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LEPEL & VORK 

Restaurant «uEttl» 
Specialiteiten 

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

Assesteenweg 74 
1740 Ternat 
Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten 
Zaterdag open vanaf 18 00 uur 

Restaurant TUL 

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

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

RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE 
Op 5 km van de 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 feesten Tel. : 02/269.70.45 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo -Wester io 
Te l . 014 -54 .40 .07 

Maandag gesloten 
Rust ieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Pri jzen voor g roepen 
op aanvraag 

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

R E S T A U R A N T - H O T E L 

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

ten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
eén 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 
Hei rbaan 53 
2730 B U R C H T 
Tel . : 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellene 

T^tXvx^ 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

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 
Fiine Franse keuken a la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kmderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbi|t vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogeli)kheden 
Week end verbh|f 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeh)kheden Tel. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerle Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

ONDERZEEËRS 
ZWIJGEN OPLEGGEN 

E
en stille revolutie, zo moet de omvorming van de 
Belgische staat geduid worden. Wie de taaiheid 
kent van bestaande, zeg maar vastgeroeste struktu-
ren en van gevestigde, zeg maar vastgevroren 
belangen kan niet anders dan die kwalifikatie delen. 
Weliswaar getekend door kompromissen — onver
mijdelijk in een pluralistische demokratie — is de 
omvang van losgewrikte unitaire macht en middelen 
enorm. In franken uitgedrukt zo'n 650 miljard, veel 
meer dan de vaders van de federale idee voor 
mogelijk hielden. 

Het heeft er veel van weg, dat het revolte-karakter van de 
omvorming nu pas écht opgang maakt. Meer en meer 
onderzeeërs duilien op, Franstaligen die moeilijk gewennen 
maar ook ,,Vlamingen" die de vaart van het federalisme 
moeilijk verteren en snakken naar hun knus, oud België. De 
prilheid van de Vlaamse en Waalse strukturen geeft hen 
hiervoor rijkelijk voer. De dissonante eerste oefeningen met 
het Vlaams zelfbestuur door Vlaamse regering en Raad al 
evenzeer. Een onwezenlijke sfeer duikt keihard op: wat er 
ook schort of hapert, 't is al de fout van de staatsomvorming. 
En vanuit deze sfeerschepping is zo de stap gezet naar de 
aanbidding van een rekuperatie ten 
voordele van de Belgische centrale. 

Dat sommige Franstaligen zich 
moeilijk zouden neerleggen bij de af
grendeling van hun grondgebied en de 
Vlaamse veto-macht in Brussel, was 
geweten. De uitgave van ,,Carrefour", 
het blijvend dwarsliggen in faciliteiten
gemeenten en heimelijke plagerijen è 
la FDP in Brussel... al deze prikken 
moeten kunnen af-ketsen op Vlaamse 
onverzettelijkheid. Macht en middelen 
zijn hiertoe voorhanden. 

Geslepener, en dus gevaarlijker zijn 
de onderzeeërs binnen eigen grenzen. 
De Verhofstadt-kreet dat de staatsom
vorming schuld draagt voor de inflatie van eksellenties, is 
demagogie van de bovenste plank maar gaat er bij de 
publieke opinie des te gemakkelijker in. Dat vele overgehevel
de instellingen — citeren we slechts het Instituut voor 
Hygiëne en Epidemiologie — nog moeilijk zoeken en tasten 
binnen de jonge strukturen, kan een weldenkend mens 
normaal lijken. Het steeds weer herhalen en benadrukken dat 
de federalisering er een poespas van maakte, schept evenwel 
wantrouwen en afweer. Droogjes beweren, zoals Willy De 
Clercq, dat de opsplitsing van het wetenschappelijk onder
zoek een dreiging inhoudt voor onze enige rijkdom, onze 
kennis en onze know how, is koren op de molen. Onbewust 
rijst dan levensgroot de vraag, of het zelfstandige Vlaanderen 
wel beterschap inhoudt. 

De klap op de vuurpijl kwam vorige week. Het slechte 
rapport van de Europese Kommissie over het milieubeleid in 

ons land werd al snel op het debet van de Gewesten geboekt. 
Niet zozeer door de milieuverenigingen die wel om een 
samenhangend beleid verzochten, want dat kan ook in een 
federale staat. Of loopt het in staten als Duitsland, Oostenrijk 
en Canada zo verkeerd? Wel integendeel. Aanstoker was 
ditmaal CVP-staatssekretaris Miet Smet. Zij zag de kans 
schoon om haar leeg en overbodig staatssekretariaat te 
hervitaliseren met gewestelijke bevoegdheden. Dus ging 
haar beschuldigende vinger in de richting van de federalise
ring. De operatie ,,Beschadiging van de staatsomvorming" 
kreeg er een fikse duw bij. 

De federale geest is mensen als Miet Smet totaal vreemd. 
De eigen machtsverwering, op welk niveau dan ook, is en 
blijft de boodschap. Oog voor de dinamiek van de Gemeen
schappen en voor hun rol in het Europa van morgen hoort 
daar niet bij. Nochtans tekent zich nu reeds in heel wat 
lidstaten van de Europese Gemeenschap een bereidheid af, 
om de regio's rechtstreeks in kontakt te laten treden met het 
Hof van Justitie en de Kommissie. Het duidt op het belang van 
de derde fase van de staatsomvorming, met onder meer de 
toekenning van het verdragsrecht aan Gewesten. 

Het moet duidelijk zijn dat een revolte zoals de staatsomvo-
ring tijd nodig heeft om in te lopen en 
uiteraard schoonheidsfouten vertoont. 
Die kinderziektes in het daglicht stellen 
vergt weinig verbeelding, en verkoopt 
als zoete broodjes. Het bewijst welke 
enorme druk er van de Volksunie uitge
gaan is, om de grootse federale omme
zwaai te bewerkstelligen. De diepe 
geest ervan is de andere partijen even
wel ontgaan. 

Wie vandaag iets verder kijkt dan de 
. onvolmaaktheden, krijgt reeds een blik 

^ ^ f op een betere Vlaamse toekomst. Het 
• ^ r regeringswerk en het ekonomisch be

leid worden niet langer geboycot door 
kommunautair getwist en Happart-toe

standen. De nieuwe wind die met Johan Sauwens waait op 
het Vlaams departement van Openbare Werken en Verkeers
wezen, geeft een eerste zinvol antwoord op de vraag ,,Brengt 
federalisering wel een beter Vlaanderen?". Die nieuwe wind 
moet erg dringend de ganse Vlaamse regering vatten. Met 
een zelfbewuste Vlaamse regering — een Vlaamse regering 
die mekaar eensgezind vindt in een bezielend projekt, die 
motor is van een nieuwe politieke kuituur met meer verdraag
zaamheid en luisterbereidheid, die de zoektocht aanvat naar 
en ruim-gedragen natiebesef als basis voor een breed sociaal 
rechtvaardigheidsgevoel en een ekonomisch en kultureel 
dinamisme — met een dergelijke Vlaamse regering zal snel 
de scepsis wegebben die nu de staatsomvorming omringt. En 
zal ook aan de Vlaamse onderzeeërs definitief het zwijgen 
opgelegd worden. 

Johan Artols 
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9 Een vooruitblik op ons Kon-
gres: het volksnationalisme 
vormt een goede basis om de 
huidige problematiek te be
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11 In Ethiopië dreigt op
nieuw de hongersnood. 
Hebben de media wel vol
doende belangstelling 

voor dit drama? 
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Prof. Dewachter werpt 
een verhelderende blik 
achter de schermen van 
de politieke demokratie. 
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derhalf miljoen Vlamin
gen kunnen teletekst ont-

VRIJ VIMNDEREN 
VRIJE MENSEN 
l£UVEN 12&13MEI1990 

21 

26 

Senator Rob Geeraerts 
zet het VU-standpunt 
over de berging van kern
afval uiteen. 

In het Jubelpark loopt een 
tentoonstelling rond 
„Paaseiland: een raad
sel". Een blik op dit eve

nement. 
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Een eerste balans in de 
lopende voetbalkompeti
tie: SV Waregem zit in 
slechte papieren. 

Het tweede Europees kin
derfilmfestival gaat van 
start. Een selektie van het 
ruime aanbod. 

Omslagfoto R. Szommer. Teletekst. 
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VAN ROMPUY 
ZOEKT... 

CVP-voorzitter Herman Van Rompuy 
slaagde erin een ekstra uitzending voor der
den te versieren tijdens het BRT-televisie-
joernaal. De aanleiding voor het optreden 
was een artikeltje dat Van Rompuy in het 
CVP-partijblad Zeg had geschreven over het 
grote gebrek aan positief nieuws op onze 
televisiezenders en in de krantenkolommen. 

De CVP-voorzitter, net als zijn broer Eric 
geen kleine moraalridder als het de zorg om 
het Vlaamse volk betreft, wees erop dat ook 
onze kinderen die tv-joernaals onder ogen 
krijgen. Daarin druipt het bloed en het ge
weld bijna van het scherm, als we Van 
Rompuy zouden geloven. 

Het is natuurlijk niet gemakkelijk voor een 
CVP-voorzitter om even de goede bood
schap te komen verkondigen. De partij is 
reeds tientallen jaren aan de macht, en toch 
loopt er nog zoveel scheef in Vlaanderen. 
Tracht dan maar eens de burger te overtui
gen om voor de CVP te blijven stemmen. Dat 
programma moet toch al jéren verwezenlijkt 
zijn? 

...GOED NIEUWS 
Of wil de CVP misschien, zoals Bavo Claes 

schalks vroeg, net als in de Oostblokstaten 
van voor de hervomiingen, een joemaal dat 
bestaat uit de verwezenlijkingen van de 
hooggeprezen regering? Wat er ook van zij, 
daags na de historische verklaring kwam de 
CVP weer in een slecht daglicht te staan. 

De Italiaanse Europese kommissaris Ripa 
De Meana kwam toen met het heuglijke 
nieuws dat België niet bepaald bij de koplo
pers hoort waar het de naleving van de 
milieurichtlijnen van de EG betreft. Iedereen 
herinnert zich nog wel hoe de CVP-voorzitter 
na de koalitievorming triomfantelijk bekend
maakte dat hij voor de CVP éile milieudepar
tementen opgeëist had om nu ook eens werk 
te gaan maken van de milieuverloedering. 
Met resultaat, zo blijkt! 

De Italiaanse kommissaris sloeg wel de bal 
mis door de schuld voor dit achterophinken 
van België bij de staatshervorming te gaan 
zoeken. Het slechte milieurapport is eerder 
te wijten aan de laksheid waarmee sommige 
eksellenties hun bevoegdheden uitoefenen 
en aan het feit dat het Vlaanderen nog 
steeds onmogelijk wordt gemaakt om recht
streeks verantwoordelijkheid op te nemen in 
Europa. 

PSYCHIATRIE 
Maandag werd ook het VU-sekretariaat 

bezet door werknemers uit de psychiatrische 
sektor. Deze mensen doen elke maandag 
een partijsekretariaat aan. Met een bus 
kwam deze keer een veertigtal Limburgse 
personeelsleden uit psychiatrische klinieken 

en instellingen naar het Barrikadenplein af
gezakt. Ze werden er ontvangen door alge
meen sekretaris Willy Kuijpers en senator 
(en tevens psychiater) Jef Valkeniers. 

De aktievoerders waarschuwden tegen de 
plannen die minister van Sociale Zaken Bus-
quin koestert. Die is van mening dat de 
psychiatrische zorgenverstrekking wel wat 
goedkoper kan en er dus meer moet afge
stapt worden van de ziekenhuisverzorging 
naar opname in psychiatrische verzorgings
tehuizen. 

De vakbonden vrezen dat door deze om
schakeling niet alleen arbeidsplaatsen zullen 
verloren gaan, maar dat het personeel bo
vendien zal moeten inleveren omdat het 
overgaat van het paritair komitee van de 
ziekenhuizen naar een andere paritair komi
tee. De plannen zouden ook voor de patiën
ten financiële gevolgen hebben. En het hui
dig personeelsbestand kan het werk al niet 
meer aan... 

MANDELA 
Zuid-Afrika vierde feest voor de vrijlating 

van ANC-leider Nelson Mandela. Daarop 
werd onmiddellijk gereageerd door de VU-
fraktie in de Vlaamse Raad. Fraktieleider 
Paul Van Grembergen en senator Jef Valke
niers dienden een voorstel van resolutie in. 

Daarin stellen ze dat het aantreden van 
president De Klerk, zijn politieke verklarin
gen, en de vrijlating van politieke gevange
nen waaronder Nelson Mandela de hoop 
wettigen dat Zuid-Afrika het apartheidsdog-
ma laat vallen en demokratische strukturen 
opzet met gelijkberechtiging en gelijkwaar
digheid voor zwarten, kleurlingen en blan
ken. 

TOEGANGSRECHT 
GEWESTEN 

Naar aanleiding van de gesprekken in de 
gemengde parlementskommissie over de 
derde faze diende Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke in het Europees Parle
ment een resolutie in die de regio's van de 
lidstaten een toegangsrecht wil verschaffen 
tot het Europees Hof van Justitie. 

Nu zijn de regio's verplicht de EG-regle-
menteringen uit te voeren, maar zijn het de 
lidstaten die juridische verantwoordelijkheid 
dragen tegenover de EG. Gelijklopend hier
mee dienen de gewesten rechtstreekse ver
antwoording verschuldigd te zijn aan de 
Europese kommissie. Dit vergt een herzie
ning van het EG-verdrag. Volgens Vande
meulebroucke zijn negen van de 12 lidstaten 
bereid zo'n wijziging te overwegen. Op die 
manier zou bvb. de naleving van milieuricht
lijnen beter gegarandeerd kunnen worden. 

Deze evolutie verdient net als deze in 
Centraal- en Oost-Europa onze steun, meent 
de VU. De figuren van De Klerk en Mandela 
spelen er een essentiële rol in. Hun politiek 
van vrede en demokratie kan een internatio
nale aanmoediging best gebruiken. 

Daarom stellen Valkeniers en Van Grem
bergen voor om de intemationale afzonde
ring van Zuid-Afrika te doorbreken, en'om te 
onderzoeken hoe een nieuw kultureel ak
koord met Zuid-Afrika kan afgesloten worden 
en de schorsing van het oude kultureel 
akkoord ongedaan te maken. Dit zou een 
duidelijk signaal zijn dat de huidige politiek 
van verandering in Zuid-Afrika onze goed
keuring wegdraagt maar verder gezet moet 
worden. 

Nelson Mandela en zijn vrouw Winnie op visite bij aartsbisschop Desmond 
Tutu. De vrijlating van Mandela heeft voor Zuid-Afrika ongeveer een even 
sterke symboolwaarde als het neerhalen van de Berlijnse muur voor de 
hereniging van Duitsland. (,oto szommer) 
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DOORDEWEEKS 

VLUCHTELINGEN 
Op 22 december '89 besloot de regering 

om dienstplichtigen toe te voegen aan de 
diensten van het Kommissariaat voor de 
Vluchtelingen. Daar worstelde men immers 
met een enorme achterstand. De eerste 
miliciens, negen in totaal, zijn intussen gear
riveerd. Volgens Vic Anciaux, als staatsse-
kretaris bevoegd voor de l<oördinatie van het 
migrantenbeleid te Brussel, neemt zelfs met 
deze personeelsuitbreiding de achterstand 
hopeloos toe. Over een drietal maanden zal 
er ongeveer 5 jaar achterstand in te halen 
zijn, aldus Anciaux. 

Door het vluchtelingenprobleem te laten 
rotten wordt ook een hypotheek gelegd op 
elk migrantenbeleid. Er is dus dringend een 
drastischer oplossing nodig. Anciaux stelt 
daarom aan minister van Landsverdediging 
Coême voor om een honderdtal dienstplichti
gen-juristen uit West-Duitsland terug te trek
ken en over te hevelen naar het Kommissa
riaat voor de Vluchtelingen. Hierdoor zou 
onze veiligheid niet in het gedrang komen, 
en er is ook geen akkoord voor nodig binnen 
de Navo. 

HOE DE MORGEN... 
Na afloop van het VU-partijbestuur gaf 

voorzitter Jaak Gabriels naar wekelijkse ge
woonte een perskonferentie. De mededeling 
die hierbij vi«rd verstrekt, vind je letteriijk 
afgedrukt op de eerste bladzijde van ons 
regionaal nieuws. Evenzeer naar wekelijkse 
gewoonte gaat de voorzitter dan in op even
tuele ekstra vragen van de joernalisten. De 
joernalist van De Morgen was maandag zeer 
bedrijvig in het stellen van vragen over de 
manier waarop de VU zou stemmen bij de 
behandeling van het abortusontwerp in de 
Kamer. 

Groot was de verwondering van VU-voor-
zitter Gabriels toen De Morgen van dinsdag 
jl. op haar eerste bladzijde blokletterde: 
abortus: nu open rel rond Gabriels. DM-
joernalisten Brinckman, aanwezig op de 
maandagse perskonferentie, en Wijnen, in
tussen bijna berucht voor zijn „joernalistiek" 
weri( over de VU, stelden er onomwonden 
dat Gabriels onvenvacht verklaard had dat 
de VU in de kamer unaniem tegen het 
ontwerp Lallemand-Michielsens zou stem
men. 

...NIEUWS MAAKT 
Ten eerste legde Gabriels over het VU-

stemgedrag in de kamer helemaal geen 
onvenvachte verklaringen af, maar ant
woordde hij alleen op het kruisverhoor van 
Brinckman. Ten tweede, en dat is nog be
langrijker, zei Gabriels lettertijk dat de partij
raad oproept tot een unanieme stem van de 
frakties. Hij voegde daaraan toe dat over dit 
stemgedrag nog niets bepaald is, behalve 
dat het in groep zal bepaald worden. Dat dit 
bezwaartijk een onvenvachte verklaring ge-

Hans Modrow en Helmut Kohl stalen de show op de konferentie over het open 
luchtruim te Othawa. Aan de hereniging van beide Duitslanden twijfelt 
intussen niemand nog. (foto Reuter) 

noemd mag worden, wordt wel bewezen 
doordat de andere joernalisten het blijkbaar 
niet de moeite waard vonden om het te 
vermelden. 

Met deze „ophefmakende" verklaringen 
van Gabriels in de hand togen de DM-
penneridders vervolgens naar enkele VU-
pariementairen, die in De Morgen reeds 
bewezen hebben niet bepaald een blad voor 
de mond te nemen. Gekonfronteerd met de 
uit hun verband gerukte en zelfs verdraaide 
uitlatingen van Gabriels kon De Morgen dus 
vrijwel zeker op spitant weenwerk rekenen. 

Het is niet onze gewoonte om uit te halen 
naar de dienaars van de vierde macht, zoals 
de joernalisten wel eens genoemd worden. 
Maar het is niet de taak van de pers om het 
nieuws te maken, uitsluitend met de bedoe
ling verdeeldheid te zaaien. 

DOORBRAAK EN 
DIALOOG 

In het vooriaatste nummer van Doorbraak 
publiceerde Peter De Roover een „Antwoord 
aan Hugo Schiltz". Hierin reageerde De 
Roover op de solide argumentatie van 
Schiltz in het weekblad Knack onder de titel 
„Mijn antwoord aan Coppieters en vele an

deren". Hugo Schiltz werd met naam ge
noemd en het artikel bevatte volgens hem 
een duidelijk foute informatie over het statuut 
van de Vlamingen te Brussel. Vandaar dat de 
vice-premier meende gerechtigd te zijn op 
De Roover te antwoorden. Daar het hier om 
een diskussie tussen Vlamingen ging wilde 
Schiltz geen wettelijk recht op antwoord 
sturen, maar zond hij in wat hij noemde een 
normale Vlaamse dialoog een gemotiveerde 
brief naar Doorbraak met het verzoek deze te 
publiceren. 

In deze repliek bewees Schiltz o.m. aan de 
hand van de tekst van de wet op de Staats
hervorming dat Doorbraak aan zijn lezers 
foute Informatie verstrekt had over de situa
tie in de Brusselse schepenkoilege's, ge
meenteraden en OCMW's. Tevens werd 
bondig gereageerd op de eenzijdige argu
mentatie van De Roover. Doorbraak heeft 
deze beschaafde vorm van dialoog en re
pliek echter zonder meer genegeerd. Schiltz 
ontving niet eens een ontvangstbevestiging. 

Is het dan in sommige Vlaamse middens 
zo ver gekomen dat Vlamingen een deur
waarder moeten sturen naar Doorbraak met 
een wettelijk recht op antvraord om tot een 
eerlijke diskussie te komen ? En beantvroordt 
die houding aan het aktiepunt van het O W 
dat handelt over pluralisme en verdraag
zaamheid in Vlaanderen? Stof tot meditatie 
voor de Vlaamse Volksbeweging zouden wij 
zo zeggen! (samenstelling pdj) 
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KORTWEG 

• De hereniging van beide Dulte-
ianden li{kt voor iedereen stilaan 
onafwendbaar. Er wordt aiieen nog 
gebaickeieid over het feit of dat ene 
Duitsland nu bij de Navo moet, 
neutraal moet blt|ven of een statuut 
moet Icrijgen ergens tussenin. De 
vier overwinnaars van de tweede 
wereldoorlog gaan fiierover met de 
Duitsers eens rond de tafel gaan 
zitten. 

• Vanaf gisteren Icost een groot 
brood twee frank duurder. 
• De kersverse staatssekretarls 
voor Wetenschapsbeleid Erik Dery" 
cke <SP), die zi|n partifgenoot Che
valier onlangs opvolgde, moest 
vaststellen dat zijn voorganger een 
put van 4 miljoen achteiliet op de 
kabinetsbegroting van '89. 

• Gemeenschapsminister Jan 
Lenssens wil de proportionele 
samenstelling van de Vlaamse 
regering afgeschaft zien. tenssens 
vindt met name de houding van de 
liberalen schljnheliig, onverant
woord en funest voor fiet beleid. 

