en Konservatie van Kunstwerken aan de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten. In 1988 werd zij
laureate van de Nationale Prijs van Kortenberg voor tekenkunst. Zij verbleef gedurende
enkele jaren in Zaïre en maakte talrijke
reizen in Afrika. Thans is zij verbonden aan
de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten te Antwerpen waar ze tekenkunst doceert.

LUCHTNAVIGATIEKAARTEN
Bij Mercator eksposeert Marijke Tanghe
tekeningen en gouaches die verlopen luchtnavigatiekaarten als drager hebben.
In een eerste reeks prenten vertrekt zij van
de voorgedrukte gegevens op de kaarten:
dunne, zwarte lijnen die de grenzen van de
landerijen aangeven; groene en blauwe
kleurpartijen die bosvegetaties en binnenwateren aanduiden. Door de lijnen met pen en
Oostindische inkt te vermenigvuldigen, door
de kleurpartijen met penseel en gouaches
duidelijker te begrenzen, te vergroten of te
herhalen, onderzoekt Marijke Tanghe het
plastische karakter van deze kaart. De kaart
wordt geleidelijk een figuratief landschap
bevolkt met imaginaire wezens: half mens,
half dier.
In een tweede reeks prenten, ook op
verlopen luchtnavigatiekaarten, gebruikt Marijke Tanghe alleen penseel en Oostindische
inkt, die zij al dan niet aanlengt. De tekening
ontstaat echter onafhankelijk van de voorgedrukte gegevens op de kaart die als achtergrond fungeert.
In deze ,,zwarte prenten" is het veelkoppige bestiarium van de vorige prenten geweerd. Een weelderige vegetatie is hier het
dominerende beeld. In de schaduwen van de
inktlussen kan men wel een masker ontdekken, of sporen van menselijke aanwezigheid.
De flora zelf is echter omgezet tot een
schriftuur, een kalligrafie die organisch van
vorm is, niet te duiden en geheimzinnig.
In een derde reeks prenten draait Marijke
Tanghe de luchtnavigatiekaarten letterlijk
om. Zij werkt met penseel en Oostindische
inkt op de witte achterkant. Het barokke,
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figuratieve beeld van de denkbeeldige fauna
en flora wordt verlaten voor een meer enkelvoudige, lineaire, maar nog steeds imaginaire figuur. Deze figuur speelt nu een eenzame
hoofdrol in een bijna verlaten landschap.
Deze prenten, ,,de solitairen", zijn gemakkelijker te ontcijferen. Ze zijn minder grimmig,
soms zelfs vrolijk. De geste van de penseelstreken zelf geeft de figuren een eigen beweging mee.
Marijke Tanghe, een ietwat vreemde manier van werken die de kijker veel ruimte tot
eigen interpretatie laat...
(W.V.)

De verwondering van een veel te
groot insekt...

— Sporen van Oostindische inkt, Marijke Tanghe. Mercator-galerij, Wetstraat 26, 1000 Brussel. Tot 6 febr., maandag en vrijdag van 9 tot
18u.

CANTRE, MASEREEL EN
VANDENBERGHE:EEN
BAND MET GENT
Jozef Cantré (1890-1957), Frans Masereel
(1889-1972) en Frits Van den Berghe (18831939) zijn drie kunstenaars die met de kulturele uitstraling van de stad Gent verbonden
zijn.
Masereel en Cantré worden op diverse
plaatsen herdacht omdat ze honderd jaar
geleden werden geboren, respektievelijk in
1889 en 1990. Van den Berghe overleed dit
jaar 50 jaar geleden. Ook het Museum voor
Schone Kunsten van Gent wil deze drie
kunstenaars huldigen. Twee van hen kregen
onlangs nog een retrospektieve in het museum; Jozef Cantré komt in 1990 uitvoering
aan bod in de grote tentoonstelling ,.Vlaams
ekspressionisme" die van 10 maart tot 10
juni in het museum plaats vindt.
Het Gentse museum was intussen reeds
als bruikleengever betrokken bij de Masereel-tentoonstellingen in Saarbrücken en
Kasterlee. Het museum verzorgt in het voorjaar in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een Masereel-tentoonstelling in de
Brakke Grond van Amsterdam.
Om Cantré, Masereel en Van den Berghe
bij wijze van hulde ook in eigen huis onder de
aandacht te brengen, wordt tot 28 januari
1990 een grote zaal ingericht met werken
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van deze kunstenaars uit eigen bezit. Het
ensemble zal ca. 80 werken bevatten: tekeningen, houtsneden en beelden. Bij die gelegenheid wordt een set van 18 postkaarten
uitgegeven.

SCHETSBOEK
Blikvanger in deze huldetentoonstelling
wordt ongetwijfeld het schetsboek van Frits
van den Berghe dat het museum een maand
geleden wist te verwerven op een Londense
veiling. Dit zogenaamde ,,Schetsboek Oostende-Bachte-Maria-Leerne" dateert van
rond 1922 en bevat prachtige voorstudies
voor enkele van de bekendste schilderijen
van Frits van den Berghe. De losse bladen
van dit belangrijke schetsboek dat jarenlang
niet kon gelokaliseerd worden, zullen thans
voor het eerst te zien zijn.
(t.s.)

— Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark,
9000 Gent. Dagelijks open van 9 tot 12u.30 en
13U.30 tot 17U.30. Gesloten op maandag. Infofoon: 091/22.17.03 en 21.71.08.

BIOS

„THANK YOU, FELLOWS. THANK YOU
Dit zijn de woorden van Robin Williams
(alias John Keating) aan het eind van de film
Dead Poets Society. Het zullen waarschijnlijk ook de woorden zijn, die hij uitspreekt bij
het aanvaarden van zijn Oscar. Op de scène
zullen hem dan voorafgegaan zijn, om eveneens een Oscar in ontvangst te nemen.

OSCAR-UITREIKING
VOLGENS SNEER:
Beste film: Dead Poets Society.
Beste akteur: Robin Williams.
Beste scenario: Tom Schulman.
Beste fotografie: John Seale.
Beste muziek: Maurice Jarre.
Beste mannelijke bijrol: Robert Sean Leonard, Ethans Hawke, Josh Charles, Gale
Hanson, Dylan Kussman, Alleion Ruggiero,
James Waterston, Norman Lloyd.
Prijs voor het ganse film-oeuvre: Peter Weir.
Beste regie: Peter Weir.
Als deze film niet met Oscars overladen
wordt is er geen rechtvaardigheid meer in de
filmwereld. Waarover gaat hij? Hierna de
tekst die ons door de filmmaatschappij werd
bezorgd, omdat hij niet te verbeteren valt.

Ethan Hawke, een Oscar waardig.

HERFST 1959
Het College van Welton is één van de
befaamdste, maar tevens strengste mstellingen in de Verenigde Staten. Gelegen te
midden van de rustige heuvels van Vermont
telt deze school het kruim van de Amerikaanse bourgeoisie onder haar leerlingen, en dit
van generatie op generatie.
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Geleerden, politici en ekonomen die er
school liepen, kregen er vaste morele waarden mee die hen ver vooruit hielpen in hun
loopbaan: eergevoel, plichtsbesef, discipline... ook al gebeurde dat vaak ten koste van
hun persoonlijke vrijheid.
Bij de aanvang van het schooljaar '59-'60
doet een nieuwe literatuurprofessor zijn intrede in Welton. Door zijn ietwat revolutionaire leermetodes blaast John Keating onmiddellijk nieuw leven in de konservatieve
school. Hij is dan ook veel meer dan een
gewone leraar: Keating bezit het charisma
en de spontane autoriteit van een geboren
mentor, de onstuimige geestdrift en verbeeldingskracht van een spelmakker, de kunst
en het natuurlijk talent om de geesten en de
harten te openen.
Slechts één woord uit zijn mond volstaat
om vaststaande feiten te doen wankelen, om
van de begane paden af te wijken en zijn
leerlingen tot het uiterste te drijven. Wat hij
ondera/ijst is in geen enkel handboek terug te
vinden: de liefde voor het leven en de
vrijheid, de passie voor dichtkunst en poëzie,
het verlangen om zichzelf zonder enige
schroom te kunnen blootgeven.
Zijn naam zal voor immer in het gemeenschappelijk geheugen van Welton gegrift
staan...

VLAKB J EN ELDERS

BEELDVERHAAL: KUNST,
EKONOMIE, MUSEUM
Sinds zowat een kwarteeuw is het beeldverhaal hier aanvaard als volwaardig lid van
de narratieve kunsten, naast de verhalende
letteren, teater en film. Vooral de internationale faam van onze meesters (zowel Vlamingen als franstaligen) in het genre hebben
daar het hunne toe bijgedragen, door hun
grafische en koloristische kwaliteiten, hun
autentiek verteltalent en briljante fantazie die
veel verder gaan dan het medium in zijn
noodzakelijke eenvoud doet vermoeden.
Het beeldverhaal wordt dan ook terecht
een Negende Kunst genoemd... die terreinen bestrijkt die gaan van pure ontspanning
tot politiek engagement, heuse erotiek, estetische verleiding en zowat alles wat de menselijke verbeelding erin kan of wil vinden.
Ook de ekudatieve waarde van de strip is
een nu aanvaard gegeven (zo gebruikt Ruis
Catwila, docent Nederlands aan de universiteit van Barcelona, Suske en Wiske-albums
om zijn leerlingen onze taal bij te brengen).
Het beeldverhaal is naar het schijnt de
meest vruchtbare kreatieve sektor in ons
land. Hergé gaf de Negende Kunst al jaren
geleden een wereldreputatie, die nu aktief
uitgebouwd wordt door mensen als Vandersteen, Morris, Sleen, Franquin, De Moor,
Nijs e.a. Dankzij hen is de verkoop van
stripalbums één van de hoogvliegers van
onze ekonomie... en geldt het beeldverhaal
in absolute cijfers als ons best verkochte
produkt in het buitenland. Kuifje en Suske en
Wiske staan vandaag voor reeds meer dan
80 miljoen eksemplaren... Nero en Lucky

Luke voor meer dan 25 miljoen. De andere
best-sellers halen vlot ruim 15 miljoen.
Het kon dan ook niet uitblijven of deze wat
eigenzinnige peiler van onze deviezentoevoer en kunstzinnigheid moest zijn museum
krijgen. Dat werd inmiddels verwezenlijkt in
een van de 4 grote restanten van onze
geniale Art Nouveau-architekt Victor Horta.
In 1903 droeg de tekstielgroothandelaar
Charles Waucquez aan Horta op een grootwarenhuis te ontwerpen dat gebouwd werd
aan de Brusselse Zandstraat. Het werd een
meesterwerk van de toenertijdse moderne

architektuur: prachtig van ruimtelijkheid,
materiaalgebruik, Interieur-inrichting en
funktionele elementen.
Na de dood van Waucquez raakte het
gebouw in verval, maar bleef niettemin vrij
ongeschonden bewaard. Van 1970 af leek de
ondergang onafwendbaar, tot het in 1975
door de Koninklijke Kommissie voor Monumentenzorg als beschermd patrimonium opgenomen werd. In 1980 kreeg architekt Jean
Breydelae verlichte idee om er een Centrum
van het Beeldverhaal in onder te brengen en
Hergé himself liep warm voor het initiatief.
In 1986 werd bij Koninklijk Besluit vastgelegd dat het gebouw zou gerestaureerd worden in funktie van de geplande museale
aktiviteit van het Centrum. Nu is het zover.
Wie het Centrum van het Beeldverhaal wil
bezoeken kan er terecht, ook voor informatie
over de werking, rondleidingen, enz.: Zandstraat 20, 1000 Brussel, telefoon 02/
219.19.80.

Het Hergé-huldebeeld in de persoon van Kuifje, intelligent bewaal<t door het
beroemde detektieven-duo J & J.

RUBENS, MOET ER GEEN ZAND ZIJN...
Het Rut)ensjaar ligt nog vers in het geheugen, of het Antwerpse Museum voor Schone
Kunsten pakt van het einde van deze maand
af uit met een dubbele reeks van 4 voorjaarskursussen, plus werkateliers voor kinderen,
gewijd aan zijn pronkmeester. Dat is niet zo
venwonderlijk. Het museum bezit 21 schilderijen en olieverfschetsen van P.P.Rubens en
aan de hand van deze unieke kollektie wordt
het verhaal verteld van de relatie tussen de
grootste Vlaamse schilder uit de 17de eeuw
en zijn stad. Een beslist rijk verhaal.
Er bestaat een niet te ontkennen en evenmin stuk te krijgen band tussen Rubens en
Antwerpen. Een band dit tot op heden voelbaar is... en kunsttempels als het museum,
de katedraal en natuurlijk het Rubenshuis
jaarlijks rijkelijk van bezoekers voorziet.
Pieter Pauwei werd weliswaar in het RijnWIJ - 19 JANUARI 1990

land geboren, maar uit Antwerpse ouders. In
de Scheldestad zet de jonge Rubens trouwens zijn eerste stappen in de schilderkunst
o.a. in het atelier van Otto Venius. Eens
volleerd trekt hij naar Italië waar hij werkt in
dienst van de hertog van Mantua. Na een
plotse terugkeer besluit hij definitief in Antwerpen te wonen en te werken.
Rubens wordt de bevoorrechte hofkunstenaar van Albrecht en Isabella, maar blijft
anderzijds de meest aangezochte leverancier van schilderijen voor de Antwerpse hoge
burgerij. Lokale burgerlijke en kerkelijke instellingen en genootschappen bestellen bij
hem grote reeksen van schilderwerken, die
hem over heel Europa erkenning en roem
bezorgen. Als rijk man bouwrt hij in zijn stad
een paleisachtige woning. Op het einde van
zijn leven, na tijdrovende reizen als diplo-
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maat, keert de schilder terug naar de rust en
het werk in zijn Antwerpse atelier. Na zijn
dood, in 1648, wordt hij opgebaard in een
prachtig praalgraf in de St.-Jacobskerk.
Heel deze bewogen en vruchtbare levensgeschiedenis wordt dus geëvokeerd door
middel van de museumkollektie. Tegelijk
wordt een verhelderend inzicht gegeven in
het oeuvre van de meester. De deelnameprijs voor de kursusreeksen bedraagt 800
frank. Het museumatelier is bedoeld voor
kinderen van 8 tot 11 jaar en wordt gespreid
over 5 weken. Hiervoor bedraagt de deelnameprijs 250 frank. Inlichtingen betreffende
data en inschrijving kunnen bekomen worden bij het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, Edukatieve Dienst, Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen, telefoon 03/
238.78.09.

