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LEPEL & VORK
Herberg Viking

Pesüiuranl « S t t l »

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

Guido 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.

'

02/219.49.30

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

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

Prijzen voor groepen
op aanvraag.
Sii

JS

(Karel Severs)

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

'tboerenhof

ffoffi

ktojst^stma 3 3Ó90 £>ree

(redaktie)

02/380.04.78

C"/'^ z ^

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

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

^

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Tel. 053-21.35.33

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— speclalteiten bruiloften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lldkaart:
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

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

ygtetta
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel. 058/288 007

Wi) bieden U
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
- Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
- Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Weekend verblijf
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden TCl. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem.

EERST DIT

BUITENLANDS AFWEZIG
IJ zijn slecht gediend als het om onze streven van de Baltische staten begrijpen? Moet het dat niet
buitenlandse betrekkingen gaat, zowel fe- klaar en duidelijk zeggen op het internationale forum? Kan
deraal als regionaal. Dat is dezer dagen België in Europa niet het voortouw nemen om deze zuurbenog maar eens gebleken en is verdraaid vochten Baltische onafhankelijkheid te steunen en tevens de
vervelend voor een land dat - om in hervorming van Gorbatsjov mee te helpen verwezenlijken?
herhaling te vallen - zoveel buitenland
Buitenlandse Zaken kan toch niet blijven zwijgen, zoals het
heeft.
zo onzedig over de Ceaucescu-terreur heeft gezwegen?
Het was te verwachten dat de ontboeze- Quatre-Bras beschikt toch over een wijdvertakt net van
mingen van Defensieminister Coëme over diplomaten die tijd en mogelijkheden hebben om antenne te
het terugtrekken van de Belgische troe- spelen en te spreken als het moet?
pen uit de Bondsrepubliek veel WetstraatHeeft Buitenlandse Zaken zicht op de toestand né een
stof zou doen opwaaien. Te veel stof in verhouding tot de mogelijke NAVO- beslissing tot terugtrekken van troepen?
Belgische bijdrage in het NAVO-geheel?
Vermindering van manschappen en diensten aan de NAVO
De klevere Coëme is er in geslaagd de minister van zullen defensiebesparingen opleveren. Minister van OntwikBuitenlandse Zaken, Mark Eyskens nog eens opnieuw voor kelingssamenwerking André Geens heeft bij de jaarwisseling
schut te zetten. Dat is niet proper van Coëme, maar het is zijn mening daarover duidelijk gesteld: gelijktijdig aangroei
verbazend hoe Eyskens zich blijkbaar steeds weer laat van onze samenwerking met de derde wereld en steun aan
vangen. Toen de Sovjet-Mig hier crashte was het Coëme die midden Europa.
zich, vergezeld van een meute joernalisten, naar WestMaar heeft Buitenlandse Zaken daar niets over te zeggen ?
Vlaanderen spoedde en Eyskens voor was om er de plaats Of dient het wenkbrauwgefrons van Mark Eyskens als een
van het onheil te bezoeken. Terwijl het oostblok In rep en roer regeringsmededeling beschouwd te worden?
stond vloog Coëme naar Praag en stal er de show,enz. En nu,
Eenzelfde lamlendigheid vertoont de Vlaamse regering. VUnog voor Buitenlandse Zaken nog
senator Hans De Belder heeft onlangs
maar één woord kon lossen, wil Coëme
de kat de bel aangebonden. Wij zijn
onze tiende provincie opdoeken.
buitenlands afwezig, stelde hij. Met
Mark Eyskens was op bezoek in
behulp van de kulturele verdragen die
Jordanië toen hij het bericht vernam en
volledig binnen de bevoegdheid van de
voelde zich in het kruis getast. Hij
Vlaamse Eksekutieve vallen zou de
verschoonde zich zwak. Toch zou dit
Vlaamse regering nu in staat moeten
kleine land eventjes groot kunnen zijn
zijn om met een eigen profiel op te
in de rol van sinjaalgever aan de groottreden in Europa en in heel de wereld.
machten.
Nog dit jaar moeten tal van Vlaamse
Een moeilijk moment voor Eyskens
kulturele akkoorden herbevestigd worwant ook de VSA hebben troepenverden, zij kunnen in één moeite aangemindering en het sluiten van enkele
past aan de nieuwe bevoegdheden die
bases aangekondigd. Eyskens komt te
de Vlaamse gemeenschap heeft verlaat, want ook de Bovenmoerdijkse
worven. Waarop wacht de Vlaamse
defensieminister Ter Beek wil troepenregering ?
afslanking en zelfs forse legerbesparingen.
Maar laten wij duidelijk zijn. Onze aanwezigheid in Europa
Men krijgt de indruk dat Eyskens van dat alles niet op de hoogte moet niet alleen uit liefdadigheid bestaan maar kan op het
is, want de anders zo praatgrage Leuvenaar piept niet. Of is hij er vlak van handel en uitvoer een grote nuttigheidswaarde
met zijn hart niet bij ? Beschikt hij op zijn departement niet over de hebben. Maar wat doet de Vlaamse regering om onze
juiste raadgevers? Coëme blijkbaar wel! Het is geweten dat de produktie, ons talent, onze wetenschap naar den vreemde te
ambitieuze eerste burger van Borgworm gestuwd wordt door zijn eksporteren ?
alerte adjunkt-kabinetchef Rik Coolsaet. Is het ook deze antiDe toestand is ook hier weer Belgisch, de elf Vlaams
NAVO-specialist die ijvert om de buitenlandse zaken naar ministers doen nu zo maar wat aan en kunnen wat hun
landsverdediging te verschuiven?
bevoegdheid betreft naar eigen goeddunken internationaal
Er valt nochtans in deze roerige tijden zoveel over het verkeren. Deze wildgroei houdt in dat er geen eenduidig
buitenland te zeggen. Hoe zal dit land spreken op de Vlaams buitenlands beleid mogelijk is. Wachten op de derde
ontwapeningskonferentie in Wenen? Daar heeft Eyskens met faze van de staatshervorming is niet eens nodig, en toch
nog geen woord over gerept. Hij zal dit toch ook niet aan gebruikt Vlaanderen niet eens zijn huidige buitenlandse
Coëme (en Coolsaet) overlaten?
bevoegheden. Dit is in hoge mate ergerlijk, zeker als wij zo de
Eyskens heeft mooi fluiten, maar het is toch maar weer vele mogelijkheden van onze nijverige regio onbenut laten en
Coëme die volgende week naar Moskou vliegt. Het wordt op den duur verkwanselen.
onderhand hoog tijd dat Buitenlandse Zaken wat van zich laat
Terwijl in Brussel buitenlandse regio's bij de vleet hun
horen. Heeft het departement dan werkelijk niets te zeggen ambassades komen installeren en hun mogelijkheden uitstalover wat er zich in centraal Europa afspeelt? Wat is haar vizie len blijft de Vlaamse regering aan wal staan. Ergerlijk I
op de mogelijke hereniging van de Duitslanden? Kan België
als geregionalizeerd land niet beter dan wie ook het vrijheidsMaurlts Van Liedekerke
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INHOUD
In de senaat hield VU-fraktieleider Vandekerckhove vanuit
zijn Limburgse ervaring een
sterk pleidooi voor de invoering van het residentsschap voor
migranten.

8

Stefan Ector van de VU-studiedienst neemt ons mee
voor een boeiende en verhelderende tocht achter de
schermen van de begrotingskontrole.
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Om de steeds toenemende afvalstroom in te dijken, hebben we een degelijk en duidelijk afvalbeleid nodig. Kamerlid Luk Vanhorenbeek twijfelt eraan of de plannen
van Milieuminister Kelchtermans
zullen volstaan.
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Een delegatie van parlementsleden bezocht Roemenië. Kamerlid Nelly
Maes brengt verslag uit.

M ƒ ^ Terwijl de Vlaamse strijdI % l verenigingen zich over de
I ^J toestand van de Vlaamse
Beweging beraden, diepte senator Willy Kuijpers een brochure op uit '39, getiteld ,,Nieuwe
richtlijnen in de Vlaamsche beweging?" Een vergelijking.
^
^
^J I
^
I

Sinds 22 december jl. is
de Brusselse katedraal
van Sint-Goedele en SintMichiel opnieuw toegankelijk voor het publiek. Archivaris
dr. Paul De Ridder leidt ons rond.
4
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^'J^^i^^ '^^ herstellingen
in de Sint-Michiels stuitten de restaurateurs op
een stapel vergeelde partituren. Intussen werd reeds de
straalplaat Kapelmeesters in Brussel uitgebracht.

32

In Rotterdam en in Zeist
lopen merkwaardige tentoonstellingen over Hollandse schilderkunst.

^

H
Ons voetbal telt geen
J V ^ twee, maar vier groten.
^
^
KV en Sporting zijn zwakker, en Club en Antwerp
komen sterker voor de dag dan
verwacht.
(omslagfoto Ronald Szommer)

DOORDEWEEKS

TROEPEN UIT
DUITSLAND?
De socialistische ministervan Landsverdediging Guy Coëme zegt in twee interviews te
overwegen om de Belgische troepenmacht
uit West-Duitsland terug te trel<l<en. Coëme
weet maar al te best dat hij daar niets over te
beslissen heeft. Ten eerste betreft het een
zaak van de héle regering. En ten tweede is
het de Mavo die aan een terugtrekking uiteindelijk zijn goedkeuring moet geven. „Aanpassingen in de koliel<tieve of zelfs nationale
defensie van de bondgenoten zullen in kollektief overleg plaatsvinden", zo zei de
Navo-woordvoerder in een reaktie op Coëme's uitlatingen.
Die eventuele vermindering of terugtre..
king van onze in Duitsland gelegerde troepen hangt, zo stelt de Navo, in de eerste
plaats af van de resultaten aan de Weense
onderhandelingstafel over de konventionele
ontwapening.
De opmerkelijke uitspraken van Coëme
dienen nochtans niet op voorhand afgeschoten te worden. De minister, een verduiveld
handige politikus, slaagde erin om het idee
van de terugtrekking op de agenda te plaatsen. Daar zal de terugtrekking en troepenvermindering in een sfeer van ontwapening,
ontspanning en oostelijke demokratisering,
wortel schieten en uiteindelijk onontkoombaar worden. Coëme gaf een knap lesje in
hoe een klein land op het internationale
forum mee kan spelen. De Waalse minister
danst daarbij met veel bravoere op de scheidingslijn van zijn bevoegdheid. Het is alvast
heel wat anders dan de slaafse Navo-hielenlikkerij van zijn voorgangers op Landsverdediging en Buitenlandse Betrekkingen.

INZAGERECHT
Artikel 84 van de nieuwe gemeentewet
luidt: geen akte, geen stuk betreffende tiet
bestuur mag aan het onderzoek van de
raadsleden worden onttrokken. Nochtans
gaf dit duidelijke artikel aanleiding tot heel
wat problemen in de gemeenten. Een onbetwistbaar inzagerecht werd er niet echt door
gegarandeerd. Minister van Binnenlandse
Zaken Tobback stelde in een omzendbrief
orde op zaken.
Daarin stipuleert hij dat de raadsleden
inzage mogen hebben in alle dokumenten
van gemeentelijk belang die zich bij het
gemeentebestuur bevinden, zoals studies,
dokumenten, briefwisseling, adviezen,...
Tobback stelt uitdrukkelijk dat het inzagerecht niet beperkt mag worden tot de stukken
van de agenda van de gemeenteraad.
De minister suggereert de gemeenten om
een register van in- en uitgaande stukken
aan te leggen, met een trefwoordenlijst en
een korte samenvatting van de dokumenten.
Spijtig genoeg verplicht Tobback dit niet.
Zelfs een brievenregister, in alle privé-bedrijven een onmisbaar werkinstrument, is met
verplicht. Het wordt wel aangeraden.
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stormweer levert steeds mooie plaatjes op. Hier gaat een auto gebukt onder
een omgewaaide boom op het Brussels Ambiorix-plein.
(foto Beiga)
Ook voltijds werkende verkozenen moeten
van het inzagerecht gebruik kunnen maken.
De raadsleden wordt ook toegestaan om een
kopieerapparaat te gebruiken, al kan Tobback de gemeentebesturen daartoe niet juridisch verplichten. Dat zou bijzonder interessant zijn: dan moet het gemeenteraadslid
geen universeel qenie zijn dat vlot kan kaartlezen, boekhoudkundige truuks kan ontdekken, allerlei wetteksten en reglementen in
een oogopslag kan ontcijferen etc.

UAARVTM:
De Vlaamse kommerciële zender VTM
vierde zijn eerste verjaardag. In het Casino
van Oostende werd dat door zestienhonderd
genodigden passend gevierd met een dertig
miljoen frank kostende show die vandaag
uitgezonden wordt.
VTM zorgde voor een regelrechte revolutie
in het Vlaamse televisieiandschap. Het sukses overtrof de stoutste verwachtingen, en
dat zowel wat de advertenties (inkomsten)
als wat de kijkcijfers (onrechtstreeks ook
inkomsten) betrof.
Het recept voor het sukses bestaat uit
kinderlijke
spelprogramma's,
populaire
shows, wat goedkoop Amerikaans vulsel,
regelmatig een film voor het grote publiek,
een suksesrijke Vlaamse sterrenkultus en
Vlaamse feuilletons die schitteren van platvloerse morsigheid. Kortom: Story op tv. En
de Vlamingen houden van VTM. Het steengoede logo prijkt zowat op de helft van de
Vlaamse auto's.
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...IN DE DROP?
Dit sukses betekent niet noodzakelijk dat
de Vlaamse kuituur er slecht aan toe is.
Zenders ais VTM hebben immers in elke
gemeenschap sukses. Alleen moet er voortdurend geijverd worden om ook eens wat
diepgravender programma's te brengen, ook
eens wat moeilijker te doen. Kuituur is een
konstante opdracht en geen venworvenheid.
Daarom is de BRT onmisbaar en mag de
openbare omroep zich niet steeds storen aan
(slechte) kijkcijfers. Daarom ook getuigt het
van weinig gezond verstand wanneer bepaalde kranten herhaaldelijk BRT en VTM
tegen elkaar uitspelen in hitparades van
kijkcijfers.
Een andere zaak is de ontgoocheling in
Vlaamse kringen over het gebrek aan Vlaamse strijdbaarfieid van de kommerciële zender. Wie gedacht had dat VTM mee op de
bres zou staan voor de Vlaamse eigenheid,
kwam inderdaad bedrogen uit. Met VTfi4
kwamen we van de regen in de drop, zei DFerevoorzitter De Ridder onlangs nog. Maar
ook dat is volkomen logisch. Als de IJzerbedevaart of het Zangfeest evenveel entoesiasme losweken als het wekelijkse Tien om te
Zien, zal VTM deze Vlaamse manifestaties
wel integraal uitzenden. Gesponsord door de
Kredietbank. Maar voorlopig moeten we ons
tevreden stellen met de BRT, die met De
\Mrbeulemansing bvb. een uitstekende
reeks over de vertransing van Brussel uitzendt.
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DUITSLAND
De vrije verkiezingen in de DDR werden
een flink stuk vervroegd. De Oostduitsers
mogen al op 18 maart hun stem komen
uitbrengen in plaats van op 6 mei. De vraag
wordt intussen gesteld of sommige oppositiegroepen nog wel de tijd zullen hebben om
zich op deze verkiezingen voor te bereiden.
Meer en meer speelt ook de relatie met de
westelijke buur mee: de Westduitse partijen
lopen zich de naad uit het lijf om een
respektabele evenknie te vinden in OostDuitsland. Voor de SPD vormt dit alvast geen
probleem. Sommigen verdenken er de sociaaldemokraten al van een komplot gesmeed te hebben met de SED om de kansen
van de met-socialistische krachten in de
DDR te verminderen.
Ook Moskou is ongerust. De vervroeging
van de verkiezingen, de arrestatie en dan
weer invrijheidsstelling van de zieke gewezen grote leider Honecker, de aanhoudende
eksodus naar het Westen en de invoering
van een kabinet van nationale eenheid, waar
ook de oppositie in opgenomen is, zijn voor
Gorbatsjov tekenen dat de evolutie in de
DDR weer eens een sterke stroomversnelling meemaakt. De roep om hereniging klinkt
nu niet alleen op straat, maar ook bij zowat
alle Oostduitse politieke groeperingen.
Zowel in het westen als in het oosten zag
men de zaken liever wat geleidelijker gebeuren. De kontrole over de gebeurtenissen
verliezen is immers voor beide machtsblokken vervelend en voor de stabiliteit van
Europa gevaarlijk.
Gorbatsjov riep dus de Oostduitse premier
Modrow bij zich om even te overleggen. De
Sovjet-leider maakte van de gelegenheid
gebruik om zijn bezwaren tegen een Duitse
hereniging gevoelig af te zwakken. Toch
dringt Gorbie aan op overleg en geleidelijkheid. Stel je immers eens voor dat de Oostduitse oppositie het vertrek van de 400.000
Russische militairen uit de DDR eist? Zonder
de garantie dat dit gepaard gaat met een
evenredige vermindering van troepen uit
West-Duitsland en de Europese Navo-landen.

VOEREN
Sommige PS-ers zijn blijkbaar nog niet
geleerd. In de parlementaire kommissie voor
de hervorming van de instellingen drongen
franstalige socialistische parlementsleden
erop aan om franstalige inwoners van Voeren stemrecht te verlenen voor de Franse
gemeenschapsraad en de Waalse gewestraad.
Voor de VU-fraktie in de Vlaamse Raad is
dit onbespreekbaar. In het regeerakkoord
staat ook dat daarvan geen sprake kan zijn.
Hetzelfde geldt trouwens voor de franstaligen in de Vlaamse gemeenten rond Brussel.
Wie incidenten zoekt, kan ze op dat terrein
zeker krijgen, stelde fraktieleider Van Grembergen.
De PS brengt met zulke standpunten het
WIJ - 2 FEBRUARI 1990

Tijdens zijn rondreis door de Sahel bezocht Paus Johannes Pauius II een
ziekenhuis voor melaatsten in Cumura (Guinee-Bissau). De paus noemde het
n.a.v. de Werelddag van de Melaatsten een schandaal dat de melaatsheid zich
nog kon uitbreiden, terwijl de mogelijkheid bestaat om de ziekte uit te roeien.
(foto epa)

federale territorialiteitsbeginsel en de federale loyauteit in het gedrang, zo luidt de mededeling. De VU-fraktie wijst er verder op dat de
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voortvloeit uit de federale
logika, en dat de nieuwe senaat de tweeledigheid van het land dient te weerspiegelen.

BENOEMING
GESCHORST
De Raad van State heeft een politieke
benoeming van de Vlaamse regering geschorst. Het gaat om de benoeming van Guy
Brouckmans tot direkteur-generaal in de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en
Leefmilieu (AROL). De schorsing gebeurde
na klacht van PVV-er Arnold Desmet, adviseur op het kabinet van de liberale gemeenschapsminister Waltniel.
De Raad van State volgde Desmet in zijn
argumentatie dat de benoeming van Brouckmans zuiver politiek was, dat er karrière- en
weddevoordelen bij gemoeid zijn, en dat hij
van de niet-inwilliging van die venwachting
morele schade heeft ondervonden. De Raad
van State oordeelde dat de Vlaamse regering, indien zij toch vond dat Brouckmans
benoemd diende te worden, deze benoeming dan maar had motiveren, wat met
gebeurd was.
De Raad van State maakte hiermee voor
het eerst van zijn nieuwe bevoegdheid gebruik en schorste via de snelle procedure de
politieke benoeming. De Vlaamse regering
zal na deze eerste schorsing dus goed op
zijn tellen moeten passen. Deze evolutie
moet toegejuicht worden. Al wordt voorlopig
de ene politieke lakei vervangen door een
andere.
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FACILITEITEN IN
VILVOORDE?
In het blad van het FDF van Vilvoorde gaat
de plaatselijke FDF-voorzitter met de oerVlaamse naam Messemaekers er prat op dat
hij, mits wat aandringen, toch zijn franstalige
zin krijgt van de provincie.
Zoals alle belastingplichtigen van Vilvoorde kreeg ook Messemaekers een stortingsbewijs in zijn bus voor de milieubelasting van
600 frank die de provincie Brabant heft. De
bijgaande verklarende nota was, niet meer
dan logisch, eentalig Nederlands. Waarop
Messemaekers prompt het dokument terugstuurde naar de provincie met de vermelding
En francais S.V.P. Ongelofelijk maar waar,
Messemaekers ontving het dokument in het
Frans.
Messemaekers riep volkomen onterecht
art. 19 van de gekoördineerde wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken van 18
juli '66 in om zijn slag thuis te halen. Dit
artikel bepaalt: ledere plaatselijke dienst van
Brussel-Hoofdstad gebruikt in zijn betrekkingen met een partikulier de door deze gebruikte taal, voor zover die taal het Nederlands of het Frans is. Messemaekers dient
nodig eens duidelijk gemaakt dat de Vlaamse gemeente Vilvoorde niet tot Brussel behoort, en ook nooit bij Brussel zal horen.
VU-provincieraadslid Guido Dosogne verklaarde dat hij tegen deze incivieke daad van
de provincie Brabant met alle kracht zou
protesteren. De franstalige milieubelasting
van Messemaekers kan nietig verklaard worden, en de verantwoordelijke ambtenaar bij
de provincie Brabant verdient een tuchtsanktie.

KORTWEG
• De rijzende ster in de Bondsrepublielc heet Oskar Lafontalne. Oe
soctaatdemokraat slaagde er bij de
deelstaatvert<lezingen in Saarland In
om de reeds voistrelrte meerderheid
van de SPD nog te verstericen. Latontaine gaat door als groen en rood en,
nog mooier, als tegenstander van de
Oostduitse InwIJidng in de BRD, bekoort hij ook het Repubtikaner-kies{Htbllek. Lafontalne wordt als kandidaat-bondskanselier de uitdager van
Helmut Kohl.
• Bi|na 900.000 bezoekers verdrongen zich In de Kelzelpaieizen om al
het moois op vier wielen te bewonderen. Koning Auto Is machtiger dan
ooit.
• De treinreizigers hebben een
nare week achter de rug. Eerst legde
de zware storm het spoorvertceer plat
(en de onaangepastheid van de
NMBS aan ongewone omstandigheden eens te meer bloot), en dan gingen de machinisten in staking. Het
Onafhankelijk Syndikaat van het
Spoorwegpersoneel, die niet door de
NMBS erkend wordt, slaagde erin,
met steun van het ACLVB, de pendelaars weer eens op de heupen te
werken.
• Het hevige stormweer zorgde ervoor dat de omzet van de doe-hetzelf-sektor vier keer hoger lag dan
normaal. Er werd reeds voor meer
dan 9 miljard frank schade gemeld.
• Oe Belgische wapenfabriek Fabrlque National <FN) zou In '89 één
miljardfrankverlies gemaakt hebben.
Een en ander zou te maken hebben
met de ontspanning op intematiortaal
vlak. Er is geen toekomst meer voor
de wapenindustrie, herstrulctureringsplan of niet.
M Polen wil lid worden van de Raad
van Europa.
• Onze noorderburen lieten zich
weer van hun sterkste zijde zien:
sinds het tv-biad Humo zich op de
Nederlandse markt waagt, stuurt de
helft van de Nederlandse omroepen
geen programmagegevens of persberichten meer naar Humo. De socialistische Vara verwacht van zijn personeel en medewerkers zelfs dat ze
niet langer Interviews toestaan aan
het Vlaamse weekblad. De Nederlandse omroepen, die zelf ook programmabladen uitgeven, zien een onverwachte Vlaamse konkurrent opduiken.
• De broer van Anderlecht-manager
Michel Versctiueren, de SP-senator
Karel Verschueren, had een mooi
plannetje opgevat om de rijke voett>alklub8 via de Nationale Loterij nog
wat ekstra rentesubsidies toe te
schuiven, op voorwaarde dat ze investeren in veliigiieidsmaatregelen.
Gepantserd glas voor de loges?
Verschueren kreeg tegenwind van
o.m. de Vlaamse Sportfederatie, de
VU m de CVP.

NORA TOMMELEIN
OVER HET JAAR
VAN DE FAMILIE
• 1994 wordt het Jaar van de Familie. Hoe
staan de vrouwenorganisaties hier tegenover?
„Het is nog te vroeg om de mening van de
vrouwenorganisaties te l<ennen. Zij l<unnen
hieromtrent nog geen standpunt ingenomen
hebben. De meeste verenigingen zijn echter
aangesloten bij de Nationale Vrouwenraad
en deze is dan ook de spreekbuis van wat
leeft onder de vrouwen."
• De Internationale Vrouwenraad vreest
dat het Jaar van de Familie bepaalde
individuele rechten in het gedrang brengt.
Waarom?
„Het voornaamste streefdoel van de vrouwenbeweging is steeds geweest het individuele recht op arbeid en daaruit voortvloeiend de ekonomische onafhankelijkheid van
de vrouw. Door in de verklaringen rond Het
Jaar van de Familie bepaalde verantwoordelijkheden opnieuw en uitsluitend aan de
vrouwen toe te vertrouwen, is het gevaar niet
denkbeeldig dat de vrouw terug „naar de
haard" wordt verbannen."
• In de dagelijl(se realiteit komen vrouwen haast nooit te pas bij de politleice
besluitvorming. Kan het Jaar van de Familie wat dat betreft kansen geven?
„Dat zal afhangen in de eerste plaats van
de vrouwen zelf: zullen zij hun plaats opeisen in de organen die tot politieke besluitvorming komen. In de tweede plaats zal hen,
door de huidige machthebbers, die plaats
moeten gegund worden. Wij weten echter bij
ervaring dat „politieke macht" het laatste is
dat uit handen wordt gegeven. Zelfs bij een
materie als „familie en gezin", die toch van
oudsher en in alle kuituren door vrouwen
wordt beleden, duiken de heren als grote
verdediger van de rechten van hun familie
op."

<^-

'"4

• Wat verwacht U van de itonsultatleve
kommissie die de overheid vermoedelijk
zal oprichten om initiatieven voor het
Jaar van de Familie te koördineren?

wenraden hopen van harte dat n.a.v. „Het
Jaar van de Familie" de vrouwen eindelijk
uit het koesterende cocon zullen kruipen
en voor de individuele rechten van alle
„De maatschappelijke evolutie is van die gezinsleden zullen opkomen."
aard dat het klassieke gezin meer en meer
verdrongen worddt door alternatieve ge- Nora Tommelein is voorzitster van de
zinsvormen, die vaak evenzeer waardevol VU-Vrouwen en ondervoorzitster Natiozijn. De Nationale en Internationale Vrou- nale Vrouwenraad.
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„MENSEN ZIJN
RARE GASTEN"
IJNA dertig jaar woon en werk ik
in een streek en een gemeente,
waar grote koncentraties aan
vreemdelingen of migranten aanwezig zijn. In Genk sinds veie
jaren meer dan 30 procent. In
mijn medische specialistenpraktijk had ik en heb ik nog met deze
mensen te maken. Persoonlijk
heb ik dit altijd als een boeiende
ervaring gezien, waarbij de positieve kanten in ruime mate de negatieve
overtroffen. Bij mijn eerste kennismaking
met Genk was bijvoorbeeld opvallend, welk
fraai Nederlands de kleine vreemde kinderen
onder mekaar spraken."

B

Zo leidde Rik Vandekerckhove zijn tussenkomst in, en hij plaatste er onmiddellijk een
andere levenservaring tegenover. „Voordien
was ikzelf gedurende een vijftal jaren in het
buitenland opgeleid, en had er wat minder
fraaie kanten van het vreemdeling-zijn ervaren. In Duitsland een „amtlicher Fragebogen" invullen is geen sinekure en al heb ik
mijn thesis in het Duits geschreven, ik was
niet in staat sommige vragen te beantwoorden. De medewerking van de plaatselijke
„Behörde" was allesbehalve vriendelijk, tot
op het ogenblik dat men vaststelde dat ik
assistent aan de universiteit was."

GEEN OPTELSOM
Meerdere malen heeft Vandekerckhove
zich nadien afgevraagd hoe een vrijwel ongeletterde landarbeider uit Cappadocië bij
ons wordt ontvangen bij de administratieve
diensten en de vreemdelingenpolitie, en hoe
hij het klaarspeelt zijn administratieve gegevens op papier te krijgen.
Alles bij mekaar vindt de senator dat zijn
ervaringen op het individuele vlak met de
vreemdelingen ruim positief zijn. „Eriszeker
geen reden tot een racistisch vooroordeel".
En meer algemeen is het zijn indruk dat de
mensen er individueel ook zo over denken.
„I\^aar mensen zijn rare gasten: wanneer ze
kollektief optreden denken ze soms totaal
anders."
De louter individuele benadering van het
migrantenprobleem is dan ook niet de juiste
invalshoek. Het probleem is heel wat omvattender dan de optelsom van de problemen
van enkelingen, hoe belangrijk deze ook
mogen zijn. „Wanneer er een bepaalde koncentratie ontstaat van migranten in wijken en
gedeelten van steden, dan ontstaan er speciWIJ - 2 FEBRUARI 1990

fieke samenlevingsproblemen, eigen aan
een gemengde samenleving. En het wordt
pas helemaal moeilijk wanneer het gaat om
een samen-leven met een totaal andere nietWesterse kuituur."
Op dat ogenblik verschuift volgens Vandekerkchove de eerder gunstige ingesteldheid
in een meer kollektieve, dikwijls Irrationele,
door angst gedreven houding van afwijzing.
„Blijkbaar is er een bijna mathematisch bepaalde grens waar de tolerantie en de verdraagzaamheid van een gegeven gemeen-

Na de Kamer kwam er ook f n de
Seftaat een debat over het migrantenbeleid tot stand. Het
dossier blijkt in de politieke
wereld dan tocii aan ernst te
iiebben gewonnen.
De fraktie van Rik Vandekerck«
iiove - zonder enige twijfel de
meest aktleve van het „Hoge"
halfrond - wist de gedachtenwisseling mede op een vrij
hoog niveau te tillen. Waiter
Peeters hieid een stevig onderbouwd betoog over de islam,
Jef Valkeniers ging nader in op
de situatie te Brussel en Bob
Van Hooiand schetste de eigenheid van de problematiek in
steden als Gent en Antwerpen.
Op deze tussenkomsten komen we zeker terug.
Vandaag blijven we stilstaan bij
de tussenkomst van de fraktievoorzitter »lf. Door zijn persoonlijke benadering, de heiderheid en het Inzicht maakte
deze een diepe indruk.
schap overslaat in een onverdraagzaamheid, in een misschien gedeeltelijk door
zelfbehoud ingegeven afweerreaktie."

ANDERE DIMENSIE

~

Vraag is, of het rapport van de Koninklijke
Kommissaris op deze vaststelling een voldoende antwoord geeft. Is het sein dat door
de autochtone bevolking bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd gegeven.
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Senator Rik Vandekerckhove waarschuwde krachtig voor een nieuwe go and stoppolitlek: „Mensen hierheen lokken in de
periodes van hoogkonjunktuur met nauwelijks waar te maken beloften om ze dan
te laten vallen ais bakstenen wanneer de
konjunktuur minder goed draait en de
gemeenschap met de brokken te laten
zitten.
wel voldoende begrepen? „Wen moet het
gevoelen wegnemen dat zij, de autochtonen,
niet gehoord worden, dat hun problemen —
overigens heel dikwijls dezelfde als bij de
vreemdelingen: kansarmoede, slechte huisvesting, onvoldoende onderwijs en scholing
— niemand meer interesseren." Rik Vandekerckhove is in ieder geval van oordeel dat
met deze bevolkingsgroepen een gestruktureerd overleg moet gebeuren. En hierbij
hebben de gemeenten een belangrijke taak.
In gezamenlijke gesprekken, autochtonen en
migranten, kunnen scherpe kanten van het
samen-leven uitgepraat en afgerond worden,
kan begrip groeien voor de problemen van
beide groepen.
Een ander gemis in het Koninklijk Rapport
is volgens de VU-senator het wezenlijke
verschil tussen de vroegere immigratiestromen en deze van de jongste 10 è 15 jaar. Er
Is het verschil In vestigingsplaats van de
Lees verder biz. 12
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CIJFERS EN LETTERS

Tevens drukken wij een tabel af waarin de
verschillende uitgavenkategoriën van de
overheid langs elkaar gezet worden. Daaruit
blijkt dat de transferten van de overheid naar
bedrijven en partikulieren bij ons nog hoger
liggen dan in de andere Europese landen.
Aldus willen wij aantonen dat de overheid bij
de verdere sanering van de overheidsfinan-

Vorige week bracht WIJ een uitvoerig
omslagverhaal over de begrotingswerkzaamheden. Deze w/eek willen wij een kijk
werpen achter de schermen van het werk
rond begroting. Ook worden de vele begrotingstermen bevattelijk uitgelegd. Wellicht
kan dit een hulp zijn bij het ontwaren van het
klassieke Wetstraat-latijn.

ciën bijna gedoemd is om in deze transferten
op zoek te gaan naar bespanngen.

Stefan Ector
VU-studledienst

Voornaamste uitgavencategorieën van de Gezamenlijke Overheid (in procent van het BBP)
Lopende
transferten

Overheidsconsumptie

Interestlasten

Openbare
investeringen

Netto kapitaalstransferten

Totaal

1990*

1990*

1990*

1990*

1990*

1990*

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Groot-Brittannië

22,4
24,3
20,4
14,3
17,3
25,5
16,1
20,4
27,8
32,6
14,5
13,0

15,5
25,4
18,4
21,1
14,2
18,3
15,5
16,9
16,4
14,4
14,2
19,6

Vo,7
7,0
2,7
10,0
3,3
2,8
8,8
9,1
0,9
5,9
8,2
3,0

1,6
1,9
2,3
3,5
4,3
3,3
2,0
3,4
5,7
2,3
3,3
1,2

0.4
0,4
1,0
0,8
1,0
0,1
0,2
1,2
0,9
1,3
0,8
- 0,3

50,6
59,0
44,8
49,7
40,1
50,0
42,6
51,1
51,7
56,5
41,0
36,5

Europese
Gemeenschap

20,2

17.7

4,8

2,7

0,6

46,0

* Economische vooruitzichten, mei-juni 1989.
Bron: Diensten van de Commissie.
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WELGETELD
1.411.500.000.000 FRANK

A

L bij al is de begroting een vrij
ingewil<l<elde en veelomvattende aangelegenheid. Tot de
laatste frank vi^orden de staatsuitgaven neergeschreven in
dokumenten. Hoe dit precies
in zijn werk gaat, de begrotingsprocedures met andere
woorden, werd ons uitgelegd
door de heer Robert Reynders, kabinetschef voor Begroting van minister Schiltz. Hij leidde ons
met zekere hand door het doolhof van algemene toelichtingen, ordonnanceringen, begrotingskontroles en bilaterale besprekingen. Het al dan niet bereiken van de begrotingsdoelstellingen is ook voor hem meer
dan een job, het is een passie, een erezaak.
Waar hij en zijn kabinetsmedewerkers desnoods dag en nacht mee bezig zijn.