• De Vlaamse Dienst voor Art>eids-
bemlddeiing en Beroepsopleiding 
van Oost- en West-Vtaanderen 
sloot een samenwerkingsakkoord 
af met haar Nederlandse koltega's 
van Zeeuws-Viaanderen. Dit 
Verieg-de-grenzen»initlattef vult op 
een kreatleve wijze de Vlaamse 
zelfstandigheid In. 

• De leden van de Brusselse 
hoofdstedelijke raad wilien ook een 
P-plaat. 
• De Europese lnvesterlngst>ank 
van de EG kende een lening toe van 
7,5 miljard frank aan Euro-DIsney-
land. Deze lening kadert In de 
„steun aan de Europese kuituur". 
Enkele weken later weigerde het 
Europees Parlement een voorstel 
van Max Simeoni om In de begro
ting '90 een verhoging van 86 mil
joen frank toe te staan voor de 
bedreigde kutUiren en talen. Zo'n 
50 miljoen Europese burgers spre
ken een bedreigde taal. 

• In de zaak van de roze ballet
ten werden op VTM namen ge
noemd. O.m. VDB zou er weer bij 
geweest zijn. Deze onverkwikkelij
ke affaire moet volgens kommlssie-
iid Hugo Coveiiers ernstig onder-
zociit worden. Er zouden ook tien
den zijn met het bende-onderzoek. 

• BIJ reilen in de Sovjet-repubtiek 
Tadjikistan zijn weer tientallen 
doden gevallen. 

• Gefoefel bij TIen om te zien. Er 
zouden flirtieve fakturen zijn Inge
diend om sommige nummertjes 
toch maar op teievtsie te krijgen. 

• Deze rubriek kwam tot stand In 
samenwerking met termostatlsche 
kranen van Oiacomini. 

VAN GREMBERGEN: 
„APARTHEID ZAL 
VERDWIJNEN" 
• Welke faktoren hebben meegespeeld 
bij de beslissing om Mandela na zovele 
jaren vrij te laten? 

„ Het is duidelijk dat er verschillende 
faktoren hebben meegespeeld bij de vrijla
ting van Mandela. De belangrijkste is even
wel de mentaliteitswijziging die zich heeft 
voorgedaan bij de blanke bevolking en dit de 
jongste tien jaar. In de zeventiger jaren 
dachten de blanken nog steeds dat ze het 
best alleen konden roeien met hun vijf mil
joen en de problemen oplossen met behoud 
van hun meerderheidssituatie. Vanaf de 
tachtiger jaren is bij de blanke Zuidafrikanen 
geleidelijk de gedachte gegroeid dat ze hoe 
dan ook moesten rekening houden met de 
zwarte Afrikanen en komen tot een zekere 
machtsopdeling. Het is deze mentaliteitswij
ziging die ervoor gezorgd heeft dat president 
De Klerk met zijn Nationale Partij bij de 
laatste verkiezingen een ovenvinning heeft 
behaald. Het programma voorzag immers 
een gesprek met de zwarte bevolking en 
strukturele oplossingen om tot de afschaffing 
van de apartheid te komen." 

• Is de vrijlating voldoende om een ophef
fing van ekonomische sankties op Euro
pees vlak te bepleiten? 

„ De vrijlating alleen is niet voldoende om 
tot een opheffing van de ekonomische sank
ties vanwege de Europese en andere landen 
te komen. De vrijlating is een signaal en de 
Zuidafrikaanse regering verwacht van deze 
vrijlating dat daardoor binnen de Westeuro-
pese landen een gespreksforum kan plaats
grijpen dat de goodwill ten opzichte van Zuid-
Afrika opnieuw laat ontstaan. Een uiting 
daarvan is een verklaring van president Bush 
die zowel president De Klerk als Mandela 
tegelijkertijd naar de Verenigde Staten wil 
uitnodigen voor een gesprek. 

Het is zo dat de ekonomische situatie in 
Zuid-Afrika niet zo gunstig is. Ze hebben 
onder de ekonomische sankties geleden en 
het is daardoor dat de blanke overheid nu 
bereid is gevonden een gesprek aan te gaan 
met de zwarte bevolking. Voor de onmiddel
lijke toekomst zie ik geen afschaffing van 
ekonomische sankties gebeuren maar ze 
zullen wel worden voorbereid in de mentali
teitswijziging en bij ons en in Zuid-Afrika." 

• Komt er een herziening van het kultu-
reei akkoord tussen Vlaanderen en Zuid-
Afrika? 

„Het is mijn mening dat het altijd fout is 
kulturele akkoorden te betrekken bij politieke 

centrale staatssituaties. Wij hebben in het 
verleden nooit een kultureel akkoord opge
zegd met andere landen. Het enige land 
waarmee een schorsing van een kultureel 
akkoord is gebeurd is Zuid-Afrika. Dit was 
mijn inziens fout. Als VU moeten we de 
nodige stappen ondernemen om binnen de 
Vlaamse Raad een initiatief op gang te 
brengen om het kultureel akkoord met Zuid-
Afrika opnieuw in werking te laten treden. 
Niet alleen studenten hebben er belang bij 
maar ook de uitwisselingsmogelijkheden tus
sen ons land en onze bevolking met de 
Zuidafrikaanse bevolking nemen toe. Het is 
door gesprek en kontakten dat er wijzigingen 
in standpunten mogelijk zijn. Dat hebben we 
onlangs nog gezien in de Oostbloklanden." 

• Welke is de rol van president De Klerk in 
het geheel? 

„De rol van president de Klerk is onge
meen groot. Hij is ten gronde een demokraat 
en luistert naar de meningen van anderen. 
Hij heeft daarbij de moed om op een bepaald 
ogenblik de lijnen uit te zetten voor de 
toekomst. Hij heeft bij voorbaat in zijn verkie-
zingskampagne duidelijk gezegd dat de tijd 
van het apartheidregime voorbij is en dat er 
met de zwarte bevolking moet gepraat wor
den en dat er demokratische strukturen moe
ten opgezet worden. Hij speelt met open 
kaart en vertolkt dezelfde rol als Gortjatsjov 
in de USSR." 

• Is de vrijlating van Mandela een belang
rijke stap naar het vreedzaam samenleven 
van de verschillende rassen in Zuid-Afri
ka? 

„De vrijlating heeft een grote psichologi-
sche waarde naar de zwarte bevolking toe en 
naar de wereldbevolking in het algemeen. 
Daaruit zullen in de komende maanden en 
jaren onderhandelingen voortvloeien die 
Zuid-Afrika op wegzetten naar een demokra
tische multi-raciale samenleving. De proble
men mogen echter niet onderschat worden. 
Er zijn de problemen van de verhoudingen 
tussen blank en zwart, maar ook de proble
men van de verhoudingen van zwarten en 
kleurlingen en dan nog eens van de ver
scheidene stammen van de zwarten onder
ling. Er is immers een groot stambewustzijn. 
Maar ook zij zullen met mekaar tot een 
verzoeningsgegeven moeten komen. Uitein
delijk zal men evolueren naar een multi-
raciale demokratische samenleving. Hopelijk 
kan dat vreedzaam en wordt de uitgestoken 
hand van De Kleri< aangenomen door het 
ANC." 
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HOGERE ORDE 
De zoektocht naar de eigen Vlaamse iden

titeit verloopt niet vlekkeloos. Van buitenuit 
maar ook in Vlaanderen zelf blijft de zelfbe
vestiging van het Vlaamse volk in het vizier 
liggen. 

Zo moest Jef Valkeniers de alarmbel van 
de taalwetgeving luiden: inwoners van het 
arrondissement Vilvoorde die erom verzoe
ken, krijgen vanvrege de provincie franstali-
ge aanslagbiljetten voor de milieubelasting. 
Nu zou dit volgens minister Van den Bossche 
niet tegen de letter van de wet zijn. De 
provincie Brabant is immers een unitaire 
instelling gebleven. Maar dat de geest van 
de .taalwetgeving omzeild werd, duldt vol
gens Valkeniers niet de minste twijfel. De 
suggestie van de minister om de gemeenten 
die belasting te laten innen, vond hij wel spits 
maar „het blijft een achterpoortje voor de 
provincie om de taalwet te omzeilen". 

BRT-VRT 
Het heeft er evenwel veel van weg dat ook 

heel wat Vlamingen last hebben met de 
Vlaamse emancipatie. Nemen we als eerste 
voorbeeld onze eigen BRT. Deze is druk 
doende met het verbeteren van haar imago. 
Een adviesbureau werd aangetrokken om 
een nieuwe huisstijl te ontwikkelen. 

Aan de aloude „Sflr'-benaming wordt 
echter niet geraakt. Er komt enkel een onder-
titeltje „Vlaamse Gemeenschap" bij. Voor 
André De Beul is dit het bestendigen van een 
anchronisme. „De BRT is immers geen Bel
gische omroep". Vooral is hij van oordeel dat 
de Vlaamse openbare omroep niet langer 
zijn werkelijke identiteit mag loochenen, „nu 
ook de Vlaamse regering de Vlaamse identi
teit in Europa en in de wereld wil benadruk
ken". Het kamerlid wil dat de Vlaamse Raad 
de knoop doorhakt. Hij hernam het voorstel 
van gewezen senator Oswald Van Ooteghem 
om de benaming BRT te wijzigen in „ Vlaam
se Radio en Televisie". 

„PROLINGUA" 
Een ander voorbeeld haalde recent de 

aktualiteit: het eksperiment om aan kleuters 
het Frans te ondenwijzen. 

Een vereniging die zich „Prolingua" 
noemt, greep dit aan om een tvreetalige 
opvoeding vanaf de kleuterschool te beplei
ten. Onmiddellijk richtte Nelly Maes een 
vraag tot Onderwijsminister Coens: „Welke 
maatregelen zal de minister nemen om der
gelijke pseudo-prestige nummertjes van lo
kale figuren in het gemeenschapsondenvijs 
te voorkomen?". Het antwoord verscheen 
wel eerst in de kranten — geen staaltje van 
Vlaamse politieke kuituur! — maar was al bij 
al bevredigend. Het eksperiment Is wettelijk 
niet toegelaten, en pedagogisch niet aange
wezen. 

P-SPROKKELS 
• Twee dagen vergaderde de Vlaamse 
Raad vorige week, met een agenda die 
uitpuilde van de mondelinge vragen. 

• Erg aktief hierbij was André De Beul die 
vooral munster Dewael het vuur aan de 
schenen legde over tal van elementen van 
het mediabeleid. 

• Zo kaartte hij het gebrek aan financiële 
middelen van de niet-openbare televisievere
nigingen aan, de werking van de Geschillen-
raad voor die verenigingen en de dalende 
inkomsten voor de geschreven pers ten ge
volge van de handelsreklame op VTM. 

Senator Bob Van Hooland: vragen bij 
personeelsformatie. 

Op het pleidooi van Prolingua reageerde 
de Vlaamse Raadsfraktie, vanuit drie bange-
lijke vaststellingen: het initiatief gaat uit van 
een dame die zelf geen Nederlands kent, 
sommige scholen lenen zich tot onwettelijke 
en pedagogisch betwiste eksperimenten, 
sommige instellingen die hun invloedspositie 
uit Vlaanderen halen gaan in deze zaak op 
een lijn staan met kringen die nooit interesse 
betoonden voor de kulturele emanciaptie van 
hun volk. 

Een en ander wijst er volgens de Fraktie op 
„dat de kulturele emancipatie van het 
Vlaamse volk en het behoud van onze Ne
derlandse identiteit in Europa voor ons volk 
belangen van een hogere orde zijn". 

(J. Artois) 

Het onderwijs van Frans aan ideuters, 
volgens Nelly Maes pseudo-prestige 
nummertjes van lokale figuren in het 
Gemeenschapsonderwijs. 

• Bij minister Coens bepleitte De Beul de 
opvolging van een motie van de Interparle
mentaire Kommissie van de Nederlandse 
Taalunie, waarin aangedrongen wordt op de 
invoeging van een kulturele paragraaf in het 
Europees Verdrag. 

• Zijn kollega Bob Van Hooland stelde vra
gen bij de organisatiestruktuur en perso
neelsformatie van de zes departementen van 
de Vlaamse Gemeenschap. Omstreeks april 
mogen de eerste principiële beslissingen 
verwacht worden. 

• Door Luk Vanhorenbeek werd geïnterpel
leerd over de Europese Stichting van de 
Poëzie. Zijn pleidooi voor Leuven als Europe
se vestingsplaats werd door de minister 
afgewenteld naar het Leuvens poëziecen-
trum zelf, dat het moet zien te regelen met de 
andere centra. 

• Tot slot stemde de Vlaamse Raad in met 
een aanpassing van haar Reglement. Dit 
moet het mogelijk maken soepeler te werken 
en sneller in te spelen op aktuele gebeurte
nissen. 

• Een voorstel van Jan Caudron om ook in 
de Kommissies het roken af te schaffen, 
werd verworpen. 

• De Kamer stemde eenparig In met een 
resolutie, die steun toezegt voor de totstand
koming van een pluralistische demokratie in 
Roemenië. 

• Ook de verlaging van de roerende voor
heffing werd goedgekeurd. Herman Can-
dries zegde de steun van zijn fraktie toe, 
vooral omdat de maatregel in de richting gaat 
van de tarieven die van kracht zijn in de 
buurlanden. 
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KONGRES 

NIEUWE WEGEN 
VOOR HET 

VLAAMS-NATIONALISME 

H
ET |X}litieke klimaat is grondig 
gewijzigd. De tetna's en debat
ten van de politieke besluitvor
ming verschillen grondig van 
deze van de krisisjaren. Afge
voerd werden de ekonomische 
krisis, de werkloosheid, meer 
algemeen de materiële wel
vaart. Nieuwe maatschappelijke 
vraagstukken vinden we in de 
ontwikkeling van de technolo

gie, de etische problemen, drugs en veilig
heid, onderwijs, meer algemeen het immate
riële welzijn. 

POLITIEK ZONDER 
EKONOMIE 

Politieke partijen hebben het soms moeilijk 
zichzelf te plaatsen tegenover de vrij nieuwe 
tema's die zich aanbieden. De klassieke 
links-rechts-schema's zijn nauwelijks van 
toepassing in politieke debatten waaruit het 
ekonomische aspekt wordt gelicht. Een paar 
voorbeelden kunnen dit illustreren. 

Kansarmoede hangt nauw samen met het 
al dan niet genieten van ondenvijs en het al 
dan niet vinden van een eerste betrekking. 

VRIJ VLAANDEREN 
VRIJE MENSEN 

Zowel links als rechts zullen trachten aan 
beide aspekten te sleutelen, de. ene wellicht 
uit sociale overweging, de andere uit puur 
ekonomische en om te voorkomen dat kans
armen levenslang in uitkeringsstelsels zou
den vertoeven. 

De werkelijkheid vandaag ^et 
er een stuk rooskieurfger uJt 
dan een jaar geleden. Niet om
dat we een andere bril opzet
ten, wel omdat er een aantal 
objektleve veiteteringen In de 
samenleving zijn. De Muur viel» 
MIddeneuropese landen demo-
kratlseren. In Zuidelijk Afrika 
komt een oplossing voor het 
moeilijk samenleven tussen 
rassen en gemeenschappen 
binnen bereik. De ekonomi
sche krIsIs van de industrietan-
den tijkt voor een aanM jaren 
afgewend. In eigen land wer
den een groot deel van de 
Vlaamse eisen verzilverd in een 
stevige autonomie. 
Toch kunnen we niet blind zijn 
voor de pijnpunten van onze 
samenleving. Kort bij ons buigt 
de brede sociale sektor onder 
de jongste besparingsjaren. 
MIgraUeproblemen wakkeren 
een latente onverdraagzaam
heid aan. De ekoiogische ont
wrichting bedreigt de ieeflsaar-
heid van deze aarde, in Ethio
pië zoals op zovele plaatsen 
smoren honger en armoede de 
toekomst in de kiem. 

l£UVEN 12&13MEI1990 

Ontwikkelingshulp. Een oude linkse stel
ling hieromtrent is dat er jaarlijks vanuit de 
rijke landen 0,7 of 1 % van het BNP naar de 
arme landen moet vloeien. Stilaan komt men 
tot inzicht dat een dergelijke overdracht de 

9 

ekonomieën van de landen in kwestie onder
mijnt en weinig of geen uitzicht biedt op 
strukturele oplossingen, m.a.w. oplossingen 
die op de eigen dinamiek van de ontwikke
lingslanden gebaseerd zijn. Door het belang 
en de omvang van de overheden in die 
landen kunstmatig te ondersteunen wordt 
een hypoteek gelegd op de autonome ekono
mische ontwikkeling. Al was het alleen al 
maar omdat de geschoolde elite liever over
heidsgeld beheert (voor regering die zich 
vaker niet dan wel demokratisch kunnen 
handhaven) dan zakenman te worden. Een 
eerlijke politiek zou meteen komaf maken 
met alle handelsbelemmeringen en prijs-
beïnvloeding voor produkten uit ontwikke
lingslanden. Zowel links als rechts vrezen 
echter de reakties van hun achterban. 

IDIOTISMEN 
De positionering wordt zonodig nog moei

lijker wanneer de enorme vooruitgang van 
het wetenschappelijk onderzoek beoordeeld 
moet worden. Links zou zich terdege zorgen 
moeten maken over de menselijke mogelijk
heden om genetisch materiaal te klonen, 
elites te vormen en rassen te zuiveren. 
Anderzijds brengen deze nieuwe verworven
heden een grotere wereldvoedselproduktie 
binnen bereik. Rechts van haar kant steunt 
het wetenschappelijk onderzoek als motor 
van de vooruitgang maar wenst de resultaten 
ervan partikulier aan te wenden voor kom-
merciêle doeleinden. Tenvijl de maatschap
pij en de overheid belang heeft bij het op zo 
groot mogelijke schaal beschikbaar stellen 
van die resultaten. 

Steeds vaker stellen we vast dat de klas
sieke ideologieën, de -ismen, het moeilijk 
krijgen om binnen hun denkpatroon de juiste 
oplossingen voor de problemen zoals ze'zich 
aandienen te formuleren. Zo neemt een 
linkse Franse regering behoorlijk rechtse 
maatregelen om de immigratie af te remmen 
en voert een linkse Spaanse regering een 
rechts-liberaal beleid. Het boegbeeld van 
rechts-konservatievn, Margaret Thatcher, 
verzet zich anderzijds hardnekkig tegen een 
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SOCIAAL 

liberale Europese monetaire unie. De libera
le Nederlandse VVD maakt van een typisch 
links tema, de milieuproblematiek, een rege
ringsbreekpunt. 

In de huidige situatie, met de aard en de 
ingewikkeldheid van de problemen van van
daag, komt het er niet op aan de juiste 
dogmatische oplossingen te verkondigen, 
wel de juiste oplossingen tout court. 

KONGRES 
Het volksnationalisme vormt een goede 

basis om de huidige problematiek korrekt te 
beoordelen. Het heeft het grote voordeel niet 
vastgeroest te zijn in klassieke tegenstellin
gen. 

De kongreskommissie van de Volksunie 
die de teksten van het lente-kongres voorbe
reidt, heeft ondermeer gezocht naar een 
aktuele vertaling van ons volks-nationalisme, 
geschikt om zich hier en nu ten dienste van 
de samenleving te stellen. Die vertaling vindt 
zich in de wisselwerking tussen de mens als 
persoon en de gemeenschap die hem gebor
genheid en kontinuïteit biedt. In de gemeen
schap, de volksnatie, kan het individu zijn 
vrijheid ten volle en in verantwoordelijkheid 
beleven. Met de gemeenschap, de volksna
tie, wordt gestreefd naar het welzijn van de 
samenleving. Via een evenwichtige ekono-
mie die een duurzame ontwikkeling mogelijk 
maakt, en een etiek die rekening houdt met 
de volgende generaties en verruimd wordt 
tot alle mensen en hun omgeving. 

De principes van het volks-nationalisme 
worden door de kongreskommissie vertaald 
in een praktisch natievormend projekt: het 
VU-programma om een nieuw en beter 
Vlaanderen te verwezenlijken. Ook worden 
richtlijnen naar het profiel, de identiteit en de 
werking van de partij voorgesteld. Hierover 
later meer. 

Stefan Ector 
VU-studiedienst 

VRIJ VIAANDEREN 
VRIJE MENSEN 

WELVAART 
Welvaart is uiteraard een uitgesproken 

ekonomisch begrip. Maar onafgezien van de 
vaststelling dat het gehele leven en de gehe
le geschiedenis in feite ekonomisch bepaald 
zijn, is welvaart ook een historisch begrip. 
Want de welvaartstaat, de maatschappij 
waarin de algemene welvaart gerealiseerd 
wordt, is een politieke konstruktie, gebouwd 
op een kluwen van feiten, strevingen en 
bewegingen. Daarbinnen werkt de ekonomie 
als een paard dat stevig gevoed wordt, 
behendig gezadeld, voor de wagen gespan
nen en een richting uitgestuurd. En om die 
richting gaat het hier, want de ekonomie is 
een wetenschap van keuzen: meer van het 
ene is minder van het andere. Of de werking 
van een transformatiekurve, door minister 
Mare Eyskens ooit vulgariserend beschreven 
als „het pijnlijke wrijvingsvlak tussen het 
wenselijke en het mogelijke". 

Het wenselijke is het ideaalbeeld dat door 
de zogenaamde utopische socialisten én 
door de eerste marxisten werd voorgehou
den. Het mogelijke is het minimum minimo-
rum, het weinige dat alsmaar méér wordt 
onder druk van wie steeds dichter bij het 
wenselijke willen komen. De maatschappij 
zou die stap-dichterbij wellicht nooit plaatsen 
indien haar niet door talloze denkers, schrij
vers en agitatoren zou worden ingehamerd 
dat het wenselijke en het mogelijke zeer ver 
van elkaar ven/vijderd blijven als men niet zelf 
de afstand verkort. 