VLAKBIJ EN ELDERS

EEN GLASHELDERE GESCHIEDENIS
zorgt, wenst met deze uitgave haar honderste verjaardag luister bij te zetten. Een bedrijf
dat de funktie van ,,mecenas" op zich neemt
is een verschijnsel dat zich de jongste tijd
meer en meer voordoet. Misschien valt dit
wel toe te juichen, anders zouden we wellicht
nog jaren hebben moeten wachten op een
degelijk werk over onze glaskultuur. Uiteraard zal de direktie van Saint-Roch gezegd
hebben ,,voor wat hoort wat", er is in het
boek dan ook een hoofdstuk opgenomen
,,De Glaceries de Saint-Roch. Portret van
een onderneming". De vrees bestaat een
beetje dat het overigens prachtig uitgegeven
boek venwordt tot een prestigieus relatiegeschenk van de Glaceries de Saint-Roch,
want deze knoert van 448 bladzijden (500
illustraties waarvan 400 in kleur) kost je gauw
4.250 duiten, en niet iedereen, hoe gek ook
op glas, is bereid zó diep in z'n zakken te
tasten voor zulk een lukseding.

Kan U zich een wereld zonder glas voorstellen ? Deze harde, broze, doorschijnende
stof, verl^regen door de samensmelting van
zand en kalle bij een temperatuur van ongeveer 1500° C, is in al zijn verschillende
toepassingen niet weg te denken in onze
kuituur.
Meer dan 3.000 jaar geleden werd het glas
„uitgevonden". In de loop der eeuwen overwonnen de glazeniers en glasblazers heel
wat technische moeilijkheden, het vak werd
verfijnd en geperfektioneerd. De glaskunst
kende periodes van verval, maar ook van
grote voorspoed. Ondanks deze wisselende
konjunktuur blijft de evolutie van deze oude
maar erg aantrekkelijke basismaterie zeer
interessant.
Ongeveer 34 jaar geleden verscheen er
een boek over het glas in België, „'I Histoire
de la Verrerie en Belgique" van Raymond
Chambon. Dit boek gold virelliswaar lange tijd
als een standaardwerk over de glaskunst,
maar is vandaag de dag echter achterhaald.
Inzichten zijn veranderd, nieuwe uitrustingen en materialen deden hun intrede, een
aantal deelgebieden binnen het uitgebreide
domein evolueerden opmerkelijk. Een mooi
voorbeeld hiervan is het belang dat men de
jongste jaren hecht aan het glas in de kontekst van de middeleeuwse archeologie.
Men is er in geslaagd het beeld dat wij van dit
tijdvak hadden te korrigeren. Ook de 19de
eeuw, tijdens dewelke zich de industriaisering van de glasnijverheid voltrok kreeg veel
aandacht.

EVOLUTIE
Deze evolutie heeft als logisch gevolg dat
een nieuwe publikatie over de glasindustrie
in ons land niet door één maar door meerdere auteurs werd samengesteld. Bij het Mercatorfonds verscheen een zéér lijvig boek
met als titel „Het glas in België, van de
Oorsprong tot Heden", een hele resem eksperten onder leiding van Luc Engen werkten mee aan dit monumentale werk. Elk van
de auteurs is verantwoordelijk voor één deel
van de geschiedenis van het glas. Deze
deskundigen behandelen, behalve het artiestieke aspekt eveneens het sociale en het
ekonomische luik van de glasnijverheid.
Zeer belangrijk is ook de rol van het glasraam dat, hoewel belangrijk in de zuidelijke
Nederlanden, afwezig blijft in bijna alle boeken over dit ondera/erp. Het boek beschrijft
de zeer rijke geschiedenis van een materie
die onophoudlijk evolueert, en dit zowel op
een hoog artistiek nivo als in het dagdagelijkse leven.
Niet onbelangrijk is het feit dat het boek tot
stand kwam op initiatief van en in samenwerking met de Glaceries Saint-Roch. Dit immense glasbedrijf in volle ekspansie, dat in
de Benelux voor z'on goede 2.700 banen

(ts)
Sommige serviezen worden niet alleen gegraveerd, maar ook verguld.
Het goud wordt met een penseel aangebracht.

— Het glas In België, van de Oorsprong tot
Heden. Red. onder leiding van Luc Engen. Uitg.
Mercatorfonds, Meir 85, 2000 Antwerpen, 03/
231.38.40, 1989, 448 biz., 4.250 fr.

TAAL VOOR DE VREDE
In 1887 liet de Poolse oogarts L.L. Zamenhof onder het pseudoniem „Doktor Esperanto" een bescheiden brochure verschijnen
onder de titel ,,Lingvo Internacia". Sedertdien heeft de internationale taal, bekend als
„Esperanto" een plaats veroverd in de wereld, ondanks talloze moeilijkheden en obstakels van allerlei aard (oorlogen, censuur,
verboden,...).

ESPERHNIO
ZAMENHOF,

^ i

BILDRAKONTE

Esperanto is volgens de gebruikers ervan
een volkomen neutrale taal die voor iedereen
tien keer zo vlug te leren is als welke andere
taal dan ook. Esperanto zou een ,,perfekte"
taal zijn, zuiver, logisch en regelmatig. Men
noemt Esperanto ook een ideële taal. Het
wordt de taal van de vriendschap, de samenwerking en het wederzijds begrip genoemd,
Esperanto betekent ,,diegene die hoopt",
juist daarom wordt ze de taal van de vrede
genoemd.
Er is nu een stripalbum verschenen in het
Esperanto over de auteur van het Esperanto.
Het album heet L.L. Zamenhof Bildrakonte.

vergelijken met de meesterwerken van Agatha Chnstie.
(t.s.)

Ook een Esperanto leesboek is vertaald in
het Nederlands. De titel van de Nederlandstalige versie is De dood aan boord van de
auteur Deck Dorval. Het is een detektieveverhaal, kwa stijl en intrige een beetje te

29

— Wie het stripalbom en/ofhet boek wil bestellen of wie meer Informatie wenst over Esperanto
kan zich steeds wenden tot de Uitgeverij en
boekhandel Eldonejo & Liberjo Sonor llo. Doornstraat 22, 2610 Wilrijk, tel.: 03/827.24.05.
WIJ - 19 JANUARI 1990

SPORT

EEN BEKER
VOL SCHERVEN

H

ET feit van de week was het
ontslag van trainer Ruud Krol
achter de Mechelse l<azerne.
Het hing al een tijdje in de lucht
en het l<wam toch nog onverwacht.
Het was al in de zomer duidelijl< dat Ruud Krol zich moeilijk
zou kunnen handhaven. De Nederlander werd node aanvaard
door de spelers en de meeste
persmensen doopten hun pen in vitriool
wanneer zij de woorden en handelingen van
de ex-Ajacied aan het papier toevertrouwden. Men hoefde geen profeet te zijn om te
voorspellen dat Krol moest en zou mislukken. Krol kon niet praten, bracht geen trainerservaring mee, kende het Belgisch voetbal niet, wist dit niet en deed dat niet. Om het
heel duidelijk te stellen: na Aad de Mos
moest er een slachtoffer gevonden worden
om als zoenoffer op het altaar van de Mechelse suksessen te worden geslacht. Het is
Ruud Krol overkomen.

BEZETENHEID
De Nederlander zelf zal vermoedelijk niet
te zwaar tillen aan zijn ontslag. Hij scheen
altijd al koel afstandelijk in zijn reakties en de
wetten van het topvoetbal moet hij met zijn
dienststaat van topspeler als niemand anders kennen. Hij zal er niet armer van worden
en trainersprestige ging er voor hem niet
verloren want... hij had er nog geen verworven. Krol heeft in het voorbije half jaar
ongetwijfeld veel geleerd. Misschien heeft hij
ook begrepen dat hij niet voor het trainersvak
is geboren. Hij mist de bezetenheid en de
nauwelijks heersende sponning die ,,de groten" als Happel, Goethals, de Mos, Ivic,
Michels en Latek zo karakteriseren.
KV Mechelen zelf heeft in dit kortstondig
avontuur enkel geld verloren. Alhoewel. Bankier Cord\er zal de stapeltjes biljetten wel niet
te hoog hebben opgetast toen het kontrakt
destijds werd ondertekend. Hij zal wel gezegd hebben dat Krol nog alles moest bewijzen... Dat Malinwa uit de Belgische beker
werd gewipt is evenmin een drama. Geen
enkele ploeg kan alle jaren tot in de lente op
drie fronten strijden. Zodus.
Absolute euforie heerste vorige zaterdag
in Sclessin. Het jarenlang door sportief onvermogen geteisterde Standard beleefde er
zijn wedergeboorte. Tegen het defensief
toch zeer geslepen AA Gent werd een uitWIJ - 19 JANUARI 1990

zichtloze 5-2 achterstand uitgeveegd. De
nieuwelingen Vos en Molnar voetbalden zich
onmiddellijk in de gunst van het „hongerige"
publiek. Standard bracht ongetwijfeld zware
financiële offers en trainer Kessler zal de
klub uit Luik in de zomer wel tot nieuwe
zware inspanningen overhalen. Indien Kessler wordt gevolgd kunnen de Rouches opnieuw aansluiting krijgen met de nationale
voetbaltop. Hoe de boekhouding er dan zal
uitzien is een andere vraag natuurlijk. Standard heeft echter ondanks de jaren van
beproeving het potentieel behouden van een
heuse topklub. Met de minste suksessen
zullen de supporters terugkomen. In voetbal
is het sukses gelukkig nooit definitief venworven maar ook nooit voorgoed onbereil<baar.
Aan die enige zekerheid kan elke klub zich
blijvend vastklampen.
Een kwalijk avontuur overkwam SV Waregem. De nieuwe trainer Rene Verheyen in-

Het Belgisch bekervoetbal
heeft scherven gemaakt. KV
Mechelen, zonder trainer Krol,
en SV Waregem, zónder trainer
Haesaerts, werden uitgeschakeld. Standard, met Molnar en
Vos, gelooft andermaal in de
wedergeboorte en Sint-Truiden
en Genk hebben het Limburgs
voetbal zelfbewustzijn teruggeschonken.
kasseerde totaal onverwacht een uppercut
van tweede klasser Genk. De 2-3 thuisnederlaag en de uitschakeling moeten hard zijn
aangekomen. Trainer Haesaerts had nochtans voorspeld dat zijn opvolger het moeilijk
zou krijgen, dat de spelers uit het Regenboogstadion de Europese suksessen van
voor enkele jaren nog steeds niet helemaal
hebben verteerd...
Urbain Haesaerts heeft zeven seizoenen
in Waregem gediend. Een onwaarschijnlijke
staat van verdienste in het voetbal van vandaag. Haesaerts heeft Waregem een zuinig
beleid helpen voeren en dat werd hem door
de supporters meer dan eens kwalijk genomen. Desondanks werden merkwaardige resultaten behaald. Waregem was met zijn
handvol inwoners in 1986 halve finalist in de
Uefacup en schakelde kanjers als... AC Milaan en Hajduk Split uit. Er mag aan herinnerd worden wanneer vier seizoenen later op
eigen veld van een tweede klasser wordt
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Krol: De zoveelste trainer die de laan
wordt uitgestuurd, (foto M. Herremansj
verloren. Al zal men daar in Limburg zeker
aan toevoegen dat Racing Genk zo snel
mogelijk naar de topklasse terugwil. Genk
vecht onder trainer Alisic voor een betere
toekomst. De rust schijnt teruggekeerd in het
Genkse na de hele, halve en valse beloften
van de heren van de mijn. Voetbalklubs
rekenen best alleen maar op zichzelf wanneer de toekomst moet worden veilig gesteld. Wat er dan nog bovenopkomt kan dan
als dubbele rijkdom worden ervaren.

MONDIALE
Sint-Truiden kan daar zeker over meespreken. De klub van Staaien wil er met de
tanden op elkaar tegenaan gaan in de komende weken. Dat er op Beveren werd
gewonnen was een stap vooruit maar zondag moet dezelfde match in kompetitieverband worden overgedaan en die punten
zullen, gezien de rangschikking, voor beide
ploegen dubbel tellen. Trainer Mangelschots
heeft alvast een belangrijk psichologisch
voordeel verworven op kollega Rik Pauwels
die de grond onder zijn voeten alsmaar
warmer moet voelen worden. Het jonge Beveren schijnt een begrijpelijke inzinking te
doorworstelen maar... Die mag natuurlijk niet
te lang duren of de gevolgen zijn niet meer te
overzien. Vandaar.
Komend weekend hervat de kompetitie en
het is geen geheim dat het kampioenschap
na Nieuwjaar wordt gewonnen of verloren. In
de komende weken zullen de prijzen worden
uitgedeeld. De inspanningen zullen voor de
topklubs snel op elkaar volgen. Over vier
maand zal al de aandacht immers worden
afgeleid naar de Mondiale. In hondertwintig
dagen moet het allemaal gebeuren.
Flandrien

SPORT

DE KROON OP HET WERK
Danny De Bie heeft een punt gezet achter
het jarenlange meesterschap van Roland
Liboton in de nationale veldritkampioenschappen. Het begint er ook meer en meer
naar uit te zien dat de regerende wereldkampioen het veldritseizoen van a tot z zal
beheersen. Indien hij zijn huidige vorm en
konditie nog een drietal weken kan aanhouden zullen ze ook in Spaans-Baskenland van
ver moeten komen om hem in de koers om
de regenboogtrui te kunnen kloppen.

fei-

ONTPLOF
Wie voor twee jaar de huidige gang van
zaken had durven voorspellen zou voor goed
gek zijn versleten. Danny De Bie werd toen
nog niet als een toekomstig kampioen aangezien. Integendeel. In de voorbije vijftien
maanden is hij sportief als het ware ontploft.
I^et onwaarschijnlijke behendigheid is hij het
veldrijden beginnen domineren. Eind vorig
seizoen sprak men nog van een verrassing
toen hij met groot verschil wereldkampioen
werd. In de voorbije maanden was hij in de
veeleisende Superprestige onomstreden de
beste, de regelmatigste. Het heeft Danny De
Bie als mens met m het minst veranderd. Hij
is als het ware de anti-vedette. Hij stoort zich
aan niemand, gaat rustig zijn eigen gang,
leeft zijn vertrouwd leventje, lacht met dikdoenerij en legt nooit spektakulaire of kwetsende verklaringen af. Veldrijden is voor hem
de logika zelf: wie het hardst rijdt en loopt
wint. Zo is dat. En dat probeert De Bie
telkens opnieuw. Bij winst of verlies is hij
nooit verbaasd. Hij aanvaardt de gebeurtenissen zoals ze komen. Zijn uitleg is altijd op
konkrete vaststellingen gebaseerd. Hij verafschuwt woordkramerij. Danny De Bie was in
Overijse de eerste om te stellen dat Roland
Liboton mee moest naar het wereldkampioenschap. Omdat Roel plots uit de doden
was opgestaan en tegen alle mogelijke pronostieken in tweede eindigde. „Hij heeft het
verdierid". Daarmee was het zaakje voor De
Bie afgehandeld.