EINDELIJK OP TIJD "~
Toen begrotingsminister Schiltz de taak
van zijn voorganger overnam was de normale begrotingscyclus totaal verstoord. In één
jaar tijd dienden drie begrotingen ingediend
en afgwerkt, werden voor 1989 de begroting,
de algemene toelichting en de programmawet opgesteld, en vonden twee begrotingskontroles plaats (88 en 89). In datzelfde jaar
werden ook faze één en twee van de staatshervorming uitgevoerd. Mét de, vanuit begrotingsoogpunt, zeer belangrijke financieringswet. Terzelfdertijd kon nog tijd gevonden worden om de begrotingsprocedures
fundamenteel te hervormen. Die achterstand
had natuurlijk te maken met de regeringskrisis waardoor het werk gedurende zes maanden werd stilgelegd. Ook tijdens het laatste,
politiek geladen, regeringsjaar van Marlen VI
en VII (overgangsregering) werd het begrotingswerk al vertraagd.
Het hoeft dus geen betoog dat het eerste
regeringsjaar een „hels" werkjaar was, voor
de minister in de eerste plaats, maar ook
voor hun administraties en kabinetten. En
voor de parlementsleden die in hun desbetreffende kommissies de algemene en departementele begrotingen voorgeschoteld
kregen. Op het ogenblik dat deze achterstand werd ingehaald is het werk trouwens
stilgevallen.
Meteen werd de nieuwe begroting voor 90
opgesteld en volgens de hervormde begrotingsregels op tijd Ingedien in het parlement.
Voor het eerst in meer dan vijftig jaar slaagde
minister Schiltz erin de begroting op tijd bij
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het parlement in te dienen. Voor het eerst
konden de parlementsleden het globale beleid van de regering onder de loep nemen
vooraleer de centen (deels) uitgegeven waren. De demokratische besluitvorming gaat
er dus op vooruit. Waardoor Hugo Schiltz
binnen zijn bevoegdheid meteen ook een
stukje realiseert van de nieuwe politieke
kuituur — meer en beter demokratie — waar
de VU nu al jaren op hamert.

MENSEN EN M I D D E L W
Om dit immense werk dagdagelijks te
realiseren heeft een begrotingsminister uiter-

Duizend vierhonderd en elf mii*
jard frank. Dat is het ronde
bedrag van de uitgaven die de
centrale of federale staat !n
1989 voor haar rekening nam.
Willens nIHens moet elke frank
niet twee maar drie keer worden omgedraaid vooraleer hij
over de toontïank gaat.
Dit is de taak van de begrotingsminister. Hij is een t>eet|e
het financiële geweten van de
regering. Hij ziet erop toe dat
de uitgaven van deze of gene
minister niet uit de pan vliegen
en ~ vooral de jongste jaren tracht om deze uitgaven waar
mogelijk bij te sturen.
aard een groep mensen rond zich. In de
eerste plaats is er zijn ABC, de administratie
begroting en kontrole. Die bestaat uit ongeveer een tachtigtal personen die verdeeld
zijn over de verschillende cellen en departementen. In de departementen zelf zoals
bijvoorbeeld Sociale Voorzorg en Landbouw,
zijn ook begrotingsspecialisten tewerkgesteld die evenzeer intensief meewerken aan
het opstellen van de begroting.
De begrotingsvoorstellen van de departementen worden bovendien ook door de inspektie van Financiën geanalyseerd. Ook zij
volgen per departement alle beslissingen die
uitgaven veroorzaken en moeten uiteindelijk
hun fiat geven over de al dan niet geoorloofdheid van deze uitgaven. Volgens kabinetschef Reynders zijn deze strukturen goed

10

uitgebouwd. Bemand met goed en gemotiveerd personeel schenken ze voldoening.
Het eigen kabinet van de minister staat
naast de administratie maar werkt er zeer
nauw mee samen. Binnen het kabinet bestaat ongeveer eenzelfde struktuur als bij de
administratie. Het kabinet mag en kan het
werk van de vaste diensten echter niet overnemen. Het moet wel ingeschakeld worden
wanneer er beslissingen nodig zijn die niet
alleen technisch, maar ook politiek van aard
zijn. Zo zijn er honderden. Kabinetschef
Reynders krijgt bijvoorbeeld dagelijks een
tiental dossiers op z'n bureau die over dergelijke problemen gaan. Een recent voorbeeld
is de berekening van de spilindeks, van
belang voor alle ambtenaren omdat ze een
loopaanpassing krijgen wanneer deze overschreden wordt. In december zou deze tot op
0,005 punt zijn bereikt. Rondt men naar
boven af, dan kost dit de overheid zowat 1,5
miljard meer. Een dergelijke beslissing wordt
uiteraard aan de minister voorgelegd, die dit
met zijn kollega's bespreekt of aan de ministerraad voorlegt. Ook zijn er specifieke belangrijke dossiers te behandelen met een
belangrijk begrotingsaspekt. Bv. de verlaging van de roerende voorheffing van 25 %
naar 10 %.
De begrotingsminister is de sleutelfiguur in
al deze werkzaamheden. Hij wordt geacht
alwetend te zijn. Dagelijks krijgt hij tussen de
50 en 200 brieven voorgeschoteld. Nog
steeds is zijn kabinetchef erover verbaasd
dat Hugo Schiltz erin slaagt om al deze
brieven en dossiers met evenveel aandacht
en kennis van zaken door te nemen. De
zestien dagelijkse werkuren van de minister
zijn trouwens de beste aansporing voor zijn
kabinetsleden om ook regelmatig diep uit de
reserves te putten. Zoals de boer leeft op het
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ritme van de seizoenen werken zij op het
ritme van de begrotingscyclus
Naast de administratieve kontrole op de
uitgaven zijn ook de brieven van het Rekenhof en de individuele parlementsleden belangrijk om een nauwgezette kontrole mogelijk te maken Al bij al wordt er dus heel wat
tijd en energie besteed om elke begrotingsontsporing in te kiem te smoren

OVERGANGSFAZE

~

Als er één kabinet is waar men een totaalzicht kan krijgen over alle verwezenlijkingen
van de staatshervorming dan is het wel dit
van begroting Daar worden immers de cijfers van de geregionaliseerde matenes in de
centrale boekhouding geschrapt Ook hier
geldt dat Rome en Parijs met op één dag
werden gebouwd Zo werden met de financieringswet van begin 89 duizenden ambtenaren overgeheveld naar gewesten en gemeenschappen In de praktijk duurde het wel
even voordat al die strukturen aangepast
werden zodat heel wat ambtenaren tijdelijk
nog uit de centrale kas werden betaald
Ook alle komputersistemen en doorverrekeningswijzen moeten worden aangepast
Daarin heeft de minister van Begroting en
zijn kabinet een echt stuwende rol vervuld
Achter de schermen houden zij de federalisering gaande Voor onze kabinetchef moet
de federalizenng uiteindelijk ook voor de
belastingbetaler positief zijn Gewesten en
gemeenschappen zijn nu zelf verantwoordelijk voor hun uitgaven en zullen ze daarom
ook beter beheren Men kan zich met meer
onder de nationale paraplu zetten

GROTE WIJZIGINGEN
Persoonlijk zijn deze twee jaren in de
praktijk van de staatswerking al enorm verrijkend geweest voor de heer Reynders Toen
bekend raakte dat Hugo Schiltz een kabinetschef Begroting zocht heeft hij met lang
getwijfeld Als verantwoordelijk burger én als
goede Vlaming en gelet op zijn technische
vorming (als makro-ekonomisch deskundige)
beschouwde hij het een beetje als zijn plicht
om in deze verantwoordelijke funktie te stappen De overgang van theone naar praktijk is
interessant Tevoren is de heer Reynders
ook al een tijd raadgever van de goeverneur
van de Centrale Bank van Burundi geweest
Toen als ekspert van het IMF Of hij zijn
ervanng van toen ook voor onze eigen
staatshuishouding heeft kunnen gebruiken
hebben we hem met durven vragen Wei
benadrukte hij dat het een zeer boeiende
ervanng is om de werking van het ganse
staatsbestel vanuit het standpunt van de
rentmeester te kunnen bekijken en bij te
dragen tot de grote wijzigingen in ons maatschappelijk bestel die hier hebben plaatsgegrepen de jongste twee jaar Een gevoel
waarin ook wij ons volledig kunnen terugvinden

BEGROTING DAG AAN DAG
Met de begroting wordt meestal het dokument aangeduid waann de inkomsten en
uitgaven van de staat worden opgetekend
Weinig mensen weten dat er voor en na het
publiek maken van dit dokument een hele
resem werkzaamheden ter voorbereiding,
opstelling, bijsturing en kontrole van deze
begroting uitgevoerd worden Dit is de
begrotingscyclus Het begrotingswerk is
het dag in dag uit beheren van de NV Staat
Een overzicht
In de lente van het jaar dat voorafgaat
aan het jaar waarvoor de begroting wordt
opgemaakt (voor de begroting 90 is dat dus
de lente van 89) maken de departementen,
de verschillende diensten van de overheid,
de nodige rekeningen van de financiële
uitgaven die zij zullen moeten doen Zij
stellen de begrotingen van hun departement op steunend op de onderrichtingen
van de minister van Begroting (de fameuze
,,begrotingscirkulaire") Daann worden de
uitgangspunten van de begroting vastgelegd de ekonomische groei, de inflatie, de
intrestvoet enz Dit is ook van belang om
een raming te kunnen maken van de inkomsten (belastingopbrengst) en sommige
uitgaven zoals de intrestlasten op schuld
Uiteraard heeft elke dienst en elke minister wel grootse plannen voor het departement Daarom vinden er in juni, begin juli
zogenaamde bilaterale besprekingen tussen de begrotingsminister en de afzonderlijke ministers plaats over de begroting van
het departement Met 20 departementen
en ministers een dag bespreking per departement neemt dit zowat een volle
maand in beslag Het resultaat van al deze
besprekingen wordt samengevat in een
globale begrotingsnota
Als iedereen in juli aan vakantie denkt
gaat het kernkabinet (de eerste minister,
de vice-premiers en financiën) in konklaaf
Meestal zoeken zij hiervoor de rust van een
kasteel of een priorij op Tijdens dit konklaaf worden de voornaamste bespanngsbeslissingen genomen die moeten toelaten
een aanvaardbaar begrotingstekort vast te
leggen De eerstvolgende jaren kan een
begrotingsminister enkel nog maar in zijn
wildste dromen aan een begroting in evenwicht denken Voorlopig moet hij het houden bij een zo laag mogelijk tekort
Tijdens het konklaaf worden de politieke
knopen doorgehakt om te komen tot een
begroting die de weerspiegeling is van het
beleid dat de regenng wil voeren Dat wordt
voorgesteld aan de hand van het draaiboek
Met dit draaiboek stelt de administratie
de algemene uitgavenbegroting en de departementele begrotingen op Deze laatste

dokumenten dienen volgens de nieuwe
begrotingsprocedures tijdig in het parlement te worden ingediend
Vóór 30 september moeten de Rijksmiddelenbegroting, de Algemene Uitgavenbegroting en de Algemene Toelichting van de
begroting van het volgende jaar worden
ingediend De Algemene Toelichten op de
begroting omvat zowel de inkomsten als de
uitgven Ze geeft een ontleding en een
samenvatting van de begroting, een ekonomisch verslag, een financieel verslag en
een raming over meerdere jaren De Rijksmiddelenbegroting bevat de ontvangsten
van de Staat en verleent machtiging om
leningen aan te gaan Met deze wet in de
hand kan de regering haar belastingen
heffen Ook de fiskale uitgaven, de uifzondenngen op deze belastingen, worden erin
opgesomd De Algemene Uitgavenbegroting verleend dan weer machtiging om de
uitgaven te doen Deze staan gegroepeerd
per programma zodat het beleid ook een
duidelijk prijskaartje krijgt
In de Administratieve Begrotingen (per
departement) worden deze programma's
op hun beurt uitgesplitst naar gedetailleerde basisallokaties Deze begrotingen moeten voor 15 december ingediend worden in
het parlement
De verschillende begrotingen worden m
de parlementskommissies besproken, geamendeerd en goed- (of af-)gekeurd
Terwijl deze begrotingswerkzaamheden
voor het volgende jaar doorgaan loopt ook
de begroting van hetzelfde jaar verder Het
IS mogelijk dat deze uiteindelijk (licht) moet
worden aangepast naar het einde van het
jaar toe, bijvoorbeeld omdat de voorziene
gelden te laag uitvallen Dit gebeurt dan via
de zogenaamde bijbladen op de begroting
De Begrotingsminister zal er wel op toezien
dat bijkredieten zoveel mogelijk gekompenseerd worden door minderuitgaven op
andere posten
De voorbereiding van de begroting van
een jaar begint dus lange tijd voor het jaar
uiteindelijk aanvat Omdat er ondertussen
wel wat kan veranderen in bijvoorbeeld de
ekonomische uitgangspunten, is het nodig
dat de regenng bijtijds haar begrotingen
bijstuurt Dit gebeurt in het eerste tnmester
van het jaar tijdens de zogenaamde begrotingskontrole Dit is ook het ogenblik dat er
eventueel beslist wordt bijkomende besparingen door te voeren
Tot slot weze vermeld dat elke begroting,
elk bijblad en elke wijziging binnen bepaalde periodes in het parlement moeten vrarden goedgekeurd vooraleer ze uitvoerbaar
zijn
sec.

Stefan Ector
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WETSTRAAT
(vervolg van biz. 8)

RARE GASTEN
migranten, maar ook op het vlak van de
etnische samenstelling. Juist de recente immigratiegolf van vooral Turken en Marokkanen vertoont grote verschillen Inzake kuituurpatroon en godsdienst, en heeft minder nelging tot aanpassing, inpassing, integratie.
„Ik vraag me dan ook af of het probleem
daardoor juist geen andere dimensie fieeft
gekregen, en of de maatregelen die voordien
bij anderen tot een goed resultaat hebben
geleid — en Limburg is daar een goed
voorbeeld van — nu nog als voldoende en
nog als akekwaat zijn te beschouwen."
Na deze eerder persoonlijk indrukken en
ervaringen somde Vandekerckhove de prioritaire aandachtspunten op. Inzonderheid
waarschuwde hij voor een go and stoppolitiek op ekonomische gronden: „We hebben dit in de mijnstreek meegemaakt, en dit
is een nefaste politiek, h^ensen hierheen

lokken in de periodes van hoogkonjunktuur
met nauwelijks waar te maken beloften om
ze dan te laten vallen als bakstenen wanneer
de konjunktuur minder goed draait en de
gemeenschap met de brokken te laten zitten.
Laat de bedrijven dan maar in de eerste
plaats hun werkomstandigheden aantrekkelijker maken voor de eigen bevolking."
Het beleid zelf moet zijns inziens naar
,,aanpassing" streven. „Wie zich hier vestigt
met de bedoeling te blijven, moet bereid zijn
zich aan te passen aan de identiteit van het
gastland en dit gastland moet hen hierbij een
helpende hand reiken." Op termijn moet een
assimilatie het doel zijn. Zij moeten Vlamingen worden.
Voor de venwerving van de Belgische nationaliteit, met hieraan verbonden het stemrecht, bepleitte hij krachtig de tussenstap
van het residentschap. Ten gronde tot slot
benadrukte hij de hoogdringendheid van een
samenhangend beleid, rekening houdend
met de bevoegdheden van de Gemeenschappen. „Het zal een gezamenlijke opdracht zijn van autochtonen en migranten,
om elk vanuit hun eigenheid bij te dragen tot
een voor allen aanvaardbare oplossing....
een opdracht van lange adem en volgehouden inspanning." (j.a.)

POLITIEKE KULTUUR
De regering Martens VIII is, naast de
Ingrijpende hervorming van de staat en de
gezondmaking van de openbare financiën,
ook met een ambitieus programma voor een
nieuwe politieke kuituur van start gegaan.
Wat de staatshervorming betreft, zijn de
twee eerste fazen voltooid. We staan nu voor
de realisatie van de derde faze: een eigen
parlement, de restbevoegdheden en het internationaal verdragsrecht voor de gemeenschappen en gewesten.
Op het vlak van de gezondmaking van de
openbare financiën wordt het langzaam
maar zeker duidelijk dat deze regering goede
punten skoort. Dit proces verloopt moeizamer; de schuldenberg die door de verschillende opeenvolgende regeringen werd opgestapeld is ontzaglijk groot: meer dan 7.000
miljard frank. Het ekonomisch leven groeit
echter meer dan ooit.
Het wordt ook stilaan eens tijd om een
balans op te maken van het regeerprogramma Inzake de politieke kuituur. Hier moeten
we vaststellen dat het tot op heden veelal bij
woorden is gebleven. Wat wij met politiek
kuituur bedoelen, is vrij breed: het opkrikken
van de politieke geloofwaardigheid, door het
politiek bedrijf doorzichtiger te maken, meer
Inhoud te geven, de burger er nauwer bij te
betrekken en ervoor te zorgen dat hij meer
greep krijgt op datgene wat zijn vertegenwoordigers uiteindelijk doen.
We moeten afstappen van de verziekte
Belgische politieke zeden door in Vlaanderen maar ook op het federale nivo andere
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spelregels te gaan toepassen. Zo onder
meer op het vlak van de politieke benoemingen. We zijn verheugd dat Justitieminister
Wathelet op aandringen van de VU een
wetsontwerp terzake klaar heeft dat momenteel bij de Raad van State ligt. Alvast voor de
magistratuur kan hierdoor een eerste stap in
de goede richting gezet worden. Een stap,
want het ontwerp-Wathelet is nog voor verbetering vatbaar. Het voorziet immers alleen
objektieve aanwervingen in de magistratuur.
Kamerlid Hugo Coveliers zal een amendement indienen om ook de bevorderingen op
basis van objektieve maatstaven te laten
gebeuren. We zijn ook bezig een grondig
voorstel uit te werken voor de ambtenaren.
Minister Langendries van Openbaar Ambt
heeft in dit verband reeds gesprekken met
ons gevoerd.
De VU wil ook zelf het voorbeeld geven in
deze tussenfaze. Op het nivo van de Vlaamse regering zorgen we ervoor dat datgene
wat voorzien is voor VU-postjes en onafhankelijken samengevoegd wordt, zodat zoveel
mogelijk bekwame en ongebonden mensen
op objektieve basis door kunnen stromen.
We beseffen echter terdege dat de weg nog
lang en zwaar is. Ik venwijs even naar de
ARGO, waar de politieke benoemingskwaal
plaats maakt voor een sindikale benoemingswoede. De VU zal dit binnenkort op
gefundeerde wijze aan de kaak stellen.
Jaak Gabriels
Algemeen Voorzitter VU
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P-SPROKKELS
• Het woord was vorige week aan de Gemeenschapsraden. De Waamse flaad maakte er gebruik van om twee namiddagen lang
tal van mondelinge vragen in interpellaties af
te handelen.
• Zo bracht Gentenaar Bob Van Hooland de
schade bij de bloemenkwekers aan ten gevolge van de verhoogde aanwezigheid van
ethyleengassen. In de serres stierf tot 50
procent van de bloemen af, vooral orchideeën. Het antwoord van minister Kelchtermans was weinig bevredigend. De oorzaken
van de hoge piekkoncentraties zijn niet gekend, emissienormen bestaan niet en voor
eventuele schadevergoeding is geen ruimte.
• Frieda Brepoels vond gehoor bij minister
De Batselier met haar bedenkingen bij de
participatie van de Limburgse Investeringsmaatschappij (LIM) in de uitbreiding van de
luchthaven van Maastricht. Er zijn niet enkel
de ekologische ovenwegingen maar ook het
feit dat de LIM vooruitloopt op de plannen
voor de regionale luchthavens en niet tegemoetkomt aan de doelstelling om vooral in
Limburg nieuwe bedrijven op te richten.
• Het rekreatieprojekt Sun-Parks te MolRauw werd aangekaart door Daan Vervaet.
Minister De Batselier kon slechts verwijzen
naar een beslissing van de vorige Vlaamse
regering, en beterschap beloven door vanaf
nu een milieu-effekten-rapportering te eisen
bij elke toekenning van overheidssteun.
• Walter Luyten ondervroeg voorzitter
Geens over de houding en vooral de bijdragen van de Vlaamse regering ten opzichte
van het demokratiseringsproces in Roemenië. Alle instanties lieten reeds van zich
horen, behalve dan de Vlaamse regering. De
voorzitter stelde een nieuw kultureel akkoord
in het vooruitzicht en de VU-senator kreeg de
toezegging dat de bevoegde kommissie in de
Vlaamse Raad het overleg kan starten.
• De vervuiling van de Leie en van de
Dender kwamen ter sprake tijdens de interpellatie-ronde. Bob Van Hooland stipte hierbij aan dat 2,7 miljard werd geïnvesteerd in
waterzuiveringsinstallaties in Oost-Vlaanderen, maar dat deze gedeeltelijk ongebruikt
blijven.
• Naar aanleiding van de studie van prof. H.
Deleeck kwam uiteraard de demokratisering
van het onderwijs uitgebreid aan bod. Namens de VU-f raktie bepleitte Nelly Maes een
werkelijk substantiële steun aan de studenten en leerlingen uit de minder gegoede
sociale milieus, „li^et spijt stel ik vast dat we
thans nog ver verwijderd zijn van een échte
demokratisering."
• Nelly Maes interpelleerde tot slot de minister van Welzijn en Gezin over de kinderopvang. Dit dreigt een levensgroot probleem te
worden. Vooral de arbeidsfleksibiliteit, de
nieuwe fiskale bepalingen en het stijgend
aantal buitenhuiswerkende vrouwen werken
een groeiende behoefte In de hand.

DE AFWEZIGE
VLAAMSE REGERING

A

LS volksnationalistische partij
verheugt de VU zich over de
wedergeboorte van de krachten van het nationalisme die
na 5 jaar perestrojka weer aan
de oppervlakte gekomen zijn
in de Sovjet-Unie en de rest
van Centraal-Europa. Het
volksnationalisme
bewijst
hiermee zijn dinamiek. Dit
stelde senator Hans De Belder
op een perskonferentie n.a.v. zijn reis naar
de Sovjet-Unie.

Voor de gewezen diptomaat spreekt het
vanzelf dat deze heropleving resultaten moet
opleveren: het zelfbeschikkingsrecht van de
volkeren is voor de Vlaamsnationalisten een
prioritaire doelstelling. Het valt te hopen dat
dit op een vreedzame wijze kan tot stand
gebracht worden. Geweld, vooral tussen verschillende etnische groeperingen, wordt als
metode voor het oplossen van politieke problemen met klem afgewezen. De Belder is
ervan overtuigd dat er inzake perestrojka en
glasnost geen weg terugkeer meer mogelijk
is. Dit geldt ook voor de nationaliteitenkwestie.

HELSINKI-PROCES
De Belder ging vervolgens ook uitvoerig in
op het autonomiestreven in de Baltische
staten. België moet volgens De Belder volharden in zijn niet-erkenning van de anneksatie van de Baltische staten door de USSR.
Verder moet België volgens de gewezen
diplomaat de stelling van Gorbatsjov terzake
ondersteunen. Er moet rekening mee gehouden worden dat de Sovjet-Unie op dit ogenblik het afscheidingsrecht wel toestaat, op
voonvaarde dat de andere republieken daarmee instemmen en dat geen ekonomisch
nadeel wordt berokkend. De Belder ziet hier
een belangrijke taak weggelegd voor de
Europese Gemeenschap.
Ook de Duitse hereniging moet gekaderd
vrorden in de VU-visie op het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Wanneer het Duitse
volk hereniging wil, moeten ze het ook krijgen. De Belder waarschuwt wel dat inzake
de Duitse kwestie modaliteiten van geleidelijkheid en stabiliteit in het oog gehouden
moeten worden.
De geldmiddelen die voor de steun aan
Oost- en Centraal-Europa noodzakelijk zijn,
mogen volgens de Volksunie niet op ontwikkelingssamenwerking verhaald worden. Het

zou wat te gemakkelijk zijn om de doelstelling om 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking te besteden, te realiseren door de steun voor Oost- en CentraalEuropa daarbij te rekenen. Anderzijds is
financiële steun aan de landen achter de
resten van het IJzeren Gordijn nodig. Die
middelen moeten echter supplementaire gelden zijn of middelen die vrij komen uit de
ontwapening. Want het is voor De Belder
duidelijk dat de ontwapening onverdroten
verdergezet moet worden.
Belangrijk in dit volksnationaal ontwapeningsstreven is de stellingname dat ontwapening geen voorwaarde mag zijn om het
Helsinki-proces door te zetten en eventueel

Senator De Belder riep naar ;
aantetding van zijn deelname I
aan een parlementair Ruslandbezoek de pers bij elkaar. Hij
maakte een doorzichtige analyse van de problemen waar Sovjet-president Gorbatsjov mee
worstelt. Daarover liet WIJ De
Belder verleden week aan het
woord. De senator gaf ook de
volksnatlonale visie van de
Volksunie op de ontwikkelingen In Europa. Dit dokument
ffjkt spoortrekkend te worden
voor het buitenlands programma van de VU. De Beider had
tenslotte weinig lieve woorden
overvoer de Vlaamse regering,
die op het internationale forum
enorme kansen laat liggen.
van een juridisch kader te voorzien; het
Helsinki-proces moet dus onvenwijld verdergezet worden, zonder te wachten op verdere
ontwapeni ngsakkoorden.

AFWEZIGE VLAAMSE
REGERING
De Belder betreurde tenslotte de totale
afwezigheid van de Vlaamse regering in de
huidige internationale evolutie. Met behulp
van de kulturele verdragen die volledig binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse
regering zou deze op dit ogenblik in staat
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De Belder: „Vlaanderen gebruikt zijn
huidige buitenlandse bevoegdheden
niet."
moeten zijn om met een duidelijk profiel op te
treden in Centraal- en Oost-Europa.
De oorzaak van deze grote stilte ligt in het
protokol dat tussen de 11 ministers van de
Vlaamse regering op voorstel van voorzitter
Gaston Geens werd ondertekend. Dit bepaalt nl. dat de 11 eksellenties, ieder afzonderlijk, bevoegd zijn voor de eksterne betrekkingen van hun portefeuille. „Op die manier
bestaat dus geen eensgezinde gelfoördineerde, werkelijke Vlaamse politiek", stelde
de VU-senator. Hiervoor is de derde faze van
de staatshervorming niet eens nodig: Vlaanderen gebruikt zelfs zijn huidige buitenlandse bevoegdheden niet. De Belder noemt dit
des te meer onaanvaardbaar ais men rekening houdt met het enorme potentieel van
belangstelling voor onze relaties met OostEuropa vanwege de privé-Vlamingen, allerhande verenigingen en humanitaire initiatieven.
(Pd|)
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ROEMENIE VREEST
TERUGKEER DIKTATUUR
M een zicht te krijgen op de
politieke toestand in Roemenie
werden kontakten georganiseerd met de politieke partijen
die zich aanmelden voor de
verkiezingen en met vertegenwoordigers van het Front voor
het Heil van Roemenie, het
machtscentrum sedert de revolutie
In Cluj had de delegatie een
ontmoeting met Doina Cornea, de bekende
dissidente die werd opgenomen als lid van
het Front voor Nationale Redding

O

WANTROUWEN

~

In het algemeen overheerst de indruk dat
de toestand in Roemenie nog met stabiel is
Studenten en scholieren manifesteren, het
leger is duidelijk aanwezig in en rond alle
belangrijke gebouwen in gans de hoofdstad
Al onze gesprekspartner spreken over de
broosheid van de demokratie in opbouw De
partijen vrezen dat een terugkeer naar de
diktatuur nog steeds mogelijk is Het Front,
dat de macht in handen heeft, bereidt de
verkiezingen voor
Het wantrouwen van velen wordt gevoed
door de aanwezigheid van belangrijke figuren uit het vroegere regime in het uitvoerend
komitee van het Front voor Nationale Redding
Men vindt dat sommige leiders zich te laat
hebben gedistantieerd van het vorige regime, terwijl de revolutie met alleen tegen de
figuur van de diktator Ceausescu gericht was
maar ook tegen het kommumsme Zij vrezen
dat opnieuw een kommumstisch regime zal
gevestigd worden Wanneer het Front zich
zou aandienen als partij en als dusdanig
deelnemen aan de verkiezingen zou dit de
vestiging van een parlementaire demokratie
op pluralistische basis erg in het gedrang
brengen
Het Front beschikt immers over de Staatsmacht die reikt tot in het leger en tot in de
bedrijven en het beheerst bovendien de
media De nieuwe of opnieuw opgenchte
politieke partijen staan daarentegen zonder
middelen en zonder macht
Tijdens onze gesprekken met de heer
Masilu en de heer Gelac is gebleken dat de
diskussies m de schoot van het Front nog
met beslecht zijn
Ook de datum van de verkiezingen werd
nog met vastgelegd Men vreest dat april te
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vroeg is maar dat een al te lang uitstel tot in
de herfst eveneens nadelig zou kunnen zijn
voor het proces van demokratisering De
heer Masily vertolkte deze mening Hij zegt
geen voorstander te zijn van deelneming van
het Front aan de verkiezingen

DE PARTIJEN

~

HIJ verwijst naar een kommissie van junsten en leden van het Front die de kieswet
voorbereiden, waarover een breed gesprek
met alle partijen zal gevoerd worden
De partijen zijn erg verschillend maar verklaren zich allen tegenstanders van het kommumsme en voorstanders van een parle-

Een delegatie van Vlaamse en
Waalse parlementsleden was
gedurende twee dagen in Roemenie. Te kort natuurUjl( om
een volledig beeld te krijgen
van de poiitleke evolutie in een
land dat nog natriit van revolutionaire veranderingen.
Toch was het aldus kamerlid
Nelly Maes uitermate boeiend
om de prille pogingen tot demokratizering te bekijken. De
delegatie had tevens tot doel te
onderzoeken op welke wijze
demokratische landen kunnen
bijdragen om in Roemenië de
parlementaire demokratie te
helpen vestigen. Een verslag.
mentaire demokratie naar Westers model
De traditionele partijen van voor de kommumstische machtsovername {Boerenpartij,
Socialistische en Nationale Liberale Partij)
werden heropgericht onder het gezag en met
het moreel prestige van leiders die vele jaren
van hun leven in de gevangenis hebben
verbleven
Hun representatiteit kan moeilijk ingeschat
worden Dit laatste is nog meer het geval
voor de talrijke nieuwe partijen die zich
aandienen Alle partijen dnngen dan ook aan
op hulp en logistieke steun van het Westen
De ontmoeting van de partijen met onze
delegatie was de eerste gelegenheid waarop
de partijen elkaar ontmoetten
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Bij de partijen is weinig know-how aanwezig inzake demokratische besluitvormingsprocessen Enkel de oudsten hebben herinneringen aan de demokratie
De rol van pers, radio en televisie is zeer
belangrijk Mensen staan in de rij om kranten
te kopen Er wordt met veel entoesiasme
gewerkt maar ook met zin voor kritiek
De ekonomische toestand in Roemenie is
nog steeds zorgwekkend De programma's
van de partijen over de toekomstige ekonomische hervormingen zijn vaag en erg uiteenlopend
De noden inzake onderwijs en kulturele
ontplooiingskansen zijn zeer groot Men is
sterk onder de indruk van de noodhulp die
van uit België geboden werd maar men
dringt aan op blijvende kontakten op kultureel gebied en op gebied van onderwijs Het
probleem van de kulturele onderdrukking
van de minderheden krijgt aandacht o a. in
de media

DE GEBEURTENISSEN
Ook na het bezoek blijven vele vragen
hangen over de aard en de achtergronden
van de gebeurtenissen eind december '89
Algemeen onderstreept men het spontaan
karakter van de opstand, maar bijna even
algemeen wordt aangenomen dat een omverwerping van de figuur van Ceausescu
verwacht en gepland werd Alle partijen wezen er op dat het met enkel ging tegen
Ceausescu maar ook tegen het kommumsme
Over het aantal slachtoffers werden geen
juiste cijfers meegedeeld behalve in Cluj
waar men spreekt over 32 slachtoffers In
Boekarest schat men het aantal tussen 800
en 1 000 Over het algemeen noemt men de
aanvankelijke zeer hoge cijfers overdreven
Over het Front en de rol van het Front
bestaat geen eensgezindheid Men betwist
de representativiteit en men acht de aanwezigheid van belangrijke kommumsten uit het
vorig regime te zeer oven/vegend Iemand als
Daina Cornea vindt dat van haar populanteit
misbruik werd gemaakt
Nelly Maes,
kamerlid

LANDUIT

NELLY MAES:
„VEEL HANGT VAN DE NIEUWE KIESWET AF
De komende dagen kunnen beslissend
zijn voor de demokratie in Roemenië. Nu het
vast staat dat er op 20 mei verkiezingen
worden gehouden is het uitkijken naar de
politieke partijen die zich aandienen. Maar
veel zal afhangen of deze partijen met de
nieuwe kieswetgeving die in de maak is, hun
rol zullen spelen.

den en over hun motieven. Een figuur als
Silviu Brucan wordt vrij algemeen gewantrouwd."
WIJ: Hoe dienen de politieke krachten
zich aan?
Neily iWaes: „De partijen hebben een
grote bereidheid om hun rol in het demokratiseringsproces ten volle te spelen. Het zal van
de nieuwe kieswetgeving afhangen of zij dit
zullen kunnen met min of meer gelijke kansen. De Boerenpartij denkt over de grootste
aanhang te beschikken. De liberalen zijn
zichtbaar aktief en de socialisten beroepen
zich eveneens op een sterke traditie. Een
van de Groene partijen zegt 28 belangrijke
afdelingen te hebben in het land. De Hongaarse minderheid meldt zich met een beweging, niet als partij.

Aan Nelly Maes de vraag hoe het nu verder
kan in Roemenië.
WIJ: Welke evolutie kan men in Roemenië verwachten?
Nelly Maes: „Op dit ogenblik lijkt nog
alles mogelijk. Er mag in de komende dagen
over een aantal belangrijke vragen duidelijkheid verwacht worden o.m. over de rol die
het Front voor de Nationale Redding wil
spelen. Wil het de overgang naar een parlementaire demokratie mogelijk maken of wil
het zich op blijvende wijze meester maken
van de macht door deelname aan de verkiezingen.
De regering heeft geen eigenlijke macht.
Het leger blijft een belangrijk element en
geniet algemeen het vertrouwen doch men
vreest de hergroepering van de Securitate.
Hoe het leger tegenover een langdurige
overgangsperiode zou reageren is niet duidelijk.

Nelly Maes: beslissende dagen in
Roemenië.
In de schoot van het Front dringen figuren
als lliescu en Masilu zich duidelijk op. Er
bestaat geen eenduidigheid over hun optre-

De vestiging van een parlementaire demokratie zal vermoedelijk in fazen verlopen:
vorming van een konstituante, nadien: omgevormd tot Parlement of via nieuwe verkiezingen en rechtstreekse verkiezing van een
president.
De recente bevestigingen dat het Front zal
deelnemen aan de verkiezingen laten echter
het ergste vrezen voor de prille demokratische ontwikkelingen."

