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SIEMENS 

dn 

Het recept heb je van grootmoeder, 
De Kombi-oven van Siemens, 

Grootmoeder stond urenlang aan het for
nuis. Maar daar heb je vandaag geen tijd meer voor 
En toch wil je lekker koken. Daarom kombineerde 

Siemens in zijn ovens alle 
technieken die je keuken-
kreativiteit kunnen waarma
ken . hete lucht, grill, boven-
en onderverwarming, hete 
lucht grill en mikrogolven. 
5 ovens in één. De recepten 

van grootmoeder vormen nu geen enkel probleem 
meer 
Je kan het even goed. En vooral .. véél sneller 

Siemens. Onze voorsprong, uwkonnfort. 

Kies zonder aarzelen voor een van de 
Kombi-ovens van Siemens. Want in zo'n kleine oven 
maakje de grootste lekkernijen. Bakken, braden, 
grillen,... De Siemens - Kombi-oven kan het allemaal 
moeiteloos aan. Wat opnieuw bewijst dat onze voor
sprong, uw komfort is. 



EERST DIT 

NIJLPAARD EN INKTVIS 

D
E media hebben hun tanden gezet in de wereld 
van het parlement, zij die in een haast rimpelloze 
verhouding met de politici verkeren hebben plots 
brood gezien in straffe verhalen over de bewoners 
van het parlement. 

Dat kan geen kwaad, parlementsleden zijn geen 
heilige koeien en dus niet helemaal onschend
baar. Als de parlementsleden een kontrolerende 
funktie hebben dan hoort het dat ook zij gekontro-
leerd worden. Als dit kan bijdragen tot de henwaar
dering van de demokratlsche opdracht van het 

parlement Is deze ontmanteling toe te juichen, anders lijkt het 
op sensatie en spreken wij naast de kwestie. 

De parlementaire demokratie is een duurbevochten venwor-
venheid waarmee zuinig en voorzichtig moet omgesprongen 
worden. Het is dan ook van het grootste belang voor de 
demokratie dat het parlement zo doeltreffend mogelijk werkt. 
Anders bestaat de vrees dat een gemeenschap naar diktato-
riale vormen afglijdt en de deur opengezet wordt voor 
avonturen. 

Hoe duur de demokratie moet bevochten worden toont 
sinds maanden Midden-Europa, om maar niet te spreken van 
de bloedige schande op het Tienan-
menplein. 

Jarenlang werd terecht gepleit voor 
een betere infrastruktuur voor het par
lement, daar is de jongste jaren aan 
gewerkt. De vraag is alleen maar of 
deze materiële verbeteringen wel vol
doende zijn om ook het parlementaire 
werk te verfijnen. 

Hoe de burger over het parlement 
denkt stond te lezen in een SOBEMAP-
onderzoek uit 1987. Toen bleek dat 
74,6 % van de burgers een proper 
parlementair regime nuttig vindt, maar 
over wie de werkelijke macht uitoefent 
was nauwelijks 40% overtuigt dat deze 
van het parlement komt. Een kleine 64% wees de nationale 
regering aan en zo'n 48% vindt de politieke partijen de ware 
machtbezitters. Om maar te zeggen hoe de gemiddelde u en 
ik over het parlement denken en misschien hebben wij nog 
gelijk ook. 

Erger was het gesteld met de mening- en zij kunnen het 
weten- van 250 toevallig gekozen parlementsleden. Slechts 
14 % van hen vond dat zij de touwtjes in handen hebben en 
ook zij wezen de partijen (40%) als machtscentrales aan. 

Daaruit besluiten dat hoe minder de werkelijke macht bij de 
volksvertegenwoordiging ligt hoe verder wij van de demokra
tie venwijderd zijn, ligt voor de hand. Het is een pijnlijke 
vaststelling 

Ondervraagd over de redenen van de manke werking van 
het parlement wees haast 90% van de parlementairen het 
gebrek aan voldoende deskundige medewerkers aan. En 
daar kunnen wij inkomen. Tal van onderwerpen die de 
kamers behandelen zijn inderdaad sterk gespecialiseerde 
materies waar niet iedereen in beslagen is. 

Een ontgoocheld CVP-mandataris (Marcel Storme) noem
de het parlement zelfs een drijvend nijlpaard, een beest 
waarvan men nooit weet of het nu leeft of dood is. De regering 
vergeleek hij met een inktvis die met z'n tentakels alle macht 
naar zich toehaalt... 

De manke werking van ons parlement vindt een deel van 
zijn wortels in de Belgische situatie. Een voorbeeld is het 
dubbelmandaat, de zgn dubbele- petjes- toestand, waarbij 
verkozenen in een van de kamers ook lid zijn van de Raden. 
Een verdere doortrekking van de federalizering moet deze 
toestand afschaffen en in een eigen Vlaams en Waals 
parlement uitmonden. Federalizeren om te demokratizeren 
dus. 

Een Belgische traditie zorgt er bovendien voor dat de hete 
hangijzers van levensbeschouwelijke, kommunautaire en 
sociaal- ekonomische aard noch op straat noch in het 
parlement worden opgelost maar vooraf onder de regerings
partijen en de sociale partners. Het is een manier van doen, 
maar of de demokratie daarmee gediend is? 

Al deze vaststellingen moeten de parlementsleden niet 
weerhouden zich diep te bezinnen over het werk waarvoor zij 
geroepen zijn en over de vele nevenaktiviteiten die van hen 
verwacht worden. De keuze tussen kwantiteit en populariteit 
is voor de mandataris een moeilijke gulden middenweg. Het 
gevaar dat het mandaat amerikanizeert is dermate groot, de 
zgn coca-colamandataris lijkt niet ver meer af. 

Het is dan ook begrijpelijk dat een joernalist zich de vraag 
stelt waar het naar toe moet met politici 
die zich te gemakkelijk laten verleiden 
tot allerhande TV-kwissen en spelle
tjes. 

Alhoewel joernalisten zelf niet altijd 
zonder boter op het hoofd zijn, want 
ook zij laten zich gemakkelijk pramen 
tot TV-optredens en nog veel meer. 
Hoevelen van hen hebben zich ge
leend om hagiografieën van politici te 
pennen? Wij tillen daar allemaal niet 
zwaar aan als het maar binnen de 
perken blijft. Helemaal keuren wij op
tredens af als die van een zekere 
gewezen PVV-minister die van zo'n 
vertoningen misbruik maakt om flauwe 

grappen te verkopen bovendien in een taal beneden elke 
waardigheid. 

Essentiëler daarentegen zijn achtergrondprogramma's 
over de (geldelijke) verdiensten van parlementsleden, deze 
maken deel uit van de openbaarheid van hun werk. Ministers 
en parlementsleden mogen gerust voldoende betaald worden 
voor een goed uitgeoefend mandaat. Zij hoeven zich daar
over niet te schamen op voorwaarde dat zij voor hun job 
werken, dat zij ook echt deelnemen aan de debatten en het 
wetgevende en kontrolerende werk. 

Niemand van ons wordt betaald voor afwezigheid op het 
werk, bovendien worden U en ik belast op het totale loon. 
Onze mening is dat dit ook voor parlementsleden moet 
gelden. 

Dit zijn echter maar randbemerkingen, maar wanneer de 
bevolking zich vragen begint te stellen over de onmacht van 
het parlement dan is het aan het parlement om het tegendeel 
te bewijzen. 

Het is dan ook aangewezen dat de volksvertegenwoordi
ging van deze staatshervorming gebruik maakt om ook 
zichzelf te hervormen, te herbronnen en een nieuwe politiek 
kuituur invoert. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7

Op 25 maart grijpt het 53ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest 
plaats. ANZ-sekretaris Rob 
Eykens licht het motto „De 

grenzen voorbij" toe. 

M g^ Staatssekretaris Vic An-
• I l ^^^^^ organiseerde een 
I ^ J studiedag over alternatief 

aangedreven voertuigen. 
Zij zouden voor een milieuvriendelij
ker Brussel kunnen zorgen. 

11 De VU nam reeds heel 
wat initiatieven voor de 
verfijning van de politieke 
kuituur. Een balans van 

VU-verwezenlijkingen. 

02/219 49.30, toestel 19 
of privé, Alsembergse-

1512 Dworp Tel. 02/ 

M f^ De politieke praatkultuur 
T J in de Vlaamse Beweging 

I g^ beleeft hoogdagen. In Af-
fligem werden vice-eerste 

minister Schiltz en de Nederlandse 
Vlaanderen-kenner dr. L. Van Ege-
raat aan de tand gevoeld over het 
toekomstige Vlaanderen. 

^ H Rik De Dapper bezocht in 
T ( ^ Schilde de Dobbelhoeve 

I ^ J waar overgeschakeld 
werd op biologische land

en tuinbouw. 

M gi^ Gas- en elektriciteitsbe-
T M ^ drijven zijn goed rende-

I ^ 1 rende industrieën. Gaat 
het meestal om gemeng

de interkommunales, toch kan een 

53 ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 
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pleidooi gehouden worden voor zui
vere interkommunales in die sektor. 

M g^ De drie Vlaamse reuzen 
I U ^ " ' ^ ° Gezelle, Karel Van 
I ^ de Woestijne en Paul Van 

Ostaijen vormen de wor
tels van onze moderne poëzie. Van 
hen verschenen een drietal bloem
lezingen. Foto's archief VUM 

24 
29 

WIJ blikt terug op het 
werk van Frans Erens, 
een vertegenwoordiger 
van de Tachtigers. 

Flandrien blikt terug op 
het voorbije WK veldrij
den, waar Danny De Bie 
troonsafstand deed. 
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Verleden vrijdag verleende de KU Leuven eredoktoraten aan de Poolse eerste 
minister Tadeusz IMazowiecki en prior Roger Schutz van Taizé. 

(foto Paul Van den Abeele) 

BUSH ZALFT 
EN SLAAT 

De Amerikaanse president Bush heeft 
voorgesteld om het aantal militairen van de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in Euro
pa terug te brengen tot 195.000 aan beide 
zijden. Onze minister van Buitenlandse Za
ken Eyskens haastte zich om het voorstel 
van Bush zeer positief te noemen. 

Ook Defensieminister Coëme, die onlangs 
in Navo- en Belgische regeringsknngen nog 
hevige beroering veroorzaakte met zijn te
rugkeer-denkpiste, reageerde weer bliksem
snel. Volgens de Waalse socialist kon zo'n 
voorstel van Bush met uitblijven aangezien 
de voorstellen van Bush uit '89 in het licht 
van de gebeurtenissen in Oost-Europa volle
dig voorbijgestreefd waren. Coëme hoopt nu 
dat de Europese Navo-staten ook snel over 
troepenverminderingen zullen kunnen on
derhandelen met hun Warschau-paktkolle-
ga's. Het wordt nu tijd voor een europeanise
ring van de Navo, aldus Coëme. 

Bush wil dus bezuinigen op de landmacht: 
48 legerbasissen gaan dicht, waarvan 13 
buitenlandse. Nochtans stijgt de militaire 
begroting nog als Bush zijn zinnetje mag 
doordrijven. Rekening houdend met de infla
tie is er evenwel een lichte daling. Bush wil 
bvb. meer geld voor de sterrenkrijg en de 
nieuwe Stiekemerd bommenwerper. 

DOPINGKONTROLE 
Onlangs daagde PVV-voorzitter Vertiof-

stadt begrotingsminister Hugo Schiltz uit om 
zijn goede begrotingsresultaten voor '89 
eind januari opnieuw aan een dopingkontrole 
te onderwerpen. Op dat moment zou duide
lijk worden hoeveel betalingen ervan het ene 
jaar naar het andere worden verschoven. De 
prijzen worden pas aan de meet uitgereikt, 
heette het. 

Welnu, ondertussen zijn de resultaten van 
deze dopingkontrole bekend: de regering 
heeft geen anabole steroïden gebruikt om de 
budgettaire cols te overbruggen. Zoals 
Schiltz aankondigde zijn de uitgaven op 
kasbasis voor januari van dit jaar niet hoger 
dan die van andere jaren. Dit jaar bedragen 
deze 77,5 miljard, met een lei van 7,5. Vorig 
jaar was dit respektievelijk 75,4 en 5,7 mil
jard. In '88 96,4 en 10,9 miljard en in '87 98,2 
en 19,4 miljard. Deze laatste twee zijn boven
dien nog Verhofstadt-begrotingen. Hiermee 
toont Schiltz aan dat er geen abnormale 
verschuivingen naar '90 zijn gebeurd. Meer 
zelfs; de lei onder Schiltz bedroeg steeds 
minder dan onder Verhofstadt! 

Ook de bewering van de liberalen als zou 
het goede begrotingsresultaat van de federa
le regering op kosten van de deelgebieden 
zijn venwezenlijkt, blijkt nu op drijfzand te 
berusten. Hoe anders moeten we de verkla
ringen van de voorzitter van de Vlaamse 
regering — en Gaston Geens is toch geen 
partijgenoot van Schiltz — dat de Vlaamse 

regering geen kado's doet aan de federale 
regenng, interpreteren? 

De liberale begrotingsmythe als zouden zij 
enkel een begroting in de hand kunnen 
houden, wordt hiermee definitief naar de 
prullemand venwezen. Niet echter in de libe
rale krant Hef Laatste Nieuws. Daar hield 
men van deze VU-mededeling alleen het 
zinnetje over: Volgens VU-voorzitter Ga
briels heeft de federale regering geen anabo
le steroïden gebruikt om de budgettaire cols 
te overbruggen. Ronduit ergerlijk en desin-
formerend was de volgende toevoeging: Ik 
zou toch maar eens gaan plassen als ik 
Schiltz was. 

SOVJET-UNIE 
Sovjet-leider l^ikhail Grobatsjov kwam ver

sterkt uit de zitting van het Centraal Komitee 
van de KP. Het grootste konservatieve te-
gengewicht in het Politburo, Ligatsjov, ver
klaarde onvenwacht voorstander te zijn van 
de afschaffing van het machtsmonopolie van 
de KP. 

Eerder op de week hadden massale mani
festaties de eis voor meer demokratie in de 
USSR nog kracht bijgezet. Sinds de oktober
revolutie waren nooit zoveel Sovjet-burgers 
bijeengekomen om te betogen in Moskou. 
De Sovjet-Unie, waar met president Gorbat-
sjov de demokratisenng in Centraal- en Oost-
Europa begonnen is, kreeg nu de boeme
rang terug. Vrije verkiezingen lijken nu zelfs 
in de USSR met ondenkbaar meer. 

MANDELA 
De Zuidafrikaanse president F. W. De Klerk 

heeft de vrijlating van ANC-leider Nelson 
Mandela in het vooruitzicht gesteld Tegelij
kertijd werd het Afrikaans Nationaal Con
gres, het Panafnkaans Congres en de Zuid
afrikaanse KP gelegaliseerd. Maar Nelson 
Mandela wil nog een tijdje achter tralies 
blijven zitten. Volgens Mandela staan er nog 
belangrijke obstakels zijn vrijlating in de weg. 

Mandela eist bvb. de volledige opheffing 
van de noodtoestand in Zuid-Afrika, de terug
trekking van de troepen uit de zwarte woon
wijken, en de vrijlating van de politieke ge
vangenen, ook ZIJ die van terrorisme be
schuldigd zijn. De ANC-leidmg verklaarde 
reeds dat de vrijheidsbeweging wel te vinden 
IS voor onderhandelingen met de regering, 
maar dat ze de strijd tegen het apartheidsre-
gime met zal opgeven. 

Vanuit zijn gevangenis lijkt Mandela wel 
machtiger te zijn als de Zuidafrikaanse rege
nng. Eerst werd jarenlang om de vrijlating 
van het boegbeeld van de strijd tegen apart
heid geschreeuwd. Onder binnenlandse en 
buitenlandse druk gaven de autoriteiten in 
Zuid-Afrika dan stapje bij beetje toe. Uitein
delijk stelde De Klerk dan een onvoorwaar
delijke vrijlating in het vooruitzicht. Maar nu 
IS de simboolwaarde van Mandela zo krach
tig geworden dat de oude man zelf eisen 
begint te stellen vooraleer hij zijn cel wil 
verlaten. 
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FRANSE LES 
VOOR KLEUTERS 

Frans geven in een Vlaamse kleuterklas is 
verboden. Minister van Gnderv\/ijs Daniël 
Coens reageerde hiermee terecht op een 
eksperiment in een gemeenschapsschool in 
Overpelt. Dat zou immers in strijd zijn met de 
taalwetgeving. Bovendien zijn kleuters nog 
volop bezig met het ven/verven van de eigen 
moedertaal. Eksperimenten in het buiten
land waarbij kleuters een nieuwe taal aange
leerd werd, hebben dit aangetoond. Ze wer
den dan ook nergens veralgemeend. 

De voorzitter van de Vlaamse Raad, Louis 
Vanvelthoven, gaf minister Coens er flink 
van langs. Het bleek nl. dat Coens' aanval 
van vlaamsgezindheid het gevolg was van 
een vraag van VU-raadslid Nelly Maes. Van
velthoven vond het helemaal met gezond 
voor de demokratie dat het antwoord op deze 
parlementaire vraag in Gazet van Antwerpen 
was verschenen vooraleer de Vlaamse Raad 
het te horen had gekregen. 

VARKENSPEST 
In het Westvlaamse Wingene is weer var

kenspest uitgebroken. Er werden 6.000 die
ren afgemaakt. Het ministerie van Landbouw 
bakende een schutkring van 6 kilometer af. 
Binnen die zone mogen geen varkens ver
voerd worden. Rijkswacht, politie en de Vete
rinaire Diensten van het ministerie van Land
bouw kontroleerden 275 bedrijven uit de 
buurt. 

Zowat de helft van de Belgische varkens
bevolking vindt onderdak in de kustprovin
cie. Ons land telt niet minder dan 6.700.000 
varkens. West-Vlaanderen zit dus met een 
reusachtige varkensstapel opgescheept. Het 
gaat zoals het geval was in Wingene vaak om 
industriële bedrijven. Volgens de West
vlaamse Vereniging van Varkenshouders 
kunnen de industriële bedrijven de situatie 
vaak niet meer onder kontrole houden. Ook 
de overheid, steeds gul geweest met eksploi-
tatiebedrijven voor varkenskwekerijen, treft 
schuld. De vereniging pleit wel voor de 
bescherming van de familiale bedrijven. 

VROUW EN 
DESKUNDIG 

Over sommige onderwerpen vinden joer-
nalisten al te weinig vrouwelijke en deskundi
ge gesprekspartners. Een initiatief van het 
Emancipatieburo van de BRT en staatsse-
kretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke 
Emancipatie Miet Smet wil daar een mouw 
aan passen. Volgens Smet moeten de vrou
wen meer m de media komen. Daardoor 
staan ze model voor jonge meisjes die aan 
een studiekeuze toe zijn, en kunnen gaande
weg de traditionele rolpatronen worden door
prikt. 

Naar schatting tweehonderdduizend betogers eisten zondag in iVlos-
l<ou de afschaffing van het machtsmonopolie van de Sovjet-Russische 
KP. Het was de grootste betoging in iVloskou sinds de oktoberrevolu
tie, (foto ap) 

De initiatiefnemers stelden een lijvige bro
chure samen waarin 428 dames, deskundig 
In de meest uiteenlopende onderwerpen, 
van kerngeneeskunde tot waterski of wijn-
vlekken. Politiek reserveerde Miet Smet na
tuurlijk voor zichzelf. Wie wat wil weten over 
kleuters kan terecht bij Nora Tommelein, al 
kunnen we daaraan toevoegen dat de voor
zitster van de VU-vrouwen heus ook wel wat 
kaas gegeten heeft van politiek, en daarvoor 
geen kabinet nodig heeft. 

In de geneeskunde lijkt de vrouweneman
cipatie al vruchten af te werpen: 58% van de 
eerstejaarsstudenten zijn meisjes. 

VRIJE RADIO'S 
In een persmededeling reageerde de VU-

kommissie Media bij monde van haar voorzit
ter senator André De Beul op het CVP-
voorstel van dekreet over de erkenning van 
lokale radio's. 

Het voorstel verschilt slechts In geringe 
mate van het wettelijk kader voor de niet-
openbare radio's, zoals vastgelegd in het 
dekreet van 6 mei '82, zo stelt de VU-

kommissle. Vanuit de VU Is de naleving en 
de toepassing van het dekreet van '82 steeds 
konsekwent bepleit en verdedigd. De betrok
ken beleidsverantwoordelijken en politieke 
meerderheden hielden er evenwel een ande
re mening op na en hebben daardoor zelf 
aanleiding gegeven tot de chaotische wette
lijke situatie waarin de nlet-openbare radio's 
verzeild geraakt zijn. 

Volgens De Beul is de eenduidigheid van 
het dekreet van '82 dan ook in eerste instan
tie afhankelijk van de politieke wil om het 
dekreet ook echt — naar de letter en naar de 
geest — te doen naleven, en pas in tweede 
orde van eventuele wijzigingen die zich zou
den opdringen. 

De kommissie media stelt op een opbou
wende wijze alle initiatieven te willen onder
steunen die bijdragen tot het geven van de 
noodzakelijke rechtszekerheid die sinds '82 
aan de niet-openbare radio's is voorbehou
den, maar in feite nog steeds niet Is ver
leend. De VU blijft daarmee trouw aan de 
houding die zij in dit dossier heeft Ingenomen 
en wil hiermee ook tegemoet komen aan de 
bekommernissen, zoals recent nog vertolkt 
door de beroepsfederatie van Lokale Ra
dio's. 
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KORTWEG 

• Zestien maanden na de gemeente
raadsverkiezingen kreeg KoksIJde 
eindelijk zijn burgemeester. Na een 
spektakulalre karroeset van overlo-
perlj werd Jozef L^ye buiten de ge-
meenteeraad tot burgemeester be
noemd. 

• Onderzoekers van liet Rega-insti-
tuut en Janssens Pliarmaceutica heb-
i>en een geheel nieuwe reeks antl-
Aids-stoffen ontdekt 

• De storm van 25 en 26 januari werd 
officieel erkend als een ramp. Dit 
iïetekent dat liet Rampenfonds zai 
ingeschakeld worden om (onder be
paalde voorwaarden) de schade van 
het noodweer te vergoeden. 

• Sllvlu Brucan, een van de voor
aanstaande leiders van het Roemeen
se front van Nationale Bevrijding, is 
zondag opgestapt. 

• Vlaanderen heeft een nieuwe vre
desapostel: Europees parlementsiid 
Willy De Clercq. De gewezen PW-
voorzitter stelde voor om de militaire 
pakten en allianties in Europa af te 
schaffen. Er zit echter een addertje 
onder het gras: de pakten moeten 
zich eerst omvormen naar politieke 
allianties, vooraleer ze (geleidelijk) 
opgedoekt kunnen worden. 

• Automobiiisten die tussen tien april 
'84 en 3 februari '88 een nieuwe auto 
hebben gekocht en InschriJviRgs-
taks betaalden, kunnen die eindelijk 
terugvorderen. Aanvragen moeten 
gebeuren vla een speciaal formulier 
dat op de BTW-kontroiekantoren be-
schildiaar is, en dat vóór einde mei. 
Niet vergeten dus! 

• Tijdens zijn rondreis in Europa ver
dedigde de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken Baker het idee 
van een beperkt lidmaatschap 
van de Navo voor het herenigd Duits
land. De Tsjechoslovaakse president 
Havel vertelde Baker dat hij op ter
mijn alle VS- en USSR-troepen uit 
Europa weg wil. 

• Pierre Chevalier, de gewezen 
staatssekretaris voor Wetenschaps-
beieid, werd verkozen tot voorzitter 
van de kommissie Media van de 
Vlaamse Raad. 

• Wegens geldgebrek verkoopt de 
gemeente Vorst Vorst-Nationaal. 

• Het wereidrekord moppen tap« 
pen werd scherper gesteld: in 
Straatsburg werden gedurende 6 
avonden 12.531 grappen verteld, dat 
zijn er 83 meer dan het vorige rekord. 

• Aan de Amerikaanse Harvard-unl-
verslteit is men een vliegtuig aan het 
bouwen dat door het gat In de ozon
laag boven de Zuidpool moet kunnen 
vliegen. Het toestel moet de weten
schap heipen bij de studie van de 
ozonlaag. 

ANZ-SEKRETARIS 
ROBEYKENS: 

DE GRENZEN VOORBIJ ï j j j 

• Het motto van het 53ste Zangfeest luidt 
,,De grenzen voorbij". Kan U dit motto in 
een notedop toelicliten? 

,,Herman d'Espallier, de voorzitter van de 
programmakommissie, heeft in een korte 
tekst de opbouw van het scenario als volgt 
verwoord: ,0f het nu de hoogtepunten van 
onze geschiedenis en kuituur betrof, of de 
periodes van diepste armoede en teloor
gang, steeds vond ons volk zijn weg buiten 
de beklemming van te nauwe grenzen. Of 
het de vernieuwing betreft in ekonomie en 
techniek of in wetenschap en kunst, of in de 
dagelijkse opbouw van onze samenleving, 
voor het recht op voortbestaan moet ons volk 
telkens opnieuw: de grenzen voorbij.' " 

• Regisseur van het Zangfeest is ander
maal Hennan Slagmulder. Is er enige ver
andering in de aanpak van de regie te 
bespeuren? 

,,Het motto is drieledig. Het scenario be
licht eerst het rijke en arme (ook letterlijk!) 
verleden en heden van Vlaanderen en geeft 
dan vervolgens de plaats aan , die Vlaande
ren in de toekomst in het ontgrensde Europa 
zal moeten innemen om zijn eigenheid te 
behouden én een eigen waardevolle inbreng 
te leveren in Europa en de wereld van 
morgen. 

Alles in het programma is zeer funktioneel 
opgevat en op het motto toegespitst, dit was 
in het verleden niet het geval. Geen enkel 
ingrediënt van het programma is toevallig 
gekozen, het programma is dus zeker geen 
aaneenpraten van losse flarden zang en 
muziek. 

Ook de wijze waarop de bindteksten — die 
de rode draad van het Zangfeest vormen — 
zijn opgevat, getuigen van een andere aan
pak. De eerder ernstige teksten van Wouter 
De Bruyne zorgen voor gezond evenwicht 
met de haast kabareteske woorden van Mare 
van Caelenberg." 

• Sinds enige jaren nodigt het ANZ een 
aantal ere-gasten op het zangfeest uit 
Vorig jaar leidde dit tot een pijnlijk inci
dent. PIspaal van dienst was administra
teur-generaal van de BRT Cas Goossens. 
Vond U voor dit jaar nog kandidaat ere
gasten? 

,,0m het met de woorden van onze voorzit
ter Richard Cells te zeggen: ,Onze lijn is 
duidelijk. Iedereen die zich op één of andere 
wijze verdienstelijk heeft gemaakt ten bate 
van het Vlaamse volk is welkom op het 

Zangfeest, ongezien zijn of haar filosofische, 
ideologische of religieuze overtuiging. Zij die 
fluitkoncerten uitlokken zijn onheus en onbe
schoft. Het overgrote deel van de aanwezi
gen op het Zangfeest vorig jaar denkt daar zo 
over. 

Ook dit jaar mogen we een tiental ere-
genodigden venwelkomen." 

• Als daar zijn? 

„Louis Davids, direkteur-hoofdopsteller 
van het Belgisch Israëlitisch Weekblad, Me
vrouw Annie Fleerackers-Ruys, weduwe van 
wijlen Johan Fleerackers, Guido Naets, di-
rekteur perszaken bij het Europees Parle
ment, Paul Rock, gewezen direkteur van het 
Ministerie van Nederlandse Kuituur, de Duit
ser Alfred Töpfer, die de drijvende kracht is 
achter de jaarlijkse Europaprijs voor Volks
kunst, Guido Van Gheluwe, stichter van de 
Orde van de Prince, Michiel Vandekerchove 
die een belangrijk deel van z'n leven aan 
onze eigenheid in heelnederlands kultureel 
verband besteedde en Robert Vlieghen, pro
motor van de stichting ,,Belgian Flanders 
Exchange Center" in Japan. Dit zijn de 
namen die tot nu toe bekend zijn." 

• Hoe zit dat nu met Clouseau? Komen ze 
nu of niet? 

,,Clouseau komt, zoveel is duidelijk, Wij 
zullen niet zwichten voor chantage en stem
mingmakerij, georkestreerd vanuit welke 
hoek dan ook. 

Deze groep heeft in het totaalprogramma 
z'n plaats, net zoals Connie Neefs, Gust 
Teugels, Zakdoek, de kinder-en dansgroe
pen en anderen dat hebben. 

Clouseau heeft de verdienste een groep te 
zijn die hedendaagse, Nederlandstalige lied
jes brengt die ver toven het gemiddelde van 
,,Tien om te zien" uitstijgen." 
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GENOEG WOORDEN, 
NU DADEN 

M
IGRATIE is een met de groei 
van de mensheid parallelle 
golfbeweging, zo oud als de 
mensheid zelf." Onze unie
ke ervaring is het, aldus ver
volgde Walter Peeters, ge
tuigen te zijn van de drie
dubbele golfslag van zo'n 
golfbeweging. Een eerste 
generatie nam de hier ge
weigerde werkplaatsen in, 

leefde geestelijk in het thuisland maar zag de 
kinderen hier opgroeien. Een tweede gene
ratie groeide met ons op, onwennig tussen 
een familiale omgeving die elders wortelt en 
een maatschappij waarin ze noodgedwon
gen haar weg zoekt. Een derde generatie 
loopt thans school met onze kinderen, „lede
re golfslag botst op tegen tolerantiedrem
pels, opgeworpen door de migranten zelf en 
door de maatschappij die ze in haar struktu-
ren moet inpassen." 