WEDERGEBOORTE

~

De nationale veldritkampioenschappen
waren overigens een groot sportief sukses.
De titelstrijd bij de amateurs mocht gezien
worden. Een koers vol verrassende wendingen met Mare Janssens, de al half afgeschreven oud-wereldkampioen bij de junioren, op het hoogste podium. De wedergeboorte van een grote belofte. Christian Hautekeete, de grote favoriet, eindigde ontmoedigd op een ontgoochelde zevende plaats.
Titelkoersen stralen nu eenmaal een aparte
sfeer uit. Zij zetten de favorieten onder druk
en wie groot wil zijn en blijven moet die stress
kunnen ven/verken.

Danny De Bie bevestigde. Naast de regenboogtrui voegde hij er een nationale
trui aan toe.
(toto van Beiie)

Deze week
in Knack Magazine
Het geheim van het leven
Hoe worden mensen ziek? Heeft de mensheid met de ontdelclcing van
het DNA het geheim van het bestaan gevonden ? Wetenschappers
proberen hoe dan ook naarstig om dat DNA in kaart te brengen.
Hoe ver staat het onderzoek? Deze week in Knack.
Het Rusland-huis

Lili Dujourie

Alles wel beschouwd, is de Sovjetunie de enige koloniale grootmacht die nog overblijft. Hoe
heeft Moskou in de loop der eeuwen al die volkeren aan zijn kroon
geregen? Een blik in de geschiedenis, deze week in Knack.

De Belgische kunstenares Lili Dujourie, maatgevend voor de interessanste vernieuwers in de aktuele kunst, is in eigen land nagenoeg
onbekend gebleven. Na 20 jaar
werken kreeg ze een eerste grote
tentoonstelling, in Bonn.

Mark Eyskens

En meer

Mark Eyskens is nu goed een half
jaar minister van Buitenlandse Zaken en er is sindsdien in de wereld
wel een en ander gebeurd. Een gesprek over hoe hij daar tegenaan
kijkt, deze week in Knack.

Industriële spionage: een nieuwe
koude oorlog tussen Oost en West
• Sport: Parijs-Dakar op vreemde wegen • Portret: Alan Bond,
een Australische tycoon gaat op
zijn bek.
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TELEVISIE

ZATERDAG 20 JAN.
BRT 1
15 55 Vnjbuitster der Antillen, film
17 05 De kollega's, serie
1810 Schoolslag, spel
18 50 Kilimanjaro, jeugdnieuws
20 00 Meester, hij begint weer, humor
20 25 Op moeders verzoek, TV-film
22 45 Sport op zaterdag
23 00 De plaats van een dode, TV-film
BRT 2
18 45 De Kattestoet van leper 1989
20 55 Oei, grappen
21 25 Festival van Vlaanderen, koncert
VTM
17 00VTM-Super50
18 05 Flying doctors, serie
19 30 Dierenplezier, spel
20 00 Kommissaris Roos, serie
21 00 Dallas, serie
21 50 Dear John, serie
22 50 Charley Hannah, TV-fiim
Ned. 1
15 25 Drieluik, over de Ned film
16 10 James Herriot, serie
18 26 Weg van de snelweg, dok serie
19 20 De Cosby show, serie
19 49 Labyrinth, film
21 27 Hooperman, serie
23 11 Ursul de Geer, praatshow
Ned. 2
19 25 Hotel Hart voor dieren, info
20 29 Crime story, serie
21 25 Cat's eye, film
23 25 Pm Up club, erotiek
00 10 De aanslag, Ned film
Ned. 3
19 10 Tibet, dok
21 58 De seringentuin, ballet

ZONDAG 21 JAN.
BRT1
11 00 De zevende dag, praatkaffee
13 00 Sunday proms, koncert
14 00 Huizen kijken, info
14 30 3 uur Jessie, gevar progr
17 30 Leven... en laten leven, milieuprog
18 45 Sportweekend
20 15 Langs de kade, serie
21 15 Het ei van Christoffels, magazine
22 00 I.Q., kwis
22 50 De verovering van het luchtruim, dok serie
VTM
14 05 Benson, sene
14 30 Walters verjaardagshow
16 00 Beauty and the beast, serie
17 00 De kinderakademie
18 05 Schaduwen in de wildernis, dok
20 00 Wedden dat...?, spel
21 50 Murphy Brown, serie
22 45 My Geisha, film
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Ned. 1
1615 Howard's way, serie
1810 Vara's kindermenu
19 08 Flying doctors, serie
19 52 Laat maar zitten, serie
21 48 Cagney & Lacey, serie
22 34 Bart Peeters op zoek naar Hollandse kost
Ned. 2
19 00 Bij Lobbith, praatshow
20 10 We zijn weer thuis, serie
20 37 Sammy and Rosie get laid, film
2218 Transit, dok
22 39 Blackadder, sen

MAANDAG 22 JAN.
BRT1
17 30 Sinja Mosa, serie
18 00 Jeugdprogramma's
20 00 Buren, serie
20 20 De drie wijzen, spel
21 00 Man...vrouw, serie
21 50 In-grid! In-gridl, sportkwis
22 50 De ontvoering,, serie
BRT 2
18 45 Rin, serie
19 00 Zonen en dochters, serie
20 50 Benin, dok
22 30 Zesdaagse van Antwerpen, rep
VTM
17 30 Lassie, serie
18 05 Cijfers en letters
18 30 The power the passion, serie
19 30 Rad van fortuin
20 00 Wie ben ik?, spel
20 30 MacGyver, sene
21 30 Golden girls, serie
22 30 Vroemtuigen, info
23 00 Murphy's law, serie
Ned. 1
15 30 Angel and the Badman, film
17 40 Kro Kresj, kmderprogr
20 15 Telebingo, spel
21 40 Liefde, niets dan liefde, sene
23 10 Mamma Lucia, serie
Ned. 2
20 27 Wintertriatlon Inzell, sport
22 45 Snoops, serie

DINSDAG 23 JAN.
BRT1
17 30 Sinja Mosa, serie
18 45 Op het terras, seniorenmag
20 00 Buren serie
20 20 Zeker Weten?, praatshow
21 25 Johnnywood, nieuw talent
21 55 Mobiele mensen — auto, info
22 45 De draad van Ariadne, praatprogr
BRT 2
18 45 Rin, serie
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 lemandsland, toer info
21 40 De Vlaams-Nationale Omroepstichting
22 30 Zesdaagse van Antwerpen, report
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VTM
17 30 Lassie, sene
18 05 Cijfers en letters
18 30 The power, the passion, serie
19 30 Rad van fortuin
20 00 Island son, sene
21 00 Klasgenoten, Guy Verhofstadt
22 30 Jake and the Fatman, serie
Ned. 1
16 41 Ja natuurlijk, Europa, natuurdok
17 40 Disney Parade
20 21 Een tijd van oorlog, sene
21 15 Paul Daniels, goochelshow
22 12 Hier en nu, aktualiteiten
Ned. 2
17 15 Het erfgoe dGuldenburg, serie
17 55 De Galapagos-eiland, natuurfilm
1815 Kleine spoorlijnen, dok
20 27 Medisch Centrum West, serie
23 20 Brigitte Bardot: SOS, dok
Ned. 3
1910 Alqerije, dok
21 03 China in revolutie, dok.

WOENSDAG 24 JAN.
BRT1
16 00 Buster, jeugdfilm
17 30 Sinja Mosa, sene
20 00 Pak de poen, loterijshow
21 30 Stijl, over antiek
22 45 Even die ademhalen, sene
BRT 2
18 45 Rin, serie
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 Sportavond
VTM
16 30 Knightrider, serie
17 30 Cijfers en letters
18 05 VTM-Super50
19 30 Rad van fortuin
20 00 The great Northfield Minnesota raid, film
21 35 Star, filmnieuws
23 00 Hunter, serie
Ned. 1
15 30 Achter de duinen, natuurfilm
18 28 Avonturenbaai, serie
19 55 The Campbells, serie
20 35 Natuur van Australië, dok
Ned. 2
16 00 The painted desert, film
19 25 Die 2, serie
20 28 Tour of duty, sene
21 55 Rur, praatshow
23 10 Twilight zone, sene
Ned. 3
20 25 Hans Vonk in Dresden, klassiek
21 27 Als de wind je komt halen, TV-film

DONDERDAG 25 JAN.
BRT 1
17 30 Sinja Mosa, serie
20 00 Buren, sene
20 20 Felice!, spel
21 00 Feestje bouwen, vertelling
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 45 Première, filmnieuws

EEN FILM PER DAG
BRT 2
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Wie schrijft die blijft, lit. info
20.50 Een hondse namiddag, film
VTM
17.30 lassie, serie
18.05 Cijfers en letters
18.30 The power, the passion, serie
19.30 Rad van fortuin
20.00 Tien om te zien, sfiow
21.00 Flamingo road, serie
22.30 The Nutt House, serie
23.00 Hogan's heroes, serie
Ned. 1
18.07 Vara's kindermenu
19.22 De baas in huis, serie
20.20 Zeg 'ns aaa, serie
20.55 Wereldwijs, kwis
22.29 Golden girls, serie
Ned. 2
19.00 Growing pains, serie
20.27 Lucas, film
22.50 Karel, praatsfiow
Ned. 3
21.03 De bezetting, dok. serie

VRIJDAG 26 JAN.
BRT1
17.30 Sinja Mosa, serie
20.00 Buren, serie
20.25 Dodelijke val, film
22.50 Tijd is geld, tin.-ekon.
23.00 Overleven en dood, film

Monique Van de Van in liet oorlogsdrama „De Aanslag". Zaterdag 20
januari op Ned. 2, om Ou.10.

ZATERDAG 20 JANUARI

DE AANSLAG
Ned. film van Fons Rademakers uit
1986 met Huub Van der Lubbe, Derek de
Lint en Monique Van de Ven. Deze bewerking van de bestseller van H. Mulisch
was in 1987 goed voor een Oscar voor de
beste buitenlandse speelfilm en gaat^
over een familie in Harrlem tijdens de
Duitse bezetting in 1943. (Ned. 2, om
Ou.10)

ZONDAG 21 JANUARI
BRT 2
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Filmspot, filminfo
20.30 De verbeulemansing, serie
21.45 Perzië, dok.
VTM
17.30 Lassie, serie
18.05 Cijfers en letters
18.30 The power, the passion, serie
19.30 Rad van fortuin
20.00 Bompa II, serie
20.30 Christine, film
22.55 Sister Kate, serie
23.20 Crime story, serie
Ned. 1
19.20 Volmaakte vreemden, serie
20.30 Milieu privé, dok. serie
21.20 Nitwits, serie
22.30 Liefde, niets dan liefde, serie
23.10 Crash, TV-film
Ned. 2
19.30 Familie Oudenrijn, serie
20.27 Bananasplit, verborgen camera
23.00 Onze ouwe, serie
Ned. 3
21.07 Ncoturne, eenakter

SAMMY AND ROSIE
GET LAID
Stephan Frears brengt in deze film uit
1987 bijtende kritiek op het Engeland van
Margareth Thatcher. Een Pakistaans politikus is naar Engeland gekomen om zijn
zoon opnieuw terug te winnen. (Ned. 2,
om 20U.37)

MAANDAG 22 JANUARI

LES TRICHEURS
Franse film uit 1983 met Jacques Dutronc, Bulle Ogier en Karl Wallenstein.
EIric, een venwoed gokker, heeft in het
casino van Madeira een heel pak geld
verloren. Bij het verlaten van de speelzaal ziet hij een vrouw met het nummer 7
op haar blouse... (RTBf, om 20u.10)

DINSDAG 23 JANUARI

SOUS LE SOLEIL
DE SATAN
Franse film uit 1987 met Gérard Depar-
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dieu, Sandrine Bonnaire en Maurice Pialat. De priester Donissan ontmoet op een
nacht de duivel. Hij is zodanig onder de
indruk dat hij zich nog slechts een doel in
het leven stelt: de bestrijding van het
kwaad. Bekroond op het festival van
Cannes met een Gouden Palm. (RTLTVI, om 22U.45)

WOENSDAG 24 JANUARI

THE GREAT
NORTHFIELD
MINNESOTA RAID
In 1876 worden in Minnesota enkele
gangsters vrijgelaten. De overheid is ervan overtuigd dat zij tot betere gevoelens
zijn gebracht... Amerik. film uit 1971 met
Robert Duvall en Cliff Robertson. (VTM,
om 20u.)