EEN BOEK
VOOR
ROEMENIE
FNAC-Brussel nodigde senator Willy Kuijpers uit om er te getuigen over zijn Roemenië-ervaringen. Dit aktief boekenbedrijf zond
tot hiertoe via zijn verschillende zetels
13.000 boeken op adres, van koper-hier tot
lezer-daar, naar Roemenië.
Inderdaad, Roemenië „schreeuwt" om letterkunde, muziekpartituren, wetenschappelijke dokumentatie enz.
Hel Aktiekomitee Vlaanderen-Roemenië
nam het initiatief om onze Leeuw van Vlaanderen in het Roemeens uit te geven, samen
met het Roemeens nationaal epos. Zo kan
iedereen die dit wil — van Volk tot Volk —
een eksemplaar opzenden, voorafgegaan
door zijn brief — met foto. Op die wijze
kunnen duizenden Vlamingen én Roemenen
met mekaar in voeling gebracht worden op
basis van eerbied voor elkeens eigenheid.
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WIJ IN EUROPA

WONDERJAAR
Negentienhonderd negenentachtig was
ongetwi)feld een wonderjaar, een )aar waarin
wonderbaarlijke gebeurtenissen plaatsgrepen, alleszins op het Europese terrein, waar
het kultuurpessimisme een jaar geleden nog
ondoorbreekbaar bleek, zoals de grijsheid
der winterse dagen
Naar de gewone historische maatstaf gemeten, IS de regime-krisis in Oost-Europa
inderdaad een wonderbaarlijke zaak Een
met meteen als revolutionair beschouwd proces van détente kwam m een stroomversnelling terecht die door niemand was voorspeld
en overigens wellicht door niemand kon voorspeld worden Vele kommentatoren wijzen
vandaag Michail Gorbatsjov aan als de initiator van dit proces De werkelijkheid is echter
ietwat komplekser naast de Moskouse leider
waren er paus Johannes-Paulus II, de Poolse
sindikahsten en de Hongaarse onorthodokse
kommunisten, die met alleen de eerste knik
aanbrachten in het IJzeren Gorden doch ook
over het eerste ijs durfden te lopen
In de nacht van 9 november barstte de
Berlijnse Muur plotseling Tot op dat ogenblik
was mets echt voorspelbaar gebleken Het
voorzichtig entoesiasme om de doorbraak
van de ,,vrije demokratie" in Hongarije en
Polen en vooral de ernstige offers gebracht
door duizenden Oostduitse emigranten illustreerden integendeel de sfeer van het onvoorspelbare
Na 9 november leek plots geen profetie
meer nodig De regime-krisis en politiekmaatschappelijke aardverschuiving in OostEuropa leken logisch-planmatig, als een zihzelf reproducerend verschijnsel De stille revoluties volgden elkaar op en overal werden
de kommunistische gewaden afgelegd, onder het oog van de monkelende M Gorbatsjov, op visite m het Vaticaan Zelfs voor het
Ceausescu-bewind in Roemenie leek de vervaldag voorspelbaar Tegen het jaareinde
kon de toestand er volkomen omgedraaid
zijn, gezien de bijzondere toestand aldaar
met zonder problemen maar alleszins volgens de logika van wat elders onder kommunisten was gebeurd
De historische ontwikkeling ging in Roemenie echter de andere kant uit Het fizieke
geweld, de burgeroortog en de chaos maakten van de de-stalimsatie een hallucinatie in
plaats van een feest Elk mensenleven dat
geofferd wordt aan de politiek is een te veel,
maar het is gewoonlijk een dode aan wie
spoedig nadien alleen de familie nog denkt
Maar in Roemenie waren de doden zo talrijk
dat het trauma er kollektief zal zijn Men zal
zich steeds wat verlegen moeten voelen als
men met de Roemenen over het wonderjaar
zal praten
De kwestie-Roemenie blijft wellicht de pijnlijke schakel tussen het Europese wonderjaar
en de menselijke ellende en onmacht in
Eritrea, in China, in Libanon En zo verder
Of de gelijkschakeling tussen wonderjaren
en gewone, moeilijke jaren
Frans-Jos Verdoodt
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„Wat men leest over vernietiging dorpen is niet waar"

Ceausescu krijgt goede
punten van EVP-delegatie
Van ome vtnlaggevtr

BRUSSEL - De delegatie van de EVP-fraktie (kristendemokraien) van het Europarlement die deze week
een bezoek bracht aan Roemenië, toonde zich vrijdag op
een perskonferentie in het Europees parlement in Brussel verrassend opgetogen over het beleid van Ceausescu.
Uit een rondreis door het land en een lang gesprek met
de Roemeense president-partijleider hielden de delegatieleden de indruk over dat „de dramatische toon van de
berichten in het Westen niet met de werkelijkheid
strookt".
Egon Klepsch, frakticvoorzllter
en delegatieleider, zei ter inleiding dat „alle wensen van de
delegatie dooi de Roemeense autoriteiten waren ingewilligd".
Daardoor konden de EVP-reizigers zich een beter beeld vormen
rond de drie tema's waarvoor ze
op bezoek gingen: de relaties EGRoemenie, de toestand van de
nationale minderheden in dat
land en het plan voor „systemalizering" van het platteland.
„Roemenie was het eerste land
om met de EG akkoorden te siuitth", aldus Klepsch, die onderstKepte dat dit land eerst zijn
buitenlandse schulden wil delgen
om zonder passief nieuwe handclsdiskussics aan te gaan. Maar
omdat Roemeniï de voorbije jaren bijna niets meer invoerde om
sneller de schulden ie kunnen
afbetalen, is de handelsbalans
niet gunstig gcüvolucerd, aldus
Klepsch.

Minderheden
„Bezoeken aan gebieden waar
veel Hongaren en Duitsers woonden, leerden ons dat beide groepen in verhouding aan het bestuur kunnen deelnemen Bezoeken aan scholen toonden aan dai
ze adekwaat onderwijs in de eigen taal kunnen volgen", aldus
Klepsch, die daarmee de rjlrijkc
aanklachten van opposanten en
vanuil het buitenland over de
discriminatie vandi; mindeiheden - bi]na>iniljóën Hongaren,
300 000 DutHfrs tcginspreekt.
Delegatielid Axel Zarges ging
nog een stapje verder In zijn antwoord op de vraag of Hongarije
dan liegt als het die discriminatie
aan de kaak stelt „Ik ken Hongarije zeer goed, ik was er onlaivgs
en Ik stelde vast dal hel bedroevend gesteld is met de taaiverhoudingen in de scholen voor
Duitse kinderen. De Duitse minderheid wordt in Roemeniï alleszins beter behandeld dan in Hongarije".
Even venassend was de uitspraak van de delegatieleden over
de „syslematlzerlng". Volgens
Klepsch en Zarges is er sprake
van een misverstand. Ceausescu
zelfverzekerde hen dat „alles wat
men leest over de vernietiging
van de dorpen niet waar is". De
Roemeense president zei hen dat
hel gaat cm een operatie die
wordt gespreid over 20 tot 2S jaar
en uitsluitend tot doel heeft „het
platteland In te schakelen in de
modcmizering van de ekonomie
door er onder meer middelgrote
bedrijven ie vestigen. Daarvoor

moeten woningen worden gebouwd voor de arbeiders, de
nieuwe ambtenaren en leerkracliten". De verdvrfjning van
duizenden dorpen is ook een
„mlsversiand", aldus Klepsch,
die die vergeleek met de fusie van
gemeenten in de Bondsrepubliek
en zei dat men „onze cnleria niet
mag ovciplaatsen op de situatie
ginds".

Dae delegtttie haft tijdtns een
officieel geor^anizeerd biitzbezoek
blijkbaar wldornrle ilrmenlm gevonden om de wereldwijde kritieken
op de dacriminalie van de Hongaarse minderheid en op hel programma van „syilematizering"
van tafel te vegen
Nochtans hebben de twaalf EClanden op de Weense toetsingskonferenlie over veiligheid en samenwerking in Europa hun ongerustheid
daarover uitgedrukt, evenals de partijen die lid zijn van de Europese
Demokralische Unie. die een dertiglal krislendemokralische en konservalieve partijen groepeert Het Britst
ministerie van Buitenlandse Zaken
deed enkele dagen geleden de ongewone stap om Boekarest te vragen
het programma van „systematizering" stop te zetten.
Verscheidene westerse kranten en
tijdschriften hebben prangende reportages gebracht over de toatand
in Transsylvanii. waar de meeste
Hongaren en Duitsers wonen. De
meeste journalisten knjgen echter
geen toestemming van de Roemeense autoriteiten om naaf dat gebied te
gaan. Als men bovenalen rekening
houdt met de alomtegenwoordigheid van de .Securitate", de Roemeense veiligheidsdienst, weet men
hoe moeilijk hel is de openbare
opinie te peilen, zeker in het kader
van een korte georganizeerde reis"
met een volgepropt programma.
De EVP-delegatie had misschien
ook kunnen vragen vertegenwoordigers Ie spreken van de groep Roemenen die eind augustus in een brief
aan Ceausescu de ..systematizering"
aanviel. (FDP)

Een EVP-delegatie die in '88 Roemenië bezocht, ging waarschijnlijk niet
verder kijken dan de receptiezalen in het paleis van Ceausescu. Hoewel er
toen al berichten over massale vernietigingen van dorpen en schendingen van de mensenrechten door het IJzeren Gordijn sijpeklen. Volgens de
EVP-delegatieleider Klepsch ging het echter om een opereratie die
„vergelijkbaar is met de fusie van de gemeenten in de Bondsrepubliek."
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EKOFRONT

WERK AAN DE
AFVALWINKEL

Z

O'N 50 % van het huisvuil is
rel(upereerbaar, maar slechts 10
% van de totale huisvuilproduktle
in Vlaanderen wordt op het ogenblik daadwerkelijk gerekupereerd.
Glas staat, met een rekuperatievoet van 30 % aan te top,
gevolgd door metalen, met 27 %;
tekstiel met 25 % en groenafval
neemt de vierde plaats in met 20
%. Om de rekuperatie te verhogen wordt de
gescheiden inzamelmetode aangemoedigd.
Minister Kelchtermans goochelt met rekuperatievoeten van 30 % tegen 1995 en 60 %
of meer tegen 2000. Hoe hij dit konkreet wil
bereiken vertelt hij er echter niet bij. Indien
men de rekuperatievoet op vijf jaar tijd met
20 % wil optrekken, dan moet men nu
maatregelen nemen en de bevolking warm
maken om het huisvuil aan de bron te scheiden.

VOORBEELDEN

^

Er broeit echter wel het één en ander. Er
werden verschillende projekten in verband
met recyclage en rekuperatie opgestart en
deze beginnen hun vruchten af te werpen.
In Hasselt wordt plastiek huis-aan-huis
opgehaald, in Leuven wordt kunststof ingezameld via de bollenparken en men kan ook
terecht in tientallen kontainerparken. In die
kontalnerparken worden de kunststofflessen
gesorteerd in drie materiaalstromen: PE,
PVC en PET. De PET-flessen zijn echter het
meest schadelijk voor het milieu zodat men
deze eigenlijk beter zou verbieden.
Het selektief inzamelen van klein chemisch afval (KCA) betekent een direkte ontlasting van ons leefmilieu. In '89 werd een
pilootprojekt gestart met een mobiel ophaalslsteem. Dit projekt staat echter nog in de
kinderschoenen. Het onthaal van de brengmetode is echter zeer hoog en is te danken
aan de intensieve voorlichting van het kontainerparksisteem. Het inzamelen van klein
chemisch afval moet echter veralgemeend
worden, hoe vlugger, hoe beter.
De brengmetode is echter niet voldoende
en wij pleiten dan ook voor een sisteem van
gescheiden huis-aan-huisophaling. Door aan
huis op te halen maakt men het de burger
gemakkelijk om zijn afval selektief van de
hand te doen, daardoor kan men een grotere
groep mensen bereiken.

In Diepenbeek is men een paar maanden
geleden begonnen met een pilootprojekt van
gescheiden ophaalmetode. De respons in dit
proefgebied ligt rond de 85 %, dit is een zeer
hoog percentage in vergelijking met buitenlandse projekten waar zo'n 50 tot 60 % van
de bevolking meedoet.

We moeten echter niet alleen de bevolking
met de vinger wijzen, ook op gebied van de
industrie is er heel wat werk voor de boeg.
Afval en vervuiling kunnen vaak aan de bron
vermeden worden. De minister stelt dan ook
als prioriteit de produktie van afvalstoffen te
voorkomen.

De proefneming houdt een gekombineerd
inzamelsisteem in van huisvuilzakken ten
behoeve van de droge fraktie en van minicontainers voor de komposteerbare natte
fraktie. Er wordt eveneens klein chemisch
afval ingezameld via een, aan de bewoners
ter beschikking gestelde, minibox.

Helaas, van deze prioriteit is er niets te
merken. Hij verschuilt zich achter een
OESO-rapport over milieuheffingen. Milieuheffing is echter slechts één mogelijkheid en
is zeker niet voldoende om de bedrijven aan
te zetten tot het gebruik van propere technologieën!

Het glas en papier worden ingezameld via
wijkkontainers. De grote medewerking be-

Om de steeds toenemende afvalstroom in te dijken, hebben
we een degelijk en duidelijk
toekomstgericht
afvalbeleid
nodig. I^et is geen deur Instampen. De gemeenschapsminister voor Leeftnllieu Kelchtermam (CVP) spreekt over een
bmngericMe aanpak, maar bij
het stellen van enkele parlementaire vragen kreeg VU-kamerlid loik Vanhorenbeek de
indruk dat de toekomstplannen
over de aanpak van de afvalproblematiek zeer vaag blijven,
in oktober en november '89
stelde hij zes pariententaire
vragen over voorkoming, ophaling en rekuperatie van afval.
Nu, drie maanden na dabtm,
kreeg hij een antwoord.
wijst dat een gescheiden ophaling wel degelijk rezultaat boekt, mits degelijke informatie
en begeleiding.

INDUSTRIE
Er is niet één scenario mogelijk, maar er
zijn verschillende kombinaties mogelijk. Gemeenschapsminister Kelchtermans noemt
verschillende mogelijkheden op. We scharen
ons volledig achter deze ideeën maar zoeken tevergeefs naar een veralgemening van
deze projekten en naar konkrete toekomstgerichte plannen.
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NIETSZEGGEND
Ook op nationaal vlak vrordt er veel gepraat maar weinig venwezenlijkt. Nationaal
staatssekretaris voor Leefmilieu Miet Smet
zoekt haar heil in vrijwillige akkoorden met
de verpakkingsindustrie en laat een strengere wetgeving links liggen.
Wij stellen tot onze grote spijt vast dat er
wel woorden zijn, maar geen daden!
Vragen naar konkrete plannen en maatregelen op grotere schaal worden nietszeggend beantwoord.
Spreken in termen van ,men zou kunnen..." en „er bestaan verschillende mogelijkheden..." brengt geen aarde aan de dijkl
Iedereen weet dat er verschillende mogelijkheden bestaan, wij willen echter dat deze
daadvt«rkelijk benut worden. We hebben de
indruk dat er gewoon geen afvalbeleid is in
Vlaanderen, althans niet op langere termijn.

SAMENWERKING

~~

Wij dringen aan op een samenhangende
en degelijke afvalstoffenwetgeving, een preventieve aanpak van de afvalproblematiek
en een voor iedereen bevattelijke en voordurende vooriichting.
Afval is een zaak van iedereen, beleidsverantwoordelijken, industrie en bevolking.
Slechts door samenwerking en konkrete akties, kan er een afbouw beginnen van de
afvalberg. Wie zegt er dag er geen bergen
zijn in België? Helaas zijn de afvalbergen,
niet de bergen die u en ik in gedachten
hebben!
Luk Vanhorenbeek,
volksvertegenwoordiger
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MENGELWERK

POST EN
POSTHOORN
De posthoorn is een oud, algemeen Europees zinnebeeld voor het omvangrijk, belangrijk bedrijf dat het moderne leven draaiend helpt houden. Minister van PTT Colla
(SP) heeft beslist, dit te schrappen. Joost
weet waarom. Iedereen begrijpt dit teken.
Het is sprekender en bondiger dan de woorden ,,de post — la poste" waardoor hl] het wil
vervangen. Hoeveel begrijpelijker en universeler is niet het aanbrengen van ideogrammen, tekens, in een tijd waarin mensen uit
allerlei taalgebieden voor vakantie en zaken
op reis gaan?
Voor de weggebruikers bestaat een hele
reeks tekens. Het ware een goede zaak, ze
binnen Europa eenvormig te maken. Minister
Colla gaat de andere richting uit: hij schaft er
een af. Het is een gekend verschijnsel dat de
industriële samenleving geen oog meer heeft
voor zinnebeelden. Te onredelijke afkeer
ervoor zou toch moeten wijken voor hun nut.

POSTNUMMER
Minister Colla heeft nog een ander addertje onder het gras zitten: hij gaat de postnummers veranderen. Er kunnen redelijke
gronden bestaan voor een hervorming daarvan, ook ai zal die (weer eens) veel administratieve rompslomp en zelfs heel wat kosten
meebrengen.
Maar er is meer. Tijdens de voorbije zomer
liet de minister al horen dat een aantal
voormalige gemeenten helemaal geen postnummer meer zouden hebben. Dit betekent
dat ook de naam van deze woonkernen uit
het gebruik zullen verdwijnen.
Naast ovenwegingen van kultureel-historische aard rijst daartegen een bezwaar van
vooral praktische aard, dat reeds nu gedeeltelijk bestaat: zonder vermelding van de
woonkern, dit is de plaats op de kaart, op het
terrein, kan men niet of slechts na veel
omzwervingen, met tijdverlies en geluk, de
straat vinden waar iemand woont. Daarom
zou de woonkern met of zonder postnummer, een onontbeerlijk onderdeel van het
adres moeten zijn.
Een voorstel van dekreet om dit verplicht
te maken werd ooit afgewezen door alle
betrokken ministeries. Het was wel gesteund
door de Federatie van de Belgische Vraciitvoerders.
Adressen dienen niet alleen voor post en
administratie. Zij zijn er eerst en vooral voor
de mensen, om elkaar te kunnen bereiken.
Of niet soms?
(k.j.)
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PTT-man Colla trekt een streep onder een vertrouwd Internationaal
simbool: de posthoorn. Joost mag weten waarom.

(foto BOISIUS)

HET GOEDE VOORBEELD
WIJ wees eerder op de inspanningen geleverd door het departement Nord et Pas de
Calais om haar Vlaamse identiteit in woord
en beeld gestalte te geven.
Zo lezen wij regelmatig in haar (toeristische) folders omschrijvingen als Zee-Vlaanderen, Binnen-Vlaanderen en Rijsels-Vlaanderen.
Maar helemaal nieuw is dat de leden van
de Gendarmerie National van dat departement de Vlaamse leeuw op de mouw genaaid kregen.
Deze gendarme was onmiddellijk bereid
om met de nodige fierheid voor onze lens te
pozeren.
Bijkomende bedenkingen:
1. Hoe aan de toeristen die van over het
kanaal in Duinkerke aanspoelen moet uitgelegd worden dat de gendarmen in Frankrijk
wél de Vlaamse leeuw voeren en deze in
Vlaanderen niet, wordt een biezonder moeilijke opdracht.
2. Waar wacht de Vlaamse regering op om
eenzelfde herkenningsteken op de mouw
van de Vlaamse politie en rijkswachters te
laten naaien?
Wij kunnen moeilijk aannemen dat de
Waalse kollega's een haan op de mouw
zouden weigeren...
Maar ja, wat wil je met een Vlaamse eerste
minister die niet achter de staatshervorming
staat?

BELGISCH?
Er is bovendien nog zoveel te doen om
onze Vlaamse eigenheid als vanzelfsprekend te vinden.
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Maandagmorgen j.l. verraste BRT 3 radio
ons onaangenaam.
Zo werd er voor de namiddag een programma met „Belgische" muziek aangekondigd.
Dat bleek dan een sonate voor viool en
piano van... August De Boeck te zijn.
De goede man en verdienstelijk toondichter moet zich beslist omgedraaid hebben in
zijn grafl

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

OOK IN 1939 ZOCHT
VLAAMSE BEWEGING
RICHTING
Reimond Speleers werd op 9 maart 1876 te Waasmunster geboren. Omdat z p vader postmeester was
verhuisde de familie regelmatig.
Na de lagere school te Hamme ging Reimond naar
het Klein Seminarie te St.-Niklaas om er ais „primus"
zijn IWO-dlploma te Ijekomen. In Leuven behaalde hij
zijn doktersdipioma en werd er specialist oogheelkunde. In 1916 zou hij de eerste dekaan van de
Gentse medische fakulteit worden en tater waarnemend rektor. Zo diende hij naar Nederland uit te
wi|ken...
Daar schreef hij In 1939 -• 60 jaar geleden - een

N

IEUWE Richtlijnen in de Vlaamsche Beweging? Het was 1939.
Het Vlaams-nationalisme had
zijn kracht via een serie verkiezingen bewezen. Maar toch was
er niet alles koek en ei. Vele
Vlaams-nationalisten
sloegen
mekaar in een opbodpolitiek
rond de oren. Voor sommigen
kon het niet ekstreem genoeg
zijn. De bedaagde „oude" strijder Reimond Speleers schreef in dit klimaat
een werkje met milde afstandelijkheid. Daarbij ontleedde hij het Groot-Nederlandisme.
Deze oude gedachte die immers vanuit zoveel hoeken werd „gebruikt" en „misbruikt".

Daarbij bracht Speleers de woorden van
Lodewijk Dosfel in herinnering: „Ten slotte
zijn wij de opvolgers en geestesgenoten der
Orangisten". Daar zat waarheid in. Jan
Frans Willems, de vader van de Vlaamse
beweging, stond in 1830 aan de kant van
Oranje. Maar het is ook een feit dat Willems
enkele jaren later zich „aanpaste" aan de
konkrete staatkundige gegevenheid zoals de
toenmalige Europese grootmachten die uiteindelijk hadden vastgelegd.

BITSE STRIJD
Willems werd een Vlaamse „Belg". Hij
zette al zijn krachten in om in dat verband
van de onmondige Vlamingen een volk te

schitterende richtlijnenbundel voor de Vlaamse beweging. Deze is nu het herlezen waard.
In 1940 kwam dr. Speleers terug naar Gent In 1 *I3
nam hij te Katyn (Polen) deel aan het onderzoek
inzake de massamoord van de Sovjetbezettingsmacht op Poolse militairen. En 1944 betekende voor
hem een tweede repressie. Speleers werd gevangen
genomen en in het kamp van Lokeren geïnterneerd
en daarna in Merkspias. Op 19 dec. werd dr. Speleers tot 20 jaar gevangenschap veroordeeld. In het
voorjaar van '48 werd hij doodziek naar een Aalsters
ziekenhuis overgebracht, waar hij overlijdt In 1951.

maken met nationaal bewustzijn. Dat deed
hij door in zijn talloze geschriften te wijzen op
onze grootse geschiedenis. Zo startte de

Op dit ogenblik beraden de
Vlaamse verenigingen zich
over de plaats van de Vlaamse
beweging in het nieuwe politieke landschap.
Deze eigen positiebepaling van
de Vlaamse beweging is niet
nieuw. Eind van de jaren dertig
vroeg de naar Nederland verbannen Vlaamse prof. dr. Reimond Speleers zich af of er
geen nieuwe richtlijnen voor de
Vlaamse beweging nodig waren.
In 1939 verscheen van zijn
hand de brochure Nieuwe
RlchUllnen in de Vlaamsche beweging?
Wiily Kuijpers diepte de brochure op, stofte ze af en probeert een vergelijking tussen
de verdeeldheid van toen en de
problemen van nu, zestig jaar
later...
hernieuwde ontwikkeling van onze natie die
uiteindelijk in konflikt zou komen met de
Belgische unitaire staat. Maar Willems zou

19

dat uiteraard niet meer meemaken.
Reimond Speleers wel, want hij groeide uit
tot een vooraanstaand en bekend aktivist.
Wat hij ook meemaakte was het grote konflikt
tussen de Vlaamse en Groot-Nederlandse
vleugel van de Vlaamse beweging na 1918.
Die werd in niet geringe mate aangevuurd
door zijn vroegere strijdgenoten van tijdens
de Duitse bezetting: uitgeweken aktivisten in
Nederland. Die mensen waren — gezien hun
leefomgeving — uiteraard het meest betrokken bij het Groot-Nederlandse ideaal. Maar
zij waren door de fizieke venwijdering zich
ook vaak weinig bewust van de werkelijke
toestanden in Vlaanderen. Velen groepeerden zich rond het weekblad Vlaanderen dat
van 1922 tot 1934 verscheen. Arthur de
Bruyne noemde deze mensen „de Jakobijnen" van de Vlaamse beweging. Terecht,
want ze waren zo eenzijdig strak en meedogenloos in hun polemieken dat ze zich vaak
op de rand van de oneerlijkheid bevonden.
Veel schade werd veroorzaakt aan de
Vlaamse beweging...
Speleers drukte het zo uit dat deze groep
— hij kende deze mensen allen persoonlijk:
„...met groot talent en halsstarrige kompromisloosheid en met mijn inziens al te persoonlijke en inopportune aanvallen op verdienstelijke strijdgenoten..." werkte. Dat was
vaak pijnlijk. Iemand die in zijn gemeente,
stad of arrondissement het beste ervan moet

>
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maken had (heeft) het niet altijd gemakkelijl<
en wie op afstand toekijkt heeft daar vaak
een slecht oog voor. Hier kan ik de woorden
van Speleers best waarderen en bevestigen I
Vlaanderen's stokend geschrijf stond „niet
altijd ten bate van een rustige groei der
Vlaams-Nationale en der uitgebreider Dietse
gedachte in de geesten...".
Integendeel, de bitse onderlinge strijd die
door deze mensen werd aangevuurd heeft
velen teleurgesteld of onnoemelijk pijn gedaan. Zij keerden hun rug. Degenen die
bleven, waren vaak als mens diep gekwetst.

BENELUX
Speleers drukte zijn vertrouwen in de
Vlaamse beweging als volgt uit: „De
Viaams-nationale beweging en haar logische
uitbreiding, de Grootnederlandse, is geen
eendagsvlieg, geen vleug van voorbijschietende begeestering zonder werkelijkheidszin; geen bevlieging van een droomachtige
fantasterij". Maar hij schreef ook: „Dat door
binnen- en buitenlandse gebeurtenissen, en
de opeenvolgende oorlogspanieken, de wind
niet in haar zeilen blaast".
Inderdaad, er was de wederinname van
het Rijnland door Hitler, de Franse militaire
arrogantie, de Duitse herbewapening, de
Sudetenkrizis... Het oorlogsnsiko was groot.
De gevolgen zouden voor de Vlaamse beweging niet mals zijn!
Wie in de ogen van Speleers geen genade
vond was Joris Van Severen. Die had zich
volgens hem buitengesloten door te opteren
voor de Boergondische marsrichting en daar
kon hij geen goede woorden voor vinden, „'t
Kan Verkeren" zei Bredere.
Na de oorlog werd het Vlaams-nationalisme voor vele jaren lam geslagen. Maar Van
Severens Boergondische droom werd een
beetje werkelijkheid door het oprichten van
de Benelux. Was dat belangrijk? Ik denk het
wel I Tussen de twee wereldoorlogen was de
relatie tussen Den Haag en Brussel barslecht. Een vergelijking met de Koude Oorlog
is zeker niet misplaatst. In zo een situatie kon
het Grootnederlandisme geen verwezenlijking op vreedzame, organisch-groeiende wijze kennen.

Dr Reimond Speleers drukte 60 jaar geleden de Vlaamse verdeeldheid
schrijnend uit.
overstijgt, leder verricht naar eigen inzicht en
best vermogen zijn bijdrage. Vaak zullen die
inspanningen met mekaar in tegenstrijd lijken. Maar de verdere evolutie plaatst die dan
in een hogere sinteze en dan lijken ze

dikwijls wondenivel op elkaar aan te sluiten.
Maar pijnlijke woorden blijven lang hangen.
En achteraf blijkt dat ze toch zo nutteloos en
kontraproduktief waren...
Willy Kuijpers

ADVERTENTIE

Bij ons bent u thuis

BEST VERMOGEN
Na 1945 lag dat anders omdat Benelux
een kader schonk waarin verdragen mogelijk
werden. De Taalunie (1985) is er een (nog
onvolkomen) voorbeeld van. Het verder vervolmaken moeten we zelf doen en ik meen
dat het ruimere kader van de Europese
Gemeenschap hiervoor kansen biedt die
Speleers, noch Van Severen, noch de mensen rond Vlaanderen ooit konden voorzien.
Speleers wijst terecht op de negatieve
invloed van het gescheld en gevit van Vlaanderen.
Wat ik daaruit kan leren is dat we verder
moeten kijken dan onze eigen generatie.
Vlaanderen is een projekt dat de generaties
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meubelcentrale ^ heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39.
Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur.
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UIT HAAR AS HERREZEN

R

ECENTE opgravingen uitgevoerd door de Société Royale
d'Archéologie de Bruxelles en
de Vereniging voor Brusselse
Geschiedenis hebben aangetoond dat de plaats waar zich
thans de katedraal van SintMichiei en Sint-Goedele verheft
reeds bewoond werd tijdens de
Protohistorie (ca. 1000 vóór
Kristus tot het begin van onze
tijdrekening). Ook ontdekte men er graven
die uit de tiende eeuw (Karolingische periode) dateren.
Vermoedelijk stond op de oostelijke helling
van de Zennevallei aanvankelijk een bescheiden kapel, uit hout opgetrokken. Dit
heiligdom, toegewijd aan Sint-Michiel, zou
na 1047 aan belang winnen.

SINT-GOEDELE

^

Balderik, graai van Leuven, liet de relieken
van de heilige Goedele, tot dan toe bewaard
In de slotkapel op het Sint-Gorikseiland,
overbrengen naar de Sint-Michielskerk op de
Molenberg. Van dan af was dit heiligdom
toegewijd aan Sint-Michiel en Sint-Goedele.
Balderik stichtte er ook een kapittel bestaande uit twaalf kanunniken die elk voorzien
waren van een prebende (geheel van inkomsten).
Tijdens de twaalfde eeuw verrees op de
Molenberg een romaanse kerk. Die zou echter vrij spoedig de plaats moeten ruimen voor
een konstruktie In gotische stijl. Anno 1225
stichtte Hendrik I, hertog van Brabant in SintGoedele immers een tweede kollege van
ditmaal tien (kleine) kanunniken. Het hoogkoor van de romaanse kerk was echter te
klein om aan 22 kanunniken plaats te verschaffen zodat moest worden uitgekeken
naar een groter gebouw.
Vanaf 1225 verdween de romaanse SintGoedele dan ook onder de slopershamer.
Eerst was het vroeggotische hoogkoor met
kooromgang en straalkapellen opgetrokken
later gevolgd door de dwarsbeuk. Tijdens de
veertiende en vijftiende eeuw werd het schip
afgewerkt. Rond 1490 bekroonden de
„meesters vander logiën van Sente Goedelenkercke" het „nuwe werck" met twee
monumentale westertorens. Gedurende de
zestiende en zeventiende eeuw werden echter nog een aantal ingrijpende verbouwingen
doorgevoerd. Vanaf 1533 sloopte en de
straalkapellen ten noorden van het hoogkoor
om er de huidige monumentale Sakramentskapel op te trekken. Na 1649 werd een
gelijkaardige operatie ook doorgevoerd aan
de zuidkant waar de Onze-Lieve-Vrouwkapel
de voormalige straalkapellen kwam vervangen. In 1675 werd achter het hoogaltaar de
barokke Maeskapel ingewijd.

HOOFDKERK
Dit bouwwerk speelde een belangrijke rol
in de geschiedenis van de stad Brussel, het
hertogdom Brabant en de Nederlanden in
het algemeen. Als hoofdkerk van de Princelijcke Hoofdstadt van 't Nederlandt vormde
Sint-Goedele meermaals het prestigieuze

Sinds 22 december laatstleden
is de Brusselse katedraal van
SInt-Michlel en Sint-Goedele
opnieuw toegankeliik voor het
publiek. De Regie der gebouwen werd in 1982 belast met de
ondankbare opdracht om dit
bouwwerk, dat door jarenlange
verwaarlozing ernstig was afgetakeld, te redden voor komende generaties. Door deze
restauratie heeft de Regie bewezen dergelijke grootscheepse onderneming tot een goed
einde te kunnen brengen. De
ingenieurs en architekten verbonden aan deze overheidsdienst beschikken immers niet
alleen over de noodzakelijke
hoogtechnische kennis maar
tevens over het inzicht in de
oude architektuur en haar stijlkenmerken.
Ten slotte maar niet in het
minst vindt men bij deze deskundigen ook de praktische zin
en het gezond verstand die
voor de konkrete uitvoering
van een soortgelijke gigantische opdracht vereist zijn. In
het verleden is immers al te
vaak gebleken dat dringende
restauratiewerken steeds langer uitbleven omwille van steriele teoretlsche diskussies die
onvoldoende rekening hielden
met de konkrete realiteit van
een specifiek monument.
kader voor luisterrijke officiële plechtigheden. De legendarische Brabantse hertog Jan
/ (+1294) liet er jaarlijks zijn zege te Woeringen (1288) herdenken. Herhaaldelijk zetelden hier kapittels van de Orde van het
Gulden Vlies (in 1435, 1501 en 1516).
Verscheidene vorsten vonden in Sint-Goedele de eeuwige rust: hertog Jan II van
Brabant ( +1312), uitvaardiger van het Ghar-
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„Vallende stenen" restauratie werd
meer dan tijd!
ter van Kortenberg; Antoon van Boergondië
(-H1432), zoon van hertog Filips de Goede;
aartshertog Albrecht ( + 1621) en Isabella
(+1633); Karel Alexander van Lottiaringen
(+1780) en Leopold (+1834), zoon van
Leopold I van België.
Eeuwenlang was de Brusselse hoofdkerk
een centrum van kuituur en geestesleven.
Jan van Ruusbroec (1293-1381), één der
grootste mistici uit de Europese geschiedenis was er jarenlang een eenvoudig priester.
De geschiedschrijver Petnis Vander Heyden
(1393-1474) vond in het archief van SintGoedele de dokumenten voor zijn historische studies. Vanaf de vijftiende eeuw speelden sommige clerici een belangrijke rol bij de
verspreiding van het gedachtengoed van de
renaissance en het humanisme. Meerdere
Brusselse geestelijken waren bevriend met
Erasmus van Rotterdam ( + 1536).

O
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Sint-Goedelb kan ook bogen op een eeuwenoude muzikale traditie. Reeds in 1362
werd hier polyfone muziek uitgevoerd en in
latere eeuwen werkten hier vermaarde sanghmeesters als Bréhy, Van Helmont en Fiocco.
In dit oord van religieus leven, zowel voor
clerici als voor gewone gelovigen, bedelden
armen en kreupelen om een aalmoes en
werden de vondelingen opgevangen door
een vondelingenhuedersse, een vrouw de
vondelingen onder haar hoede nam.