Deze drempels zijn volgens de senator 
zowel kwalitatief als kwantitatief. En eigenlijk 
kunnen ze slechts weggebroken worden op 
het niveau waar ze werden opgeworpen, en 
dat is het niveau waarop onze bevolking en 
de migranten dagelijks met eikaars aanwe
zigheid worden gekonfronteerd: de buurt, de 
gemeenschap, de stadswijk. 

ISLAM ~ 
Wellicht de belangrijkste tolerantiedrem

pel voor een geslaagd integratiebeleid is 
zijns inziens „de wijze waarop de Islam, als 
geloofsgemeenschap, zijn plaats zoekt bin
nen de Westerse beschaving". Erg gedetail
leerd en dossiervast staafde Peeters deze 
bewering. Een ontleding van de wetgevende 
ingrepen, de feitelijke toestand en de hou
ding van de overheid deed hem besluiten dat 
„in het kader van een integratiebeleid naar 
de Islamitische migranten toe de Belgische 
overheid kan noch mag dulden dat de Islam 
in ons land verder van buitenaf wordt gediri
geerd. " Dit bemoeilijkt al te zeer de ontwik
keling van een „Westerse" Islam. Verder 
bordurend hierop kantte hij zich evenzeer 
tegen de oprichting van een Islamitische 
school. „ Voor de integratie en de opleidings
kwaliteiten van de kinderen, die bijna alle
maal in België zullen blijven wonen, is het 
gevaar van een 100 procent koncentratie-
school zeer groot". 

Het is, bij wijze van besluit, het oordeel van 
Walter Peeters dat we de migranten en 
vooral deze van de derde generatie moeten 

bijstaan om het zo noodzakelijke proces van 
kulturele verandering niet te ontvluchten. 
Een konstruktieve dialoog is vereist, en wil 
deze kans op slagen hebben dan is „de 
snelle oprichting van een demokratisch ver
kozen en representatieve gesprekspartner 
van de Islamitische Gemeenschap in België 
essentieel en primordiaal". 

RESIDENTSCHAP 
Ook zijn kollega Bob Van Hooland ging 

ervan uit dat het migrantenprobieem in een 
belangrijke mate een probleem van de lokale 
besturen is. Bij wijze van voorbeeld citeerde 

Nu Kamer en Senaat uitgebreid 
overleg pleegden over het mi
grantenbeleid, staat niets de 
regering(en) in de weg om 
daadwerkelijlt in te grijpen. 
Overigens stemden beide ver
gaderingen in met een reoslu-
tie de de regering dwingt om 
binnen drie maanden een pro
gramma met stril(te timing en 
agenda voor te stellen. Verder 
neemt het Parlement zich voor 
de uitvoering hiervan geregeld 
te evalueren. 
Vorige weeic besteedden we 
uitgebreid aandacht aan de in
dringende, en erg levensnabije 
tussenkomst van Rik Vande-
kerckhove. Vandaag staan we 
stil bij de aanvullende betogen 
van zijn kollega's Waiter Pee
ters, Jef Valkeniers en Bob Van 
Hooiend. 

hij de Gentse wijk Sluizeke-Muide: 33 % 
Turkse inwoners, waarvan 11,3 % werkloos 
is en amper 53 % lager onderwijs genoot. 
Onderschatten mag men een dergelijke ge-
gevenheid niet. Verbalisme en goede princi
pes zullen de oplossing niet naderbij bren
gen, vereist zijn integendeel een profession-
neel, zakelijk en effektief beleid. Dit houdt al 
bvb. in dat de lekken van het immigratiebe
leid worden gedicht, dat misbruiken bij ge
zinsherenigingen worden uitgesloten, dat de 
benutting van sociale zekerheid en sociale 
voordelen rechtvaardig verloopt enz. En 
vooral wil Van Hooland aandacht voor het 
gemeentelijke niveau. Hier pleit de Koninklij-

Essentieel en primordiaal is volgens 
Walter Peeters de oprichting van een 
demokratisch verkozen en represen
tatieve gesprekspartner van de Isla
mitische Gemeenschap in België. 

ke Kommissaaris voor „een ernstige reflek-
tie, een dialoog en een aantal opbouwende 
projekten". Hijzelf is evenwel van oordeel 
dat de formule van zelfbeherende distriktsra-
den efficiënter is. 

Als laatste woordvoerder van zijn fraktie 
brak Jef Valkeniers een lans voor het resi
dentschap. Uit een studie die hij recentelijk 
als staatssekretaris liet uitvoeren, bleek im
mers overduidelijk dat een meerderheid van 
migranten in ons land wenst te blijven. „Bij
na iedereen is het erover eens dat er geen 
sprake kan zijn van kiesrecht zonder Belgi
sche nationaliteit, en dat er geen sprake kan 
zijn van de toekenning van die nationaliteit 
zonder de wil om zich te integreren, in 
Vlaanderen te assimileren". Vanuit deze 
vaststellingen is het residentschap een nut
tig instrument: voor wie zich wil aanpassen, 
moeten inspanningen geleverd worden. 

Gemakkelijk zal dit volgens Valkeniers 
geenszins gaan. Neem bvb. de sociale huis
vesting. Nog duizenden Belgen staan hier
voor geduldig in de rij te wachten. Of neem 
het Gesko-statuut. Nog vele jonge autochto
nen zijn werkloos. „Het zal voornamelijk van 
de politieke wil en de financiële middelen 
afhangen of de vele mooie intenties in daden 
worden omgezet". (j.a.) 
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WETSTRAAT 

HORMONEN... EN 
T BLIJF ZOALS HET WAS 

Aan de hormonenplaag in ons land komt 
maar geen einde. Nog onlangs raadde de 
Nederianse Konsumentenbond de bevolking 
aan, geen Belgisch kalfsvlees meer te ko
pen. 

Een zoveelste keer werd in de Kamer aan 
de alarmbel getrokken. 

VU-woordvoerde Jan Caudron deed het 
met tegenzin. „Telkens weer beweren de 
ministers dat er strenge l<ontroles uitgevoerd 
worden zowel in de slachthuizen als in de 
fokkerijen, en dat er In ons land geen reden 
tot ongerustheid Is. De werkelijkheid leert 
echter dat het omgekeerde waar is, en dat 
België de vruchtbaarste voedingsbodem is 
waar de Illegale hormonenmafia bijna onge
straft gouden zaakjes doet." 

De jongste jaren leerden inderdaad dat de 
strijd tussen de gewiekste drugtrafikanten en 
-fabrikanten enerzijds en de hopeloos zwak
ke politiediensten anderzijds erg ongelijk 
verloopt. „De kleine visjes worden gepakt, 
de grote haaien zwemmen vrij rond". 

Volgens Caudron is de toestand zo ern
stig, dat zich dringend een keuze aandient. 
Ofwel wordt het hormonenverbod gehand
haafd met konsekwente kontrole en doeltref
fende bestraffing, ofwel versoepelt men de 
wetgeving zoals onder meer prof. M. Deba-
ckere voorstelt. Deze is immers van oordeel 
dat het gekontroleerd toelaten van een be
perkt aantal met naam genoemde hormonen 

en in beperkte dosis te verkiezen is boven de 
huidige kriminele toestand. 

In zijn antwoord opteerde staatssekretaris 
De Keersmaeker voor het eerste; handha
ving van de strenge wetgeving. Wat het 
kamerlid deed vrezen „dat er gewoon verder 
zal geboerd worden zoals voorheen, tot wan
neer de reputatie van ons vlees helemaal 
naar de vaantjes Is." 

Het zoveelste hormonendebat heeft 
volgens Jan Caudron niet belet dat er 
gewoon verder geboerd wordt. 

P-SPROKKELS 
• Groot nieuws in de Kamer was zonder 
enige twijfel de interpellatie van SP'er Wil-
lockx over het munitiedossier en de politieke 
verantwoordelijkheid terzake. Hugo Cove-
Hers oordeelde daarbij dat de politieke we
reld niet gediend is met het aanslepen van 
dergelijke dossiers. „Snelle opheldering is 
belangrijk voor de demokratie". 

• Ook de SST blijft voor animositeit zorgen. 
Tijdens een debat in de Senaat liet Wllly 
Kuijpers er geen twijfel over bestaan dat de 
vastlegging van het tracé aan de Vlaamse 
Raad toekomt. Met de vele problemen die 
tussen Brussel, Leuven en Tienen rijzen, zal 
moeten rekening gehouden worden. 

• Jef Valkeniers kaartte het grote ongenoe
gen aan over de plannen inzake de psychia
trische hulpverlening. Van enige benadeling 
van deze sektor en zijn patiënten mag zijns 
inziens geen sprake zijn. „Pas in 1972 werd 
de psichiatrie uit de asiel-sfeer gehaald; de 
klok mag niet teruggedraaid worden." 

• Dezelfde senator beklemtoonde de hoog
dringendheid van het gerechtelijk onderzoek 
betreffende de ziekenfondsen. „Een verja
ring moet kost wat kost worden vermeden". 

• In de Vlaamse Raad legde Luk Venhoren-
beek een voorstel van dekreet neer, dat de 
gemeenten verplicht een containerpark in te 
richten. 

• Zijn kollega Herman Lauwers vertolkte zijn 
kommer voor het jeugdbeleid met een drietal 
wetgevende initiatieven, die het voeren van 
een gemeentelijk en regior^aal jeugdbeleid 
moeten mogelijk maken. 

HET GROTE EUROPESE HUIS 
Het Europees gebeuren blijft beroeren. 

Het Europa van de twee blokken en van het 
IJzeren Gordijn is niet meer. De veranderin
gen zijn diepgaand en verstrekkend. 

Kortom: „Het kunstmatige tweeledige Eu
ropa van na de tweede wereldoorlog Is in 
enkele maanden tijd naar zijn historische 
werkelijkheid teruggekeerd." 

Belangrijke vraag hierbij is volgens F^ul 
Van Grambergen, welke invloed deze evolu
tie heeft op onze buitenlandse politiek, onze 
gesprekken met de NAVO en met de EEG. 

Een andere vaststelling waarmede het 
kamerlid Buitenlandse Zaken-minister Eys-
kens konfronteerde, betrof de zware finan
ciële, politieke en ekonomische moeilijkhe
den van de landen van Midden-Europa. 
„Hulp zonder betutteling, steun zonder in
menging, samenwerking zonder politieke 
diktaten zijn noodzakelijk". In de praktijk 
houdt dit in dat de Westeuropese ekonomi

sche unie in geleidelijke osmose de Midden-
europese landen opneemt. 

STABILITEIT 
Als derde vaststelling schoof Van Grem-

bergen het militaire aspekt naar voren. De 
NAVO-organisatie is weliswaar intakt geble
ven, maar dat kan niet gezegd worden over 
het Warschaupakt. Een nieuw defensiebe
leid dringt zich op. Dit moet vanuit VU-
standpunt een verderzetting zijn van een 
politiek van geleidelijke en wederzijdse ont
wapening, waarbij het belang van landen 
met een signaalfunktie dient onderstreept. In 
dat opzicht is de terugtrekking van het Bel
gisch leger uit de Bondsrepubliek zeker een 
te onderzoeken mogelijkheid. 

Tot slot wees Van Grambergen naar de 
afbrokkeling van het monoliet geheel waar

voor de USSR steeds werd versleten. „Het Is 
in ons eigen belang dat er stabiliteit Is In de 
USSR, stabiliteit In het verder zetten van de 
politiek van glasnost en perestroika. Ons 
land, de EEG en de NAVO moeten de USSR 
de zekerheid geven op geen enkele wijze te 
willen tussenkomen in de politieke keuzes" 

Als Vlaams-nationalist heeft de fraktie-
voorzitter van de Vlaamse Raad als niet een 
OOP voor de verzuchtingen van de Baltische 
volkeren. Toch bepleitte hij de weg van 
overleg, de enige weg die kan lukken. 

Met zijn interpellatie wilde Van Grember-
gen vooral het parlementair overleg op gang 
brengen. Omzichtigheid, openheid en kennis 
zijn geboden. ,,Wat zich In Europa dezer 
dagen afspeelt is van historisch belang. Als 
volksvertegenwoordiging hebben wij de be
langrijke opdracht, het onze bij te dragen tot 
het vrije Europa van de Atlantische Oceaan 
tot de Oeral. Het Grote Europese Huls". 
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BRUSSEL RIJDT 
ALTERNATIEF 

I
EDERE dag kunnen we in Brussel, zoals 
In alle stedelijke agglomeraties overi
gens, een beeld krijgen van de enorme 
toename van de mobiliteit. Files op de 
invalswegen, stapvoets verkeer in de 
stad, volle bussen en treinen die 's mor
gens en 's avonds een massa mensen 
van woon- naar werkplaats brengen en 
omgekeerd 

Het belang van het verkeer in de stede
lijke agglomeratie werd treffend ge

schetst door transportekonomist Edwin Ja
cobs van de Nationale Confederatie voor het 
Bouwbedrijf. Hij verwacht een toename van 
de mobiliteit naar en in Brussel met 50 % 
tegen 2005. Op dit ogenblik kan het verbruik 
aan brandstof door de personenwagens in 
het Brusselse verkeer al op plusminus 9 
miljoen liter diesel en 20 miljoen liter benzine 
per jaar ingeschat worden. Daarbovenop 
komen nog eens de zowat 10,7 miljoen Heter 
diesel die de autobussen jaarlijks verbran
den. Het IS vanzelfsprekend dat, met een 
dergelijk verbruik van energie door de ver
branding, het verkeer niet alleen voor filepro
blemen en onveiligheid zorgt, maar ook een 
enorme schadelijke impakt heeft op het mi
lieu en de gezondheid. 

AANTASTING 
Staatssekretaris Anciaux wil dan ook een 

rationeel energiebeleid voeren, niet enkel 
om ekonomische, maar vooral om ekologi-
sche redenen. Als arts stoot het hem tegen 
de borst dat het verkeer voortdurend slacht
offers vergt. Uiteraard in verkeersongeval
len, maar ook via de uitstoot van schadelijke 
uitlaatgassen. Als staatssekretaris bevoegd 
voor energie in het hoofdstedelijk gewest 
neemt hij zich voor om dit laatste te bestrij
den. 

Anciaux: „Van alle transportmiddelen 
neemt het wegvervoer circa 85 % voor zijn 
rekening. En van die 85 % speelt ongeveer 
de helft zich in de stad af, stedelijk verkeer 
m.a. w. Dagelijks worden wij ook in het hoofd
stedelijk gebied met het fileprobleem gekon-
fronteerd. Daardoor gaat een massa energie 
verloren, wordt de lucht steeds meer verpest 
door de uitlaatgassen en worden niet alleen 
de mensen maar ook de gebouwen steeds 
verder aangetast." 

De belasting van de menselijke gezond
heid is zeer groot geworden. Onlangs nog 
wees het Instituut voor Hygiëne en Epidemo-
logie op het ontoelaatbaar niveau van de 

luchtverontreiniging in de Brusselse tunnels. 
Als het weer een beetje meezit kunnen de 
polluerende stoffen in dermate hoge koncen-
traties voorkomen dat mensen met hart- en 
longproblemen met ernstige problemen af te 
rekenen krijgen. 

Ook de talrijke kultuurhistorische gebou
wen in Brussel behoren tot de,,slachtoffers" 
van het verkeer. Uit studies blijkt, volgens 
staatssekretaris Anciaux, dat deze de jong
ste 50 jaar meer hebben geleden dan in de 
500 jaar voordien. Vooral de zwaveldioxide 
speelt een belangrijke rol in de aantasting 
van de kalkzandsteen waarin vele van deze 
gebouwen zijn opgetrokken. De roetdeeltjes 
die bij de verbranding van diesel vrijkomen 
versnellen het venweringsproces en geven 
het gesteente het typische donkere of zwarte 
uitzicht. 

Zuilen de lawaaierige, stinken
de en steri( vervuilende diesel
bussen op termijn uit liet Brus
selse stadsbeeld verdwijnen? 
Krijgen we een vloot kleine, 
getuidloze elektrisctie taxi's in 
de hoofdstad? Zal het stads
beeld binnenkort versierd wor
den door de eerste groene bus 
op aardgas? Als het van staats
sekretaris Vic Anciaux afhangt 
kunnen deze, en andere alter
natieve aangedreven voertui
gen deel gaan uitmaken van 
het Brusselse (openbaar) ver
voer. Hij organiseerde er dins
dag {.I. een studiedag over. 

ALTERNATIEVEN 
De overheid kan op verschillende manie

ren ingrijpen om deze negatieve evolutie om 
te buigen. Zij kan reglementerend of stimule
rend optreden. Zo maakte de federale rege
ring bijvoorbeeld het gebruik van loodvrije 
benzine fiskaal aantrekkelijker. Anderzijds 
kan zij ook het onderzoek naar alternatieve 
brandstoffen stimuleren en eventueel toe
passen in haar eigen openbaar vervoer. 

Met de studiedag wilde staatssekretaris 
Anciaux aan mensen die zich met dit onder
zoek bezighouden een forum bieden om over 

hun ervaring te praten en de resultaten 
uiteen te zetten. Dat hiervoor wel degelijk 
een behoefte bestaat bewees het sukses van 
de studiedag, zowat iedereen die van ver of 
nabij met deze ontwikkelingen te maken 
heeft was aanwezig. 

In tweede instantie was het de bedoeling 
om ook de weg naar konkrete toepassingen 
een beetje in te zetten. In Nederland bijvoor
beeld rijden er reeds aardgasbussen. De 
grote autokonstrukteurs besteden enorme 
bedragen aan het onderzoek naar milieu
vriendelijke auto's en het gebruik van alter
natieve brandstoffen. Vroeg of laat zal men 
immers toch moeten afstappen van de klas
sieke benzine- of dieselmotoren. Om dit 
pleidooi kracht bij te zetten had het staatsse-
kretariaaf ook een aantal wagens op alterna
tieve brandstof naar Brussel gehaald. Zo kon 
het gezelschap een ritje doen met een auto
bus op aardgas, dus niet de normale LPG, en 
was er ook een elektrische auto te bezichti
gen. Nog spektakulairder was de geruisloze 
Mercedes op waterstof die in Brussel rond-
toerde, ook om te bewijzen dat het niet om 
een bomauto ging. 

Staatssekretaris Anciaux pleitte ervoor dat 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar 
openbaar vervoer een stuk milieuvriendelij
ker zou maken. In eerste instantie wordt de 
mogelijkheid onderzocht om één of enkele 
autobussen op alternatieve brandstof te la
ten rijden. 

NIET EENVOUDIG 
Dat de omschakeling van ons klassieke 

vervoerssisteem naar meer milieuvriendelij
ke alternatieven een heleboel werk zal vra
gen hoeft geen betoog. Zelfs om aardgas
bussen mogelijk te maken zal een reglemen
tering voor veiligheid moeten worden vastge
legd. Om dan nog niet te spreken van een 
distributiesisteem voor alternatieve brand
stoften „aan de pomp". Eén en ander zal 
wellicht een Europese dimensie moeten krij
gen. 

Toch is het noodzakelijk om nu reeds het 
bestaan van alternatieve, milieuvriendelijke 
brandstoffen te belichten, het onderzoek er
naar te stimuleren en toepa.ssingen uit te 
werken. De luchtvervuiling heeft ons milieu, 
in het bijzonder het stedelijk milieu, immers 
in een verstikkende greep. Het is de verdien
ste van staatssekretaris Anciaux om hier 
voor het eerst in ons land werk van te maken. 

Stefan Ector 
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POLITIEKE KULTUUR 

DE WEG IS NOG LANG 

S
INDS jaren heeft de Volksunie 
ruime aandacht voor het tenfia 
van de nieuwe politieke kuituur 
en van de zindelijke omgang 
met de macht. Op 17 april '88 
wijdden de Vlaamsnationalisten 
nog een speciaal kongres aan 
dit nu brandend aktueel tema. 
Dankzij VU-voorzitter Jaak Ga
briels, die namens de VU aan de 
onderhandelingstafel zat, von

den een hele reeks kongresbesluiten van 
toen hun plaats in het regeerakkoord van de 
regering Martens VIII. 

Toch waren de koalitiepartners niet bereid 
om even ver te gaan als de Volksunie, bvb. 
wat betreft het adviserend referendum of de 
afschaffing van het kiesstelsel d'Hondt. On
danks deze tekortkomingen heeft de rege
ring onder een niet-aflatende impuls van de 
VU reeds enkele belangrijke aanzetten gege
ven om de omgang met de macht zindelijker 
en doorzichtiger te maken, en om de afstand 
tussen burger en politikus te verkleinen. 

We sommen even op: de vernieuwde be
grotingsprocedure versterkte het parlemen
tair kontrolerecht; de verkiezingsuitgaven 
werden beperkt en de financiering van de 
politieke partijen werd aan banden gelegd; 
en het ontwerp over de benoemingen in de 
magistratuur ligt bij de Raad van State, en er 
wordt hard gewerkt aan een ontwerp op de 
benoemingen in het openbaar ambt. 

Het VU-partijbestuur stelde ook tevreden 
vast dat de regering werk aan het maken is 
van de beperking van de kabinetten. Er 
waren ook woorden van lof voor het werk dat 
de VU-ministers in de federale en regionale 
regeringen inzake politieke kuituur preste

ren. Het voorbeeld van Schiltz op Weten
schapsbeleid verdient navolging door zijn 
kollega's in de andere partijen. 

GROTE BROER ZIET T 
Hoewel de bescherming van de persoonlij

ke levenssfeer niet direkt met de politieke 
kuituur te maken heeft, speelt zij toch on
rechtstreeks een belangrijke rol; beschouwt 
de burger de overheid als een vertrouwen 
inboezemende instantie, of eerder als een te 
duchten Grote Broer zoals in het boek van 
George Orwell? De VU kon tevreden vast
stellen dat de regering haar best gedaan 
heeft om het tweede beeld zoveel mogelijk 
uit te sluiten. Het ontwerp op de privacy dat 
vrijdag jl. op de ministerraad werd goedge
keurd waarborgt de bescherming van de 
burger tegen verkeerd en ongewenst gebruik 
van persoonlijke gegevens voldoende. Vice-
premier Schiltz en minister Tobback slaag
den erin om het opslaan van ,,gevoelige" 

Het partijbestuur van de Volks
unie maaltte tijdens liaar verga
dering van 5 februari een stand 
van zaken op over liet regeer
programma \nzake politieice 
Itultuur. Er werden ai wat goede 
aanzetten gegeven, maar er ligt 
nog heel wat werk op de plank, 
zo luidde de konklusie. En het 
blijkt dat zowel koalitiepartners 
als oppositiepartijen onophou
delijk Voiksunie-porren in de 
rug nodig hebben. 

Hugo Coveliers: „Onverenigbaarhe
den bij ven aanklagen". 

gegevens, zoals bvb. seksuele gewoonten 
en gedragingen, wat in het oorspronkelijke 
ontwerp van Wathelet wél voorzien was, eruit 
te lichten. 

Deze onmiskenbare stappen in de goede 
richting beletten echter niet dat er nog zeer 
veel werk op de plank ligt. Ten eerste moet 
de depolitisering van de magistratuur en de 
ambtenarij nog zijn beslag krijgen in kamer 
en senaat. De VU drong erop aan dat de 
regering hier spoed achter zet. Maar ten 
tweede bevat het regeerakkoord op het vlak 
van de politieke kuituur nog een hele stapel 
plannen, zoals: 

* de invoering van de aktieve en passieve 
openbaarheid van bestuur. Tobback en, in 
de Vlaamse regering. Van den Bossche 
presteerden hier al puik werk; 

* de invoering van een Ombudsman in het 
parlement; 

* de regeling van de strafrechtelijke en 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van mi
nisters en staatssekretarissen. Hierover is 

Wh 
émP....M 

Jaak Gabriels: 
,.Kabinetten beperken". 

een VU-voorstel in de maak, zo kondigde 
voorzitter Gabriels op de persontmoeting 
aan; 

* de invoering van grotere kiesomschrij
vingen; 

* de beperking van de kumul van manda
ten, en de bekendmaking van openbare en 
private mandaten; 

* de herwaardering van de administratie. 

VU DUWT DE KAR ~ 
Omdat de VU het met de politieke kuituur 

ernstig meent, hebben de VU-parlementsle-
den door het indienen van vretsvoorstellen 
en voorstellen van dekreet zelf aan de kar 
proberen te duwen. Denken we maar aan de 
wetsvoorstellen en voorstellen van dekreet 
over de openbaarheid van bestuur (V. An-
ciaux), inspraak van gemeenten in gewest
en gemeenschapsraden (H. Lauwers), de 
invoering van de ombudsman (F. Brepoels), 
het politiek verlof (L Vanhorenbeek), de 
zetelverdeling bij gemeenteraadsverkiezin
gen (/.. Appeltans), het parlementair kontro
lerecht (P. Var^gansbeke), de onverenigbaar
heden voor parlementsleden, ministers en 
staatssekretarissen {H. Coveliers), en de po
litieke overloperij op gemeentelijk vlak (F. 
Brepoels). Wanneer het ontwerp op de be
noemingen in de magistratuur in de kamer 
besproken zal worden, zal H. Coveliers, in de 
lijn van zijn eerder ingediende wetsvoorstel, 
een amendement indienen om ook de bevor
deringen in de magistratuur op een objektie-
ve wijze te laten verlopen. 

(pd|) 
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HET VLAAMSE HEIR 

SCHILT7-VAN EGERAAT 
TWEESPRAAK 
VLAANDEREN 

O
OK de Federatie van Vlaamse 
Kringen, het Rodenbachfonds, 
leverde haar bijdrage tot het 
debat over de Vlaamse autono
mie na de staatshervorming. In 
het rustige kader van de Abdij 
van Affligem legde zij aan vice-
eerste minister Hugo Schiltz en 
de Nederlandse Vlaanderen-
kenner dr. L Van Egeraat een 
viervoudige vraagstelling voor. 

Is Vlaanderen op weg naar zelfbestuur? 
Moeten we op zoek naar een eigen identi
teit? Bestaat er tussen Vlaanderen en Ne
derland meer dan een taalgemeenschap? 
En zal Vlaanderen In een ééngemaakt Euro
pa geen weggedrumde kulturele minderheid 
worden? 

Een hele boterham voor een namiddag-
gesprek, waarbij de vizies van beide spre
kers niet echt sterk uiteenliepen. 

MET OF ZONDER? ~ 
Enkel over de vraag of Vlaanderen werke

lijk autonoom kan handelen verschilden de 
meningen. Dr. Van Egeraat ziet dit nog niet 
snel gebeuren. Vlaanderen is ,,slechts ' een 
deelstaat in een hervormd België. Het heeft 
nu „een eigen speelplaats gekregen tegen 
een hoge prijs". Op het internationale forum 
speelt het nog niet mee. We zullen er pas op 
vooruitgegaan zijn wanneer de derde faze 
van de staatshervorming integraal wordt uit
gevoerd. En dan nog zal de Vlaamse staat 
pas soeverein zijn wanneer België een kon
federaal land wordt, of wanneer er een volle
dige afscheuring komt. Deze laatste weg 
sluit Van Egeraat niet uit, al erkent hij dat via 
de weg van de parlementaire demokratie — 
die geen geestdrift verwekt maar wel getuigt 
van enige politieke kuituur — wel heel wat 
bereikt werd. 

In ieder geval moet de Vlaamse staatsvor
ming ook binnen de grenzen van het verzuil
de, gepolitizeerde, plantrekkend Vlaanderen 
nog geschieden. ,,De emancipatie binnen de 
grenzen van de eigen Vlaamse staat is 
belangrijker en moeilijker dan het loskomen 
van België", aldus Van Egeraat. 

„Absolute soevereiniteit van staten be

staat niet of niet meer", replikeerde Hugo 
Schiltz. „Alle staten zijn op de één of andere 
manier verbonden, hebben bevoegdheden 

Sinds de tweede faze van de 
staatshervorming, en de eerder 
lauwe polemielc die daarop 
werd gevoerd door de kopstul(-
Iten van de Vlaamse beweging 
heeft het debat over Vlaande-
ren, het federalisme en het 
Vlaams-nationalisme binnen 
die Vlaamse beweging een an
dere inhoud en een andere to
naliteit gelcregen. 
Waar naartoe met het nieuwe 
Vlaanderen? Wat met de 
Vlaamse autonomie, né de 
staatshervorming? 
Dat zijn in grote lijnen de vra
gen die voorgelegd worden in 
verschillende debatten. De po-
litiei(e praatkuituur in de 
Vlaamse Beweging kent (op
nieuw) hoogdagen. 

afgestaan aan bovennationale instellingen." 
In dit verband ziet Schiltz meer belang in 

de toekomstige organisatie van Europa, dan 

Dr. L. Van Egeraart: ,,... een eigen 
speelplaats tegen een hoge prijs..." 

(foto De Soete) 

In het al dan niet voortbestaan van België. De 
mate van het Vlaams zelfbestuur zal afhan
gen van de mate waarin de Europese één-
making zich verderzet. Dit kan volgens 
Schiltz ten voordele van Vlaanderen uitdraai
en als België verder aftakelt. 