DONDERDAG 25 JANUARI

DOG DAY AFERNOON
Net voor de middagsluiting overvallen
drie mannen een bank. De direkteur en
een aantal bedienden worden gegijzeld.
Amerik. film uit 1975, naar een echt
gebeurd gijzelingsdrama. Met Al Pacino,
Penny Allen en Chris Sarandon. (TV 2,
om 20U.50)

VRIJDAG 26 JANUARI

DEATHTRAP
Amerik. film uit 1982 met Michael Calne, Christopher Reeve en Dyan Cannon.
Toneelschrijver Sydney Bruhl zit zonder
inspiratie. Op een dag krijgt hij een scenario toegestuurd... (BRT 1, om 20u.2S)
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MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 24
HORIZONTAAL
4. Stemming in de nawinter (7,3)
7. Bij een bepaalde buiging houdt dit kledingstul< op (9)
8. Aan die WIJ-redakteur hoor je de l<lanl<
(4)
9. Vreemde groene personen die je met
een mes bewerl<t (8)
10. Kleding voor mensen die veel aan lichaamsbeweging doen (9)
12. Bleke voedingsstof (5)
15. Hij houdt zich bezig met zoete diertjes
(5)
16. Voorloper van de BRT (3)
17. Hier is sprake van achting (3)
18. Wat zielig, onvoltooide lichaamsdelen (4)
19. Metaal ter vervaardiging van tralies (9)
20. In en soms om (2)
21. Verliet de zee (6)
VERTIKAAL
1. Afmeting van het parlement in één richting (12)
2. Als dit sein gegeven wordt, begint het
(12)
3. Op hetzelfde moment zou je met goed
de helft kunnen volstaan (12)
4. Klein hemellichaam, maar met veel invloed (8)
5. Oogmerk (8)
6. Min of meer scheel en soms vals (5)
10. Een vis die alsmaar bochten maakt? (7)
11. Verkiezingskandidaten hebben dit gemeen met de zon (7)
13. In het water liggen, minstens zeven dagen (5)
14. Postale afkorting (2)
19. Dit afgesneden takje zit op een uitgekozen plaatsje (4)

OPLOSSINGOPGAVE23
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SATERDAG

Horizontaal: 2. idioot; 6. bijkans; 9.
centrifuge; 10. huistelefoon; 12. Rijnaak; 13. Deerlijk; 15. voorradig; 17.
ijspret; 18. dankgebed; 20. betrekking;
22. ring; 23. Frank.

DDR-burgers willen geen...
...Stasi-geld meer betalen.
Staatssekretaris In het nauw
Chevalier-seul.
Happart wil vrede
Leert hij zijn Voer-streken af?

Vertikaal: 1. moestuin; 3. draaimolens;
4. vijftiende; 5. zachtaardig; 7. het hart
op de tong; 8. herinneringen; 11. raket;
14. luren; 16. gebonden; 19. ober; 21.
koers.

Mandela voor vrije markt
Kaap de Goede Koop.
Scifo niet mee naar Athene
Last van dikke nek. En zo...

WINNAAR
OPGAVE 22

„Op de maan landen is minder
belangrijk dan de mensheid in
leven houden."

De winnaar van deze week komt uit 2510
Mortsel. Zij heet Mia Boudewijn en woont in
de Rode Leeuwlaan 37. Proficiat Mia!
WIJ - 19 JANUARI 1990
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A. Toynbee
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FOTOKWIS

FOTOKWIS: EEN REIS
DOORHEEN EUROPA
Onze fotokwis sloeg wel degelijk aan. De
gele briefkaarten stroomden dan ook op
onze redaktie binnen. Onder de vele inzendingen waren er amper vijf deelnemers die
de tien Europese steden korrekt op een rijtje
konden zetten. Lottrekking was dan ook
nodig om de prijswinnaars aan te duiden.
Grote struikelstenen waren de foto's 6 en 7.
Meermaals werd Berlijn (6) vernoemd en het
Barrikadenplein (7) verhuisde naar Luxemburg.
De oplossingen:
1. De stad in twee gedeeld door de „blauwe" rivier, de Donau, met een zicht op het
parlementsgebouw is BOEDAPEST
2. De bedoelde „Parel van de Adriatische
kust" is de Joegoslavische stad DUBROVNIK.
3. De admiraal die uitkijkt over de rivier is
Michiel De Ruyter. Hij werd geboren in 1607
en versloeg meermaals de Engelsen op zee.
Hij voer op „De Zeventien Provinciën" en
zijn standbeeld prijkt in zijn geboortestad
VLISSINGEN.
4. Het paleis dat gebouwd werd vanaf
1695 en omstreeks 1750 erg verbouwd is
betreft Schönbrunn en staat in de muziekstad WENEN.
5. Het getoonde wereldberoemde gebouw
is het Louvre in PARIJS.

6. De gigantische tribunes waren meermaals gevuld met de hoogwaardigheidsbekleders van het derde Reich en bevinden
zich in NUERNBERG.
7. Dit gekende plein, bewaakt door Vesalius, is ons aller Barrikadenplein in hartje
BRUSSEL.
8. Dit universiteitsgebouw hoort thuis in
MOSKOU.
9. Dit wereldberoemde „Palazzo Vecchio"
siert de ware kunststad FIRENZE.
10. The Houses of Parliament bevindt zich
uiteraard in LONDEN.
En dan nu de WINNAARS;
Het gastronomisch weekeind voor twee
personen in Hotel-Restaurant San Martino in
Voeren wordt gewonnen door: ALFRED DE
MEYER, Everparkstraat 36 in 9050 Evergem.
Het Guldensporenspel werd in de wacht
gesleept door ROGER DE VOCHT, Gentbruggekouter 15,9219 Gent-Gentbrugge.
Het boekenpakket wordt gewonnen door:
de familie ROBERT-LIBERT, Weverboslaan 26, 9219 Gent.
Hartelijk proficiat aan de winnaars en dank
ook aan alle deelnemers.
Wij vragen de winnaars kontakt te nemen
met de Wij-redaktie (tel. 02-219.49.30) om in
het bezit gesteld te worden van de prijzen.

SNOEKBIER,
BLONDJE
UIT ESEN
In Alveringem overleed op 13 april 1989 de
91-jarige Omer Derickx, die zich in 1922 als
brouwer kwam vestigen te Fortem in brouwerij „De Snoeck". Deze ambachtelijke brouwerij ontstond rond 1870; er werd gebrouwen tot 1952. Daarna werd het industrieel
gebouw opslagruimte voor bieren en frisdranken, dat van grote brouwerijen werd
afgenomen. Zo evolueerde de voormalige
brouwer noodgedwongen tot drankventer.
De Werkgroep voor Industriële Archeologie
in de Westhoek nam het initiatief om dit
unieke relict voor de bezoeker aantrekkelijk
en toegankelijk te maken.
Al het brouwersmateriaal van De Snoek is
niet alleen ter plaatse bewaard gebleven,
maar dateert daarenboven ook nog grotendeels uit de 19de eeuw. Een voor Vlaanderen uniek feit! Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd immers in bezet België door de
Duitsers elke kopervoorraad opgeëist voor
de oorlogsindustrie. De brouwerij-mouterij
De Snoek bleef gespaard door haar ligging in
„Bachten de Kupe", het klein stukje onbezet
België. Tijdens de Koreaanse oorlog, in de
jaren vijftig, scoorde het koper op de wereldmarkt een hoge prijs. Bovendien daalde de
rendabiliteit van de kleinere brouwerijen. Zo
besloten vele brouwers hun bedrijf te ontmantelen. Brouwer Derickx zag er echter van
af om deze trend te volgen.
Er wordt thans hard gewerkt om dit oude
gebouw nieuw leven in te blazen. De architekten Kris Herteleer en Rudy Vereecke
zetten zich aan de tekentafel. De historikus
Frank Becuwe maakte, geruggesteund door
de grafici Stefaan Sampers en Henk Dezuttere, een voorstel voor de inrichting. Samenlevingsopbouw Westhoek steunde waar nodig. Financiële steun werd toegezegd door
de Koning Boudewijnstichting, het Europees
Regionaal Fonds via de GOM West-Vlaanderen en de gemeente Alveringem. Door de
„Dolle Brouwers" uit Esen werd het Snoekbier, een blond biertje (7°) met nagisting, op
de markt gebracht om het projekt te steunen.
Een bak (24 flessen van 33 cl.) kost 500 fr. (-i250 fr. leeggoed). Het is te verkrijgen bij de
Dolle Brouwers zelf, op de Blankaart (lepersesteenweg 56 te Woumen) en bij de leden
van de werkgroep.

Deze foto heeft de meeste deelnemers aan de fotokwis misleid. Deze tribunes
zijn te bekijken in Nürnberg.
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U kunt ons verder helpen door een gift op
rekening 000-0000004 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding ,,De
Snoek"-Alveringem. Een bedrag boven de
1000 fr. is fiskaal aftrekbaar.
WIJ - 19 JANUARI 1990

UIT DE REGIO

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van
maandag 15 januari j I heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabnels volgende mededelingen verspreid
ten behoeve van de pers
Het VU-partijbestuur besprak tijdens haar vergadenng o m het pensioendossier en het kollokwium
van het Davidsfonds van zaterdag te Leuven

PENSIOENDOSSIER
Het Partijbestuur stelt vast dat de vergrijzing en
ontgroening hun invloed doen gelden op de betaalbaarheid van de sociale zekerheid Deze invloeden
zullen pas ten volle spelen vanaf het jaar 2010 Alle
demografische prognoses wijzen immers op een
daling van de bevolking,, doch vanaf 2010 zal het
aantal bejaarden zeer sterk toenemen, en dus ook
de pensioenuitgaven en verzorgingskosten, terwijl
deze lasten door steeds minder schouders zullen
gedragen worden, omwille van de dalende aktieve
bevolking
Daarnaast werden de werknemers de laatste 15
jaar aangemoedigd om vervroegd uit het arbeidsproces te treden, via de stelsels van brugpensioen
en brugrustpensioen, zodat nu op 55 jaar slechts 1
op de 2 aktieven nog werkt Deze maatregelen
waren nodig om de nijpende werkloosheid op te
vangen Soortgelijke maatregelen, die het ver-

vroegd uit het arbeidsproces treden aanmoedigen,
zullen tot 2010 nog nodig zijn, omdat de werkloosheidscijfers tot dan nog vrij hoog zullen liggen
Daarom pleit de Volksunie voor een omkeerbaar,
betaalbaar en eenvoudig stelsel van fleksibele
pensioenleeftijd, en verwijst hiervoor naar het wetsvoorstel van gewezen VU-senator Roger Blanpain,
dit voorstel laat alle werknemers, mannen en vrouwen, de keuze om op pensioen te gaan tussen 60
en 70 jaar, met een volledig pensioen (40/40sten)
vanaf 60 jaar indien men dan 40 jaar gewerkt heeft
Wie voor 60 jaar op pensioen wenst te gaan, kan
dit, met verlies van een aantal 40sten Wie na 60
jaar blijft doorwerken en op latere leeftijd op pensioen gaat (bijv 65 j ) , krijgen een aanmoediging
door een hoger pensoen (45/40sten) Deze regeling maakt de stelsels van brugpensioen en brugrustpensioen overbodig, zodat ze dan ook kunnen
afgeschaft worden
Ouders die een aantal jaren uit het arbeidscirkuit
gestapt zijn om hun kinderen op te voeden, kunnen
deze jaren inbrengen als gelijkgestelde jaren, zoals
VU-volksvertegenwoordiger Nelly Maes voorstelde
Dit voorstel is betaalbaar, en moet voor verandering vatbaar zijn wanneer de demografische evoluties dit noodzakelijk maken

ADOPTEER EEN ZUIDVLAAMSE BOERDERIJ
EUVO (Europa der Volkeren), zet een konkrete
Vlaamse aktie op voor Zuid-Vlaanderen Voor 1000
fr kan iedere Vlaming ,,meter" of,,peter" worden
van een boerderij met een Vlaamse naam in ZuidVlaanderen

Veel straatnamen worden door de gemeentebesturen in Zuid-Vlaanderen opnieuw vervlaamst
Ook de meeste boerderijen in Zuid-Vlaanderen
hebben nog oude Vlaamse namen die soms honderden jaren oud zijn en de geschiedenis van de
hele streek in zich dragen

In Zuid-Vlaanderen (Frans-Vlaanderen) neemt de
bewustwording van het Vlaming-zijn bij Franse
staatsburgers met rasse schreden toe Dat wordt
zowel materieel als immateneel vanuit (BelgischjVlaanderen ondersteund De verkoop van Zuidvlaamse kaas (,,fabrique en Flandre") ter ondersteuning van het Nederlandsonderricht in ZuidVlaanderen IS daar een volgehouden en suksesvol
voorbeeld van Deze wordt georganiseerd door de
vzw EUVO uit Brugge

Deze aktie moet dan wel financieel ondersteund
worden Wie 1000 fr stort op ondervermelde rekening wordt,,peter" of „meter" van een hoeve Wij
bezorgen U naam en adres van ,,Uw" hoeve Op de
datum van de naamplaatsing wordt u uitgenodigd

Om de Vlaamse eigenheid van Zuid-Vlaanderen
nog duidelijker in het daglicht te stellen heeft EUVO
een nieuwe aktie opgezet die steun verdient vanuit
alle Vlaamsbewuste middens

Uw storting is welkom op rekening 475-106942112 van vzw EUVO, St Kruisstraat 5 te 8320 Brugge
Inlichtingen zijn steeds te bekomen bij Geert Demeyere, Manitobalaan 2 te 8200 Brugge, tel 050/
38 91 86

Om het straatbeeld te vervlaamsen wil EUVO
naamborden met de Vlaams hoevenamen opnieuw
aanbrengen Tijdens de Paasvakantie van 1990
zullen jongeren deze naamborden aanbrengen