CIRKUS?
Tijdens de middeleeuwen had Sint-Goedele een hele reeks kunstwerken verworven:
stenen beelden, houten retabels, kunstig
smeedwerk en talrijke schilderijen waaronder panelen van Rogier Vander Weyden
( + 1464). Jammer genoeg is hiervan slechts
weinig bewaard gebleven omdat de kerk
meermaals het slachtoffer werd van revolutionair geweld. Dit gebeurde een eerste maal
tijdens de periode 1579-1585 toen de aanhangers van de hervorming er huis hielden.
Na het herstel van de katolieke eredienst in
1585 moesten heel wat herstellingswerken
uitgevoerd worden. Tijdens de daaropvolgende jaren verwierf Sint-Goedele diverse
schilderijen, ondermeer van P.P. Rubens.
In 1770 kreeg het kerkinterieur een klaasicistische dekoratie. De originele monumentale gotische archtitektuur werd weggestopt
achter een ,,eigentijdse" versiering: Ionische kapitelen, slingers, medaillons, enz.
vervaardigd uit stukwerk. Het triforium (de
grote galerij) boven de gotische arcaden van
de middenbeuk en onder de bovenlichten)
werd dichtgemaakt. Deze klassicistische ornamentiek was echter geen lang leven beschoren vermits zij grotendeels vernield
werd tijdens de Franse bezetting (17931815).

In 1829 bouwde Vanderstraeten een neogotisch doksaal achteraan in de kerk, tegen
de vrestgevel. Deze architekt verminkte daarbij niet alleen de rijke laatgotische ornamentiek maar deinsde er ook niet voor terug om
de monumentale gotische scheibogen af te
sluiten met een konstruktie... bestaande uit
pleisterwerk op latten...
In de loop van de negentiende eeuw werden de restauraties verdergezet door architekten als Suys en De Curte. Daarbij werd op
grote schaal de middeleeuwse Brabantse
zandsteen vervangen door nieuwe materialen (steen van Gobertange en Euville). De
ornamentiek aan de buitenkant van de kerk
was inderdaad — reeds toen I — grotendeels
venweerd. Aan de binnenkant waren dergelijke ingrepen niet noodzakelijk. Daar kon men
zich beperken tot een grondige reiniging
(o.m. in 1913).

ZURE REGEN
Kort nadat de kollegiale Kerk van Sint[\/lichiel en Sint-Goedele anno 1936 was
geklasseerd als nationaal monument bleek
een nieuwe restauratie noodzakelijk. In afwachting van een globale aanpak zag men
zich echter verplicht onmiddellijk een hoogdringende herstelling uit te voeren aan het
dakgebinte. Daar de onderste ringbalk van
het dak volledig vermolmd was, moest hij
worden verwijderd. De weggenomen delen
werden in 1937 vervangen door metselwerk.
Dit was, zo bleek achteraf, een nefaste
ingreep vermits hij geleid heeft tot het scheuren van de gewelven van de middenbeuk.

Onder impuls van een sensibiliseringskampanje die wij sedert 1978 in de pers
hebben gevoerd, greep de overheid in. Eerst
werden een aantal beveiligingswerken uitgevoerd : bouwvallige pinakels en balustrades
werden weggenomen, de afbrokkelende gewelfbepleistering werd verwijderd, onder de
gewelven werden nylon-vangnetten gespannen enz. Op 18 december 1982 belastte de
minister van Openbare Werken een gespecialiseerd aannemer (de NV Vandekerckhove
uit Ingelmunster) met de uitvoering van de
restauratiewerken. Dit bedrijf had eerder
reeds de westgevel van de katedraal hersteld en was dan ook goed op de hoogte van
de toestand van het gebouw.

WERELDPRIMEUR

VERMINKT
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Zoals zovele historische monumenten
overal ter wereld heeft ook de Brusselse
katedraal sterk te lijden onder de zure regen.
Niet alleen sierelementen (beelden, pinakels, spuwers, enz.) maar ook konstruktieve
elementen (zoals steunberen en luchtbogen)
werden steeds dieper ingevreten en verpulverden. De verweerde delen brokkelden af
en stortten naar beneden. Dit berokkende
niet alleen aanzienlijke schade aan de lager
gelegen delen van het bouwwerk maar vormde tevens een dreiging voor de voorbijgangers.

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kon pas in 1951 worden begonnen

Nadat in 1797 alle sekuliere kapittels door
de sanskulotten werden afgeschaft, speelden sommigen zelfs met de gedachte het
gotisch monument te slopen om met de
aldus gerekupereerde bouwmaterialen een
cirkus te bouwen tot vermaak van het volk.
Tot de uitvoering van dit waanzinnige plan
kwam het echter niet omwille van de hoge
kosten die het slopen van de kerk zou
vergen.

Onder Napoleon Bonaparte mocht SintGoedele opnieuw haar deuren openen. Zij
was echter van de prestigieuze kapittelkerk
van weleer gedegradeerd tot een doodgewone parochiekerk. Zowel onder keizer Napoleon als onder Willem I, koning van de
Verenigde Nederlanden (1815-1830) werd
het deerlijk toegetakelde bouwwerk hersteld,
zo goed en zo kwaad als het kon. Daarbij
ging men soms wel bijzonder brutaal te werk.

met de hoognoodzakelijke restauratie. Eerst
kwam de noordertoren (1951-1958) aan de
beurt, later gevolgd door de zuidertoren
(1962-1972). Normaliter had men op dat
moment moeten beginnen met de restauratie
van het schip. Omwille van administratieve
moeilijkheden en tekort aan financiële middelen is dit evenwel niet gebeurd. Inmiddels
takelde de Brusselse katedraal steeds verder
af.

'-i_y=h--^^^^^.^-' "*-_?

Rekonstruktie van het oorspronkelijke grondplan met de verdwenen
kranskapellen die het koor omsloten.
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Vanaf begin 1983 werden zowel in de
middenbeuk als in de zijbeuken monumentale stalen stellingen opgetrokken. Op dit enorme gevaarte, bestaande uit ca. 75 km buizen, werden grote werkvloeren aangebracht.
Kleinere vloeren omsloten de kolommen en
muurvlakken. Een en ander maakte het mogelijk elk onderdeel van het gebouw te bereiken om de vereiste vaststellingen te doen en
de nodige opmetingen en (fotografische) opnamen te maken. Aan de hand van een
origineel komputermodel bestudeerden de
ingenieurs van de Regie der Gebouwen hoe
groot de druk was die op elk onderdeel van
de katedraal inwerkte. Met deze studie leverden de ambtenaren aan de Regie der Gebouwen trouwens een wereldprimeur: het was
inderdaad de eerste maal dat, zeker op
dergelijke schaal, de stabiliteit van een gotische konstruktie werd bestudeerd door middel van een komputer. Daarnaast werd ook
heel wat vernieuwend onderzoekswerk verricht aangaande de eigenschappen van de
steenachtige materialen.
Uiteraard werd ook het kunsthistorische
en historisch onderzoek allerminst verwaarloosd. Daarbij was het een meevaller dat
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steen na steen kreeg de katedraal haar glorie terug I

sedert 1979 op het Algemeen Rijksarchief
gewerkt werd aan de inventarisatie van de
155 m. archief van de Brusselse katedraal uit
de periode 1047-1797 (*). Deze ongemeen
rijke verzameling dokumenten verschaft heel
wat inlichtingen betreffende de bouwgeschiedenis van dit monument. De globale
restauratie vormde ook een geschikte gelegenheid voor een archeologisch onderzoek
niet alleen aangaande de voormalige romaanse erk maar ook aangaande de oudste
geschiedenis van Brussel.
Steunend op dit uitvoerig studiewerk kon
de restauratie zelf op een doeltreffende manier worden doorgevoerd. Eerst en vooral
ging alle aandacht naar het handhaven en —
waar nodig — herstellen van de stabiliteit.
Men beperkt er zich niet toe de scheuren in
de gevrelven te dichten. Ook de oorzaak van
deze kwaal werd weggenomen door het
oordeelkundig opvangen van de drukvan het
dakgebinte. Totaal verweerde dwarsbalken
maakten (na nauwgezet onderzoek door
twee universiteitslaboratoria) plaats voor losse segmenten in beton. De totaal scheefgezakte spis op de viering van de middenbeuk
en dwarsbeuk werd in hout gerekonstrueerd.
Omdat de steunberen en de luchtbogen,
zoals bekend essentieel voor de stabiliteit
van de gotische konstrukties, dermate waren
ingevreten door de zure regen moesten zij
worden herbouwd in hardere zandsteen van
het type Massengis. Hetzelfde gebeurde ook
met de pinakels en borstweringen en met de

(foto Bob Coecke)

monelen (stenen zuiltjes) in de glasramen.
De werken bleven uiteraard niet tot de
buitenzijde beperkt. Nadat de oude bepleistering was verwijderd, kregen de gewelven
een nieuwe bepleistering. Gespecialiseerde
restauratie-ateliers zorgden ervoor dat de
prachtige gepolikromeerde sluitstenen hun
oude glans herwonnen. De zwartberookte
muurvlakken, kolommen en ribben kregen
na behandeling met stoom hun originele
kleur terug. Het triforium (de reeds vermelde
galerij in de middenbeuk) die op het einde
van de achttiende eeuw was verminkt, herwon zijn laaggotische luister door het terugplaatsen van het uitgebroken plaasterwerk.

ORGELPUNT
Hoewel er bij deze restauratie wordt naar
gestreefd de monumentale gotische architektuur opnieuw tot haar recht te laten komen, toch blijven waardevolle toevoegingen
uit andere stijlperioden eveneens bewaard.
Alleen wanneer dergelijke latere toevoegingen op een flagrante manier de originele
architektuur verminken, worden zij verwijderd. Dit gebeurde met het „neo-gotische"
doksaal achteraan In de kerk. Bij deze restauratie wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het bewaren en didaktisch valoriseren van de restan van de voormalige
romaanse kerk. Na overleg met de Vereni-
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ging voor Brusselse Geschiedenis en de
Société Royale d'Archéologie de Bruxelles
besloot staatssekretaris Jos Dupré achteraan in de kerk een archeologische krypte te
bouwen om de monumentale overblijfsels
van de Westbau van de romaanse kerk
zichtbaar te maken voor de bezoekers uit
binnen- en buitenland.
Deze archeologische krypte werd niet alleen funktioneel maar ook estetisch uitgewerkt. Dit is in niet geringe mate te danken
aan de inzet van architekt Hugo Claes,
ambtenaar bij de Regie der Gebouwen. Deze
krypte kan enkel op afspraak bezocht worden. Inlichtingen bij de Vereniging voor Brusselse Geschiedenis, Sint-Kristoffelstraat 12,
1000 Brussel, tel. 02/514.05.11. Door deze
geslaagde restauratie werd de Brusselse
katedraal opnieuw in haar oude luister hersteld. Het ware te hopen dat men bij de
eventuele inplanting van een nieuw orgel
geen afbreuk zal doen aan de monumentale
architektuur van onze Brabantse bouwmeesters.
Dit, samen met de restauratie van het
hoogkoor en bijbehorende zijkapellen, vormt
de grote opdracht voor de komende jaren.
Dr. Paul De Ridder
— Inventaris van het oud archief van de kapittelkerk van SInt-MIchlel en Sint-Goedele te Brussel. P. De Ridder. Brussel, 1987-1988, 3 din.,
1180 biz. (Algemeen Rijksarchief, Rulsbroekstraat 2-10, 1000 Brussel, tei. 02/513.76.80).
WIJ - 2 FEBRUARI 1990

DE SCHAT ONDER
DE TRAP

P

ATRICK PEIRE, de dinamische
leider van het Collegium Instrumentale Brugense kreeg deze
partituren in handen. Hij raakte
gefacineerd door de sprankelende klankrijkdom van deze religieuze werken. Samen met het
Westvlaams Vocaal Ensemble
en het Collegium Instrumenale
Brugense blies Peire deze vergeten lektuur uit de hoogdagen
van onze muziekkuituur nieuw leven in. Er
werd een CD opgenomen die meteen de
aanzet van de „Archief-reeks, een lovenswaardig initiatief van Davidsfonds/Eufoda
betekende. Deze reeks heeft tot doel een
ruim publiek te laten kennismaken met de
schatten aan — onuitgegeven — muziek uit
Vlaanderen.
De eerste CD, getiteld „Kapelmeesters in
Brussel" bevat zes komposities van de drie
voornaamste
kapelmeesters-komponisten
van de Brusselse kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele: Hercles Brehy (Brussel,
1673-1737), Joseph-Hector Fiocco
(Brussel, ca 1650-1724) en Charles-Joseph
Van Helmont (Brussel, 1715-1790).

BËKËND
MUZIEKCENTRUM
In de 17de en 18de eeuw was de Brusselse katedraal een bekend muziekcentrum.
Zijn kapelmeesters genoten faam en aanzien. Hoe komt het dan dat heel wat werken
van o.a. bovenvermelde komponisten een
gesloten boek bleven voor het grote publiek?
Hoe komt het dat enkel een paar ingewijden
vertrouwd zijn met de namen van deze
destijds gereputeerde kapelmeesters? Hoe
is het mogelijk dat tal van partituren gewoonweg verdwenen of verzuurden in het vocht
en het stof van een vergeten berghok? In het
Davidsfondsblad „Omtrent" geef Patrick
Peire hiervoor een verklaring.
Patrick Peire: „Wijleven in een tijd waarin
men veelvuldig muziek van vroeger speelt.
Maar het is eigenlijk voor het eerst in de
geschiedenis dat dit zo intens gebeurd.
Het is pas sinds de romantiek dat de
musikus ook droomt van persoonlijke roem.
Die kapelmeesters van vroeger beshouwden
zich niet zo zeer als kunstenaars, dan wel als
vaklui die muziek maakten tot meerdere eer
en glorie van god. Een komponist voelde zich
zowat als een kok die met heel wat ingrediën-
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ten een smakelijke maaltijd op tafel brengt.
Hij zag zich als een werktuig van god, net als
de vakman die meehielp aan de bouw van de
katedraal. Het is pas met Mozart dat voor het
eerst koncerten in koncertzalen werden georganiseerd en dat rond de muziekmakers
een kultus werd geweven, vaak met eksentrieke gevolgen op hun persoonlijkheid. "
Peire zegt dan ook dat het geen verwondering hoeft te wekken dat kapelmeesters als
Brehy, Fiocco en Van Helmont zo weinig
aandacht besteedden aan de bewaring van
hun komposities.
Patrick Peire: „Zij speelden zelf immers
ook geen muziek van vroeger. Hoe konden
zij dan weten dat aan het einde van de

Schatten op zolder, geheime
bergruimten en iang vergeten
hoekjes in stoffige l(eiders...in
spannde
avonturenverhalen
zijn ze moeilijk weg te denken,
vaak vormen ze net kruciaai
gegeven In één of andere detektieveroman.
Tijdens de herstelling van de
Sint-Michielskatedraal stuitten
de restaurateurs op zo'n heuse
bergruimte die ruim een eeuw
lang achter een trap verborgen
gebleven was. inhoud van de
„schatkamer": een stapel door
mekaar gegooide partituren
waaronder een aantal van drie
gereputeerde kapelmeesters
van de katedraal.
twintigste eeuw de klassieke muziek zo „in"
zou zijn ?"

ONDER DE TRAP
En dan nu het verhaal van de wonderbaarlijke ontdekking.
Bij de restatauratie van het doksaal van de
Sint-Goedele werden enkele traptreden verwijderd; een kastje, ontoegankelijk geworden door de installatie van de trap kwam
plots vrij. Uit de rekeningen van de kerkfabriek kon men afleiden dat het daar al meer
dan een eeuw stond. Het kastje bleek een
stapel door mekaar gegooide partituren te
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Tijdens de restauratie gaf de SintMichielskatedraal meerdere geheimen prijs.
bevatten, aangetast door vocht, sommigen
afgeknaagd door hongerige muizen met weinig respekt voor onze muzikale traditie. Dr.
Paul De Ridder, archivaris van de katedraal
die de waarde van archiefstukken voldoende
kent, bezorgde de handgeschreven partituren aan de muziekafdeling van de koninklijke
biblioteek.
Verdere aftakeling van de manuskripten
werd zoveel mogelijk voorkomen. De partituren werden geïnventariseerd en veilig opgeborgen.
Bernard Huys, bibliotekaris van de koninklijke biblioteek tipte Patrick Peire, de hartstochtelijke vorser naar originele muziek.
Patrick Peire: „Mijn interesse was meteen
gewekt, want ik had me vroeger in het
koninklijk muziekkonservatorium al gebogen
over werken van de drie kapelmeesters Brehy, Fiocco en Van Helmont. Het leken mij
toen heel vakkundige en begaafde kompo-
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nisten. Ik gooide me dus meteen op het
ontwarren van hun 18de eeuwse handschrift,
het samenbrengen van verschillende delen
en het herschrijven van losse partijen wanneer bijvoorbeeld enkel de partituren voor
één stem voorhanden waren. Het notenschrift zelf onderging in die 250 jaar weliswaar weinig verandering, maar de aanduiding van rustpunten, instrumenten en toonhoogte gebeurde toch heel anders. Het is
dus een werk van heel lange adem vooraleer
men zo'n muzikaal archiefstuk daadwerkelijk
in zijn oorspronkelijke vomi kan laten weerklinken, en dan nog moet men soms toegeven dat de kompositie uiteindelijk niet van
een erg uitzonderlijke kwaliteit blijkt te zijn.
Een kapelmeester moest immers iedere
week zijn stuk klaar hebben en richtte zich
vaak naar de smaak van het publiek.
Maar de ontgoocheling wordt dan telkens
weer goedgemaakt door de ontdekking van
een andere kompositie ... Bij deze archiefstukken was ik echter van in het begin
tamelijk zeker van mijn stuk. En mijn intuïtie,
dat ik bezig was met de ontcijfering van
muzikale meesterwerken, groeide al snel uit
tot een zekerheid. Jammer genoeg kon niet
alles op de CD."
Of deze, overigens schitterende CD, daadwerkelijl< zal bijdragen tot de kennismaking
van een breed publiek met deze opgediepte
schatten, zal afhangen van de intensiteit
waarmee de promotiekampanje zal gevoerd
worden. We zouden durven stellen dat alle
middelen aangewend dienen om deze unieke opnamen wereldkundig te maken. Alle
schroom en terughoudendheid om voor de
drie Kapelmeesters van Brussel een plaatsje
in de galerij van de Europese „groten" te
bekomen mag achterwege gelaten worden
Bescheidenheid is hier misplaatst.
In dit licht zijn de woorden van Patrick
Peire dan ook veelbetekenend: „Misschien
heeft het met onze Vlaamse bescheidenheid
te maken dat wij onze oude measters zo
weinig durven naar voren brengen. Voor
1930 kende haast niemand Vivaldi, maar
dank zij het uitvoeren van zijn nalatenschap
is hij nu wereldberoemd. Ik ben er van
overtuigd dat heel wat archiefstukken niet
onaangeroerd zouden blijven liggen in muziekbiblioteken, mochten zij zich in een buitenlandse biblioteek bevinden. Vaak is er
eerst de interesse van het buitenland —
denken we maar aan de belangstelling voor
de Vlaamse polyfonie in de Verenigde Staten
— en wordt Vlaanderen dan pas bewust van
zijn muziekpatrimonium."
(ts)

— Kapelmeesters in Brussel: werk van Hercules-Petrus Brehy, Joseph-Hector Flocco en
Charles-Joseph Van Helmont. Uitvoerders: Collegium Instrumentale Brugense, Westviaams
Vbcaal Ensemble, dirigent Patrick Peire. Prijs:
795fr. Een uitgave van Eufoda/Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat
79-81,
3000
Leuven,
016/22.18.01.

In de 17de en 18de eeuw was de Brusselse katearaat een oekend muziekcentrum.
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DE AANHOUDER WINT
Bij de aanvang van zijn parlementair mandaat In 1982 stortte kamerlid Daan Vervaet
zich van harte op het Brussels patrimonium.
Tientallen parlementaire akties heeft hij ondernomen opdat Brussel geleidelijk aan naar
een frisse, leefbare en historisch waardevolle hoofdstad van Vlaanderen en Europa zou
groeien. Om rezultaat te hebben gebeurde
dit werk meestal in stilte ook al omdat de
Brusselse kommunautaire gevoeligheden
het liefst niet werden wakker gemaakt.
En de rezultaten liegen er niet om.

HET ZUIDPALEIS

~

In 1982 stond het statige neo-klassieke
Zuidpaleis langsheen de Stalingradlaan en
de Lemonnierlaan vera/aarloosd en verlaten
in het stadsbeeld. De vele dichtgespijkerde
winkelramen en de grauwgrijze gevels vergrootten dit trieste uitzicht. Door heelwat
parlementaire akties van Vervaet krijgt dit
statisch gebouw vandaag zijn oude luister
terug. Het winkelcentrum is opnieuw bedrijfsklaar en de bovenverdieping werd deels
als sportzaal en deels als scholenkompleks

NOG MEER
RESTAURATIES
De katedraal van Sint-MIchiel en
Sint-Goedele is zeker niet het enige
monument in Brussel dat momenteel
wordt gerestaureerd.
Op de Grote Markt staat de toren van
het stadiiuis, het meestenwerk van Jan
van Ruysbroeck (+1485) in de steigers. Ook de kerken van Onze-LieveVrouw-ter-Kapelle (13e-16e eeuw) (de
Kapellekerk) en de Finis Terrae (in de
Nieuwstraat) worden gerestaureerd. De
vorige zomer uitgebrande Rijice Klarenkerk, een meestenwrk van Zuidnederlandse barok, blijft niet aan haar lot
overgelaten.

Voor en na is duidelijk te zien op deze foto van het Zuidpaleis dat thans een
zandstraalbeurt krijgt.
ingericht. De gevels werden gezandstraald
en het gerestaureerd gebouw siert vandaag
opnieuw op een waarlijk indrukwekkende
manier de Lemonnier- en Stalingradlaan.
Deze lanen, ooit gestoffeerd met rijzige
appartementsgebouwen en gelijkvloerse
handel, brachten 100 jaar geleden een lineaire verbinding tot stand tussen burgerlijke
sleutelfunkties als daar zijn, de Beurs, de
Hallen en het Zuidpaleis.

DE SINT-GOEDELEKATEDRAAL
Terzelfdertljd ging de aandacht van Vervaet uit naar de Sint-MIchiel- en Sint-Goedelekatedraal.
Deze parel van de Brabantse gotiek heeft
een zware tol betaald aan de milieuvervuiling. Steenkanker door chemische inwer-

Terloops dient nog vermeld dat, vlak
naast de Beurs, de grondvesten der
voormalige Minderbroederskerk (13e
eeuw) toegankelijk werden gemaakt
dank zij een archeologische krypte.
Het Stadsbestuur van Brussel, waarin voor het eerst een VU-er zit, Bert
Anclaux, neemt de vrijwaring van het
eigen kultuurpatrimonium ter harte.
Ook in dit domein schijnt het thans
uitgewerkte statuut voor Brussel een
nieuwe dinamiek op gang te hebben
gebracht.

king, voortdurende trillingen ten gevolge van
de Noord-Zuidverbinding en het drukke verkeer zorgden ervoor dat de toestand van de
katedraal zondermeer deerniswekkend werd
zodat een verantwoorde en adekwate restauratie nodig was.
Op 18 februari hield Vervaet een interpellatie tot de toenmalige minister van Openbare Werken, de heer Olivier.
Deze toespraak werd samengesteld na
een „verblijf" van twee dagen in de katedraal. Het antwoord van de heer Olivier was
opzienbarend: „ Hfe hebben de morele plicht
de katedraal van de ondergang te redden (...)
Welke beslommeringen er ook nog in de weg
zouden staan, het restauratiewerk kan niet
meer wachten, wij beginnen morgen." En
inderdaad, op 29 juli 1982 werd een krediet
van 270 miljoen frank uitgetrokken.
Op uitdrukkelijkke vraag van Vervaet ging
minister Olivier op 20 mei 1983 akkoord om
ook de prachtige en grootse glasramen van
de katedraal te restaureren. De provincie
Brabant trok hiervoor een krediet uit van 200
miljoen frank.
Op 5 augustus 188 drong Daan Vervaet er
bij de bevoegde ministers van Binnenlandse
Zaken en Openbare Werken, resp. Tobback
en D'Hondt op aan dat er eveneens werk zou
worden gemaakt van de bouw van een nieuw
kerkorgel.
Minister Tobback antwoordde op de vraag
van het VU-kamerlid dat er spoedig werk zou
worden gemaakt van het ontmantelen en
inventariseren van het bestaande orgel, alsook van het doksaal. Dit is inmiddels gebeurd.
Ondertussen zijn het schip en de glasramen prachtig hersteld. De geschiedenis van
het orgel is echter nog niet volledig uitgespeeld...

Daan Vervaet: de aanhouder wint.
WIJ - 2 FEBRUARI 1990
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DE BORMSVERKIEZING

A

NTWERPEN november 1928.
De liberale kandidaat Paul
Baelde krijgt af te rekenen met
maar liefst drie tegenkandidaturen: twee kommunistische
en één Vlaams-nationalistische, deze van dr. August
Borms, van wie de naam in
Vlaamse middens klonk als
een klok. A. Borms was het
simbool van de vervolgde en
verbannen aktivisten.
Zelden zou de Scheldestad een zó vinnige
en opwindende verkiezingsstrijd kennen, zowel op straat als in de pers.
In de krantenwereld waren de twee opponenten de liberale De Nieuwe Gazet en de
Vlaams-nationale De Schelde (later Volk en
Staat). De overige dagbladen keken eerder
afwachtend toe, alhoewel zij wél kommentaar leverden. Socialisten en katolieken
maanden trouwens hun lezers aan blanco te
stemmen. De straatpropaganda was wellicht
nog heftiger, zodat ook bij het grote publiek
meestal eerder onverschillig, kampen ontstonden.

VERRASSING
Antwerpen, de stad met haar vele schakeringen op elk terrein zorgt politiek gezien wel
eens meer voor verrassingen, maar ditmaal
was het toch duidelijk dat de liberalen weinig
reden tot juichen zouden hebben en dat de
Vlaams-nationalisten die altijd gesteld hadden dat een stem voor Borms een stem voor
amnestie was, gerust konden zijn. Toch werd
ook voor hen de volledige uitslag van 9
december 1928, nog een groter sukses dan
verwacht. 83.058 stemmen of 43,4 % voor
Borms tegen 44.410 stemmen of 23,2 % voor
de liberaal Paul Baelde, van een verrassing
gesproken.
Nog weken lang zou de Bormsverkiezing
voor beroering zorgen in de pers en de
politieke wereld. De Schelde jubelde uiteraard. De Nieuwe Gazet zocht haar heil in een
zeer eigenaardig soort wiskunde door de
blancostemmen en de liberale stemmen samen te tellen, wat haar toeliet te blokletteren:
„Met meer dan 15.000 stemmen verloochent
Antwerpen de amnestie". Rekenkunde die
overigens door De Morgenpost omgekeerd
werd; deze telde de blanco-stemmen bij de
Bormsstemmen, wat dan weer 73,8 % voorstanders van amnestie gaf. De weerslag van
deze ophefmakende verkiezing was groot in
het ganse land: paniek in de franstalige pers,
genuanceerder bij de nederlandstalige kranten.
Auteur Wim Van Onckelen ging dan praten
met één der laatste ooggetuigen (en meer

dan dat) van de Bormsverkiezing, Jan van
Hoogten. Levendig getuigt de nu negentigjarige over deze tijd toen jonge Vlamingen
vochten voor hun Vlaming-zijn en hoe ze zich
dag en nacht verbeten inzetten bij de verkiezingsstrijd van 1928. Ook toen was niet altijd
iedereen volledig akkoord, maar toch was er
het doel: Vlaanderen verpersoonlijkt in de
figuur van August Borms. Jan van Hoogten
eindidgt dan ook met de boodschap: „ Weest

zijn, maar niet mocht zetelen, werd Paul
Baelde dan toch volksvertegenwoordiger. De
verkiezing van dr. August Borms door het
volk heeft echter wél gevolgen. De amnestiekwestie wordt geregeld (weliswaar op een
lamentabele wijze). Borms komt vrij en bij de
parlementsverkiezingen van mei 1929 boeken de Vlaams-nationalisten over het hele
land een aanzienlijke winst, van 7,72 % naar
11,65 % van de stemmen. De Antwerpse
Bormsverkiezing zal overigens beklemtoond
worden door alle historici tot op heden toe.

Ogenschijnlijke „incidenten"
in het geheel van de geschiedenis kunnen soms uitgroeien tot
duidelijke mlilpalen. Dit was ook
het geval met de tussentijdse
verkiezingen voor het arrondissement Antwerpen in 1928. De
aanleiding hiertoe vras het plotse
overlijden van de Antwerpse liberale voiksvertegenwoordiger
Richard Kreglinger (4 novemijer
1928).
Omdat de lijst van de liberale
opvolgers uitgeput was moeten
er verkiezingen uitgeschreven
worden. Normaal een banale
aangelegenheid waarbij de liberalen hun kandidaat naar voren
zouden schuiven zonder dat er
sprake was van een tegenkandidatuur, temeer daar er wor mei
1929 verkiezingen voorzien waren. De toenmalige regering Jasper (een katolieke-iiberale koalitie) had echter reeds heel wat
kritiek te verduren gekregen van
alle oppositiepartijen en zeker
van de soms scherp van leer
trekkende Vlaams-nationalisten,
die uit hun „grieventrommei"
ook geregeld de amnestiekwestie opdiepten. Waren de Vlaamsnationalisten ook toen op menig
vlak oneens, wat de amnestiezaak aanging, waren ze het wél
roerend eens.

In zijn besluit wijst Wim Van Onckelen
erop dat zes miljoen Vlamingen vandaag een
schoon en leefbaar Vlaanderen willen, dat ze
zich niet vrijwillig mogen laten ,,verengelsen", zoals ze eertijds dwangmatig „verfranst" werden en dat onderlinge strijd altijd
uit den boze is, en op de massa slechts
verwarrend overkomt.

allen één, vermoordt dr. Borms geen tweede
maal".

AMNESTIE

Het citaat van Herman Van Puymbroeck,
door de schrijver aangehaald (biz. 23) over
amnestie lijkt ons vandaag ook nog bijzonder
duidelijk in de ook nu nog pijnlijke amnestiekwestie :
„ Want amnestie betekent niet alleen vrijstelling van degenen die nog gevangen zitten, en terugkeer van diegenen die nog in
ballingschap leven; amnestie wil ook zeggen
herstel van burgerlijke en politieke rechten
en teruggave van de goederen, die door de
staat ongrondwettelijke werden verbeurd."

WONDERJAAR
Het Wonderjaar 1928 is zeer boeiend geschreven, waarbij de vele aanhalingen uit de
toenmalige krantenartikelen levendig en verrijkend werken. Deze werkwijze, alleen vol te
houden voor een zeer korte periode of voor
één bepaalde persoon, maakt dat de lezer
zich als het ware persoonlijk betrokken voelt
bij de gebeurtenissen. Indruk die nog versterkt wordt door het vraaggesprek met Jan
van Hoogten.
De eindkonklusie — meer een beschouwing van de schrijver over de huidige stand
van zaken in de Vlaamse beweging — lijkt
ons met minder vaart en minder sterk geschreven. Misschien was het ook beter geweest de bijlagen duidelijker aan te geven,
daar ze soms enigzins in de tekst dreigen
verloren te gaan.
De schets die Van Onckelen ons brengt is
echter een zeer sterk dokument over deze
merkwaardige verkiezing, die voor altijd in de
Vlaamse geschiedenis zal bewaard blijven.
IMIja Proost

Hoe liep het nu af? Daar een man zonder
burgerlijke of politieke rechten volgens de
toenmalige wetgeving wél kandidaat mocht

27

- Het Wonderjaar 1928. Wim Van Onckelen.
Antwerpen 1989. Ultg. Dr. Borms-Dokumentatle- en Aktle centrum. 200 fr.
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DE BENDE
EN CO
Wie de werkzaamheden van de parlementaire onderzoel<skommissie tegen het banditisme en terrorisme ook maar met een half
oog gevolgd heeft, weet dat deze bendekommissie heel wat minder fraaie gegevens en
getuigenissen heeft losgewoeld over de manier waarop de politiediensten in dit land hun
werk verrichten. Er was zelfs sprake van
plannen voor een staatsgreep. In heel het
web van vermoedens, hypothesen en getuigenverslagen doemt steeds weer dezelfde
spin op: VDB. Gekonfronteerd met de aantijgingen over een staatsgreep die nooit plaatsvond, sprak Van den Boeynants vorig jaar de
nu al bijna historische woorden: „trop is
teveel, en teveel is trop". De gewezen eerste
minister wordt straks door de kommissieleden op het getuigenbankje gesommeerd, en
niet om het weer te voorspellen. VDB zal
enkele vervelende vraagjes moeten aanhoren, maar, buiten enkele nummertjes, verwacht eigenlijk niemand dat hij ook nieuwswaarde zal aandragen.

Hugo Gysels schreef over hetgeen de
bendekommissie aan het licht bracht een
boek, getiteld De bende en co. 20 jaar
destabilisering in België. Het geeft een vrij
volledig overzicht van alle bekende feiten en
vermoedens die door de parlementaire on-

EKSTREEMRECHTSE
TERREURKAMPANJE?

ADVERTENTIE

Tientallen gewelddadige overvallen en
moorden waren volgens Gysels eigenlijk terreuraanslagen en eliminaties die passen binnen een groter, politiek machtskader. Kasten
vol onopgeloste en losstaande misdaaddossiers die de publieke opinie jarenlang in hun
greep hielden, deden het vermoeden rijpen
dat er van bovenaf druk werd (en wordt!)
uitgeoefend om het onderzoek (niet) in een
bepaalde richting te sturen.
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derzoekskommissie uitgevlooid werden. Auteur Hugo Gysels gaat van het standpunt uit
dat het een ekstreemrechtse terreurkampanje betreft, een mening die o.m. gedeeld
wordt door VU-kommissielld Hugo Coveliers.

Dit ekstreem-rechts vaderschap van de
destabiliseringskampanje kan Gysels niet
bewijzen. Ook de stapel dossiers die het
resultaat zijn van intensief speurwerk van de
bendekommissie, laten die konklusie niet
toe. De bewijzen werden reeds lang weggemoffeld, getuigen het zwijgen opgelegd. Enkele geïsoleerde getuigenissen blijven over,
naast zware vermoedens. Zoals kamerlid
Hugo Coveliers bij de voorstelling van het
boek zei: „ Wat in De Bende en Co staat, is
plausibel en aanvaardbaar, maar niet 100%
bewezen."

v_«<A«jJïö^

Inrichting van direktiekantoren
Systeemmeubelert
Ergonomisch zitkomfort
Totaalinrichtingen

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER —
TEL. 03/480.22.51
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINTSTEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20,35

De bende en Co bevat een uitgebreide
inhoudstafel (met begin- en einddata per
hoofdstuk), een chronologie van belangrijke
feiten, een uitgebreid naamregister en een
recente bibliografie. Het boek is m.a.w. uitstekend geschikt als werkinstrument voor
wie zich in de bende-affaire wil verdiepen.
(pdj)
— De bende en co. 20 jaar destabilisering in
België. Hugo Gysels. Kritak, Leuven, 1990.
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VLAAMSE STRIP HISTORISCHE TOER OP
We weten dat sedert kort „De Rode Ridder", geschreven en getekend door Karel
Biddeloo, afstand heeft genomen van science fiction en andere magische toestanden,
om weer naar „die Heimat" af te zakken en
in een meer historisch verantwoord kader
zijn ridderlijke eksploten verder te zetten.
Zo lukt Biddeloo vrij aardig, te meer daar
hij zijn verhalen nog steeds opsmukt met
fraai vrouwelijk schoon en vaak verrassende
humor. Hoofdbrok blijft uiteraard het ridderlijk avontuur, dat in album 132 handelt over
,,de slag van Woeringen" in 1288. Vla een
handige aanloop en een spannend intermezzo komen we tot de hoofdmoot, in casu het
relaas van de veldslag te Woeringen bij
Keulen, waar Hertog Jan van Brabant zijn
leengebied vrijwaarde voor Duitse invallen.
Zeer merkwaardig vind ik op plaat 65 de
uitspraak: „De overwinning van Woeringen
legt de grondslag van de Belgische staat...".
Ai! Het is waar dat Hertog Jan de inmenging
en Germaanse invloed uit het Oosten wist
tegen te houden en dat 14 jaar later de
Franse bezetter in de pan werd gehakt aan
de Groeningenkouter, dan nog vind ik het
vervaarlijk te gewagen van een „Belgische
staat" bij gebeurtenissen die spelen in de
13de eeuw. Niet op die manier zal de „historische strip" de lezer wegwijs maken in onze
„nationale geschiedenis" en het is jammer
dat een ongelukkig gekozen formulering hier
nogmaals de waarheid geweld aandoet...