VLAMING ZIJN, 
VLAMING WORDEN 

Uiteraard is er geen echte noodzaak om de 
Belgische konstruktie te behouden, van de 
andere kant is Schiltz er wel van overtuigd 
dat Vlaanderen er geen goed aan doet er 
zich vanaf te keren, zolang ze nog bestaat. 
Volgens hem zijn we immers wel ,,op weg" 
naar zelfbestuur, en dat onder impuls van 
een kleine groep Vlaams-nationalisten. 
Staatkundig is België nu een „federale mo
narchie van onafhankelijke republieken" 
waarin de Vlaamse regering — of ze ze nu 
gebruikt of niet — een absolute autonomie 
heeft over haar bevoegdheden. 

Interessant wordt het zeker als een Neder
lander het woord neemt over de Vlaamse 
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identiteit. Volgens dr. Van Egeraat leeft bij 
ons te sterk de gedachte dat er moeilijk een 
eigen staat kan ontstaan als de eigen identi
teit ontbreekt. Volgens hem kan het „volk 
wordt staat" omgekeerd worden. Nederland 
is daar een voorbeeld van. 

De Vlaamse staat of instellingen kunnen 
en moeten de eigen identiteit en vooral de 
Vlaamse eenheid maken. Ondenwijs en kui
tuur ziet Van Egeraat hierbij als belangrijke 
schakels. Mij pleit voor het uitdragen van de 
Vlaamse waardigheid, niet partikularistisch 
maar zelfverzekerd. Ook Hugo Schiltz ziet de 
mogelijkheden om met de Vlaamse instellin
gen, de natievorming te stimuleren. Eerst en 
vooral dient er een „Vlaams pedagogisch 
projekt" te komen. Al hoedt hij zich voor 
waarde-oordelen over deze natie. Het Vla
ming-zijn is voor hem essentieel en terzelf-

Hugo Schiltz: „Vlaanderen, een vol
waardige deelgenoot in de Europese 
besluitvorming!" 

dertijd de etische bazis voor zijn gedrag. 
Vlaanderen is er, heeft een identiteit, groeps-
reakties maar is niet beter of slechter dan de 
rest. 

OOK ZONDER 
NEDERLAND 

Een Vlaams-Nederlandse samenwerking 
heeft het meeste kans op slagen als ze van 
staat tot staat wordt vastgelegd, daarover 
waren beide sprekers het eens. Hugo Schiltz 
ziet hier nu reeds mogelijkheden, ook via 
België, maar dan moeten de Vlamingen wel 
duidelijk maken dat ze binnen een federatie 
eigen, autonome instellingen hebben. In Eu
ropa, waarbinnen ook Nederland een deel
staat zal zijn, breekt nu misschien een mo
ment aan van nieuwe kansen. Sommige 
belangen zijn gelijklopend in Vlaanderen en 
Nederland. Meer specifiek denkt hij aan het 
taalgebruik in Europa. „Als we onze plaats in 
Europa samen moeten beveiligen, kan dit 
het begin zijn van een hechtere samenwer
king".. 

Van Egeraat ziet een Vlaams-Nederlandse 
samenwerking niet voor morgen, nog minder 
een heel-Nederlandse eenheid. Nederlan
ders kennen Vlaanderen niet, denken niet 
aan Vlaanderen, enkel aan België. Nederlan
ders zijn immers staatsnationalisten, niet-
staten zijn onbelangrijk. „Samenwerking is 
gewenst maar wacht er niet op", stelde hij. 
„ Vlaanderen kan het ook zonder de Neder
landers waarmaken". 

Herhaaldelijk benadrukte dr. Van Egeraat 
dat de Vlamingen er vooral moeten naar 
streven om een echte staat te vormen. Ook 
om de Europese wervelwind het hoofd te 
bieden is dit volgens hem noodzakelijk. 

Hugo Schiltz relativeerde dit ,,staatsden-
ken" enigszins. De Vlaamse staat heeft nooit 
bestaan en toch overleefde Vlaanderen in 
het verleden en dus ook in de toekomst. Voor 
hem is het duidelijk dat wij gewoon moeten 
weigeren om in Europa tot minderheid te 
worden bestempeld. „ Vlaanderen moet een 
volwaardige deelgenoot in het Europese be
sluitvormingsproces zijn, punt." 

Waarop hij bij het talrijke, ietwat oudere en 
haast volledig mannelijke, publiek op een 
applaus kon rekenen. 

Annemie \^n de Casteele 

53 ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 
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pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
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MENGELWERK 

TURKSE EN ANDERE BETOGINGEN 
Vijfduizend Turl<en als betogers in Brus

sel, het is een ongewone gebeurtenis. Nog 
ongewoner wordt het geheel als wij naden-
leen over wat volgt. 

)) MOORDENAAR' 
Deze Turl<en betoogden niet voor enige 

stoffeiijl< voordeel, voor hen noch voor ande
ren. Zij schromen niet, Gorbatsjov, die toch 
tot opluchting van heel het Westen een einde 
schijnt te willen maken aan het totalitaire 
kommunisme dat meer dan wat anders de 
wereldvrede bedreigt, als ,,moordenaar" uit 
te schelden. Zij doen dit precies in het 
bureaukratische centrum van de EG, die 
Gorbatsjov als vredesengel aanziet. 

Vóór alles telt bij hen solidariteit met hun 
soortgenoten, ongeacht of die goed dan wel 
kwaad uithalen („right or wrong, my coun
try"). Wij hebben nochtans sterk de indruk 
dat de Azeiri's onverdraagzaam en imperia
listisch optreden tegenover de Armeniërs, 
om van de houding der Anatolische Turken 
tegenover de Koerden te zwijgen. 

Merkwaardig is hoe ver hun solidariteit 
zich uitstrekt. Azeiri's zijn evenals Turkme-
nen, Mescheten en anderen, Turken, op 
dezelfde manier als Vlamingen, Friezen, IJs-
landers en Duitsers Germanen zijn. 

Nog iets: deze zeer ruim opgevatte Groot-
turkse verbondenheid leeft blijkbaar sterk 
genoeg bij naar het Westen uitgeweken 
immigranten (migranten?) om 5.000 van hen 
te mobilizeren, ja zelfs een paar duizenden 
uit West-Duitsland naar Brussel te doen 
komen. Van hoeveel integratie-bereidheid is 
daar sprake? 

DENKBAAR? 
Tenslotte twee boosaardige vergelijkin

gen. 

1. Kunnen wij ons een Vlaamse betoging 
indenken ten gunste van de Zevenburger 
Saksen of de Zuidtirolers? Kunnen wij ons 
nog maar een Noordnederlandse betoging 
indenken ten gunste van de Limburgsgezin-
de Voerenaars? Laat staat een Deense te
gen de verfransing van de Brusselse Rand? 

2. De weldenkende pers, ook niet de 
Waalse, heeft met geen woord de „eng-
nationalistische, ja rassistische" (Turken en 
Armeniërs zijn ook in ras verschillend) strek
king van de betoging gegispt. Zij aarzelt 
nochtans niet dit te doen naar aanleiding van 
veel onschuldiger TAK-betogingen in Voeren 
of Vlaams-Brabant. Men denke zich in dat 
5.000 betogers te Brussel een Groot-Ger-
maanse of Groot-Duitse betoging houden... 

De vraag naar de verschillen stellen is ze 
beantwoorden. 

(k.j.) 

Grootturkse solidariteit in Brussel. (foto Belga) 

ONTSLAGEN BIJ HEINEKEN 
Het zonnige, probleemloze imago van de 

Nederlandse bier-producent Heineken ligt 
voorgoed aan diggelen. Deze voormalige 
marktleider op de Nederlandse biermarkt 
moet binnen enkele jaren 700 van haar 4.000 
werknemers ontslaan om te overleven. De 
pilsreus wankelt nu de Nederlanders steeds 
meer Vlaams, Waals en Duits bier drinken. 
Het torenhoge reklamebudget van 12,3 mil
joen gulden ten spijt zijn er nog maar weinig 
Nederlanders die Heineken heerlijk vinden. 

De oplettende bierkenner had de proble
men kunnen zien aankomen, toen Heineken 
vorig jaar besloot zich terug te trekken uit de 
Vlaamse volkskafe's. „Onder ons nivo", zei 
Heineken hooghartig, maar aan deze verkla
ring werd nauwelijks geloof gehecht. De 
Vlamingen believen geen Heineken evenmin 
als de Duitsers en steeds meer Nederlan
ders, die als reislustig volkje al lang ontdekt 
hebben dat bier in het buitenland vaak beter 
smaakt. 

Het probleem van Heineken is dat het 
bedrijf door het feilloze PR-beleid van voor
malig direkteur Freddy Heineken zelf te veel 
is gaan geloven in de eigen top-kwaliteit. De 
werkelijkheid is dat Heineken heel eenvou
dig en enigszins slappe pils brouwt. Speciale 
biersoorten maakte het bedrijf nauwelijks. 
Heineken was bovendien zo onverstandig 
om de meeste bedrijven die het overnam — 
want ook Nederland had ooit veel brouwerij
en — hun eigen identiteit en smaak te 
ontnemen. Pas kortgeleden wist Heineken 
twee nieuwe suksesmerken te verwerven 
met de Limburgse brouwerij Brand en het 
alkoholarme bier Buckler. Dit was echter niet 

genoeg om de enorme overkapaciteit in wat 
volgens de Vlaamse gerstennatiiefhebbers 
,,veredeld slootwater" is goed te maken. 
Heineken restte daarom niets dan de rekla-
me-kampanje te staken en grootscheeps te 
reorganiseren. (o.p.f.) 

DIT IS 
BELGISCH? 

Verleden week wezen wij op de aankondi
ging op BRT 3 van „Belgische" muziek van 
de... Vlaming August De Boeck. BRT 3 gaat 
daarmee door. 

Zaterdag j . l . programmeerde dezelfde 
zender opnieuw ,,Belgische" muziek en wel 
de Middeleeuwse Sproke van Emmanuel 
Duriet en Elkerlyc van Jan Van de Roost. 

Opnieuw gaat het om twee Vlaamse kom-
ponisten. Duriet is een rasechte Antwerpe
naar en Van de Roost werkt mee aan het 
Vlaams-nationaal Zangfeest. „Belgisch" 
zegt BRT... 

Wordt het nu echt geen tijd dat de zgn. 
intellektuele zender BRT 3 het wat intellek-
tueel eerlijker aanpakt? Geen enkele Madri-
leense zender zou het b.v. aandurven Kata-
laanse muziek voor Spaanse te verkopen. 

BRT 3 wel! 
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EKOFRONT 

DE DOBBELHOEVE 
TE SCHILDE 

T
OEN wij, Marlies uit Den Haag 
en \k, daar op die zachte, som-
bergrijze zaterdagmorgen aan-
l(wamen, wemelde het daar van 
stadsmensen en andere bur
gers, die er zich kwamen be
voorraden aan een haast volle
dig gamma van zuiver biolo
gisch geteelde land- en tuin-
bouwprodukten. 

Aardappelen, brood, fruit, 
groenten, vlees, zuivel en noem maar op. 

esnoods wordt bijgeleverd door andere 
Belbior-telers, iets wat dan weer voor alle 
partijen bijzonder interessant is. 

In alle geval zijn er op de Dobbelhoeve 
weinig problemen inzake afzet; iets wat niet 
steeds op alle bio-bedrijven kan gesteld 
worden. 

Opvallend in de blo-teelt in het algemeen, 
is die hang van de telers naar echtstreeks 
kontakt met de verbruiker, wat het hen ook 
moge kosten aan tijd en (mentale) inspan
ning. Dit is o.m. het geval te Koningshooikt, 
in de omgeving van Brugge (bedrijf Den 
Hogen Akkei) en te Vilvoorde-Koningslo. 

ALTERNATIEF KUILVOER 
Op de Dobbelhoeve was men er vlug bij 

om, een paar jaren terug, vrij uitgebreide 
proeven aan te leggen met het telen van 
alternatief kuilvoer. Toegegeven, het vreem
de gewas maïs levert wél een, inzake dieren
voeding, vrij evenwichtig kuilvoer. Er dienen 
hierbij heel wat pesticiden, en dan vooral de 
soms gevaarlijke herbiciden aangewend te 
worden. Na de oogst wordt dit een bijna 
inerte bodem, een voorfaze van venwoestij-
ning (De Leuvense prof. De Ploey houdt niet 
op daarvoor te waarschuwen). Van fiksatie 
van luchtstikstof is er uiteraard geen spra
ke... 

Alternatief kuilvoer wordt geteeld op bazis 
van veldboon, haver, maïs en zonnebloem. 
Hierbij kan de bodem mekanisch vrij gehou
den worden van onkruiden, is er een ruime 
fiksatie van luchtstikstof in de bodem, verbe
tert de bodemstruktuur en stijgt het humus-
gehalte. Een volwaardige nateelt van ^roen-
bemester en/of groenvoeder sluit hierbij aan. 

In de meimaand van 1989 was het echter 
zó uitzonderlijk droog, dat de veldbonen het 
vertikten om uit te komen... Aan dit sisteem 
van alternatief kuilvoer zal nog wat moeten 
gesleuteld worden inzake grootte en prijs 

van de zaaizaden, vroegere uitzaai en selek-
tie met betrekking op de energievoorziening 
voor de veestapel. 

EIGEN MELKERIJ ~~ 
In de kraakzindelijke, modern ingerichte 

eigen melkerij zwaait dochter Magda, doel
matig en met charme, de meiklepel en de 

Middenin het prachtige natuur
gebied, de groene long ten 
oosten van de grootstadf Ant
werpen, ligt de meer dan drie 
eeuwen oude Dobbelhoeve. De 
uitbaters, de familie De Meutter 
waren en zijn steeds gunstig 
gekend, ook in de middens van 
de gangbare iandbouw. 
De jongste jaren staan ze zo 
mogelijk nog meer in de aktua-
litett, dit sinds ze overgescha
keld zijn naar de biologische 
land- en tuinbouw. 
Eigenlijk waren deze mensen 
als het ware voorbeschikt om 
over te schakelen naar het al
ternatieve, drijfmest werd daar 
b.v. nooit gebruikt op deze 
meer dan 50 ha uitgestrekte 
boerderij; desnoods werd extra 
stro aangekocht. Wél waren 
een paar zonen reeds doende 
met het telen van bio-groenten. 
Wijzelf hadden het voorrecht 
mee te spelen bij de uiteindelijk 
totale overschakeling van dit 
prachtige, thans gemengd be
drijf. Rik Dedapper bezocht de 
Dobbelhoeve opnieuw en 
schreef een aantal bedenkin
gen neer. 

andere attributen. De veearts komt zelden op 
deze bio-boerderij. Wanneer het toch eens 
echt moet, wordt van een behandeld dier 
gedurende de drie weken geen melk meer 
verkocht. 

In de gangbare landbouw ligt het anders. 
Daar wordt reeds drie dagen na antibiotika-
inspuitingen opnieuw melk geleverd; allicht 
is dit niet in strijd met de wettelijke beschik
kingen terzake... 

Zuiver biologisch geteelde groenten 
hebben niet altijd een grote afzet. 

(foto Bob Coecke) 

Het spreekt vanzelf dat op de Dobbelhoe
ve geen chemische hulpmiddelen, zo inzake 
bemesting als gewasbescherming, vrorden 
gebruikt. Klavergras (Engels gras met boe-
reklaver) wordt ook geteeld als kuilvoer; 
teeltwisseling, ook bij de groenteteelt, wordt 
streng in acht genomen. Op de meer dan 50 
ha Dobbelhoeve teelt men groenten en gra
nen, vers veevoeder en kuilvoergewassen. 
De weiden worden in de winter bemest met 
kippemest, wat voorkomt dat men in de 
zomer moet bijmesten. 

Zelfs wanneer dit nodig zou blijken beperkt 
men zich tot biologisch verantwoorde, na
tuurlijke hulpmiddelen. 

Net als bij de meeste bio-telers is men op 
de Dobbelhoeve gesteld op een strenge, 
doelmatige kontrole. Dit is trouwens de beste 
basis en de hoeksteen van de afzet van 
biologisch verantwoord geteelde land- en 
tuinbouwprodukten. 

Op de Dobbelhoeve wordt nog maar eens 
bewezen dat er in de alternatieve land- en 
tuinbouw nog zeer veel ruimte is voor vakbe
kwame, intelligente telers. 

Rik Dedapper 
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DE WIJSHEID VAN 1925 
ENDEGASBOMVAN1990 

M
et een eerder zeldzame, 
grote wijsheid bepaalde de 
wetgever in 1925 dat de ver
deling van elektriciteit tot de 
uitsluitende bevoegdheid 
van de genieenten behoort. 
Het is duidelijk dat zij, die de 
gaskraan kunnen sluiten of 
de hoogspanningsschake
laar overhalen, een onbe
twistbare sleutelpositie be

kleden in onze maatschappij, waar b.v. zelfs 
de stookoliebranders het niet meer zonder 
elektriciteit doen. En dus is het belangrijk dat 
staat én gemeenten de energiesektor kontro-
leren. 

Zo dacht men althans in 1925, want onder
tussen hebben een groot aantal gemeenten 
hun verdelingsmonopolie afgestaan (bijna 
schreven we: verkocht). En dus weten de 
meeste gemeentevaderen nog nauwelijks 
wat een kilowattuur elektriciteit is, enig in
zicht in de — nationaal bedisselde — tarie
ven is nog zeldzamer. Met andere woorden: 
de feitelijke bedrijfsvoerders in de gemengde 
sektor zijn de privé-partners geworden. En 
de gemeenten? Zij krijgen slechts een stuk 
van de koek die hun eigenlijk toekomt... en 
beseffen het vaak niet eens! 

ENERGIE-EILANDJES... 
In het „gemengde" landschap blijven, op 

de drempel van de 21ste eeuw, merkwaardig 
genoeg nog enkele „eilandjes" met zuiver-
gemeentelijke elektriciteitsbedrijven voortbe
staan (Nijlen, onze gemeente leidt b.v. één 
van de vijf Kempense gemeentelijke elektri
citeitsregies). Dit is des te merkwaardiger, 
omdat niet alleen met sukses weerstand 
werd geboden aan allerlei „wervingstechnie
ken" uit de privé-sektor, maar bovendien 
aan de zachte dwang van een provinciebe
stuur, dat b.v. zijn eigen Provinciale Elektrici-
teitsdienst naar een gemengde interkommu-
nale versaste. Nog merkwaardiger is dat de 
winstcijfers van deze eilandjes deze van de 
gemengde sektor met lengten kloppen. Te
gelijkertijd verzekeren de gemeentelijke 
elektriciteitsregies een dienstverlening die in 
omvang en prestaties niet hoeft onder te 
doen voor de privé-sektor. 

Laten wij meteen ook ruiterlijk toegeven 
dat er ook zwakkere punten zijn in zo'n 
gemeenteijk sisteem: voor personeelsvor
ming studiewerk, aankoop van materieel... 

De gas- en eielctriciteltsbedrij< 
ven behoren tot de best-rende-
rende Industrieën van België, 
zo konden we onlangs nog via 
pers, radio en televisie verne
men. Geen wonder dus dat 
machtige prlvé-maatschappij-
en zich in dit land, voor het 
overgrote deel, hebben mees
ter gemaakt van de elektricl-
teitsproduktie (87,4 %) en met 
even grote ijver de verdeling 
van elektriciteit naar zich toe 
trekken. 
78,8 % van deze energie wordt 
verdeeld door de zogeheten 
gemengde interkommmales 
waar privé vennoten als Ebes 
en Intercom de teugeis In han
den hebben. Eenzelfde vast
stelling kan gedaan worden 
voor de gasverdeling, waar in 
1988 nog slechts 9 % aan huls 
geleverxl werd door de zulver-
openbare bedrijven. 
Walter Caethoven, Industrieel 
ingenieur Elektriciteit, is sche
pen van Energiebeleid te Nij
len. Samen met burgemeester 
en provincieraadslid Lode Van 
Desselen een sterke VU-fraktie 
drukt hij al zo'n twintig jaar een 
markante Vlaams-nationaie 
stempel op het Nijlens ge
meentebeleid. 
Ten behoeve van WU schreef 
hij een merkwaardige getuige
nis en behartenswaardig plei
dooi. 
Stof tot diskussie! 

lijkt ons een zuiver-openbare koepel voor 
onze regies meer en meer noodzakelijk. 

KEIHARDE CIJFERS ~ 
Ook de taal van de cijfers levert een 

interessante bijdrage aan ons betoog. Uit 
onverdachte bron (het nationaal Kontroleko-
mitee voor de EleWriciteit en het Gas) weten 

De Nijlense schepen van Energie 
Walter Caethoven. (eigen foto) 

wij dat het aan de gemeenten gestorte ge
middeld winstaandeel per verkochte kilo
wattuur elektriciteit in 1988 0,53 fr. voor de 
zuiver-openbare sektor en 0,342 fr. voor de 
gemengde sektor (met privé partner) be
droeg. 

De winst per aangekochte kilowattuur van 
de Nijlense Eektriciteitsregie bedroeg in 
1988 0,88 fr. Voor gas bedroeg het gemeen
telijk gemiddeld winstaandeel per verkochte 
megajole gas in hetzelfde jaar: 

— 0,034 fr. in de zuiver-openbare sektor; 
— 0,020 fr. in de gemengde sektor. 
Hoe is het mogelijk, zal de niets-vermoe-

dende lezer zich afvragen, hoe met deze 
keiharde cijfers voor ogen, toch nog gemeen
tebesturen naar gemengde energie-inter-
kommunales overstappen? Twee sprookjes 
worden hierover rondgestrooid. Een eerste 
blijft beweren dat het sisteem met privé-
partner de best-mogelijke cijfers geeft. Ver
dere kommentaar overbodig. 

Een tweede, niet cijfermatig te weerleggen 
verhaal, wil dat de diensWerlening beter en 
zelfs veel beter is in de gemengde interkom-
munales. Uiteraard zijn wij het hiermee niet 
eens. Bijzonder pijnlijk vinden wij bovendien 
dat de gemeentevaderen, die deze twijfel
achtige wijsheid helpen verkondigen... zich 
meteen een brevet van bestuurlijke onbe
kwaamheid toekennen. Een betere verkla
ring voor de „gemengde" geloofsbelijdenis 
is wellicht het geef- en smeercircuit van de 
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beheersmandaten, waaraan onze Vlaamse 
regering nu een einde wil stellen... vanaf 1 
januari 1992. Hoe de partijdige benoemin
gen van de zonen en dochters van de ge
mandateerden kunnen uitgeschakeld wor
den blijft nog wel een open vraag... 

DE GASBOM 
VAN ANffl/ERPEN 

Laten wij nu een en ander illustreren met 
de eerste aflevering van een verhaal over de 
Antwerpse IGAO. Deze gemengde interkom-
munale voor gasbedeling kent haar — statu
tair — einde op 17 oktober 1990. De 37 
aangesoten gemeenten uit de Antwerpse 
regio krijgen derhalve nu de handen vrij. Zij 
kunnen b.v. kiezen voor een nieuwe, ge
mengde IGAO (o.m. door Ebes en Tractebel, 
en dus door Parijs gekontroleerd)... of voor 
een zuiver-openbare aanpak, dus zonder 
privé-partner. 

Het behoort tot de onbetwistbare verdien
sten van de Vlaamse Energie- en Teledistri-
butiemaatschappij (VEM, een zuiver-inter-
kommunale) dat zij een erg goed bestudeer
de kei tijdig in de kikkerpoel wierp en aan de 
37 betrokken gemeenten een voorstel deed 

Het Kontrolekomitee voor de Elektri
citeit en het Gas kontroieert onder meer 
de globale ontvanstenbesteding van de 
„aktivlteiten" distributie gas en elektri
citeit. Uit deze cijfers kunnen we leren 
dat in 1988 het aan de openbare bestu
ren gestorte gemiddeld winstaandeel 
per verkochte kWh elektriciteit be
droeg: 

* 0,53 fr. in de zuiver-openbare sek
tor; 

* 0,342 fr. in de gemengde sektor. 
Voor gas zijn de cijfers even spre

kend. Het aan de openbare besturen 
gestorte gemiddeld winstaandeel be
droeg per verkochte MJ gas: 

* 0,334 fr. in de zuiver-openbare 
sektor; 

* 0,020 fr. in de gemengde sektor. 

ELEKTRICITEITSPRODUKTIE IN BELGIË 
(ln%) 

sektor/jaar 

openbare sektor 
privé-sektor 
zelfproducenten 

1978 

5,4 
85,1 
9,5 

1983 

6,8 
86,0 
7,2 

AARDGASBEDELING IN BELGIË (in % 

sektor/jaar 

zuivere Interkommunales 
en gemeentelijke regies 
gemengde inter
kommunales 

1978 

11,0 

89,0 

1983 

10,9 

89,1 

1988 

6,8 
87,4 
5,8 

1988 

8,0 

92,0 

f" i 

Een zuivere interkommunale is finan
cieel gunstiger voor de gemeenten. 

(eigen foto) 

om voor de gasbedeling toe te treden tot 
VEM. 

Dit voorstel kan als volgt samengevat wor
den. VEM neemt het huidig IGAO-gasnet en 
al het IGAO-personeel over. Dit levert met
een al een besparing op van 15 % voor de 
gemeenten... en geeft toch een hoger netto
loon voor de werknemers door het voordeli
ger RSZ-stelsel van de openbare sektor. Via 
een openbare kredietinstelling wordt een 
gunstig financieringsstelsel bedongen en 
men hoeft geen winsten meer te delen met 
een privé-partner. Resultaat: de winsten van 
de 37 aangesloten gemeenten stijgen spek-
takulair met cijfers die gaan van 88 tot 
382 %! Voor het referentiejaar 1988 zou zo'n 
450 miljoen ekstra onder de 37 gemeenten 
knnen verdeeld worden... 

Uiteraard is ondertussen de privé-partner 
van de IGAO druk aan het lobbyen. Het ene 
mistgordijn na het andere wordt opgetrok
ken, de ene halve verklaring na de andere 

gelanceerd. Zo zou een ekspertengroep van 
IGEAN zowaar enkel en alleen het nieuwe 
IGAO-voorstel voor de niets-vermoedende 
(?) gemeentebesturen onderzoeken (uit wat 
voorafgaat moge blijken dat zo'n ,,eksper-
ten" de gemeenten erg duur kunnen kos
ten...). Er worden nu — via een nieuwe IGAO 
— vooral hogere winsten beloofd (tussen 
haakjes: de VEM-druk zal hieraan wel niet 
vreemd zijn!). 

Enkele cijfers voor het jaar 1988. De ge
meente Nijlen ontving in dat jaar een winst
aandeel van 6,85 miljoen frank uit de IGAO. 
In een nieuwe IGAO zou die winst nu verho
gen met 3,13 miljoen frank (een cijfer dat 
sommigen betwisten, maar dat we voorlopig 
laten voor wat het is). Vanzelfsprekend voe
len onze gemeenteraadsleden zich nu be
drogen door de oude IGAO. Voor hetzelfde 
jaar zou echter het Nijlens winstaandeel uit 
de VEM, zuiver-interkommunale, bijna 20 
miljoen frank worden, zo blijkt uit de gedetail
leerde VEM-studie! 

We kunnen dus met zekerheid zeggen dat 
de VEM een (gas)bom onder het IGAO-
bouwsel van de Antwerpse regio geplaatst 
heeft. Gezien de gekende en ongekende 
,,overredingskracht" van de privé-partners 
in energie-interkommunales lijkt het ons erg 
onwaarschijnlijk dat de huidige 37 IGAO-
gemeenten in blok naar de VEM zullen 
overstappen. Op een recente infovergade-
ring van VEM bleek b.v. dat de grote stad 
Antwerpen — met komputers en hoog-ge-
kwalificeerd personeel — nog geen gas-
standpunt heeft ingenomen. 

Eén zaak is echter zeker: de nieuwe IGAO 
zal afgeslankt zijn. Zij zal des te slanker zijn, 
naargelang de gemeentebestuurders hun 
gezond verstand gebruiken. 

EEN PLEIDOOI 
Het Volksunieprogramma verdedigt uit

drukkelijk de gemeentelijke zelfstandigheid. 
De gemeente, dicht bij de mensen, is immers 
de bakermat van onze demokratie. Vanuit 
deze stellingname volgt haast vanzelfspre
kend dat, waar echt nodig, voor een zuiver-
intergemeentelijke aanpak wordt gekozen. 

De Volksunie-mandatarissen van de huidi
ge IGAO-gemeenten kunnen ons inziens dus 
een enige dienst aan hun gemeenschap 
bewijzen door ondubbelzinnig achter het 
VEM-voorstel te staan. Via de VEM-aanpak 
blijft de know-how bij de gemeenten, komt er 
een rechtvaardiger en doorzichtiger verde
ling van een merkelijk hogere winst. En de 
dienstverlening kan ongehinder vooraan ge
plaatst worden... want dat is immers een 
bestendige opdracht voor een gemeentebe
stuur! 

Dit verhaal vervolgt... 

Walter Caethoven, 
schepen van Energiebeleid te Nijlen. 
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DE VLAAMSE TAAL 
IS WONDERZOET... 