PRENTKAARTEN UIT FRANS-VLAANDEREN
Menschen Lyk Wyder is een Frans-Vlaamse
Vereniging die gevestigd is in Godewaersvelde (F)
bij Poperinge Ze heeft tot doel de betrekkingen
tussen beide Vlaamse gebieden te bevorderen
door allerlei kultureleaktiviteiten op touw te zetten
Daarvoor hebben wij fondsen nodig
WIJ stellen u onze eerste twee reeksen 2 x 20
verschillende briefkaarten voor die Frans-Vlaanderen afbeelden (opnamen en pentekeningen van J Cl Bottin uit Ochtezeele bij Cassel (F VI)

Opsturen naar F Allacker (namens de Vereniging M L W )
St Janskruisstraat 4, B 8970 POPERINGE,
Giro 000-1602114-62 (of cheque ingesloten)
Naam
Adres

Donkerbruine afdruk op ivoorkleurige achtergrond Tweetalige beschrijvingen Niet beschikbaar in de winkels Een origineel geschenk om een
verzameling te beginnen

Reeks A D
Reeks B D
Reeksen A
Integraal ten bate van

Stuur de bon op naar F Allacker St Janskruisstraat 4, 8-8970 Popennge Giro 000-1602114-62
Reeks A of B 340 fr Reeksen A -i- B 620 fr

Onze prentkaarten worden alleen per post of
op onze stand verkocht

WIJ -
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Ik bestel

(340 fr)
(340 fr)
+ B D (620 fr)
M L W vzw
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Verder pleit de VU ervoor de verschillen tussen
de hoogste en de laagste pensioenen te verminderen, en een aantal onrechtvaardigheden tussen de
verschillende sektoren weg te werken, met name in
een aantal bedreigde sektoren waar men al veel
vroeger van een volledig pensioen kan genieten
Tot slot IS het voor het partijbestuur duidelijk dat
we naar een nieuw evenwicht in het bedrijfsleven
moeten evolueren jongeren moeten meer kansen
krijgen en sneller kunnen doorstromen op de arbeidsmarkt, zonder enkele jaren een omweg te
moeten maken in allerlei nepstatuten, ze moeten
sneller van lijnfunktie naar staffunktie kunnen overstappen, tenwiil ouderen stelselmatig hun loopbaan
afbouwen en hun ervaring ten dienste stellen van
de jongere generatie

DAVIDSFONOSKOLLOKWiUM
Naar aanleiding van het Davidsfonds-kollokwium
dat zaterdag in Leuven plaatsvond, stelt het VUpartijbestuur het volmondig eens te zijn met de
uitspraak van DF-erevoorzitter Clem de Ridder dat
Vlaanderen nood heeft aan het aankweken van een
Vlaams nationaliteitsgevoel en een nieuwe politieke kulluur Dit Vlaams nationaliteitsbesef en een
nieuwe politieke kuituur kunnen inderdaad vooral
tot stand gebracht worden via het gefederaliseerde
ondenwijs De Vlaamse regering draagt terzake een
loodzware verantwoordelijkheid
De VU steunt de oproep om de petitie voor meer
autonomie en betere demokratie van het Aktiekomitee Vlaanderen '90 te ondertekenen De partij
schaart zich achter de doelstellingen van dit komitee en zal bij de onderhandelingen over de derde
faze alles in het werk stellen om zoveel mogelijk
van dit eisenprogramma te verwezenlijken

WERKGROEP
MIGRANTEN
ANTWERPEN
De Wetstraat buigt
migrantenbeleid, het
aktualiteit Binnen de
Werkgroep Migranten
voor de metropool

zich deze dagen over het
vraagstuk blijft dus in de
Antwerpse VU doktert een
aan een specifieke aanpak

De Antwerpse VU wil daarbij de nota van mevr
D'hondt en de VU-migrantennota toetsen aan haar
reeds eerder gemaakte eigen nota De Antwerpse
VU vertrekt daarbij van de tip van mevr D'hondt dat
„om doeltreffend te zijn het migrantenbeleid moet
aangevuld worden met een aan de plaatselijke
situatie aangepast beleid "
VU-Antwerpen wil dit waarmaken in het vooruitzicht van haar plaatselijk kongres verder dit jaar

UIT DE REGIO

BRUSSEL, DE RAND
EN VLMNDEREN:
INFO-AVONDEN
De Vlaamse werkgroep De Vrede organiseerc
een drietal info-avonden rond de problematiek van
de verfransing, een facet van de zogenaamde
olievlek
Deze info-avonden zullen doorgaan op vrijdagen
26 januari, 2 februari en 9 februari in het ontmoetingscentrum Merselborre te Vlezenbeek telkens
om 20 uur
In een eerste luik, op 26 januari, komt Brussel
aan bod met vooral de geschiedkundige achtergronden van de verfransing van onze hoofdstad
Gastspreker is Roel Jacobs, stadsgids en Brusselkenner bij uitstek
In een tweede schuitje, op 2 februari, willen wij
deze problematiek belichten van uit de rand, daar
waar men met verfransing leert leven, ja zelfs in
een minderheidspositie wordt gedrukt Voor deze
avond nodigden wij huisarts Andre Lerminiaux uit,
Drogenbossenaar, die vergezeld zal zijn door enkele medestanders uit andere faciliteitengemeenten
HIJ IS een van de promotoren van ,,De Zes"
Een derde avond, op 9 februari, zal de staatshervorming belicht worden en de gevolgen hiervan op
Vlaanderen, de Rand en Brussel Pascal Van Looy,
verbonden aan het L Dosfelinstituut zal ons te
woord staan en de nodige toelichting verschaffen
ADVERTENTIE:

STAD DIEST
Het College van Burgemeester en
Schepenen maakt bekend dat er bij de
stad Diest volgende betrekkingen vakant Zijn:

— 1 funktie van
bibliothecaris
(voltijds)
— 1 funktie van
bibliotheekassistent
(deeltijds: 20 uren per
week)
— 2 funkties van
bibliotheekbedienden
(deeltijds: elk 19 uren per
week)
Deaanwervingsvoorwaarden, alsmede het programma van de bekwaamheidsproef zijn te verkrijgen bij de stedelijke personeelsdienst, alle werkdagen van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur
tot 16 uur (tel. 013/31.21.21).
Kandidatuurstellingen dienen per
aangetekende brief gencht aan het College van Burgemeester en Schepenen
en dienen daar aan te komen uiterlijk
op woensdag 31 januan 1990
NAMENS HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
De Secretaris,
De Burgemeester,
R. TIMMERMANS
H MARSOUL

AMNESTIE-AKTIE IN GROOT ASSE
De VU van Asse heeft het met bj woorden gelaten
en haar aktie, een vriendelijk gebaar, werd een
ontroerend gebeuren in de week tussen kerst en
nieuwjaar
Aan alle repressieslachtoffers woonachtig in
Groot Asse werd aan huis een geschenk bezorgd in
de vorm van een fles prima vocht, en aan de
weduwen een tuil mooie rozen
Meestal opgewekt, maar soms ontroerend, was
het te zien en te horen hoe erkentelijk deze mensen
waren met het gebaar van de Volksunie Ziehier
enkele zinnen uit de gesprekken Vriendelijk bedankt, maar dat was werkelijk met nodig' Hugo
Schillz heeft voor mij uiteindelijk gezorgd' Vic
Anciaux dat is een grote meneer' Wens hem nog
vele jaren' Jet Valkeniers heeftin zes maanden tijd
in Brussel meer gedaan dan zijn voorgangers in
jaren' De figuur van Johan Sauwens spreekt de
mensen aan' Paul Van Grembergen spreekt recht

ONTMOETINGSDAG
FVKRODENBACHFONDS
Naar jaarlijkse traditie organiseert het FVK-Rodenbachfonds op 27 januan 1990 een Landelijke
Ontmoetingsdag voor de aangesloten organisaties
en andere belangstellenden De Landelijke Ontmoetingsdag 1990 gaat door m het Kultureel Centrum van de Abdij van Affligem
De gespreksnamiddag tussen H SchiltzenDr L
van Egeraat wordt wellicht het hoogtepunt van
deze Ontmoetingsdag Deze gespreksnamiddag
staat open voor
een ruim publiek
Vlaanderen, op weg naar zelfbestuur'
Vlaanderen, een staat op zoek naar een eigen
identiteit'
Vlaanderen-Nederland, meer dan eenzelfde taalgemeenschap'
Vlaanderen, een kulturele minderheid in een
eengemaakt Europa'
Deze vraagstukken behoren ongetwijfeld tot de
aktuele gespreksonderwerpen binnen de Vlaamse
beweging Het antwoord op de gestelde vragen ligt
met steeds voor de hand De stroomversnelling
waarin het federalisenngsproces in de voorbije
jaren terecht kwam, maakt nochtans een globale
visie op Vlaanderen in de jaren '90 meer dan ooit
noodzakelijk
Het wordt een boeiende konfrontatie tussen een
Vlaams-nationaal politikus en een Noord-Nederlandse Vlaanderen-kenner
De gespreksnamiddag gaat door op 27 januari
1990 om 14 uur in het Kultureel Centrum van de
abdij van Affligem, Abdijstraat 6 te Affligem-Hekelgem

GAAT NIET DOOR
De vormingsdag over ,,de rechten en plichten
van de gemeentemandataris" georganiseerd door
het arr Halle-Vilvoorde, voorzien voor zaterdag 20
januan 1990 te Wemmei gaat met door
Uitgesteld is echter met afgesteld Wij laten u
spoedig weten wanneer deze vormingsvoormiddag
wel zal plaats hebben
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naar het hart' enz enz
groot

Het entoesiasme was

Het werd ons te machtig wanneer een jonge
vrouw aan het wenen ging bij het overhandigen van
de rozen aan haar oude moeder
BIJ het terugkeren naar huis was ook onze
voldoening groot iets te hebben verwezenlijkt Wij
dachten regenngen, kerk en koning hoe is het
mogelijk zo onmenselijk te zijn voor uw eigen volk
en de laatste gevolgen van de respressie nog
verder uit te stellen' Het is wraakroepend, dat
gebeurt in geen enkel ander land Al bij al en
gelukkig werden vele gevallen individueel opgelost
in de jaren door de VU-mandatarissen Ook dat
hebben wij vernomen wanneer men praat met de
mensen zelf Daarom zijn ze de VU heel genegen
Het was een klem gebaar dat zeker zou moeten
nagevolgd worden in heel Vlaanderen, wij m Asse
zullen het zeker nogmaals herhalen'
F.V.R.

BRABANT
JANUARI
19 MOLENSTEDE: Open gesprek met Willy Kuijpers Om 20u in „Stille Kempen", Molenstede
Org VU-Molenstede
19 MACHELEN: Nieuwjaarsreceptie in kaffee De
Arend, Kerkplein, om 20u met Annemie Vande
Casteele die spreekt over De Jaren 90, een uitdaging voor de V U ' Inkom gratis Org VU-Machelen
20 WOLVERTEM: Nieuwjaarsreceptie in de
SportschuurteWolvertem,vanaf18u30 Org VUH^eise-Wolvertem-Oppem
20 LONDERZEEL: VÜ-bal in zaal Egmont met
het overbekende orkest van Eddy Smets
22 WOLVERTEM: Bezoek van afvaardiging van
nationaal partijbestuur in Sportschuur te Wolvertem om 22u Tesamen met afdelingen Gnmbergen,
Wemmei, Kapelle o/d Bos en Londerzeel
22 LEUVEN: om 20u in MSI 0215 (achter de
universiteitsbiblioteek) komt Herman Verheirstraten spreken over immigranten Org VUJO-KUL
Inkom vrij Info Jeroen De Smet 016/25 93 94
24 TIELT-WINGE: Niet op 24/1 maar 24/2
26 TERVUREN: Nieuwjaarsreceptie met praatcafe, in de gemeentelijke feestzaal te Duisburg (Rootstraat), om 20u Or VU-Tervuren
26 BRUSSEL: Jaarlijks Groots Hutsepot-festijn,
in herberg De Viking, Arduinkaai (naast KVS) m
Brussel Met tombola Ook op 27 en 28 januari
27 WILSELE-PUTKAPEL: VU-wmterfeest, met
kaas- en vleesschotels, wijn en streekbieren en
optreden van muziekgroep Zakdoek, in de parochiezaal. Bosstraat, Wilsele-Putkapel
Vanaf
20u30
27 HOFSTADE: Bezoek aan Brussel met VUHofstade Parlement, katedraal en merkwaardige
plekjes van Brussel Rond 18u samenkomst in 't
Schuurke Info H Van Inthoudt (015/41 62 33) of
J Steenssens (015/61 33 58)
FEBRUARI
3 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 15e Groot Breugeleetfestijn In Taverne 't Misverstand, Brusselstraat
183, Grens Kapelle-Bodegem-Ternat Vanaf 18u
Ook op 4/2 van 11 u 30 tot 19u en op 5/2 vanaf 17u
Org VU-VB-Sint-Ulriks-Kapelle
16 STEENOKKERZEEL: Kaas- en Wijnavond op
Breugeliaanse wijze Vanaf 19u in de parochiezaal
van Steenokkerzeel (Centrum) Org VU-Melsbroek-Perk-Steenokkerzeel
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LEDEGEM: HARD TEGEN HARD
Tijdens de jongste Ledegemse raadszitting hekelde VU-oppositieleider Firmin Debusseré het financieel beleid van de SP-CVP-meerderheid Zij
schrapte voor dit jaar na drie begrotingsw^ijzigmgen
voor 33,5 miljoen frank o m 15 miljoen Openbare
Werken, 5 miljoen voor de automatisering van de
gemeentediensten, 750 000 fr voor werken aan het
gemeentehuis en 11,8 miljoen fr werken aan de
kerk Deze uitgaven-vermindering staat diametraal
tegenover de verhoging van de belastingen Vandaar dat de oppositiegroep met sterke VU-steun de
begrotingswijziging met goedkeurde omdat eerst
10 miljoen nieuwe belastingen opgelegd werden
(een verhoging met 30 %) en dan de geplande
werken geschrapt worden
Ook de huur van een computer voor het gemeentehuis vond in de fraktie geen genade De meerderheid had enkele raadszittingen geleden 5 nieuwe
gewone tikmachines aangekocht In deze moderne
tijd met dito technieken kan men voor omzeggens
dezelfde prijs een computer met tekstvenwerker
aankopen die dan later nog in een groter geheel
ingepast kan worden Toch kochten ze een oude
knol en willen nu plots een koerspaard huren om
dan nog later er een aan te kopen Dit wijst op een
gebrek aan beleidsvisie Om even ook te illustreren
hoe de CVP-schepen van Jeugd handelt willen we
even volgend flagrant voorval uit de doeken doen