Luister! Zo dddelük beseven öe edelen
zich naar hun hamers om zich
wat op te frissen voor het

STUNTELIG
^B

MONOscumema WERPT EBH RODE OLOSD

IN LORSH/i'e Kmen.

Geschiedenis, danitbare bron voor
Vlaamse strips.

Deze week
in Knack Magazine
Portret VTM
Een jaar geleden kwam VTM voor het eerst op de buis. Amusement uit
een kraantje, het volk geven wat het wil, daar dient een commercieel TVbedrijf als VTM voor. Aldus direkteur-generaal Leo Neels in een gesprek,
deze week in Knack.
De TGV komt
Verkeersminister Jean-Luc Dehaene
maakte vorige week het trajekt bekend dat de TGV op zijn weg door
Vlaanderen zal volgen. Een gesprek
met de minister over waarom die trein
echt moet. Deze week in Knack.
Wij in Roemenië
Vlaanderen heeft zich de voorbije weken onderscheiden in het verstrekken
van hulp aan Roemenie. Hoe is die'
hulp daar ontvangen? Knack reisde in
het spoor van een parlementaire de-

Maar kom, we weten dat Karel Biddeloo
boordevol goede bedoelingen zit en nemen
dus maar aan dat zijn pen zich hier (on)ruiterlijk vergaloppeerde! Er zitten in dit overigens
best genietijaar verhaal nog meer schoonheidsfoutjes. Zo weten we nog steeds niet of
de broer van Heinrich, graaf van Luxemburg,
nu wel Walmar dan wel Walram (strook 60)
heette... Vingt fois sur Ie métier, schreef
Boileau. Dat geldt dus ook voor stripauteurs!

legatie naar Boekarest, en bericht.
Pinochet is weg
Eind februari komt er echt een einde
aan de diktatuur in Chili. Dan neemt
de verkozen burgerpresident de taak
van generaal Pinochet over. Knack
was in Chili en speurde er naar de gevolgen van 15 jaar tirannie.

Met ,,De Slag van Turnhout" zitten we
enkele eeuwen verder nl. in 1789 maar dan
wel in de Oostenrijkse provinciën, op het
moment dat Brabant het bezettende juk
aflegt om het hogergenoemde geografisch
samenraapsel (alias België, beik, bah...) voor
een eerste maal een kortstondige onafhankelijkheid te schenken die de geschiedenis is
ingegaan als de ,,Brabantse omwenteling".
Dit verhaal werd getekend door Lusse (alias
Luc Dierckx) die voor het scenario werd
bijgestaan door ene Beock. Het is, meen ik,
het eerste stripalbum uitgegeven door Expres en tevens het debuut van diezelfde
Lusse. ik zal niet twijfelen aan de juistheid
van vele details uit dit verhaal over het
hoogtepunt van de Brabantse omwenteling,
maar ik vind wel dat er mag worden gekankerd op het scenario dat in een nogal potsierlijk magisch realistisch kader, via een dagboek, een plotse duik waagtin het verleden.
Lusse en Beock hebben een liefdesverhaaltje verzonnen om het droge relaas van de
veldslag in te kleden, maar hoe stuntelig, hoe
overdreven en armtierig tegelijk is deze ,,expositio" waar voor de lezer geen kop of staart
aan te krijgen is! Daar waar een oude rat als
Biddeloo zijn „veldslag" in een passend
dekor en meeslepend verhaaltje inkleedt,
ontspoort de poging van Lusse helemaal.
Voeg daar nog de vaak ergerlijke grafische
invloed van respektievelijk Goetzinger, Giraud en Bilal aan toe en — in tegenstelling tot
wat de uitgever beweert — een eerder statische stijl, dan blijft er helaas niet veel goeds
meer over. Omdat dit echter een debuut is
wil ik Lusse niet helemaal de grond inboren.
Zijn strip is ,,interessant" maar hij moet zijn
ambitie verleggen en leren dat een stripverhaal in de eerste plaats de kunst is om een
getekend verhaal te vertellen. Dat is dubbel
noodzakelijk wanneer je je aan,,historische"
feiten waagt!

En verder...
• Piraten: Kapitein Eenoog slaat toe
in Zuid-Oost-Azie • DDR: Gesprek
met Neues Forum.

(ddl)

— De slag van Woeringen. Karel Biddeloo.
Standaard Uitgeverij Antwerpen.
— De slag van Turnhout. Lusse en Beock. Uitg.
Expres, Turnhout.
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MUZIEK

VAN ESBROEK EN MASONDO-SEXTE
PUIK OP PLANKEN EN PLAAT!
Toen de Brusselse Ancienne Belgique vorig jaar zijn tiende verjaardag vierde als
kultureel centrum kwamen uit bepaalde hoek
bedenkingen omtrent het nederlandstalige
karakter van de instelling. Reden was dat,
naast de engelstalige pop die voor de nodige
centen en blikvangers zorgden, er een (interessant!) aanbod aan „wereldmuziek" was
(Algerijnse, Pakistaanse en andere volksmuziek), en dus een tekort aan nederlandstalige
produkten. „Wereldmuziek was in de laatste
twee jaar „ i n " , en omdat wij een brede
belangstelling hebben voor muziek én het
publiek graag kennismaakte met die andere
stijlen pikten wij in", verduidelijkt A.B.-direkteur Jari Demeulemeester terecht. Met de
voorjaarsprogrammatie '90 zijn alle kopzorgen van de baan, krijgen de kritikasters hun
gading, en blijft de AB wat staatssekretaris
Anclaux destijds beoogde: een Nederlandstalig trefcentrum in de hoofdstad. Vlaamse
en Nederlandse artiesten vormen weer het
leewenaandeel op het lijstje en dit hebben ze
voor een stuk aan zichzelf te danken.
Ook wij wachten nog steeds naar nieuwe
initiatieven, een nieuw programma van Zjef
van Uytsel, Jan de WikJe, Boudewijn de
Groot en de andere groten-van-toen, die
naar onze smaak al te veel op hun lauweren
rusten, of in moedeloos cynisme blijven navelstaren.
In de A.B. krijgen we alvast een aantal
nationale premières na mekaar. Vorige week
een schitterende eerste voorstelling voor ons
landeke van Hans Liberg met zijn vierde
programma „Chanel 4711". Later in dit voorjaar (na een uitgebreide Hollandse toer) doe)
hij ook nog vijf Vlaamse kulturele centra aan,
achteraf staat hij twee weken te München op
de affiche!
En vorig weekeinde was er dan de plaatvoorstelling van en door het Tango al Sursextet van Dirk van Esbroek en Juan Masondo. Als je de kans ziet één van de volgende
koncerten mee te maken: meteen boeken,
want het is de moeite meer dan waar! Dit
sekstet is naar onze smaak dé beste formule
die ze konden uitdenken. Naast het tweetal
zijn er de onafscheidelijke Altrede IVIarcucci
op bandoneon, violiste Danlele Rapan die
niet enkel prachtig glimlacht maar ook gevoelvol en op virtuoze wijze haar instrument
bespeelt, en de pittige piano-omlijsting door
Paul Bessemans uit Leuven en kontrabassist
Walter Poppeliers uit Antwerpen. Tijdens het
eerste deel krijg je een muzikale historiek
van hoe de „tango" groeide en bloeide, hoe
de tango door zijn verscheidenheid, zijn
aksenten en ritmewisselingen muzikaal rijk
is, en zoveel méér betekent dan wat de
Nederlander Malando eind vijftig ons (zij het
met veel sukses) opdiste.
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De nieuwe plaat van Van Esbroeck en Masondo: een nieuwe voltreffer.
Ook op de plaat vind je dit terug (een
Myron-uitgave, verkrijgbaar eveneens langs
Mallemolen, Bergstraat 7-b te Hoeilaart), in
een vlekkeloze produktie, zowel instrumentaal als afwisselend door Dirk en Juan in het
Nederlands of Spaans gezongen. Van Esbroek ontpopt zich hier als een vakkundig
tekstschrijver, zijn spitsbroeder schreef vooral de muziek, en Marcucci geeft de juiste

bewerking en sfeer mee. Zestien nummers
voor je lieve centen en toch missen wij hier
de twee plezante bisnummers ,,Balaflo" en
,,Chatara?" die het zo goed doen op de
planken en de plaat iets meer toegankelijk
zouden hebben gemaakt voor hett grote
publiek.
S.D.

LINDA RONSTADT:
RAINSTORM...
Met haar nieuwe elpee, en vooral de singel
hieruit „Don't know much", (die deze week
onvermoeibaar een wereldwijde topvijf hit
wordt) is de mooie Linda weer op het goede
pad, na de over-geproduceerde opname van
vorig jaar. Vooral titelnummer „Cry like a
rainstorm", dat op prachtige manier door het
Oakland Gospel koor wordt omlijst, is een
voltreffer. Maar ook de rest mag er zijn, met
een countryballad als inleiding waarmee de
klank van haar stem weer volwaardig aan
bod komt, en even verder de cover „I need
you" en het mooie „Adiós" die haar talent
bevestigen.
Op de ommekant gaat ze er, zoals vroe-

30

ger, iets steviger tegenaan. In „So right"
krijgen we nogmaals een vokale bijdrage van
voornoemd gospelkoor dat naar ons gevoel
een hele plaatkant had nrogen meezingen.
Een nog steeds ondergewaardeerde muziek
die eigenlijk voor een groot stuk aan de bazis
ligt van zowel countrymuziek als rock en pop.
Linda's vokale tegenspeler Aaron Neville
is een der mooiste zwarte stemmen in het
genre. Door de uitgekiende produktie van
Peter Asher (van het sixties-beatduo Peter
and Gordon!, en nu suksesvol platenbaas in
California) werd dit één der betere platen van
het moment (WEA)I

MUZIEK

HEERINGA SJONGT BREL
De 25-jarige Friese chansonier Douwe
Heeringa heeft zich een niet geringe opdracht op de hals gehaald, in het seizoen
'89/'90 brengt hij het programma Brei in
Fries, met werl< van Jacques Brei, voor de
gelegenheid vertaald in het Fries. Kaderend
in dit projekt werd vorige v\^eek, in het auditorium van de Fortdation Jacques Brei (in de
Brusselse Passage 44) de merkwaardige
Compact Disc Brei in Fries aan de pers
voorgesteld.

KURIOSUM
Douwe Heeringa heeft de jongste tijd vooral als Brel-vertolker van zich laten horen.
Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de zanger
reeds ruime ervaring in het vak. Al op 12jarige leeftijd maakte hij kennis met artiesten
als Liesbeth List en Ramses Shaffy die hem
later zouden inspireren. Met het winnen van
de provinciale talentenjacht 1984 in Friesland werd de basis gelegd voor zijn karrière
als chansonnier. In die tijd werd ook een
combo gevormd, dit orkest De Kompagnie is
nu de vaste begeleidingsgroep van Heeringa. Grote bekendheid in Friesland kreeg de
zanger door zijn optredens voor Radio Fryslan, één van de oudste regionale omroepen
van Nederland, en nu medesponsor van het
Brel-projekt (de andere sposors zijn de provincie Friesland, de zuivelonderneming C.C.
Friesland en de firma F.J. Sonnema, die de
gesmaakte kruidenjenever Sonnema Berenburg op de markt brengt). Heeringa verzorgde ook verscheidene radb- en TV-optredens
voor de KRO, NCRV en de Tros.
Het minste wat van de CD Brei in Fries,
Douwe Heeringa sjongt Jacques Brei kan
gezegd worden is dat het een kuriosum is.
Dit niet alledaags straalplaatje mag niet ontbreken in de verzameling van elke rechtgeaarde Brel-fanaat, maar ook wie begaan is
met het reilen en zeilen van de kleinere
Europese volkeren en kuituren kijkt met
belangstelling toe.

VLAMING
Brei vertolken is een hachelijke zaak.
Sommigen vinden dat het niet kan of zelfs
niet mag. Of dit zo is laten wij hier in 't
midden. VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke, die even het woord voerde op
de persvoorstelling, vond dat het wel kan, al
wees hij op de ontzagelijke uitdaging die
Douwe Heeringa heeft aangenomen. Vandemeulebroucke, die Brei een tijd lang persoonlijk heeft gekend, zei: „Al was Brei in
essentie een Vlaming, als geen ander was hij
het toonbeeld van universaliteit. Alle onderwerpen tussen leven en dood vatte hij samen
in zijn chansons, die hij op zo'n geweldige en
krachtige wijze naar voren bracht, zodat ze

Vandemeulebroucke en Heeringa, twee Brel-liefhebbers...
overal ter wereld wel moesten worden begrepen. Brei moet in alle talen worden gezongen, daarom is de prestatie die Douwe Heeringa levert van onschatbare waarde." Toch
zei Vandemeulebroucke dat Brei niet te immiteren is. Van een aantal Brel-liederen blijft
men beter af omdat ze té geladen zijn of té
gevoelig liggen.

VERTOLKEN
Echte Brel-kenners zijn wij niet, we willen
dan ook niet te ver gaan in onze poging om
een oordeel te vellen over de Brel-vertolking
van Douwe Heeringa. De liederen werden
vertaald door Jaap Duijs, Baukje Wytsma,
Hylkje Goïnga, Tsjêbbe Hettinga en Wilco
Berga, een eenvoudige klus zal dit wellicht
niet geweest zijn. Jammer genoeg kunnen
we de Friese teksten niet toetsen aan de
autentieke versies, daar onze kennis van het
Frysk ontoereikend is. Wat nu de vertolkingen van Heeringa betreft, deze hebben niet
dezelfde kracht ais die van de legendarische
zanger zelf, hier en daar zijn ze wat te weinig

(foto johan Jacobs)

overtuigend, wat geen schande is, want
anders zou Brei Brei niet zijn. Geen enkele
Vlaamse of Nederlandse chansonier is er
ooit in geslaagd Brei te vertolken zonder
afbreuk te doen aan z'n autentlciteit. Hiermee willen we niet zeggen dat sommige van
deze artiesten Brei niet zouden aanvoelen,
maar de bezetenheid die Brei op de planken
dreef heeft geen van zijn vertolkers ooit
kunnen weergeven.
Het officiële gedeelte van de persvoorstelling van Brei in Fries werd afgesloten met de
plechtige overhandiging van het eerste eksemplaar van de CD door Douwe Heeringa
aan de weduwe Brei. Mevrouw vond het hele
opzet wel charmant, vooral daar ze, zoals ze
zei, niet op de hoogte was van het bestaan
van zoiets als „Ie Frison". Heeringa's straalplaatje is dus zeker niet te vroeg gekomen!
(ts)
— Brei In Fries, Douwe Heeringa sjongt Jacques
Brei. Voor de CD (Frigram-label bestelnr.: FGCD
113) en — of het chansonprogramma: Peter van
der Zwaag, Celebesstraat 2, 8921 JJ Leeuwarden, Tel.: 058-133584.

ADVERTENTIE
RESTAURANT

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE

"

* *

Op 5 km van de Heysel, baan Plant»nluin.

LUNCH-TIME MENU
900 F p.p.
4 diensten
Bankatzaaltje gratis voor al uw feesten
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MARKTMENU
1.300 F p.p.
5 diensten
Tel. : 02/269.70.45

WIJ - 2 FEBRUARI 1990

HOLLAND-APARTSCHILDERS
• " - V ^ * *

B

EGINNEN we (even kort) met wat
voorbij is. In het Noordbrabants
Museum In 's Hertogenbosch liep
zopas de tentoonstelling Mondriaan in Brabant teneinde. Piet
Mondriaan (1872-1944) staat bekend als de grondlegger van een
hyper-abstrakte,
geometrische
schilderkunst, verwant aan het
suprematisme van Malevitch en
sleet de meeste en meest ingrijpende jaren van zijn bewogen kunstenaarsloopbaan in Parijs en New York. In Nederland was hij de belangrijkste protagonist van
de vermaarde Stijl-groep. Minder bekend is
dat hij de periode 1904-1905 in het Noordbrabantse Uden doorbracht, waar hij in openlucht tekende, akwarelleerde en schilderde:
landschappen met molens en boerderijen,
koeien en bomen en alles wat het platteland
hem voor de ezel schoof. Zijn stijl varieerde
toen van realistisch tot impressionistisch,
zelfs ekspressionistisch... maar steeds oerfiguratief. De konfrontatie met een ruime selektie van deze werken opende een boeiend
inzicht in de kreatieve werkelijkheid van een
schilder die tot de verste einders van het
zuiver plastisch denken durfde te gaan.

eer aan. En dat is een daad van rechtvaardigheid.
Met de koningsportretten uit recentere
tijden hebben wij nooit hoog opgelopen.
Monarchen mogen dan wel ijdel zijn, kunstkenners waren en zijn ze zelden. Het laatste
vorstenportret met enig allure was de geschilderde schets (in het Louvre) die David
van dB jonge Bonaparte maakte (dus niet de
kroningsscène). In het Hoofdgebouw van het
Slot Zeist gaat tot 25 februari een huldetentoonstelling gewijd aan het werk en leven van
Thérèse Schwartze (1851-1918). Zij was de
lievelingsportretschilder van de Amsterdamse bourgeoisie... én van de koninklijke familie. Het semi-mondaine vak leerde ze van
haar vader John George Schwartze. Na haar
studie in de Koninklijke Beierse hoofdstad
Munchen, waar ook aardig wat geportretteerd werd, kreeg ze in 1881 een eerste
opdracht van het Koninklijk Huis der Nederlanden: een portret van koningin Emma met
prinses Wilhelmina. Met dit werk kroonde ze

Wte denkt alles (of bijna) van
de Hollandse schilderkunst af
te weten, moet in de volgende
weken eens over onze noordelijke grens trekken. Zowel in
Rotterdam ais in Zeist zijn
merkwaardige tentoonstellingen te zien. Reist u even mee?

Helemaal anders nu. Nog tot 25 februari
gaat in het Rotterdamse Museum Boymansvan Benningen een uitvoerige overzichtstentoonstelling van het werk van Kees van
Dongen, evenwel toegespitst op diens fauvistische periode. Wat begrijpelijk is. Samen
met Raoul Dufy en de vroege Georges Bracque gold van Donen als een van de grondleggers van het fauvisme. Zijn driftig geschilderde werken getuigen van een wilde dinamiek,
gedragen door gedurfde kleurkontrasten.
Zijn onderwerpen vond de schilder vooral in
het even sjieke als dekadente nachtleven
van de Franse hoofdstad. Over zijn kunstopvatting (?) bekende hij in die jaren: ,,Geen
vuil, boeren, appels, flessen, armen en arbeiders, slachtoffers, ruïnes of lompen met een
aanstootgevend, karakter, maar muziek,
bloemen en kleuren. Groen, dat het optimisme is dat geneest, blauw, dat het licht is en
de rust, enkele kleuren van vergetelheid en
alle kleuren van het leven."

als het ware zichzelf. De tentoonstelling
Thérèse Schwartze, portret van een gevierd
schilder toont veel doeken uit privé-bezit.
Een letterlijk en figuurlijk koninginnestukje
daartussen is een babyportret van koningin
Juliana uit de kollektie van het Hof. De
portretten, hoewel technisch van goede kwaliteit, zijn vooral anekdotisch interessant, in
die zin dat Multatuli er veel bitter plezier aan
zou beleefd hebben. De tentoonstelling
brengt ook een massa dokumentaria en
memoralia... een mooie kijk op de gezichten
van het burgerlijke Holland van rond de
eeuwwisseling.

Na de Tweede Wereldoorlog bereikt Kees
van dongen het toppunt van zijn roem. Hij
portretteert alle grootheden van de beau
monde... maar verzandt in oppervlakkigheid.
Zijn artistieke betekenis verbleekte en kunsthistorisch dreigde zijn naam zelfs geschrapt
te worden. De huidige ekspositie doet zijn
pioniersrol als baanbrekend fauvist weer alle

Onze vierde tentoonstelling, daarom niet
de minste, loopt, alweer tot 25 februari, in het
Rijksmuseum te Amsterdam, onder de titel
Hollandse Fijnschilders. Naast de voortreffelijke kwaliteit is het toch in de eerste plaats
de verbazende techniek van het vooral in de
17de eeuw populaire genre die ons aanspreekt. Fijnschilders schilderen met dunne.

WIJ - 2 FEBRUARI 1990

32

Piet Mondriaan: de molen van
Mees wijk 1904.
zachte penselen en soepel vloeiende verf op
gepolijst gladde paneeltjes of op sekuur
geprepareerde kleine doeken. De penseelstreken zijn hierdoor met het blote oog niet of
nauwelijks te zien.
Ondanks het kleine formaat werd de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, zelfs al gaat het om heuse taferelen. Al
worden zo vaak echte „trompe l'oeil" effekten bereikt, nergens krijgt men een fotografische indruk. Het blijft zuiver, natuurlijk wel
virtuoos schilderen.
De grootmeester van deze geraffineerde
techniek, die tot in het midden van de achttiende eeuw werd beoefend, was de Leidse
fijnschilder Gerard Dou (1613-1675), een
leerling van Rembrandt. Hij ontstijgt overtuigend zijn genregenoten die vaak slechts als
prentenmakers overkomen en alzo de indruk
geven vooral uit beeldende onmacht of gebrek aan visie zich in formaat te beperken.
En nochtans, de techniek wordt meestal
dusdanig knap bemeesterd dat die op zich al
fascineert en men nooit van pietluttiheid zal
gewagen.
Nic Van Bruggen

'

VLAKBIJ EN ELDERS

DE EER AAN BALLEGEER
Een staatsprijs (mogen we zeggen: een
„volksprijs") voor literatuur is niet niets. Ool<
als deze driejaarlijkse onderscheiding enkel
op de jeugdliteratuur mikt, mag wel even
gepeild naar de persoon die de schrijverspen
hanteerde.
In het sedert 1970 bij Brugge aangehechte
polderdorp Lissewege Is rustend onderwijzer
Johan Ballegeer al lang geen onbekende
meer. En deze bekendheid geldt niet alleen
voor jongeren (die Johan bij herhaling als
hun bevoorrechte jeugdschrijver hebben uitgezocht), want wie enig gevoel heeft voor
traditie, heemkunde en folklore zal de naam
Ballegeer ook terugvinden achter veel geschriften die getuigen van eigen schoon en
beter kunnen.
Zo is er Ballegeers merkwaardig boek over
het Brugse stadhuis waar, door de herontdekking van de Brugse roede (= 3,8416 m.)

gans de architektonische geometrie van de
middeleeuwse bouwgezellen wordt duidelijk
gemaakt.
In het Sincfalamuseum, rond o.m. de tradities van de Vlaamse visserij, houdt Ballegeer
ook het roer wat de terugkeer van het vissersmotief in zijn jeugdboeken vanzelfsprekend maakt. En dat Johan Ballegeer sterk
door de adel en de tragiek van de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd werd gegrepen, hoeft helemaal geen illustratie.
Omdat het nooit te laat is om goed te doen,
weze, ten gerieve van alwie zich met de
toekomst van onze jeugd inlaat, herhaald dat
de Ballegeers zoals Celines grote oorlog en
Geen meiden aan boord gretig worden gelezen. Wat dan wel 's schrijvers mooiste volksprijs hoort te blijven.
(vig)

NAAR PERMEKE
MET HET GANSE GEZIN

HOE ZERE
VLIEGEN
ZE AF...
Nooit eerder werden wij zo lijfelijk gekonfronteerd met het fenomeen dakpan als tijdens de voorbije winderige januaridagen. Ze
vlogen ons als het ware rond de oren. Voor
de velen onder ons die door de stormschade
getroffen werden brengen wij twee pijnstillers aan. Een eerste troost komt uit het brein
van Hans Kudsens die bedacht dat daklooszijn nog niet zo erg is want „wie een dak
boven zijn hoofd heeft, ziet de hemel niet
meer..."
Maar de meest troostende woorden komen
van Guido Gezelle voor wie dakpannen, hoe
prozaïsch ook, als muziek 't herte streelden.
Voor allen die bij nacht en/of ontij de
orkaan hebben doorstaan dit gezellig gedicht
uit 1896.

^x^
DE DAKPANNEN
De oude roo dakpannen schijnen zoo
schoon,
schuren bedekkende en boeien,
laat er de zonne, van uit heuren throon,
vierige vonken op gloeien.

ijipa.„,,„ _

Duister, zoo waren ze, een wijle geleên,
vunzig, oneffen bedegen;
deerlijk ontodderd en schamel, beneên
't vochtig gezijp van den regen.
Blijde nu blinken ze, in 't zadgroene veld;
schuren bedekkende en boeien:
'k zie mij zoo geren, in 't zonnengeweld,
de oude roo dakpannen bloeien.

Permeke, zoals beeldhouwer Henri Puvrez hem zag.
De vzw Cultuur en Gemeenschap is een
neutrale vereniging die op pluralistische basis werkt. Ze heeft reeds enkele lovenswaardige initiatieven op haar palmares, zo is
Cultuur en Gemeenschap bv. de drijvende
kracht achter de Euro-Artgallery, een kunstgalerij in het kommunikatiecentrum van het
Brusselse noordstation (zie WIJ nr 42 — 20
okt. '89). De vzw wil de eigentijdse kunst
dichter bij de mens brengen, vandaar een
nieuw initiatief van deze nog vrij jonge vereniging: Kulturele weekends.
lederreen kan aan zo'n week-end deelnemen door voorafgaandelijke inschrijving bij
de voorzitter Gery Van Exem — Eurogallery
— Vooruitgangstraat 80 te 1210 Brussel
waar ook alle verdere inlichtingen kunnen
bekomen worden op het tel. nummer 02/
217.28.90 (in de namiddag).
Op het programma staat o.m. een bezoek

(foto VUM)

aan het Permekemuseum te Jabbeke en een
bezoek aan het Provinciaal Muzeum voor
Moderne Kunst te Oostende. Er is een niet
verplichte wandeling voorzien naar de visserhaven van Nieuwpoort. De deelnemende
gezinnen en deelnemers zullen verblijven in
het Carlton apparthotel te Nieuwpoort — met
verwarmd zwembad, sauna en broebelbad.
Het apparthotel Carlton is uitstekend gelegen in een residentiële wijk van Nieuwpoort.
Prijzen: kamer 1.000 fr., studio 2p. 1.950
fr., appartement 4p. 3.300 fr. en 6p. 4.140 fr.
— morgenontbijt inbegrepen. Middagmaal
350 fr. per persoon. Alle kamers zijn voorzien
van radio, TV, telefoon en minibar. De groep
zal echter beperkt zijn tot 20 deelnemers.
Het wordt een familiale kulturele uitstap...
een must voor wie... „er bij wil zijn".
Zij die niet onmiddellijk de kans zien er een
kultureel weekendje tussenuit te knijpen kun-

33

(boeien: bijgebouwen; bedegen: geworden;
ontodderd: vervallen)

nen hun dorst naar artistieke schoonheid
laven in de Euro-Artgallery in het Brusselse
Noordstation.
Van 3 tot einde februari stellen de Kunstenaars uit de Brusselse regio tentoon.
(t.s.)
— De Euro-Artgallery Is elke dag open in de
namiddag van 14 tot 17 uur en de vrijdag van 11
tot 19 uur, en na afspraak op het telefoonnummer 02/217.28.90. Op dat nummer kunnen kunstenaars ook een afspraak maken om tentoon te
stellen. De galerij Is zaterdag en zondag gesloten.
WIJ - 2 FEBRUARI 1990

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 26
HORIZONTAAL
3.
6.
8.
10.
11.
13.
14.
15.
17.
19.

Misleid (5)
Verachtelijk gesticht (12)
Aangenaam, plezierig, goed (3)
Die nota klopt niet (11)
Dit aan het been kan het leven lastig
maken (4)
Die vechters van vroeger zijn nu in de
uitverkoop (10)
Op die boterham moet je maar een
pleister plakken (4)
Ziekelijke hekel aan papieren zakjes (10)
Tot spoed aangemaand openbaar vervoer (8)
Die gazet kun je in een stoet dragen,
maar ze kan ook zélf iets dragen (9)

VERTIKAAL
1. Daar kleed je een trekpaard mee aan (6)
2. Krachtsport met vleeswaar als inzet (9)
4. Niet gehinderd, zelfs niet door een bosje
opgestoken haar (8)
5. Een aantal individuen (8)
6. Straalt als de sterren (9)
7. Op
" dat stuk stof wordt reklame gemaakt,
in de les nog wel (7)
9 Stond in vuur en vlam (5)
12 Van de plant die kippevoer oplevert,
wordt ook iets voor in de keuken gefabriceerd (7)
15. Daar keren de strijdkrachten na het
gevecht terug (5)
16. Vaten met handvatten (6)
18. 't Blijft vreemd, ook al draai je het om (4)

OPLOSSING OPGAVE 25
Horizontaal: 1. eeuwig; 6. genade; 8.
haasten; 9. eisen; 10. onbetrouwbaar;
11. gieter; 12. kennis; 14. dwangbuis;
16. maker; 17. gok; 18. Appelterre.

SATERDAG

1990: Van Goghjaar groots
Oerdegelijk!
Belgisch leger trekt zich terug
...traditiegetrouw.

Vertikaal: 2. eigendom; 3. winterweer;
4. gadeslaan; 5. gestotter; 7. aanbieding; 8. hooggebergte; 13. zwemsport;
15. nekken; 18. oeroud.

Nu ook Roemenië-ciip
Ontspanning?
EG-steun voor Oostblok
Bonnbons.

WINNAAR
OPGAVE 24

„Een vrouw is schoon wanneer
ze naakt schoner is dan
halfnaal(t."

Kathleen Claus, Rijckersstraat 22 te 9200
Wetteren kan zich binnenkort verheugen op
een te groot boekenpakket of sakkeren om
een te kleine brievenbus. Veel leesgenot
Kathleen!
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storm richt schade aan
Dakpandemonium.

Jan Vercammen
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DE GROTE TWEE
ZIJN MET VIER

D

E laatste twijfels zijn nu weggenomen ; de grote twee van ons
voetbal zijn met vier. Anderlecht
en KVMechelen, de gedoodverfde favorieten die het kampioenschap met vernietigend overwicht zouden gaan beheersen,
moeten Club Brugge en Antwerp
naast zich dulden. Naast of voor
en niet voorlopig maar definitief.

Twee verklaringen voor deze onvera/achte
ontwikkelingen: de oorspronkelijke twee zijn
duidelijk minder sterk dan werd verondersteld en Club Brugge en Antwerp zijn een
stuk sterker dan de kenners voor het seizoen
meenden te moeten voorspellen.

ZORGEN
Vooral Anderlecht moet zich zorgen beginnen maken. De miljonairs hebben binnenlands nog geen enkele topmatch gewonnen.
In moeilijke omstandigheden blijkt de ploeg
van de Mos niet zoveel talent meer te verzamelen dan de tegenstander en fiziek en
mentaal ligt zij meestal onder. Zo eenvoudig
is dat. Anderlecht speelt schitterend wanneer het weera/erk „redelijk" blijft en wanneer de driehoekjes soepel mogen worden
uitgevoerd. Maar eens de konkurrentie bitsig
van zich afbijt worden de problemen onoverzichtelijk. Sporting mist dan gestalte, gewicht en karakter. Anderlecht is dan ook niet
langer ,,de" titelfavoriet. Een kampioenenploeg verliest maar zelden twee thuismatchen. Vorige zaterdag tegen Antwerp konden ook geen ekskuzes worden aangevoerd.
De heibel rond de strafschop van Van Tiggelen was ,,artificieel". Naar de geest van het
spel beging de Nederlander onmiskenbaar
een overtreding en deze werd door Marel
Van Langenhove terecht bestraft.

ARIE HAAN
Antwerp van zijn kant blijft maar verder
groeien. De ploeg van Dimitri Davidovic
straalde in het Astridpark fizieke overmacht
uit. Ze werd zelden of nooit overspeeld en
ging koel en kil op het resultaat af. Om de
amusementswaarde van de match bekommerde zij zich niet. Natuurlijk was de verrichting van doelman Svilar volmaakt maar wonderen hoefde de overjarige Joegoslaaf toch
niet te produceren. Het mag duidelijk zijn:

Met deze strafschop van Lehnhoff werd de wedstrijd in het Astridparlc beslist.
Antwerp rnaald het Itwartet van titell<andidaten rond.
Antwerp zoekt aansluiting met de nationale
top. Dat is ook weer niet verwonderlijk: op de
Bosuil werd in de voorbije jaren bij herhaling
zwaar geïnvesteerd. We voorspellen dat nog
andere klubs deze voorbeelden zullen volgen. Overal is men ijverig op zoek naar
kapitaalkrachtige investeerders en m tijden

Flandrien kan het niet meer vol"
gen. Is het daarom dat zijn
sportbedenkseis deze week zo
vreemd klinken. Hij die dacht
dat ons nationale voetbal
slechts „twee groten" telde
heeft moeten vaststellen dat de
Grote Twee plots met „vier"
zin...
Wat Flandrien helemaal niet
meer ziet zitten zijn de woensdagavonden van gezapige TVsportkljker is hij nu willens nil»
lens zapper geworden...
van ekonomische groei melden de geldbaronnen zich ongegeneerd. De verantwoording heet dan ,,publicitaire return".
In Brugge houdt men het voorlopig nog bij
de traditionele waarden en investeringsnormen. Toen Mare De Gryse eind vorig seizoen
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(foto M. Herremans)

opstapte hoorde men Westvlaamse klaagzangen. Maar Club is in het tussenseizoen
als ploeg een heel stuk sterker geworden.
Jantje Ceulemans is op de terugweg maar
Franky Van der Eist haalt dit seizoen onbereikbaar gewaande hoogten. De nieuwelingen vallen allemaal mee en Frank Farina
wordt waarschijnlijk een hele grote. Bovendien voetbalt Klub hongerig. De spelers en
hun trainer hunkeren naar erkenning. Wie
kampioen wil worden zal inderdaad voorbij
de nationale ploeg van Vlaanderen moeten.
De regerende landskampioen gelooft ook
nog in de onmiddellijke toekomst. Onder Fi
Vanhoof zou de groep de rust en het zelfvertrouwen moeten terugvinden om nog heel
sterk te kunnen eindigen. Dat zit er dik in
natuurlijk want talent is in voldoende mate
aanwezig. Toch is Malinwa al bezig op de
half lange termijn. Arie Haan wordt genoemd
als de toekomstige hoofdtrainer. Het zal ons
niet verwonderen. Linke Arie aast op revanche. Hij heeft nooit verteerd dat hij bij Anderlecht al na anderhalf seizoen én als landskampioen moest opstappen. Haan is een
man voor de top en als dusdanig heeft KV het
goed bekeken natuurlijk. De hedendaagse
voetbalsport is gemaakt voor (en misschien
ook door) de frontpagina's van de sensatiebladen.
Flandrien
WIJ - 2 FEBRUARI 1990

SPORT

VAN HET GOEDE TEVEEL
Voor sportliefhebbers wordt het moeilijk
televisiekijken op woensdagavond. Het aanbod dreigt overdadig te worden. Normale
mensen lopen gevaar met een indigestie
naar bed te gaan.
Vorige week goochelde onze bloedeigen
Vlaamse omroep nog maar eens een urenlange sportavond uit de hoge hoed. Elke dag
trouwens probeerde men ons eraan te herinneren dat in Antwerpen de Zesdaagse werd
verreden. Verder een aflevering over de
snelste mannen ter wereld (de 100 meter
lopers). Een reeks die al eerder door de
Franstalige broertjes werd uitgezonden.
Maar goed. Dat er ook gebokst werd in de
uitzending was vanzelfsprekend. Binnenkort
moet Carl Huybrechts Sportweekend presenteren met bokshandschoenen aan.
Waarom met? Maar goed.