Een en ander is uiteraard slechts een 
prozaïsche, schematische voorstelling van 
het emancipatieproces dat eigenlijk pas drie

honderd jaar geleden begon en na een lange 
tocht doorheen de tragische 19e eeuw als 
een soort pacemaker ingeplant werd in het 
sociaal-konservatieve hart dat elke gemeen
schap in wezen is. 

De eerste sociale wetten van het einde van 
de 19e eeuw, de integratie van het socialis
me in het politieke beleid, de anti-werkloos-
heidsekonomie van John Maynard Keynes 
en de gevolgen van de diepe krisis der 
dertiger jaren hebben ervoor gezorgd dat de 
nieuwe „Nieuwe Orde" van de jaren na 
Wereldoorlog II er een werd van de Versor-
gungsstaat, de welfare state, de état provi
dence, alle sinoniemen voor het organiseren 
van een maatschappij waarin de risiko's van 
honger, ziekte, analfabetisme, ouderdom, 
werkloosheid enz. werden teruggedreven of 
op zijn minst beveiligd en gekompenseerd. 

In het historisch verlengde van de wel
vaartsstaat situeert zich de welzijnsstaat, de 
gemeenschap waarin het beluisteren van 
muziek, het lezen van een boek, het maken 
van reizen en het ademen van zuivere lucht 
noodzakelijk worden om nog echt te kunnen 
genieten van de (reeds verworven) welvaart. 

Een gemeenschap ook die het lezen, het 
luisteren, het reizen en tenslotte de eksplo-
derende ekonomie van mediabeelden en -
vKwrden nodig heeft om te beseffen dat zij 
de historische bladzijde van de welvaarts
staat heeft omgedraaid zonder rekening te 
houden met de achterzijde, de keerzijde van 
de welvaart. 

Frans-Jos Verdoodt 

IHJVEN 12 &t3 MEI 1990 

Deze 
in Knack 

week 
Magazine 

Bij de Sovjets 

Terwijl Frans Verleyen in het spoor van Defensieminister Guy Coëme het 
Moskouse gebeuren op de voet volgde, reisde Peter Renard naar Estland 
om er de vinger aan de pols van de Baltische volksfronters te houden. 

Knack bij de Sovjets. 

Rushdie spreekt 

Een jaar ging de door ayatollah Kho-
meiny ter dood veroordeelde schrijver 
Salman Rushdie ondergronds. In een 
exclusief interview vertelt hij zijn we
dervaren, wat hij leest, schrijft en 
denkt. Deze week in Knack. 

De les van Aids 

Aids heeft de samenleving met haar, 
vaak verzwegen seksuele kuituur ge-
konfronteerd. Er zijn nieuwe taboes 
ontstaan en oude zijn weer opgedo
ken. Dirk Van Babyion schreef een 
boek over seks en kuituur. Een 
gesprek, deze week in Knack. 

Vincent in hel museum 

Van Gogh, hoog en droog in het Mu-
sée d'Orsay. Intiem in Otterlo, over
weldigend in Amsterdam, waar straks 
de grote retrospektieves plaatsvinden. 
In de verfsporen van Vincent, deel II 
van een reeks in Knack. 

En meer... 

• Portret: Oskar Lafontaine, van 
Saarbrücken naar Bonn? • Film: de 
strijd om Koko Flanel • Voetbal: 
honderd dagen voor de Mondiale, de 
regels van het voetbalspel. 
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ONTWIKKELING 

NA ROEMENIE 
NU ETHIOPIË? 

V
IJF jaar geleden werd de we
reld geschokt toen de beelden 
van uitgemergelde, stervende 
Ethiopische kindjes de huiska
mer werden ingestraald. De 
kerstkalkoen werd bij wijze 
van spreken tot as in de mond 
van de kijker. Ook toen kwam 
een solidariteitsaktie de nood 
lenigen. Wie herinnert zich 
niet de inspanningen van pop

zanger Bob Geldof? Geleidelijk aan werden 
de ergste simptomen van de hongerkrisis 
weggenomen, hoewel nog tienduizenden 
(honderdduizenden?) doden vielen. Na eni
ge tijd sleet de nieuwswaarde en moesten de 
geraamten met gezwollen buikjes plaatsma
ken voor andere (nog gruwelijker) beelden. 

RAMP 
Einde 1989 en begin 1990 is het opnieuw 

zover. Ethiopië is een doodami land, geteis
terd door een regied kommunistisch regime, 
een wereld die totaal onverschillig is voor de 
rampzalige ekonomische situatie, een bur
geroorlog op meerdere fronten en een 
steeds weerkerende droogte. „Vier miljoen 
mensen hebben als gevolg van deze droogte 
het grootste deel van hun oogst verloren, 
aldus het Wereldvoedselprogramma van de 
Verenigde Naties. De meeste hulpbehoeven
den bevinden zich in gebieden die niet onder 
kontrole van de Ethiopische regering vallen. 
(...) Eind 1989 waren de Ethiopische regering 
en de niet-gouvernementele organisaties 
(NGO's) in de getroffen gebieden bijna door 
hun voedselvoorraden heen. Zij hebben do
nors niet alleen om voedsel, maar ook om 
vrachtwagens voor het vervoer van hulpgoe
deren gevraagd." (Internationale Samenwer
king, februari 1990, biz. 12) 

HULP 
In Nederland is men zich blijkbaar bewust 

van de situatie. Reeds zowat een maand 
geleden werden bij de bevolking akties opge
start. Minister J. Pronk van Ontwikkelingssa
menwerking heeft twintig miljoen gulden 
voor voedselhulp aan Ethiopië ter beschik
king gesteld. De hulporganisaties geven toe 
dat het bij de inzamelingen wellicht niet zo'n 
vaart zal lopen als vijf jaar geleden. 

In eigen land richtten NCOS, Oxfam en 
SOS-Honger een noodoproep aan minister 
André Geens. Deze heeft een bedrag van 

achttien miljoen frank vrijgemaakt. Oxfam 
koopt voor zeven miljoen frank suiker en 
melkpoeder, SOS-Honger besteedt 6 miljoen 
aan twee vrachtwagens, en het NCOS zal 
met de resterende steun hulp en distributie 
organiseren. 

STILTE 
Toch heerst omtrent de rampzalige situatie 

in Ethiopië over het algemeen de stilte van 
een kerkhof, nu en dan weliswaar onderbro
ken door een nauwelijks gehoorde klacht. 
Het schijnt haast onmogelijk om nog interes
se, laat staan een schep geld los te wrikken 
ten voordele van hongerend Ethiopië, zeker 
niet bij Jan-met-de-pet. En dat mag toch wel 
merkwaardig heten na de nog steeds woe
dende Roemenië-rage. 

Stilaan geraken \flaanderen en 
de wereld ervan overtuigd dat 
Nicolae Ceaucescu c.s. hun 
landgenoten )n Roemenië een 
barre ti}d bezorg hetjiïen. Via 
pers, radio en televisie, ̂  tal
loze info» en sotldarKeltsavon» 
den worden we voorgeiiciit 
over de sieciite toestand van 
iiet land en zijn bewoners, en 
van de barbaarsheid van het 
vorige regrme. Een ongeziene 
steunl(anipan{e is op gang ge-
komm. Maar er Is een it^rzij» 
de. 

Het is in elk geval zo dat de media bij lange 
na niet dezelfde aandacht besteden aan de 
huidige moeilijkheden in het Afrikaanse land 
als aan die van vijf jaar geleden, of aan de 
omwenteling in Roemenië. Ook de politici 
blijven doorgaans stom als het om de arme 
negertjes gaat, maar verdringen elkaar voor 
de lenzen van TV-kamera's en fototoestellen 
met een dissident aan de hand en een 
gescheurde vlag rond de nek. Zelfs de hul
porganisaties schijnen er niet in te slagen de 
aandacht naar noord-oost Azië af te leiden. 
En waar iedereen de mond vol had over 
strukturele hulp, uitwisselingsprogramma's 
en ekonomische samenwerkingsakkoorden, 
blijken dit woorden die niet in de Europese 
woordenschat voorkomen als het over Ethio
pië gaat. 

Politici blijven doorgaans doof voor 
liet grollen van Afriicaanse magen. 

Nochtans is de toestand in Roemenië 
benijdenswaardig positief in vergelijking met 
die van Ethiopië. Waar de filharmonie van 
het Roemeense Gluj bij gebrek aan deugde
lijke instrumenten om zo te zeggen op haar 
vingers zit te fluiten, zouden de Ethiopiërs 
eerder op hun vingers kluiven om hun hon
ger te stillen. 

VERHOUDINGEN ~ 
De initiatieven die ten voordele van Roe

menië werden en worden genomen zijn no
bel. De mensen die zich er belangeloos en 
hardwerkend voor inzetten verdienen de be
wondering en de medewerking van ieder van 
ons. Maar één en ander mag ons niet de zin 
voor verhoudingen doen verliezen. We moe
ten er ons bewust van zijn dat wat verder op 
de aardkloot miljoenen mensen van honger 
dreigen om te komen, en dat dit gebeurt in de 
grootste onverschilligheid vanwege de we
reldopinie. Als er ergens hulp nodig is, dan is 
het wel in Ethiopië. 

Frank Seberechts 
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TAALSTRIJD IN 
DE BROESSE 

H
ET maandblad van het Natio
naal Centrum voor Ontwikke
lingssamenwerking (NCOS) De 
Wereld Morgen brengt in zijn 
februarinummer een omslagver
haal van Jan Van Criekinge over 
taal en ontwikkeling. In een ka
derartikel tracht de auteur o.m. 
een antwoord te geven op een 
vraag die filosofen al eeuwen 
bezighoudt: waarom is taal be

langrijk? Afgeleid doemt dan natuurlijk ook 
het antwoord op op de vraag waarom taal
strijd en kulturele strijd belangrijk zijn. 

Taal wordt gekoppeld aan macht, aan het 
beheersen van de omgeving. Taal is in die 
zin veel meer dan het menselijke kommuni-
katiemiddel bij uitstek. Taal is ook steeds 
verbonden met kuituur. Men kan niet zomaar 
de ene ta^l door een andere vervangen alsof 
het om een komputerprogramma gaat, stelt 
Van Criekinge. 

KOLONISATIE ~ 
Nochtans hebben de westerse kolonisato

ren steeds voetstoots aangenomen dat hun 
ontwikkelingswerk hecht verbonden was met 
het doorgeven van hun taal. Wij Vlamingen 
kunnen daar trouwens een hartig woordje 
over meepraten. Nog niet zo lang geleden 
hadden we zelf te lijden onder het Franse 
taalimperiaiisme. Dat ging zelfs zo ver dat we 
onbewust ijverig meewerkten aan de wereld
wijde verspreiding van de taal van Molière: 
honderden Vlaamse paters en nonnetjes 
drilden de weerbarstige Frans werkwoords
vormen, zelf met veel moeite venworven, 
onbarmhartig in de hoofden van de zwartjes. 
„Het kwam in hun goedige koppen niet op 
dat ze daar in die verafgelegen missieposten 
die zwartjes wel eens Vlaaams hadden kun
nen leren, die gedachte was te subversief", 
schrijft Geert Van Istendael in Het Belgisch 
labyrint. 

De kolonisatie liet diepe sporen na. Zelfs 
nadat de jonge staten moeizaam hun politie
ke vrijheid hadden verworven, bleef de taal 
van de heerser als dominante faktor achter, 
schrijft Van Criekinge. Taal is niet los te zien 
van ontwikkeling. Een demokratie kan nooit 
funktioneren als mensen omwille van taal
barrières worden uitgesloten. Ook in Europa 
waren taaldwang en taalpolitiek vaak de 
aangewezen middelen om een verscheiden
heid van volkeren tot één staat om te sme
den. Talen werden verdrukt, verboden. Het 
gevolg is volgens Van Criekinge dat etni

sche, kulturele en nationalistische gevoelens 
bleven smeulen en zelfs nu nog af en toe 
voor uitbarstingen zorgen. 

VERENGELSING ~ 
De auteur wijst erop dat ook binnen de EG 

de kulturele verscheidenheid in sommige 
kringen meer en meer aanzien wordt als een 
verliespost in de ekonomische machtsstrijd 
met de één-land-één-taal-konkurrenien, de 
VS en Japan. Het Engels heeft de strijd om 
de wereldhegemonie op taalgebied gewon
nen, zo stelt hij: 350 miljoen mensen hebben 
het Engels als moedertaal, 1 miljard mensen 
leerden Engels als ,,vreemde" taal. De taal 
van handel, wetenschap, verkeer, techniek 

De relatte tussen tm\ en ont
wikkeling werd in de westerse 
literatuur relatief weinig be-
llclit. Vroeger werd geredelifk 
aangenomen dat de „ontwikke
laar^ de „onderontwikkelde" 
de kneepjes van de moderne 
beschaving bijbraciit, en de 
taal van de „ontwikkeiaar" was 
daarvan een noodzakeiijke 
poot Taal en ontwikkeling dek
ken een veel ruimere lading 
dan dat Het is een verhaal 
waar macht vroeg of iaat om 
het hoekje komt kijken. Zo'n 
4.Q0Q talen op de wereld vech
ten voor hun overleving. 

is sedert jaren het Engels. Van Criekinge 
waarschuwt voor de kulturele verschraling 
en het overwicht van één bepaalde manier 
van denken en handelen die hiervan het 
gevolg zijn. „Elke taal die verdwijnt is een 
eigen, originele en dus onvervangbare kijk 
op de wereld die verloren gaat, een schijn
baar onafwendbare evolutie. Vooral talen 
van inheemse volkeren zijn vaak ontzettend 
rijk aan woorden om specifieke toestanden 
van hun leefomgeving weer te geven, die in 
Europese talen een lange omschrijving zou
den nodig hebben." 

De auteur bekijkt vervolgens de taalsitua
tie in enkele ontwikkelingslanden. De Afri
kaanse talen bvb. werden ten tijde van de 
kolonisatie tot folklore gedegradeerd. In de 
Franse kolonies verliepen alle sektoren van 

De taal van „primitieve" volkeren is 
vaak rijk aan specifieke woorden. De 
moeite waard om ze te bewaren. 

de moderne maatschappij — zelfs vanaf de 
lagere school — de rechtspraak, de admini
stratie en de ekonomie in het Frans. De 
Britten en de Belgen waren niet zo hardvoch
tig: het principe moedertaal is onderwijstaal 
werd gerespekteerd in de lagere school, 
maar van de verscheidenheid aan talen werd 
handig gebruik gemaakt om een verdeel-en-
heers-politiek te voeren. Een grote handikap 
voor de Afrikaanse talen (zeg niet: dialek
ten), was natuurlijk het ontbreken van een 
geschreven vorm. Daardoor werden ze al 
vlug als minderwaardig en primitief be
schouwd. En na de onafhankelijkheid bleef 
de Europese taal. Met mooie argumenten: 
de nationale eenheid bevorderen, de etni
sche verschillen overstijgen, openstaan voor 
technologische en wetenschappelijke kennis 
uit het Noorden,... 

(pdl) 

Taal en ontwikkeling. Babelse verwarring of 
kulturele rijkdom. Jan Van Criekinge. In: De 
Wereld Morgen, NCOS, februari '90. Een abon
nement op DWM kost 450 fr. per jaar. 
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BOEKEN 

POLITIEK ELITE LAAT HET 
„STRIJDPUNT" MAAR 

WEINIG KANS 

D
EWACHTER definieert het strijd
punt als „een beleidsopdracht 
die in de publieke opinie omstre
den is". 

Beide voorwaarden, het om
streden l<arakter én het over
schrijden van de beperl<te gele
dingen van de top-besluitvor-
ming, laten al vlug toe vast te 
stellen dat er maar relatief wei
nig beleidsmaatregelen tot 

strijdpunt uitgroeien. 

KONFLIKTUEEL 
De meest gekende voorbeelden zijn de 

l<oningsl<westie en de schoolstrijd. Voor 
meer recente voorbeelden kan venwezen 
naar de plaatsing van de kernwapens (jaren 
tachtig), „St.-Anna" en andere besparingo
peraties (midden '80), de depenalisatia van 
de abortus provocatus en de aanleg van de 
supersnelle trein (SST). Verder, bijvoor
beeld, het migrantenbel&d en de opeenvol
gende staatshervormingen. 

Ontwikkelt een beleidsopgave zich tot 
strijdpunt, dan vermeerderen de kansen op 
demokratische medezeggenschap. Of, aldus 
Dewachter, „de kring van de technokrati-
sche specialisten of de elite wordt (gradueel) 
opengebroken". Gevolg van dit demokra-
tisch intenser funktioneren is het verhoogd 
konfliktgehalte. Inde rand noteert Dewachter 
hierbij dat de interne demokratische dina-
miek van konfliktuele — en dus niet van 
pacificerende — aard is. 

Strijdpuntontwikkeling leidt vaak tot vertra
ging van de besluitvorming, en mondt in heel 
wat gevallen zelfs uit in een „niet-beslis-
sing". Voorbeelden van deze zgn. „non 
decision making" zijn legio, denken we maar 
aan het depolltiseringsdossier, amnestie, of 
de reorganisatie van de sociale zekerheid. 

PARTIJEN 
Hoewel precies het „publiek" karakter een 

voonwaarde vonnt om een beleidsvraagstuk 
als „strijdpunt" te definiëren, komt het ui
terst zelden voor dat de „massa", als niet-

georganiseerde groep, een strijdpunt maakt. 
Reële makers van strijdpunten zijn zuilen en 
(vak)verbonden („organisaties met grote 
aantallen en mobilisatiekapaciteit"); orga
nen van massakommunikatie (krant, radio, 
tv) of instanties die de bovenvermelde „ma
kers" bindend kunnen bevelen of wederzijds 
stimuleren. Tenslotte, maar zeker niet op de 
laatste plaats, verwijst Dewachter naar de 
politieke partijen.,,Gezien de partlkratie, de 
partijpolitisering, de banden met de vakver
bonden en met de massamedia", verkeren 
de partijen in België in een bevoorrechte 
positie. 

De Belgische politieke besluit
vormers trachten de beslissing 
inzake strijdpunten door de 
burgers te vermijden. Dergelij
ke institutioneel-demokrati-
sche „opiossing" van beleids
vragen neemt de elite immers 
de mogelijkheid tot besluitvor
ming, en •<- bijgevolg - ook de 
mogelijkheid tot pacifikatie uit 
handen. 
Tot dit besluit komt de Leuven
se politoioog prof. dr. W. De
wachter In het Jongste nummer 
van Res Publica. Dewachter 
ontlee(tt er „twt sMldpunt als 
beslultvotmingatype". Een ver
helderende kijk achter de 
schermen van onze politieke 
demokratie. 

MOBILISATIE 
Dewachter weet de ongelijkheid van kapa-

citeit en mobilisatiekracht te illustreren aan 
de hand van een studie van Jozef Smits 
(1984), waarbij de spreiding van betogingen 
en betogers in de periode 1953-74 wordt 
bekeken in relatie met de diverse types van 
organisatie. „Naar het aantal betogers staan 
de vakverbonden en -bonden bovenaan; 
gevolgd door de landbouworganisaties en de 
overkoepelende zuilorganisaties. Qua aantal 

Prof. W. Dewachter: kijk op onze 
politieke demokratie. 
betogers worden de grote gewichten ge
maakt door de overkoepelende zuilorganisa
ties (1/3 van alle betogers), de vakverbonden 
en -bonden (meer dan 1 op 5 betogers". 
Volksnationale organisaties leverden in bo
venvermelde periode (slechts) 7,6 % van alle 
betogingen en 9,7 % van alle betogers. 

Naast de macht van het aantal (ACV en 
ABW, bijvoorbeekJ, hebben elk maar dan 
één miljoen leden die kunnen worden gemo
biliseerd), vormt een goede toegankelijkheid 
tot de massamedia een tweede voonwaarde 
tot het ontwikkelen van een strijdpunt. De
wachter venwijst hierbij naar het ageren van 
de hoofdredakteurs van De Standaard, Het 
Volk en Gazet van Antwerpen tegen het 
Egmontpakt in 1977-78. 

Een derde ontwikkelingsfaktor is de kon-
gruentie van de beleidsproblematiek met de 
partijenopdeling en de grote opiniestrekkin-

D> 
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BOEKEN 

Prof. Dewachter: „Verkiezingsprogramma's dienen nagenoeg uitsiuitend voor 
het fraai ogen van de Icampanje." 

gen. Met andere woorden, een beleidsopga-
ve maakt meer kans om tot strijdpunt uit te 
groeien naarmate de alternatieven van be
leid meer adekwaat passen in de partijenop
deling en de strekkingen in de publieke 
opninie. 

Voorbeeld hiervan: de taal- en volkeren-
problematiek in België. Tegenvoorbeeld: het 
feminisme en, meer algemeen, de vrouwen-
.vraagstukken. 

ONMACHT ~ 
De mogelijke beslechting van strijdvragen 

via institutioneel-demokratische besluitvor
ming (bijvoorbeeld door middel van een refe
rendum) treedt in België niet op. De politieke 
elite geeft de voorkeur aan een politiek van 
pacifikatie, niet van konflikt. 

Sterker nog, ook het — als (meest) demo-
kratisch aangevoelde — sisteem van parle
mentsverkiezingen biedt zelden of nooit kan
sen op de beslechting van strijdpunten. De 
kiezer beschikt niet over enige mogelijkheid 
tot rechtstreekse regeringsaanduiding, hij 
moet meerdere beleidsvragen in een „enkel
voudige" partijstem ordenen, én, stelt De-
wachter, „de Belgische verkiezingsprogram
ma's zijn zeer zwakl<e beleidsprogramma's, 
doordat deze platformen doorgaans een 
knip- of plakwerk zijn van de ideoloog van 
dienst, nagenoeg uitsluitend voor het fraai 
ogen van de kampanje". 