WEST-VUANDEREN

7 jaar dat hij in de jeugdraat zit (zat ) Alvorens de
vergadering te openen heeft hij Dessein uit de
jeugdraad gezet op basis van een voorbijgestreefd
artikel uit de statuten Dit zegt dat een gemeenteraadslid met in de jeugdraad kan zetelen tenzij hij
door de meerderheid van de gemeenteraad is
afgevaardigd (n b Geert Dessein is pas 27 jaar en
de vermelde afgevaardigden zijn er op 1 na boven
de 45 jaar) Volgens de letter heeft de schepen van
Jeugd dus gelijk, maar er is meer
In een vorige gemeenteraad interpelleerde Geert
Dessein de schepen waarom hij nog steeds de
subsidies van de jeugdverenigingen voor hun werkjaar 1988 nog met uitbetaald had Hij viel toen
kompleet uit de lucht, meer nog, hij wist er zelfs het
bestaan met van af Dit gebeuren heeft hem in
eigen kringen heel wat tegenwind bezorgd Vandaar dat hij, om zich te doen gelden, Dessein nu uit
de jeugdraad zet i p v per 1/1/89 wat hij toen kon
doen wou hij de puntjes op de i zetten M a w hij
heeft hem buitengezet als wraak omdat Dessein
zijn onbekwaamheid als schepen van Jeugd blootgelegd had en hij het,.aandurfde" de schepen op
zijn fouten en tekortkomingen te wijzen, wat toch
zijn taak is als gemeenteraadslid

DESSEIN BUITEN!

Het IS toch op zijn zachtst gezegd ver gekomen
dat de schepen van Jeugd iemand buitenspel zet
die zich juist voor diezelfde jeugd inzet i Begrijpe
wie kan

Op zaterdag 2 december werd de derde jeugdraad gehouden van 1989 Geert Dessein, tevens
VU-raadslid, begaf zich daarheen omdat hij ook
hiervoor een uitnodiging ontvangen had zoals hij
haast altijd naar de vergaderingen geweest is in die

Maar met getreurd de jeugd van jeugd weet (of
zal weten) hoe alles in elkaar steekt en de fraktie zal
zich verder voor de jeugd inzetten, hoewel zij
daarvoor nu andere wegen en middelen zal moeten
aanwenden

VU-HARELBEKE (KANTON) EENSGEZIND
OMTRENT SPIJKERLAND
De Volksunie, kanton Harelbeke (afdelingen
Deerlijk, Harelbeke, Waregem) stelt, na gemeenschappelijk overleg, dat de inplanting van een
industriezone op Spijkerland voor hen met hoeft

De industrie zelf moet milieuvriendelijk zijn veiligheid IS van primordiaal belang Reuk- en geluidshinder, grond- en luchtverontreiniging moeten echter onmogelijk worden gemaakt

Dit houdt evenwel geenszins in dat de VU-kanten
Harelbeke gekant ZOL zijn tegen de uitbreiding van
industrie en van nieuwe industne in eigen streek
Werk in eigen streek is steeds een politieke optie
van de Volksunie geweest

De ligging van een nieuwe industriezone is
eveneens van doorslaggevende aard binnen bebouwde kommen of palend aan nieuwe woonwijken
IS onaanvaardbaar

De keuze echter voor inplanting van nieuwe
industneen moet zorgvuldig gebeuren en o m
gebaseerd zijn op een Milieu-Effekten-Rapport

Vandaar dat de VU-Kanton Harelbeke, in samenwerking met VU-arrondissement Kortrijk mee wil
uitkijken naar alternatieve vestigingsplaatsen

VU-ASSEBROEK VERSLAAT VUBRUGGE-NOORD MET 6-5
De politieke boog mag met altijd gespannen
staan Daarom ontmoetten beide Brugse Volksunie-afdelingen mekaar in de sporthal van Zeebrugge
De partij zaalvoetbal verliep evenwichtig en
spannend waarbij buitenstaanders aangenaam
verrast werden door flitsende akties en technisch
hoogstaande patronen op het veld Na 40 minuten
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bleek Assebroek één goaKje meer gescoord te
hebben als hun vrienden van Brugge-Noord (de
jongste spruit van het Venetië van het Noorden) Na
de wedstrijd werd onmiddellijk besloten zo vlug
mogelijk de terugwedstrijd te spelen We houden u
op de hoogte Wie ook wil wedijveren met beide
ploegen, gelieve kontakt op te nemen met Patrick
Van Nieuwenhuyse, Zwanehoek 26 te 8000 Brugge
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JANUARI
20 VEURNE:StJozefzaalom20u FlorBarbry's
volkstoneel voor Frans-Vlaandern met „In de miroir" Tragi-komische evokatie Org VI Vriendekring Veurne-Ambacht
20 IZEGEM: Terrein 4 Stadion om 16u Voetbalmatch Vlaams Huis-Mayboys Org Voetbalklub
Vlaams Huis
25 IZEGEM: Bar auditorium. Kruisstraat 15 om
20u Pol Van Den Dnessche en Rik Verlinde over
de IJzerbedevaarten Inkom 50 f r , abonnees gratis Org Vlaamse Studie- en Vorminskring
25 VER-ASSEBROEK: Louis Verbeeck „In het
land van de glimlach" Om 20u in 't Leenhof, P
Verhaegheplein (bij de kerk) Inkom 150 fr, DFleden 100 fr Org DF-Ver-Assebroek
26 IZEGEM: Bovenzaal ASLK om 19u 30 Nieuwjaarsreceptie, met toespraken door Geert Bourgeois, Peter Ameel en VU-voorzitter Jaak Gabriels
Org VU-lzegem
27 IZEGEM: Terrein Jeugdcentrum om 14u
Voetbalmatch Elvisboys-Vlaams Huis Org Voetbalklub Vlaams Huis
31 OOSTENDE: om 20u in De Vlasschaart, Oudstrijdersplein 5 te Stene Dialoog-ontmoeting met
Koen Baert, Jan Loones en Jaak Vandemeulebroucke Org VU-arr OVD
FEBRUARI
2 IZEGEM: Openingen op het stadhuis om
19u 30 van de tentoonstelling met fotopanelen (A
Dierick) Het werk van Hugo Van der Goes (open
tot 28/2) Org VSVK-lzegem
9 OOSTENDE-VUURTOREN: Om 20u in zaal
Centrum, Stokestraat Info-avond over de rechten
en plichten van jongeren door Jan Loones Org
VU-Oostende Vuurtoren
10 SINT-KRUIS-BRUGGE: Wijn- en Kaartavond
Om 19u in zaal Rust Roest, Zuidervoontje te
Brugge Inlegprijs 60 fr Org VU-St Kruis-Brugge

OVER DE
IJZERBEDEVAARTEN
TE IZEGEM
Op verzoek van het IJzerbedevaartkomitee en ter
afsluiting van 60 bedevaarten naar de Graven van
de IJzer besloten Pol Van Den Dnessche en Rik
Verlinde in 1987 om een gemakkelijk leesbaar en
geïllustreerd overzicht te maken van dit toch wel
merkwaardige en lange verhaal
Het resultaat was het boek Zestig keer op bedevaart naar de IJzer — Volk word Staat, dat in 1988
verscheen
Er werd gekozen voor een kronologische benadering, van jaar tot jaar Bovendien vonden Van
Den Dnessche en Verlinde het noodzakelijk om de
historiek van die (meer dan i) zestig IJzerbedevaarten te plaatsen tegen de achtergrond van wat er in
die tijd in ons land en de rest van de wereld
gebeurde
Het boek is bovendien geschreven vanuit een
visie, een duidelijk geëngageerd standpunt, want
de beide auteurs bekennen zich uitdrukkelijk tot het
Vlaams-nationalisme
Pol Van Den Driesse en Rik Verlinde hebben het
op donderdag 25 januari in de bar van het auditorium. Kruisstraat 15 om 20u , over hun publikatie,
maar ook en vooral over de IJzerbedevaarten in hel
algemeen
Inkom 50 fr
(E-V-)

UIT DE REGIO

VERKEERSVRIJE BERGSTRAAT TE
HEIST O/D BERG
JANUARI
De Volksunie van Heist o/d Berg heeft de verkeersstudie van prof Mortelmans besproken Er
wordt vastgesteld dat de oplossingen om de verkeersstroom in Heist-Centrum om te leiden „te
teoretisch" worden voorgesteld Er werd geen
rekening gehouden met financiële mogelijkheden
en middelen Het bestaande gewestplan, waarmee
WIJ reeds lang leven, met zijn groenzones, woongebieden en landbouwgronden, wordt overhoop gehaald Het komt voor alsof de nieuw aan te leggen
wegen met de losse hand werden getekend op de
gemeentekaart De voorstellen tot ontsluiting van
Heist-Centrum komen dan ook onrealistisch over
De Volksunie verwerpt ten stelligste de „verplaatsing" van de expressweg Wij vinden de
noordelijke omleiding (via Averergten en door de
Netevallei) een onnodige aantasting van ons natuurpatrimonium Daarentegen vinden wij voor
Booischot-Centrum geen waardige oplossing in de
studie, wat toch ook de bedoeling was
De Volksunie vindt echter de uitvoering van
deelprojekten 1a en 1b een minimum bijdrage tot
oplossing van de verkeersproblemen in Heist Hel

betreft de bouw van een brug over Heist-Station
(met voetgangerstunnel) en de doortrekking van de
Boudewijnlaan tot aan de Westerlosteenweg Een
verdere aanleg tot aan de Herentalsesteenweg
(deelprojekt 1c) is zeer wenselijk De Volksunie
vindt dit noodzakelijk om het doorgaand verkeer
vlotter door Heist te brengen
Na uitvoering van deze werken wensen wij een
verkeersvrije Bergstraat Dit is een normaal en
logisch gevolg Misschien is het moeilijk realiseerbaar om deze straat over haar gehele lengte
,,autoloos" te maken Zeker is dat het gedeelte
tussen de Kattestraat en de Binnenweg hiervoor in
aanmerking komt Voor de overige gedeelten denken WIJ aan éénrichtingsverkeer
Immers, vele mensen verlangen een rustige
winkelstraat De verschillende parkings in de onmiddellijke nabijheid moeten dit mogelijk maken In
het betreffende gedeelte gaat het om maksimum 55
autostaanplaatsen langs de baan
Hierdoor kan de Bergstraat terug een echt „centrum" worden, waar het, tussen de groenvoorzieningen, heerlijk toeven is

VUJO-KAPELLEN IN DE AKTIE
De Volksuniejongeren uit Kapellen stellen met
verbijstering vast dat het Kapelse gemeentebestuur elke vorm van groenbeschermmg en openbaarheid van bestuur met de voeten treedt
Sinds begin '89 of de intrede van de koalitie o I v
Boeman Buchmann II, moet de bevolking het
volgende ondergaan
— Woonuitbreidingsgebied tussen de parkzone
Blauwhot en de Biartlei De ,.groene long" van
Kapellen wordt hierdoor volledig vermeld
— Inplanting van een appartementenkompleks
op terrein aan de Eikendreef Dit terrein (6000m2)
was normaal bestemd voor eengezinswoningen
— Stelselmatige ontbossing van Kapellenbos
— De kordate negering van de stem van de
burgers De Kapelse bevolking wordt nooit bij
voorbaat geraadpleegd voor belangrijke beslissin-

gen Meer nog
meerd I

we worden nauwelijks geïnfor-

Net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen eisen de Volksuniejongeren met klem
— Juiste informatie aan de burgers door een
(niet-politiek-benoemde)
informatie-ambtenaar
o IV een schepen voor Informatie
— De oprichting van een funktionele ombudsdienst en aktieve milieuraad
— Bescherming van het bestaande groen door
de onmiddellijke invoering van een verkavelingsstopi
Om deze eisen kracht bij te zetten, zal VUJOKapellen op zondag 21 januari (14 uur) een simbolische aktie voeren aan de Eikendreef

19 BOECHOUT: Nieuwjaarsreceptie in de benedenzaal van het gildenhuis St -Bavo te Boechout
Eregast minister Johan Sauwens Vanaf 20u
Org VU-Boechout-Vremde
19 LIER: Vlaams-Nationaal Centrum Lier (Berlarij), om 20u 30 Volkeren in Beweging Het grote
gelijk der Volksnationalisten Door Walter Luyten
Org VUJO-arr Mechelen
20 GEEL: Arrond Mosselfeest in zaal SintAmands Geel om 20u
21 HERENTHOUT: Kiennamiddag Trefcentrum,
zaal Lux Herenthout om 14u 30
22 KALMTHOUT: Nieuwjaarsontvangst om 20u
in „De Raaf", Withoeflei 2 te Heide Koffie of tee
met bakspecialiteiten Samenstelling jaarprogramma Org FVV-Kalmthout
23 KAPELLEN: Geneesmiddelen gebruik en
misbruik Door dr J Corthals Om 20u in De Oude
Pastone, Dorpstraat 45 Org FW-Kapellen
25 LIER: Dia-avond over Rusland Gastspreker
Walter Luyten Om 20u m VNC-Lier, Berlarn 80
26 TURNHOUT: Kienavond Vlaamse Kring turnhout in de parochiezaal van Zevendonk om 20u
26 HEIST: 23ste nacht der Vlaamse Zuiderkempen In zaal Eden, Bergstraat, Heist o/d Berg
Orkest Harry & the Music Line Aanvang 21 u
Inkom 60 fr Org VU-Groot-Heist
27 HOMBEEK: VU-Hombeek-Leest-Heffen organiseert I s m vzw Uilenspiegel haar jaarlijks ledenen simpatisantenfeest Gastspreker Willy Kuijpers Aperitief vanaf 19u 30 Tafelen om 20u 30
Deelname 600 fr oprek 001-1178201-18 van vzw
Uilenspiegel Dit m de bovenzaal van het Oud
Gemeentehuis
27 KAPELLEN: Nieuwjaarsreceptie met als gastspreker Daan Vervaet Gelegenheidstentoonstelling met werk van Chns Wynants en Ina Budding In
het Gemeentelijk Cultureel Centrum De Oude Pastorij, Dorpsstraat 45 Vanaf 19u Org VU-VUJOKapellen
28 ARENDONK: Kiennamiddag Vlaamse Kring
Arendonk in de Parochiezaal Sint-Jozef Voorh om
14u30
29 TURNHOUT: Kontakt top-basis VU-Rijkevorsel-Turnhout-Oud-Turnhout
30 MEERHOUT: Kontakt top-basis VU-Geel-MolMeerhout
FEBRUARI