Zelf beleefden we veel joernalistiek plezier
aan een programma van de BBC over doping
in de atletiek. Een oerdegelijk werkstuk met
onthullende en vernietigende verklanngen
„Alle grote kampioenen zijn klinisch ziek
(dixit een toptrainer). Ze worden blind voor
alle gevaren wanneer ze de top beginnen
naderen. Dan bestaan er geen grenzen en
geen remmen meer Vanzelfsprekend is het
dopinggebruik algemeen verspreid. De bonden en organisatoren hebben jarenlang gedaan alsof ze niets wisten. Ze waren nochtans perfekt op de hoogte van wat er gaande
was. De sponsors sluiten natuurlijk de ogen.
De merknamen moeten vereenzelvigd worden met de grote suksessen. Alles mag
indien men maar wet gepakt wordt. Dan
wordt alles anders natuurlijk want het imago
van het produkt moet clean blijven."

ADVERTENTIE

domus - woningen
R u w b o u w off s l e u t e l k l a a r !
pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09
Met tradit ionele
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uw eigen « schets » - idee
hebben wij een sleutelklare
oplossing.

Gewezen kampioenen uit verschillende
landen vertelden zonder schroom dat ook zIj
ver gingen en dat hun kwaadste tegenstanders niet anders deden. Niemand nam er
aanstoot aan. Officials ontweken de vragen
over het verleden maar stelden dat het er In
de toekomst anders zal aan toegaan. Dat de
kontroles talrijker, grondiger en totaal onverwacht zullen worden uitgevoerd. Dokters
hadden daar hun twijfels over natuurlijk. Zij
verklaarden dat de teorie In deze altijd achter
ligt op de praktijk, dat de opsporingslaboratoria altijd achterna hinken. Zij belichten ook
de rol van de illegale drughandel, circuits
waarbinnen de dopingprodukten worden gekommercialiseerd.
Het probleem is inderdaad kompleks en
met met schema's en welwillende verklaringen op te lossen. De topsport is doordrongen
van het grote geld. Daar begint en eindigt de
problematiek.

ONEERBARE
VOORSTELLEN
Voortaan brengt ook het Franse Antenne 2
op woensdagavond een sportduidingsprogramma. Vorige week was de eerste aflevering te zien. We pikten ze nog gedeeltelijk
mee en mochten vernemen hoe Nadia Commaneci, de turngodin van de Spelen van Los
Angeles, in de States alles behalve onschuldig en onwetend leeft. Ze liet zich fors
betalen voor een interview waar we niets
wijzer van werden. Commaneci, die haar
Roemenië ontvluchtte net voor de revolutie,
verklaarde dat ze graag in Boekarest was
gebleven om Ceausescu dood te schieten en
dat soort verklaringen meer. Simpatiek is
anders en veel intelligentie straalde ook niet
uit haar woorden.
Verder natuurlijk de dezer dagen onvermijdelijke bijdrage over de sportmisbruiken achter het gescheurde ijzeren gordijn. Wanneer
de rage zal zijn uitgewoed begint men hopelijk eens in eigen boezem te kijken. Lazen we
niet dat de,,gepensioneerde" Uefa-scheidsrechter Sandoz bij Europacupmatchen herhaaldelijk oneerbare voorstellen van thuisspelende klubs moest afwijzen?

BON

VOOR INLICHTINGEN
(OPSTUREN A.U.B. )

NAAM :
ADRES:
TEL. :
BOUWGROND TE :
wenst inlichtingen en dokumentatie {types, beschrijving, prijzen )
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Seks en kostenvri] winkelen na sluitingstijd. De alom gekende verhalen. Achteraf
gemakkelijk verteld natuurlijk maar daarom
nog niet minder waar. Bovendien zullen de
heren scheidsrechters nooit vertellen — ook
achteraf met — wanneer ze wel op de
voorstellen zijn ingegaan en als dusdanig
floten. Maar dit zijn vijgen na Pasen.
Ons hoeft men evenwel niet te vertellen
dat de topsport zowel in West als Oost
gemanipuleerd werd, wordt en nog zal worden. Wie zijn ogen open houdt, hoeft geen
revoluties of sensatiebladen om de waarheid
te zien en aan te voelen.

BIOS

EEN GROOT KERKHOF
Met Pet Sematary bewerkte auteur Stephen King voor de eerste maal een eigen
werk voor het scherp, na eerdere voor hem
frustrerende ervaringen. Ik hoop dat de verzamelde King-scenarioschrijvers uitgenodigd werden op de première, dan hadden ze
kunnen zien dat het ook King niet gelukt was,
zichzelf naar het scherm te vertalen. Een
slechte film naar een slecht verhaal.

De vele Viëtnamfilms zijn even zovele
pleisters — of is het een afrukken ervan — op
een open Amerikaanse wonde. En Casualties of war van Brian de Palma is waarschijnlijk het voorgerecht tot Born on the 4th of
July, die zonet 4 Golden Globe Awards
kreeg.
Opnieuw het Viëtnamvraagstuk? Inderdaad! De film is gebaseerd op gruwelijke
feiten uit 1969 die geopenbaard werden in
The New Yorker door Daniel Lang. Soms
vraag je je tijdens de film af: Moet dat nu nog
worden vertoond, de hele Viëtnamoorlog is
toch al lang voorbij? Dat komt omdat je terug
in het Oe) verleden wordt gekatapulteerd en
je bemerkt dat de anti-oorlogsstandpunten
van toen, ook deze van de film zijn. Het
gegeven was echter maar geschikt voor een
kortfilm, daardoor komt het waarschijnlijk
ook dat je nergens wordt meegesleept. Of is
het door de afstand waarmee hij is gemaakt ?
Het verhaal draait om de kleine eenheid
van sergeant Meserve {Sean Penn, walgelijk
als altijd) die vooraleer op missie te gaan een
Vietnamees meisje ontvoert zodat de bende
naast rantsoen eten, ook haar rantsoen
vrouw ter beschikking heeft. Het meisje zat
herhaaldelijk worden verkracht. Enkel soldaat Eriksson (Michael J. Fox) weigert mee
te doen en tracht zelfs het meisje te bevrijden, het zal sterven en Eriksson brengt zijn
medesoldaten voor de krijgsraad. De verkrachters ontlopen hun gerechte straf niet (is
die er wel in het geval van verkrachting?).
Oorlog, propaganda en domheid maken
beesten en dat is het enige wat deze film te
zeggen heeft, maar dat wisten we al.
The cook, the thief, his wife & her iover is
een Nederlands-Franse ko-produktie, naar
een scenario van en geregisseerd door de
kontroversiele Brit Peter Greenaway. De apparte humor, de vernieuwde aanval op een
aantal heilige huisjes en de speciale manier
waarop de Brit zijn films konstrueert — met
de nodige erotiek — maken hem tot voer
voor cinefielen.
Alles speelt in een klasse restaurant, dat
anakronistisch La Hollandaise heet, kok daar
is Richard (Richard Bohringer). Hij bereidt
elke avond een uitzonderlijk maal voor een

Meserve (Sean Penn) wordt beschoten in De Palma's jongste film, Cannalties of War. De Vietnam-films zijn
weer aan een heroplevering toe.
„selekt" gezelschap. Bij die vaste klanten is
Albert Spica (Michael Gambon in een van
zijn smerigste karakters ooit op het scherm
gebracht, maar meesterlijk gespeeld), de
dief uit de titel, maar daarnaast ook breedsmoeikikker en gewelddadig gangster, die
meestal in het gezelschap is van een groepje
schamele ja-knikkers en zijn erg aantrekkelijke vrouw (Helen Mirren, die we in alle staten
van kleding en ontkleding kunnen bewonderen). Aan een andere tafel zit iedere avond
Michael (Alan Howard), de minnaar uit de
titel. De kok zal zorgen dat de vrouw en de
minnaar elkaar regelmatig kunnen ontmoeten, maar de dief ontdekt de ontrouw en zal
zich op een vreselijke manier proberen te
wreken, maar de vrouw...
Waren vorige films bezig met cijfers en
getallen, deze nieuwe is opgedeeld in kleuren. Schilderijen en architektuur, naast literaire referenties, doorspekken dit brutaal en
vulgair verhaal, datje meermaals moet gaan
bekijken om „alles" gezien te hebben.

Kostuums naar maat.
-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEiVI

Regisseur Phil Alden Robinson maakte
met Field of dreams een tedere, magischrealistische film, die hopelijk meerdere goede reviews krijgt, zodat een kleine schare
van echte liefhebbers van het genre, het
geluk mogen proeven deze film gezien te
hebben. Ray Kinsella (een knappe Kevin
Costner), voormalig hippie, trouwde met zijn
studiegenote Annie (een erg overtuigende
Amy Madigan), ze hebben een dochter. Hun
farm in lowa brengt genoeg op om behoorlijk
te kunnen leven. Op een dag hoort Ray een
stem die zegt: „Als je het bouwt, komt hij".
Wanneer dit meerdere malen gebeurt vertelt
hij het Anne en gaan ze over de inhoud van
de boodschap nadenken. Ray distilleert eruit
— ook al omdat hij een verwoed baseballfan
is, en omdat hij met zijn overleden vader een
rel had over de sterspeler, de ook al jaren
overleden Shoeless Joe — dat hij een baseballveld moet bouwen. Hij ploegt een deel
van zijn in bloei staande velden om en ja, op
een avond staat er een man midden op het
veld. Het is Shoeless Joe. Dit is het begin van
een verfiaal dat Ray op tocht naar zijn
verleden zet. Het is ook een tot inkeer komen
en vaststellen hoe weinig (of nooit) je tegen je
vader hebt gezegd dat je van hem houdt...
Een aanrader voor kijkers die van gevoelige
films houden.
Willem Sneer

FESTIVALS
Het 19de Internationaal Filmfestival Antwerpen, wordt om organisatorische redenen
verschoven naar het najaar. Of filmfestivals
in nood? De persmededeling zegt dat er
wordt gedacht aan een Internationaal Filmfestival van Vlaanderen. STOP. In Antwerpen gaat van vrijdag 2 t.e.m. donderdag 8
februari een Woody Allen Festival door. ledere film wordt voorgesteld door een gastspreker w.o. Robbe De Hert, Roel van Bambost
en Erik Van Looy. De films zijn: Manhattan,
Radio Days, Another Woman, The purple
rose of Cairo, Hannah and her sisters, September en New York Stories.SJOP.
Volgende week meer informatie over het
Tweede Europees Kinderfilmfestival, dat
doorgaat in Antwerpen van 19 februari tot 4
maart.

091/60.13.37
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TELEVISIE

ZATERDAG 3 FEBR.

ZONDAG 4 FEBR.

MAANDAG 5 FEBR.

BRT1

BRT 1

BRT 1

10 001.0 op zaterdag; 16 30 Komaan papa!, film,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810
Schoolslag, spel, 18 50 Killman|aro, jeugdnieuws, 19 20 Lotto- en jokertrekking; 19 30
Nieuws.
20 00 Meester hij begint weer, serie
20 30 Codenaam: danser, TV-film
22 00 Musical Celebration, muziekprog
22 40 Nieuws
22 55 Sport op zaterdag
23 25 Blauwbaard, TV-film

09 00 Yakari, serie, 09 05 Tom en Tina, tekenfilm,
0915 Ovide, sene, 09 35 De Freggels, sene,
10 00 Paardenparade, showprog , 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 13 00 Sunday proms,
koncert, 14 00 Huizen kijken, info, 14 30 3 uur
Jessie, gevarieerd progr , 1 7 30 Leven en laten
leven, milieumagazine, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Leven en laten leven, milieumagazine,
18 45 Sportweekend I; 19 30 Nieuws.
19 45 Sportweekend II
20 15 Mijn papa, mama, TV-film
21 30 Het ei van Christoffels, magazine
22 15 I.Q., kwis
22 45 Nieuws
23 05 De verovering van het luchtruim, dok serie

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, sene,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10
Jacobus en Corneei, serie, 18 25 Liegebeest,
sene, 18 40 Avonturenbaai, sene, 19 05 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws.
20 00 Buren, serie
20 20 De drie wijzen, kwis
21 00 Arm klein rijk meisje, sene
21 50 In-grid! In-grid!, sportkwis
22 30 Nieuws
22 50 De ontvoering, sene

BRT 2
14 55 WK veldrijden, 18 40 Nieuwskrant, 18 45
Kere weerom, Canteclaerstoet Deinze, 19 30
Nieuws
20 00 Panorama, hertialing
20 55 Oei, grappen
21 20 Koncert: Binnenskamers, klassiek
VTM
16 00 The Gummi Bears, serie, 16 30 Transformers, serie, 17 00 VTM-Super 50, hitparade,
18 00 Nieuws; 18 05 Flying doctors, serie, 19 00
Nieuws
19 30 Olerenplezier, kwis
20 00 Kommissaris Roos, serie
21 00 Dallas, serie
21 50 Dear John, serie
22 15 Nieuws
22 45 Pack of lies, TV-film
Ned 1
13 00 Nieuws; 15 25 Tegenwoordigheid van
geest; 1610 James Herriot, serie, 17 00 Passage, info 17 30 Nieuws; 17 40 Passage; 18 26
Weg van de snelweg, tussen li/laas en Rijn, 19 00
Nieuws; 19 20 De Cosby show, serie, 19 48
Different world, serie
20 15 Holiday show
21 51 Rondom tien, diskussieprogr
22 40 Solo, meditatief progr
22 50 Signaal, bijbelfragmment
23 00 Nieuws
23 11 Ursul de Geer, praatprog
23 57 Huizen van Oranje
Ned. 2
13 00 Nieuws; 16 00 Transformers, serie, 16 25
Take 5, info-amusement, 17 30 Family ties, sene,
17 50 Mijn eerste keer, goochelen, 18 20 Top 40;
19 00 Empty nest, serie, 19 25 De heilige koe,
automagazine, 20 00 Nieuws.
20 29 Sledge Hammer, serie
21 00 Nederland muziekland
21 50 Veronica sport
22 25 Bachelor Party, film
00 10 Nieuws
00 15 Dust m de wind, film
Ned. 3
09 00 Nieuws; 14 25 Studio sport; 18 00 Paspoort Marokkanen; 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal ekstra; 1910 Tuva, de herders
van Mongun-Taiga, dok , 20 00 Nieuws.
20 20 De Mahabharata, epos
22 06 Cinema 3, filmmagazine
22 30 Studio sport
23 00 Nieuws
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BRT 2

14 55 WK Veldrijden

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Zonen
en dochters, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Modem, De Belgische Zuidpool
20 40 Baka, volk uit het Regenwoud, dok sene
21 30 Uitzending door derden.

VTM

VTM

14 05 Benson, serie, 14 30 Walters verjaardagsshow; 15 55 VTM-Sport; 16 00 Beauty and the
beast, sene, 17 00 De kinderakademie; 17 45
VTM-Sport, 18 00 Nieuws; 18 05 Erfenis van een
verloren wereld, dok., 19 00 Nieuws.
19 30 VTM-Sport
20 00 Wedden dat...?, spelprogr
21 50 Murphy Brown, serie
22 15 Nieuws
22 45 Star Trek III, film
00 35 Nieuws

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30
Rad van fortuin.
20 00 Wie ben ik?, spel
20 30 MacGyver, sene
21 30 Family Ties, sene
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, info
23 00 Murphy's law, sene
23 50 Nieuws

Ned. 1

Ned. 1

11 00 Eucharistieviering; 11 55 Oudaen; 13 00
Nieuws; 15 16 Vara matinee; 1615 Howard's
way, serie, 17 06 Brainstorm, kwis, 17 30
Nieuws; 17 36 Kassa, konsumentenrubnek, 1810
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws.
19 07 Flying doctors, serie
19 52 Laat maar zitten, serie
20 22 Sonja op zondag, praatprogr
21 16 Achter het nieuws, aktualiteiten
21 46 Cagney & Lacey, serie
22 28 De kleinste show, met Bart Peeters
23 08 Nederland Museumiand, info
23 43 Natuurmoment
23 53 Nieuws

13 00 Nieuws; 15 15 Santa Fa Trail, film, 16 55
Neighbours, serie, 17 30 Nieuws; 17.40 Kro
Kresj; 18 05 Platzak, dok , 1 8 20 Poëzie clip;
18 25 Ruw weg, infomag ,19 00 Nieuws; 19.20
Maandagavond met van Willigenburg, praatprogr
20 00 The Making of De Brug, impressie
20 16 Telebingo, spel
21 40 Honderd dagen zonder auto, reportage
22 00 Brandpunt, Special Hongarije
23 00 Nieuws
23 15 Mamma Lucia, sene

BRT 2

Ned. 2
09 00 Knipperdeknap; 0910 Baby, tekenfilm,
0915 Nana, sene, 09 40 De gebarenwinkel;
09 55 Terug van weggeweest; 10 25 Something
alive for lame Peter, serie, 11 00 Reiziger in
muziek; 13 00 Nieuws; 19 00 Bij Lobith, praatshow, 20 00 Nieuws.
20 10 Van Kooten en de Bie, satire
20 30 Een winter aan zee, praatprogr
21 22 Blackadder, serie
21 52 The golden gong, dok
23 06 Nieuws
Ned. 3
09 00 Nieuws; 11 00 Eredienst; 11 30 Omroep
Fryslan; 12 00 Het Capitool, nieuwsanalyse,
12 45 Chinezen, dok , 14 25 Studio sport; 18 00
Gemeentewijzer, info, 18 30 Sesamstraat; 18 45
Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Sjappoo, praatprogramma
20 40 New York between heaven and hell, dok
21 30 De hoge noot, dok
22 00 Kenmerk, aktualiteiten
22 27 RVU: Werken aan werk, dok
22 57 Nieuws
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Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 30 Avro Service Salon; 17 00
Post, 17 04 Thundercats, sene, 17 30 Toppop
gold; 18 05 Growing pains, sene, 18 30 Wordt
vervolgd, tekenfilms en strips, 19 00 Avro sportpanorama; 19 25 Cia Italia, sportkwis, 20 00
Nieuws.
20 27 Avro's Junior Survival, oproep
21 20 Avro Televizier, aktualiteiten
22 10 Snoops, serie
23 10 Ontdek je plekje, Dordrecht
23 25 Nieuws
Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Genealogie, kursus, 18 00 Medelanders/Nederlanders, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, kindennfo, 19 10 Teleac; 20 00 Nieuws.
20 20 RVU/Milieubericht
20 25 Leven op leeftijd, seniorenmag
20 55 Ischa, praatprogr
21 20 RVU/Eigenaardig, column
21 25 Het fantastische in de kunst, kursus
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo
22 45 De filozofen, dok
23 30 Nieuws

TELEVISIE

DINSDAG 6 FEBR.

WOENSDAG 7 FEBR.

DONDERDAG 8 FEBR.

BRT 1

BRT1

BRT1

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, serie,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10
IHet station, jeugdprogr , 18 35 Korte fiim; 18 45
Op het terras, seniorenmagazine, 19 30 Nieuws.
20 00 Buren, serie
20 20 Zeker weten?, praatprogr
21 25 Johnnywood, nieuw talent
21 55 Mobiele mensen — auto, info
22 30 Nieuws
22 45 The Contract, serie

16 00 Het gehuil van de zwarte wolven, jeugdfilm, 17 25 Korte film; 17 30 Sinja Mosa, sene,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10
Kameleon, 18 35 Bassie en Adriaan, serie, 19 00
De zonen van Abraham; 19 30 Nieuws.
20 00 Pak de poen, loterijshow
21 30 Krokant, suddergerechten
22 30 Nieuws
22 45 Even diep ademhalen, sene

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, sene,
17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810
Mik, Mak en Mon, sene, 18 20 Caroiientje, sene,
18 35 De tovenaar van Oz, sene, 19 00 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws.
20 00 Buren, sene
20 20 Felice!, spelprogr
21 00 Spreken met de dieren, vertelling
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Nieuws
22 45 Première, nieuwe films

BRT 2
BRT 2
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Zonen
en dochters, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Ploegenwissel, dok
20 55 Een computer in jouw klas, kursus
21 25 Sprechen Sie Deutsch, kursus
21 55 Uitzending door derden
VTM
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30
Rad van fortuin.
20 00 Island Son, sene
21 00 Klasgenoten, Bea van der Maat
22 00 Nieuws
22 30 Jake and the Fatman, serie
23 20 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 15 52 Rondom tien, diskussieprog , 16 41 Ja natuurlijk extra, natuurmag ,
17 01 Kissy Fur, serie, 17 30 Nieuws; 17 40
Paperclip TV, jongerenmag , 17 40 Disney Parade; 18 44 Op de groei, kinderprogr, 19 00
Nieuws; 19 20 De roze panter, serie, 19 26 Bull's
eye, spelprogr , 1 9 51 Roseanne, sene
20 15 Een tijd van oorlog, sene
21 12 Ja natuurlijk, natuurprogr
22 09 Hier en nu, aktualiteiten
22 51 Signaal, meditatie
23 00 Nieuws
23 10 Concept, wetenschap
23 36 Huizen van Oranje

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Zonen
en dochters, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Sportavond
VTM
16 00 Schuif af, kinderprogr, 17 00 The real
Ghostbusters, serie, 17 30 Cijfers en letters;
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 It's my turn, film
21 35 Star, filmmagazine
22 00 Nieuws
22 30 Star
23 00 Hunter, serie
23 50 Nieuws
Ned. 1
10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruitmand; 13 00 Nieuws; 15 00 Roofvogels, dok ,
15 30 Van jutter tot redder, dok , 16 25 Hij redt
zich wel, meditatief progr , 1 6 31 Tom Sawyer,
serie, 16 55 Kinderkrant; 17 30 Nieuws; 17 40
Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 28 Avonturenbaai,
serie, 19 00 Nieuws; 19 20 Ronduit Radar, jongerenprogr
19 55 The Campbells, sene
20 25 Bunkeren, wereldgebeuren
20 35 Taaislag, spelprogr
21 20 Overal en nergens, dok
22 05 Tijdsein 2, aktualiteiten
22 35 Ontmoetingen met Jezus, bijbelstudies
23 00 Nieuws
23 10 Toren van Babel, diskussieprog

BRT 2
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel, voor migranten,
19 00 Zonen en dochters, sene, 19 30 Nieuws
20 00 Kunstsingle, Han Van Meegeren
20 50 Burke en Wills, film
VTM
16 45 VTM-Kinderklub; 17 05 Gummi Bears, sene, 17 30 Lassie, sene, 18 00 Nieuws, 18 05
Cijfers en letters; 18 30 The power, the passion,
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Flamingo Road, sene
22 00 Nieuws
22 30 Tele-facts, aktualiteiten
22 30 The Nutt House, sene
23 25 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41
Neighbours, serie, 17 04 Pugwali, jeugdsene,
17 30 Nieuws, 17 40 Stookie, jeugdsene, 18 07
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 De
baas in huis, sene, 19 46 Lingo, woordspel
20 19 Zeg 'ns aaa, sene
20 46 Doet ie't of doet ie't niet, spel
22 06 Achter het nieuws, aktualiteiten
22.29 Golden girls, sene
23 00 Nieuws
23 10 Impact, dok
23 50 Museumschatten

Ned. 2

Ned. 2

Ned. 2

13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwenmag,
17 15 Het erfgoed Guldenburg, sene, 17 52 Het
luchtruim overwonnen, dok sene, 18 52 Tik tak;
18 57 Alf, serie, 1915 Dierenmanieren, info,
20 00 Nieuws.
20 27 Medisch Centrum West, serie
21 39 De TV-dokter, advies
21 40 De Tros-TV-dokter, praatprog
22 44 De TV-dokter, advies
22 45 Tros-aktua, aktualiteiten
23 20 Withbread race,,Round the world, zeilwedstrijd
00 05 Nieuws

13 00 Nieuws; 16 00 Dinner at the Ritz, film,
17 20 The edge... and beyond, spekt sporten,
17 40 Starcom, sene, 1805 B.O.O.S, kinderprogr , 18 35 Countdown, pop, 19 25 Die 2, serie,
20 00 Nieuws
20 27 Tour of duty, serie
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten
21 50 Married with children, serie
22 20 RUR, praatshow
23 05 Milieulijn, speaal
23 30 Pin Up Club, erotiek
23 50 Cash, beleggingsspel
00 15 Nieuws

13 00 Nieuws; 15 30 Avro service salon; 17 00
Post, voor de jeugd, 17 03 The real Ghostbusters, sene, 17 27 Post; 17 30 Toppop gogo;
18 00 Ontdek je plekje, Dordrecht, 1810 Slik
wijzer, TV-kursus, 18 30 David de kabouter, serie, 19 00 Pauze TV, jongerenmag , 19 25 Preferenties, spelprogr, 20 00 Nieuws.
20 27 Donna Donna!, film
21 55 De hoogste versnelling, nieuwtjes
22 25 Karel, praatprogr
23 05 Voorheen van de rug af gezien
23 40 Nieuws

Ned. 3

Ned. 3

Ned. 3

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 05 Teleac; 18 00 Wereldtentoonstelling 1992; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoemaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 Bali Triptiek, dok , 20 00
Nieuws.
20 25 Studio sport
21 03 Het masker, film
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo
22 45 Klassieke mechanica, kursus
23 15 Nieuws

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Hollandse Nieuwe, info-feeks, 18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugdjoemaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 49 Zendtijd pol. partijen; 20 00 Nieuws
20 20 Socutera, Aids
20 25 Vluchtwegen, TV-film
21 45 AB ovo, Hongaarse animatiefilm
22 00 NOS-laat, aktualiteiten
22 50 Studio sport
23 20 Nieuws

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 De
waslijn, immigranten ,1815 Islamitische omroepstichting; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 1910 Press
gang, sene, 19 35 Meestervervalser, dok , 20 00
Nieuws.
20 20 Lopend vuur, mediarubnek
21 03 De bezetting, dok
22 00 NOS-laat, aktualiteiten
^
22 45 Nieuws
W
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 9 FEBR.
BRT1
14.00 Schooltelevisie; 17.30 SInja Mosa, serie;
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X,
serie; 18.35 Davld de kabouter, serie; 19.00
Uitzending door derden; 19.30 Nieuws.
20.00 Buren, serie
20.20 Superman 2, film
22.30 Nieuws
22.50 Tijd is geld, ekon. mag.
23.00 Outland, film
BRT 2
18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor migranten;
19.00 Zonen en dochters, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 Fllmspot, achtergrondinfo
20.25 Hoe ontstaat een opera?, dok.
21.25 Desktop Publishing, kursus
21.55 Europese kuituren, Hellas
VTM
17.05 The Gummi Bears, serie; 17.30 Lassie,
serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters;
18.30 The power, the passion serie; 19.00
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Bompa II, serie
20.30 Tucker: the man and hls dreams, film
22.25 Nieuws
22.55 Sister Kate, serie
23.20 Crime story, serie
00.10 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 15.30 Tao tao, serie; 15.55 De
vrijdag Is anders; 17.30 Nieuws; 17.40 Kijk op
techniek, pop. wetensch.; 18.10 Solo, ooggetuigen; 18.20 Abdijen der Lage Landen, dok. serie;
19.00 Nieuws; 19.20 Spoorloos, show; 19.30
Volmaakte vreemden, serie.
20.05 Waku waku, spelshow
20.40 Spoorloos
22.00 Brandpunt, aktuailteiten
22.30 Liefde, niets dan liefde, serie
23.00 Nieuws
23.10 The making of De Brug, impressie
23.20 Roy Campanella, TV-film
Ned. 2
13.00 Nieuws; 16.00 Gloss, serie; 16.47 IJsland,
natuurfilmpje; 17.08 HeathclIff and co, serie;
17.40 Alf op Melmac, serie; 18.04 Bassie en
Adriaan, serie; 18.15 Tros popformule; 18.50 Tik
tak; 18.55 Tros aktua junior; 19.25 Familie Oudenrijn, serie; 20.00 Nieuws.
20.27 Bananasplit, verborgen camera
21.12 De TV-dokter, advies
21.13 Jongbloed en Joosten, praatshow
21.54 De TV-dokter, advies
21.55 Binnenlandse zaken, serie
22.25 Tros sport
23.00 Onze ouwe, serie
00.05 Nieuws
Ned. 3
09.00 Nieuws; 09.30 Schooltelevisie; 18.00 Paspoort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal;
18.55 Het klokhuis, jeugdlnfo;; 19.10 Graaf Duckula, serie; 19.35 Alan B'Stard, serie; 20.00
Nieuws.
20.20 Jimmy's, serie
20.50 Cinema 3, info
21.07 Saltlmbank, eenakter
22.00 NOS-laat, aktuailteiten
22.45 Nieuws
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Michael Douglas en Jill Clayburhg gaan de romantische toer op in ,lt's
My Turn. Woensdag 8 februari op VTM om 20u.

ZATERDAG 4 FEBRUARI

FATHER'S LITTLE
DIVIDEND
Amerlk. familiefilm (zw/w), vervolg op
Father of the Bride. Stanley (Spencer
Tracy) geniet al op voorhand van een
rustige „oude dag" nu zijn dochter Kay
het huls uit Is. Het loopt echter anders
wanneer dochterlief aankondigt dat er
een blijde gebeurtenis op komst Is...
(BRT 1, om 16U.30)

ZONDAG 5 FEBRUARI

STAR TREK III: THE
SEARCH FOR SPOCK
SF-flIm met Leonard NImoy als regisseur en akteur (Dr. Spock-met-de-groteoren). De bemanning van het ruimtetuig
Enterprise gaat op zoek naar de ,,stoffelijke resten" van Dr. Spock. Volgens
Spocks vader Is zijn zoon niet dood, maar
heeft hij uit voorzorg zijn geest naar
iemand anders overgeheveld... (VTM,
om 22U.45)

MAANDAG 6 FEBRUARI

SANTA FE TRAIL
Geslaagde (zw/w) avonturenfilm van
Michael Curtis met En'ol Flynn en Ronald
Reagan als twee vrienden die verliefd
worden op dezelfde schoonheid (Olivia
de Havilland). Met de Amerikaanse Burgeroorlog als historische achtergrond.
(Ned. 1, om 15u..15)

DINSDAG 7 FEBRUARI

LE GENDARME
SE MARIE
40

3e film in de reeks komische films „Le
gendarme..." met Louis de Funès als de
stuntelende gendarme. Tegenspeelster
Is Claude Gensac die haar komisch talent
tentoon spreidt dat dat van de Funès
evenaart. (RTL, om 21u.15)

WOENSDAG 8 FEBRUARI

DER SCHREI DER
SCHWARZEN WOLFE
Spannende avonturenfilm die speelt in
Alaska rond de eeuwwisseling. Met een
atletische Ron Ely (ex-Tarzan) als een
door justitie en schurken opgejaagde
pelsjager. De wilde dieren en het barre
klimaat doen er nog een schepje bovenop. (BRT 1, om 16u.)

DONDERDAG 9 FEBRUARI

BURKE AND WILLS
Australisch drama over een 19e eeuwse ontdekkingstocht naar het CentraalAustralische gebied. Rsische Inspanningen, ondraaglijke weers- en terrelnomstandlgheden en persoonlijke Inspanningen maken van deze prent een filmmonument. (BRT 2, om 20u.S5)

VRIJDAG 9 FEBRUARI

SUPERMAN II
Minder geslaagd vervolg op Superman, met meer wreedheid en geweld en
zonder belangrijke rollen voor Marlon
Brando, Ned Beatty en Valerie Perrlne.
Als Superman gaat stoelen met Lois
Lane (Margot Kidder) laat hij zich van zijn
menselijke (zwakke?) kant zien, waardoor „de man van staal" het bij vele fans
verkorven heeft. (BRT 1, om 20u.20)

UIT DE REGIO

HET PARTIJBESTUUR
DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 29 januari j.l. heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid
ten behoeve van de pers.
Het Partijbestuur van de VU besprak de terugtrekking van de Belgische troepen uit de Bondsrepubliek, de terugvordering van 7 miljard frank door
RlZIV-administrateur-generaal Schutyser en de relletjes in de ZaTrese wijk in Brussel.

TERUGTREKKING TROEPEN
Een spoedige ontwapening in Europa, ten gevolge van de Oost-West-ontspanning, vormt voor de
Volksunie een prioriteit. De Vlaamsnationalisten
hopen dat de onderhandelingen over de konventionele ontwapening in Wenen, met sukses bekroond
mogen worden. Dit zou een eerste tastbaar bewijs
zijn van de nieuwe toestand in Europa. De resulta-

VUJaNATIONAAL
ORGANISEERT:
NATIONALE
VUJO-KWIS!
op zaterdag 3 februari 1990
Aanvang: 20 uur
In het Gemeentelijk jeugdcentrum „Den Biz", te
Kapellen bij Antwerpen.
ledere kern, ieder arrondissement, of alle „losse" VUJO'ers kunnen meedoen, in ploegen van 4
personen. De vragen gaan over Vlaamse Beweging, aardrijkskunde en toerisme, sport, geschiedenis, muziek, wetenschap en techniek, algemene
kennis en aktualiteit.
Wie deze uitdaging wil aannemen telefoneert
naar 02/219.49.30 of 02/217.63.28. Er worden natuurlijk toffe prijzen voorzien. We vragen ter plekke
wel aan ledere deelnemer 50 fr.