Wie dacht dat de Vlamingen zich nu zij op eigen benen 
staan, inzal<e l<ultuur eindelijl< eens met ernstige dingen 
bezig zouden houden, l<omt de jongste tijd bedrogen uit. 

Nadat men het er reeds op het Derde Nederlandsch 
Congres (Brussel, 1851) over eens was dat de standaard
taal in Vlaanderen het Nederlands diende te zijn; nadat 
decennia lang is gestreden voor de vernederlandsing van 
bestuur, rechtsspraak en onderwijs in Vlaanderen; en 
nadat de eenheid van taal in 1980 zelfs werd vastgelegd 
in een uniek internationaal verdrag — het Taaluniever
drag —, komen enkele leukerds aandraven met pleidooi
en voor een Vlaamse norm in het taalgebruik. 

Dit alles anno 1990, op de vooravond van de Europese 
eenwording met de kansen en gevaren die zij voor kleine 
taal- en kultuurgebieden als de onze meedraagt. 

NOORDNEDERLANDSE NORM 
In enkele weken tijd kregen we prof. Van Havers 

Noorderman-Zuiderman op ons bord, de reaktie daarop 
van W.F. Hermans in NRC Handelsblad, het artikel van K. 
Jaspaert in Kultuurleven (december 1989), en als klap op 
de vuurpijl een inzake stompzinnigheid onovertrefbare 
„brochure" van ene Charles Vanderhaegen uit Gent. 

Met Van Haver kunnen we tot op zekere hoogte 
akkoord gaan. Er is weinig reden waarom de Vlaming 
bepaalde historisch en taalkundig korrekte woorden en 
konstrukties die in Vlaanseren algemeen (!) gangbaar 
zijn, overboord zou gooien. Waarom zou de Vlaming 
„gelijkaardig" moeten vervangen door „gelijksoortig", 
„gewijkwaardig" of wat dan ook? N/laar we moeten daar 
bijzonder voorzichtig mee zijn. 

Toen onze wijze voorouders besloten de partikularisti-
sche kronkels van Guido Gezelle links te laten liggen en 
te kiezen voor de Noordnederlandse standaard, hadden 
ze daar hun redenen toe. Redenen die ook vandaag hun 
aktualiteit behouden. De Vlamingen hadden door de 
verdrukking waarin onze gewesten zich zo lang bevonden 
inzake het gebruik van de moedertaal een enorme 
achterstand opgelopen ten opzichte van het Noorden. De 
efficiëntste manier om die achterstand goed te maken, 
was zich richten op de Noordnederlandse norm. Daarmee 
wou men tevens de eenheid bevestigen met het Neder
landse taal- en kultuurgebied, dat met zijn twintig miljoen 
inwoners tot de middelgrote van Europa behoort. 

Voor de kwaliteit van onze kuituur binnen de grenzen 
van het taalgebied, maar ook voor de uitstraling naar 
buiten, is deze strategie de enig juiste. Tenzij het nieuwe 
Vlaanderen voor ons eigenlijk al te groot is, en we ons 
liever beperken tot het eigen dorpsplein of de eigen 
parochie. 

Wij Vlamingen hebben trouwens op taalgebied nog 
steeds een achterstand. We komen van ver en hebben in 
korte tijd een grote vooruitgang geboekt. Een gemiddelde 
Nederlandse puber drukt zich echter nog steeds vlotter 
uit dan een gemiddelde Vlaamse puber en daar gaat het 
om: taal is een kommunikatiemiddel, dat dient om ge
dachten nauwkeurig te kunnen formuleren en overbren
gen. Zoals in alle verkeerssituaties afspraken nodig zijn 
(rood licht: stoppen; groen licht: doorrijden), zo zijn die er 
ook in het verbale verkeer nodig. Over die zaken diskus-
siëren heeft geen enkele zin. Er is geen objektieve reden 
waarom men niet zou stoppen bij een groen licht, en 
doorrijden bij rood. Er is alleen de arbitraire afspraak. Dit 
geldt ook voor taal. De afspraak is dat de officiële taal in 
Vlaanderen het Nederlands is. Punt. 

En als we protesteren tegen de vele Engelse termen die 
Nederlanders graag in de mond nemen, dat we dan eerst 
de Franse en Duitse invloeden uit ons eigen taalgebruik 
weren. 

Jaspaert gaat een stap verder: het nastreven van de 
Nederlandse norm is voor hem tijdverlies. De energie die 
we besteden aan de vorm, zou beter besteed worden aan 
de inhoud. Klinkt goed maar er bestaat nu eenmaal geen 
„algemeen Vlaams", er zijn alleen de dialekten. Als 
iedereen zijn eigen taal gaat spreken dan is er begripsver
warring alom. Is dat geen tijdverlies? Trouwens, wees 
maar gerust: zelfs als wij ons inspannen om de Neder
landse norm te halen, zullen de Zuidnederlandse varian
ten alsnog hardnekkig blijven voortleven in ons taalge
bruik. 

MAAT VOOR NIETS? 
Bij het derde heerschap, Charles Vanderhaegen, zijn 

de stoppen helemaal doorgeslagen. Hij presteert het een 
Komiteit voor de redding van de Vlaamse taal op te 
richten en acht het bovendien nodig daarover een 39 
bladzijden lang pleidooi te publiceren (grotendeels in het 
algemeen Nederlands geschreven!). 

Dat wij als Vlamingen een interessante en waardevolle 
bijdrage kunnen leveren tot het Nederlandse en Europe
se kultuurgoed, staat als een paal boven water. Als wij 
ons als navelstaarders gaan gedragen zullen we echter 
geen enkele inbreng hebben. Ook dat staat als een paal 
boven water. Is het dat waar tienduizenden Vlaamse 
bewegers al die jaren voor hebben gevochten? Is de hele 
beweging dan een maat voor niets geweest? 

Wilfried Vandaele, 
algemeen sekretaris Algemeen-Nederlands Congres 
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NAAR DE WORTELS VAN 
ONZE MODERNE POËZIE 

I
N het nawoord van zijn merkwaardig 
essay over leeskultuur Lof der traagheid, 
dat ook hallucinante gegevens bevat 
over de beeldkultuur, pleit Marcel Jans-
sens voor ,,een verlangzaming van onze 
omgang met cultuurgoederen die weer
stand bieden en die niet overgaan, in het 
bijzonder met cultuurgoederen in de sec
tor van de kunsten en de literatuur, poë
zie bijvoorbeeld" (99) Deze uitstekende 
remedie tegen de letargie als gevolg van 

het helse ritme waarmee beelden op ons 
afkomen, zal misschien met door iedereen 
als een adekwate pijnstiller worden ervaren 
Die IS overigens overbodig als men de pijn 
met meer voelt Blijft men toch gevoelig voor 
enige geestelijke aktiviteit, dan roept poëzie 
met zelden weerstanden op Poëzie is weer
barstig De ver-dicht-ing van de werkelijkheid 
vraagt een meer dan gewone aandacht en 
moeite om de boodschap van de dichter op 
te vangen, of het nu gaat om eksperimentele 
of klassieke verzen, hermetische dichters of 
performers 

WEGBEREIDERS ~ 
Het ontbreekt anders wel met aan een 

poëtisch aanbod in Vlaanderen Men kan 
zelfs gerust gewagen van een wildgroei van 
dichtbundels die op diverse manieren en m 
variërende oplagen een verspreid maar tel
kens beperkt publiek bereiken Daarin weg
wijs worden kan o m door de vele initiatie
ven van het Gentse Poeziecentrum dat dit 
jaar zijn tiende verjaardag viert In al die 
jaren heeft Willy Tibergien een dokumenfa-
tie-, informatie- en studiecentrum uitge
bouwd dat de Nederlandstalige en buiten
landse poëzie in Nederlandse vertaling op de 
voet volgt Voordien had Tibergien reeds de 
Poeziekrant opgestart die nu aan de veer
tiende jaargang toe is en vanaf dit jaar in een 
handzamer tijdschriftformaat verschijnt Het 
centrum profileerde zich verder als uitgever 
toen het in 1983 De Bladen voor de Poëzie 
kocht en een fonds uitbouwde waarin namen 
als Lut de Block, Aldeidis Dienck, Stefan 
Hertmans, Willy Verhegghe e a thuishoren 

Met de uitgave van bloemlezingen van dne 
tenoren van de Vlaamse poëzie zet het 
Poeziecentrum een nieuwe stap Het wil 
daarmee met terugvallen op ,,vaste waar
den" uit ons poëtisch landschap maar aanto
nen hoe vroeger stukgelezen dichters aan de 
wortels van de moderne Vlaamse poëzie 
liggen Gezelle, Van de Woestijne en Van 

Ostaijen hebben de weg bereid voor de 
poëzie van de twintigste eeuw Gedreven 
door het woord zijn zij stuk voor stuk dichters 
die over alle scholen en stromingen heen, 
blijven imponeren Dat er een vraag bestaat 
naar deze klassiekers uit onze letterkunde, 
bewezen de fraaie bloemlezingen die het 
Davidsfonds uitgaf van Guido Gezelle (En 
stoort de stilte met, 1987) en van Paul Van 
Ostaijen {Spiegel van uw eenzaamheid, 
1988) De nieuwe bloemlezingen geven een 
ruimere en, in het geval van Gezelle, een 
representatievere keuze uit het werk 

MIJN DICHTEN, 
MIJN GELIEFDE 

Het Poeziecentrum gaf een 
drietal pracittSge bloemlezin
gen uit van grote Vlaamse dich
ters: Guido Gezelle, Karel Van 
de Woestijne en Paul Van Os-
tallen. Met hun eigen stem en 
stijl hebben zij de weg bereid 
voor de modernen. Uitgaven 
die de poëzieliefhebbers zullen 
verheugen, maar ook allen die 
even willen teruggrijpen naar 
verzen die ergens nog in het 

geheugen huizen, 
rie Vlaamse reuzen, de wor

tels van onze moderne poëzie. 

De studie van het dichtwerk van Guido 
Gezelle (1830-1899) heeft de jongste jaren 
nieuwe impulsen gekregen door de volledige 
en kritische editie van hel gebundeld en 
nagelaten werk Van het Verzameld Dicht
werk (8 din) zi|n reeds delen 1 tot 7 versche
nen (Kapellen, Uitg PeIckmans-DNB, 1980-
1987) Bovendien ontstond vorig jaar door 
een krachtenbundeling van Gezellekroniek 
en Gezelliana een nieuwe wetenschappelijk 
tijdschrift voor Gezellestudie Gezelliana 
Kroniek van de Gezellestudie Hoofdredak-
teur Piet Couttenier, die o m ook instond 
voor de Davidsfonds-bloemlezing tekent nu 
ook voor de nieuwe keuze uit de poëzie van 
Guido Gezelle 

Zijn selektie van zowat 180 gedichten 
heeft de samensteller doorgevoerd vanuit 
het kriterium van de dubbele oriëntatie die 

Gezelles werk kenmerkt traditie en vernieu
wing De uitgebreide gelegenheidspoëzie 
blijft daardoor wel buiten beeld maar de 
kronologische ordening van de gedichten 
laat de lezer toe zich een idee te vormen van 
de poëtische evolutie van de pnester-dichter 

Als dichter van de traditie geeft Gezelle 
een konservatief en patnarchaal-knstelijk 
wereldbeeld weer vanuit een klassicistische 
poetika Gevormd door de klassieke retorika 
en zelf leraar binnen een sisteem dat de 
wetten en regels ervan rigoureus overbrengt 
beantwoordt Gezelles poëzie aan de ver
wachtingen van de lezers van zijn tijd De 
titel van zijn debuutbundel, (Vlaemsche) 
Dichtoefeningen, moet men allicht ook in die 
zin interpreteren De romantische natuur
poëzie van zijn eerste bundels is een verken
ning van het fascinerend natuurmisterie en 
een openbaring van Gods aanwezigheid 

Maar zoekend naar het goddelijk mistene 
vindt Gezelle zichzelf i „en 'k dei om den 
spegel te omhelzen, maar hoort, I 'k aan
schouwde en erkende mijn eigen" (De 
waterspegel, geschreven in 1858) Dezelfde 
kern van subjektieve simbolisenng van de 
natuur en van poëzie als uitdrukking van de 
eigen innerlijkheid is reeds te vinden in „ik' 
arme, kranke, klagend net'", het laatste vers 
van O 't ruischen van het ranke net, geschre
ven in 1857 

Gezelles kunst blijkt met meer uitsluitend 
gemeenschapskunst te zijn, maar wordt 
meer en meer een uitdrukking van individua
liteit In de groeiende kompleksiteit van een 
evoluerende werekl eksploreert de dichter 
zijn „condition humaine", schrijft zijn een
zaamheid uit, zijn weemoed om de verloren 
orde en eenheid, zijn nood aan (religieus) 
houvast, maar ook zijn vreugde om affektie 
en om de vertrouwde zekerheid die het 
geloof hem geeft Hier vinden we de,,moder
ne" Gezelle die bovendien zijn dichterschap 
beleeft als een mogelijkheid om te overleven 
en wiens gedichten een eigen werkelijkheid 
gaan worden Een gedicht als 't Laatste uit 
1882 (I) illustreert hoe Gezelle als eerste in 
onze letterkunde de autonome betekenis van 
poëzie heeft begrepen Daarin is hij veel 
modernen voorafgegaan Merkwaardig, en 
voor die tijd onnoemelijk ongewoon, is ook 
de manier waarop Gezelle zich laat drijven 
op de irrationele stroom van de taal ('t Er viel 
'ne keer, uit 1859) 

Na zijn ,,dichterlijk zwijgen", dat duurde 
tot rond 1880 en waann hij zich vooral 
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Als dichter van de traditie geeft Gezelle een konservatief en patriarchaal-
kristelijk wereldbeeld weer. (foto VUM) 

bezighield met taaistudie {Loquela) en verta
ling (Hiawatha), eksperimenteert de 50-jarige 
dichter met nieuwe woordformaties, ingewik
kelde sintax en moderne tipografie. 

Wie abstraktie maakt van de (onden«ijs)cli-
chés die Gezelle vaak hebben vertekend en 
wie onbevangen zijn stukgelezen gedichten 
herleest, wordt venrast door de moderniteit 
van een dichter uit de negentiende eeuw. 

AAN DE HOOGSTE K l F 
De titel die Anne Marie Musschoot meegaf 

aan haar bloemlezing uit het werk van Karel 
Van de Woestijne, refereert naar de opwaart
se beweging in De stieren-dief, een episch 
gedicht uit 1914, waarin de dichter het berei
ken van het zuiver transcenderende, geeste
lijke principe verbeeldt. Daarmee is ook het 
grondtema weergegeven van het werk van 
Van de Woestijne (1878-1929). 

Het werk van de jonge dichter wordt ge
kenmerkt door het beeld van een introverte, 
levensvreemde en geïsoleerde ik-figuur die 
vooral stemmingen registreert. Dat hij door 
die geaardheid open stond voor invloeden 
van het Franse simbolisme (Baudelaire, Ver-
laine, Rimbaud) is niet verwonderlijk. Voor 
Van de Woestijne openbaart zich in de na
tuur een absolute en bovenwerkelijke reali
teit waarmee de mens in harmonie moet 
trachten te treden. De scheppende kunste
naar is in staat het absolute te bereiken door 
„het woud van simbolen" dat de natuur is. 
Door zijn poëzie, door beelden en figuren 
kan de dichter toegang vinden of suggereren 
tot een hogere, metafysische werkelijkheid. 

De evokatieve en suggestieve stemmings-
liriek van zijn eerste bundels wordt vooral 
gedragen door een verbinding van verschil
lende zintuiglijke gewaarwordingen in de lijn 

Met het fenomeen Van Ostaijen brak 
het modernisme door. (foto VUM) 

van ,,Correspondances" van Baudelaire. Ti-
pisch voor Van de Woestijnes atmosferisch 
simbolisme is Koorts-deun (uit zijn eerste 
bundel. Het vader-huis, 1903) dat opent met 
de bekende verzen „'t Is triestig dat het 

regent in den herfst, I dat het moe regent in 
den herfst, daar buiten." De osmose van de 
verpersoonlijkte natuur en het gevoel van de 
dichter komt in de tweede strofe sterk tot 
uiting: „Zwaai-stil staan grauwe bomen in 
het grijs, I de goede sidder-bomen, ritsel-
wenend; / — en 't is de wind en 't is een 
lamme wijs I van kreun-gezang in snakke 
tonen stenend..." 

Het sensualisme uit zijn eerste bundel, 
waarin Van de Woestijne zijn eenzelvigheid 
en levensangst uitschrijft, maakt geleidelijk 
plaats voor een rationele analise van het 
„ ik" . De innerlijke krisis blijft maar wordt 
reeds gemilderd door een aanzet van mistie-
ke beschouwing die tot uiting komt in de vele 
zee-gedichten uit De gulden schaudw 
(1910). De overgang van sensualisme naar 
spiritualisme is het sterkst voelbaar in De 
modderen man (1926). Hier wordt de kloof 
tussen geest en zinnen de onverzoenbare 
tegenstelling tussen vergeestelijking en zin
tuiglijke beleving op schrijnende wijze ver
woord. De „femme fatale", een beeld dat in 
de dekadentie van de fin-de-siècle-literatuur 
geliefd was, verschijnt ook bij Van de Woes
tijne: hij weet er zich door ontwricht („Wan
neer ik sterven zal..."). 

Met God aan zee (1926) en Het berg-meer 
(1928) maken de zinnelijkheid en de innerlij
ke verscheurdheid plaats voor een verre
gaande abstrahering. In haast mistieke ver
zen richt de dichter zich nu naar de openba
ring van de oneindigheid: „Ik stijg al hoger 
uit het dal. I Ik weet niet of ik keren zal. I 
Weldra zijn over alle horizonnen I mijn onge
ziene blikken de een'ge zonnen". Het zware 
ritme en de barokke taal van de jonge Van de 
Woestijne wijken hier voor een soberder en 
direkte schrijfstijl. 

Naast de belijdenisliriek is ook de epische 
poëzie, naar het woord van de dichter zelf, 
een ,,simbolistische autobiografie". Anne 
Marie Musschoot schat de drie bundels Inter-
iudiën heel hoog: ,Hier... in de mythologisch 
verhullende vormgeving van de hoogst mo
gelijke eigenheid, heeft de dichter misschien 
ook wei het hoogste van zijn poëtisch kunnen 
bereikt" (26). De terug-tocht (een Orfeus-
gedicht) vormt daarvan het hoogtepunt. 

Dat Van de Woestijne niets aan belang
stelling inboet en modern blijft, blijkt uit het 
feit dat de vele dekadente motieven uit zijn 
vroege werk (beelden van verval, ziekte, 
walg) evenvele herkenningspunten vormen 
voor het neo-dekadentisme van onze dagen. 
Niet zonder reden werd in de bloemlezing 
Het vader-huis bijna volledig opgenomen. 

WIÏÏE HOEVEN 
ACHTER DE ZOOM 

Over Paul Van Ostaijen (1896-1928) ge
tuigde Karel Van de Woestijne: hij „is de 

ï> 
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laatste groote vreugde geweest in mijn jong
ste literaire leven: zij blijft stralen in mij". Met 
het fenomeen Van Ostaijen breekt het mo
dernisme door dat bepalend zou worden 
voor nieuwe ontwikkelingen in de Vlaamse 
poëzie van de twintigste eeuw. Tegen de 
eenzijdig etische kriteria waarmee literatuur 
in zijn dagen werd beoordeeld, zette hij zich 
scherp af. Zijn intellektueel-artistieke zoek
tocht Is de geleidelijke uitzuivering, zowel 
teoretisch (in zijn essays) als praktisch (zijn 
gedichten), van een literair programma: li-
riek, als eksistentiële noodzaak, is het uitge
lezen middel om in de kunst van de nieuwe 
tijd een idee te formuleren over de werkelijk
heid die voor de mens in wezen verborgen 
blijft. 

Zijn eerste bundel Music-Hall (1916) door
prikt de schijnbare harmonie van de illusoire 
wereld van het nachtleven: „Zo is gevallen/ 
... / De ziel die even één was / Wijl zij haar 
blijheid op de kino las". Toch klinkt uit 
Sienjaal{^918) een idealistische toon. Het is 
de lirische pendant van zijn politiek engage
ment als Vlaming en kommunist. Het lange, 
mistieke titelgedicht is een lofzang op de 
wereldgemeenschap van mensen -.„Wij heb
ben de Aarde lief. De ronde, vruchtbare 
aarde." 

Kort na het verschijnen van deze bundel 
vlucht Van Ostaijen naar Duitsland om ver
volging wegens aktivisme te ontlopen. In de 
chaos van Berlijn maakt hij kennis met de 
Duitse avant-garde en begint zijn eigen zoek
tocht naar wat hij later de zuivere liriek zou 
noemen. Ontredderd en gedesoriënteerd 
verliest hij elke houvast, ook zijn vroeger 
idealisme. Cinisme en nihilisme is het enig 
mogelijk antwoord op de onmenselijke en 
eenzame wereld, het failliet van een burger
lijke maatschappij. Men moet de instinktieve 
dinamiek en de geordende tipografische 
chaos van o.m. Bezette stad (1921) zelf 
aanvoelen en zien, wil men zich een idee 
vormen van het tabula rasa waarvoor Van 
Ostaijen had gekozen. 

Uit deze puinhoop zou het „organies ex
pressionisme" of de „zuivere liriek" groeien. 
Poëzie is woordkunst en het gedicht heeft 
een autonoom karakter. Woorden zijn ontoe
reikend om de werkelijkheid te benoemen 
maar de dichter kan wel, door een onbevan
gen spel met de woorden, hun sonoriteit 
aanwenden om de werkelijkheid achter de 
dingen op te roepen. Melopee („Onder de 
maan schuift de lange rivier...") is daarvan 
een klassiek voorbeeld geworden. De ver-

Van de Woestijne heeft als dichter 
niets aan belang ingeboet. 

(foto P. Van den Abeele) 

geestelijking en misterieuze kracht van de 
nagelaten gedichten van Van Ostaijen bren
gen hem in de buurt van Gezelle wiens 
verstechnisch vermogen hij trouwens be
wonderde (getuige zijn Guido Gezelle-ge-
dicht) én deelde. 

Mare Reynebeau stelde een royale bloem
lezing samen die de poëtische evolutie van 
de dichter uitstekend illustreert. 

• • • 

Drie grote dichters, gekweld en gelouterd 
met een eigen schriftuur, een eigen mistiek. 
Door het woord gedreven wegbereiders van 
de moderne poëzie, die — en niet alleen 
dank zij de schoolbanken — onverminderd 
standhouden. Gezelle, Van de Woestijne en 
Van Ostaijen worden ons hier aangereikt in 
dne zorgvuldig samengestelde bloemlezin
gen die beslist ook jongeren zullen aanspre
ken en hun de weg wijzen naar de bronnen 
van de moderne poëzie. 

Oudere lezers, voor wie hun namen een 
vage herinnering dreigen te worden kunnen 
voor de prijs van een avondje uit de drie 
dichters in huis halen en er avonden leesge
not aan overhouden. Maar dan wel zoals Van 
de Woestijne, met het ,venster open op den 
nacht", op het trage ritme van „de witte 
wagen" van Gezelle of van Van Ostaijens 
Melopee. 

I-p. 

— Mijn dichten, mijn geliefde. Een keuze uit de 
poëzie van Guido Gezelle. Samengesteld en 
ingeleid door Piet Couttenier. 299 biz. 
— Aan de hoogste kim. Een keuze uit de poëzie 
van Karel Van de Woestijne. Samengesteld en 
ingeleid door Anne Marie Musschoot. 250 biz. 
— Witte hoeven achter de zoom. Een keuze uit 
de poëzie van Paul Van Ostaijen. Samengesteld 
en ingeleid door Mare Reynebeau. 251 biz. 

Uitg. Poëziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 
Gent. 1989. 595 fr. per deel. 

WIN UW TRILOGIE! 
Het Poëziecentrum te Gent schenkt de drie bloemlezingen aan een lezer van WIJ. 

Waarde 1.775 fr. Hij/zij moet dan wel juist antwoorden op volgende drie vragen. Twee 
troostprijzen (de Verzamelde Gedichten van AIce Nahon) liggen eveneens klaar. 

VRMGl 
In de Sleepstraat nr 138 van die stad bevond zich in een koperslagerij het ouderlijk 

huis {Het Vader-Huis) van Karel Van de Woestijne. De dichter schreef er over: 

„Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren, wasstil, daar't in de schaduwing 
der tuinen lag en in de stilte van de rust-gewelfde blaêren..." 

Om welke stad gaat het hier? 

VRMG2 
Op 26 juli 1877 treinde Guido Gezelle van Kortrijk naar Brussel. Onderweg diende de 

dichter van trein te veranderen en schreef in een station het gedicht O Dichtersgeest. 

In de wachtzaal van dit station onthulde de VTB-VAB honderd jaar later een plaat met 
het gedicht. 

In welke Oostvlaamse gemeente staat dit station? 

VRAAG3 
Van Paul Van Ostaijen zijn de regels: 
„Limburg! Land van mijn moeder; 
land gevallen uit 'n Sint-Niklaas-Drooml" 

De moeder van Van Ostaijen was inderdaad van Rekem afkomstig. Maar wat heeft de 
dichter met de gemeente Vücht (nu samengevoegd met Maasmechelen) te maken? 

Antwoorden naar Red. WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel ten laatste tegen 
vrijdag 2 maart 1990. 

Veel sukses! 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

PROVO'S 
Feiten en gebeurtenissen komen als een 

onophoudelijke, eindeloze stroom op ons af 
Net als de eindeloze sekondenstroom van de 
tijd ZIJ ondergaan overigens hetzelfde lot zij 
worden weggetikt uit ons geheugen 

De zogenaamde histonsche feiten en ge
beurtenissen worden echter met weggetikt 
door een kort en droog signaal doch door 
een brede en luidruchtige slingerbeweging, 
die nog even natrilt en nadien opgaat in het 
volgende geluid Achteraf wordt het dan 
bijzonder moeilijk om zich de sterkte en de 
volgorde van elk geluid te hennneren 

Wie herinnert zich vandaag bijvoorbeeld 
dat de algemene gezagskrisis in West-Euro
pa met aanving bij de eclatante studentenre-
voltes van de meidagen van 1968 maar bij de 
provo-bewegiing van 1965 m Amsterdam'' 

De provo-groep werd opgerecht door de 
student Roel Van Duyn, die teleurgesteld 
was om het geringe resultaat van de anti-
atoomakties van toen en m de geest van het 
oude, vergeten anarchisme van F Domela 
Nieuwenhuis, W Godwin en M Stirner op 
provocerende wijze aan maatschappijkritiek 
ging doen De provokaties richtten zich in de 
eerste plaats tegen de ,.regenten" van zijn 
stad, de bestuurders die het simbool vrerden 
van het nodeloos, van het volk vervreemde, 
verdrukkende gezag Twee regenten gingen 

Grimmige Provo-akties werden later 
omgezet in ludieke akties. (eigen toto) 

overigens aan die provokaties ten onder de 
burgemeester en de hoofdkommissans van 
politie Wie het echter wel overleefde was 
prinses Beatrix, die op 10 maart 1966 in het 
onrustige Amsterdam uiteindelijk kon huwen 
met haar fel gekontesteerde verloofde Claus 
van Amsberg en jaren later politiek-pro-
bleemloos koningin van Nederland werd 

Korte tijd na zijn anarchistisch manifest 
van mei 1965 sloot provo Roel Van Duyn zich 
aan bij de magier Robert-Jasper Grootveld. 
Van dat ogenblik af werden de aanvankelijk 
grimmige provo-akties in de eerste plaats 
ludieke akties op Amsterdamse pleinen, 
waaraan werd deelgenomen door de gehele 
Amsterdamse binnenrand, inbegrepen de 
aktrices van de straat-prostitutie Ook de 
witte fietsers en de andere alternatieve op
lossingen dateren uit die dagen 

Die provo-beweging viel reeds in 1967 
volledig stil De politiek-betrokkenen onder 
de provo's reorganiseerden zich als Kabou
ters, Roel Van Duyn het zich verkiezen als 
gemeenteraadslid en werd dus zelf een re
gent Inmiddels was reeds een suggestieve 
geschiedenis van de beweging verschenen 
in Harry Mulisch's Bericht aan de rattenko-
ning, naar het zeggen van H Mulisch ge
schreven in een ,,woede- en lachaanval" 

De slinger-van-de-tijd sloeg overigens 
hard toe zij die van 1970 de Amsterdamse 
damslapers werden herinnerden zich mets 
meer uit het nabije verleden van de stad en 
haar regenten 

Frans-Jos Verdoodt 

ADVERTENTIE 
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KUNSTGREEP 

f 

DE VLAAMSE 
MISSIONARIS 
EN DE KUNST 

Het werk van honderden Vlaamse missio
narissen en missiezusters heeft zowat overal 
ter wereld grondige sporen nagelaten. Niet 
alleen op het pastorale vlak, maar ook op het 
terrein van de algemene volksontwikkeling 
hebben deze zendelingen onschatbare dien
sten bewezen. Ook op het domein van de 
kunst heeft een groot aantal missionarissen 
naam en faam verworven. Het tijdschrift 
„Vlaanderen" wil met haar eerste nummer 
van 1990 geen overzichtelijk naslagwerk bie
den van al wie betrokken is bij dit onderwerp, 
maar veeleer ligt het in de bedoeling van de 
redaktie om enkele representatieve figuren 
centraal te plaatsen. Deze eksemplarische 
benadering verplicht de samenstellers onder 
leiding van Omer Tanghe en Julien Vermeu
len, enkele verdienstelijke kunstenaars naar 
het achterplan te verschuiven, maar het 
biedt hen tevens de kans grondiger in te 
gaan op het oeuvre van vier missionaris
kunstenaars dat in zekere mate representa

tief genoemd kan worden voor de 
naire kunst". 