ROEMEENS MINISTER TE HOBOKEN
Je bent Roemeen, hebt sinds jaren het spreken
met anderen verleerd en de repressie van een
regime aan den lijve ondervonden, en je landt op
Zaventem Je kent Willy Kuipers en dan ben je iets
later onder Vlamingen te Hoboken en Kontich Dat
overkwam Petru Pegela, kersvers minister van
Voorlichting, Informatie en Statistiek, tesamen met
de docente Frans Lucia Cosmin en de teaterstudente Rada Istrate Tesamen vormden zij een
staalkaart van de Roemeense bevolking De ouderen die 40/50 jaar verleerd hebben te „mogen
klappen" en de jongeren die noch oorlog noch
vnjheid gekend hebben maar die tesamen de moed
hadden zich te verzetten tegen dat feodaal regime

TERUG BOVENOP
Kommunikatie was er volop tussen Vlamingen en
Roemenen Al was het maar omdat beiden volksbelang voorop stellen De Vlamingen die dankbaar
moeten zijn omdat zij de eerste generatie zijn die in
eigen taal kan wonen, leven en werken En ook de

eigen staat herdenken en kunnen invullen met wat
wezenlijk is op sociaal, ekonomisch en kultureel
vlak voor eigen volk De Roemenen die hun eigen
land moesten heroveren Een land dat volledig aan
de grond zit, dat helemaal van nul terug moet
beginnen Maar die dat ook moeten tesamen doen
met hun ganse volk Met alleen goede wil komen
we er nooit, zei Petru Pepela Wij hebben dringend
hulp nodig en vooral steun Niet om ons te venvennen, wel om ons de kans te laten werken om er uit
te geraken Zoniet zal Roemenie er nooit in slagen
er terug bovenop te geraken
Te Hoboken werd het bezoek afgesloten met een
Roemeens strijdlied tegen de diktatuur, dat vandaag terug open en bloot kan gezongen worden
De Vlamingen zongen hun Gebed voor het Vaderland, een tekst die in een Belgische gevangenis
geschreven werd Beiden hebben taaie kracht
nodig om statig als een eik hun volk te doen
herrijzen
Hugo Hermans
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2 ANTWERPEN-STAD: Open Hoorzitting met H
Schiltz Zaal Hand in Hand, Ondenwijsstraat 41,
Antwerpen Aanvang 20u Gratis inkom Org VUAntwerpen
3 LAAKDAL: VU-Ledenfeest in zaal Lambertus
te Eindhout om 19u 30
3 NIJLEN: Week-eind hannggril in zaal Kempenland Ook op 4/2 Telkens van 17 tot 21 u Org VI
Knng Kempenland
4 MOL: Kiennamiddag Vlaamse Knng Mol, in
Parochiezaal Mol-Donk om 14u 30
10 HOEVENEN. Retrofuif, met toppers uit de
jaren 60 en aktuele hits Vanaf 20u 30 in zaal
Schutterhof, Kerkstraat Inkom 100 fr Org VUStabroek
10 HERENTHOUT: VU-afdelingsbal in zaal Lux,
om 20u
14 AARTSELAAR: Pingpongtornooi van VUJOAartselaar In het jeugdlokaal op het sportcentrum,
om 14u Inschrijven bij VUJO-bestuur of op 14/2
van 13u30 tot 14u Deelnemingskosten voorinschrijving 40 f r , de dag zelf 50 fr
16 ANTWERPEN: Open hoorzitting met H
Schiltz Zaal Carolus, Blancefloerlaan 1, Antwerpen LO Aanvang 20u Gratis toegang Org VUAntwerpen-Stad
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RECHT OP
ANTWOORD
„VU-geschenk van 10 miljoen voor
Dilsen-Stokkem"
Naar aanleiding van de bijdrage onder
bovenvermelde titel in uw tijdschrift van 5
januari 1990, toch graag enkele bedenkingen.
Naar mijn mening bedoelt J. Wampers dat
de heer minister een toelage van 10 miljoen
frank heeft toegekend voor wegeniswerken
in onze stad.
Voor zover mij bekend is hier geen sprake
van een geschenk — zeker niet van een VUgeschenk want bij mijn weten kwamen deze
budgetten niet uit de VU-kas. Alhoewel wij tot
op vandaag nog niet officieel op de hoogte
zijn gesteld van deze goedkeuring, toch al
bedankt mijnheer de minister!
De heer J. Wampers wordt door de VUraadsleden blijkbaar zeer slecht ingelicht
(ofwel IS de dossierkennis van deze mensen
zeer beperkt). De renovatie van het kasteel
+ bijgebouwen wordt inderdaad geraamd op
60 è 80 miljoen franken. De ruwbouw-werken
worden volledig, de speciale technieken gedeeltelijk door Monumentenzorg betoelaagd
voor 80 %.
Deze gebouwen zullen alle administratieve
diensten kunnen huisvesten.
Voor de renovatie van het hoofdgebouw
alleen (ruwbouw + sanitaire installatie) bedraagt de raming 14.636.410 franken.
In dit gebouw zijn voorzien: kabinetten
burgemeester + schepenen, sekretariaat.
Sociale Dienst, archief, dienst Informatie,
vergaderzalen, raadszaal, enz. — en niet
zoals wordt voorgesteld enkel het kabinet
van de burgemeester!
De Heirbaan in Elen — en dit weten de VUraadsleden — is aanbesteed én toegewezen.
Om aanvangsbevel te geven — en ook hiervan zijn de raadsleden op de hoogte — wordt
gewacht tot né de winterperiode.
Hubert Ramakers,
burgemeester Dilsen-Stokkem.

Kostuums naar maat.
HERENKLEDING

Vmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

De gevierde Jef Vanderhallen en zijn echtgenote Philomene.

JEF VANDERHALLEN GEHULDIGD
TE MAASMECHELEN
Tijdens het Sinterklaasbal werd Jef Vanderhallen
gehuldigd en tot erevoorzitter benoemd van de
afdeling Maasmechelen.
Afdelingsvoorzitter Jaak Croes vertelde hoe Jef
zich voor het Vlaams-nationalisme heel zijn leven
heeft ingespannen. Als één van de medestichters
van de Volksunieafdeling Maasmechelen is Jef
nooit meer weg geweest uit de werking van de
afdeling. Ontelbare keren kandidaat voor allerlei
verkiezingen.
Afdelingsvoorzitter Jaak Croes vatte de verdienste van Jef treffend samen door te stellen, dat door
mensen als Jef wij vandaag „vrij en vrank Vlaming" kunnen zijn. Ook de echtgenote van Jef
Vanderhallen, Philomene, werd door de afdelings-

voorzitter in de bloemetjes gezet. De manier waarop Philomene Jef heeft gesteund is meer dan
groots, stelde J. Croes.
Jaak Gabriels, wegens fam. omstandigheden
verhinderd, had een treffende brief geschreven
over de verdienste van Jef voor de VU.
Kamerlid Frieda Brepoels stond stil bij de onbaatzuchtigheid van Jef en vooral bij Jef zijn eigenschap om zo goed te kunnen luisteren naar de
mening van anderen.
Namens de afdeling kreeg de jubilaris een prachtig boek en zijn echtgenote werd bedacht met een
mooi bloemstuk.
Al met al een prachtig hoogtepunt van deze
fantastische avond.

LIMBURG
JANUARI
FEBRUARI
2 BREE: Nieuwjaarsreceptie VU-Bree. Pollismolen, vanaf 20u.30.
8 MAASEIK: Vertelnamiddag over A. Borms, met
film en dia-vertoning. In zaal Oase, Weg naar AS
70, Opoeteren. Om 15u. Org.: IJzerbedevaartkomitee kanton Maaseik.
9 BREE: Jaarlijks Gouwbal van VNJ-ümburg in
zaal El Torro om 20u.
16 LOMMEL: Willy Kuijpers over „Vlaanderen in

het Europa van 1993". Om 20u. in zaal Leukenhof.
Org.: VU-Lommel.
17 NEERPELT: Geologische en archeologische
werkgroep N.-Limburg houdt in zaal De Peel,
Norbertinessenlaan een tentoonstelling over fossielen, mineralen, stenen, aardewerk, werktuigen
uit vroegere tijden. Ook op 18/2. Telkens open van
10 tot 18u.
18 DIEPENBEEK: VU-Mosselfeest in zaal 't Stichelken, Brendelbaan 60. Inschrijving op voorhand
(011/22.41.23 of 011/32.16.30). Org.: VU-Diepenbeek.

ADVERTENTIE

RESTAURANT

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE

-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM
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091/60.13.37

Op 5 km van de Hsysel, baan Plantentuln.

LUNCH-TIME MENU
900 F p.p.
4 diensten
Banketzaaltj* gratis Voor al uw feesten
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MARKTMENU
1.300 F p.p.
5 diensten
Tel.

02/269.70.45

UIT DE REGIO

OOST-VLAANDEREN ^ i ^ f S i ^ J N L

APPELSIENPRIJS

JANUARI
20 ERTVELDE; Jaarlijkse ledensamenkomst VUErtvelde, met Breughelmaaltijd. Meer info volgt.
24 EVERGEM: Zwemvoormiddag. Vertrek 8u.20
kerk Belzele. Org.: FVV-Belzele.
30 EVERGEM: Nieuwjaarsviering FVV-Belzele,
in zaal Lescrauwaet om 18u.30. Breugelmaaltijd
aan 250 fr. voor leden. Niet-leden: 300 fr. Inschrijven bij bestuursleden.
FEBRUARI
2 BUGGENHOUT: Kultuurkafee, in taverne Pallieter te Opstal om 19u. Met panel van vijf personen
uit de kunst- en kultuunwereld. Org.: Vlaamse Kring
Buggenfiout. Info: 052/35.83.68.
2 AALTER: Vriendenmaal van de Vlaamse Vriendenkring in de gemeentelijke feestzaal van Lotenhulle.
3 IMPE: Jaarlijkse Pannekoekenavond. In zaal
Hofsmeer om 20u. 100 fr. p.p. Org.: VU-Lede.
9 SINT-GILLIS-DENDERMONDE:
Hutsepotavond in „In de Schuur", Toerrestraat. In aanwezigheid van Willy Kuijpers. Koor: Cantabeille. Org.:
VU-St.Gillis-Dendermonde.
20 ERTVELDE-RIEME: Show-avond met diverse
vedetten t.v.v. Roemenië. Parochiezaal, St.-Barbarastraat. Inkom 200 fr.

CAUDRON
PROTESTEERT
TEGEN WAALSE
VERVUILING
DENDER
In de Leefmilieukommissie van de Vlaamse Raad
van 12 jan. '90 interpelleerde kamerlid Jan Caudron over de massale vervuiling waardoor de Dender in Geraardsbergen in een schuimbad werd
herschapen.
Zeer waarschijnlijk ligt de oorzaak bij het detergentenbedrijf Despe in Ath, maar ook het metaalbedrijf La Floridienne en of de aardappelfabriek
Lutosa te Leuze kunnen verantwoordelijk zijn.
Interpellant herinnerde de minister aan zijn veelvuldige vroegere protesten tegen deze Waalse
bedrijven die met hun sluiklozingen de Dender van
bij zijn aanvang tot een giftige riool degraderen.
Caudron venwees ook naar de jaarlijks weerkerende massale vissterfte en stankhinder en eiste
een streng onderzoek en bestraffing voor de daders.
Hij vroeg ook wanneer de waterzuiveringsstations van Ath en Geraardsbergen operationeel
zullen worden.
Op zijn vraag wanneer minister Kelchtermans dit
probleem zal bespreken met zijn leefmilieu-kollega
van het Waals gewest antwoordde eerstgenoemde
dal maandag 15 januari het Interministerieel komitee Leefmilieu daarover vergadert.
Het toeval wil dat Jan Caudron volgende week
met de kommissie Leefmilieu een studiereis maakt
naar Londen om er de waterzuivering ter plaatse
van dichtbij te bezien.

De Persbond van de Denderstreek heeft naar
jaarlijkse gewoonte weer de Appelsien- en Citroenprijs onder de Aalsterse politici uitgereikt. De Appeisienprijs werd voor 1989 toegekend aan Jan
Caudron. Hij is de eerste die erin slaagt deze
bekroning voor een tweede keer te bekomen. De
motivatie vermeldt dat Caudron gedurende 25 jaar
als gemeenteraadslid een positieve inbreng leverde in het Aalsters bestuur.
Diezelfde Persbond verkiest ook elk jaar de
Aalsterse Figuur van het Jaar. Deze titel gaat naar
OMP of Oilsjterse Muziek Promotie. Door de perfekte organizatie van vlotte en minzame rockkoncerten, waarvan de opbrengst steeds naar een
goed doel gaat, bezorgde OMP de stad Aalst een
grensoverschrijdend imago op het popgebied.
OMP is een initiatief van o.a. VU-provincieraadslid
Willy Van Mossevelde en VU-kaderlid Michel Van
Brempt.