DR. VAN OPSTAL
OVER ROEMENIE
Op vrijdag 2 februari, om 20 uur, laat de Kring
Vlaanderen Morgen dr. Mich van Opstal aan het
woord over Roemenië. Van Opstal was met de
eerste zending van Artsen zonder Grenzen ter
plaatse tijdens de bloedige opstand en brengt een
uniek ooggetuigeverslag aan de hand van een diareportage.
Er is ook een informatiestand van Artsen zonder
Grenzen.
Deze avond heeft plaats in Ter Praet (vroeger
Raadskelder) te Vlissegem (vlakbij de kerk).

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Leraar in prépension, ind. ing.
mechanika, zoekt boeiende afwisselende publicrelations-post. Tel. 016/65.55.98.

ten van Wenen zouden een gevoelige aansporing
zijn om het geheel van het Helsinki-proces te
verdiepen.
In dit kader vindt de VU de idee van de terugtrekking van de Belgische troepen uit de Bondsrepubliek bijna vanzelfsprekend. Zij ligt in de lijn van
onze traditionele benadering. Hier voegt de huidige
evolutie nu een nieuwe dimensie aan touw: het
verband tussen ontwapening en ontwikkelingssamenwerking. De VU stelt dat de bijkomende middelen die nodig zijn om landen als Roemenië, Polen,
Hongarije of Joegoslavië te helpen bij hun demokratlserings- en liberallseringsproces, o.m. langs
het ontwapeningsproces kunnen gevonden worden.
Ook het 0,7 %-objektief voor ontwikkelingssamenwerking dient langs besparingen op defensie
gerealiseerd te worden.
De Volksunie vindt dat alle Inspanningen die in
de richting gaan van haar ,,nooit-meer-oorlog"ideologie, nuttig zijn. Vooral als ze op realistische
wijze konkreet worden uitgewerkt, dus m het kader
van de Navo en rekening houdend met de evolutie
in het Warschau-pakt.
Oe VU hecht aan dit probleem zoveel belang dat
zij zich tegen een polemiek terzake tussen de
politieke partijen verzet. De VU roept op om de idee
van de terugtrekking van Belgische troepen uit
Duitsland door een politieke konsensus te ondersteunen, als een van de elementen van een globale
benadering van de gewijzigde Oost-West-verhouding in Europa.

RIZIV
De VU besteedde tevens aandacht aan het Rizivdossier met betrekking tot de mutualiteiten. Dit
dossier Is weliswaar niet rechtstreeks verbonden
met het lopende gerechtelijke dossier, maar stelt
wél het fundamentele probleem van de financiering
van het Riziv. Dit maakt momenteel het voorwerp
uit van voorbereidend wetgevend werk. Het wetsontwerp op de mutualiteiten voorziet alvast een
uitvoeriger en onafhankelijker kontrole op de ziekenfondsen.
Evenzeer valt niet te loochenen dat eens te meer
een kommunautaire scheeftrekking moet vastgesteld worden, wat na de publikatie van het rapport
van het Planbureau over het gezondheidsbeleid,
een zoveelste maal het VU-streven naar een federalisering onderbouwt.
Wat nu het gerechtelijk dossier in verband met de
mutualiteiten betreft wil de VU dat de gerechtelijke
instanties met bekwame spoed hiervan werk maken. Een verjaring moet kost wat kost worden
vermeden. De bevolking heeft recht op duidelijkheid over de aan (of af-)wending van Riziv-gelden
en over het gebrek aan eindafrekeningen bij de
ziekenfondsen.

ZAIRE-WIJK
Naar aanleiding van de rellen in de Brusselse
Mantoge-wijk stelt de VU dat alle inwoners van
België ook de vreemdelingen ondenwrpen zijn aan
de wetten. Een gewone identiteitskontrole is perfekt legaal en is niet per definitie geïnspireerd door
racistische motieven. Ook de inwoners van Matonge moeten zich zoals éénieder hieraan onderwerpen.
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OP DE
BARRIKADE
„ Twijfels moeten zekerheden worden, dan komt
er ruimte vrij voor nieuwe gedachten". Meer dan
goed IS voor onze Vlaamse beweging krijgen ,,twijfels" groeihormonen toegediend, i.p.v. streefzekerheden. Nochtans onverdiend, kijk maar om je heen.
De mislukte pannekoek, die België is, zal — ontgrensd in 1993 — de Nederlandse ruimte doen herbestaan. De konfederale Vlaamse macht afgedrukt
in het Staatsblad van 16 jan. '89, geeft ons volop
alle mogelijkheden om een eigen Vlaamse politieke
kuituur op te zetten: ontzulld, demokratischer,
meer dienstbaar. Het „statelijk ondergaan" van de
laatste kolonisatiemachten in Europa: de Sovjetunie, Groot-Brittannië, Spanje enz... schept opbouw- en kontaktmogelijkheden voor alle volkeren.
Het volksnationalisme is levendiger dan ooit
tevoren, ook in heel het Europees schiereiland. Wij
zijn getooid met onze taal, die onze ouders maar
half mochten spreken; wij hebben reis- en andere
kontaktmogelijkheden zonder weerga; wij kunnen
dus het verhaal van ons nieuwe huls invullen. De
anderen „gunnen" ons dat sukses, die pleinruimte
niet.
Onze ministers zijn schietschijven. Als nooit
tevoeren wordt Hugo Schiltz begrotingskonsekwentle met randonzekerheden omringd. Steeds
maar opnieuw. Honderden Kempense kinderen
mogen met schoolstrijdallures naar Johan Sauwens fietsen. André Geens' herleiden van Mobutu's schulden naar zijn eigen, binnenlands domein,
werd In vraag gesteld. VicAnciaux" doorslaggevende volharding in de Vlaams-Brusselse opbouw wil
men minimaliseren enz... enz...
De zekerheid dat ons Vlaams huls groeit „In
opene luchten vrij", zou ons niet alleen met fierheid
moeten vervullen, maar ook de krachten moeten
geven om verder te bouwen. Dat ,,de anderen" ons
aanvallen en de VU willen doen opdraaien voor hun
tekort: aan federale logika, aan Vlaamse identlteitszln, aan politiek-demokratische waarden, behoort
tot het spel. Dat spel Is des te gemakkelijker omdat
zij, méér dan de objektiviteit het toelaat, over de
media beschikken.
Daartegen moeten wij, Vlaams-Nationalisten,
ons wapenen. De tegenstander was vroeger beter
herkenbaar: franskiljons-onverdraagzaam of hatelijke stroolers-van-zwart. Nu is hij beter-verpakt. Hij
tovert vanuit zijn kabinetten (top-)joernalislen te
voorschijn. Hij benoemt de kinderen van vooraanstaanden der Vlaamse drukkingsgroepen in ministeriële diensten. Hij weeft zijn weg van twijfels over
onze volksnationale en federale waarden. Hij beklemtoont zelf Vlaamse doelstellingen die hij struktureel ondergraaft Zijn we ons over die gang van
zaken voldoende bewust? En reageren wii voldoende t.a.v. deze strategie?
Willy Kuijpers,
algemeen sekretaris
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UIT DE REGIO

ANTWERPEN
FEBRUARI
2 ANTWERPEN-STAD: Open Hoorzitting met H
Schiltz Zaal Hand m Hand, Ondenwijsstraat 41,
Antwerpen Aanvang 20u Gratis inkom Org VUAntwerpen
3 LAAKDAL- VU-Ledenfeest in zaal Lambertus
te Eindhout om 19u30
3 NIJLEN Week-emd hannggnl m zaal Kempenland Ook op 4/2 Telkens van 17 tot 21 u Org VI
Knng Kempenland
3 EKEREN Jaarlijkse receptie van VU-Ekeren,
om 15u in de Ekerse Teaterzaal, Oorderseweg 8
In aanwezigheid van Leo Luyten en minister Johan
Sauwens
4 MOL Kiennamiddag Vlaamse Kring Mol, in
Parochiezaal Mol-Donk om 14u 30
10 HOEVENEN: Retrofuif, met toppers uit de
jaren 60 en aktuele hits Vanaf 20u30 in zaal
Schutterhof, Kerkstraat Inkom 100 fr Org VU
Stabroek
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
15 BERCHEM: Waarom België zal verdwijnen
Voordracht door prof dr Herman Pauwels Om
20u 30 in Kultureel Centrum Berchem, Driekoningenstraat 126 Deelname 50 fr Org Vlaamse
Kring Berchem
16 ANTWERPEN Open hoorzitting met H
Schiltz Zaal Carolus, Blancefloerlaan 1, Antwerpen LO Aanvang 20u Gratis toegang Org VUAntwerpen-Stad
16 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u 30 in Kapellekeshoef. Kapelstraat 1 te Tongerio Bruno De
Wever of z;jn boek „Staf De Clercq" Org SMFKempen-Limburg
17 ANTWERPEN- Bezoek Islamitische gemeenschap in Brussel Info en/of inschrijven bij Els
Madereel 03/455 83 70 Org VUJO-arr Antwerpen
17 HOVE: Poëzieavond rond Paul Van Ostaijen
m kasteel Cappenberg, Wouwstraat 44 Om 20u
Opbrengst t w BLO-school Ritmica Inkomkaarten
200 fr te bestellen bij Jef Meulepas (03/455 49 63)
Org VI Kult Kring F^ul Van Ostaijen
17 WOMMELGEM: VU-Wommelgem
Dansavond Zaal Keizershof, Dasstraat 24 Deuren
19u 30 Eerste dans 20u 30 Inkom 50 fr
24 HULSHOUT. Afdelingsbal VU-Hulshout in de
parochiezaal om 20u
24 LINT:Om13u30 Bezoek met VUJO-Lint aan
Provinciehuis te Antwerpen 's Avonds gevolgd
door ,kroegentocht" in oud Antwerpen
26 KAPELLEN Om 20u
Tweede bowlingavond Zaal Hogescote, Dorpsstraat Inkom 50 fr
Inschrijven bij Sonja Fockenier (03/664 70 58)
Org VUJO-Kapellen

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

r ETRA

^kj
Jff^
^ 4 ^
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ADVERTENTIE

O.C.M.W. van NIJLEN
Het o C M W van NIJLEN maakt bekend dat volgende betrekking te begeven IS in vast dienstverband

EEN BETREKKING
VAN VOLTIJDSE
ONTVANGER
De aanwervings- en benoemingsvoorviraarden kunnen bekomen worden op
het secretariaat van het O C [\^ W -Nijlen, Kessel-dorp 54te 2508 Nijlen (Kessel), tel 03/489 05 27
De eigenhandig geschreven kandidaturen dienen aangetekend gericht aan de
heer Voorzitter van het O C M W -Nijlen, VERBEECK Paul, p/a Kessel-dorp
54 te 2508 Nijlen (Kessel), uiterlijk tot
28 februan 1990
Namens het O C M W van Mijlen
De Voorzitter,
P Verbeeck

De Secretaris,
L Schoofs

VU-FRAKTIE
MECHELEN TEGEN
VERKOOPZUCHT
In Mechelen raken de gemoederen stilaan verhit
Vooral de kapriolen van het stadsbestuur zijn
hiervan de oorzaak De CVP-SP-koalitie schermt te
pas en te onpas met weinig korrekte cijfers en
balansen om zo hun plannen meer vorm te geven
Die plannen bestaan nu met meer uit een koopwoede waar burgemeester Van Roy vroeger straf in
was Nu heerst er een verkoopwoede
Dat een kleine sporthal zal verkocht vwrden aan
een basketbalklub vinden de Maneblussers zeker
met erg Maar de inwoners willen zeker met dat er
getornd wordt aan hun histonsch patrimonium Het
stadsbestuur wil immers heel wat gebouwen van de
hand doen om dan sterk centraleerend een building aan de stadsrand op te trekken Het zijn nog
maar plannen maar onlangs het zelfs een CVPschepen zich ontvallen dat men ook best het
stadhuis van de hand zou doen of verhuren De VUfraktie zal hiertegen fel blijven ageren

POËZIE TE HOVE
De Vlaamse Kulturele Knng Paul Van Ostaijen
organiseert op zaterdag 17 februari om 20 uur in
kasteel Cappenberg, Wouwstraat 44 te Hove een
poezievoordracht onder het motto „Het dorp is een
wereld" De grote Vlaamse schrijver Paul Van
Ostaijen verbleef samen met zijn ouders van maart
1913 tot oktober 1914 in villa Jeanne aan de
Lintsesteenweg 95 te Hove Hiervan vinden we een
reflektie terug in de nooit voltooide autobiografische roman , Het landhuis in het dorp"
Op deze avond wordt poëzie, dia's en muziek
gebracht rond deze grote Vlaamse schrijver De
opbrengst wordt integraal geschonken aan de
BLO-school Ritmica gehuisvest in kasteel Cappenberg Inkomkaarten kosten 200 fr en zijn te bekomen bij Jef Meulepas J F Gellyncklaan 105 te
2540 Hove tel 03/455 49 63
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VU-HOBOKEN:
OGEN OPEN
Januari is traditioneel de maand waarin doelen
uitgestippeld worden voor het werkjaar Dat deed
de VU-Hoboken en ontving tegelijkertijd Willy Kuijpers in haar lokaal De distriktsraadsfraktie blijft
verder ondanks inkrimping in aantal bedrijvig De
plaatselijke aandachtpunten '90 zijn milieu met
verder vechten voor het behoud van de Polder en
tewerkstelling in eigen distrikt Denk maar aan de
ruim 150 Hobokenaren bij Beliard' Vervoer en
verkeer in het distrikt moeten gricht worden op de
gebruikers met oog voor het zachte verkeer Geïsoleerde wijken ontsluiten ('t Macadammeke), betere
dienstregeling voor tram trein en bus maar ook
resoluut doortrekken van tram 12 naar Hemiksem
Kortom, de VU wil een beter Hoboken uitbouwen in
het zelfstandig en leefbaar Vlaanderen Met open
oog voor het (ganse) Europa der volkeren Daarom
ook verbroederde en verzusterde men ook met
Roemenie'

FEBRUARI
2 BREE: Nieuwjaarsreceptie VU-Bree Pollismolen, vanaf 20u 30
7 SINT-TRUIDEN: Minister Johan Sauwens
spreekt over zijn plannen i v m Openbare Werken,
speciaal over de problemen en zijn oplossingen
voor regio St-Truiden Kultuurcentrum De Bogaard, lokaal 1, om 20u Toegang vrij Org VUSmt-Truiden
8 MAASEIK: Vertelnamiddag over A Bormsgaat
met door op 8/2 maar wel op 8 april'
9 BREE: Jaarlijks Gouwbal van VNJ-Limburg m
zaal El Torro om 20u
11 TESSENDERLO: F W organiseert wandeling
in Gerhagen
16 LOMMEL: Willy Kuijpers over „Vlaanderen in
het Europa van 1993" Om20u in zaal Leukenhof
Org VU-Lommel
17 SINT-TRUIDEN: VU-afdelingsbal Zaal Veemarkt, Speelhoflaan Aanvang 20u 30 Inkom 99
fr kaarten w k 80 fr Org VU-Sint-Truiden
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
25 TESSENDERLO: Aktie Vredeseilanden door
FVV-TessenderIo

ZONHOVEN NAAR
PARLEMENT
De VU-afdeling van Zonhoven organiseert op 24
maart een bezoek aan het Parlement In de voormiddag IS er een gesprek met staatssekretans Vic
Anciaux
Wie wenst mee te gaan schrijft in vóór 10 februan
bij sekretaris Richar Rayen, Doktersstraat 24 te
3520 Zonhoven, 011/81 59 18
Niet-leden betalen 950 fr, leden 850 fr en
kinderen-12j 500 fr Hier is uiteraard een middagmaal (voorgerecht, hoofdschotel en nagerecht) inbegrepen

UIT DE REGIO

ABONNEMENTENSLAG '89-'90
Ook deze week werden nieuwe abonnementen
aangebracht Twee uitschieters verdienen onze
dank senator Rob Geeraerts + 6 en Jan Strynckx
+ 5 Proficiat! Wie doet het hen na?

WERVERS

13
15

Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde
Ward Herbosch, Wommelgem
Pierre Vos, Riemst
Rob Geeraerts, Laakdal
Wim Duys.Broechem
Liske Vanhorenbeek, Hofstade
Walter Storms, Lovendegem
Willy Kuiipers, Herent
Patrick Minnaert, Gent
Anny Lenaerts, Wilnjk
Georges Raes, Ledegem
Jan Strynckx
Rita Borremans, Geraardsbergen
VU-Haacht
Freddy Aerts, Berlaar
René Clompen, Destelbergen
Maurits Passchyn, Meise
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel
Nieke Stradiot, Sint-üevens-Esse
Bob Van Ouytsel, Lier
Cecile Vens-Demuynck, Izegem
VU-Vilvoorde

18
17
16
13
12
10
9
7
7
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

ARRONDISSEMENTEEL
Omdat het percentage de rangschikking volgens
de grootte van het arrondissement,,kleurt" vallen
de grote wervers uit de schijnwerpers Dat neemt
met weg dat wij Halle-Vilvoorde met 76 nieuwe en
Antwerpen met 74 nieuwe abonnementen toch
even in de bloemen willen zetten Er is nu éénkwart
van het streefdoel bereikt Welk arrondissement wil
als eerste zijn 100 % halen'
Nieuwe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tongeren-Maaseik (1)
Halle-Vilvoorde (2)
Roeselare-Tielt (3)
Turnhout (6)
Sint-Niklaas (5)
Dendermonde (4)
Mechelen (7)
Antwerpen (8)
Oostende-VeurneDiksmuide (10)
Brussel (9)
Gent-Eekio (12)
Leuven (11)
Kortrijk (13)
Brugge (14)
Hasselt (15)
Aalst (16)
leper (17)
Oudenaarde (18)

Totaal

% t.O.v.
streefnorm

37
76
32
28
21
18
28
75

39,4
37,3
36,8
31,5
31,3
29,5
26,9
23,9

22
16
43
36
17
15
15
21
5
3

23,7
23,1
22,6
22,5
20,5
17,4
16,7

508

15
. .
....

14,3
8,8
25.4

Streefnorm: tegen pasen 1990 wil WIJ met 2000
eenheden sterker worden Elk arr kreeg daarvan
een % toegewezen Van week tot week brengen wij
een overzicht van deze ruk voonwaarts
(*): plaats vorige week.

FEBRUARI
2 BRUGGE: Vanaf 19u Opening van het nieuw
Vlaams Ontmoetingscentrum ,,De Gulden Spoor",
't Zand 22 te Brugge Op zaterdag en zondag 3 en
4/2 IS iedereen welkom tussen 17 en 22u
2 DE HAAN: Dr Van Opstal (Artsen zonder
Grenzen) aan het woord over Roemenie In Ter
Praet (vroeger Raadskelder), te Vlissegem (vlakbij
kerk), om 20u Er is ook een informatiestand van
Artsen zonder Grenzen Org Kring Vlaanderen
Morgen
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
3 MIDDELKERKE: Bal van burgemeester Julien
Desseyn Vanaf 21 u m de Bacarazaal van het
Casino Kaarten w k 100 f r , aan de deur 120 fr
Org VU-Middelkerke
8 KORTRIJK. Ekse-lente avond Willy Kuijpers
over Roemenie en Vlaanderen Om 20u in O C
Marke Hellestraat 14 Inkom gratis Org VUMarke — VU-arr Kortrijk
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
10 KOEKELARE: VU-Ledenfeest in zaal Amfora,
Ringlaan, om 20u Breugelmaal200fr ,-14j 100 fr
Jan Loones spreekt over ,Het betere Vlaanderen —
hete hangijzers" Odette en Els zorgen voor luimige noot Inschrijven tot 6/2 bij N Vandecasteele
051 58 90 05
17 KNOKKE-HEIST: Jaarlijks VU-afdelingsfeest
in het Centrum De Branding, bij de H Hartkerk
Eregast Willy Kuijpers Met aperitief, kaasfestijn
en spelavond o I v Guido Gheldof 300 fr p p
Inschrijven bij I Reubens, 60 89 06
22 IZEGEM: Harrold Van de Perre over „Van
Eyck" Voordracht met diamontage, in het Muziekauditorium, om 20u
23 DEERLIJK: VU-Deerlijk verbroedert op 23, 24
en 25/2 met Altenburschla (BRD) en Grossburschal
(DDR) Met bezoek aan EEG-gebouwen te Brussel
Verwelkoming te Deerlijk in VU-Lokaal Brouwershof
24 DEERLIJK: bezoek aan Diksmuide en Brugge Middagmaal Westflandna Kortinjk Daarna
bezoek Deerlijkse firma's Ontvangst gemeentehuis Gezellig samenzijn in ontmoetingscentrum
D'lefte
24 LEDEGEM. 6de VUJO-Krokus-TD in zaal De
Kring te Sint-Eloois-Winkel met DJ Koen Aanvang
20u Kaarten W K 60 f r , deur 80 fr
25 DEERLIJK: Evangelische dienst Bezoek Grote Markt Kortrijk Mosselfestijn m zaal Wit Paard
met o a Willy Kuijpers en Johan Sauwens Org
VU-Deerhjk

ZOEKERTJES
— GEZOCHT — Gehuwde 32-jarige man zoekt een
betrekking als arbeider in Brussel of ten wensten
van Brussel Voor inlichtingen zich wenden tot
senator dr J Valkeniers, tel 02/56916 04
- WERKAANBIEDING - Flinke arbeiders gezocht voor Ijzergieterij te Eekio Aanbieden Oswald Van Ooteghem, eresenator (091/30 72 87)
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BRUGGE:'T ZAND 22
Ooit zal iemand de geschiedenis van het Vlaamsnatiomalisme in Brugge schnjven aan de hand van
de lokalen die er door de Vlaamsnationalisten
werden betrokken
Deze geschiedenis krijgt er op 2 februari een
nieuwe schakel bij Doorduwers uit de vereniging
„Informativa" onder de leiding van Mare De Vriese
wisten de hand te leggen op een pand dat ondergronds leunt tegen de ovenivelfde „Smeedengracht" en uitkijkt op de Vrijdagmarkt en Stationsplein Het pand onderging een komplete renovatie
Het werd omgebouwd tot een nieuw Vlaams
trefcentrum in het hart van Brugge en kreeg de
naam mee ,,De Gulden Spoor" Vrijdag 2 februari
vindt de vooropening plaats Wie wil bijdragen om
de financiële last te verlichten kan storten op reknr
001-0587390-34 van vzw Informativa in Brugge
Vanaf zaterdag 3 februari is iedereen welkom in
De Gulden Spoor, 't Zand 22 in Brugge

VUJO DEERLIJK
VAN START
Onder impuls van Hugo Lemayeur en Rudi Van
Nieuwenhove werd VUJO-Deerlijk opgericht verheugend was dat bij de eerste vergadering heel wat
nieuwe gezichten de rangen kwamen vervoegen
Tijdens de eerste vergadenng werden reeds heel
wat ideeén naar voor gebracht voor het organizeren
van aktiviteiten Zo wordt overwogen om in samenwerking met Greenpeace een rockkoncert te organizeren Een koerdische avond behoort ook tot de
mogelijkheden In mei wordt een fietstocht gehouden wat een ideale training kan zijn voor de
vredesfietseling
Kontaktadressen voor de VUJO-Deerlijk Hans
Lemayeur, Schoolstraat 45, Deerlijk Tel 71 20 22
en Rudi Van Nieuwenhove, Kortrijkse Heinveg 31,
Deerlijk Tel 70 24 20

WIJ -
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VUJO-TORHOUT
REIKT PRIJS UIT
De VUJO van Torhout reikt jaarlijks de ,.Aarden
Spar" uit aan een Torhoutenaar of Torhoutse
vereniging die zich belangloos inzet voor de jeugd
of het milieu. De trofee is een kunstvoorwerp
ontwikkelt door de werkgroep ,,Minnestreel".
De prijs gaat dit jaar naar de KWB Don Bosco.
Deze vereniging startte een aktie in verband met
milieuhinder veroorzaakt door de vele varkenskwekerijen. Het probleem ligt bij de overbemesting van
de akkers. De mest sijpelt door naar het grondwater
en verhoogt het aantal nitraten erin.

VU-KORTRIJK MET
NIEUWJAARSWENSEN
De VU van het arrondissement Kortrijk Inield zijn
nieuwjaarsreceptie in 't Vosl^e. Voorzitter Staf Beelen tiield een toespraak waarin hij het vooral had
over het projekt „Welzijn en Amnestie".
Spreker blikte terug in het verleden en noemde
de jongste eeuwen deze van de bewustwording en
emancipatie. Hij ging ook m op het doel van de
Vlaamse Beweging.
Ook noemde hij het voorbije jaar erg boeiend. De

volkeren in Centraal en Oost-Europa kwamen in
beweging. Maar ook in Vlaanderen werd wat venwezenlijkt: de droom van de Frontbeweging voor
zelfbestuur kreeg wettelijk en struktureel meer
vorm en gestalte. Het werk is evenwel nog niet af.
Van het „nieuwe" Vlaanderen moet een „beter"
Vlaanderen gemaakt. Hierin moet het welzijn van
allen centraal staan. Het is dan ook gepast aandacht te schenken aan de sociaal kwetsbaren.
Beelen had het ook over het VU-ankermoment
rond welzijn en amnestie. Dit moet de aanzet zijn
van een beweging naar het „betere" Vlaanderen
toe. Hij sprak ook een aanbeveling uit voor het
steunfonds „Vrienden van het Vlaams Kruis" en dit
voor de financiering van een nieuwe ambulancewagen. Hij besloot met een citaat van Albrecht Rodenbach: „'t Verleden leeft in ons, het Heden hoopt op
nns, de Toekomst straalt voor ons."

VU-DAMME, OM U
TEGEN TE ZEGGEN!

JULIEN DESSEYN
NODIGT UIT

Het VU-bestuur Damme wil in '90 een lichtbaken
zijn voor alle ruimdenkende, menslievende en
geestdriftige Vlamingen.

Traditiegetrouw organiseert de Volksunie te Middelkerke in de maand februari haar „Bal van de
Burgemeester".

Het eindejaar was een tijd van bezinning waarbij
we het /4n/remioment rond welzijn in de (pers)kijker
stelden I

Vorig jaar stond het bal in het teken van de
herverkiezing van Jullen Desseyn tot burgemeester. Dit jaar, na een jaar beleid van de nieuwe
bestuurskoalitie, rekent men op een even massale
opkomst.

Op kerstavond '89 zelf waren bestuursleden
aktief om het gemeentebestuur te polsen rond een
aktie SOS-Roemenië. Na veel geaarzel, onwetendheid en zelfvoldane drukte zijn de kristelijke Partijleden des Volks in de startblokken getreden en
hebben een ,,rekeningnummer" geopend waarop
de brave burgerman kan storten.
Het vervolg kennen we nu al ,,hun" geweten is
gesust en de kalkoen verorberd en VU-Damme zal
zelf zorgen voor een Info-Praatkafee-avond in de
maand maart met Roemenen en hopelijk onze
sekretaris W. Kuijpers waarbij we voor een inzameling zullen borg staan!
Origineel zal ook de komende Open Debatavond
met minister Schiltz zijn in het Kultureel Centrum te
Sijsele-Damme op 14 februari om 20u. Vriend en
tegenstander is welkom om onszelf en andere te
bevragen over Vlaanderens toekomst! Wat brengt
ons Valentijn?
En nog grote heren worden verwacht! Minister
Sauwenns zal ook van de partij zijn rond een
verkeerstechnisch gevoelige materie in de streek.
Daar hoor je nog van! VU-Damme schuwt niemand
en trekt met open vizier de registers open van de
90-er jaren.
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Alle Middelkerkenaren en simpatisanten vinrden
dan ook hartelijk uitgenodigd op het bal van zaterdag 3 februari 1990 in de Bacarazaal van het
Middelkerks Casino. Het showorkest speelt ten
dans vanaf 21 uur. Toegangskaarten: 120 fr.; in
voorverkoop 100 fr.

VU-ASSE ROUWT
De afdeling Asse rouwt om het afsterven van een
heel trouw lid. Vlaamsnationalist vanaf het eerste
uur, Jan Rogiers. Gezien zijn hoge ouderdom
kwam het afscheid toch nog onvenwacht.
Jan werd geboren op 24 juli 1901 in Asse en
overleed er op 18 januari 1990. Jan mag fier zijn op
zijn grote familie die hij van jongsaf de Vlaamsnationale gedachte meegaf. De weg naar de IJzertoren kende hij op zijn duim.
De VU-Asse biedt aan de betreurde familie haar
gevoelens van meeleven aan.
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De KWB stelde een dossier samen en een
betekenisvolle zelfklever werd gedrukt. De politiekers van Torhout ontvingen allen een open brief en
werden wakker geschud. Ondertussen is de aktie
ook regionaal uitgebreid. Dit alles samen liet de
VUJO-Torhout beslissen haar Aarden Spar uit te
reiken aan de KWB Don Bosco.

FEBRUARI
2 OVERUSE: Kaasavond in CC Den Blank. Vanaf 19u. Met gezellig babbel met Marcel de Broyer
en Henri Otte over strijd tegen verfransing. Org.:
VUJO-Halle-Vilvoorde.
4 LEUVEN: Maandelijkse VOS-zitdag. Voor
ouders van dienstplichtigen, gratis info. In Café Sint
Jan, Martelarenplein tussen 11 en 12u.
3 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 15e Groot Breugeleetfestijn. In Taverne 't Misverstand, Brusselstraat
183, Grens Kapelle-Bodegem-Ternat. Vanaf 18u.
Ook op 4/2 van 1 lu.30 tot 19u. en op 5/2 vanaf 17u.
Org.: VU-VB-Sint-Ulriks-Kapelle.
6 LENNIK: De vergeetputten van Roemenië,
door Willy Kuijpers. Om 20u. in de Raadzaal van
het gemeentehuis. Markt te Lennik. Inkom gratis.
Org.: FVK-Brabant.
8 BRUSSEL: VU-arr. Brussel organiseert lessenreeks „Thuis in de Volksunie". Vandaag I e les.
Van 20U.30 tot 23u. in Trefcentrum De Markten,
Oude Graanmarkt 5, 2e verdiep, 1000 Brussel.
Info: 646.33.50 (Filip Michielsen, Els Gils).
7 LEUVEN-HEVERLEE: Open hoorzitting met H.
Schiltz. Inleiding door Hans Bracquené. Om 20u. in
De Spuye, Café ingang sportkot, Tervuursevest te
Heverlee. Vrije toegang, iedereen welkom. Org.:
VU-Groot-Leuven.
13 LEUVEN: Walter Peetersover „Abortus en?".
Om 14u. in St.Jozefszaal, Burgemeesterstraat 57.
Deelnameprijs: 150 fr. (koffietafel inbegrepen).
Venvittigen: P. De Boeck (220.364) of M. Morissens
(20.19.83). Org.: Rodenbachkring-Leuven.
15 BRUSSEL: Thuis in de Volksunie, Deel 2. Van
20U.30 tot 23u. In De Markten, Oude Graanmarkt 5,
2e verdiep, 1000 Brussel. Org.: VU-arr. Brussel.
16 STEENOKKERZEEL: Kaas- en Wijnavond op
Breugeliaanse wijze. Vanaf 19u. in de parochiezaal
van Steenokkerzeel (Centmm). Org.: VU-Melsbroek-Perk-Steenokkerzeel.
17 JETTE: VU-etentje in Huize Essegem. Vanaf
18u.
19 LENNIK: Om 20u. Algemene ledenvergadering FVK-Brabant. In Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127. Vanaf 20u.30 interessante avond
over Tsjecho-Slowakije, door Erik Vandeweyer.
22 BRUSSEL: Thuis in de Volksunie, deel 3. Van
20U.30 tot 23u. In De Markten, Oude Graanmarkt 5,
2e verdiep, 1000 Brussel. Org.: VU-arr. Brussel.
24 TIELT-WINGE: Ledenfeest in 't Wit Huis.

UIT DE REG O

VU-HALLE HAALT
GELIJK

overzicht werd zelfs ingevuld in tegenstrijd met de
onderrichtingen van de minister.

Het VU-gemeenteraadslid Juul Denayer heeft
het gelijk aan zijn leant gekregen vanwege minister
Van den Bossche.

Uit het overzicht blijkt dat Halle in 1994 een
overschot van 2 miljoen zou bekomen. Volgens de
onderrichtingen zou dit echter afstevenen op een
tekort van liefst 318 miljoen. Volgens Denayer wijst
dit op manipulatie van de overheidsinstrukties met
voorbedachte rade.

Tijdens de bespreking van de begroting had
Denayer vooral het financieel beleidsplan op de
korrel genomen. Volgens het raadslid werden een
reeks fouten en onnauwkeurigheden gemaakt. Het

Ondanks alles weigerde de meerderheid haar
huiswerk te herbeginnen. Meer zelfs het stadsbestuur poogde deze zware kritiek te vmeerleggen

door te beweren dat de instrukties van de minister
onduidelijk en onjuist waren.
Juul Denayer lichtte de minister hierover in en
prompt werd het stadsbestuur in het ongelijk gesteld. Hij bevestigde de foutieve invulling door de
stad en benadrukte tevens dat het de stad kennelijk
ontbreekt aan enige ernstige beleidsplanning.
De minister verzoekt het schepenkollege werk te
maken van een waarheidsgetrouwe financiële toekomstvisie. Vraag is nu of het schepenkollege het
huiswerk zal overdoen of wachten op het beroep
van de goeverneur tegen de begroting. In alle geval
Juul Denayer heeft zijn slag thuis gehaald.

ADVERTENTIE

OOK DIT IS EBES
EBES kent één richting. vcx)rwaarts. In alle domeinen. Op alle vlakken. In al haar activiteiten
Vooruitgang mag echter niet willekeurig gebeuren, kost wat kost. Daarom bijvoorbeeld heeft EBES beslist haar
vliegasstorten ecologisch te herstellen. Vliegas is een fijn grijs poeder
dat met de verbrandingsgassen uit
de ketel van de centrales naar de
schoorsteen wordt meegevoerd en
opgevangen door "elektrofilters'.'
Omwille van kwantitatieve en tech-
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nische redenen kan niet alle geproduceerde
vliegas hergebruikt worden. De overblijvende vliegas wordt dan gestort op geschikte
stortplaatsen die met aangepaste
technieken bezaaid en beplant worden. Het resultaat is de effectieve
groei van verschillende boomsoorten, de ware ecologische
herstelling van de omgeving.
Ook dit is vooruitgang.
Ook dit is EBES.

e
EBES
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VU AALST IN AKTE
FEBRUARI
2 BUGGENHOUT: Kultuurkafee, in taverne Pallieter te Opstal om 19u. Met panel van vijf personen
uit de kunst- en kultuurwereld. Org.; Vlaamse Kring
Buggenhout. Info: 052/35.83.68.
2 AALTER: Vriendenmaal van de Vlaamse Vriendenkring in de gemeentelijke feestzaal van Lotenhulle. Mossels of koude scfiotel. 300 fr. -12j. 150 fr.
Inscfirijven bij D. Alijn (74.23.60), H. De Clercq
(74.44.27), M. Van de Walle (74.10.46), D. Germonprez (74.70.84) of L. De Meyer (051/68.91.28).
3 IMPE: Jaarlijkse Pannekoekenavond. In zaal
Hofsmeer om 20u. 100 fr. p.p. Org.: VU-Lede.
7 GENT: Stuurgroepbijeenkomst afd. FVK-Rodenbacfifonds arr. Gent-Eeklo. In fiet Waterhuis
aan de Bierkant, Groentenmarkt 9 te Gent. Aanvang: 20u. Org.: FVK-Gent-Eeklo.
9 SINT-GILLIS-DENDERMONDE:
Hutsepotavond in „In de Schuur", Toerrestraat. In aanwezigheid van Willy Kuijpers. Koor: Cantabeille. Org.:
VU-St.Gillis-Dendermonde.