,missio-

Na een algemeen overzicht over de rol van 
de Vlaamse missronaris door de eeuwen 
heen, volgen vier bijdragen over respektieve-
lijk: Paul Dequeker (architekt-scheutist, Zaï
re), Jac. Bergeyck (letterkundige-francis-

caan, Zaïre), Frans Boon (organist-jezuïet, 
Japan) en Frans Claerhout (schilder-oblaat, 
Zuid-Afrika). 

— Een abonnement op Vlaanderen kost 750 fr. 
(5 nummers). Redaktlesekretariaat: Robert De-
clerck, „Ter Hoogeserlele", Hondstraat 6 te 
8880 TIelt. Tel.: 051/40.11.08. 

ARTE GRAFIKA NR. 5 
Van dit tijdschrift, dat totaal gericht is op 

de grafische kunst in al haar aspekten, 
verscheen zopas het eerste nummer van de 
2e jaargang. Hierin wordt de aandacht ge
vestigd op het oeuvre van Veerie Rooms, 
een van de grootste aktuele grafici in ons 
land. Daarnaast wordt de vrijwel onbekende 
Brugse drukker Colard Mansion uit de 15e 
eeuw in het licht gesteld. In de reeks over 
technieken wordt, speciaal voor de kunstlief
hebber, het drukken van etsen uitgelegd aan 
de hand van talrijke illustraties. Dat kunst 
niet alleen estetisch genot inhoudt maar ook 
een helende invloed kan hebben blijkt uit een 
bijdrage over de Nederlandse kunstenaar 
Michiel Dhont die een heel eigen trainings-
metode ontwikkelde. 

Kalligrafie is weer in opbloei. In een reeks 
verkenningstochten in dit grensgebied van 
de grafiek worden de grootste kalligrafen van 

deze eeuw in vogelvlucht voorgesteld. Sinds 
vele jaren is de zeefdruk in de kunstwereld 
een vertrouwd medium geworden en is er 
nog een grote toekomst voor weggelegd als 
er maar voorzichtig mee omgesprongen 
wordt, zo wordt gesteld in een ander artikel. 
Deze aflevering besluit met de vaste rubriek 
,,grafiekberichten" en met een tentoonstel
lingsagenda over grafische kunst. Zoals 
steeds worden ook enkele kunstwerken van 
de voorgestelde kunstenaars te koop aange
boden. 

— Arte Grafika. Abonnementsprijs: voor Vlaan
deren : 890 fr. op rekening 220-0509594-89 van 
Arte Grafika, Antwerpen. Vbor Nederland: fl. 52 
op Postbankrekening 5937922 van Arte Grafika, 
Hulst. Losse nummers: 240 fr./13 fl. in Vlaande
ren ook in de krantewinkel en supermarkt ver
krijgbaar. 

Het Plus-Sparen van 't Blauwe Fabriekje. 

Ik krijg meer intrest ? 
Geld verdienen? Kan iedereen. Dat 

geld ook meer laten renderen.'' Kan ook 
iedereen... die doet zoals ik. Want bij 
't Krediet aan de Nijverheid geniet ik nu 
van het "PLUS-SPAREN"! 

Al het geld dat ik vóór 30 juni '90 
op m'n spaarboekje stort krijgt een uitzon
derlijke aangroeipremie van 1.73%f bovenop 
•Wettelijk maximum Op jaarbasi 

de basisintrest van 3,75%. Moet ik "my 
money" wel laten staan tot 31 december '90. 
'k Zou voor minder! 

Wil je dus méér verdienen, dan open 
je nu bij 't Krediet aan de Nijverheid een 
spaarboekje en profiteer je net zoals ik van 
dat "PLUS-SPAREN"! Zo gebeurd, en 
't brengt meer op! 

Verhoogde getrouwheidspremie: 
1,75%* sinds l / l / '90 . 



BOEKEN 

DE VERVLOGEN JAREN 
VAN FRANS ERENS 
IE Tachtig en De Nieu
we Gids zegt, denkt di-
rekt aan de meest be
kende figuren van be
weging en tijdschrift: 
Kloos, Van Deysel, 
Verwey, Van Eeden. 

Een minder bekend 
maar zeker niet onbe
langrijk figuur is Frans 
Erens. Zijn zeer zuiver 

literaire produktie is niet zo groot: een aantal 
scfietsen, vertellingen, kritieken, gebundeld 
o.m. in Dansen en Rtiytmen — Vertellingen 
en Mijmeringen, Literaire Wandelingen e.a. 

Erens' belangrijkste werk, van belang zo
wel als autobiografie als om de kennis van 
mensen en gebeurtenissen uit die literaire 
belangrijke periode, is Vervlogen Jaren: een 
lijvig werk, samengesteld aan de fiand van 
een aantal cahiers en notities, door zijn 
vrouw vlijtig genoteerd en bijeengehouden 
en door hem soms gekorrigeerd of bijge
schaafd. De eerste uitgave van dit werk 
verscheen posthuum in 1935. 

ook zijn literaire neigingen komen er boven 
en hij zou er relaties en vriendschappen 
aanknopen die niet alleen voor hem maar 

PARIJS 
Erens werd geboren in een dorp in Zuid-

Limburg, tussen Heerlen en de Duitse grens. 
Hij beschrijft zijn jeugdjaren en de toestan
den toen in die streek. Op de grens, op het 
raakpunt van drie taalgebieden en het over
gangsgebied tussen het Nederlands en het 
Duits, en door de invloed van het nabije 
Al<en, werd vaak door de bewoners beter 
Duits dan Hollands verstaan. Erens herinnert 
zich een lijvig gebedenboek van zijn groot
moeder, in het Duits, waaruit ondermeer bij 
onweer gebeden werd, en hij citeert nog de 
hele oorspronkelijke tekst. 

Na zijn kinderjaren werd hij op kostschool 
gestuurd, naar het Pensionaat Saint Louis in 
Roermond. Zijn grootmoeder zorgde ervoor 
dat hij deftig Nederlands leerde, vrij van 
limburgismen en germanismen. In 1868 
kwam hij op het bekende instituut Rolduc te 
Kerkrade: een school waar heel wat voor
aanstaande Nederlandse katolieken werden 
gevormd. Dan ging hij Rechten studeren te 
Leiden, ging nog vóór zijn kandidaatseksa-
men naar de universiteit van Bonn maar 
besloot al spoedig over te stappen naar de 
Sorbonne. Dat verblijf in Parijs zou voor hem 
niet alleen wetenschappelijk van belang zijn: 

J.C. Brandt-Corstius begint zrjn 
studie over het poêtlscii pro
gramma van Tachtig met de 
vaststelling dat in het laatste 
Itwartaal van de negentiende 
eeuw een diepgaande verande-
ring plaatsgreep in de Wester
se poëzie. Binnen de nationale 
literaturen deden ze zich op 
verschillende tijdstippen voor, 
en ongelijk van intensiteit. En 
in zijn studie De Nieuwe Gids 
als geestelijk brandpunt wijst 
Garmt Stuiveling op de diverse 
interpretaties van de beweging 
van Tachtig en haar tijdschrift, 
en waarschuwt ervoor de bete-
l(enis te willen verengen tot al
leen maar een vernieuwing in 
de poëzie. Maar welke plaats 
neemt Tachtig dan in, zowel in 
de gedachtenstromingen als in 
de kunst? De ambiguïteit juist 
van het inhoudelijke en zijn in
terpretatie zijn tenslotte de 
vooraanstaanden uit de bewe
ging uiteendrijven en de diver
siteiten op politiek, sociaal, li-
teratir en artistiek gebied zou
den ook in De Nieuwe Gids tot 
uiting komen. 
Onloochenbaar is echter de in
vloed op de vernieuwing van de 
poëzie. Dat via het tijdschrift 
ook op het proza invloed werd 
uitgeofend, mag dan al waar 
zijn maar het eklektisme, het 
individualisme van de poëzie 
der Tachtigers is onloochen
baar. Kloos formuleerde het in 
het bekende adagium Kunst is 
de allerindividueelste expres
sie van de allerindividueelste 
emotie. 

ook voor de vernieuwing van de poèzie in 
Nederland van belang zouden zijn. Erens 
wijdt in zijn autobiografie uitvoerig uit over 

Victor Hugo, een van de onderwer
pen uit de Vervlogen Jaren van Frans 
Erens. 

die periode en die relaties: Moréas, Verlaine, 
Victor Hugo, Barrès, Allard, Michelet, Anato-
le France, Emile Zola, J.C. Huysmans zijn 
slechts enkele namen uit die kennissenkring. 
Het grootste deel van zijn autobiografie is 
echter gewijd aan Amsterdamse Herinnerin
gen. Na zijn terugkeer uit Parijs en zijn 
doktoraat vestigde hij zich in Amsterdam en 
daar kwam hij door zijn literaire belangstel
ling al gauw in kontakt met de jongeren die 
de domineesliriek en de verstarde romantiek 
beu waren — zonder echter essentiële pun
ten van de romantiek op te geven. Zijn 
bijdrage tot de beweging van Tachtig ligt 
echter niet in het scheppend werk: Tachtig 
was vooral sterk poëtisch gericht. Maar hij 
was met de Franse poëtische vernieuwing, 
met het simbolisme, vertrouwd als geen 
ander. 
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BOEKEN 

KONFUKT 
Zo gaf Van Deysel toe, dat hij bepaalde 

teksten van hem o m over de Goncourts, 
ideeën en opvattingen van Erens had over
genomen Het verhaal van Erens' artistieke 
belevenis in het Amsterdam op het einde van 
de vonge eeuw is van literair-historisch be
lang, omdat het hier met gaat om de achteraf 
geschreven histone aan de hand van doku-
menten en papiertjes, maar om een getuige
nis van iemand die het heeft meegemaakt Er 
IS het blijvend dispuut tussen de zogezegd 
afstandelijke geschiedschrijving achteraf en 
het verslag van de ooggetuigen iets dat we 
ook in de politieke en militaire geschied
schrijving van heden weervinden De histori-
kus H Van der Dunk wijst in De organisatie 
van het verleden op dit konflikt Erens zegt 
daarover o m „Er is veel duisters in elke 
revolutie in dit geval kan ik uit eigen ervaring 
spreken Er is bij zulk een gebeurtenis 
steeds een atmosfeer geweest die de latere 
historikus met meer kan leren kennen Hij 
moet zijn inlichtingen opdiepen uit papieren 
en boeken die onmachtig zijn om dat levende 
vast te houden " Een vingerwijzing voor al te 
zelfzekere jonge historici van nu' 

Met zijn kennis van de Franse taal, litera
tuur en haar evolutie, heeft Erens bij de 
Tachtigers zelfverrijkend gewerkt Kloos 
werd door Keats en Shelly beïnvloed, zij het 
indirekt Verwey behoorde tot de intimi in de 
Stefan George-Kreis Erens bracht het frisse 
geluid van de nieuwe Franse poëzie Zo 
kwam men mee in een Europese stroming 
de Engelse, Duitse en Franse Van Deyssel 
wilde immers „Holland opstoten midden in 
de vaart der volkeren" 

Behalve de zeer brede kijk van bekenden 
en vrienden uit de literaire wereld — ook de 
Franse — treft bij Erens het scherpe oordeel 
en het inzicht in de betrekkelijkheid van veel 
radikale formuleringen Maar tevens treft ons 
de onverminkte trouw aan een levensopvat
ting en een geloof, dat hij tot zijn laatste 
levensdagen blijft belijden en dit vaak mid
den een totaal anders gencht milieu 

Erens, die de Belijdenissen van Augusti-
nus en de Navolging van Kristus van Thomas 
a Kempis vertaalde, schrijft op het einde van 
zijn indrukwekkende en voor de literaire 
geschiedenis van het einde der vorige eeuw 
vaak revelerende autobiografie „Ik word 
gekend door de Vader en dat is mij tenslotte 
genoeg" 

Deze nederigheid tekent de grootheid van 
de mens, die met op het voorplan trad, maar 
die zeker in de ontwikkeling van een belang
rijke episode uit onze literaire geschiedenis 
een rol heeft gespeeld 

Jos Vinks 

HET DAENSISME 

WEST-VLAANDEREN 
BIJ uitgeverij Mare Van de Wiele (Brugge) 

verscheen het afgelopen jaar een merkwaar
dig boek van Koen Rotsaert over Het Daen-
sisme in West-Vlaanderen 

Eigenlijk is het reeds het zesde deel in de 
reeks Vlaamse Historische Studies, een 
merkwaardige reeks van publikaties, uitge
geven door het Genootschap voor Geschie
denis 

FONTEYNISME 
Auteur Koen Rotsaert is een autoriteit op 

het vlak van de kennis en de studie van het 
Daensisme Reeds in 1975 verscheen van 
zijn hand een bijdrage over Priester Fontey-
ne en het Fonteynisme te Brugge (Heemkun-
dige Kring, Maurits Van Coppenolle, Brugge 
1975) 

In dit werkje beschreef Koen Rotsaert het 
levensverhaal van priester Flonmond Fon-
teyne, een sociaal-bewogen priester die in 
1925, in vrij duistere omstandigheden en ver 
van zijn geboorteland moest sterven Pries
ter Fonteyne had ooit, samen met priester 
Adolf Daens uit Aalst, grote beroering ge
wekt in het Belgisch politieke leven en in 
kringen van katolieke konservatieve macht
hebbers Het leverde hem aan de debetzijde 
van zijn bestaan een veroordeling op door de 
toenmalige Brugse bisschop en zelfs door 
het hoogste kerkelijke gezag te Rome De 
kredietzijde situeerde zich dan weer in Brug
ge, waar pnester Fonteyne in 1911 tot ge
meenteraadslid werd verkozen en het jaar 
daarop zelfs een parlementszetel veroverde 

Dat Koen Rotsaert heel wat weet te vertel
len over het Daensisme werd intussen ook 
reeds bewezen door het feit dat hij m 1984 de 
Daensprijs kreeg en dat hij ook door het 
Westvlaams provinciebestuur reeds met een 
ereplaket werd onderscheiden omwille van 
zijn studie over pnester Fonteyne en het 
Brugse Daensisme 

SPREKERSBOND 

eerst en vooral het toenmalig tijdskader de 
Vlaamse kwestie laat zich reeds duidelijk 
gevoelen en ook de sociale beweging komt 
volop op gang De beweging, aanvankelijk 
alleen in het Aalsterse bekend, slaat uit als 
een brand naar andere streken van het land 
Ook West-Vlaanderen komt duidelijk in de 
greep van het Daensisme In Brugge, waar 
de beweging beter bekend is onder de noe
mer Fonteynisme skoort men zelfs 16 % van 
de stemmen Zeer zeker vras dit een doorn in 
het oog van hel konservatieve-katolieke 
Brugge van die tijd De auteur schetst eerst 
de tipische Westvlaamse toestanden, waar
bij het partikulansme en de ekonomische 
krisis mekaar wonderwel wisten te vinden in 
hun verzet tegen een autontair bisdom Brug
ge Zo schetst hij voorts het ontstaan van de 
beweging, aiover de Zuidvlaamsche Spre
kersbond, de Vrije Vlamingen en De Klau-
waert te Brugge Eigenlijk vormt het boek 
een prachtig naslagwerk dat in geen enkele 
(Westvlaamse) biblioteek mag ontbreken 

MEESTER LAMBRECHT 
In dit hoofdstuk vermeldt de auteur ook de 

Kortrijkse advokaat Victor Lambrecht, naast 
Ducatillon en Karel Bethune een der spilfigu
ren van de Sprekersbond Infeite betreft het 
de Oostrozebeekse advokaat Victor Lam
brecht (1864-1948), een man wiens naam 
ook reeds op de lijsten van de Raad van 
Vlaanderen figureerde Een zeer Vlaamsvoe
lende advokaat uit de knngen rond Tack en 
Lootens, waaruit zich later de Visscherie-
kring zou ontwikkelen te Oostrozebeke (in 
het interbellum was de Visschene een be
kend Vlaams-nationaal ontmoetingscen
trum) 

Victor Lambrecht was wel advokaat aan de 
Kortrijkse Balie, vandaar wellicht dat Koen 
Rotsaert hem als Kortrijks advokaat citeerde 
Voor het overige is het boek een zeer ge
slaagd dokument dat een uniek beeld geeft 
van de Vlaams-sociale ontwikkeling tijdens 
de eeuwwende 

L. Demedts 

— Vervlogen Jaren. Frans Erens. Uitg. Privé-
domein, Arbeiderpers, Amsterdam — 468 biz., 
1138 fr. 

Het Daensisme ontstond op het einde van 
de vorige eeuw en bracht heel wat dissidente 
katolieken en radikaal-Vlaamsgezinde de-
mokraten onder één vlag Rotsaert schetst 

— Het Daensisme m West-Vlaanderen Koen 
Rotsaert. Uitg M.V d.Wlele, Brugge. 251 bIz., 37 
l i l , 950 fr Leden van het Genootschap voor 
Geschiedenis krijgen 20 % reduktie. 
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MUZIEK 

OPERA ALS FEESTGESCHENK! 
L'lnfedelta Delusa is de eerste Italiaanse 

opera van Joseph Haydn (1732-1809), die in 
zijn geheel bewaard is gebleven. 

De opdrachtgever was prins Nikolaus Es-
terhazy. Hij schonk deze opera aan Maria 
Anna Lunati Visconti, de weduwe van zijn 
broer, voor haar naamfeest. Het libretto, van 
de hand van Marco Coltellini — die reeds 
voor Mozart, Gluck en Traetta libretti schreef 
— toont zeer duidelijk het vernieuwende 
karakter van deze opera. Haydn voert niet 
langer mitologische goden ten tonele maar 
simpele Toscaanse boeren. 

Kompositorisch staat L'lnfedelta Delusa 
bol van de nieuwigheden en de muzikale 
eksperimenten. Naarmate de opera vordert 
ontdekken we de sterk uitgetekende karak
ters van de verschillende personages. 

De Vlaamse Opera nodigde La Petite 
Bande uit om deze uitzonderlijke Haydn-
opera gestalte te geven. Philippe Lenaël, 
specialist in het ensceneren van historische 
opera, staat in voor de regie in het dekor van 
Dante Ferretti en de kostuums van Gabriela 
Pescucci. 

De soli zijn Nancy Argenta (Vespina), Lena 
Lootens (Sandrina), Christophe Prégardien 
(Filippo), Markus Schater (Nencio) en Ste
phen Varcoe (Nanni). Het geheel staat onder 
de muzikale leiding van Sigiswald Kuijken. 

LIEFDE 
„De beste manier om kunst te benaderen 

is de liefde, de slechtste de kunstkritiek", 
aldus de dichter R.M. Rllke. 

Met dit citaat zouden wij elke bespreking 
over kunst willen inzetten. Dé voonwaarde 
om een kunstwerk in ons kans te geven om 
,,een gebeuren" te worden is onze ingesteld
heid, onze openheid, onze bereidheid tot 
,,medespelen". Kunst beleven is in feite 
liefde bedrijven met het kunstwerk. 

Wie alleen maar in de vizie van de vertol
kende uitvoerder(s) de eigen vooropgezette 
mening bevestigd wil zien, verstikt meteen 
wat een onvermoede ontdekking kan worden 
in het muggengaas van de bijvoorbaat ge
programmeerde kritiek. 

Net als bij elke opera-uitvoering (van welke 
vizie dan ook) vraagt ook Haydn's opera van 
de toeschouwer-luisteraar de welwillende in
leving in de vertolking door La Petite Bande, 
de regisseur en de zangers gebracht. Deze 
vertolking koos bewust voor een historische 
uitvoering. 

HISTORISEREND 
Alhoewel een historische rekonstruktie 

nooit helemaal kan en ook niet betracht werd 
in de vizie (iedere opvoering in Haydn's tijd 

Joseph Haydn (1732-1809) sneed met 
L'lnfedelta Delusa niet in de huid van 
het leven, maar leverde toch een 
muzikaal-teatraal hoogstandje. 

zal ook wel anders geweest zijn) — toch 
hebben de regisseur, de kostuumontwerper 
en de dekorbouwer zich bewust geïnspireerd 
op schilderijen van Franse Rococo-schilders 
als Fragonard en Boucher (ook Chardin komt 
om de hoek kijken), en van Italiaanse als 
Guardi. 

Zo akteren de zangers als marionetachtige 
mimespelers, die gebaren en taferelen uit 
schilderijen van hogervermelde schilders tot 
tableau vivant voor ogen toveren. Ook het 
dekor baseert zich op dezelfde schilders. Het 
resultaat is dan ook een verrukkelijk lichtvoe
tig spel in éénklank met wat Haydn muzikaal 
heeft bedoeld. 

Van La Petite Bande is het historiserende 
spel (op historische instrumenten) voldoende 
bekend. Het ensemble heeft een warme 
intieme klank, en Kuijken dirigeert vinnig, 
transparant en levendig. De eerste winnaar 
van deze operavoorstelling is dan ook de 
muziek. Maar ook de zangers-akteurs in 
éénklank met het orkest, presteren een ho
mogeen palet van muzikale en teatrale kui
tuur. 

In deze eenheid voert Nancy Argenta als 
Vespina de boventoon; vooral door haar 
natuurlijk en ekspressief zang- en akteerta-
ient schraagt zij in feite de opera. 

Lena Lootens (een zangeres van bij ons) 
als Sandrina, akteert minder briljant maar 
verrast met een aangenaam en glashelder 
stemtimbre. Markus Schater als Nencio ver
tolkt zijn rol met geloofwaardige flair, ge
volgd door Stephen Varcoe als Nanni en 
Christophe Prégardien als de rijke boer Filip
po. Van alle akteurs werkte deze laatste met 
al te doorzichtige tiks en te gemimeerde 
gebaartjes wel wat op de zenuwen. 

HOOGSTANDJE ~ 
Maar volmaaktheid is zelden in deze we

reld, laat staan in de komplekse wereld die 
opera heet. Zo vonden wij (al onze welwil
lendheid ten spijt) het dekor echt te groot en 
te zwaar (en te realistisch bovendien) voor 
een luchtig gebeuren dat zich situeert in het 
delikate sfeergebied tussen droom en werke
lijkheid, zo eigen aan de rococo-opera. 

Al snijdt Haydn's opera en de uitvoering, 
hier even besproken, niet in de huid van het 
leven, en aat zij dus geen littekens na in het 
geheugen van het gemoed... Toch heeft het 
leven en het gemoed ook recht op dit feeste
lijk muzikaal-teatrale hoostandje. Hooges-
tandje door de VLOS (andermaal) hoog
staand gebracht. Vermeldingswaard is ook 
het prachtige programmaboekje met tekst en 
dulding. 

Zo timmert de VLOS, met té geringe mid
delen, maar met het jeugdige elan van het 
entoesiasme, verder aan de weg van een 
vernieuwde en vernieuwende Opera Voor 
Vlaanderen. Zij die op de ,operatrein" van de 
VLOS hun plaats verzekeren kiezen voor een 
spoor met grote toekomstmuziek. Aan U 
deze trein niet te missen. 

H.v.d.P. 

DE VIAAMSE OPERA 

— Nog te zien: op 9 febr. om 20u. en op 11 febr. 
om 15u. Plaatsbespreking In de Vlaamse Opera, 
Frankrljklei 3, 2000 Antwerpen, van 11 tot 18 ur. 
(tel. 03/233.66.85) en In de Vlaamse Opera, 
Schouwburgstraat 3,9000 Gent, van 10 tot 16u. 
(tel. 091/25.24.25). 
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MUZIEK 

BIJBELSE ZANG 
Onder het motto „Psallite" geven koren en 

ensembles van het Brussels Konservatorium 
o I V Juliaan Wilmots op donderdag 22 fe
bruari 1990 in de koncertzaal van het Kon 
Konservatonum van Brussel een uitzonder
lijk vokaal koncert Sinds de koorklas in 1970 
van start ging, werden reeds vele program
ma's van allerlei aard gerealiseerd, telkens 
boeiden ze door hun originaliteit, zowel als 
door hun artistiek hoogstaand peil 

Voor 1990 werd gekozen voor een „Bij
bels" programma van groot allure Kenners 
weten immers dat de „Chichester Psalms" 
— in 1965 gekomponeerd door L Bernstein 
— , werkelijk majestatische verhevenheid 
oud-testamentische grootheid uitstralen Het 
werk IS gemaakt voor koor, altus-solo, orgel, 
harp en slagwerk Ze worden omkaderd door 
het ,,Zonnelied", een modern werk van W 
Kerstens, met verve en grandeur gekompo
neerd op Franciscus' ode aan de Natuur en 
zijn Schepper De bezetting is hier koor, 
twee piano s, trompet en pauken 

Tenslotte orchestreerde en bewerkte J 
Wilmots een Suite van zeven Spirituals voor 
koor, soil, orgel, piano, kopers en slagwerk 
Met hun vaak schrijnende klachten, afgewis
seld met bijbelse vreugde en hoop, staan ze 
heel dicht bij de aktualiteit van onze humane 
wereldproblematiek 

Speciaal voor dit koncert wordt het vokaal 

ensemble van het Konservatorium aange
vuld met het koor „Resonans" van de Kunst-
humaniora Brussel, voorbereid door Lou Van 
Cleynenbreugel Koren en Instrumentaal En
sembles vormen alzo een honderdkoppig 
„apparaat" waarmee dingent Wilmots hoopt 
de toehoorders een koncertavond te bieden 

die door zijn ekspressie en overdracht zal 
blijven nawerken 

Koncertzaal Koninklijk Konservatorium Brussel. 
Regentschapsstraat 30a — 1000 Brussel, tel.: 
02/513.45.87. 
Toegangsprijs:200fr., reduktiehouders: 100fr. 
Konservatoriumstudenten - gratis 

HERMAN VAN VEEN: 
BIJNA UITVERKOCHT 

Op dinsdag 13 februari e k start de uitge
breide Vlaamse toer van Herman van Veen 
in de Leuvense Stadsschouwburg Hij is er 
eveneens op 14 en 15 februari, waarna hij op 
16 en 17 de Stadsschouwburg van Kortrijk 
aandoet (uitverkocht i) en op 20 en 21 zaal 
Vooruit te Gent die net als van 22 tot en met 
24 februari het kultureel centrum van Hasselt 
zijn uitverkocht 

Voor Leuven resten er nog enkele plaatsen 
in het Amfiteater, en men kan nog bellen op 
het nummer 016/22 21 13, tussen 9 en 11 
uur 

Anderzijds is Van Veen van 2 tot en met 31 
maart (behalve op zondag en maandagen) in 
de Antwerpse Arenbergschouwburg, en ook 
daar zijn reeds 16 van de 22 speeldagen 
uitverkocht Enkel op zes weekdagen zijn 
nog plaatsen beschikbaar, en dnngend re
serveren is gewenst aan het loket van de 
Arenberg, dagelijks van 11 tot 16u, en op 
zaterdag van 11 tot 14 uur, op telefoon 
03/232 86 20 of 23211 14 Na Antwerpen 
trekt hij op toer door eigen Nederland, waar
na hij Frankrijk, Duitsland en ondermeer ook 
de VSA aandoet I 

S.D. 

ADVERTENTIE 
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FEESTEN ZONDER RISIKO! 
KWALITEIT PRIMEERT OP ALKOHOLGEHALTE 

i987et r 1 lU 

ENTALKOHOLISIERTFK «TISSWlilN 

\0N AlCOHOLK Wi^^ VIM SA.'tó AJXOOÏ, 

PRODUCFD AND BÜiriJËU M 'STESI CERMANV 

2 soorten w/itte wijn (75 cl) 
met minimum aan 

alkoholgehalte 
(max 0,3 % vol -

26 kalorien pro 100 ml) 

Proef onze uitstekende 
Glühwein 

(in flessen van 1 I) 

EKSKLUSIEF VERDEELD 
DOOR 

FIRMA ABTS 
TIENSESTWG 63, 

KORBEEK-LO 
016-46 03 11 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 27 
HORIZONTAAL 

1. Het helpt, een middeltje met deze eigen
schap (7) 

4. Ze schijnen het l<oud te hebben in deze 
Brabantse plaats (7) 

8. Slurpende en spuwende watermolen 
(10) 

10. Hij snijdt via een lichaamsholte (11) 
12. Hinderlijke rij die bovendien voortdurend 

van lengte wisselt (4) 
13. Omdat hij beproeft een vaste job te 

krijgen, zet hij de pas erin (10) 
14. Arbeidzame mensen, al klinkt het tegen

overgestelde (7) 
16. Spittende edelman (5) 
17. In verkiezingstijd hebben ze het in deze 

Oostvlaamse gemeente 's nachts druk 
(6) 

18. Bij zo'n dagblad krijgt je eerst bevel om 
je te verwijderen en vervolgens om er
gens iets te plaatsen (5) 

19. Vat (4) 
20. Dat valt en valt maar, en nooit hoor je het 

(6) 
VERTIKAAL 

1. Vele honderden bladzijden telt zo'n boek 
(3) 

2. Iemand die zó is, kun je verder geen 
plezier doen (5) 

3. Verzoek in een vergadering om bij het 
onderwerp te blijven (3,4) 

5. Als je naar binnen kijkt, kun je het pas 
begrijpen (7) 

6. Voor als de bazen dorst hebben (12) 
7. Een idee dat zomaar komt neergetui-

meld (5) 
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9. Om daaruit water te tappen, moet je 
eerst je huis verlaten (11) 

11. Dit dier heeft de wijsheid in pacht (3) 

13. Zo'n sein kan een waarschuwing inhou
den (7) 

15. Onderwijsinstituut, maar ook een vorm 
van onderwijs geven (7) 

OPLOSSING OPGAVE 26 
Horizontaal: 3. bedot; 6. gemeente
huis; 8. tof; 10. misrekening; 11. blok; 
13. soldeniers; 14. snee; 15. builen
pest; 17. sneltram; 19. Standaard. 