VLAAMS-WAALS " " 
Dewachter schetst in z'n bijdrage verder 

de „strukturele onmogelijkheid tot beslech

ting van de Vlaams-Waalse tegenstelling in 
verkiezingen". Op Halle-Vilvoorde en Brus
sel na zijn taal- én verkiezingsgrens afgeba
kend. De traditionele partijen zijn bovendien 
(kommunautair) gesplitst. „De kiezer is dus 
struktureel beperkt en bepaald tot een 
Vlaams of een Waals standpunt". 

„Velddemokratische akties" (betogingen, 
stakingen, petities) leiden niet noodzakelijk 
tot beleidsoplossingen. Zo hebben de mas
sale akties en stakingen tegen de Eenheids-
wet (1960-'61) deze wet niet verhinderd. De 
overheveling van de Franstalige Université 
Catholique de Louvain naar Wallonië werd 
dan weer wel afgedwongen, hoewel het aan
tal betogers hier merkelijk lager lag. 

Dewachter formuleert vier verklarende va
riabelen. Allereerst is er de zgn. „scheeftrek
king inzake representativiteit". Konkreet ver
taalt zich dit, bijvoorbeeld, in de vraag naar 
het „gewicht" van de 400.000 demonstran
ten in de anti-rakettenbetoging van 1983. 
Vertegenvroordigden deze — ongetwijfeld 
talrijke — manifestanten nu een meerder- of 
minderheid van de bevolking? 

Hoe beperkter de reikwijdte van de beslis
sing, hoe makkelijker de kans op strijdpunt
beslechting. Als derde variabele verwijst De
wachter naar het institutioneel verloop van 
de besluitvorming („Een beslissing is vlug
ger en „makkelijker" genomen in de rege
ring dan wel door de „wetgevende 
macht"."). Overigens, hoe sterker de veld
demokratische inbreng bij de besluitvor
ming, hoe hoger de kans op niet-beslissing. 
„De moeilijkheidsgraad wordt opgeborgen 
door de bestaande toestand niet te wijzi-
gen . 

UTOPIA? ~ 
Blijft, na het doornemen van Dewachters 

bijdrage, natuurlijk de vraag naar de politieke 
(on)macht van de burger. In z'n vroeger werk 
heeft Dewachter reeds iedere te absolute 
interpretatie van de verkiezingsdemokratie 
doorprikt. Nu wijst hij op de felle strijd van de 
politieke elite voor eigen machtsbehoud. 
„De strijdpunt-besluitvorming wordt afgebo
gen van de brede demokratische inspraak 
naar een (voorlopige) niet-beslissing en/of 
naar een pacifikatie van die strijd door de 
elite". 

Het wetenschappelijk niveau van de bij
drage verhindert Dewachter wellicht iedere 
verdere opiniëring terzake. Wie deze studie 
echter doortrekt naar het alledaagse politie
ke gebeuren, blijft — eens te meer — met 
een gevoel van machtebosheid achter. 

Getoetst aan de realiteit komt elke demo
kratische leuze voor een „politiek door, voor 
én met het volk" over als een ideale bezig-
heidsterapie voor dagdromers en wereld
vreemde utopisten. 

Ntco Moyaert 

— Het strijdpunt als beslultvormingstype In de 
Belgische politiek. W. Dewachter. In: Res Publl-
ca, 1989/4. Redaktleadres: Van Evenstraat 2B -
3000 Leuven, fjios nummers: 300 fr.) 
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STRAKS GEEN TV MEER 
ZONDER TELETEKST 

E
EN bepaling geven van wat tele
tekst (tt) nu eigenlijk is, zonder in 
moeilijke en technische woorden 
te vervallen, is niet zo eenvoudig. 
Teletekst is een massamedium 
waarbij informatie, in een digitale 
vorm en opgenomen in het televi
siesignaal, via de ether of de ka
bel wordt uitgezonden. Dit Is een 
zeer vereenvoudigde vorm van de 
definitie die Dirk De Grooff, spe

cialist nieuwe media aan de K.U. Leuven aan 
ttgaf. 

VERBLUFFEND ~ 
De tt-zender bestaat eigenlijk uit een geso

fistikeerde tekstvenwerker, die zijn bood
schap doorseint via niet-gebruikte lijnen van 
het televisiebeeld. De ingetikte tekst vormt 
een blinde passagier die met het TV-signaal 
meereist en pas ontdekt kan worden als men 
een aangepaste decoder heeft. 

De mogelijkheden van teletekst zijn ver
bluffend. Niet alleen ontvangt de kabelabon
nee die over een decoder beschikt het tt-
programma van de BRT, maar ook dat van 
alle andere zenders die tt hebben en op de 

Volgens hoofdredakteur Kris Borms 
Is de hoofdprioriteit liet televisiejoer-
nSSl. (foto Szommer) 

kabel zitten: NOS, BBC, de Duitse zenders, 
de RAI. Super Channel en Eurochannel 
hebben zelfs een speciale nederlandstalige 
katern in hun tt-programma. De Franse sta
tions vereisen voor tt een speciale decoder. 
Frankrijk opteerde immers voor het Antiope-
systeem, terwijl de rest van Europa voor het 
Engelse Ceefax koos. Antiope is nu zo goed 
als dood. 

Pikant detail is dat de RTBf in de pioniers
jaren van tt de zijde koos van Antiope. Je 
weet wel: als het regent in Parijs,... De RTBf 
doet nu noodgedwongen prospektie bij de 
BRT om ook met het Ceefax-systeem te 
starten. Ook A2 eksperimenteert momenteel 

Op tier) Jaar tijd stampte een 
entoesiast groepje mensen het 
nieuwe medium teleteltst in 
Vlaanderen uit de grond. Van 
de 25 oorsproniceiijice biadzij» 
den is itet teietekst-boei( Intus
sen uitgegroeid tot een turf van 
700 bladsdiden. Zo'n 450.(KK> 
Vlaamse televisietoestellen zijn 
momenteel met een teletekst-
decoder uitgerust, wat bete
kent dat bijna anderhalf miljoen 
Vlamingen teletekst kunnen 
ontvangen. Teietekst-redak-
teur Bruno Verpoorten: „Straks 
wordt een televisietoestel zon
der teletekst even zeldzaam als 

I een zwart-wit-TV." De niet te 
stuiten opgang van teletekst, 
een Vlaams suksesverhaal. 

met Ceefax. Momenteel bieden alleen VTM, 
RTBf1, Télé 21, RTL-TVI en MTV geen tt 
aan. Maar zelfs zonder die zenders beslaat 
het tt-aanbod duizenden bladzijden informa
tie, ontspanning en vorming. Allemaal koste
loos. Behalve dan een decoder (kostprijs: 
ongeveer 5.000 frank), die even lang mee
gaat als het televisietoestel. 

GESCHREVEN PERS 
Vla tt neemt de omroep weer enkele troe

ven terug van de géschreven pers. Er is bvb. 
de permanentie van de tekst: de boodschap 

blijft in de ether totdat de aktualiteit ervan 
vervalt. De boodschap blijft ook steeds be
schikbaar: elke bladzijde kan willekeurig 
worden opgeroepen op elk ogenblik van de 
uitzending. En elke opgeroepen pagina kan 
voor onbepaalde tijd op het scherm blijven, 
tenminste totdat hij geaktualiseerd wordt. 
Want in tegenstelling tot de geschreven 
pers, biedt tt geen nieuwe editie, maar verbe
tert of vervangt men voortdurend de vorige. 

Aan tt kleven nog wel enkele onvolkomen
heden. Een van de meest vervelende is de 
soms lange wachttijd om een pagina op te 
roepen. Dat doe je door de preselektietoet-
sen van de afstandsbediening in te drukken. 
En dan duurt het vaak een kleine twintig 
sekonden vooraleer de gevraagde bladzijde 
zich laat zien. Volgens BRT-labo-technikus 
Yves Wstraete wordt deze schaduwzijde 
in de meest geavanceerde televisietoestel
len reeds ondervangen door de invoering 
van 2,4 of 8 paginageheugens. Terwijl je een 
tt-bladzijde leest, zoekt de ingebouwde kom-
puter al een volgende bladzijde op (een 
opeenvolgende of één naar keuze). Bij de 
BBC eksperimenteert men momenteel volop 
met het /asfexf-systeem, een manier om nog 
sneller je weg te vinden doorheen het tt-
boek. In de Bondsrepubliek draait men proef 
met het Top-systeem. NOS en BRT maakten 
hun keuze nog niet, maar Verstraete ver
wacht wel dat beide nederlandstalige omroe
pen hierover overleg zullen plegen. 

t> 
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DE KLOK ROND 
Een tweede nadeel aan tt is de afhankelijk

heid van het TV-signaal. Je kan immers 
slechts tt raadplegen als het TV-signaal in de 
lucht of op de kabel zit. Speciaal om de tt-
gebruikers van dienst te zijn zendt de BRT 
vanaf 10 u. 's morgens het testbeeld uit. Zo 
kan je tt van tien uur 's morgens tot ongeveer 
middernacht (einde van de uitzendingen) 
raadplegen. Nochtans lijkt het onafwendbaar 
dat tt in de toekomst de ktok rond gelezen zal 
kunnen worden, zo bewijst tt nl. zijn diensten 
aan een groeiende groep van ploegwerkers, 
nachtuilen, feestnummers of andere mense
lijke kategorieën die op een onmenselijk uur 
thuiskomen of vertrekken. Wie dan nog snel 
het laatste nieuws wil weten, hoeft maar naar 
tt te kijken, op elk moment beschikbaar. 24 
üur op 24 uitzenden is ook de droom van tt-
redakteur Bruno Verpoorten. Maar daarvoor 
is meer personeel en meer geld nodig, en dat 
heeft hoofdredakteur van het TV-joernaal 
Kris Borms er nog niet voor over (zie kader). 

Teletekst is van onschatbare waarde voor 
de doven en gehoorgestoorden, in Vlaande
ren alleen al een groep van een kwarlmiljoen 
mensen. Voor hen ondertitelt de t1-redaktie 
nederlandstalige BRT-produkties. Doven en 
gehoorgestoorden verkeren immers in de 
paradoksale situatie dat ze wél anderstalige 
films of feuilletons kunnen volgen, want die 
zijn bij de BRT ondertiteld, maar dat ze van 
de eigen Vlaamse produkties geen jota be
grijpen. Zo dreigen de doven en gehoorge-

Redakteur teletekst Bruno Verpoorten loopt nog met heel wat plannen rond. 
Voorlopig nog dromen? (toto szommer) 

stoorden vreemd te worden aan hun eigen 
kuituur. De tt-ondertiteling geeft nog geen 
volledige voldoening, maar betekent een 
hele stap voorwaarts. En de doven en ge
hoorgestoorden reageren er zeer positief op. 

Teletekst-redakteurs en broers Bernard en Jacques De Wulf brengen berich
ten in voor de tt-nieuwsrubriek. Met het medium tt neemt de omroep enkele 
troeven terug van de geschreven pers. (foto szommer) 

DROMEN STAAT VRIJ 
Welke plannen (of dromen?) heeft de tt-

redaktie nog in petto? Bruno Verpoorten: 
„We zouden graag tt ontdubbelen op BRT1 
en BRT2. Dan zouden we bvb. op het tweede 
net de klok rond kunnen draaien met service 
en gegevens die automatisch via videotex 
worden aangepast door eksterne instanties. 
BRT 1 zou dan de aktuele, manueel in te 
voeren bladzijden bevatten. Ten tweede zou
den we graag één of enkele klavieren heb
ben van nivo 2. Dat is van belang voor de 
weergave van het schrift en de piktogram-
men. Nivo 1, waar we nu mee werken, laat 
het minst mogelijkheden toe. Met dit nivo 
kunnen we bvb. geen Franse aksenten of 
een deelteken weergeven. 

Ten derde zou het naturlijk heel leuk zijn 
indien we, zoals bij de Oostenrijkse tt, veldre-
portages konden gaan maken. Al watje dan 
nodig hebt, is een draagbare tekstvenverker 
Dan zouden we — ik zeg maar wat — 
speciale „uitzendingen" kunnen doen zoals 
het bijna simultaan verslaan van een parle
mentair debat. 

En tenslotte zouden we advertenties willen 
uitzenden, zoals dat al in Zwitserland ge
beurt. Dat kan natuurlijk niet in het nieuws of 
de sport. Maar waarom niet in de service
rubrieken ? Dan zou er meteen geld binnen 
komen om al onze dromen te venvezenlij-
ken." 

(Pdj) 
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EEN WEESKIND BIJ DE BRT 
Het BRT-teletekst-verhaal begint in 

1980, toen Lucien Boussé nog hoofdre-
dakteur van liet TV-joernaal was. Bij wijze 
van eksperiment wordt op 8 mei gestart 
met twee vrijwilligers. Van een vaste re-
daktieploeg is nog geen sprake. Tussen
door worden wat aktuele berichtjes inge
tikt, voorspelt men het weer, worden wat 
wisselkoersen aangeboden of snort Ie
mand een receptje op. Het wordt vlug 
duidelijk dat het zo niet verder kan. De 
BRT dient een BTK-projekt in en teletekst 
krijgt vanaf half mei 3 redakteurs, 3 typis
tes, een grafikus en een informatiesekre-
taresse. 

MUNDIAL 
De redaktie maakt snel werk van de 

uitbreiding van het aanbod. Bruno Ver
poorten : „De teletekst-redaktie heeft zich
zelf waargemaakt. Met veel entoesiasme 
werd er een orivervangbare dienst uitge
bouwd. Het is een beetje te vergelijken 
met de pionierstijd van de radio." Met 
enkele spektakulaire projekten raakt tele
tekst langzaamaan bekend bij het grote 
publiek: in '81 worden de parlementsver
kiezingen verslagen; 1982 is in verschil
lende opzichten een opmerkelijk jaar: de 
ulslagen van de gemeenteraadsverkiezin
gen komen op de beeldbuiskrant, de Mun-
d/a/-matchen van de Rode Duivels worden 
ondertiteld en in augustus zórgt de redak
tie voor een Europese primeur: het joer-
naal wordt een week lang van voettitels 
voorzien. 

Teletekst werd gedurende jaren uitge
breid, tot het zevenhonderdtal bladzijden 
dat momenteel dagelijks aangeboden 
wordt. Daarvan worden er dagelijks zo'n 
350 ververst. Bij de andere bladzijden 
gebeurt dit minder frekwent. Er werd ge
durende het nu bijna tien jaar durende 
bestaan van teletekst nooit werk gemaakt 
van een kader. Sedert jaren werken de 
medewerkers (13 voltijdsen in totaal) met 
jaarkontrakten van onbepaalde duyr. Een 
vergelijking met de NOS-teletekstredaktie 
toont mooi aan dat er in Vlaanderen meer 
dan één schoentje wringt: de Nederlan
ders doen het met 35 voltijdsen. Al dient 
daar onmiddellijk aan toegevoegd dat die 
wanverhouding in het nadeel van Vlaan
deren niet alleen bij teletekst bestaat. 

EERST ÏÏM? 
BRT-teletekst heeft wel een hoofdre-

dakteur, de hoofdredakteur van het TV-

informatiesekretaresse Luc Jansens ondertitelt. De redaktie krijgt enorm 
veel positieve reakties van doven en gehoorgestoorden. (toto szommer) 

joernaal. Kris Borms. Maar Borms heeft 
teveel werk om handen met televisie om 
zich daarnaast ook nog op een ernstige 
manier met de leiding van de teletekstre-
daktie bezig te houden. De dotatie aan de 
BRT hield nog steeds geen rekening met 
het nieuwe verschijnsel teletekst, zodat de 
kredieten nog steeds afgepitst worden van 
het televisiejoernaal. Vragen hierover aan 
Kris Borms leverden niet veel nieuws op: 
„Er is voor teletekst niets voorzien in het 
wettelijk personeelskader. Het statuut is 
voorbijgestreefd, maar daar lijdt het TV-
joernaal net zo goed onder. Alles evo
lueert, dat betekent dat je noodoplossin
gen moet zoeken. En de hoofdprioriteit is 

momenteel het televisiejoernaal. Als dat 
statuut dan zegt dat je slechts zoveel 
mensen kan benoemen, dan moetje na
tuurlijk bijkomende krachten aanwerven 
in andere statuten. En pas op, de laatste 
twee jaar is de bezetting van de teletek-
stredaktie verdubbeld." Tien jaar proef
draaien op de BRT, hoe entoesiast en 
suksesvol ook, is nog geen garantie om 
ook eens aan een statuut te denken. Kris 
Borms mag terecht vragend de handen in 
de lucht steken. 

Misschien moet ook hier eerst VTM met 
tt-plannen aankomen voor de BRT wakker 
schiet. 
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VOOR ELK WAT WILS 
Wie in tt niets lezenswaardigs vindt, moet 

dringend eens naar de dokter. In 8 grote 
hoofdstukl<en geeft tt een overzicht van wat 
er in de samenleving omgaat: nieuws, sport, 
weer en verkeer, tv-radio-tt, financiële infor
matie, vrije tijd, konsumenten en doven, en 
dag- en weekbladen. 

Elk fioofdstuk is voorzien van een inhouds
tafel. Voor sommige bladzijden staat de tt-
redaktie in, andere bladzijden worden door 
allerlei instellingen zelf verzorgd. Bruno Ver
poorten: „Sommige data worden komputer-
gestuurd via videotex aangepast, andere 
worden nog manueel ingetikt, de vluchtgege-
vens van Zaventem bvb. worden om het uur 
aangepast, net alsof je in de aankomsthall 
van de luchthaven was. Hetzelfde gebeurt 
voor de NMBS en voor de beursberichtge
ving. Er zit echter wel een kommunautair 
addertje onder het gras: een aantal nog 
nationaal gebleven instellingen staan er zeer 
weigerachtig tegenover om zelf hun gege
vens via tt bekend te maken, of om Investe
ringen te doen voor tt. Dan voelen ze zich 
verplicht om ook iets voor de franstaligen te 
doen. t\/laar de RTBf heeft geen tt. Ze zijn 
momenteel wel tt-uitzendingen met het Cee-
fax-systeem aan het voorbereiden. Bij de 

Stendotypiste Linda Van Crombruggen voert gegevens in. Op de tt-redal(tie 
werl(en momenteel 13 voltijdse krachten. Van de tt-pioniers van het eerste uur 
zijn er al een aantal weer vertrokken, zoals Ingrid De Putter naar VTM. 

(foto Szommer) 

RTBf hoopt men tegen het feest van de 
Franse gemeenschap in september te kun
nen starten. Ik hoop dat het ze lukt, dan zijn 
deze problemen snel van de baan. 

SAUWENS 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u tKuis. 

meubelcentrale M heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 

Ook met de informatie voor de bladzijde 
stads- en streekvervoer waren er wat koördi-
natieproblemen. Daar hebben we immers 
voorlopig nog vier maatschappijen: de fi/IIVB 
(Brussel), de MIVA (Antwerpen), de MIVG 
(Gent) en de NMVB. Op die bladzijde namen 
we berichten op zoals het openen van een 
nieuwe metrolijn, vervangende tramlijnen 
waar er werken aan de gang zijn, of de 
invoering van een diskobus. Toen gemeen
schapsminister Sauwens hier eens n.a.v. de 
Zevende Dag was, leidde ik hem hier rond op 
tt en sprak met hem over het probleem met 
het stads- en streekvervoer Welnu, Sau
wens gaat binnenkort deze 4 vervoersmaat
schappijen toch samensmelten tot één 
Vlaamse Vervoersmaatschappij. Tot dan zal 
Mieke Lauwaert van zijn kabinet de koördina-
tie van het stads- en streekvervoer voor tt 
verzorgen." 

Interessant voor de TV-kijker is verder dat 
hij de BRT-programma's drie weken vooruit 
heeft. Dit laat bvb. toe om de video drie 
weken op voorhand te programmeren als je 
met vakantie gaat. Of wat dacht je van de 
verborgen informatie-ioe\s, leuk voor allerlei 
kwisvraagjes, woordspelletjes, zelfs dam- en 
schaakopgaven. 

Momenteel geeft tt zelfs de lange lijst van 
nieuwe postnummers van alle Belgische ge
meenten, gerangschikt volgens provincie. 
En wie donderdagnamiddag al wil weten wat 
er 's anderendaags in zijn WIJ zal staan, die 
zoekt snel tt-bladzijde 842 op bij de dag- en 
weekbladen... 
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EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD 
Kioegen we verteden Jaar over ti|d8gebrek om de 

aanzwellende stroom berichten over nationaliteits» 
vraagstukken te overzien, wat moeten we dan nu 
z^gen? 

Er gaat praktisch geen dag voorbij of radio, TV en 
krant kunnen er niet bulten, deze problematiek te 
belichten. Weliswaar zijn er nog steeds nieuwslezers 
die hun toevlucht nemen tot verhullende en mislei
dende bewoordingen (de gevechten tussen leren en 
Engelsen, en tussen Soedanese negers en Arabieren 
noemen zij „godsdiensttwisten", de beweging voor 
Groot-Azerbeidjan „toenadering van eenzelfde soort 
moslims"). 

Het steekt echter de ogen uit: het machtige Sovjet-
rijk, waarvoor het Westen veeitig jaar gebeefd heeft 
en menig westers intellektueel al inwendig gekapltu-
leerd, vaK uiteen volgens de breuklijnen van zijn nog 
niet verrussiste volkeren. 

Ook in het Oostblok heeft de wind van de vrijheid 
niet alleen individuen maar ook volkeren aangegre
pen. De toestand is er daardoor niet op vergemakke
lijkt. Dat is nu eenmaal de prijs van de vrijheid. 

. Vrijheid maakt verscheidenheid mogelijk. Piktatuur 
Is eenvormig en gemakkelijk (voor wie beveelt). 