10 ASSENEDE: Roemenië, doorheen de muur.
Getuigenis van Willy Kuijpers, een Roemeense
troebadoer, Artsen zonder Grenzen. In 't Leeuwken, Diederikplein 22, om 20u. Org.: Vlaamse
Vriendenkring 't Leeuwke Assenede.
10 SINT-AMANDSBERG: Voorjaarsontmoeting.
Stoverij met aardappelen en appelmoes. Gastrede:
A.M. Van de Casteele. VU-aktua-kwis. Om 20u.,
Feestzolder Dienstencentrum, Antwerpsestwg 378.
Inkom gratis. Etentje 325 fr. Eters en kwissers
inschrijven
vóór
8/2
bij
Erwin
Herman
091/51.50.08. Org.: VU-St.-Amandsberg.
17 RUPELMONDE: Unieke diaprojektie „Himalaya". Diamontage over beklimming van Makalu en
Dhaulagici. Feestzalen ,,De Schepeer", Kloosterstraat 21, om 20u. Inkomkaart 60 fr., duokaart 100
fr. Org.: A. Verbruggenkring.
17 MELLE: Valentijntjesbal van BU-Melle in de
parochiezaal van Melle-Centrum. Met Ludwigs Discoteek. Gratis drankje voor aanwezigen vóór 22u.

,,Vlaams parlement : NU". Het arrondissementeel bestuur van Aalst bleef met bij de pakken zitten
en besloot de diskussie rond de afschaffing van het
dubbelmandaat aan te zwengelen.
Om hun propagandakampanje in Vlaanderen te
zien uitdeinen, heeft Aalst een aanbod klaar.
Er zijn affiches formaat 60/40 cm tweekieurendruk. Deze kosten met een minimale bestelling van
300 ex. 5 fr. per affiche. Nu zijn er ook briefkaarten
te verkrijgen in tweekleurendruk. Ze kosten 1 fr. per
stuk met een minimale afname van 1000 stuks.
Bestellen kan bij: Danny Denayer, Moyersoenpark 12, 9300 Aalst. Tel 053-21 79 87.

ST-NIKU\AS LAAT BRUSSEL NIET LOS
In de stedelijke gebouwen van Sint-Niklaas hangen momenteel affiches met de tekst „Uw taal
spreken in Brussel betekent er werk bezorgen aan
Vlamingen."
SInt-Niklazenaars die uitwijken naar één van de
19 Brusselse gemeenten, worden gevraagd hun
Nederlandstalige identiteitskaart te behouden en
kontakt op te nemen met het Vlaams verenigingsleven in de hoofdstad.
Dit zijn enkele maatregelen die het SP-VU-PWstadsbestuur trof op verzoek van VU-gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter, het Vlaams komitee voor Brussel en het Algemeen Nederlands
Verbond.
St.-Niklaas zal ook de banden aanhalen met de

Vlamingen in de rand rond Brussel. De stad aanvaardde reeds vroeger al het peterschap over de
faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode. Het
stadstiestuur spant zich in voor een korrekte bevlagging en de uitstraling van de 11 juliviering.
Enkele nieuwe straten of pleinen zullen naar vooraanstaande Vlamingen genoemd worden.
Volgens VU-raadslid Dehandschutter heeft het
stadsbestuur aan de W V van het Land van Waas
gevraagd na te gaan hoe het gebruik van Nederlandstalige spijskaarten in de horecasektor kan
bevorderd worden. Een kommissie van de Kulturele Raad zal verenigingen, handelaars en de overheid advizeren inzake het juiste taalgebruik en
korrekte schrijfwijze.

OCMW-BEGROTING TE EVERGEM
In de beleidsvisie van het Evergemse OCMW
ontbreken volgens VU-raadslid Leonard Van Herreweghe konkrete gegevens over de uitbouw van
bejaardenwoningen en service-flats. Hij wees er
daarbij op dat Evergem met voorbereid is op de
vergrijzing van de bevolking. Volgens raadslid Paul
Van Grembergen bewijzen de lange wachtlijsten
van de OCMW-rusthuizen dat Evergem dringend
nood heeft aan bijkomende infrastruktuur. Voor de
opname moeten naast de kronologie ook de leeftijd
en de familiale omstandigheden in aanmerking
genomen worden.

die hun (groot)-ouders thuis verzorgen, is volgens
Van Grembergen ontoereikend. Daarenboven
brengen de landbouwgronden die het OCMW bezit
weinig of niets op.

De 200.000 fr., die na lang aandringen van de
VU, in de begroting voorzien werden voor families

NIEUWE BRANDWEERPOST

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

VU-raadslid Uyttendaele zag ook nog een tegenstrijdigheid tussen de intenties van OCMW-voorzitter Martens die kaderuitbreiding wil en de eis van
zijn PVV-koalitiepartner Slabbinck die een wervingsstop wil. Een zoveelste teken aan de wand
van een komende koalitiebreuk?

Enkele maanden geleden werden de magazijnen
waarin o.a. het rijdend materieel van de Gentse
vooruitgeschoven brandweerpost stond door brand
volledig verwoest. Die vooruitgeschoven post werd
dan ook teruggeroepen naar de kazerne te Gent.
VU-raadslid Mare Taets vond deze toestand niet
verantwoord en vroeg aan de burgemeester om bij
de Gentse brandweer aan te dringen om die
toestand weer te veranderen. Zoniet moest Evergem maar weer beroep doen op de korpsen van
Assenede en Waarschoot.
De burgemeester beloofde hierbij alle nodige
stappen te zetten. Het voorstel kreeg de goedkeuring van alle raadsleden.
Marcel Neyt
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DIENSTBETOON
PROVINCIERAADSLID
JAAK TAGHON
Inzake sociaal dienstbetoon, waar U terecht kan
voor allerlei problemen van persoonlijke en administratieve aard, houdt provincieraadslid Jaak Taghon vanaf heden zijn zitdagen als volgt:
Gent: Elke woensdag van 18 tot 19u.: Rooigemlaan 182, Gent. De Ie en 3e maandag van de
maand van 20 tot 21 u. in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26 te Gent.
Drongen: De Ie donderdag van de maand van
18 tot 19u. in café „Artevelde", Koninginnelaan 39
te Drongen (nabij verkeerslichten DeinsesteenwegMariakerksesteenweg).
Vanzelfsprekend kan U ook bij hem terecht na
telefonische afspraak, tel.: 26.41.91 (Rooigemlaan
182, 9000 Gent).

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 2-talige ongehuwde 20j. A2 sekretaresse met 1 jaar ervaring (RVA-stage) zoekt een
betrekking in Brussel of ten wensten van Brussel.
Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr. J.
Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

UIT DE REGIO

PORTRET OORLOGS BURGEMEESTER
ONGEWENST TE SINT-NIKLAAS
De gemeenteraad van Sint-Niklaas venwierp het
voorstel om een portret van oorlogsburgemeester
Emiel Van Haver aan te brengen in de raadszaal
van het stadhuis
Schreef „Het Volk" begin vorige week nog dat er
een wisselmeerderheid in de maak was vóór het
voorstel, dan werd deze illusie aan diggelen geslagen bi) de stemming Enkel Volksunie en VI Blok
stemden voor De CVP (die lang geaarzeld had),
SP, PVV en Agaiev waren tegen SP-burgemeester
Willockx onthield zich om een gebaar van verzoening te stellen Bij de CVP kon er blijkbaar zelfs dat
met af In 1961 was Van Haver nog kandidaat op
een CVP-lijst

EEN MOEDIG MAN
VU-fraktieleider Lieven Dehandschutter legde
haarfijn uit dat Emiel Van Haver rechtmatig burgemeester werd en zijn taak naar bestvermogen
vervulde Hij nam de aantijgingen met van patriottische kringen als zou Van Haver zich slaafs tegenover de bezetter hebben opgesteld De oorlogsburgemeester kwam tussenbeide voor gijzelaars en
anderen die door de bezetter bedreigd werden,
helaas met altijd met sukses Van Haver toonde
zich zelfs heel moedig toen hij eigenhandig een
hakenkruisvlag van het stadhuis verwijderde Dit
feit wordt zelfs gestaafd in het dagboek van een
weerstander
Vaderlandslievende verenigingen hadden ook
een affiche uit 1941 opgediept waarin de oorlogsburgemeester verzetslieden aanklaagt die antiDuitse slogans kalkten Zonder dit goed te keuren,
vroeg VU-raadslid Dehandschutter dit te bekijken
vanuit de toenmalige tijdsomstandigheden Hij herinnerde aan een officiële waarschuwing van de
liberale en patriottische burgemeester Van de Meulebroeck van Brussel die saboteurs bestempelde
als misdadigers die ,meer onze eigen vijanden zijn
dan deze der bezettende overheid" Kardinaal Van
floey veroordeelde in 1943 openlijk de aanslagen
Het aanbrengen van Van Havers portret zou
volgens tegenstanders ongepast zijn in het vooruitzicht van de onthulling van een monument ter
nagedachtenis van de slachtoffers van het Duits
bombardement op Sint-Niklaas in mei 1940 Dehandschutter vond zo'n uitspraak schandalig „Na
het bombardement begaf Van Haver zich als schepen naar het stadhuis Hij Vi/as er de eerste en enige
lid van het stadsbestuur De anderen waren gevlucht Van Haver stelde alles in het werk om de
nood te lenigen", aldus het VU-raadslid

die na mei 1940 op post was gebleven", verduidelijkte hij

CVP-NJET
SP en PVV stemden tegen omdat het portret een
kaakslag zou zijn voor allen die stierven voor het
vaderland, vrijheid en demokratie Agaiev noemde
het voorstel van het VI Blok een maneuver om een
fatsoenlijk imago te verwerven De CVP wou ten
gronde geen verklaring afleggen om geen emoties te venwekken of mensen te kwetsen Burgemeester Willockx stelde dat de haalbaarheid van
het voorstel fel was bemoeilijkt omdat het uitging
van het VI Blok
Het VI Blok-raadslid herhaalde zijn oorspronke
lijke argumenten om het voorstel in te dienen de
benoeming van Van Haver tot burgemeester, zijn
venA/ezenlijkingen en het eerherstel en ridderschap
in de kroonorde dat hij naderhand ontving

Vele Vlaams-nationalisten toonden zich na afloop van de gemeenteraadszitting verbitterd over
de uitslag van de stemming Men vond het onvoorstelbaar dat de ganse CVP had tegengestemd
Nochtans „gebruikte" de CVP in het verleden Van
Haver als het in haar kraam paste
Van Haver, die voor de oorlog katoliek schepen
was, bood zich m 1958 aan voor de CVP-gemeenteraadslijst Hij werd geweigerd omdat het toen fel
rommelde in de CVP Van Haver diende toen een
eigen lijst m met een dissident CVP-schepen en
enkele Vlaams-nationalisten Hij werd verkozen
met 1 385 voorkeurstemmen De CVP was toen
verbaasd over zijn elektoraal gewicht en zette hem
in 1961 als vierde opvolger op de CVP-senaatslijst
Toen er een jaar later een CVP-schepenambt
vrijkwam ingevolge een overlijden, stelde Van Haver zijn kandidatuur in, maar trotste op een „njet"
In 1964 werd hij op de VU-lijst herkozen tot gemeenteraadslid en overleed m 1966
Jos De Cock, voorzitter van VOS-Sint-Niklaas,
die mee de verdediging van Van Haver op zich had
genomen, was duidelijk in zijn konklusie CVP staat
volgens hem voor „Comitee Van Pilatussen'

AGORA WIL OPENBARE
DIENSTEN BEKRONEN
Agora is dit jaar aan haar tweede editie toe Voor
de Hellenen was de agora vroeger een stads- of
marktplein, het middelpunt van het ekonomische
en geestelijke leven
Agora staat hier eveneens voor ontmoetingsplaats Maar dan van mensen uit de openbare
diensten die er in een ideale sfeer, ervaringen
kunnen uitwisselen

WAARDERING
Agora is een vakbeurs waar een zo volledig
mogelijk aanbod wordt uitgestald Allemaal produkten die voor een optimaal funktioneren van de
Openbare Diensten nuttig en noodzakelijk zijn
Dit jaar zijn daar nu ook awards aan verbonden
Bob Van Hooland, hoogleraar en Volksuniesenator stelde het duidelijk „Gemeenten kunnen
moeili/k goed presteren Dat merkt de burger die
alles en nog wat aanklaagt De overheid verkeert in
een moeilijke positie want ze ligt met in de markt
Ze heeft gewoon geen markt Hoe kan je ze dus
beter stimuleren dan door de toekenning van een
award Anders gezegd, een premie voor goed
beheer "
De awards van Agora worden dit jaar dus voor
het eerst toegekend Zij hebben tot doel waardering
te geven aan een aantal projekten die in de voorbije
jaren in diverse deeldomeinen zijn gerealizeerd
Om nog maar met te spreken van het stimuleren
van een aantal bijzondere projekten in de toekomst

Patriottische en ekstreem-linkse groepen oordeelden verder dat de gemeenteraad Van Haver
geen eerherstel mocht verlenen Lieven Dehandschutter antwoordde dat dit geen bevoegdheid is
van de raad, maar van het gerecht, dat bij arrest
van het Hof van Beroep te Gent in 1955 Van Haver
reeds in eer herstelde Ook voerde hij aan dal in
1978 m de tentoonstelling ,,100 jaar stadhuis" Van
Haver wel een plaats kreeg m de galerij van
burgemeestersportretten
Ereburgemeester De
Vidts en oud-schepen Foubert (beiden CVP), die
zich recent ontpopten tot tegenstanders van het
portret zagen daar toen als mede-organisatoren
blijkbaar geen graten in

De openbare diensten, op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk en nationaal niveau, realizeren
projekten die voor de burger van onmiddellijk
praktisch belang zijn een stadskern wordt verkeersvriendelijk gemaakt, een waardevol natuurgebied beschermd, een industnezone gepromoot, het
kontakt met de bestuurlijke diensten vereenvou
digd

Het bezwaar dat Van Havers benoeming met
door de koning gebeurde houdt volgens Dehandschutter evenmin steek omdat de wetgeving bepaalt dat in oorlogstijd de sekretaris-generaal van
Binnenlandse Zaken deze bevoegdheid kan uitoefenen „ Van Haver werd met benoemd door een
sekretaris-generaal aangesteld door de bezetter,
zoals tegenstanders beweren, maar door iemand

Dikwijls kaderen deze projekten in een globaal
beleidsplan waaruit de bekommernis voor enkele
basiswaarden bij de bevolking blijkt
Er werd beslist een award ofte verdienstelijkheidstrofee toe te kennen aan Milieu en natuurbeheer.
Openbaarheid van bestuur, Stadsmarketing,
Stadsvernieuwing en Inrichting van het openbaar
domein
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De organisatoren van de Agora-awards zijn bij
het samenstellen van het reglement tot de bevinding gekomen dat een splitsing zich opdrong
Enerzijds de reeds gerealiseerde, anderzijds de
nog uit te voeren projekten

WIE KAN DEELNEMEN?
Aan de Agora-awards kan deelgenomen worden
door alle Openbare Besturen De aanvraag tot
deelneming kan ingestuurd worden door de dienst
(bouwheer) zelf, de ontwerper (bv architektenbureau, marketingbureau) en in geen geval door de
uitvoerder (bv aannemer) Tenzij deze de bouwheer of de ontwerper zelf is
Indien de indiender met de dienst zelf is, wordt bij
eventuele toekenning van award of eervolle vermelding nagevraagd bij de betrokken dienst gemeentebestuur enz of deze de award wenst m ontvangst
te nemen

HOE KAN MEN DEELNEMEN?
Door een formulier in te vullen met vermelding
van de award waaraan men wenst deel te nemen
en een korte omschrijving van het projekt
Uiteindelijk zullen de winnaars worden bekendgemaakt op 6 juni 1990 en de uitreiking van de
prijzen is voorzien op 13 juni, ter gelegenheid van
de opening van de beurs te Gent (tot 15 juni 1990)
Voor verdere inlichtingen Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9820 Gent

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053-66 83 86
AFD OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49
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AANBEVOLEN HUIZEN

NV BERT Cars en T r u c k s
Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT

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

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Open van 10 tot 19 u.

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

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortier
02/428.69.84

Tel. 426.19.39

A ^DEVRIESE^ k
ü >^
ys
%

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

drukkerij
typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingfornuUieren
boekdruk - direct mail

WIJ -

2 FEBRUARI 1990

1^

baron ruMtttlaan "8
^^
8320 brugge 4
A
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PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89

Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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TE HUUR VOOR UW VAKANTIE
AAN ZEE:
moderne app. en villa's
in alle prijsklassen
Gratis catalogus op aanvraag

058-51.26.29
Leopold II laan 205

^8458 OOSTDUINKERKE^

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

ESOX •
S T A N PHILIPS
Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

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

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

053/80.10.09

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

UIT DE REGIO

THEOFIEL NIES OVERLEDEN
Plotseling is hij van ons heengegaan Zonder
afscheid te kunnen nemen van zijn familie en de
vele vrienden
Al wie hem gekend heeft, had respekt voor deze
wijze man De figuur belichten van Theofiel Nies is
met eenvoudig Zij is zo veelomvattend Hetgeen hij
gedurende die 71-jange levensloopbaan heeft gepresteerd, kan enkel maar onze bewondering afdwingen
Opgegroeid in een landbouwersgezin, had hi)
een enorme werkkracht en doorzettingsvermogen
in de wieg meegekregen Vlug begon hij een
aannemersbedrijf, dat tot een grote KMO is uitgegroeid
Maar ondanks de zorg voor een groot katoliek
gezin, ondanks de dagelijkse beslommeringen van
ledere zelfstandige, die een groot bedrijf runt, vond
hij toch nog de tijd om aktief aan het sociale leven m
Zijn gemeente deel te nemen
Zo lag de sport ham nauw aan het hart Gans zijn
leven is hij als medestichter van de plaatselijke
Sporta-kern deze vereniging trouw gebleven Zijn
zorg en steun voor vele sportploegen droeg bij hem
steeds de waardering weg die hij in een gezonde
sportontspanning zag
Maar hij was ook erg aktief als mede-stichter van
de plaatselijke VU-afdelmg, en de Zeelse Belangengroep, waarmee aan het gemeentebeleid wordt
deelgenomen
Plaatsen van verkiezingsborden of voeren van
koalitie-onderhandelingen waren voor hem steeds
een welgekome gelegenheid om zijn veelomvattende kapaciteiten te tonen Zijn inzicht, onderhandelingswijze en nooit aflatende inspanningen stonden

steeds borg voor een prachtig resultaat
Nadat hij in 1970 de burgemeesterszetel voor
Wijlen dr Avil Geerinck had gereedgezet, werd
vriend Theofiel in de volgende legislatuur OCMWvoorzitter In die periode kende het OCMW dan ook
een zeer verhoogd dinamisme en kwamen 30
bejaardenwoningen en de instelling voor 42 psycho-geriatrische patiënten tot stand
Na zes jaar OCMW-voorzitterschap, kon hij met
gerust gemoed verklaren dat hij voor de Zeelse
gemeenschap krachtige zaken had gerealiseerd
Van 1982 tot 1988 bleef hij aktief als OCMW-lid, en
tot op heden was hij de afgevaardigde van het
gemeentebestuur in het beheerskomitee van de
OCMW-khmek
Veel te vroeg is hij van ons heengegaan Gans de
afdeling zal hem missen Zijn organisatietalent,
efficient en akkuraat, was voor ons steeds een
voorbeeld Hij was een man die van aanpakken
weet Zijn strategie die hij ontwikkelde, zijn doel dat
hij wou bereiken, had hij steeds voor ogen Hij was
een zakenman, die bij iedereen respekt afdwong
Aan Zijn prachtig gezin bieden wij langs deze
weg onze innige deelneming aan In het bijzonder
aan zijn schoonzoon, burgemeester Jozef De Bruyne, en aan al de kinderen en kleinkinderen Zij
beseffen tenvolle wat „vader" voor hen betekende
Ook de Zeelse VU-afdeling zal hem missen Wij,
die ons aan het voorbereiden waren voor de viering
van 20 jaar gemeentebeleid, en het 10-jarig ambt
van burgemeester Jozef De Bruyne, zullen zeker
een grote leemte aanvoelen
De plechtige uitvaartdienst heeft a.s zaterdag
plaats in de dekenale kerk van Zele om 11u 15

MIDDENSTANDSRAAD OPGERICHT
TE EVERGEM
Eén van de voornaamste VU-eisen bij de voorbije
gemeenteraadsverkiezingen was het oprichten van
een middenstandsraad om de samenwerking tussen de zelfstandigen en het gemeentebestuur te
bevorderen
Die middenstandsraad dient het middenstandsleven in Evergem te informeren, te stimuleren en te
koordineren De raad zal het gemeentebestuur op
eigen initiatief adviseren of dat doen op vraag van
het gemeentebestuur
De middenstandsraad wordt samengesteld uit
afgevaardigden van de representatieve middenstandorganisaties uit de gemeente Voorzitter
wordt de schepen van Middenstand Collier De
leden worden door de middenstandsorganisaties
voorgesteld voor een mandaat van 6 jaar Daarnaast zetelt een met stemgerechtide afgevaardigde
van het gemeentebestuur Volksume-raadslid Lieve Grypdonck vroeg zich af waarom het Neutraal
Sindikaat van Zelfstandigen, dat in Evergem toch
220 leden telt, met betrokken werd bij de oprichting
De schepen moest toegeven dat dit over het hoofd
gezien werd
Lieve Grypdonck wilde ook nog twee punten aan
de statuten toegevoegen Een eerste zou toelaten
dat de middenstandsraad zichzelf kan samenroepen In het oorspronkelijke voorstel kon dit enkel
door het schepenkollege gebeuren Dit punt werd
unaniem goedgekeurd

De rekening 1990 zal vermoedelijk een tekort van
77,7 miljoen vertonen Niet ingrijpen zou in 1990
een tekort van 150 miljoen meebrengen
Daarom werden de voorziene uitgaven voor 1990
verminderd van 548 miljoen tot 508 miljoen Aan de
hand van een meerjarenplan werden de bijkomende middelen op 50 miljoen begroot
Daartoe wordt in 1990 de aanvullende personenbelasting van 5,5 naar 7,5 % opgetrokken de
onroerende voorheffing van 1500 tot 2000 opeen
tiemen verhoogd en de huisvuilbelasting van 500
op 1200 fr gebracht Al deze verhogingeng geven
een meerontvangst van 38 miljoen De overige 15
miljoen worden bekomen door het optrekken van
de belasting op motoren van 200 naar 500 fr /kW
Al deze vermeerdenngen zullen aan ieder gezin
gemiddeld 5 000 fr kosten'
VU-raadslid Paul Van Grambergen meent dat er
een einde moet komen aan de gemeentelijke
sinterklaaspolitiek Het gemeentebestuur moet
zich beperken tot het realizeren van belangrijke
doelstellingen Dat het zwaartepunt van de verhoogde belastingdruk met bij loon en arbeid ligt,
maar bij de onroerende voorheffing, vond Van
Grembergen goed De VU-fraktie zal echter streng
toezien op het oordeelkundig gebruik van de geïnde belastingen
Een hele tijd na middernacht werden de begroting en de voorgestelde belastingsverhogingen
goedgekeurd met 15 stemmen (CVP-PVV-meerderheid) tegen 14 (VU-SP-Agalev-oppositie)
Marcel Neyt

ROEMENIEAVONDEN

Een tweede punt voorzag in de vertegenwoordiging van de politieke partijen Een gemeenteraadslid per partij zou zonder stemrecht deel uitmaken
van de vergadering Op die manier zou het overleg
tussen middenstand en gemeentebestuur bevorderd worden zonder gevaar voor politisering Hierover werd door de CVP-PVV-meerderheid negatief
gestemd
Marcel Neyt

ZOEKERTJE
— WIE HELPT? — De persoon die aan het
weekblad WIJ het tweetalig strooibiljet toestuurde,
verspreid door Stedelijke Basisschool, E Verheyestraat, Knokke, gelieve kontakt op te nemen met
raadslid Ingrid Reubens Bij voorbaat dank'

— GEZOCHT — 38-jarige man, wonende omgeving Antwerpen, met universitaire opleiding Moderne Geschiedenis, aggregaat hoger onderwijs, drietalig, met praktijk in het verzekeringswezen en
vaardig met kommumkatietechmeken, zoekt nieuwe betrekking Voor inlichtingen zich wenden senator dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04
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EVERGEMSE
BEGROTING 90
SNOEiWERK!

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen
in Roemenie, en als gevolg van de reis van Willy
Kuijpers naar het land, worden m Vlaanderen een
aantal solidariteitsavonden georganiseerd Dit gebeurt door de Volksunie en het Rodenbachfonds
(FVK) soms in samenwerking met andere verenigingen

Op deze avonden zullen Willy Kuijpers, Nelly
Maes, Hans De Belder, Walter Luyten of andere
parlementsleden-deskundigen over de situatie in
Roemenie spreken Verder worden optredens voorzien door Roemeense kunstenaars, en komen
sprekers uit het land zelf aan bod
Manifestaties werden reeds gepland in Lennik (6
feb), Assenede (10 feb ), Genk (15 feb ), Oostduinkerke (16 feb ), Lede (17 feb ), Brugge (21 feb),
Roeselare (22 feb), Lokeren (23 feb ), Antwerpen
en Bornem (24 feb) en Oostende (28 feb)
Wellicht kunnen nog op andere plaatsen aktiviteiten georganiseerd worden
Voor verdere inlichtingen kan men terecht op het
Barrikadenplem
bij
Frank
Seberechts
(02/219 49 30) of bij Willy Kuijpers (016/22 96 42)
en op het Rodenbachfonds bij Koen Demeulder of
Ignace Van Driessche (091/23 77 42)
WIJ -
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VLAKBIJ EN ELDERS

ROKERS
In WIJ (19 jan '90) wordt een foto afgedrukt van kamerlid Hugo Coveliers met een
pijp in de mond
De Standaard van 19 januari '90 drukt op
bladzijde 3 een mooie foto af van 5 VUpersoonlijkfieden naar aanleiding van een
perslunch Minister A. Geens rookt een sigaar
Is de VU-leiding met milieubewust'
F. Vandamme, Brugge

BEGRIJPE WIE KAN ~
„WIJ moeten samen met de unitansten
anti-federalist worden"! Genoteerd uit een
vraaggesprek met VI. Blokman Gerolf Annemans.
En verder- „Wat lag er nu voor interessants op de Boekenbeurs ?".
En nog verder: „De daad van het weggaan
van 100.000 Oostduitse vluchtelingen is een
sublieme daad Zij willen een nieuwe toekomst opbouwen en ik vind dat een gezonde
vorm van migratie."
BIJ dit laatste enige vragen:
1. Wat te denken over de tientallen Oostduitse kinderen die hierdoor als wees acfiterblijven?
2 Wie mag „naar waar" uitwijken om aan
die gezonde vorm van migratie te doen ?
Jan Velghe, Antwerpen

BRT-N
staat U me toe twee kanttekeningen te
maken bij de reaktie van lezer M.S. uit
Koksijde (WIJ, 5 jan.) op de brief van ANVvoorzitter E Raskin en op mijn bnef van 10
dec. 1989.
1. M.S. vindt dat in mijn pleidooi voor de
toevoeging van een N aan het lettenvoord
voor onze omroepbenaming, de door mij
gemaakte vergelijking met de franstalige
omroep (die reeds jaren geleden een F aan
zijn naam toevoegde) met opgaat. Men kan
inderdaad over vergelijkingen twisten.
Maar misschien klopt de vergelijking, die
M.S. op zijn beurt maakt tussen onze situatie
en die van Oostenrijk, ook met helemaal.
Oostenrijk is een onafhankelijke en soevereine staat. Vlaanderen maakt (totnogtoe) deel
uit van een gefederaliseerde staat. Waarom
met veeleer een (alweer manke?) vergelijking maken met de meest eerbiedwaardige
federale en tevens multinationale staat, Zwitserland? We zien bv. dat de Duitse omroep
in dat land DRS heet en de Italiaanse TSI.
2. Er IS verder het argument van M.S. dat
de franstaligen eigenlijk bij gebrek aan beter
voor een F hebben gekozen (de Brusselaars
wilden van geen W weten). Ik stel daarbij in
elk geval vast dat de franstaligen het heel
vlug (begin 1978) eens werden om die F aan
WIJ - 2 FEBRUARI 1990

hun omroepnaam toe te voegen. Indien ze
het daarover met roerend eens waren geweest, hadden ze toch het voorbeeld van de
Vlamingen kunnen navolgen, die alles
blauwblauw heten. Want hoewel hun omroep
in wetteksten „BRT Nederlandse Uitzendingen" werd genoemd, hebben ze er zich wel
voor gehoed in hun omroepbenaming een N
op te nemen (Let wel • de samensmelting in
Vlaanderen van de eksekutieven en van de
raden, waarop M S zinspeelt, greep pas
einde 1980 plaats Ovengens geen reden om
de N te laten vallen)
Maar laten we deze wat pietpeuterige
diskussie over een letterwoord in haar ruimer
(en juist) kader plaatsen. Het is duidelijk dat
de franstaligen in België veel sterker bewust
zijn van hun taalkundige en kulturele band
met Frankrijk, dan wij dat zijn t.a.v. Nederland. Niemand minder dan Francois Pénn
stelde dat, met zonder verbazing, vast in een
recent boek.

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- 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 lezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.
Het IS nochtans duidelijk dat de eenmaking van Europa, op ekonomische leest doorgevoerd, de kleinere kultuurgebieden onder
sterke druk zal zetten. Het is dan ook geen
lukse, dat Vlaanderen en Nederland de verbondenheid van hun taalkundig en kultureel
lot gaan beseffen en beklemtonen.
W. Van den Steene, Mechelen

ROEMENIE
Hierbij wil ik de VNOS-televisieploeg die,
op dinsdag 23 januan een schrijnende reportage bracht over Roemenie, gelukwensen.
Niet enkel de schokkende beelden, maar
ook de gesprekken die Willy Kuijpers voerde
met heel wat mensen ter plaatse, waren zeer
verhelderend.
De suggestie om aan de Vlaamse regering
voor te stellen hulpprogramma's voor Roemenie op te zetten, ligt helemaal in de lijn
van onze groeiende zelfstandigheid.
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Deze uitzending, die verrassend veel publiciteit kreeg, moet voor onze VNOS een
aansporing zijn om haar uitzendingen in de
toekomst nog beter te verzorgen.
Dries De Smet, Kessel-Lo

DAS HABEN WIR
NICHT...!
Waar hebben we dat nog gehoord? Dat de
Westerse leiders, ook de Belgische politici,
niet wisten hoe het er in Roemenië aan toe
ging de laatste jaren, is volgens mij haast
onmogelijk. In „Zeker Weten" van dinsdag,
9 jan. '90, heblien zowel Julien Weverbergh
als pater Werenfried Van Straeten de vloer
aangeveegd met ex-minister Willy De Clerck.
De waterval van woorden van deze laatste
kon de indruk met uitwissen dat hij zich
ongemakkelijk voelde. Feit is dat het Westen, ook België, zie de EVP, geflirt heeft met
Ceaucescu. Onze linkselende pers heeft
daar via radio en vooral TV nog een schepje
bij gedaan. De Spekpater heeft via zijn
„Echo der liefde" de mensen die wilden zien
duidelijk gewaarschuwd. Ook Willy Kuijpers
(als VU-Europarlementslid) heeft met nagelaten hierop te wijzen.
In 1969 heb ik met de Bouworde, in Tsjechoslowakije aan de lijve ondervonden wat
kommunisme in werkelijkheid betekent Voor
velen uit het Westen komt het heil alleen uit
het Oosten! De idealistische Oostfronters
hadden dus toch gelijk!
Wllfried Roslers. Neeroeteren

VERBOLGEN
Met groot ongenoegen hebben wij vastgesteld dat, ter gelegenheid van de TV-konfrontatie (BRT, 24 dec. '89) met de ministers
mevr L Detiège en dhr. Lenssens met
gepensioneerdenbonden, het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden hiervan, schriftelijk noch telefomsch in kennis gesteld
werd.
Nochtans is onze vereniging met zo maar
de eerste de beste. Integendeel: het Vlaams
Verbond voor Gepensioneerden (VVVG) is
een met-partijpolitiek gebonden vzw, sinds 1
januari 1981 nationaal erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (dekreet van 4 juli 1975) en bovendien een
evenwaardig lid van het Overlegkomitee van
Vlaamse Gepensioneerdenorgamsaties.
WIJ kunnen u verzekeren dat, zowel het
grote aantal effektieve leden als de zeer
talrijke simpatisanten, ten zeerste verbolgen
zijn over het feit dat aldus een met te
venwaarlozen facet van onze maatschappij,
eens te meer, doodgewoon genegeerd werd.
N. Quintens,
alg. voorzitter

M. Coois-Kockx,
alg. sekr.
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HYDRO SOIL SERVICES

Met het wettelijk statuut van innovatiemaatschappij is het Belgische
aannemingsbedrijf Hydro Soil Services aktief in de volgende domeinen
in binnen- en buitenland

Giout injecties
Grondonderzoek
Rf

Boorbathyscaaf

miCR CKtSSIMS

Directional drilling

n geologisch en geotechnisch grondonderzoek op het water o a voor
havenwerken evenals het uitvoeren van milieugericht en chemisch
bodemonderzoek,
n renovatie en versteviging van oude havenkonstrukties (kademuren,
steigers, enz),
D telegeleide ondergrondse boortechnieken o a voor het plaatsen van
kabels, leidingen, optische vezels, zinkers onder kanalen, rivieren,
hindernissen,
D het uitvoeren van boringen onder water o a vanuit een boorbathyscaaf
ten behoeve van verankermgswerken, draineringen en injecties,
D het toepassen van springstoffen onder water bij natte afbraakwerken,
grondverdichtingswerken, rock blasting

Wï
HYDRO SOIL SERVICES N.V.
Oude Markt 1 - B-2480 Dessel - Tel: 014/37.76.84
Fax: 014/37.15.22 - Telex: 33189 Smetb B

KONCEPT
DAT ALLES
HEEFT...

' I ' ' I.

KWALITEIT
Vervaardigd in de duurzaamste materialer^: volkunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het
betere kantoormeubilair.
ERGONOMIE
'
Op mensenmaat b e ^ ^ H | Verzonken kabeldoorvoer en niet-refleii|m||p bovenbladen die
hoogte verstelbaar zijn. Voor elke v\/erksitur'er een ideale oplossiria
FLEXIBILITEIT
,
Met één enkel o n d ^ ^ ^ B n ^ e n beperkt aantal
n/uit bij aanbouw en
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend.

fAAG ONZE FOLDER!

BULÖ

kantoormeubelen
kantoorinrichting

Toonzalen open van 8,30 u t
BRUSSEL Montoyerstroat 10 t
Toonzalen open van 8.30 u toi