Vertikaal: 1. getuig; 2. worstelen; 4. 
onbeknot; 5. menigeen; 6. glinstert; 7. 
merklap; 9. fikte; 12. maizena; 16. 
emmers; 18. raar. 

WINNAAR 
OPGAVE 25 

Uit de vele korrekte inzendingen werd H.H. 
uit H. getrokken. In verstaanbare taal is dit: 
Henri Hermans, 3530 Houthalen. Hij woont 
er op de Grote Baan 110. 

SATERDAG 
President voor één Duitsland 
Willy brandt van verlangen. 

Kabinetten slanken af 
VerDhoore! 

Ballet moet inleveren 
The Last dance? 

DDR-burgers blijven vluchten 
Zij pakken de Gorbiezen. 

CM: rekord frankskes leggen 
Déérzit geld! 

Documenta voorgesteld 
Jan Hoetsepot. 

„Wie zei daar, ernstig 
gemeend: „dat hij aan de dood 
ontsnapte"?" 

M. Giiiianis 
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DE BE DOET 
TROONSAFSTAND 

H
ENK BAARS is geen onverdien
stelijk wereldl<ampioen. Hij 
meldde zich in de voorbije jaren 
geregeld in de Superprestige-
wedstrijden alhoewel hij zeker 
niet voor een geboren winnaar 
doorgaat. Integendeel. Meestal 
komt hij in de beslissende me
ters scherpte tekort. Maar liever 
Baars dan Pascal Richard. De 
Zwitser wekte weer even de in

druk in die ene koers vernietigend te zullen 
toeslaan. Gelukkig kwam het zover niet. 
Gelukkig omdat het niet opgaat dat de regen
boogtrui over de schouders wordt getrokken 
van een coureur die zich hooguit twee weken 
per jaar een echte veldrijder toont. 

BIÏÏERE KELK 
Verder hoeft de onttroonde Danny De Bie 

zich voor niets of niemand te schamen. Hij 
was in de voorbije maanden vaak een briljant 
en altijd een waardig wereldkampioen. Hij 
schuwde nooit zijn verantwoordelijkheden. 
Hij liet wat zien en werd de schitterende 
laureaat van de Superprestige. Dat hij in 
Getxo tekort schoot mocht niemand verwon
deren. Voor De Bie was het seizoen lang en 
zwaar en hij reed altijd en overal voor de 
overwinning. Zijn sponsors mogen zeker niet 
klagen. We twijfelen er niet aan dat Danny, 
die helemaal geen drukte verkocht over zijn 
verloren trui volgend seizoen opnieuw bij de 
besten zal behoren. Misschien vinden we 
daar ooit ook nog eens Roland Liboton terug. 
De crack van weleer zal in de voorbije 
maanden zijn lesje wel geleerd hebben. 
Aanleg alleen volstaat niet langer. Er komt 
veel meer bij kijken: toewijding,, discipline, 
metodische voorbereiding en onverzadigde 
ambitie. Roland miste het in de voorbije 
maanden allemaal en pas naar het einde toe 
wekte hij de indruk begrepen te hebben. We 
vermoeden dat bondscoach Erik De Vlae-
minck zich tijdens de zomer vooral met hem 
zal,,proberen" bezig houden. Zonder enige 
waarborg natuurlijk. 

In Getxo dronk verder ook Adri Van der 
Poel een bittere kelk. Adri, niet voor niets de 
schoonzoon van... Raymond Poulidor, ein
digde voor de vierde keer tweede in de 
regenboogkoers. Men zou voor minder wan
hopig worden. Tot op een kleine kilometer 
voor de streep verliep alles nochtans naar 
wens. Hij was zich al aan het opmaken voor 

zijn zegevierende eindspurt toen Simunek 
letterlijk en hijzelf figuurlijk tegen de vlakte 
ging. 

GEEN GEDULD 
Geen medaille voor onze renners bij de 

profs ondanks Brauwerke, die heel verdien
stelijk reed. Bij de liefhebbers had de bond 
resoluut voor de jeugd gekozen en... Chris-

Het wereldkampioenschap 
veldrijden is per definitie een 
onvoorspelbare koers. Wie als 
favoriet vertrekt is doorgaans 
al half verloren. Liboton onder
vond het herhaaldelijk. 
Vorig jaar werd Danny De Bie 
onverwacht 's werekis beste. 
Men had met zijn winstkansen 
gewoon geen rekening gehou
den. Hij verraste toen vriend en 
tegenstander en had zelfs niet 
de minste meeval nodig. 
In het Baskische Getxo heeft 
de Nederlander Baars hem dit 
nagedaan. Alhoewel. Baars 
had wei geluk toe Simunek in 
de slotfaze onderuit ging en 
daardoor ptots een kloof van 
vijftig meter viel achter de rug 
van de Nederlartders. Baars, 
die eigenlijk al begonnen was 
de spurt aan te trekken voor 
Adri Van der Poel, ging op volle 
kracht door en won... tot een
ieders en eigen verbazing. 

tian Hautekeete, die m een goede dag zelfs 
voor een kanshebber zou kunnen doorgaan, 
thuis gelaten. Men hoefde zich over de halve 
mislukking dan ook niet te verwonderen. Dat 
het bij de junioren zo mogelijk nog slechter 
afliep, ven/vonderde ons meer. Alhoewel. De 
mentaliteit van onze jonge veldrijders ver
schilt niet zoveel van deze van onze zoge
zegde beloften op de weg. Ze hebben weinig 
of geen geduld, rijden teveel en willen te vlug 
geld verdienen. Ze hebben geen geduld, ze 
bouwen niet op en zijn mentaal versleten 
wanneer ze eigenlijk nog alles moeten bewij
zen. Winter en zomer, veld en weg zijn dus 

Danny De Bie werd onttroond door de 
Nederlander Henk Baars, (foto VUM) 

duidelijk aan elkaar gebonden. Dat vindt ook 
Hein Verbruggen, de sterke man van het 
profwielrennen. 

De Nederlander uit Waals Brabant wil nu 
ook een wereldbekerkompetitie in het veldrij
den uit de grond stampen. Ondanks de 
Superprestige — de jongste jaren duidelijk 
geïnternationaliseerd maar toch nog altijd 
een overwegend Vlaamse aangelegenheid 
— daardoor fataal in het gedrang zal komen 
kan men het initiatief alleen maar toejuichen. 
Wanneer er ook in het veld FICP-punten 
zullen kunnen worden verdiend, zullen de 
betere sponsors, de sterkere ploegen zich 
melden. De veldrijders, die ondanks alles 
toch nog altijd stiefmoederlijk worden behan
deld, zullen daar wel bij varen. Financieel en 
sportief en dat hebben ze wel verdiend. De 
konkurrentie zal daardoor nog zwaarder en 
de kompetitie nog aantrekkelijker worden. 

Vermoedelijk zullen meer wegrenners hun 
kans komen wagen en dat kan voor verras
sende ontwikkelingen zorgen. 

Er staat dus wel een en ander te gebeuren. 

Flandrien 
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SPORT 

VOER VOOR DESMOND MORRIS 
Het Franse rugby is vorige zaterdag plat 

gegaan. In een uitverkocht Prinsenpark — 
180.000 gegadigden uit binnen- en buiten
land voor 50.000 kaartjes — werden de 
Tricolores met maar liefst 7-26 door de Engel
sen verslagen. Daarmee werd in het vijflan-
dentornooi een streep getrokken onder het 
jarenlange overwicht van onze zuiderburen. 
Het heet nu dat Engeland op weg is naar de 
„grand slam". Wat overeenstemt met vier 
overwinningen met een seizoen zonder ne
derlaag. 

Engeland, dat eerder al met... 27-0 tegen 
Ierland had gewonnen, moet nog wel Schot
land en Wales partij geven maar algemeen 
wordt aangenomen dat dit geen problemen 
zal opleveren. 

In Frankrijk kon men met de nederlaag niet 
lachen. Rugby is daar een doodernstige 
zaak en het traditionele chauvinisme doet de 
rest. Het volstaat er L'Equipe op na te slaan 
om de „ernst van de situatie" te begrijpen. 
We durven onze Franse broeders nochtans 
een raad geven. In de sport is niets eeuwig. 
Golfbewegingen in de prestatiekurve zijn 
onvermijdelijk en bovendien ook nog aan
trekkelijk. Het is een verhaal van eeuwig 
opnieuw beginnen, van altijd andere uitda
gingen. 

Rugby blijft desondanks een ongewone 
sport. Het mag toch wel verbazing wekken 

In het Vijflandentornooi moeten de Fransen na jarenlang overwicht, de 
hoogste eer laten aan Engeland. Rugby trekt ook in Frankrijk erg veel volk. In 
het Prinsenpark kwamen meer dan 50.000 toeschouwers opdagen. 

dat dit „rauw bedrijf voor mannen uit één 
stuk" over zoveel „gedisciplineerde" simpa-
tizanten beschikt. Voor zover wij weten vie
len er in belangrijke rugbymatchen nog nooit 
ernstige incidenten te betreuren. Integen
deel. De wedstrijden stralen altijd een feeste
lijke stemming uit. Ook in het door windstor-
men geteisterde Parijs was dit opnieuw het 
geval. Misschien moet Desmond Morris er 
maar eens een boek aan wijden. De meeste 
faktoren die voetbal zo gevaarlijk heten te 
maken zijn hier immers ook aanwezig al 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Vincent 

Zijn brieven behoren tot de wereldliteratuur. Aan zijn kunst vergaapt 
zich de halve mensheid. 1990 is het jaar van Van Gogh, een eeuw na 
zijn dood. Mega-tentoonstellingen staan op stapel. In Knack begint 

een vierdelige reeks. Deel 1: Van Gogh was een Japanner. 

Geld lenen 

Een huis kopen of bouwen, een 
bezoek aan het autosalon, een 
zelfstandige die in zijn zaak in
vesteert : bezigheden waar finan
ciering aan te pas komt. Geld le
nen: hoe gaat het, wat kost het? 
Een dossier in Knack, deze week. 

De geur 

Wetenschappers vragen zich al ja
ren af waarom de mens zijn reuk-
vermogen zo weinig gebruikt. 
Volgens een nieuwe teorie zou dat 
met de evolutie van seks te maken 

hebben. Deze week in Knack. 

Walter Hill 

Niemand maakt zo'n razend 
knappe aktiefilms als Walter Hill. 
Met het noodlotsdrama ,, Johnny 
Handsome" verkent hij nu het 
film noir-genre. Een Knack-
interview uit Toronto. 

En meer... 

• De derde faze: de echte diskus-
sie is nu begonnen. • Reportage: 
Chili na Pinochet • Tennis: Bec
ker in Brussel. 

schijnt vooral de arbitrage ons eenvoudiger 
en meer doorzichtelijker en mogelijk worden 
hierdoor een aantal frustraties weggenomen. 

HEILIGE 
TRADITIE 

Gelukkig zijn er nog Britten om de tradities 
in ere te houden. In de marge van ons 
nationaal sportgebeuren eisten ook de vier
jaarlijkse Commonwealth Games enige aan
dacht op. In Auckland streden atleten uit 56 
landen die ooit het eens zo machtige Impe
rium van de Queen vormden voor goud, 
zilver en brons. Dat het Gemenebest niet 
meer zoveel voorstelt, dat het Verenigd Ko
ninkrijk nog hooguit een herinnering is, 
vormde geen beletsel. De Engelse televisie 
besteedde er uren nachtuitzendingen aan. 
Het golden als het ware de Kleine Olimpi-
sche Spelen. Een heerlijk volkje is dat toch. 

In Auckland ging vorig weekend ook de 
vierde etappe van de vijfde Whitbread Round 
the World Zeilrace van start. Deze avontuur
lijke wedstrijd groeit in populariteit, krijgt 
almaar meer belangstelling en... vindt meer 
en meer sponsors. Het staat nu al vast dat de 
Whitbread '93 nog meer boten zal aantrek
ken en nog meer belangstelling zal loswe
ken. De media spelen ,,het avontuur" mee. 
We vermoeden trouwens dat dit soort evene
menten met de tijd een echte bedreiging 
wordt voor de gevestigde sportdisciplines. In 
de wereld van vandaag verlandt men onop
houdend naar nieuwe uitdagingen, naar on
bekende horizonten. De kombinatie van 
sport en avontuur schijnt deze behoefte te 
kunnen en te zullen invullen. 
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BIOS 

KIJK HACKMAN IS WEER BEZIG 
Heb The January man van Pat O'Connor 

bewaard voor februari. Misschien spelen ze 
de prent dan ool< nergens meer. Deze film 
met Kevin Kline, Susan Sarandon, Mary 
Elisabeth, Mastrantonio, Harvey Keitel en 
Rod Steiger, Is een poging om leuk te doen, 
over een serie-wurger, die wordt opgespoord 
door de superdetektive Nick Starkey. Van 
AIDS ook nog nooit gehoord, als je het 
gemak ziet waarmee spelletjes onder (en 
boven) de dekens aangevangen. Als je weet 
dat O'Connor ook de maker van Cal is, 
begrijp je helemaal niet wat hij hier komt 
doen. Verdwaald zeker? 

Gene Hackman was tijdens de periode 
1985-88 het drukste bezig in Amerika en ook 
in 1989 liet hij zich niet onbetuigd met 
Narrow Margin, Loose Cannons, Another 
Women, Postcards from the edge en The 
Package, die nu op uw bioskoopscherm 
wordt losgelaten. En zet je maar schrap: een 
schitterend geschreven, goed geakteerde en 
snel gemonteerde polltieKe triller komt op je 
af. Johnny Gallagher (Hackman) wordt — 
nadat hij hem enkele fouten heeft aangewre
ven — toch door een van zijn oversten 
uitverkoren om Thomas Bayette {Tommy Lee 
Jones), die het pakje van de titel is, uit 
Duitsland naar de VS over te brengen, als 
gevangene. De overste {John Heard) weet 
dat Gallagher zijn taak niet zal kunnen uit
voeren, want speelt zelf een vuil spelletje. En 
Boyette ontsnapt. Dit laat Johnny echter niet 
over zijn kant gaan. Hij gaat naar zijn ex-

Gene Hackman en Joanna Cassidy in de schitterende politielte triller: 
The Package. 

vrouw, die opgeklommen is in de militaire 
hiërarchie en weldra zitten we tot over de 
oren in Gorky Park, The day of the Jackall en 
French Connection, dit gesaus met een 
snuifje John Le Carré, Richard Condon en 
Len Deighton en Robert Ludlum is ook al niet 

Van 19 februari tot 4 maart heeft in Antwerpen voor de tweede maal het 
Europees kinderfilmfestival plaats. 

De Zweedse tekenfilm „Ratty" uit 1986 is een gesmaakte produktie uit het 
uitgebreide filmaanbod. 

Volgende week besteedt specialist ter zake, Willem Sneer, de nodige 
aandacht aan deze happening. 

ver weg. Haal de fanfare en vertel het heel de 
wereld: dit is superklasse! 

Het is spijtig voor Mickey Rourke, die niet 
zo veel films speelt, maar de keuze van 
diegene die hij wel speelt laat erg te wensen 
over. Nu is er Johnny Handsome van regis
seur Walter Hill en naar een roman van John 
Godey. 

Eerst is er een overval, daaraan neemt 
Johnny {Rourke) deel. Maar er zitten twee 
bedriegers bij, je hebt de sexy Sunny Boyd 
{Ellen Barkin, en zij is waarschijnlijk de reden 
waarom Rourke de rol aannam) en Rafe 
Garrett (een erg gemene Lance Henriksen). 
Die knallen hun medeovervallers neer en 
verdwijnen met de buit. Johnny is enkel 
gewond en belandt in de gevangenis. Daar is 
er een dokter {Forest Withaker) die zich over 
hem ontfermd. Oh ja, Johnny is helemaal 
mismaakt, daarom noemt men hem knap
perd. In een revalidatieprogramma voor mis
dadigers, wordt Johnny op kosten van moe
der justitia verschillende keren geopereerd 
en hij gaat er op de duur veel beter uitzien 
(een beetje als Mickey Rourke?). Hij mag 
ook buiten het ziekenhuis gaan werken en 
wordt er verliefd. Maar de wraak die in hem 
brandt zal hem terug naar het milieu drijven. 
Steeds op de hielen gezeten door een vast
houdende politieman, die hem wat graag zou 
zien hervallen, weeft hij een web omheen 
Sunny en Rafe dat uiteindelijk uiteen wordt 
geblazen In een letterlijk knallend einde. Een 
erg zwart verhaal, erg traag, waarin de 
Walter Hill-momenten van ziek geweld totaal 
misplaatst zijn maar soms de enige manier 
om wakker te blijven. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 10 FEBR. ZONDAG 11 FEBR. MAANDAG 12 FEBR. 
BRT 1 

10 00 1.0 op zaterdag; 16 30 Scaramouch, film, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Schoolslag, spel 18 50 Kilimanjaro, jeugd-
nieuws, 19 20 Lotto- en jokertrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Meester hij begint weer, serie 
20 30 Pretpaleis, TV-film 
22 30 Nieuws 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 Van moord tot moord, film 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant, 18 45 Kere weerom, Virga-
Jessefeesten Hasselt, 19 30 Nieuws 
20 00 Panorama, herhaling 
20 55 Oei, grappen 
21 20 Mijn moederspraek, De Gentse melomanen 

VTM 

16 00 The Gummi Sears, serie, 16 30 Transfor
mers, serie, 17 00 VTM-Super 50, hitparade, 
18 00 Nieuws; 18 05 Flying doctors, serie, 19 00 
Nieuws 
19 30 Dierenplezier, kwis 
20 00 Kommissans Roos, serie 
21 00 Dallas, serie 
21 50 Dear John, serie 
22 15 Nieuws 
22 45 Remember my name, film 

Ned 1 
13 00 Nieuws; 15 30 Ina Boudier-Bakker, portret, 
1610 James Herriot, serie, 17 00 Passage, info 
17 30 Nieuws; 17 40 Passage; 18 26 Weg van de 
snelweg, Duitsland 19 00 Nieuws; 19 20 De Cos
by show, serie, 19 48 Different world, serie 
20 20 Holiday show 
21 54 Welles metes, diskussieprog 
22 40 Solo, meditatief progr 
23 00 Nieuws 
23 11 Drieluik, kunstprogr 
23 57 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 My little pony, sene, 16 30 
Jan achter de schermen, nieuwe jobs, 17 25 
Family ties, sene, 17 50 Klub Veronica kompleet, 
jongerenprogr, 18 20 Top 40; 19 00 Empty nest, 
sene, 19 25 De nieuwe nationale ideeenbus, 
20 00 Nieuws. 
20 29 Sledge Hammer, sene 
21 00 Crime story 
21 50 Veronica sport 
22 25 Gangland, film 
23 55 Nieuws 
00 05 Tender mercies, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal ekstra; 
19 10 Sahara, een verloren paradijs, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 20 Eva Bonhuur, TV-adaptie 
22 14 Honderd meesterwerken 
22 30 Studio sport 
23 00 Nieuws 

BRT1 

09 00 Yakari, serie, 09 05 Tom en Tina, tekenfilm, 
0915 Ovide, sene, 09 35 De Freggels, sene, 
10 00 Eucharistieviering, 11 00 De zevende dag, 
praatkaffee, 13 00 Sunday proms, koncert, 14 00 
Over mijn lijf, gezondheidsmag , 14 30 3 uur 
Jessie, gevarieerd progr, 17 30 Van Pool tot 
Evenaar, toer kwis, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Van Pool tot Evenaar, toer kwis, 18 45 
Sportweekend I; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend II 
20 15 Het volle leven, TV-film 
21 00 Matlock, serie 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 De verovering van het luchtruim, dok serie 

VTM 
14 05 All the rivers run, sene, 15 00 Airport '77, 
rampenfilm; 17 00 De kinderakademie; 18 00 
Nieuws; 18 05 Blauwdrukken voor Amazonia, 
dok ,19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Walters verjaardagsshow, spelprogr 
21 50 Sanseveria, merkwaardige verhalen 
22 00 Nieuws 
22 25 No way to treat a lady, film 
0015 Nieuws 

Ned. 1 

1100 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 1516 
Vara matinee; 1616 Howard's way, sene, 17 06 
Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws; 17 36 Vroege 
vogels, natuurprogr ,1810 \tera's kindermenu; 
19 00 Nieuws. 
19 07 Flying doctors, sene 
19 53 Laat maar zitten, sene 
20 23 Sonja op zondag, praatprogr 
21 13 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 43 Cagney & Lacey, sene 
22 29 De kleinste show, met Bart Peeters 
23 09 Natuurmoment, 
23 43 Natuurmoment 
23 14 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Tijn en 't tientje; 09 15 Nana, jeugdreeks, 
09 45 De toren van pizza's, jeugdmag , 10 05 Wie 
was je opa's opa?, kindergeschiedenis; 10 30 
Who can jump the highest, sene, 11 00 Reiziger 
in muziek; 13 00 Nieuws; 19 00 Onrust, sub-
kultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Van Kooten en de Bie, satire 
20 30 Belevenissen, praatprogr 
20 57 Van Dis in de IJsbreker, praatshow 
21 58 Edens los, sene 
22 50 Blackadder, sene 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 11 00 Eredienst; 11 30 Omroep 
Fryslén; 12 00 Het Capitool, nieuwsanalyse, 
12 45 Chinezen, dok, 18 00 Gemeentewijzer, 
info, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 
20 00 Nieuws. 
20 10 Sjappoo, praatprogramma 
20 40 Beeld van een kind, dok 
21 40 Maan, oerwooud, vuur aarde, dok 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 25 Bericht van de wilde ganzen 
22 27 RVUiWerken aan werk, dok 
22 57 Later 
23 32 Nieuws 

BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Jacobus en 
Corneel, serie, 18 20 Liegebeest, sene, 18 35 
Avonturenbaai, serie, 19 00 De ruimte in, dok 
sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Buren, sene 
20 20 De drie wijzen, kwis 
21 00 Arm klein rijk meisje, serie 
21 50 TOfSPORT, vrijetijdssport 
22 30 Nieuws 
22 50 De ontvoering, sene 

BRT 2 
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Zonen 
en dochters, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Labyrint: Boer of geen boer 
20 50 Gebroken neuzen, dok 
21 30 Uitzending door derden. 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 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 Wie ben ik?, spel 
20 30 MacGyver, sene 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Murphy's law, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 15 Scarlet Street, film, 17 05 
Neighbours, sene, 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 Wllllgenburg, praat
progr 
20 00 De Brug, sene 
21 40 Honderd dagen zonder auto, reportage 
22 15 Brandpunt, Special Hongarije 
22 50 Bertus Aatjes, sprookje 
23 00 Nieuws 
23 10 Mamma Lucia, sene 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro Service Salon; 17 00 
Post, 17 03 Thundercats, serie, 17 30 Toppop 
gold; 18 05 Growing pains, sene, 18 30 Wordt 
vervolgd, tekenfilms en strips, 19 00 Avro sport-
panorama; 19 25 Clao Italia, sportkwis, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Avro's Junior Survival, oproep 
21 20 Opsporing verzocht 
22 05 Avro Televizler, aktualiteiten 
22 55 Snoops, serie 
23 40 Ontdek je plel^, 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 
Deutsch direkt, kursus, 18 00 Medelanders/Ne
derlanders, dok, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, kindennfo, 
19 10 Teleac; 20 00 Nieuws. 
20 20 RVU/Mllieubericht 
20 25 Weerwerk, De zaak Edna Breed 
20 50 De afstand tot dichtbij, film 
21 23 Muziek in de Nederlanden 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 De fllozofen, dok 
23 35 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 13 FEBR. WOENSDAG 14 FEBR. DONDERDAG 15 FEBR. 
BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Mijn levens 
als... de pad, 18 30 De Edison Tweeling serie, 
18 55 Meesters van de animatiefilms, dok serie, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Buren, serie 
20 20 Zeker weten?, praatprogr 
21 25 Lava, liuinor 
21 55 Oogappel, oudermagazine 
22 30 Nieuws 
22 45 The Contract, serie 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Zonen 
en dochters, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Vrouwen van de eeuw, dok 
20 30 Wie slim is, sorteert; info 
21 00 Sprechen Sie Deutsch, kursus 
21 30 Uitzending door derden 
2215 Jazz Middelheim, reportage 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 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 Island Son, serie 
21 00 Klasgenoten, Gaston Roelants 
22 00 Nieuws 
22 30 Jake and the Fatman, serie 
23 20 VTM-Sport 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15 55 Ja natuurlijk extra, natuur
mag ,17 01 Kissy Fur, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 
NCRV Sport op 1,17 40 Disney Parade; 18 44 Op 
de groei, kinderprogr ,19 00 Nieuws; 19 20 De 
roze panter, serie, 19 26 Bull's eye, spelprogr, 
19 51 Roseanne, sene 
20 10 Een tijd van oorlog, serie 
21 14 Bol is de naam, praatshow 
22 04 Signaal, meditatie 
22 12 Hier en nu, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Famous voices, reportage 
23 36 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwenmag, 
17 15 Het erfgoed Guldenburg, serie, 17 52 Het 
luchtruim overwonnen, dok serie, 18 52 Tiktak; 
19 00 Op volle toeren, muziekprogr , 20 00 
Nieuws. 
20 27 Te land, ter zee en in de lucht, spel 
21 29 De TV-dokter, advies 
21 30 De Tros-TV-show 
22 34 De TV-dokter, advies 
22 35 Tros-aktua, aktualiteiten 
23 10 Hoe later op de avond, praatshow 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 05 Tele-
ac; 18 00 Macedonië, dok ; 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugd-
info, 19 10 Bali Triptiek, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Studio sport 
21 03 Annie Anders, dok 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 Klassieke mechanica, kursus 
23 15 Nieuws 

BRT1 

16 00 Streel de oren van de kat, jeugdfilm, 17 30 
Sinja Mosa, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 18 10 Kameleon, 18 40 Bassie en 
Adriaan, serie, 19 00 Uitzending door derden; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 30 Wikken en wegen, konsumenteninfo 
22 30 Nieuws 
22 45 Even diep ademhalen, serie 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Zonen 
en dochters, serie, 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 Kiss my goodbye, film 
21 40 Star, fiimmagazine 
22 00 Nieuws 
22 30 Star 
23 00 Hunter, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand ; 13 00 Nieuws; 15 00 Village évangélique, 
dok , 15 30 De bouw van een zweefvliegtuig, 
dok ,16 25 Ronduit muziek, gospel, 16 31 Tom 
Sawyer, serie, 16 56 De avonturen van..., serie; 
17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 
18 28 Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws; 19 20 
Highlight, Ingemar Olssen 
19 56 The Campbells, serie 
20 25 Bunkeren, wereldgebeuren 
20 35 Aaron Miller, serie 
21 25 Jan en alleman, gevarieerd prog 
22 37 Metterdaad, infoprog 
23 00 Nieuws 
23 10 Mag ik es met je praten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 They made me a criminal, 
film, 17 20 The edge... and beyond, spekt spor
ten, 17 40 B.O.O.S, kinderprogr , 1 8 1 0 Count
down, pop, 19 25 Die 2, serie, 1910 Never say 
never again. Bond-film deel 1, 20 00 Nieuws 
20 30 Never say newer again. Bond-film deel 2 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Tour of duty, sene 
23 25 Pin Up Club, erotiek 
23 45 Cash, beleggingsspel 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Hol
landse Nieuwe, info-reeks, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugd-
info, 1910 Van gewest tot gewest; 19 49 Zend
tijd pol. partijen; 2000 Nieuws 
20 20 Socutera, Aids 
20 25 Brahms-cyclus, klassiek 
21 45 De kunstenaar, eindeksamenfilm 
21 47 Een verkreukelde wereld, animatiefilm 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 50 Studio sport 
23 20 Nieuws 

BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, serie, 
17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Mik, Mak en Mon, sene, 18 25 Carolientje, sene, 
18 40 De tovenaar van Oz, sene, 19 05 Uitzen
ding door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Buren, serie 
20 20 Felice I, spelprogr 
21 00 Blue Marigold, vertelling 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Nieuws 
22 45 Première, nieuwe films 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel, voor migranten, 
19 00 Zonen en dochters, serie, 19 30 Nieuws 
20 00 Sport-extra, tennis 

VTM 

16 45 VTM-Kinderklub; 17 05 Thundercats, se
ne, 17 30 Lassie, sene, 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 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, sene, 17 04 Pugwall, jeugdserie, 
17 30 Nieuws, 17 41 J.J. de bom. School en thuis, 
18 07 Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 
De baas in huis, sene, 1946 Lingo, woordspel 
20 19 Zeg 'ns aaa, serie 
20 47 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 De kloof, diskussieprog 
23 55 Museumschatten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro service salon; 17 00 
Post, voor de jeugd, 17 03 The real Ghostbus
ters, serie, 17 30 Toppop gogo; 18 00 Ontdek je 
plekje. Naarden, 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 Amsterdamned, film 
22 22 Jonge mensen op het koncertpodium, 
klassiek 
23 10 Karel, praatprogr 
23 50 Voorheen van de rug af gezien 
00.25 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
waslijn, immigranten ,1815 Islamitische omroep-
stichting; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoer
naal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 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 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 16 FEBR. 
BRT1 

14.00 Schooltelevisie; 17.30 Sln)a 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 
20.25 Zacht, hard en knettergek, film 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd Is geld, el<on. mag. 
23.00 Het gaat er stuiven, film 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor migranten; 
19.00 Zonen en dochters, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sport-extra, tennis 

VIM 

17.05 Thundercats, 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 The return of the jedl, film 
22.45 Nieuws 
22.55 Sister Kate, serie 
23.40 Crime story, serie 
00.30 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.30 Tao tao, serie; 15.55 De 
vrijdag Is anders; 17.30 Nieuws; 17.40 Lekker 
weg, toer. mag.; 18.10 Solo, ooggetuigen; 18.20 
Kruispunt TV, infomag.; 19.00 Nieuws; 19.20 
Spoorloos, introduktie; 19.25 Waku waku, spel-
show. 
20.00 Spoorloos, sfiow 
21.30 Brandpunt, al<tualitelten 
22.05 Het geheim van de Sahara, serie 
23.00 Nieuws 
23.10 Etat de siège, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Gloss, serie; 16.48 Dieren 
rond de Middellandse Zee, dok.; 17.17 TROS-
Jeugdstatlon; 17.18 Heathcliff and co, serie; 
17.40 Alf op Melmac, serie; 18.04 Bassie en 
Adriaan, serie; 18.15Tros popformule; 18.50 Tik 
tak; 18.55 Tros aktua junior; 19.25 Familie Ou-
denrljn, serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Bananaspllt, verborgen camera 
21.12 De TV-dokter, advies 
21.13 Jongbloed en Joosten, praatshow 
21.54 De fV-dokter, advies 
21.55 Binnenlandse zaken, serie 
22.25 Tros sport 
23.00 Derrick, serie 
00.05 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Me
delanders/Nederlanders, dok.; 18.30 Sesam
straat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis, 
jeugdinfo;, 19.10 Graaf Duckula, serie; 19.35 
Alan B'Stard, serie; 20.00 Nieuws. 
20.20 Jimmy's, serie 
20.50 Cinema 3, info 
21.00 Songfestival, selektle 
22.00 NOS-laat, aktualitelten 
22.45 Songfestival, uitslag 
22.50 Nieuws 

w • M 
I w 'Ü -.ii" 

Sean Connety maakte zijn comeback als James Bond aan de zijde van 
Barbara Carrera in Never Say Never Again. Woensdag 14 febr. op Ned. 2, 
om 19U.10. 