De volkeren van Oost-Europa verkeren in een roes 
van niet meer mogelijk geachte bevrijding. Op In
drukwekkende wijze laten zij hun gehechtheid aan 
eigen aard blijken en aarzelen niet, staatsgesaag- en 
grenzen op de helling te zetten om die te faiveiiigen. 

Het Westen kijkt ongelovig toe. De Vlaamse bewe
ging trappelt ter plaatse en „spreekt de jeugd niet 
meer aar'. Toch is het samen met die geestdriftige 
Duftsere, Polen, Hongaren, Roemenen, Balten en 
vele anderen dat een nieuw Europa zal moeten 
gebouwd worden. Zullen wij als kleurloze „Belgen" 
toe blijven kijken? Ais vage Europese doorsnee-
veitruikers, verwisselbaar met andere EG-burgers, 
voorlopig alleen nog op de teal na ? Of als Zuidneder-
iandse Vlamingen, door een lange votksnationaie 
strijd gelouterd en dus meer dan de meeste andere 
Europeanen geschikt om het samenleven van vele 
volkeren binnen één steat harmonisch te helpen 
veriopen? 

STOUTMOEDIGE BALTEN 
Geen enkele volksbeweging heeft in het 

verlopen jaar zo sterk naar ontvoogding 
gestreefd als die van de Litouwers. Dit amper 
3 miljoen mensen tellende kleine Baltische 
volk neemt het onverschrokken op tegen het 
overmachtige Sovjet-rijk, nadat het welis
waar van Gorbatsjov bewegingsvrijheid ver
kregen heeft. 

Samen met hun buren de Letten zijn zij de 
enige Balten op aarde. De Eesten noemt 
men Balten omdat hun land ook aan de 
Baltische Zee ligt, maar die zijn met de 
Finnen venwant. Hun lot is onderling verbon
den. Het laatst waren zij ongeveer gelijktijdig 
onafhankelijk en opnieuw afhankelijk. 

Begin februari: • Bonn bezorgt Litouwen 
een kopie van het Molotov-van Ribbentrop-
pakt, op aanvraag van de Litouwse deelrepu
bliek. • In de deelrepubliek Estland vmróX het 
Volksfront officieel erkend. Het zal dus mo
gen deel nemen aan verkiezingen, als mede
dinger van de kommunistische partij. 

IMIdden februari: • Tienduizenden Rus
sen en Polen betogen tegen invoering van 
een wet die het Litouws tot enige officiële taal 
van die republiek verheft. Praktisch al die 
Russen en de meeste Polen werden na de 
oorlog ingevoerd; uiteraard niet door Litou
wers. Tot dan toe was Russisch er de officië-

*'Ht 

Vooral de Litouwers namen het voorbije jaar de voortouw in de Baltische 
ontvoogdingsstrijd, echter wel nadat ze van Gorbaatjov bewegingsvrijheid 
kregen. 

Ie taal. Geen Rus of Pool die er aan denkt 
Litouws te leren. Samen met de eveneens 
ingevoerde Oekraïeners vormen zij de 20 % 
Slaven aan wie tot dan toe de Litouwse 

inboorlingen zich hebben moeten aanpas
sen. • Honderdduizenden Litouwers herden
ken met kransneerleggingen, gebeden en 

O 
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Na de ondertekening van het Hitler-Stalinpakt kon de Sovjetunie de Baltische 
staten inpalmen. 

missen de uitroeping van Litouwens onaf-
hankelijl<heid op 16 februari 1918. • Een 
nieuw Litouws halfmaandelijks blad ver
schijnt: „Kataliku Pasaulus" (de katolieke 
wereld), meteen op 100.000 eksemplaren. 

Begin mei: Het parlement van de deelre
publiek Letland neemt een wet aan waarbij 
net Lets de officiële taal wordt. Russen en 
Oekraïeners, die daar de fielft van de bevol
king uitmaken, en geen woord Lets kennen, 
fiadden getracht dit te verhinderen. De Letse 
regering belooft wel andere talen te zullen 
eerbiedigen. 

Midden mei: • De Sovjet-republiek Litou
wen volgt het voorbeeld van Estland, dat 
reeds in november 1988 een wet aangeno
men had waarmee het zich „soeverein" 
verklaarde. Federale Sovjet-wetten zijn al
leen dan geldig wanneer zij ook door het 
parlement van Litouwen aanvaard worden. • 
Estland verklaart zich, rond dezelfde tijd, 
ekonomisch onafhankelijk van Moskou. Boe
ren mogen opnieuw een klein bedrijf leiden. 
Een aanzienlijk gedeelte van de zware nijver
heid en van de wapenfabrieken van de 
Sovjet-Unie zou aan Moskou's gezag ont
trokken worden. 

•Midden juni: In de drie Baitische tanden 
wonen tienduizenden mensen koncerten, bij
eenkomsten en kerkdiensten bij om de vele 
duizenden landgenoten te herdenken die op 
13 en 14 juni 1941 onder Stalin gedeporteerd 
werden en veelal nooit meer terugkeerden. 
Oproepen tot volledige onafhankelijkheid 
worden gehoord. 

Einde juli: 12 tot 25.000 Russische en 
andere niet-Estnische werknemers gaan in 
staking tegen een ontwerp van kieswet, 
waarmee het Estnische parlement van ver
kiezing wil uitsluiten al wie geen 5 jaar in hun 
kiesdistriek of 10 jaar in de republiek leven; 
en van stemrecht wie er geen 2 jaar woont. 

9 augustus: Dezelfde bevolkingsgroep 
gaat in staking tegen de voornoemde wet, 
die inmiddels aangenomen is, alsook tegen 
het uitroepen van het Estnisch als officiële 
taal en tegen de ekonomische autonomie. 

23 augustus: Naar schatting 800.000 
Eesten, Letten en Litouwers vormen een 
reusachtige 620 km lange mensenketen, van 
de Golf van Finland tot Vilnioes, dichtbij 
Ftolen. Met dit gebaar protesteren zij tegen 
de 50e verjaardag van het niet-aanvalspakt 
tussen het nationaal-socialistische Duitsland 
en het kommunistische Rusland. Hierdoor 
liet Duitsland de handen vrij aan Rusland om 
o.a. de Baltische landen in te palmen, met 
alle vreselijke gevolgen van dien. De Russi
sche reaktie is ven-assend: enerzijds biedt 
de kommunistische partijkrant „Pravda" de 
Baltische republieken ,,soevereiniteit binnen 
de Sovjet-Unie" aan als alternatief voor onaf
hankelijkheid, anderzijds wordt een pro-Bal-

tische betoging te Moskou uiteengedreven. 
Gorbatsjov zelf vaart uit tegen de separatis
ten. 

29 augustus: De KP-leiders van de drie 
Baltisctie republieken nemen afstand van de 
kampanje voor onafhankelijkheid. Naast en 
deel tegen de partij staan echter de Volks
fronten. Die hebben vermoedelijk een veel 
grotere aanhang. 

Begin september: De Volksfronten schrij
ven een brief aan UNO-voorzitter Perez de 
Cuellar. Zij vragen hem een onderzoekskom-
missie naar hun landen te sturen. Daar de 
Verenigde Naties de inlijving van de Balti
sche staten nooit erkend hebben, zouden zij 
bij enige reaktie in een lastig parket kunnen 
geraken. 

13 november: Het Estnische parlement 
neemt een resolutie aan die de beslissing 

van zijn uitgedunde voorganger, in 1940 bij 
de Sovjet-Unie aan te sluiten, ongeldig ver
klaart. 

Begin december: • De Sovjetrepubliek 
Litouwen schaft artikel 6 van de Grondwet af, 
die bepaalt dat de kommunistische partij de 
leidende rol toekomt. Dit betekent een open 
breuk met de centrale, in feite Russische, 
kommunistische partij. Van de schijnfedera-
tie die USSR heet, vormt deze partij het 
bindende, strak unitaire cement. • Het Letse 
Volksfront schrijft de onafhankelijkheid als 
streefdoel in op zijn tweede kongres. • Nog 
iets: nu er zoveel rond de Baltische Zee 
beweegt, dun/en eindelijk ook de Finnen, 
met enig schuldgevoel, uitkomen voor hun 
etnische verwantschap met de Eesten. Wij 
bedoelen de Finse mensen, niet de regering. 
Die moet de Russen nog steeds naar de 
ogen zien. 

Karei Jansegers 
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EKOFRONT 

BERGING KERNAFVAL: 
KOP UIT HET ZAND 
E moeten een onder
scheid maken tussen 
laag- en middelaktief 
afval en hoogaktief 
afval. Tevens is er 
een verschil tussen 
afvalstoffen met een 
lange en een korte le
vensduur. 

Vooraleer radioak-
tief afval definitief 

kan geborgen worden moet het behan
deld, gekonditioneerd en tijdelijk opgesla
gen worden. In alle stadia moet versprei
ding van het afval vermeden worden en 
moet er voldoende kontrole uitgeoefend 
worden. 

Behandeling van radioaktief afval houdt 
in: kompaktering (kleiner volume); immobili-
satie in onoplosbare matrices zoals cement, 
bitumen, hars, glas, enz. 

De konditionering voorziet in een verpak
king die van aard is het afval veilig te bergen 
in de gekozen bergingsplaat, en bovendien 
de manipulatie van het afval mogelijk maakt 
(transport). 

Tijdelijke opslag heeft tot doel: Inzame
ling om een voldoende hoeveelheid te ver
krijgen voor verdere behandeling; wachten 
tot een groot deel van de „aktlviteit" verdwe
nen Is (vooral voor UW/A); afkoeling van 
hoogaktief materiaal dat veel warmte voort
brengt (bijvoorbeeld onder water). 

De tijdelijke opslag kan tientallen jaren 
duren. In Mol heeft men diverse opslagplaat
sen, zowel voor niet-gekonditioneerd afval 
van kleine producenten, die geen eigen kon-
ditioneringstechnieken hebben, als voor ge
konditioneerd afval dat wacht op berging. 

DEFINITIEVE BERGING 
De aandacht van de bevolking gaat mo

menteel vooral naar de mogelijke bergingssi
tes voor radioaktief afval. De berging heeft 
tot doel de radioaktleve stoffen voor lange 
tijd in te sluiten, zodat de verspreiding onmo
gelijk Is en de straling door meerdere barriè
res volledig afgesloten wordt. Dit is mogelijk 
door geologische berging, op relatief grote 
diepte of door ondiepe landberglng. 

De berging nabij het grondoppervlak wordt 
ovenwogen door afval met korte halverings
tijd (max. 30 jaar). Dergelijke sites zouden 
ongeveer 300 jaar onder kontrole moeten 
blijven, waarna het afval onschadelijk gewor
den is. 

De gunstige geotogische formaties leveren 
natuurlijke barrières, die bij een eventuele 
breuk van houders van afval, verspreiding 
van radioaktief materiaal beletten. 

Al de tot nu toe genoemde mogelijkheden 
zijn enkel bedoeld voor laag- en middelaktief 
afval. 

Voor het andere afval zijn de voorwaarden 
uiteraard nog strenger en dient er uitgekeken 
naar de zogenaamde „geologische berging" 
op grotere diepte. Dit zou kunnen in zoutla-
gen, graniet of klei. Een bijkomende voor
waarde Is de stabiliteit van de lagen (geen 
aardbevingsgevaar, geen breuken, geen vul
kanische aktlviteit...) en voldoende dikte. 
Zelfs met erosie en Ijstijden moet men reke
ning houden. Belangrijk is uiteraard ook de 
mogelijke menselijke Invloed In de toekomst. 

Door senator Rob Geeraerts 
werd op 13 februari een pers-
konferentie gegeven waarin het 
vu-standpunt inzake berging 
van kernafval uiteengezet 
werd. 
Dit afval ontstaat uit diverse 
industriële, medische en we
tenschappelijke aktlviteiten. in 
hoeveelheid is het een beperk
te afvalsoort: minder dan 1 kg 
per inwoner en per jaar. 
De problemen zitten echter in 
de veiilgheidsrisiko's en de 
langdurigheid van de gevaren. 
Sommige radioaktleve afval
stoffen zullen nog gedurende 
duizenden jaren zeer gevaarlijk 
blijven voor de gezondheid van 
de bevolking. 

VU-STANDPUNTEN 
Vooreerst dient gesteld dat we met radio

aktief afval zitten. Het Is er en het komt er 
(bijv. uit Le Hague). Het gaat dus niet op de 
kop in het zand te steken en elke oplossing af 
te wijzen. Uiteindelijk zal een keuze dienen 
gemaakt te worden waar en hoe deze stoffen 
definitief zullen geborgen worden. De ge
makkelijkste oplossing: het zit nu In de 
Kempen en laat het daar maar, kan niet voor 
de VU. Men dient de beste oplossing te 
kiezen, rekening houdend met de veiligheid 

Bob Geeraerts: een plan voor het 
opruimen van kernafval, (eigen foto) 

en het milieu en tevens met de kostenaspek-
ten, waarbij uiteraard de kosten van tweede 
orde zijn. Primordiaal staat de kwasi absolu
te veiligheidsgarantie dat mens of milieu nu 
en In de toekomst niet geschaad wordt. 

1. Hoogaktief afval 

De beste sites voor geologische berging 
van het HAVA lijken, bij de huidige stand van 
het onderzoek, de zoutlagen in Duitsland. De 
VU stelt voor vla een Europese regeling het 
probleem technisch zo goed mogelijk op te 
lossen. Grenzen optrekken is hier zinloos en 
kwaadaardig voor het milieu en de veiligheid 
van de huidige en toekomstige generaties. In 
het Europa van morgen moeten we dergelij
ke zaken gemeenschappelijk kunnen aan
pakken om de beste metode te vinden en te 
gebruiken. Als de politieke wil daartoe aan
wezig is, zal dat lukken. 

Niras en het SCK moeten wel verder hun 
kennis opbouwen, zodat we niet overgele
verd zijn aan de willekeur van het buiten
land: we moeten onze eigen verantwoorde
lijkheid ten volle dragen, dit betekent ook 
voldoende middelen voor wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkeling inzake venver-
king van nukleair afval. 
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De VU stelt verder dat het onderzoek naar 
transmutatie eveneens moet geïntensifieerd 
worden. Door transmutatie zouden de isoto
pen stabiel en dus onschadelijk kunnen ge
maakt worden. Momenteel is dit nog niet 
mogelijk, maar wat brengt ons de technolo
gie van de volgende eeuw? 

Dit standpunt houdt ook in dat de VU geen 
voorstander is van berging van hoogaktief 
afval in de Kempense ondergrond in de 
kleilagen onder Dessel-Mol. Deze metode is 
duurder en biedt minder garanties dan ber
ging in andere geologische formaties. 

2. Laag- en middelaktlef afval 
Voor dit soort afval is de ondiepe berging 

technisch mogelijk, mits men beschikt over 
een geschikte plaats die aan bepaalde voor
waarden op geologisch gebied voldoet. De 
VU stelt voor te zoeken naar de meest ideale 
plaatsen in België voor het oprichten van 
dergelijke ondiepe bergingen. Dit is naar alle 
waarschijnlijkheid in de Ardennen. De ber
ging in diepe kleilagen, zoals in Mol-Dessel 
of in Kruibeke of in West-Vlaanderen is niet 
ideaal voor Hava en Mava omdat de kostprijs 
te hoog is. 

De berging in oude mijngangen in de 
Kempense steenkoolmijnen keurt de VU ra-
dikaal af om technische redenen: deze geo
logische formatie is niet stabiel genoeg. 

3. Verwerking en tijdelijke opsiag 
Ook Vlaanderen heeft zijn verantwoorde

lijkheid op te nemen. Het is niet de bedoeling 
door eksport van de afval naar Duitsland en 

Hoogaktief kernafval wordt best 
opgeslagen in de Duitse zoutla-
gen. (eigen foto) 

Wallonië te ontsnappen aan de eigen verant
woordelijkheid. In de Kempen, in Mol en 
Dessel, is bij de verschillende instellingen 
die met kernenergie te maken hebben, een 
enorme brok kennis aanwezig. Tevens heeft 
men reeds ervaring met behandeling, kondi-
tionering en tijdelijke opslag van radioaktief 
afval. Op dit vlak ligt er voor de Kempen een 
taak naar de toekomst toe. Gedurende de 
volgende tientallen jaren zal dit een belang
rijke aktiviteit teweegbrengen die niet van 
gevaar ontbloot is. De nodige middelen moe
ten vrijgemaakt worden om deze konditione-
ring en tijdelijke opslag ideaal te kunnen 
laten verlopen, zodat er minimaal gevaar 
voor de bevolking bestaat. 

Rob Geeraerts 
senator 

EEN JEUGD 
IN BERLIJN 

Nu het dit jaar een halve eeuw is geleden 
dat de Lage Landen betrokken raakten in de 
Tweede Wereldoorlog, zullen ongetwijfeld 
nieuwe uitgaven (of herdaikken) verschijnen 
in verband met die brok geschiedenis die tot 
in onze dagen op allerlei wijzen nog zijn 
invloed heeft. Al zal in die boeken veel 
aandacht gaan naar de krijgsgebeurtenissen 
en de ellende van martelingen en moorden, 
toh kan men zich ook weer ven/vachten aan 
puur menselijke verhalen: over onmacht en 
verdriet, over hennneringen die na vijftig jaar 
nog slapeloze nachten veroorzaken. 

Een boek van deze laatste kategorie is 
alvast, nog in het afgelopen jaar, uitgeko
men. Het speelt in de vooruitgeworpen scha
duw van de gebeurtenissen in de veertiger 
jaren en tekent het alledaagse leven van 
mensen die geleidelijk gevangen raken in 
een net waaruit voor hen niet te ontsnappen 
valt. Vergane Jeugd is de titel van dit uit het 
Engels vertaalde werk, berustend op dag
boek-aantekeningen die de joodse auteur 
Frederic Zeiler (thans 65) in zijn jeugd maak
te. Hij woonde van 1924 tot 1939 in Berlijn, 
en noteerde hoe geleidelijk aan na het aan 
de macht komen van de nazi's de wereld om 
zich heen een wending nam. 



MENGELWERK 

Aanvankelijk is de jonge Zeiler, een kind 
nog, alleen maar verbaasd en onder de 
indruk. „De mannen die bruine uniformen 
droegen", zo schrijft hij, „straalden zo'n 
zelfvertrouwen en gewelddadige arrogantie 
uit, dat zelfs een kind het voelde. Het uniform 
deed iets dat die mannen verbond. Het gaf 
ze een doel en verleende ieder van hen een 
gewicht dat ze afzonderlijk niet hadden." 
Maar het avontuurlijke moet al snel plaats 
maken voor schrijnende zaken. We verne
men hoe hij verschillende keren uit school 
met een bloedneus thuiskomt: zijn arische 
klasgenoten hebben hem dan in elkaar ge
slagen. Zijn vader ziet de bul wel hangen, 
zijn moeder jammert slechts voortdurend: 
„Waarom doet de politie niets? We leven 
toch in een beschaafd land!" 

De anti-joodse maatregelen volgen tussen 
1935 en 1938 snel na elkaar: verbod van 
kranten en van gemengde huwelijken, uitsto
ting uit het ekonomische leven, Berufsverbo-
te, verplichte inlevering van alle banktegoe
den, aandelen en effekten. Zeilers ouders 
worden gedwongen te verhuizen, in hun 
nieuwe omgeving wordt hen het leven on
draaglijk gemaakt. Ze praten al eens over 
emigreren, want veel van hun joodse kennis
sen zijn erin geslaagd naar het buitenland te 
ontkomen. Ze krijgen de kans niet en in de 
oorlogsjaren worden ze in een koncentratie-
kamp omgebracht. 

Frederic zelf wist in de winter van 1938/39 
na een avontuurlijke tocht zamen met zijn 
jonger zusje naar Nederland te vluchten. 
Nog juist vóór de Duitse inval kon hij met 

andere joodse kinderen naar Engeland ver
trekken. Hij woont thans in Amerika waar 
Vergane Jeugd onder de oorspronkelijke titel 
When time ran out verscheen. 

Doordat Zeilers dagboeken de bazis vorm
den voor deze uitgave is Vergane Jeugd een 
zeer persoonlijk geschreven boek geworden, 
niet opgesmukt, maar wel de ervaringen en 
emoties registrerend van een opgroeiend 
kind in een wereld vol dreigend onheil. Een 
boek dat door de levendige beschrijving van 
het joodse familieleven, waarin bizarre en 
extravagante ooms en tantes mede een rol 

spelen, ook een glimlach bij de lezer weet te 
ontlokken. 

De klein- en diep-menselijke kanten van 
een bestaan, zoals dat in een grootstad als 
Berlijn in de dertiger jaren voor vele gold, 
worden in elk geval getekend op een wijze 
die diepe indruk maakt. Oók op degenen die 
pas jaren na dato, in of buiten Duitsland 
geboren zijn. 

jeeveedee 

— Vergane jeugd. Frederic Zeiler. Standaard 
Uitg., Antwerpen. 264 biz., 595 fr. 

VOORSTELLEN TOEKENNING 
TAALUNIEPENNING 

Het Komitee van ministers van de Neder
landse Taalunie heeft besloten een verguld 
zilveren penning te laten slaan ter jaarlijkse 
uitreiking aan een persoon of instelling die 
zich langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de integratie van Neder
land en Vlaanderen op het gebied van de 
Nederlandse taal en letteren. 

Deze penning zal ter gelegenheid van de 
verjaardag van de sluiting van het Taalunie
verdrag voor het eerst in 1990 worden toege
kend. 

Het Komitee zal over de toekenning wor
den geadvizeerd door een kommissie be
staande uit de beide voorzitters van de Raad 
voor de Nederlandse Taal en Letteren en de 
Algemeen Sekretaris van de Nederlandse 
Taalunie. 