VU-AALST VOOR
ROEMENIE
Verleden dinsdag kwam algemeen sekretaris
Willy Kuijpers naar het Gulden Vlies — VU-lokaal te
Aalst om er in aanwezigheid van de Roemeense
minister Pepela de cheque van 200.000 fr. in
ontvangst te nemen ten voordele van onze broeders en zusters in Roemenië.
Het groepje rond Danny Denayer, Jan Caudron,
Magda Daelman, Gaby Baetens, Karel Van Reeth
en Joris Vonck had dagen aan een stuk met een
straataktie niet alleen kleren, dekens en eetwaren
maar ook nog een kleine 200.000 fr. bijeengebedeld. Het werd een hartelijke verbroedering onder
Roemeense en Vlaamse volksnationalisten.

VU-MERE-ERPE
OPNIEUW VAN
START
Op 7 januari bood de Volksunieafdeling MereErpe een nieuwjaarsreceptie aan haar leden aan.
De benedenzaal van Hof ten Dale was goed gevuld
niet alleen met eigen leden maar ook met afgevaardigden uit de zuster-afdelingen.
Na een kort welkomstwoord door gemeenteraadslid De Brouwer namen respektievelijk volksvertegenwoordiger Jan Caudron en minister André
Geens het woord.
Jan Caudron gaf ons zijn indrukken weer over de
bezoeken die hij bij de onderscheiden afdelingen
had gebracht, en minister Geens gaf op zijn beurt
een overzicht van het regeerwerk en de vooruitzichten in verband met de 3de faze van de staatshervorming.
Na het uitwisselen van onze wensen voor het
nieuwe jaar werd er overgegaan tot de verkiezing
van een nieuwe bestuursploeg.
Voorzitter: Lutgardis Masscho. Sekretaris: Joris
Coppens. Schatbewaarder: Frans Van Moorter.
Propaganda: Marina Van Impe en Joost Moereels.
Leden: Edgard Van Den Brulle, Geert De Coensel,
Nadine De Groote en Peter Van Der Eist. Gemeenteraadslid: Carlo De Brouwer. OCMW-lid: Willy
Van Der Eist.
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VU-GROOTEVERGEM HELPT
ROEMENIE
Gebrek aan initiatief vanwege het kollege van
burgemeester en schepenen doet de Volksunie het
roer in handen nemen.
Een kort overzicht van wat Evergem reeds voor
Roemenië deed.
Gemeenteraad april 1989: Volksunie stelt voor
deel te nemmen aan de aktie ,,Adoptie van een
Roemeens dorp". CVP-PW-meerderheid verwerpt
dit voorstel.
Gemeenteraad van juni 1989: Volksunie stelt het
voorstel terug op de dagorde. Het voorstel wordt
met een meerderheid van stemmen (VU, SP, Agalev en 1 CVP-raadslid) goedgekeurd. Kollege van
burgemeester en schepenen laat na het nodige te
doen voor de toewijzing van een dorp. Er volgt
klacht bij de goeverneur.
Gemeenteraad 21 december 1989: Volksunie
stelt voor 100.000 fr. te storten als hulp aan het
Roemeense volk. Het voorstel wordt door de burgemeester weggewimpeld.
De Volksunie adopteert Saschiz en wil hulp
brengen naar deze inwoners. Wij rekenen op steun
onder de vorm van: kindervoeding, konserven,
koffie, bloem, suiker, deegwaren, rijst, melkpoeder,
chocolade, smeerkaas; zeep; kledij: vnl. winterkledij, regenkledij, kinderkledij en degelijk schoeisel
(bij voorkeur samengebonden).
Het opgehaalde geld (in verzegelde bussen) zal
gedeeltelijk gebruikt worden om transportkosten
(huur vrachtwagen, taksen, brandstof, ..) te dekken.
De hulpgoederen zullen afgehaald worden op
zaterdag 20 januari '90 vanaf 9u. door bestuursleden van VU en VU-jongeren en vrijwilligers. Gelijktijdig zal met verzegelde geldbussen geld opgehaald worden.
De goederen zullen per vrachtwagen, vergezeld
van enkele bestuursleden naar het Roemeense
dorp Saschiz gebracht worden. Nadien is eeen
Roemeense avond gepland waarop het verloop van
de aktie van begin tot eindpunt zal belicht worden.

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

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platen handel
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
Steenvi/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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NIET ZO MOOI, VBO
Op pagina 1 van Het Laatste Nieuws van 5
jan '90 reageerde topman van het VBO dhr
Tony Vandeputte op het tekort van 397,2
miljard bfr Dit artikeltje kreeg als titel ,,Niet
zo mooi, Schiltz" Als er een minister is die
tenminste nog weet wat hij verklaart, specifiek op financieel- en fiskaal vlak, dan is dit
m i Hugo Schiltz Het VBO had er beter aan
gedaan te bevestigen dat het miljardentekort
van 1989 grotendeels veroorzaakt wordt
door de jaarlijks te betalen rente op de
staatsschuld En wie heeft feitelijk schuld
aan deze diepe staatsput' Het VBO met,
maar Schiltz nog véél minderi
J. Vannieuwenhove, Erembodegem

FIETSPADEN NU!
Gans Vlaanderen staat achter de eis
„Fietspaden n u ' " Ook Verkeersminister J
Sauwens deelt die mening en wil de achterstand wegwerken Het is echter onmogelijk
m kort bestek een achterstand van tientallen
jaren op te halen Wat jarenlang verwaarloosd werd IS met met eén pennetrek goed te
maken Schiet dus met op Sauwens maar op
de betonbaronnen en op de rabiate voorstanders van de SST, die niemand vraagt en
miljarden gaat kosten Moesten die miljarden
besteed worden aan fietspaden i
Wllfried Rosiers, Neeroeteren

ZUID-AFRIKA (1)
Graag zou ik senator Hans De Belder
willen feliciteren met zijn heldere bijdrage
over de veranderde situatie in Zuid-Afrika
(WIJ, 15 en 22 dec , 5 jan) Terecht stelt hij
dat Zuid-Afrika een nieuwe, meer opbouwende, politieke benadenng verdient Bovendien
IS het inderdaad zo dat wij, als we ons in onze
kontakten zouden beperken tot de kuituurverwante Afrikaners, Zuid-Afnka tekort zouden doen Zeggen bekommerd te zijn om
Zuid-Afrika en daarmee bedoelen enkel bekommerd te zijn om blank Zuid-Afnka kan
met Uiteraard is het wel zo dat voor ons,
Vlamingen, het eerste kontakt met ZuidAfnka meestal via de Afnkaner zal lopen Wij
hoeven ons toch zeker met te schamen voor
onze kultureel-histonsche banden die een
eenvoudig feit zijn'^i Onze interesse voor
Zuid-Afnka daar echter laten ophouden zou
een grote fout zijn Zuid-Afnka is een prachtig land dat het potentiaal in zich heeft om de
vele problemen waar het mee te kampen
heeft op te lossen In plaats van te proberen
Zuid-Afnka te isoleren, zouden we er beter
aan doen Zuid-Afnka te helpen dit aanwezigen potentiaal ten volle tot ontwikkeling te
laten komen Het heropnemen van het Kultureel Akkoord, waar zonder enige twijfel iedere Zuidafnkaan voordeel uit zou kunnen
halen, kan daarin een mooie eerste stap zijn
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Laat ons daar als partij nu eens werk van

ZUID-AFRIKA (2)
Terecht pleit senator De Belder voor het
heropnemen van het Kultureel Akkoord met
de Republiek Zuid-Afnka Het opschorten
van dit akkoord was in 1977 reeds hipokriet
en de opschorting nog langer handhaven is
ronduit dwaas Dit om twee uiteenlopende
redenen
1 de situatie is in Zuid-Afnka momenteel
zeker zo dat alle bevolkingsgroepen van het
heropnemen van dit Kultureel Akkoord zouden kunnen genieten
2 de 42 andere landen waarmee Vlaanderen een Kultureel Akkoord heeft afgesloten
zijn zeker met allemaal landen die om hun

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheid- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naarglang er plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een iezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.
politiek sisteem geroemd of geprezen kunnen worden Slechts enkele voorbeelden
nooit werden er bedenkingen gemaakt bij het
handhaven van het Kultureel Akkoord met
China, ook het Roemenie van Ceaucescu
mocht zich verheugen in een officieel kultureel akkoord met Vlaanderen
Hieruit blijkt dat zelfs als het om kuituur
gaat gewogen wordt met twee maten en twee
gewichten
Een jammere zaak
Steven Schepers, Leuven

VLAAMSE OPERA

~

Ik kom terug op het artikel van H v d P
over de Vlaamse Operastichting (VLOS) in
WIJ van 22 dec '89, dat mij wat ergert
Het IS zo dat de VU meegewerkt heeft aan
de omvorming van de vonge opera's van
Gent en Antwerpen naar de huidige VLOS
Zoals het werd voorgesteld waren er zogezegd twee redenen tot deze omvorming
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1 komen tot minder uitgaven
2 opvoeringen brengen van betere kwaliteit
Punt 1 WIJ brengt ons geen inlichtingen
Graag kreeg ik vergelijkende cijfers omtrent
de kostprijs van de vroegere opera en deze
van nu Beschikt U daar met over'? Dan lijkt
dit mij in het licht van uw artikel een ernstig
tekort
Wil men besparen'? Enkele punten ter
overa/eging
— Er werden een hele hoop waardevolle
mensen weggezonden (100 met vergoeding) ZIJ worden met meer ingezet Daarentegen werden anderen aangeworven i Dubbele uitgaven dus i En het menselijk drama
werd daarbij over het hoofd gezien
— Voor de nieuwe opera doet men buitengewone uitgaven meerdere miljoenen werden uitgegeven aan nieuwe instrumenten
daar waar vroeger de muzikanten hun eigen
instrument bespeelden Er worden ten behoeve van het publiek bijzondere tremen
ingelegd En bij de uitvoenng van Anadne
auf Naxis kon worden vastgesteld dat strijkers van het operaorkest werden vervangen
door leden van de I Fiamighi, het eigen
orkest van Werthen Jongens wat gebeurt
hier'
Punt 2 ik stel mij vragen over de noodzaak En tegen welke prijs"? Voorheen lokten
beide opera's ook volle zalen en ik heb er
alleen maar entoesiast publiek ontmoet Die
opera was er ook voor de kleine man, laat
ons hem Vlaming noemen Nu met meer (de
huidige entreeprijzen worden in WIJ met
vermeld) De vreugdekreten over de huidige
VLOS klinken in mijn oren vals
Jan Lauwers, Buggenhout
(ingekort)

WIJ 35 JAAR
In de eerste WIJ van 1990 wordt hulde
gebracht aan mevrouw Peeters-Nicasie, die
een deel van haar appartement in de Kartuizerstraat (Brussel) afstond als sekretanaat
voor de VU
Iemand die tientallen keren de trappen
naar die vierde verdieping heeft bestegen en
afgedaald met pakken van ons eerste blaadje, brengt mee deze hulde aan haar, aan
haar betreurde echtgenoot Karel Peeters en
aan de trouwe helper Ademar Vanderlinden
Ook deze laatste heeft helaas de triomf van
1989 (Vlaanderen met eigen gebied en eigen
regenng) met meegemaakt Helaas'
Mevrouw Peeters echter wel Op haar
manier heeft zij veel opgevangen en verwerkt wat te maken had met het „verdriet
van Vlaanderen" omdat het soms toch zo
moeilijk ging
Wie weet, mevrouw Peeters, dat we over
12 jaar uw honderdste jaar vieren U graag
gegund vanwege de toen door u tot lid 99
genoemde helper en zijn echtgenote
J.E.

Torfs- M. Vandamme, Oostende

FiMJhiiiiiiiJMüiikn:

NV BERT Cars en Trucks
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel. 02/582.13.12
02/582.04.10

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

DE PRIJSBREKER
Open van 10 tot 19 u.

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

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortier
02/428.69.84

DEVRIESE

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

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

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

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

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

TUINAANLEG
EN ONDERHOUD

baron ruztnclsun ' 8
8320 bruggr 4
baan brugge - Oostkamp
'^
050/35-4 04

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

PVBA

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

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Slnt-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
s 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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P A K K E T

Voor m'n autoverzekering
heb ik een veel nnakkelijker weg gekozen
Burgerlijke AanspraEén of andere wijsgeer
de KB-Autoverzekering breide
kelijkheid, Omnium, Rechtszei ooit "De wereld hoort
bijstand of een Verkeersontoe aan de stoutmoedigen"
gevallenverzekering voor
Kan ik helemaal inkomen KB - A U T O V E R Z E K E R I N G
het hele gezin en noem maar op Een totaalpakket
Vandaar dat ik af en toe de Ardense bossen induik
dat
deel uitmaakt van de KB-Autoservice
Dat ik de brave wegen links laat liggen en dat ik keer
En je kan steeds gebruik maken van de groene
op keer de moeilijkste routes uitkies Op m'n 4x4
telefoon van de KB voor een vlotte afwerking van de
kan ik altijd rekenen
schaderegeling De KB-medewerker adviseerde me
Net zoals op mijn bank, de Kredietbank Toen
Uiteindelijk een Alle Risico's-verzekering te nemen
ik deze jeep kocht (met een KB-Autolening), heb ik
Wie zoals ik graag de begane paden verlaat,
meteen ook een autoverzekering bij de KB genokan
beter op alles voorbereid zijn Je hoeft geen
men En met zonder reden, want de KB heeft nu
wijsgeer te zijn om dat te weten
samen met haar verzekeringsmaatschappij, een
*Omniver NV verzekeringsmaatschappij toegepak interessante formules uitgedokterd, vlot af
laten onder codenummer 0993
te stemmen op ieders budget en wensen uitge

Beter met de bank van hier.