ZATERDAG 10 FEBRUARI 

REMEMBER MY NAME 
Amerik. film ult 1978 met Geraldlne 

Chaplin, Berry Berenson en Anthony Per
kins. Emily is een psichopatlsche vrouw 
die zich, na 12 jaar gevangenis, wil wre
ken op haar vroegere echtgenoot... 
(VTM, om 22U.45) 

ZONDAG 11 FEBRUARI 

NO WAY TO TREAT 
A LADY 

Een geheimzinnige moordenaar zaait 
paniek in New York. De slachtoffers zijn 
alleenstaande vrouwen en telkens laat de 
dader zijn „merkteken" op het lijk ach
ter: de afdruk van rode lippen op het 
voorhoofd. Met een briljante Rod Steiger. 
(VTM, om 22U.25) 

MAANDAG 12 FEBRUARI 

L'AFRICAIN 
Franse komische film van Philippe de 

Broca uit 1983 met Catherine Deneuve, 
Philippe Nolret en Jean-Francois Balmer. 
Charlotte is van plan een vakantiedorp te 
bouwen midden in het oenwoud. Samen 
met Planchet, een brave kruidenier, trekt 
zij op verkenning uit... (RTBf 1, om 
20U.0S) 

DINSDAG 13 FEBRUARI 

LE GENDARME EN 

wordt hij door zijn chef met pensioen 
gestuurd. Dat komt voor hem erg ongele
gen en hij gaat zich dan ook spoedig 
vervelen, met alle gevolgen vandien. 
(RTL-TVi, om 20u.10) 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 

NEVER SAY NEVER 
AGAIN 

James Bond krijgt van de Britse Gehei
me Dienst de opdracht de terroristische 
organisatie Spectre te ontmantelen. Zij 
heeft er immers mee gedreigd twee 
atoombommen te laten ontploffen indien 
niet op haar eisen wordt ingegaan. Ame
rik. avonturenfilm uit 1983. (Ned. 2, om 
19U.10) 

DONDERDAG 15 FEBRUARI 

AMSTERDAMNED 
Ned. triller uit 1987 met Huub Stapel, 

Bert Haanstra en Hidde Maas. Bij een 
rondvaart op de Amsterdamse grachten 
wordt het lijk gevonden van een op een 
beestachtige manier vermoorde vrouw... 
(Ned. 2, om 20U.27) 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 

ANY WHICH WAY 
YOU CAN 

BALADE 
Louis de Funès is andermaal de ster in 

deze komische film uit 1970. Deze keer 

Amerik. film uit 1980 met Clint East
wood, William Smith en Sondra Locke. 
Philo Beddoe, een vrachtwagenchauf
feur, heeft een stevige reputatie opge
bouwd als prijsvechter en krijgt een kon-
trakt voor een gevecht tegen beroemde 
bokser... (TV 1, om 23u.) 
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UIT DE REGIO 

OP DE BARRIKADEN 
In het Mark Liebrechtcentrum te Mortsel 

woonden we op de winderige eerste avond 
van de sprokkelmaand de slotvoorstelling 
van Damiaan bij. Toneelspeler Alex Wille-
quet uit Kapellen mag er een eresaluut voor 
krijgen. Meer dan 300 maal boeide hij met 
zijn eenmansspel rond deze eenvoudige, 
koppige Tremelose figuur een volle zaal. 
Allesbehalve zeemzoet, verre van retorisch, 
gevat en menselijk, beeldde hij de inzet van 
Damiaan De Veuster uit voor die toenmalige 
vergeten mensengroep: de melaatsen. Een 
man die niet alleen een mening had, maar 
ook een hart. Hij droeg het geloof voor de 
gemeenschap van morgen in zijn daden-van-
vandaag. „De politiek schuwde hij niet: hij 
ontweek de diskussie met de gezagsdragers 
die melaatsen alleen maar een bannings-
oord wilden toekennen, niet. Hart en geest 
huisden bij hem samen." 

Datzelfde levensprofiel bezitten zovele 
Vlaams-nationalisten. Dat is de stille kracht 
die hen draagt en drijft. Het sociale en het 
volksnationale. Kijk maar naar Paul Daels, In 
1946 voor de „incivieken" aktief in „De 
Samaritaan". Of August Borms' optreden 
voor de Inca's in Peru tussen 1903 en 1906. 
Of reeds in 1920: Lieven Gevaert's onder-
wijsmecenaat. 

Drie uiteenlopende voorbeelden mogen 
volstaan om elkeen die dit leest de welzijns-

pllcht-van-elke-nationalist voor te houden! 
Dit ankermoment van ons werkplan „Bou
wen aan een beter Vlaanderen" belandde nu 
in 400 afdelingen. Is het verwerkt? Het kan 
gedragen worden door 1.000 VU-mandaat-
houders. Doen wij dat ook? Ondervoorzitter 
Annemie Van de Casteele en Piet Van 
Schuyienberg trekken in het Algemeen Se-
kretarlaat die kar. Bij hen kan je terecht. En 
doorheen de winterstormwinden wenkt reeds 
de lentedag 1990. Ruimte voor het volgende 
ankermoment: het leef midden in Vlaande
ren. Hierrond dragen Frieda Brepoels, Mi-
chiel Capoen, Jan Caudron, Rob Geeraerts 
en Daan Vervaet samen met Patrick Her
mans verantwoordelijkheid. 

Jef Goossenaerts en Jozef Van Overstrae-
ten waren in feite door hun heemschut-inzet, 
ekologisten voor hun tijd. De dienstweige
raar Stan Spiessens bezit dezelfde beleving 
van mens, volk en natuur. Zo zie je maar 
weer hoe rond onze 2 ankermomenten. Wel
zijn en Leefmidden, 7 willekeurig gekozen 
figuren uit ons Vlaams-nationaal leven 'n 
voorbeeld kunnen zijn. 

Zullen wij het voor de volgende generatie 
ook zijn? Wij, dat betekent gij + ik... 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris. 

WIES MOENS HERDACHT 
ONDANKS BISSCHOPSVERBOD 

In Neerbeek in het Nederlands-Limburg werd de 
dichter en Vlaamsnationale voorman Wies Moens 
door heel wat Vlamingen herdacht. De herdenking 
verliep zonder enig Incident. Wies Moens overleed 
In 1982 In Neerbeek, waar hij meer dan dertig jaar 
In ballingschap had gewoond. 

Tot voor drie jaar konden de herdenkingen op 
een waardige wijze verlopen. In 1987 verbood 
Mgr.GIjsen de herdenking nadat enkele jeugdige 
Nederlanders herrie hadden geschopt. Ook de 
wereldlijke overheid sloot zich daarbij aan en ver
bood dat men voortaan nog in groep bij het graf van 
Moens mocht komen. Een Vlaamse delegatie wilde 
het Vlaams standpunt gaan uiteenzetten bij de 
bisschop van Roermond, maar werd nooit ontvan
gen. 

In 1988 ging de herdenking door In het Oost-
vlaamse Buggenhout en vorig jaar werd onder 
leiding van senator Walter Luyten een aktie opge
zet na de misviering In Neerbeek. Daarna werd m 
de gemeente een pamflet rondgedeeld met uitleg 
over de aktle. 

Dit jaar waren opnieuw tientallen Vlamingen 
aanwezig tijdens de hoogmis in Neerbeek. On
danks het nog steeds geldende verbod zich in 
groep te begeven naar het grafmonument van Wies 
Moens gingen deze Vlamingen toch naar het kerk
hof. Er werden bloemenkransen neergelegd na
mens VOS-Antwerpen, het komltee Wies Moens en 
Were Dl. Onder de leiding van senator Luyten werd 
een korte plechtigheid gehouden met gebeden 

voor de zielerust van de Vlaamse dichter en even
eens voor de bekering van de Roermondse bis
schop uit zijn onkristelijke hardnekkigheid. 

De polltle-ln-burger bleet op de achtergrond. Bij 
de klassieke verbroedering In het lokaal Oos Heim, 
vergaderplaats en ontmoetingsruimte van plaatse
lijke verenigingen, bleek uit de reaktle van vele 
Neerbeekse medeparochianen van Wies Moens 
hoe zij de bisschoppelijke en burgemeesterlijke 
oekazen afkeuren. 

VRIJ VIMNDEREN 
VRIJE MENSEN 

ABONNEMENTEN
SLAG '89-'90 

Deze week Is het Pierre Vos uit RIemst die met de 
hoofdvogel aan de haal gaat zodat zijn arrondisse
ment zoetjes aan naar de 50 % klimt! 

In totaal waren alle arrondissementen goed voor 
± 11 nieuwe abonnementen. Is dit de voorbode 
van een lente-offensief? 

WERVERS 
1. Pierre Vos, Riemst 20 
2. Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde 18 
3. Ward Herbosch, Wommelgem 17 
4. Rob Geeraerts, Laakdal 13 
5. Wim Duys.Broechem 12 
6. Liske Vanhorenbeek, Hofstade . . . . 11 
7. Walter Storms, Lovendegem 9 
8. Willy Kuijpers, Herent 7 

Patrick Minnaert, Gent 7 
10 Anny Lenaerts, Wilrijk 6 

Jan Strynckx 6 
12. Georges Raes, Ledegem 5 
13. Rita Borremans, Geraardsbergen 4 

VU-Haacht 4 
15. Freddy Aerts, Berlaar 3 

René Clompen, Destelbergen 3 
Maurlts Passchyn, Meise 3 
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel 3 
Nieke Stradlot, Sint-Uevens-Esse 3 
Bob Van Ouytsel, Lier 3 
Cecile Vens-Demuynck, Izegem 3 
VU-Vilvoorde 3 

ARRONDISSEMENTEEL 

1. Tongeren-Maaseik (1) 
2. Halle-Vllvoorde (2) . . 
3. Roeselare-Tielt (3) . 

' 4. Turnhout (4) . 
5. Sint-Nlklaas (5) 
6. Dendermonde (8) . . . 
7. Mechelen (7) 
8. Oostende-Veurne-

Diksmuide (9) . . . 
9. Antwerpen (8) . . . . 

10. Gent-Eeklo (11) . . . 
11. Brussel (10) 

Leuven (12) . , . . 
13. Kortrijk (13) 
14. Hasselt (15) 
15. Brugge (14) 
16. Aalst (16) 
17. leper (17) 
18. Oudenaarde (18) . . . 

Totaal 

Nieuwe % t.o.v. 
streefnorm 

41 
76 
32 
28 
21 
19 
29 

23 
75 
45 
16 
37 
17 
16 
15 
21 
5 
3 

519 

43,6 
37,3 
36,8 
31,5 
31,3 
31,1 
27,9 

24,7 
23,9 
23,7 
23,1 
23,1 
20,5 
17,8 
17,4 
15 
14,3 
8,8 

26 

IfUVEN 12&13MEI1990 

Streef norm: 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 voorwaarts. 

(*): plaats vorige week. 
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UIT DE REGIO 

ROEMENIE-AVONDEN 

FEBRUARI 

10 HOEVENEN: Retrofuif, met toppers uit de 
jaren 60 en aktuele hits. Vanaf 20u.30 in zaal 
Schutterhof, Kerl(straat. Inkom 100 fr. Org.: VU-
Stabroek. 
10 HERENTHOUT: VU-afdelingsbal in zaal Lux, 
Markt, om 21u. 
13 LIER: Vlaanderen in Europa. Door Willy Kulj-
pers. In het VNC, Berlarij 80te Lier, om 20u. Org.: 
FVV-Uer-Koningshooikt. 
14 AARTSELAAR: Pingpongtornooi van VUJO-
Aartselaar. In het jeugdlokaal op het sportcentrum, 
om 14u. Inschrijven bij VUJO-bestuur of op 14/2 
van ISu.SO tot 14u. Deelnemingskosten: voorin
schrijving 40 fr., de dag zelf 50 fr. 
15 BERCHEM: Waarom België zal verdwijnen. 
Voordracht door prof. dr. Herman Pauwels. Om 
20u.30 in Kultureel Centrum Berchem, Driekonin
genstraat 126. Deelname: 50 fr. Org.: Vlaamse 
Kring Berchem. 
16 ANTWERPEN: Open hoorzitting met H. 
Schiltz. Zaal Carolus, Blancefloerlaan 1, Antwer
pen LO. Aanvang: 20u. Gratis toegang. Org.: VU-
Antwerpen-Stad. 

16 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u.30 in Ka-
pellekeshoef, Kapelstraat 1 te Tongerio: Bruno De 
Wever of zijn boek ,,Staf De Clercq". Org.: SMF-
Kempen-Limburg. 
17 ANTWERPEN: Bezoek Islamitische gemeen
schap in Brussel. Info en/of inschrijven bij Els 
Madereel: 03/455.83.70. Org.: VUJO-arr. Antwer
pen. 
17 AARTSELAAR: De leeuwen dansen. Bal van 
Hugo Coveliers. Zaal Zonnewende, om 20u.30. 
Inkom 150 fr., wk 100 fr. Org.: VU-Aartselaar. 
17 HOVE: Poëzieavond rond Paul Van Ostaijen 
in kasteel Cappenberg, Wouwstraat 44. Om 20u. 
Opbrengst tw BLO-school Ritmica. Inkomkaarten 
200 fr. te bestellen bij Jef Meulepas (03/455.49.63). 
Org.: VI. Kult. Kring Paul Van Ostaijen. 
17 WOMMELGEM; VU-Wommelgem. Dans
avond. 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: Om 13u.30: Bezoek met VUJO-Lint aan 
Provinciehuis te Antwerpen, 's Avonds gevolgd 
door ,,kroegentocht" in oud Antwerpen. 
24 BORNEM: Roemenië, doorheen de muur. Ge
tuigenissen van Willy Kuijpers, Lucia Cosmin, Du-
mitru Farcas. Met recente videobeelden. In Paro
chiezaal Mariekerke, om 20u. Org.: Vlaamse Kring 
Bornem. 
26 KAPELLEN: Om 20u.: Tweede bowling-
avond. Zaal Hogescote, Dorpsstraat. Inkom 50 fr. 
Inschrijven bij Sonja Fockenier (03/664.70.58). 
Org.: VUJO-Kapellen. 
27 MEERHOUT: Roemenië, doorheen de muur. 
Getuigenissen van Willy Kuijpers, Lucia Cosmin, 
Dumitru Farcas. Met recente videobeelden. In 
Vlaams Onthaalcentrum, Beerstraat, om 20u. Org.: 
Vlaamse Vrienden Meerhout. 

De Volksunie afdeling Hoboken-Antwerpen had 
op zaterdag 13 januari 1990 een nieuwjaarsrecep
tie met als speciale gast alg. sekretaris Willy 
Kuijpers, vergezeld van drie Roemenen. 

Ondertussen lopen de Roemenië-avonden als 
een trein. Op deze avonden zullen Willy Kuijpers, 
Nelly Maes, Hans De Belder, Walter Luyten of 
andere parlementsleden-deskundigen over de si
tuatie in Roemenië spreken. Verder worden optre
dens voorzien door Roemeense kunstenaars, en 
komen sprekers uit het land zelf aan bod. 

ROEMEENS BEZOEK 
IN MOL 

Op uitnodiging van de VU-verantwoordelijken 
Hulpfonds Roemenië, Luc Bensch en Rik Geyzen 
was de VU-Mol gastheer van een uitgebreide 
Roemeense delegatie. 

Na een ontvangst op het gemeentehuis ging het 
naar zaal Malpertuus waar VU-voorzitter Mark Loos 
de bezorgdheid en solidariteit van de Molse bevol
king met Roemenië vertolkte. 

VU-raadslid Rik Geyzen stelde de Roemeense 
delegatie aan het publiek voor. Vanuit het publiek 
werden heel wat vragen afgevuurd. Vragen die 
enerzijds de bezorgdheid van de aanwezigen be
klemtoonde en anderzijds de Roemeense delegatie 
in staat stelde om op een ongedwongen en verhel
derende mannier hun verhaal te doen. 

De avond werd afgesloten met de filmreportage 
van senator Kuijpers en met de oproep de aktie 
S.O.S. Roemenië een blijvend karakter te geven. 
Een dag later werd een bezoek gebracht aan de 
BLO en BBO-scholen. Vooral het kindgericht wer
ken en de toewijding van de leerkrachten viel op bij 
de Roemeense gasten. 

Met de Roemeense delegatie werden opties 
genomen omtrent een komend bezoek. 

KULTURELE KRING JAN PUIMEGE: 5 JAAR 
De Kulturele Kring Jan Puimège uit Wommelgem 

heeft onlangs zijn eerste lustrum-werkjaar afgeslo
ten. 

Dit gebeurde met een kerstzangavond in 
galerij 't Kallement in het hart van de gemeente. De 
ruimte is ondergebracht in het plaatselijk rust- en 
verzorgingstehuis. 

Gedurende vijf jaar heeft de kulturele kring door 
allerhande aktiviteiten getracht een positieve bij
drage te leveren tot het socio-kulturele leven in de 
gemeente. Vertrekkend vanuit een Vlaams-natio-
nalisme richt de kring zich tot een zo ruim mogelijk 
publiek. Ook in 1990 wil de kring op de ingeslagen 
weg verder gaan. 

Manifestaties werden reeds gepland in Assene
de (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.). 

Voor verdere inlichtingen kan men terecht op het 
Barrikadenplein 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). 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG 
PERSONEEL 

Volgende bediening wordt 
openverklaard: 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
MIDDELHEIM 

Dienst voor Inwendige Geneeskunde 
— 1 plaats van geneesheer-dienst

hoofd (rang 1) voltijds. 

De kandidaten moeten van Belgische 
nationaliteit zijn. 

Zij moeten de leeftijd van 35 jaar bereikt 
hebben op het ogenblik van hun aan
stelling. 

De aanvragen dienen op het Secretari
aat, Lange Gasthuisstraat 39 te Antwer
pen toegekomen te zijn uiterlijk op 
26.2.1990. 

Inschrijvingsformulier en volledige 
voonwaarden te bekomen op dk 7e 
Directie/Personeelszaken, Lange Gast
huisstraat 39 te Antwerpen (tek 
223.57.11). 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr. 
(voor bepaald benoemde personeelsle
den: nihil). 

WIJ - 9 FEBRUARI 1990 36 



UIT DE REG O 

REPRESSIE NA 45 JAAR 
ANTWERPSE PROVINCIERAAD 

BRABANT 

Naar aanleiding van de bespreking van subsidies 
voor Vlamingen in de Wereld in de provincieraads
zitting van 18 oktober 1989 vond SP'er Schelfhout 
het nog maar eens nodig de klok 45 jaar terug te 
draaien en te waarschuwen voor nazisme, fascis
me enz Het zouden met van de minsten zijn die na 
hun veroordeling zijn weggetrokken, ze zijn in 
dezelfde stijl blijven doorgaan als voor 45 jaar, ze 
ronselen abonnementen en hebben buitenlandse 
konnekties Schelf hout beweerde ,,geen revan-
chard" te zijn, maar wist ons te vertellen dat na 45 
jaar nog steeds dezelfde mensen hetzelfde schrij
ven van 45 jaar geleden, met op de voorpagina van 
hun tijdschrift hetzelfde fascistische embleem 

GENADELOOS 

Ward Herbosch (VU) vroeg en kreeg hierop het 
woord Ook hij wou met de heer Schelfhout een 
eind terug in de geschiedenis 

„De VU-fraktie is ten zeerste verwonderd dat 
iemand als U, een derde wereldijveraar, zich ergert 
over een vereniging die in 1963 werd opgericht en 
een band smeedt tussen Vlamingen overal tei 
wereld U zeker, meneer Schelfhout, zou moeten 
weten dat er zeer velen om den brode zijn moeten 
emigreren en zij hadden geen vluchtroute' 

Een genadeloze repressie, duizenden gebrood
roofde en berooide overtuigde Vlamingen hadden 
geen andere keuze Deze Vlamingen, hun kinde
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen mogen 
wij met aan hun lot overlaten Zij zijn overal ter 
wereld de beste ambassadeurs voor Vlaanderen 

En tenslotte zou ik U willen vragen de bekwame 
aktivisten die met moesten vertrekken maar met 
open armen in de toenmalige BWP en Katolieke 
Partij ontvangen werden — en bewezen betere 
burgemeesters van onze stad te kunnen zijn dan 

hun huidige nazaten — met te vergeten Ik zou U 
willen aanraden het boek eens te lezen dat onlangs 
door minister Fayat werd voorgesteld in het Oster-
riethuis „Lode Craeybeckx, het Vlaams geweten 
van de BSP" In de korte uiteenzetting onder
streepte Fiiyat duidelijk de grootheid van deze 
aktivist, naast Leo Delwaide een van de grootste 
burgemeesters van onze stad, hij besloot met de 
politieke hetze tegen zijn strijdende Vlaamse vriend 
H De Man een sluipmoord te noemen 

Ik zou aan de kollege 's van de raad willen vragen 
de subsidie op deze gegevens goed te keuren " 

HERALDIEK 

De heer Schelfhout wenste mets af te breken, 
maar verklaarde dat W Herbosch naast de kwestie 
praatte Lode Craeybeckx was trouwens een vriend 
van hém en met van W Herbosch' En het was een 
zware belediging Lode Craeybeckx, een aktivist uit 
de Eerste Wereldoorlog, te vergelijken met de 
mensen van de Tweede Wereldoorlog ,,Het is een 
vergelijking die met opgaat Ik heb geen namen 
willen noemen " 

VU-fraktieleider Joris Roets vond het een zware 
belediging voor Vlaanderen dat er nog altijd men
sen zijn als de heer Schelfhout, die na 45 jaar nog 
altijd mensen blijven achtervolgen, zelf hun kinde
ren en kleinkinderen en nog steeds met willen 
praten over amnestie Van Lode Van Dessel (VU) 
kreeg de heer Schelfhout nog een bondige les in 
heraldiek Of die nu begrepen heeft of wil begrijpen 
dat er een verschil is tussen het voorblad van 
,,Schakel", met het embleem van de leeuw met de 
17 pijlen (Belgicum en de 17 Provinciën) en het rad, 
zwaard en ploeg, is een andere kwestie Misschien 
kan een abonnement voor hem raad brengen' 

W.H. 