Nog tot 1 april a.s. kunnen bij deze kom
missie voorstellen worden ingediend. Zij die
nen vergezeld te zijn van een toelichting en 
gericht te zijn aan: Kommissie Taaluniepen
ning, p/a Algemeen Sekretariaat Nederland
se Taalunie, Stadhoudersplantsoen 2, 2517 
JL 's Gravenhave. 
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BOEKEN 

VERVREEMDING 
EN LOUTERING 

S
TERVELYNCKS romans worden 
gekenmerkt door een sterke psi-
chologische benadering en niet 
zelden ook door een voorkeur 
voor een religieuze tematiek. 
Beide polen konvergeren in zijn 
jongste roman waarin de hoofdfi
guur op zoek gaat naar zichzelf 
en gekonfronteerd wordt met de 
vraag naar zingeving in de figuur 
van zijn vrouw die dreigt ten 

onder te gaan aan religieuze waanzin. 

PARANOIA 
Door een bezoek aan de ouderlijke wo

ning, die als muzeum werd ingericht, geraakt 
de zakenman Gaëtan Vreeman weer in de 
ban van zijn familie waarmee hij jaren gele
den gebroken had. In oude dokumenten 
verneemt hij meer over een vroeger zwart 
schaap van de familie voor wie hij simpatie 
koestert. Deze tocht in het verleden is aanlei
ding om zijn eigen leven te evalueren. Zijn 
liefde voor Erna, een protestantse met een 
buitengewone geloofsijver en die niet paste 
binnen het zakelijk familieleven, betekende 
een breuk met zijn familie. Weldra bleek dat 
Erna in haar ziekelijke religiositeit ongeschikt 
was voor enige vorm van samenleven. Na de 
dood van hun mentaal gehandikapt kind trok 
zij weg om uiteindelijk in de schaduw van 
een abdij alleen te wonen. Daar gaat Gaëtan 
haar na jaren scheiding weer opzoeken om 
vast te stellen dat zij als maar dieper wegzakt 
in een paranoia. Daar ontmoet hij ook zijn 
onbekende neef Stefaan Vreeman in wie hij 
een lotgenoot ziet die van zijn familie ver
vreemdt. Samen weten zij Erna naar een 
inrichting te brengen voorbehandeling waar
na zij teruggetrokken leeft in het gastenkwar-
tier van een vrouwenklooster. Voor Gaëtan 
betekent de ontmoeting met Stefaan het 
begin van een nieuwe en nauwe band met de 
Vreemans. 

Lijkt het romangegeven eenvoudig, Ster-
velynck weet met de diverse elementen een 
boeiend en meer dan geloofwaardig verhaal 
uit te bouwen. De queeste naar zichzelf en 
het probleem van de religieuze beleving zijn 
de twee tema's die de roman schragen. 

Als vijftiger leidt Gaëtan Vreeman voor de 
buitenwereld een vrij geslaagd zakenleven. 
Maar de breuk met zijn familie en zijn gezin 
blijf knagen. „Dan leef ik maar als vrijbuiter. 
Je kunt er nog een poos mee doorgaan, 
maar bedrieg jezelf niet, zo tteel lang zal het 

niet meer kunnen" (67). Drie figuren zullen 
hem helpen de weg terug te vinden om met 
zichzelf in het reine te komen. Ambrosius 
Vreeman, de ongelukkige stamgenoot van 
tweehonderd jaar geleden, die als buiten
beentje en mislukkeling van de familie zijn 
historisch alter ego is. Zijn levenslot brengt 
Gaëtan tot nadenken. Dan is er Erna van wie 
hij gescheiden leeft maar aan wie hij vastzit: 

„Het is uitzicfttloos en ik kom van haar niet 
los" (103). Door haar terug op te zoeken en 
ondanks elke onmogelijkheid om met haar 
samen te leven, komt Gaëtan weer tot inner
lijke rust. Zij is het overigens die hem via 
Stefaan weer op weg zet naar zijn familie. 

Het oeuvre van JaakStervelynk 
(p9. Henri Vergote, "1920) be
reikte een eerste hoogtepunt 
met de meermaals bekroonde 
roman De dagen van Hond-
schoote (1979), De zilveren 
Madonna, die bij De Clauwaert 
en het Davtdsfonds verscheen, 
boort een nieuwe tematiek aan 
en twhoort tot het beste wat de 
auteur ons in zijn novellen en 
romans heeft gegeven. 

„Wegens Erna werd ik bij de Vreemans 
uitgestoten. Door haar kom ik weer in contact 
met ze" (118). Zo wordt de chaos van een 
verdrongen verleden geordend tot een rust
gevend nieuw begin. 

In zijn onweerstaanbaar verlangen om 
Erna terug te zien wordt Gaëtan bevestigd 
tijdens een toevallig bijgewoonde mis. „De 
God van het Oude en het Nieuwe Testament 
is geen cynicus en geen sadist. Hij is een 
God die meelijdt met de lijdenden, die aan
spoort en aanmoedig" (78-79). Hier beluis
tert hij het korrektief op de dweepzieke Erna 
die in de dood van haar zoontje de straf van 
God had gezien voor haar ontoereikende 
religieuze ijver. Hoe zij langzaam wegglijdt in 
waangedachten en angstaanvallen ten ge
volge van een krampachtige religieuze op
voeding en een verkeerd godsbeeld, wordt 
door Stervelynck scherp ontwikkeld. Een 
knipoog naar de bekende Leuvense gods-
dienstpsicholoog Antoon Vergote, broer van 
de auteur, verrast de lezer dan ook niet (115). 
Doorheen de zoektocht van Gaëtan naar 

Jaak Stervelynck; 
gave struktuur, rijke tematiek. 

enig inzicht in het komplekse ziektebeeld 
van Erna weerklinkt een pleidooi voor een 
religieuze beleving die de mens niet beklemt 
maar bevrijdt. Het pleidooi klinkt des te 
scherper omdat Gaëtan behoort tot dat soort 
mensen die weinig vragen hebben en voor 
wie God vertoeft in een verre deemstering. 

Uit die zelf opgelegde inertie wordt hij 
losgerukt door een reeks eksterne gebeurte
nissen die zijn innerlijke rust als maar doen 
toenemen. 

Die drang om zijn plaats binnen de van 
hem vervreemde familie terug in te nemen 
en klaarheid te scheppen in zijn relatie met 
Erna, wordt door Stervelynck weergegeven 
in een vaak nerveuze verstrengeling van 
verleden en heden, innerlijke monoloog en 
verhalende vorm. Kompositorisch steunt de 
roman op een groot middenstuk waarin 
scheiding en toenadering tussen man en 
vrouw centraal staan. In koncentrische krin
gen worden Gaëtans spiegelbeelden (Am
brosius, Stefaan) ontwikkeld en zijn verhou
ding tot de familie Vreeman (breuk, toenade
ring). In het laatste hoofdstuk komen alle 
levensdraden samen in een gelukkige wen
ding die Stervelyncks positieve levensvisie 
tipeert. 

Met De zilveren ivladonna heeft Jaak Ster
velynck een boeiende roman afgeleverd met 
een gave struktuur en een rijke tematiek. 
Door zijn spiritualistische benadering neemt 
hij een belangrijke plaats in onder de scripto-
res christian!. 

l p -

— De zilveren madonna. Jaak Stervelynck. Ro
man. Ultg. De Clauwaert, Leuven. 169 biz., 645 
fr. 
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DE IJZEREN HAND IN DE 
FLUWELEN HANDSCHOEN 

Iemand die een nieuw boek publiceert kan 
er donder op zeggen dit boek wordt getoetst 
aan zijn vorig werk. 

Zo vergaat het wellicht ook Harry Ver-
beeck. Deze Antwerpse eks-apoteker 
("1928) werkte zich in 1987 in de belangsel-
ling met zijn debuutroman De wind van 
waanzin. Geen alledaags boek, maar een 
bikkelharde satire op de burokratie en het 
hedendaags politieke machtsmisbruik. On
danks de humor (zij het nogal zwartgallige) 
was het boek, zoals de uitgevers stelden: 
„een wanhopig pleidooi voor verdraagzaam
heid en erl<enning op eigenheid van well<e 
minderheidsgroep ool<." 

VITRIOOL 
Verbeeck doopte zijn pen in vitriool, spaar

de niets of niemand, met als gevolg dat De 
wind van waanzin op zeer gemengde gevoe
lens werd onthaald. Doch, wie eens duchtig 
in de drek roert krijgt algauw ruime aandacht 
in de media. Harry Verbeeck werd een graag 
geziene gast in verschillende TV-en radio
programma's. Ook de dag- en weekbladpers 
ging eens babbelen met deze eignaardige 
kwant die zichzelf als „een uigesproken 
bourgeois" omschrijft. De burger mat zich, 
een deels gespeelde, arrogantie aan die 
velen ergerde. Verbeeck werd ook de bezie
ler van de Artistieke Vereniging voor Ideeën-
verruiming Jam Proximus die zowel kwa 
doelstellingen als wat betreft ledenbestand 
nogal in het vage blijft. Toch slaagde Ver
beeck er tot tweemaal toe in de pers te halen 
door een jaarlijkse ,,Jam Proximsprijs" uit te 
reiken aan ,,verdienstelijke figuren" uit het 
het Vlaams kultureel wereldje. De eerste 
ging naar Daniël Van Avermaet, de tweede 
naar Tom Lanoye. 

f 
Verbeecks nieuwe boek was er een poosje 

voor de jongste Antwerpse boekenbeurs. De 
rauwe ondertoon van De wind van waanzin is 
er nog, maar de stijl is geraffineerder. In De 
Bleke Slang Ver-Ver, zo heet het boek, 
maakt het burleske plaats voor een meer 
onderhuidse aanpak. Verbeeck deelt nog 
wel klappen uit, maar z'n hand is in een 
fluwelen handschoen gehuld. De figuren in 
het boek zijn menselijker maar daarom niet 
humaner, ze zijn raak getipeerd, niet zo ruw 
geborsteld als in z'n debuutroman. 

Al lezende krijg je de indruk dat Verbeeck, 
die met zijn vorig boek iedereen ofwel aan 
het lachen kreeg, ofwel tegen zich in het 
harnas joeg, nu ook wil bewijzen dat hij kan 
schrijven. 

Harry Verbeeck: 

„Schrijven om niet idioot te sterven" 

GEILE AAP 
Daar waar De wind van waaiizin een 

eerder Orweliaans visioen was, zou De Bleke 
Slang Ver-Ver een echt gebeurd verhaal 
kunnen zijn. Het is geen optimistisch ver
haal. Het is een kroniek van verdwijnende 
dingen, een vreemdsoortig weemoed gaat 
dan ook uit van het boek. Je krijgt het gevoel 
dat alles onherroepelijk naar de bliksem gaat 
zodat er niets dan een desolaat maanland
schap rest. De grootste vijand van de mens
heid is de mens (,,de gevaarlijkste, meest 
agressieve en geilste apensoort") zelf. Geld, 
seks, geweld en zuiver rauwe macht, perver
ser en ongenadiger dan die van de baviaan 
of de gorilla, krijgen vaak de overhand in het 
boek. Dekadentie troef; is dit een tipisch fin 
de siecle-boek? 

Als alles verdwijnt, verdwijnt uiteraard ook 
onze eigen taal en kuituur, de bekommernis 
van de schrijver hierover blijkt ook uit het 
boek. Al loochent Harry Verbeeck geenszins 
zijn Vlaamse wortels, toch veroorlooft hij 
zich, vanuit een haat-liefde-verhouding, zwa
re kritiek te leveren op ons volk en „onze 
leiders". 

DEERNISWEKKEND 
Alles wel beschouwd is de mensheid dus 

een deerniswekkende groep, er is weinig 
hoop voor haar, tenzij ze op een of andere 
manier tot een nieuwe wereldorde kunnen 
komen, waartiij verdraagzaamheid en vrij
heid de basis is voor een duurzame vrede. 
Maar dan moet eerst de alom aanwezige 
drukking van de Bleke Slang Ver-Ver bezwo
ren worden. Deze slang kringelt zich door het 
verhaal als een geheimzinnige rode draad. 
Ze is het simbool van Ver-derf, Ver-doeme-
nis. Ver-twijfeling, Ver-dwazing, Ver-driet-
,...kortom Ver-beeck zouden sommige re-
cencenten zeggen. 

De Bleke Slang Wr-Vers geen gemakkeijk 
boek dat je in één ruk op de plee uitleest, je 
moet er je hoofd bijhouden. Dit heeft volgens 
ons veel te maken met de vele f lach-backs en 
overlappingen die in het verhaal voorkomen. 
Ook het feit dat de vertellende ik-figuur, de 
Antwerpse apoteker (?) Rik Flamant (juist, 
een Vlaming), niet het eigenlijke hoofdperso
nage van het boek is, maar wel een oude 
Mentonees van Italiaanse afkomst. Deze 
spilfiguur, een zekere Banuci, is een moeilijk 
te doorgronden man, eigenlijk een beetje 
een tragisch iemand, die, zij het met een 
andere naam, echt bestaan heeft. Trouwens, 
Verbeeck heeft rijkelijk uit z'n eigen verleden 
geput (hij verbleef zei enkele jaren in Menton 
aan de Franse Rivièra) zonder daarom een 
echte autobiografische roman te hebben ge
schreven. 

De bleke slang Ver-Ver is met momenten 
een grappig en spits boek, doorspekt met 
een aantal gortigheden maar met voldoende 
subtiele passages, zelfs een enkele keer 
ontroerend. 

Al beweert Verbeeck een bekommerd man 
te zijn, toch blijft hij een paling in een emmer 
snot. Men komt nooit echt te weten vraar hij 
naar toe wil. Als hij dan al ergens naar toe 
wil, want zelf zegt hij „enkel te konstateren 
zonder oplossingen aan te reiken." Enkel de 
genoegzamen verstoren is misschien iets te 
gemakkelijk, al kan de vraag inderdaad ge
steld worden of een schrijver al dan niet 
oplossingen moet bieden. Verbeek vat het in 
elk geval, wat hem betreft kernachtig samen 
: „Schrijven is voor mij een manier om te 
overleven, of in ieder geval een manier om 
niet idioot te sterven." 

(ts) 

— De Bleke Slang Ver-Ver. Harry Vèrt)eeck. 
Ultg. Houteklet, Antwerpen. 220 biz. 625 fr. 
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TENTOONSTELLING 

DE NAVEL VAN DE WERELD 
Geen eiland ter wereld spreekt zo tot de 

verbeelding als het Paaselland of Rapa Nul 
(Grote Platte Rots) in de taal van de eilandbe
woners. 

In opdracht van de Westindische Compag
nie vertrok op 1 augustus 1721 de Zeewse 
admiraal Jacob Roggeveen met drie sche
pen op zoek naar het „onbekende Zuid-
land". 

Acht maanden later, op Paasdag 1722, 
ontdekte hij op ± 3500 km ten westen van de 
Zuidamerikaanse kust een eiland. 

„Paasch Eyland" noemde hij dit „laeg en 
vlak Eyland" midden in de onmetelijke Stille 
Oceaan. Want als de navel van de wereld (Te 
pito o te henua) ligt dit maar 166 km^ groot 
eiland op ± 3500 km van Chili, ± 4000 km 
van Tahiti en ± 10.000 km verwijderd van de 
Australische kusten. 

BUITENAARDS? 
Roggeveen trof er een bevolking aan die in 

stamverband leefde en geen metaal kende. 
Grote indruk maakten de honderden kolos
sale stenen beelden (Moai), die heel het 
eiland omzoomden als geheimzinnige wach
ters, grafmonumenten of goden...? 

Er vrerden ongeloofwaardige verhalen 
over de Moai verteld. Fantasieën kregen de 
vrije loop. 

Fantasieën die heden ten dage nog zo veel 
mensen bezig houden. Denk bijvoorbeeld 
aan Von Dëniken met zijn fantastische teo-
rieën over buitenaardse wezens. Denk aan 
de zo bekende onderzoeker Thor Heyerdahl 
die probeerde te bewijzen dat de bevolking 
van het Paaselland afkomstig was van het 
Zuidamerikaanse kontinent en zo de verkla
ring dacht gevonden te hebben voor het 
„oprichten" van de enorma Moai op de 
stenen platforms. 

De tentoonstelling „Paaselland: een raad
sel?" wil proberen het verieden zo goed 
mogelijk te belichten en antwoord te geven 
op de vele vragen. 

Vragen zullen er na het bezoek aan de 
tentoonstelling nog blijven en misschien 
nooit meer opgelost worden (bv. het schrift). 

De tentoonstelling is voor Europa uniek, 
omdat het de eerste keer is dat zo een 
evenement te zien is. 

Uit alle kontinenten zijn de schaarse getui
gen van een bijzondere beschaving bijeen 
gebracht en een rondgang over de tentoon
stelling vertelt U over het hoe en waarom van 
de Moai, over de zeden en gewoonten, de 
riten, het waarom van het veelvuldig voorko
men van geslachtssimbolen. 

Deze twee „Moai", waarvan waarheidsgetrouwe afgietsel op de tentoonstel
ling te zien zijn, staan tegen de flank van de oude vulkaan Rano Raruku. 

ELLENDE EN RAMPEN 
Maar het zal U ook vertellen over de 

ellende en rampen die de stammen hebben 
ondergaan na de ontdekking door de Euro
peanen. 

Ook laat de tentoonstelling U de invloed 
zien die het misterieuze Paaselland heeft 
gehad bij sommige Europese kunstenaars. 

Om de bezoeker een zo duidelijk mogelijke 
indruk te geven van een Moai, werden door 
Duitse eksperts twee natuurgetrouwe afgiet
sels van Moai gemaakt (4,4 en 5,5 meter 
hoog). Met afmetingen van twee tot tien 
meter en een gewicht variërend van 30 tot 45 
ton zijn de Moai moeilijk te transporteren. 

Maar het publiek van de Brusselse ten
toonstelling krijgt nu ook de gelegenheid 
kennis te maken met Pou Hakanononga, één 
van de vier reusachtig Moai, die zich buiten 
het Paaselland bevinden. Pou, met een leng
te van bijna drie meter, behoort tot één van 

de oudste bekende Moai en werd in 1934 
met het Belgische schoolschip Mercator 
naar Brussel overgebracht. 

Voor velen een eerste kennismaking met 
toch al een oude bewoner van de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brus
sel. 

Deze tentoonstelling is meer dan de moei
te waard om te gaan bekijken. Na het sukses 
van de grote Azteken- en Chinatentoonstel-
ling wijst alles erop dat ook deze ekspositie 
een schot in de roos wordt. 

— Tentoonstelling „Paaselland: een raadsel?" 
In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschie
denis — Brussel (Jul>eipark) tot 29 april 1990, 
dagelijks van 10 tot 17u. (woensdag tot 22u.; 
maandag gesloten). Toegangsprijs: 180 fr. (stu
denten + CJP: 150 fr. 

Metrostation: Schumann of Merode. 
Uitstekende algemene kataiogus ter beschik

king. 

WIJ - 16 FEBRUARI 1 9 ^ 26 



MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 28 
HORIZONTAAL 

4. In ondiep water kun je daar de overkant 
lopend bereiken (8) 

7. Zij kunnen tijdelijk onder water verdwij
nen (7) 

8. Als dit op de wagen is, zijn de poppen 
aan 't dansen (4) 

11. Ingewikkelde onderneming (8) 
12. Omhuld (7) 
13. Sjaal (8) 
14. Als dit Vlaams is, staat het volgens 

Guido Gezelle immer pal (4) 
15. Niet zo propere liefhebberij van kinderen 

(9) 
16. De grond is hun werkterrein (7) 

VERTIKAAL 

1. Tijdmeter die aan de haal kan gaan (9) 
2. Raad (13) 
3. Niets uitgezonderd (4) 
5. In de sloten hebben zij 't voor het zeggen 

(12) 
6. Zilver (7) 
9. Zulke dingen vragen om een oplossing 

(8) 
10. Opschrift (5) 
13. Grootste ruimte (6) 

OPLOSSING OPGAVE 27 
Horizontaal: 1. probaat; 4. Rillaar; 8. 
zandzuiger; 10. kaakchirurg; 12. file; 
13. stageloper; 14. werklui; 16. graaf; 
17. Kalken; 18. gazet; 19. ader; 20. 
sneeuw. 

Vertikaal: 1. pil; 2. blasé; 3. ter zake; 5. 
inzicht; 6. leidingwater; 7. inval; 9. 
buitenkraan; 11. uil; 13. signaal; 15. 
kollege. 
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WINNAAR 
OPGAVE 26 

Onze winnaar van deze week kom uit 9300 
Aalst. Zij heet Maria Leysen en woont in de 
Val. de Saedeleerstraat 27. 

SATERDAG 
Gravin wil Frans voor Vlaamse 
kleuters 
't Is „graaf" 

Duitsland dra herenigd? 
Oost-West één best 

Mandela komt thuis 
„Schat, staat de bokma koud' 

Bokskamp van het jaar 
K.0. voor Tyson was O.K. 

Psychiatrisch personeel over 
Busquin 
,,Goed gek" 

VdB baiiettiefhebber? 
Vroeger, toen alles er nog roos
kleurig uitzag 

Tien om te zien gemanipuleerd: 
Iedereen gezien 

„Politiek is de Icunst van een mug 
een olifant te maken, want van 
muggen nemen de mensen geen 
notitie." 

John Boyton Priestley 
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SPORT 

EEN TRIESTE BALANS 

D
E KSV-Waregem bevindt zich in 
zo'n ondankbare situatie. Een 
pijnlijl<e vaststelling voor wie het 
verleden en de roeping van die 
klub meent te kennen. 

Essevee was al meer dan 
twintig jaar een vertrouwd ge
zicht in ons topvoetbal. In 1966 
promoveerden de roodwitten 
voor het eerst naar de hoogste 
klasse. Met een ploeg die hoofd

zakelijk bestond uit spelers die elders niet 
goed genoeg waren bevonden. Waregem 
voetbalde in die eerste jaren met een groot 
hart en nog meer bezieling. SV won veel 
simpatie en veel matchen... Zoveel zelfs dat 
de voorbestemde underdog hun tweede jaar 
in de hoogste klasse met een... Europese 
kwalifikatie afsloten. De wedstrijden die in de 
herfst van 1968 tegen Atletico Madrid en 
Legia Warschau werden gespeeld, vormen 
een hoofdstuk apart van de Westvlaamse 
voetbalkatechismus. 

MOEILIJK 
Kort nadien begonnen evenwel de moei

lijkheden. Het vriendeklubje van weleer ge
raakte in geldnood. Industrieel Bekaert reikte 
een helpende hand in ruil voor... zegging-
schap. Het klassieke verhaal dus. Met de 
klub vergroeide figuren hoefden zich terug te 
trekken en de jonge Germain Landsheere, 
door Bekaert naar voor geschoven, nam het 
dagelijkse beleid waar. 

De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat 
Waregem onder Landsheere niet slecht 
boerde. In 1972 tuimelde de ploeg wel uit de 
hoogste klasse maar twaalf maanden later 
was de schade volledig hersteld. Daarna 
volgde een periode van grote stabiliteit. Op 
zichzelf was dit misschien niet venvonderlijk. 
Met de gebroeders Millecamps, spelers van 
eigen kweek dan nog, beschikte de klub over 
een fantastische ruggegraat. Zij vormden de 
stam waarop vele loten konden worden 
geënt. In 1986 schreef Waregem opnieuw 
geschiedenis. Onder trainer Haesaert stoot
te de klub tot eenieders verbazing door naar 
de halve finales van de Uefacup. Aarhus, 
Osasuna, AC Milaan en Hadjuk Split werden 
na bewogen wedstrijden uitgeschakeld. En
kel de I.FC Koln vormde een te hoge hinder
nis. Van die ploeg van voor ruim drie seizoe
nen blijft vandaag vrijwel niets meer over. De 
Coninck, de Millecamps, Dekenne, Gortz, 
Veyt en Desmet — om de voornaamsten te 
noemen — zijn allen „weg"... De onvermij
delijke uitverkoop, de tol van de roem... Wie 
suksessen oogst, wordt belaagd door de 
financieel machtigen en dan begint door
gaans de miserie. 

In de voetbalkompetitie is SV Waregem in slechte papieren geraakt. Talent 
blijven verkopen kan niet. Ook Richard Niederbacher alleen, kan de bakens 
niet verzetten. (foto oe Mattre) 

UITVERKOOP 
In de voorbije jaren heeft Waregem siste-

matisch zijn betere spelers laten vertrekken. 
Volgens Landsheere had de klub geen keu
ze. Er was geen betere oplossing te beden
ken. 

„Indien we de spelers hadden behouden 
en op hun financiële verzuchtingen waren 
ingegaan, zou de klub binnen de kortste 
keren financieel in nood zijn geraakt. Hun 
vertrek was natuurlijk ook geen goede oplos-

Het voetbalseizoen Is goed 
halfweg en enkele klubs maken 
nu al noodgedwongen de spor
tieve en financiële balans op. 
het is ze immers duideiijit ge
worden dat ze nog slechts een 
ambitie mogen (of kunnen) 
voeden: het allerergste voorko
men. 

sing. Er werden wel een aantal vervangers 
aangetrokken waarvan de meesten, maar 
niet allen, voldeden. Inzender in het laatste 
tussenseizoen werd er, zoals nu is gebleken, 
verkeerd gekocht." 

Landsheeres redenering klopt. Hij heeft 
ook gelijk wanneer hij de ontslagen trainer 
Haesaert nog mee verantwoordelijk stelt 
voor de huidige gang van zaken. „Haesaert 
werd in het transferbeleid altijd geraad 

pleegd. Zijn stem was vaak beslissend. Ik 
heb hem met tegenzin ontslagen. Trainers 
moeten niet enkel blijven om kampioen te 
worden, ze zouden ook de afgang tot het 
einde moeten meemaken. Kunnen ze ook de 
degradaties mee op hun visitekaartje schrij
ven." 

Desondanks heeft Landsheere Haesaert 
nooit veroordeeld. Hij is de man tot de laatste 
snik blijven verdedigen. Hij trad Haesaert bij 
wanneer deze de mentaliteit van de spelers 
meende te moeten aanklagen. Maar hij kan 
de vroegere trainer niet meer volgen wan
neer die echter verkondigt ,,dat de jongste 
resultaten zijn gelijk bewijzen". 

Landsheere, die inmiddels ook in de hië
rarchie van de voetbalbond aardig is opge
klommen, is er evenwel de man niet naar om 
polemieken uit te lokken of te voeden. Inte
gendeel. Hij is op zoek naar geneesmiddelen 
voor zijn zieke patiënt en in het voetbal van 
vandaag is geld de beste en meestal ook de 
enige medicijn. Landsheere stelt dat zijn klub 
twee jaar na elkaar vijfentwintig miljoen no
dig heeft om volledig te herstellen. Waar dat 
geld vandaan moet Tcomen en welke prijs er 
moet voor betaald worden is een andere 
vraag. Waregem, gelegen in het hart van 
Vlaanderen Texas om de woorden van de 
plaatselijke entrepreneurs te gebruiken, zou 
in principe voldoende geldschieters moeten 
kunnen vinden om minstens bij de Belgische 
subtop te behoren. Maar de beslissingsorga
nen van de klub zullen dan vermoedelijk 
drastisch herdachten... anders bemand wor
den. Wie betaalt speelt graag baas. Een per 
definitie pijnlijk proces. 
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SPORT 

GELD 
Het wedervaren van Waregem sterkt ons 

in de overtuiging dat ons topvoetbal in de 
laatste tien jaar van het millenium aan gron
dige veranderingen toe is. De macht en de 
uitstraling van een klub zal rechtstreeks 
evenredig zijn met haar financieel vermogen. 
Dat verenigingen als Waregem en Beveren 
— voor enkele jaren nog een terechte lands
kampioen — momenteel in hoge nood verke
ren is veelbetekenend. Binnen de diverse 
regio's zal vermoedelijk een strenge selektie 
worden doorgevoerd. In West-Vlaanderen 
zullen maar moeilijk vier eerste klasse klubs 
kunnen overleven. Antwerp, Beerschot, Lier-
se, KV en Racing Mechelen en Beveren 
zullen ook niet in dezelfde achtertuin kunnen 
blijven voetballen. Dat besef begint geleide
lijk door te dringen. Onze klubs schijnen 
vandaag meer behoefte te hebben aan be
kwame financiers, boekhouders en marke-
tingsspecialisten dan aan goede trainers. 
Voor de liefhebbers is het wennen aan de 
nieuwe toestanden. 

Toen Landsheere destijds het roer van SV 
Waregem in handen nam, werd hem het 
verwijt toegestuurd geen „voetbalverleden" 
te bezitten. Intussen hebben mensen als 
Cordier bewezen dat dit niet noodzakelijk 
een handikap hoeft te zijn. Rijke mensen 
kunnen voetlialkaders „kopen" en daarmee 
naar „winst" — om de geijkte terminologie te 
gebruiken — streven. 

De kommcercialiseringstendenzen steken 
inmiddels ook buiten het voetbal de kop op. 
Het heet dat basketbalklub Racing Mechelen 
grootse plannen koestert. De huidige sport
hal zou worden plat gelegd en binnen de 
kortste keren zou een nieuw kompleks wor
den opgetrokken met loges, seats, bars, 
restaurants en dergelijke meer. Wedstrijden 
zouden door sponsors ,,in hun totaliteit" 
worden opgekocht. De betalende toeschou
wer zal over afzienbare tijd als een relikwie 
worden bekeken. Toch raden wij al de be
trokkenen aan er over te waken dat de 
„sportieve kompetitie" overleeft. Indien Ra
cing Mechelen twee niveaus boven de ande
re Belgische basketbalklubs gaat leven, 
dreigt dit deze sport op half lange termijn te 
ondermijnen. Men moet met „meer" zijn om 
kompetitie te kunnen bedrijven. Het eten en 
de drank mogen lekker zijn, de stemming in 
de loge kan geweldig zijn maar op het terrein 
moet er nog altijd sport worden bedreven en 
sport zonder spanning spreekt niemand aan. 

Verder is het duidelijk dat de konkurrentie 
tussen de verschillende sportdisciplines 
scherper dreigt te worden. Het aantal kapi
taalkrachtige sponsors blijft ondanks alles 
beperkt. Binnen de Mechelse regio kan niet 
iedereen bij de brouwerij Maes te biechten 
gaan en die brouwerij funktionneert ook nog 
als piloot voor andere bedrijven die door haar 
in dezelfde richting worden meegezogen. 
Zijn de Mechelse voetbalklubs echt gelukkig 
met de ondernemingszin van de plaatselijke 
basketbalvereniging? Wij geloven het niet... 

Flandrien 

NOBELE KUNST... 
Vlaanderen mocht zondag nog eens ge

nieten van een bokskamp. In het kader van 
haar kulturele opdracht is de BRT promotor 
van de bokssport geworden. De nobelste van 
alle sportdisciplines, de zuiverste ook. Dat is 
geweten. 

T^yson-Douglas. Er werden sponsors voor 
gevonden — dat is voortaan het selektiekrite-
rium voor wel of niet uitzending — en de 
deskundige kommentators verdrongen el
kaar op de stope. Heerlijk was dat. 

We hebben een tiental minuten stand 
gehouden. Daarna zijn we gaan wandelen. 
Achteraf is gebleken dat we het beste had
den gemist. Niet de kamp natuurlijk. Maar de 
zogezegde scheidsrechterlijke vergissing 
waardoor de uitslag op losse schroeven is 
komen te staan. 

Niet Douglas klopte Tyson k.o. maar wel 
omgekeerd. De scheidsrechter telde niet 
vlug genoeg, vandaar... Maandagochtend 

konden we het in het BBC-breafast news nog 
eens uitvoerig bekijken. De scheidsrechter 
biechtte ook publiekelijk dat hij fouten had 
gemaakt. 

POUHA 
Een zaak staat inmiddels vast: of Douglas 

de zege nu behoudt of niet, een herkansing 
komt er zeker. Daar is het trouwens allemaal 
om te doen. De belangstelling nog aanscher
pen, nog meer poeha verkopen rond de 
kamp, nog hogere televisierechten afdwin
gen en voor de BRT nog meer sponsors 
zoeken. Verder vraagt men ons wel de hele 
handel ernstig te nemen. Doen we natuurlijk. 
Kan niet overwogen worden ook in Sport
weekend nog een kamp volledig uit te zen
den. Vlaanderen is immers voebal, wielren
nen en boksen. Is toch nooit anders ge
weest? 

ADVERTENTIE 

^f^ 

K.JU*A«^ K.^4>KSL<tJüZ>-K 

— Inrichting van diréktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
- Totaalinrichtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER — 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINT-
STEVENS-WOLUWE — TEL. .02/725.20.35 
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HET TWEEDE EUROPEES 
KINDERFILMFESTIVAL 

Roodkoppen is een knappe film die de kinderen tot het einde boeit. De film 
werd bekroond op iiet Festivai van Essen. Sigurd de drakendoder in aktie. 

Van 19 februari tot en met 4 maart 1990 
heeft in Antwerpen, voor de tweede maal het 
Europees kinderfilmfestival plaats. Het suk-
ses van de eerste editie hield In, dat organi
sator Hugo Elsemans opnieuw zijn tanden in 
een festival zette. Toen hij het in 1989 
opzette, werd het op veel scepticisme ont
vangen, maar Elsemans, oprichter van Jefi 
en stichter van Jekino en verantwoordelijke 
voor de Antwerpse Jeugdbioskoop is niet uit 
het veld te slaan. Hij zet door. Een van de 
bedoelingen van het festival is een piloot-
funktie uit te oefenen, voor de Europese 
jeugdfilm, die doorgaans beter is gemaakt 
dan de Amerikaanse, Australische en Japan
se. 

SELEKTIE 
Felix Vanginderhuysen van het Vlaams 

Centrum voor Kinder- en Jeugdfilm stond in 
voor de programmatie en dat is een erg 
persoonlijke selektie geworden, waarbij ook 
enkele films uit het Oostblok (?) opvallen, 
binnen het getal van twaalf uitverkorenen. 
Deze twaalf apostelen zijn echter gewoon 
het haalbare getal wat vertoningen (6 festi-
valdagen, met 4 vertoningen per dag, iedere 
film tweemaal). Opvallend zijn ook de twee 
Nederlandse films Mijn vader woont in Rio 
(1988) en De papegaai (1989). 

MIJN VADER WOONT 
IN RIO 

Zoals ieder rechtgeaard festival is er ook 
een jury, twee zelfs, één van volwassenen 
(de zogenaamde kenners) en één kinderjury, 
die — zoals vorig jaar — wel eens uitgespro
ken anders kan denken. De volwassenen 
kozen toen Mlo, mijn Mlo naar Astrid Lind-
gren, de kinderen zagen geen enkele kon-
kurrentie voor De zomer van de valk, tenvijl 
Mio, mijn Mio niet eens in overweging werd 
genomen. 

Deze film wordt buiten kompetitie ver
toond, omdat hij later gewoon zal worden 
uitgebracht. Het gaat over Liesje, die met 
haar moeder in een oud huis woont. Opa, 
van wie Liesje enorm hiek), is pas overleden. 
Hij vertelde haar veel over het huis en zijn 
vroegere bewoners en Liesje wil nu grootva
ders kamer als muzeum behouden. In de 
vele brieven aan haar vader, die in Rio zou 
zitten, maar in werkelijkheid in de gevange
nis werd gestopt, vertelt zij over haar verdriet 
en haar plannen. Wanneer haar moeder 
vriendschap aanknoopt met ene Frits De 
Bruyn, probeert deze het hart van Liesje te 

winnen, maar alles strandt op het verlangen 
van Liesje naar haar vader. Op een dag 
besluit ze de postzegels van opa te verkopen 
en koopt hiermee een vliegtikket naar Rio... 

Deze film sleepte reeds meerdere bekro
ningen in de wacht en dat is verdiend. Dit is 
een volwaardig produkt van onze Noorderbu
ren. 

GULDREGN 
Guldregn (Een hele schep geld) is een 

Deense film. Een misdaadtriller, gezien door 
de ogen van een groepje tieners. De kinde
ren worden van de ene minuut op de andere 
uit hun kindenwereld gekatapulteerd, naar de 
hebzucht van de volwassenen, wanneer ze 
een lading geld vinden afkomstig van een 
postoverval. Eerst zijn de kinderen erg opge
togen en besluiten het geld te houden, totdat 
er een vindersloon zal worden uitgeloofd. 
Althans dat zeggen ze, maar de werkelijk
heid ligt anders. Ze worden nu gekonfron-
teerd met zichzelf, de film gaat echt diep 
wanneer de kinderfantasie allerlei wegen 
zoekt om het geld toch met terug te moeten 
geven. Maar even later blijkt de beslissing 
niet meer in hun eigen handen te liggen. De 
echte dieven zijn hen op het spoor. Nu 
worden ze ingesloten door de dieven en hun 
ouders. Wanneer de dieven een van de 
tieners ontvoeren vwrdt het echt spannend. 
Met schitterende (kinder)akteursprestaties 
van jonge amateurs is deze film (getrokken 

van de TV-miniserie uit 1986 die reeds op de 
Nederlandse TV liep) voor diegenen die hem 
nog niet zagen, verplicht kijkgenot. 

RODTOÏÏERNE 
OG ÏÏRANNOS 

Als je nog net voor de tienerleeftijd bent 
(tot 12 jaar kan ook) is Roodkoppen (1988) 
een knappe, snel lopende film, die weet te 
boeien. Het scenario ging leentje buur spe
len bij het klassieke verhaal over De Zeven 
Samoerai, zonder het echter al te letterlijk te 
nemen. 

Wanneer een aannemer een nieuwe 
woonwijk plant en daarvoor een heel bos 
moet sneuvelen, vindt Rune een bondgenoot 
in Grete, de Goede Fee, die in eenheid met 
de natuur leeft. Samen met zes andere 
jongens, die hun kleine twisten overboord 
gooien om een groep te vormen, zullen zij 
het de aannemer moeilijk maken. Wanneer 
magie en werkelijkheid in elkaar vloeien 
ontstaat er een spanningsveld dat de jonge 
kijkers aan het scherm zal kleven. Bekroond 
met een eerste prijs op het festival in Essen 
(BRD). 

VERDERE FILMS 
Ratty een Zweedse tekenfilm (1986) gaat 

over afscheid nemen, heeft veel aktie en een 
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BIOS 

trouwe liefde. Prinses Jasna (1986) komt uit 
Tsjechoslowal^ije en is een gelukl<ige uit
schieter in het sprookjesgenre. Daantje, de 
wereldkampioen is een Britse speelfilm 
naar Roald Dahl en is een merkwaardig 
verhaal over een vader-zoon liefde, vol hu
mor en spanning. De schoener (1986) is Iers 
en vertelt over een achtjarige jongen uit 
Belfast die op het platteland vakantie houdt 
en daar bij een oudere vrouw herinneringen 
oproept van vijftig jaar geleden. De pop 
(1988) komt uit Rusland en heeft het vooral 
over „Hoe ver kan een individu gaan tegen
over de groep?". Het speelt In de wereld van 
de kweekschool voor het WK-turnen en de 
Spartaanse opleiding. Hazenhart (1987) is 
Oostduits en won de Unicefprijs. Een lelijk 
meisje wordt uitverkoren om de hoofdrol te 
spelen in een sprookjesfilm I 

West-Duitsland zond De man met de bo
men (1989), een erg simbolische film over 
boomplantingen. De Franse De oorlog is 
voorbij kreeg de eerste prijs op het Kinder
festival in Frankfurt en de Noorse Sigurd, de 
Drakendoder gaat uiteraard over Vikingen. 

Veel kijkgenot! 

WAT U MOET WETEN 
Het Tweede Europees Kinderfilmfestival 

gaat door in Cinema Cartoon's, gelegen aan 
de Kaasstraat 4-6 in 2000 Antwerpen, tussen 
het Steen en het Stadhuis. Reservaties ge
beuren in de Theaterwinkel, St. Jakobsmarkt 
74, 2000 Antwerpen (tel. 03/233.71.60) tus
sen 10 en 18U.30. De kaarten moeten 15 
minuten voor de aanvang worden afgehaald. 
Maar omdat tikkets vooraf worden verkocht 
is het geraadzaam het spel te spelen, want 
uitverkochte zalen waren vorig jaar een nor
male zaak. 

Alle informatie op het Festivalsekretariaat: 
Kuiperstraat 2-4, 2000 Antwerpen, tel. 
03/226.48.11. 

KWALITEIT UIT IERLAND 
Wij vonden het helemaal niet jammer dat 

onze Oscar voor de beste mannelijke vertol
king voor dit jaar, aan Robin Williams (Dead 
Poets Society) werd gegeven. Maar... toen 
hadden wij My left foot (The story of Christy 
Brown) in een regie(debuut) van Jim Sheri
dan nog niet gezien. Deze warme, ontroeren
de, ja romantische film over Christy Brown, 
de Ierse schrijver en schilder, die geboren 
werd met hersenverlamming en enkel zijn 
linkervoet kon gebruiken. De rol wordt bril
jant vertolkt door Daniel Day Lewis, de film is 
gestoffeerd met uitstekende prestaties van 
eerder onbekende akteurs, met uitzondering 
van wijlen Ray McAnally (als vader Brown) in 
zijn laatste film en Cyril Cusack (Lord Castle-
welland). De prent begint op een llefdadig-
heidsfeest van Lord Castlewelland, waar 
Christy ook is. Hij wordt onder de hoede van 
verpleegster Mary gelaten. Deze begint zijn 
biografie My left foot te lezen, en het leven 
van Christy vloeit aan ons voorbij in lange 
flashbacks. Vanaf de dag van zijn geboorte 
in 1932 tot wanneer hij Mary Carr (de ver
pleegster dus) ontmoet en er een liefdesrela
tie ontstaat die uitmondt in een huwelijk. De 
film vat eigenlijk pas echt aan, wanneer de 
volwassen Christy op een dag, met een stuk 
krijt in zijn linkervoet, het woordje moeder op 
de grond schrijft. Dit is na een eerder afge
sloten jeugd — met evenwel véél gelukkige 
momenten — de start van een nieuw leven. 
Het verhaal vertelt tegelijkertijd een sociaal 
verhaal over de achterbuurten van Dublin, 
Christy komt uit een gezin van 32 waarvan er 
13 in leven bleven. (Christy Brown stierf in 
1981). Een ontroerende film, een film boven
dien waarover zal gesproken worden. 

Cyril Cusack, de in Zuid-Afrika geboren en 
in Ierland grootgebrachte akteur, heeft drie 
dochters, Sinead, Sorcha en Niamh, die het 
ook in de film maakten, en zijn kleinzoon, 
Sam Irons, zoon van Sinead en Jeremy 
Irons, is nu de ster van Danny, the cham-

Daniel Day Lewis als de met de linkervoet schilderende Christy Brown. 

pion of the world (Daantje, de wereldkam
pioen) van de Britse regisseur Gavin Miller. 
Het is het merkwaardige, door Roald Daf)l 
geschreven verhaal van een liefde tussen 
vader en zoon, en over hun samenwerking 
om de oneerlijke plannen van een op de 
zwarte markt rijk geworden baron te dwars
bomen. Het speelt in Engeland in 1955. 
Stropen en fazantenjacht zijn een sport. 
Maar het sporten is gewoon slachten gewor
den. Daantje wil er wat aandoen en zeshon
derd voor de slachting vetgemeste fazanten 
moeten worden bevrijd. Een schitterende 
jeugdfilm! (Te zien op het 2de Europees 
Kinderfilmfestival in Antwerpen). 