1990: 
10 JAAR 
BORMSHUIS 

Op zondag 28 januari werd in het Bormshuis-
Volkstraat 30, 2000 Antwerpen, de statutaire jaar
vergadering gehouden van het Borms-dokumenta-
tie- en archiefcentrum Dit waardevol geheel, waar 
duizenden dokumenten te vinden zijn, is gelegen in 
een volkse buurt tegenover de mooie St -Walbur-
giskerk in de buurt van het museum van Schone 
Kunsten Dit dokumentatiecentrum bestaat nu 10 
jaar en werd uitgebouwd door Jan Van Hoogten, 
die er zowat zijn derde-leeftijdswerk van maakte 
Zonder hem zou dit archief nooit gegroeid zijn Jan 
Van Hoogten wordt op 11 jui 90 jaar, maar dat zou 
je hem moeilijk aangeven! Hij zat de algemene 
vergadering voor met een kwikke, gevatte stijl — 
veel relativerend en kijkend naar de toekomst Het 
Bormshuis is zijn zorg De gevel, waar half-verhe
ven de figuren van Dr Borms, Dr Vanderperre en 
Dr De Gruyter zijn uitgebeeld, zou moeten onder
houden worden De knipsels moeten opgeplakt 
worden Er is wel de heel goeie samenwerking met 
het ADVN, maar toch' En dan zijn er de voordrach
ten en de tentoonstellingen De werkgroep rond dit 
Bormshuis werkt, ter gelegenheid van dit eerste 
decennium, aan een pedagogische tentoonstelling 
Wie belangstelling heeft kan er terecht Volkstraat 
30 - 03/238 33 99 

Willy Kuijpers 

TIELT-WINGE 
BETOOGT MEE 

De VU-afdeling zal op zaterdag 10 februari om 
14 30 u deelnemen aan de betoging tegen de 
plannen van ARC (en het schepencollege) om het 
bestaande „Gouden Kruispunt" nog verder uit te 
breiden Zelfs terreinen bestemd voor woonuitbrei-
ding zouden aangesproken worden De VU wil er 
met een sterke delegatie aanwezig zijn, samen met 
de VU-parlementairen 

Voor de betoging wordt verzameld op de parking 
van V C Winge 

Zopas werd ook een eerste ledenvergadering 
georganizeerd De talrijke aanwezigen maakten via 
een videoband nader kennis met het VU-sekreta-
riaat Daarna leidde senator Appeltans een gesprek 
over de VU en de regeringsdeelname 

Een VU-raadslid maakte aan de hand van voor
beelden duidelijk dat ook vanuit de oppositie posi
tief kan meegewerkt worden aan het gemeentebe
leid 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 2-talige ongehuwde 20j A2 sekre-
laresse 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 02/56916 04 

FEBRUARI 

10 TIELT-WINGE: Vertrek van betoging tegen de 
plannen van ARC om het Gouden Kruispunt nog 
verder uit te breiden Een sterke VU-delegatie is 
noodzakelijk I Vertrek om 14u30 Org VU-Tielt-
Winge 
13 LEUVEN: Walter Peelers over „Abortus en ' " 
Om 14u in St Jozefszaal, Burgemeesterstraat 57 
Deelnameprijs 150 fr (koffietafel inbegrepen) 
Venwittigen P De Boeck (220 364) of M Morissens 
(2019 83) Org Rodenbachkring-Leuven 
14 LENNIK: Meerderjans op 18 Infoavond, om 
20u in de Raadzaal Gemeentehuis Lennik Org 
Pajottenlands Jongerencentrum 
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-Mels-
broek-Perk-Steenokkerzeel 
17 TIELT-WINGE: Gezamenlijke inkomkaarten-
/tombola verkoop Vertrek in groepjes bij Albert ent 
Liliane, Perklaan 36 Org VU-Tielt-Winge 
17 TIENEN: VU-bal in de Stadsfeestzaal Tienen 
om 21 u 
17 JETTE: VU-etentje in Huize Essegem Vanaf 
18u 
18 HOEILAART: Etentje in zaal Lindenhof Keu
ze uit verschillende steaks, varkensgebraad en 
kindermenu Volledig menu Volw 500 f r , kinderen 
300 fr Inschrijven bij Mieke Menu de Brabander 
(02/657 21 52) Org VU-Hoeilaart 
19 LENNIK: Om 20u Algemene ledenvergade
ring FVK-Brabant In Huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat 127 Vanaf 20u 30 interessante avond 
over Tsjecho-Slowakije, door Enk Vandeweyer 
19 HULDENBERG: VU-bestuursvergadering m 
zaal Cafe 't Gouvernement, om 20u 30 
19 AFFLIGEM: Roemenie-avond Abdij van Affli-
gem (jeugdhuis) om 20u Met Willy Kuijpers, Roe
meense delegatie Org Fed VI Vrouwen en Bert 
D'Haesekring Affligem 
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 
22 TIELT-WINGE: Gespreksavond met dia's 
rond Verkeersveiligheid Org VK en F W Tielt-
Winge 
24 MERCHTEM:VU-ledenfeest in Gasthof Leire
ken, Sint-Huybrechtstraat 5 te Peizegem Aperitief, 
cocktail, kervelveloute, parelhoen, gebak aan 600 
f r , drank met inbegr Daarna gezellig samenzijn 
met muziek en dans Inschrijven bij G De Velder 
(052/3713 49), F Van Walle (052/37 27 42), L 
Vrijders (02/460 08 01) en J Bekaert 
(02/460 43 01) 
24 TIELT-WINGE: Ledenfeest in 't Wit Huis 
27 AFFLIGEM Een dagje te Brussel Om 10 
Bezoek Barrikadenplein, 11u bezoek Parlement, 
12u Middagmaagl Graanmarkt 's Namiddags be
zoek katedraal en wandeling of rondrit met bus 
Inschnjven bij Rita Blom (053/66 82 15) Org FW-
Affligem 

MAART 

1 BRUSSEL: Thuis in de VU, 4de deel Van 
20u 30 tot 23u in Trefcentrum De Markten, Oude 
Graanmarkt 5, 2e verdiep Info 646 33 50 
2 LENNIK: Jaarlijks Mosselfestijn Vanaf 18u in 
Feestzaal Pajottenland, F De Wolfstraat Ook op 3 
maart vanaf 18u , 4 en 5 maart vanaf 12u 
4 VILVOORDE: VU-restaurant, m het O L V -kol
lege. Heldenplein, Vilvoorde-Centrum (naast stede-, 
lijk zwembad) Vanaf 11u 30, heerlijke biefstukken 
met diverse sauzen Org VU-Vilvoorde-Peutie 
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WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

9 OOSTENDE-VUURTOREN: Om 20u. in zaal 
Centrum, Stokeslraat: 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. m zaal Rust Roest, Zuidervoontje te 
Brugge. Inlegprijs: 60fr. Org.: VU-St.Kruis-Brugge. 
10 KOEKELARE: VU-Ledenfeest in zaal Amfora, 
Ringlaan, om 20u. Breugelmaal 200 fr., -14j. 100 fr. 
Jan Loones spreekt over ,Het betere Vlaanderen — 
hete hangijzers". Odette en Els zorgen voor luimi
ge 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.l.v. Guido Gheldof. 300 fr. p.p. 
Inschrijven bij I. Reubens, 60.89.06. 
17 BRUGGE-NOORD: Koncertavond Zuidameri-
kaanse volksmuziek. Café De Frisse Spar, Dudze-
lesteenweg 34, 8000 Brugge. Kaarten 100 fr. bij 
OCMW-lid Kris Casier (33.58.00). Org.; VU-Brug-
ge-Noord. 
22 IZEGEM: Harrold Van de Perre over „Van 
Eyck". Voordracht met diamontage, in het Muzie-
kauditorium, om 20u. 
21 BRUGGE: Roemenië-avond met Willy Kuij
pers + ooggetuigen (Roemenen en Vlamingen), 
met VNOS-film, gesprekje, Roemeense muziek. In 
Gemeenschapshuis Sint-Kmis-Brugge, om 20u. 
Org.: VU-arr. Brugge. 
23 DEERLIJK: VU-Deerlijk verbroedert op 23, 24 
en 25/2 met Altenburschla (BRD) en Grossburschal 
(DDR). Met bezoek aan EEG-gebouwen te Brussel. 
Venwelkoming te Deerlijk in VU-Lokaal Brouwers
hof. 
24 DEERLIJK: bezoek aan Diksmuide en Brug
ge. Middagmaal: Westflandria Kortirijk. Daarna 
bezoek Deerlijkse firma's. Ontvangst gemeente
huis. Gezellig samenzijn in ontmoetingscentrum 
D'lefte. 
24 LEDEGEM: 6de VUJO-Krokus-TD in zaal De 
Kring te Sint-Eloois-Winkel met DJ Koen. Aanvang 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P.V.B.A. 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
l i y ^ 2520 EDEGEM 
^ i ^ Tel.: 03/457.23.89 

KEUKENS-SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

20u. Kaarten: W K 60 fr., deur 80 fr. 
24 IZEGEM: Algemene ledenvergadering FVK-
Rodenbachfonds prov. West-Vlaanderen. Progr: 
15u. stat. gedeelte: herberg Oud Stadhuis. 16u. 
Ontvangst stadhuis Izegem. 17u.: streekbier- en 
kaasfetijn. 
25 BRUGGE: Kinderteater Repelsteel, opnieuw 
in Ver-Assebroek. Zaal Paria, om 14u.30. Inkom 50 
fr. Org.: DF-Ver-Assebroek. 
25 DEERLIJK: Evangelische dienst. Bezoek Gro
te Markt Kortrijk. Mosselfestijn in zaal Wit Paard 
met o.a. Willy Kuijpers en Johan Sauwens. Org.: 
vu-Deerlijk. 
28 OOSTENDE: Roemenië, doorheen de muur. 
Getuigenissen van Willy Kuijpers, Lucia Cosmin, 
Dumitru Farcas, Dr. Moreels, Dr. Vanopstal (Artsen 
zonder Grenzen), Mr. Vandecasteele, Mr. Vande-
meulebroucke (vrachtrijder). In Koninginnehof, Ma-
ria-Hendrikapark, om 19u.30. Org.: FVK-Roden-
bachfonds W.VI. ism VOVO, VTB-VAB. 

MAART 

4 IZEGEM; Vlaams Huls, om 13u.30: Samen
komst voor Ginstewandeling. Org.: Wandeklub 
Vlaams Huis. 

MANDATARISSEN 
ONTMOETEN 
JONGEREN 

Op zaterdag 17 februari ontmoeten jongeren VU-
mandatarjssen. Ten huize van voorzitter H. Douchy 
(056/21.04.04) voeren werkende jongeren een ge
sprek met volksvertegenwoordiger P. Vangansbe-
ke en ten huize van sekretaris J. Ballegeer 
(056/22.35.07) kunnen studenten een gesprek hou
den met senator M. Capoen. Alle jongeren welkom. 
Vooraf telefonisch verwittigen. Een unieke gele
genheid om politici aan de tand te voelen I 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

RAF DE MOOR 
OVERLEDEN 

Wij vernamen het overlijden door een hartaanval 
op 7 februari j . l . van Raf De Moor (61). Deze trouwe 
Vlaams-nationalist van het eerste uur hield er aan 
elk jaar de IJzerbedevaart stipt bij te wonen. De 
overledene was de broer van ons aktief OCMW-
raadslid Jan De Moor in Gent en schoonbroer van 
de oud-burgemeester van Kwaremont en kunst
schilder Gies Cosijns. 

De begrafenis heeft plaats morgen zaterdag 10 
februari om 11 u. in de dekanale kerk van Nederbra-
kel. 

De redaktie van WIJ biedt de rouwende families 
blijken van medeleven aan bij dit overlijden en 
roept lezers en leden uit de regio op een laatste 
groet te brengen aan de afgestorvene. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 39-jarige man met jarenlange 
zelfstandige praktijk in verzekeringswezen, grond-
beleggingen en leningen en vaardig in het leggen 
van kommerciële kontakten zoekt mogelijkheid om 
praktische ervaring op te doen i.v.m. immobiliën, in 
een zakenkantoor. Voor inlichtingen zich wenden 
tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

ADVERTENTIE 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platen handel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenvi^eg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel . : 054-33.17.51 

054-33.11.49 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN! 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 

TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 
tel. 02/360.20.40 

Kantooruren: 9-12-15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange ternnijn: D'IETEREN LEASE 

l<orte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR - ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

% 

nvde winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

' DEVRIESE ^ 
woonveftichting 

baron ru/rtlptaan "K 

baan brugjitr (>4>slkanip 
^ 0S0,3S-4 0-» > 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ 1 
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 -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
scfiilderen — befiangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN LIMBURG 
FEBRUARI 

9 SINT-GILLIS-DENOERMONDE: Hutsepot-a-
vond in ,ln de Schuur", Toenrestraat In aanwezig
heid van Willy Kuijpers Koor Cantabeille Org 
VU-St Gillis-Dendermonde 
10 ASSENEDE: Roemenie, doorheen de muur 
Getuigenis van Willy Kuijpers, Lucia Cosmin, Dumi-
tru Farcas, met recente videobeelden In 't Leeuw
ken, 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 

15 SINT-NIKLAAS: 60 jaar IJzerbedevaarten, 
door P Van Den Dnesshe en Rik Verlinde In De 
Nectar, Driekoningenstraat 156, om 20u Inkom 40 
fr Org A Verbruggenkring m m v DF, Gebr Van 
Raemdonckkring, VOS, Ijzerbedevaartwerkgroep 
en Wase Jonge Leeuwen 

16 RUPELMONDE. Unieke diaprojektie over de 
beklimming van de 2 Himalayatoppen Om 20u in 
Salons „De Schepper", Ktoosterstraat 21 Duo-
kaart lOOfr Org A Verbruggenkring Rupelmon-
de 
17 GERAARDSBERGEN: VU-etentje In Feest
zaal De Vlasschaard, Gentse Steenweg, Hemel-
veerdegem-Lierde Van17tot22u Ook op 18/2 van 
11 tot 16u Org Vlaams-Soc Kult Centrum-Ge-
raardsbergen 
17 LEDE: Alg ledenvergadering FVK-Roden-
bachfonds Oost-Vlaanderen In het Prov Sekreta-
riaat. Nieuwstraat 32 Aanvang 15u 
17 LEDE: Roemenie, doorheen de muur Getui
genissen van Willy Kuijpers, Lucia Cosmin, Dumi-
tru Farcas, met recente videobeelden In Huize 
Soetekin, Nieuwstraat 32 Aanvang 17u Org 
VZW Priester Daens m m v FVK-Rodenbachfonds 
O VI 

17 SINT-DENIJS-WESTREM: Jaarlijks vrienden
maal, in het Gildenhuis, Loofblommestraat Aan
vang 20u Gastspreker Johan Sauwens Muziek 
door Frans-Vlaamse zangers ,,Joel en Klerktje" 
Inschrijven bij A De Vylder, Kleine Goedingestraat 
30, 9821 Afsnee of A De Keuckeleire (22 91 83), 
voor 14/2 Org VU-St Denijs-Westrem-Afsnee 

17 RUPELMONDE: Unieke diaprojektie „Himala
ya" Diamontage over beklimming van Makalu en 
Dhaulagici Feestzalen „De Schepeer", Klooster
straat 21, om 20u Inkomkaart 60 f r , duokaart 100 
fr Org A Verbruggenknng 
17 MELLE: Valentijntjesbal van BU-Melle in de 
parochiezaal van Melle-Centrum Met Ludwigs Dis
coteek Gratis drankje voor aanwezigen voor 22u 
19 EVERGEM: „Het Nieuwe Vlaanderen", uit
eenzetting door Pascal Van Looy In zaal Ons 
Vermaak, Burggravenlaan 65 te Evergem-Kerk-
brugge, om 19u20 Org VU-Evergem 
20 KRUIBEKE: Vormingsavond „ Het Nieuwe 
Vlaanderen" In café 't Zonneken, Ambachtstraat 
1, om 20u Org VU-Kruibeke 
20 SINT-NIKLAAS: Dia-reisavond „Per auto 
door dorp en stad van Moskou naar Leningrad", 
door Odilon Fasseur In de Conferentiezaal van de 
stadsbiblioteek, H Heymanplein, om 20u Inkom 
60 fr, CJP'ers en leden 40 fr Org DF-Sint-
Niklaas 
23 LOKEREN: Roemenie, doorheen de muur 
Getuigenissen van Willy Kuijpers, Lucia Cosmin, 
Dumitru Farcas, met recente videobeelden In het 
Kultureel Centrum, Kerkplein Aanvang 20u Org 
A Verbruggenknng Lokeren 
24 GENT: Ledenfeest Wafelbak met videovoor
dracht over het Meetjesland In Sint-Jakobskring, 
Goudstraat te Gent Aanvang 15u Org Dr Goos-
senaertskring Gent 
26 AALTER: Roemenie, doorheen de muur Ge
tuigenissen van Willy Kuijpers, Lucia Gosmin, Du
mitru Farcas Met recente videobeelden In zaal 
Pax, Kerkhofweg 1, om 20u Org Dr Goosse-
naertskring Aalter 
27 SINT-NIKLAAS: Hans De Belder over de 
ontwikkelingen in het Oostblok in 1989 Om 20u in 
Auditorium van Het Centrum, Markt 40 Inkom 60 
f r , leden en CJP'ers 40 fr Org DF-Sint-Niklaas 

MAART 

3 HERZELE: VU-bal, in zaal Da Vinci, Ressegem 
Deuren 21 u Eerste dans 22u 
4 OUDENAARDE: Arrondissementele ontmoe
tingsdag, vanaf H u m domein ,,De Visvijvers", 
Terbeke 25 te Nukerke (Maarkedal) Breugheltafel 
met warme beenhestp 400 fr p p , aperitief en 
dessert inbegrepen Gast Willy Kuijpers Org VU-
arr Oudenaarde 

VU PAKT OCMW-GENT M N 
Jan De Moor, OCMW-raadslid in Gent, heeft in 

een open brief zijn beklag gemaakt over de manier 
waarop de voorzitter de werkzaamheden van de 
OCMW-raad regelt Zonder enige ruggespraak 
werden vergaderdata veranderd wegens samen
vallen met de gemeenteraadszittingen Op die 
manier wordt de raad de dupe van het feit dat twee 
raadsleden uit de meerderheid een dubbelmandaat 
blijven ambiëren 

Verder vallen herhaaldelijk vergaderingen sa
men van het Biezonder Komitee De Bijloke en het 
B C S D De tijdsintensieve voorstudie en van de 
honderden sociale dossiers en van de ingewikkelde 
problematiek van een ziekenhuis-in-rode-cijfers 
maken van een met vrijgesteld OMW-raadslid een 
onderbetaalde sociale dwangarbeider, zegt De 
Moor 

Raadslid de Moor heeft zich ook onthouden bij de 
stemming over de begrotingswijziging voor de 

gewone dienst Het raadslid vindt dat heel wat 
steunaanvragers ten onrechte steun ontvangen 
van het OCMW Het gaat o a om uit de echt 
gescheidenen die steun vragen om aan de betaling 
van onderhoudsgeld te ontsnappen Ook zijn er 
minderjarigen van bemiddelde ouders die steun 
ontvangen zonder terugvordering vanwege de 
ouders Minderjarigen en meerderjarigen studeren 
op kosten van het OCMW zonder rekening te 
houden met studiebeurzen Ook ex-zelfstandigen 
doen een beroep op het bestaansminimum om de 
schuldeisers te misleiden 

De Moor vindt het ook fout dat sociaal tewerkge-
stelden belast worden met de behandeling van 
strikt vertrouwelijke dossiers Verder stelt hij dat de 
leden van het B C S D regelmatig gekonfronteerd 
worden met strafbare feiten in de sociale verslagen 
waarvan de straffeloosheid de openbare orde kan 
aantasten 

FEBRUARI 

9 BREE: Jaarlijks Gouwbal van VNJ-Limburg in 
zaal El Torro om 20u 
11 TESSENDERLO: FVV organiseert wandeling 
in Gerhagen Samenkomst 14u aan VVV-Toren 
Einde rond 17u 
16 LOMMEL: Willy Kuijpers over,,Vlaanderen in 
het Europa van 1993" Om 20u m zaal Leukenhof 
Org VU-Lommel 
17 SINT-TRUIDEN: VU-afdelingsbal Zaal Vee
markt, Speelhoflaan Aanvang 20u 30 Inkom 99 
fr kaarten wk 80 fr Org Vü-Sint-Truiden 
17 NEERPELT: Geologische en archeologische 
werkgroep N -Limburg houdt in zaal De Peel, 
Norbertinessenlaan een tentoonstelling over fos
sielen, mineralen, stenen, aardewerk, werktuigen 
Uit vroegere tijden Ook op 18/2 Telkens open van 
10 tot 18u 
18 DIEPENBEEK: VU-Mosselfeest in zaal 't Sti-
chelken, Brendelbaan 60 Inschrijving op voorhand 
(011/22 41 23 of 011/32 16 30) Org VU-Diepen-
beek 
MAART 

5 MAASMECHELEN: Het Nieuwe Vlaanderen 
uiteengelegd Om 19u 30 in 't Glees, Jozef Smeets-
laan 104 Iedereen welkom Org VU-Maasmeche-
len 

WERK GEZOCHT 
- VRAAGT DRINGEND WERK - Bediende (vr), 
geboren 1969, Ned afkomst opleidingsniveau 
middelbaar onderwijs -i- 2 jaar detailhandel, typen, 
zoekt deeltijds werk als onthaaljuffrouw (voorkeur 
dinsdag, woensdag en donderdag-voormiddag) m 
Brussel of ten westen van Brussel Kontakteer 
dringend kamerlid Daan Vervaet, tel 02/519 86 94 
(7u30-12u) Bef 9010 

- VRAAGT DRINGEND WERK - Freelance 
mannequin (vr), 25 jaar, zoekt werk als mannequin 
of als onthaaljuffrouw in Brussel of Vlaams-Bra-
bant Perfekt tweetalig Kontakteer dringend ka
merlid Daan Vervaet, tel 02/519 86 94 (7u 30-
12u) Ref 9030 

- VRAAGT DRINGEND WERK - Bediende/ver
koopster (vr), geboren 1960, talenkennis Neder
lands, Frans, notities Engels, Duits Typen, basis
kennis telefaks Zoekt werk in korte omgeving van 
Halle Kontakteer dnngend kamerlid Daan Vervaet, 
tel 02/519 86 94 (7u 30-12u ) Ref 9029 
- VRAAGT DRINGEND WERK - Sekretaresse 
(vr), geboren 1936 Talenkennis Nederlands, 
Frans en Engels, notities Duits Kennis van steno-
daktylo en tekstverwerking Zoekt werk in de omge
ving van Brussel Kontakteer dringend kamerlid 
Daan Vervaet, tel 02/519 86 94 (7u 30-12u) Ref 
89165 

^ Caf/ Zj^i^ Jfi>t^( 

' CAMMHUS ~ 

D L ^ 
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LEPEL & VORK 

Restaurant «©ui» 

Specialiteiten: 

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

Ass«steenweg 74 
1740 Ternat 
Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten 
Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE " " ^ 
Op 5 km van da Heysel, baan Plantentuin. 

LUNCH-TIME MENU 
900 F p.p. 
4 diensten 

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Banketzaaltje gratis Voor al uw leasten Tei. : 02/269.70.45 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerio-Westerlo 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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

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

Uoerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Vettas 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel. 058/288 007 

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

WIJ bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fi)ne Franse keuken è. 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 mogeliikheden 
Weekend verblijf 

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

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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FIER VERWEER 
Wij, de Volksunie, hebben een slecht jaar 

achter de rug. Overwegend omdat wij door 
slechte verkiezingsuitslagen het geloof in 
onszelf hebben verloren en meningsverschil
len die in alle partijen voorkomen en zeker bij 
ideeëngroepen, op een domme en agressief 
overkomende manier naar buiten brachten. 
In zeer belangrijke mate ook omdat wij geen 
verweer boden tegen de zware, overduidelijk 
en vanuit verschillende hoeken geleide het
ze, die naast gewettigde kritiek, sedert de 
start van de regering tegen de Volksunie 
wordt gevoerd. 

Het is nochtans overduidelijk dat de Volks
unie 100 % gelijk had door tot deze regering 
toe te treden. Zonder ons zou de staatsher
vorming nooit zo diepgaand en zo gunstig 
voor Vlaanderen zijn geweest. Uiteraard 
hebben wij niet alles kunnen bereiken, niet 
door de fout van de VU maar omdat de 
meerderheid binnen de regering dat niet wil. 
Zo bvb. de federalisering van de Sociale 
Zekerheid. Ook kunnen wij niet gelukkig zijn 
met een aantal andere, algemene beleidsda-
den. Maar dit kan gewoon niet anders, daar 
de VU slechts 10 % van de ministers telt. 
Veruit de belangrijkste vraag, die wij onbe
grijpelijk genoeg, nooit luidop en openbaar 
stellen luidt: Zou de nu gerealizeerde staats
hervorming, met de VU niet in de regering 
even positief zijn verlopen? Het antwoord is 
zonder twijfel: neen. Zou de VU andere 
beleidsmaatregelen vanuit de oppositie heb
ben kunnen beletten? Ook hier is het ant
woord neen. Daartegenover kunnen wij een 
belangrijk aantal realisaties stellen van onze 
ministers Johan Sauwens en André Geens. 
En Hugo Schiltz krijgt als minister van Begro
ting al de financiële gevolgen van het ganse 
regeringsbeleid en nog vele andere, in de 
schoot geworpen. 

. Wij hebben dus alle redenen om in onszelf 
te geloven. Om ons, niet agressief, ,niet 
chagrijnig, niet zelfgenoegzaam, maar over
tuigd en zelfbewust, te verweren tegen de 
hetze van onjuiste aantijgingen en verdacht
makingen. Het is niet de P W die ons Vlaam
se les moet geven. Nooit, ook nu niet, heeft 
zij één gemeende daad voor ons zelfbestuur 
gesteld. Haar huidige kritiek op de staatsher
vorming is uitsluitend ingegeven met de 
bedoeling de belgisisten ter wille te zijn. Zij 
zal niet aarzelen om, indien mogelijk, naar 
het unitair verleden terug te keren. Wij heb
ben ook niet in het minste Vlaamse en 
andere lessen te ontvangen van het Vlaams 
Blok dat met haatslogans de oplossing van 
problemen alleen maar veel moeilijker 
maakt. Alleen al uit het persoonlijk leven zou 
iedereen moeten weten, hoe gemakkelijk 
vijandige woorden kunnen worden gespro
ken en vijandige daden gesteld, maar hoe
veel moeilijker het nadien wordt om met de 
aangevallen individuen en groepen in vrede 
voort te leven. 

Wij hoeven verder zeker niet beschaamd 
ons gedachtengoed te vergelijken met de 
versleten ideologiën van CVP-SP en PW, 

die zij zelf in hun daden en standpunten nog 
nauwelijks beleven. Agaiev zal ervaren, ook 
tot ontgoocheling van haar aanhangers, hoe 
moeilijk het is haar ideeën, die voor een deel 
ook de onze zijn, in praktijk te brengen. 

Laat ons in 1990 en nog veel langer 
samen, op al de plaatsen die wij innemen, 
voortdurend bewijzen hoe wij om ons volk en 
de ganse wereld, zeker de ontwikkelingslan
den en de nog niet demokratisch bestuurde, 
bekommerd zijn. Laat ons verder diskussië-
ren en zo nodig van mening verschillen, 
maar dat geen VU-er ons nog ten prooi 
werpe van hen die onze ondergang willen. 

Herman Van Den Abbeele, Schoonaarde 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de fezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de sclieurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naarglang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een lezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

DE BENDE EN CO 
Waarom willen de heren Gysels en Cove-

liers achter de misdaden van De Bende en 
Co persé een ekstreem-rechts komplot voor 
een staatsgreep zoeken? 

Een (frankofone) staatsgreep in een klein, 
tweetalig land, met een aantal specifieke 
internationale bindingen: Benelux, EEG en 
NAVO? Kom nou, dat gelooft toch geen 
mens! 

Moeten we niet eerder denken aan een 
mini-mafia, vergelijkbaar met die van Sicilië 
en Zuid-ltalië? Waar politlekers van alle 
strekkingen, hooggeplaatse ambtenaren, za
kenlui, politiemensen, ondernemers — en 
hun handlangers, waarbij zelfs religieuzen — 
omzeggens ongestraft witteboorden- en ge
wone brute kriminaliteit bedrijven en laten 
plegen. 

Een mafia die miljarden verdient met drug
handel, wapensmokkel, openbare werken, 
prostitutie enzovoort, en waarvan slechts 
hoogst zelden iets aan het licht komt. 

Maar die er niet aan denkt een staatsgreep 
te plegen. Want dan is het gedaan met de 
diskretie en de anonimiteit, waarop het suk-
ses van het hele sisteem berust. 

L. Kalhöfer, Kalmthout 

EUROCENTRISCH 
In WIJ van 26 jan. I.l. schijnt senator De 

Belder een onderscheid te maken tussen 
twee soorten onafhankelijkheids- of autono-
miestreven: een „ongevaarlijke" zoals bv. in 
de Baltische staten en een „gevaarlijke" 
zoals bv. in de Kaukasus, zeg maar Azer-
beidjan waar „het autonomiestreven gedo
mineerd wordt door etnische konflikten". 

Is het niet zo dat elk autonomiestreven het 
gevolg is van één of meerdere etnische 
konflikten, van konflikten tussen volkeren? Is 
het russifikatieprobleem in de Baltische lan
den geen etnisch konflik tussen enerzijds 
Russen en anderzijds Esten, Letten en Litou
wers? Waaroum zouden de oosterse Azeiri's 
met hun eigen taal, gebruiken, geschiede
nis... minder recht hebben op nationale soe
vereiniteit dan de westerse Esten ? 

Als nationalisten in de VU hebben wij de 
plicht om konsekwent het recht van elk volk 
op zelfbeschikking te verdedigen. 

Ik heb het gevoel dat senator De Belder 
zeer dicht komt bij de opvattingen die het 
Vlaams Blok over nationalisme heeft nl. elk 
nationalisme van een „beschaafd", westers 
volk is goed, elk nationalisme van een niet-
westers volk is ,,gevaarlijk", een „bedrei
ging". Een opvatting die getuigt van euro
centrisch imperialisme. Deze opvatting 
brengt hen dan wel in moeilijkheden als twee 
westerse volkeren met elkaar in konflikt ko
men zoals bv. in Joegoslavië, de Serviërs 
met de Slovenen. 

Het is trouwens niet alleen in het konflikt 
Armeniërs-Azeiri's dat religie een zekere rol 
speelt, dit is ook het geval in het konflikt 
tussen katolieke Oekraïeners (van de Oumia-
ten-kerk) en de ortodokse Russen, ook twee 
westerse volkeren. 

Een grondige analize van de situatie leert 
ons echter dat de religieuze verschillen en 
tegenstellingen nooit de echte bazis zijn van 
konflikten, noch in Ierland, noch in het kon
flikt tussen Palestijnen en Zionisten evenmin 
in Libanon als in de Kaukasus, maar wel bv. 
sociaal-ekonomische verhoudingen, landbe
zit,... De fabel van de godsdienstoorlogen is 
een vals argument van diegenen die de strijd 
voor het recht op zelfbeschikking in diskre
diet willen brengen. 

Johan Bosman, Melle 

PERSNIJD? 
Zowel „'t Pallieterke" (1.2.90) als „Knack" 

(31.1.90) reageerden wat onbenullig, zelfs 
wereldvreemd naast de kwestie op de zeer 
goede VNOS-uitzending van 23.1.90 en de 
Roemenië-Vlaanderenaktie van velen met 
senator Willy Kuijpers. Persnijd? Vooringe
nomenheid? Wellicht mengsel van beide! 

G.K., Herent 
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OOK DIT IS EBES 

c 
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EBES kent één richting voorwaarts In alle do
meinen Op alle vlakken In al haar activiteiten 
Vooruitgang mag echter niet willekeurig ge
beuren, kost wat kost Daarom bij
voorbeeld heeft EBES beslist haar 
vliegasstorten ecologisch te herstel
len 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

nische redenen kan niet alle geproduceerde 
vliegas hergebruikt worden De overblijven
de vliegas wordt dan gestort op geschikte 

stortplaatsen die met aangepaste 
technieken bezaaid en beplant wor
den Het resultaat is de effectieve 
groei van verschillende boomsoor
ten, de ware ecologische 
herstelling van de omge- ^ ^ g 
ving 
Ook dit is vooruitgang 
Ook dit is EBES E B E S 
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van 1 tot 28 februari 

^ H B toont een ganse maand zijn 

groot modehart. 

'"''.Z**K,,,. " 

^"'^iT® 

4^ ^m... die februari prijzen ^ 
en de Valentijnkadootjes bij ^ I f l 

U verdient veel met een daguitstap naar 

DdgLhjkb optn vati 4 lül 18 u VRIJDAGAVOND PEFST 
EN KOOPAVOND MFT TRENDVIODESHOVV VAN DE 
YOLNG FASHION C LL B OPFN lOT 21 l Zin (.n 
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het modehart 
van België 
A12 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar Aartselaar ^ V 