Pauline Collins stamt uit een Ierse familie 
van dichters en leraars. Zij is de achternicht 
van de Ierse dichter Callanan en de klein
dochter van de operazangeres Elaine Reld, 
maar werd geboren in Wallasey bij Liverpool. 
En dat hoort men in Shirley Valentine van 
regisseur Lewis Gilbert en scenarist Willy 
Russell, waarin zij de hoofdrol vertolkt met 
een onvervalst Liverpools aksent. Lewis Gil
bert heeft 34 films op zijn aktief, waaronder 
drie James Bond-vehikels, maar het liefst 
wordt hij herinnert aan Alfie en Educating 
Rita (met Julie Waters). Deze Shirley Valenti
ne zou voor Collins wel eens hetzelfde kun
nen doen, als Educating Rita voor Waters 
deed. 

Shirley's dochter is bij een vriendin gaan 
wonen, haar zoon vond onderdak in een 
kraakpand, zodat Shirley vele uren per dag 
alleen is. Dan praat ze tegen haar beste 
vriend(in) muur, over haar miserie met echt
genoot Joe (Bernard Hill), over de kinderen, 
over haar buurvrouw Gillian (Julia McKen-
zie). Ze droomt er wel eens van weg te gaan, 
naar Griekenland bijvoorbeeld, daarom 
koestert zij een toeristische poster in haar 
keukenkast. Shirley vertelt het ons allemaal, 
naar de kamera kijkend en ons aldus betrek
kend in de eenzaamheid in haar keuken, 
huis. Er ontstaat aldus een dialoog met de 
kijker. 

Dan op een dag wint haar vrienden een 
reis voor twee, naar Griekenland, en ze 
vraagt Shirley mee. Shirley aanvaardt, maar 
durft het Joe niet te zeggen. Na de zoveelste 
onenigheid staat haar besluit vast en op een 
dag vindt Joe een briefje op de Griekse 
poster: „Ben weg voor 2 weken". In Grieken
land ontmoet ze Costas Caldes (een haast 
onherkenbare Tom Conti), een Griekse her
bergier, wiens specialiteit het is om lieve 
vrouwtjes uit te nodigen op een boottocht 
naar een verlaten strandje. Banaal? Neen, 
helemaal niet! Deze soms erg wrange film, 
brengt je voortdurend aan het lachen, want 
scenarist Russell weet ook, dat lachend 
gezegde waarheden even hard aankomen, 
alleen werken ze met een lichte vertraging, 
en worden ze gemakkelijker aanvaardt. Zeer 
goed. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

U-' 

ZATERDAG 17 FEBR. ZONDAG 18 FEBR. MAANDAG 19 FEBR. 

BRT1 
10 001.0 op zaterdag; 16 00 Quax, de brokkenpi
loot, film, 1725 Fllmspot, achtergrondinfo, 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 hi| begint weer, serie 
2ff35 Het apenproces, TV-film 
22 05 Korte film 
22 30 Nieuws 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 Sleutel van de stadsbiblloteek, film 

BRT 2 
15 00 Sport-extra, tennis, 18 40 Nieuwskrant, 
18 45 Kere weerom, Hanswijkcavalcade Meche-
len, 19 30 Nieuws 
20 00 Sport-extra, tennis 
21 45 Binnenskamers, Brahms 

VTM 

16 00 Ducktales, serie, 1630 Transformers, se
rie, 17 00 VTM-Super 50, hitparade, 18 00 
Nieuws; 18 05 Flying doctors, serie, 19 00 
Nieuws 
19 30 Dierenplezier, kwis 
20 00 Kommissaris Roos, serie 
21 00 Dallas, serie 
21 50 Dear John, serie 
22 15 Nieuws 
22 45 Rollover, film 
00 50 Nieuws 

Ned1 

13 00 Nieuws; 15 20 Drieluik, kunstprogramma, 
1610 James Herriot, serie, 17 00 Passage, info 
17 30 Nieuws; 17 40 Passage; 18 29 Ander 
nieuws, dok , 19 00 Nieuws; 19 20 De Cosby 
show, serie, 19 50 Holiday show, showprog 
21 25 A different world, serie 
21 52 Rondom tien, diskussieprogr 
22 40 Solo, meditatief progr 
23 00 Nieuws 
23 11 Ursul de Geer, praatprog 
23 57 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Transformers, serie, 17 25 
Travel club, Spanje, 17 50 Mijn eerste keer, 
ruzie, 18 20 Top 40; 19 00 Empty nest, serie, 
19 25 Empty nest, serie, 19 25 Hart voor dieren; 
20 00 Nieuws. 
20 29 Year of the dragon, film 
22 50 Voetballer van het jaar 
00 00 Nieuws 
00 05 Familie-reunie, film 

Ned. 3 

09 00 Mieuws; 10 55 WK Schaatsen; 18 00 Pas
poort Marokkanen; 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal ekstra; 19 10 De droomtijd van de 
Aboriginals, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Brahms cyclus, klassiek 
22 14 Springen, aniematiereeks 
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, serie, 
10 00 Krokant, suddergerechten ,11 00 De zeven
de dag, praatkaffee, 13 00 Sunday proms, kon-
cert, 14 00 Huizen kijken, info, 14 30 3 uur Jes
sie, gevarieerd progr, 17 30 Leven... en laten 
leven, milieuprogr , 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Leven... en laten leven, milieukwis, 18 45 
Sportweekend I; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend II 
2015 Maman, Vlaamse film 
21 20 Het ei van Christoffels, praatprog 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 De verovering van het luchtruim, dok serie 

VTM 

14 00 All the rivers run, serie, 15 00 Student 
Exchange, film; 17 00 De kinderakademie; 18 00 
Nieuws; 18 05 Zoektocht van de Calypso naar de 
Britannic, dok ,19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Walters verjaardagsshow, spelprogr 
21 35 Sanseveria, merkwaardige verhalen 
22 00 Nieuws 
22 30 The Sterile Cuckoo, film 
00 20 Nieuws 

Ned. 1 

1100 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 1515 
Vara matinee; 1616 Howard's way, sene, 17 06 
Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws; 17 36 Kassa, 
konsumentenrubnek, 18 10 VSra's kindermenu; 
19 00 Nieuws. 
19 07 Flying doctors, serie 
19 53 Laat maar zitten, sene 
20 23 Sonja op zondag, praatprogr 
21 13 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 49 Cagney & Lacey, sene 
22 35 De kleinste show, met Bart Peeters 
23 15 Natuurmoment, 
23 20 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Knipperdeknap; 09 10 Baby, tekenfilm, 
09 15 Mimi, jeugdreeks, 09 45 De gebarenwinkel, 
kinderprogr, 10 00 Terug van weggeweest, Cleo
patra, 10 30 No robbers in the woods, sene, 
11 00 Reiziger in muziek; 13 00 Nieuws; 19 00 
Bij Lobbith, praatprogr , 20 00 Nieuws. 
20 10 Van Kooten en de Bie, satire 
20 32 Diogenes, venster op de wereld 
21 32 Edens Los, serie 
22 23 Paul Haenen & het Betty Asfalt kompiex 
23 04 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Eredienst; 11 30 Omroep 
FrysISn; 11 00 WK Schaatsen; 12 00 Het Capi-
tool, nieuwsanalyse, 12 45 WK Schaatsen; 18 00 
Gemeentewijzer, info, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Sjappoo, praatprogramma 
20 40 Vader en moeder tegelijk, dok 
21 15 Humanistisch verbond, dok 
21 35 Ischa, praatprog 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 25 Bericht van de wilde ganzen 
22 27 RVU: Werken aan werk, dok 
22 57 Later 
23 02 Nieuws 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Jacobus en Corneel, sene, 18 25 Liegebeest, 
serie, 18 40 Avonturenbaai, sene, 19 05 Uitzen
ding door derden, 19 30 Nieuws. 
20 00 Buren, serie 
20 20 De drie wijzen, kwis 
21 00 Arm klem rijk meisje, serie 
21 50 In-grld! In-grid!, sportkwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Partners tegen wil en dank, sene 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Zonen 
en dochters, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Modem, wetenschap mag 
20 40 Van Pool tot Evenaar, Japan dok 
21 30 Eiland, kunstmagazine 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30Lassie, 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, serie 
21 30 Family Ties, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Murphy's law, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 1515 The stranger, 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 Willigenburg, praat
progr ; 20 15 Ook dat nog, humor konsumenten-
prog 
20 00 De Brug, sene 
21 55 Honderd dagen zonder auto, reportage 
22 15 Brandpunt, Special Hongarije 
22 50 Bertus Aatjes, sprookje 
23 00 Nieuws 
23 10 Street Legal, 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 Ciao Italia, sportkwis, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Avro's 12 provinciën spel 
21 29 Avro's televizier 
22 55 Snoops, sene 
23 15 Ontdek je piekje, 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 
Deutsch direkt, kursus, 18 00 Waar ik geboren 
ben, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoer
naal; 18 55 Het klokhuis, kindennfo, 19 10 Tele-
ac; 20 00 Nieuws. 
20 20 RVU/Mliieubericht 
20 25 Cum Laude, diskussieprogr 
21 15 Eigenaardig, column 
21 23 Muziek In de Nederlanden 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 De filozofen, dok 
23 35 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 20 FEBR. WOENSDAG 21 FEBR. DONDERDAG 22 FEBR. 

BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Het station, kindermag 18 35 Korte film; 18 45 
Op het terras, seniorenmag 19 30 Nieuws. 
20 00 Buren, serie 
20 20 Zeker weten?, praatprogr 
21 25 Lava, humor 
21 55 Mobiele mensen — auto, info 
22 30 Nieuws 
22 45 Uitgelezen, literatuur 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Pin, serie, 19 00 Zonen 
en dochters, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 lemandsland, toer mag 
20 40 Een computer in jouw klas, info 
21 35 Uitzending door derden 
22 15 Huizen ki|ken, info 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Island Son, serie 
21 00 Klasgenoten, Karel Van Miert 
22 00 Nieuws 
22 30 Jake and the Fatman, serie 
23 20 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 55 Rondom tien, diskussie-
progr, 16 41 The making of Honey I shrink the 
kids, dok ,17 01 Kissy Fur, serie, 17 40 Disney 
Parade; 19 00 Nieuws; 19 20 Bull's eye, spel-
progr ,19 51 Roseanne, serie 
20 10 Een tijd van oorlog, serie 
21 12 Elfstedentocht in Oostenrijk, verslag 
22 03 Signaal, meditatie 
22 11 Hier en nu, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
2310 Concept, uiWindingen 
23 36 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Belfteur, vrouwenmag, 
17 07 Het erfgoed Guldenburg, serie, 17 50 Het 
luchtruim overwonnen, dok serie, 18 50 Tik tak; 
18 55 Ki|k TV, popwetensch ,19 20 Tros Kies
keurig, konsumentenprogr, 20 00 Nieuws. 
20 27 De eerste de beste, amusement 
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 Flesh and blood, 3-delige film 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 30 Schooltelevisie; 15 15 Tele-
ac; 18 00 Laviano, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaai; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 
19 10 Ball Triptiek, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Studio sport 
21 05 Cowboy en poëzie, dok 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 Klassieke mechanica, kursus 
23 15 Nieuws 

BRT1 
16 00 Prins van Fogo, jeugdfilm, 1715 Korte 
film; 17 30 Sinja Mosa, serie, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Kameleon, 
18 35 Bassie en Adriaan, sene, 18 55 De zonen 
van Abraham, dok sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Pak de poen, bterijshow 
21 30 Le Cirque du Soleil, cirkusprogr 
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, sene, 17 30 Cijfers en letters; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Spacehunter, film 
21 35 Star, filmmagazine 
22 00 Nieuws 
22 30 Star 
23 00 Hunter, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 Mag Ik es met je 
praten?, praatprogr, 15 30 Een bergbekllmming 
in Antarctica, dok ,16 20 Ronduit muziek, gos
pel, 16 31 Tom Sawyer, sene, 16 55 De kinder
krant; 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktualitei-
ten, 18 28 Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws; 
19 20 Ronduit Radar, jongerenmag 
19 56 The Campbells, sene 
20 25 Wicht tot je moeder thuiskomt, TV-film 
22 05 Zuid-Holland zingt 
22 35 Ontmoetingen met Jezus, bijbelstudie 
23 00 Nieuws 
23 10 Tijdsein 2, aktualiteiten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Blood on the sun, film, 
17 20 The edge... and beyond, spekt sporten, 
17 40 Starcom, tekenfilmsene, 18 05 B.O.O.S, 
kinderprog , 18 35 Countdown, pop, 19 25 Die 2, 
serie, 1910 Tour of duty, serie, 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 50 Married with childem, sene 
22 20 Rur, praatprogr 
23 05 Konsumentenlijn, info 
23 30 Pin Up Club, erotiek 
23 50 Cash, beleggingsspel 
0010 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Hol
landse Nieuwe, info-reeks, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaai; 18 55 Het klokhuis, leugd-
info, 19 10 van gewest tot gewest; 19 49 Zend
tijd pol. partijen; 20 00 Nieuws 
20 20 Socutera, Aids 
20 25 Mijn vaders oorlog, dok 
21 15 Koncert, klassiek 
21 49 Vbetje voor voetje 
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 Mik, Mak en 
Mon, serie, 18 20 Carolientje, serie, 18 35 De 
tovenaar van Oz, serie, 1910 Uitzending door 
derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Buren, serie 
20 20 Felice I, spelprogr 
21 00 Boezemvriendinnen, vertelling 
21 25 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 Wie schrijft die bli|ft, lit mag 
20 50 Brubaker, film 

VTM 
17 00 VTM-Kinderklub; 17 05 Thundercats, se
rie, 17 30 Lassie, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 The power, the passion, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Tele-facts, aktualiteiten 
23 05 The Nutt House, serie 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41 
Neighbours, serie, 17 04 Pugwall, jeugdsene, 
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, serie, 1947 Lingo, woordspel 
2019 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, serie 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, Roets in Rotterdam - dok 
23 50 Natuurmonument 

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 \e 
plekje, Zienkzee, 18 10 SHk wijzer, TV-kursus, 
18 30 David de kabouter, serie, 19 00 Pauze TV, 
jongerenmag 19 25 Preferenties, spelprogr, 
20 00 Nieuws. 
20 27 Flodder, film 
22 20 Han de Vries, Apassionata, koncert 
22 50 Karel, praatprogr 
23 30 Voorheen van de rug af gezien 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
waslijn, immigranten 1815 Islamitische omroep-
stichting; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoer
naai; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 Press 
gang, serie, 19 35 Meestervervalser, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubriek 
21 03 De bezetting, dok 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

BRT1 
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Sinja Mosa, serie; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tilc tak; 18.05 Postbus X, 
serie; 18.35 David de kabouter, serie; 19.00 
Uitzending door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Buren, serie 
20.25 Monsignor, film 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd is geid, eken. mag. 
23.00 Mrs. Sofel, film 

BRT 2 
18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor migranten; 
19.00 Zonen en dochters, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Rimspot, achtergrondinfo 
20.25 WO II, Kuituur in oortogstijd 
21.25 Desktop publishing, lessenreeks 
21.55 Europese kuituren, Rome 

VTM 
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 Wholly Moses, film 
22.20 Nieuws 
22.50 Sister Kate, serie 
23.20 Crime story, serie 
00.10 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 15.30 Tao tao, serie; 15.55 De 
vrijdag is anders; 17.30 Nieuws; 17.40 100 Jaar 
tekenfilm, dok.; 18.15 De verloren zoon, dok.; 
19.00 Nieuws; 19.20 Spoorloos, introduktie; 
19.25 Waku waku, spelshow. 
20.00 Spoorloos, show 
21.30 Brandpunt, aktuallteiten 
22.05 Het geheim van de Sahara, serie 
23.00 Nieuws 
23.10 The zero option, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Gloss, serie; 16.48 Heath-
ciiff & Co, tekenfilmserie; 17.25 Alf op Melmac, 
serie; 17.48 Bassie en Adriaan, serie; 17.53 Tros 
aktua junior; 18.23 Tros popformuie; 18.58 Tik 
tak; 19.03 Linda, life-style; 20.00 Nieuws. 
20.27 'n Hoofdstuk apart, blijspel 
22.29 De TV-dokter, advies 
22.30 Tros aktua export 
23.14 De TV-dokter, advies 
23.15 Tros sport 
23.55 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort, info; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoer-
naal; 18.55 Het klokhuis, jeugdinfo;; 19.10Graaf 
Duckula, serie; 19.35 Alan B'Stard, serie; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Jimmy's, serie 
20.48 Cinema 3, info 
21.00 Songfestival, selektie 
22.00 NOS-laat, aktuallteiten 
22.45 Songfestival, uitslag 
22.50 Nieuws 

Jane Fonda en Kris Kristofferson gaan de financiële toer op in „Rollo-
ver",^aterdag 17 februari op VTM om 22u.45. 

ZATERDAG 17 FEBRUARI 

ROLLOVER 
Romantisch melodrama uit 1981. De 

weduwe van een vermoorde bankier/pe-
troleummagnaat probeert het imperium 
van haar echtgenoot te redden. Daarbij 
kan Jane Fonda rekenen op de raad en 
de steun van bankkonsulent Kris Kristof-
ferson. (VTM, om 22u.45) 

ZONDAG 18 FEBRUARI 

THE STERILE COOKIE 
Amerik. film uit 1969, naar de roman 

van John Nichols. Biologiestudent Jerry 
Payne maakt kennis met Pookie, een 
ongewoon, praatziek meisje... Simpatie-
ke film met goede vertolkingen van Liza 
Minnelli en Wendell Burton. (VTM, om 
22U.30) 

MAANDAG 19 FEBRUARI 

LE TELEPHONE 
SONNE TOUJOURS 

slaagd binnen te dringen in het milieu 
van de machtige tekstielbaron Liégard. 
Hij heeft namelijk een verhouding met 
diens enige dochter. Maar Liégard heeft 
al iemand voorbestemd om zijn schoon
zoon te worden. Franse film uit 1976 met 
Jean-Paul Belmong, Bernard Blier en 
Marie-France Pisir. (TF 1, om 20u.40) 

WOENSDAG 21 FEBRUARI 

SPACEHUNTERS 
Amerik. SF-film uit 1983 met Peter 

Strauss en Molly Ringwald. In het jaar 
2136 vangt ruimtevaarder Wolff een 
noodsignaal op van Terra II. Aan boord 
bevinden zich drie jonge vrouwen die 
gevlucht zijn voor een pestepidemie op 
hun planeet... (VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 22 FEBRUARI 

BRUBAKER 

DEUX FOlS 
Franse film uit 1984 met Michel Gala-

brue, Didier Bourdon en Jean Yanne. 
Een sadistisch moordenaar laat zijn 
slachtoffers — altijd vrouwelijk — achter 
met een teiefoonschijf in het voorhoofd 
geprent. De politie staat voor een raad-
sel... (RTL-TVI, om 20u.10) 

DINSDAG 20 FEBRUARI 

LE CORPS DE 
MON ENNEMI 

De ambitieuze Francois is erin ge-

In de gevangenis van Wakefield zitten 
zo'n 300 gevangenen in erbarmelijke 
omstandigheden. Enkele opzichters vor
men een echte terreurgroep en kunnen 
door de laksheid van de direkteur onge
stoord hun gang gaan. Op een dag vrardt 
de direkteur vervangen door Brubaker... 
Geslaagd gevangenisdrama uit 1980 met 
Robert Redford. (TV 2, om 20u.50) 

VRIJDAG 23 FEBRUARI 

MRS. SOFFEL 
Amerik. film uit 1984 met Diane Kea-

ton. Mei Gibson en Matthew Modine. Ed 
en Jack Riddle werden tot de strop ver
oordeeld wegens een roofmoord. De 
diepgelovige echtgenote van de gevan-
genisdirekteur gelooft dat de twee jon
gens onschuldig zijn en helpt hen ont
snappen... (TV 1, om 23u.) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Weekeindje Vlaanderen — 9.2.90. 'n Late 
VU-eetavond in St.-Gillis-Dendermonde in 'n 
mooi-omgebouwde heemhoeve. Daarbij, zo
maar, te weggedrul<t in 'n hoeltje: 'n tentoon-
stellinl<ske met prachtig smeedwerk van 
Paul de Visscher en aardewerk van Jennie 
Pieters. Tussen twee borden hutsepot door: 
koorzang — in vier talen, aub. — met ,,Can-
tecleer" o.l.v. (een te bescheiden) koorleider 
Jos van Overstraeten. Wies Moens breng ik 
even in herinnering — ,,in zijn streek". Dan 
de adoptiewens beluisterd van een jong 
echtpaar. De repressietragiek doorvoeld met 
en van een uitgeweken Leuvenaar... De 
streek even doorgelicht met de steeds wroe
tende Walter Peeters. Dan de auto In: een 
„bandje" vol dikteren tussen Sint-Gillis en 
Herent. Afspreken met Roger „voor mor
gen". 

Thuis is alles stil. Snel het SST-dossier 
doornemen. Wie zou er allemaal hier zijn? 
De Roemenië-pakken en -zakken zijn weer 
aangegroeid in „de speelkamer". Dag Lie
ve! Zoals steeds: geen last met de slaap. 

— 10.2.90. Vroeg er uit. Vier dienstbe-
toongevallen. Tussendoor een kop eucalip-
tusthee, van Lieve, voor de keel. 10u.30: 
Parochiezaal Herent — Samen met Minister 
Johan Sauwens, Luk Vanhorenbeek, Daan 
Vervaet en VU-delegaties uit 10 Midden-
Brabantse gemeenten ge-SST. Dan naar St.-
Joris-Winge: betogen rond ,,'t Gouden Kruis
punt", 't Is koud — sneeuwregen. Hoe is 't 
mogelijk? 't Verpatsen van de pracht van dit 
Brabants dorp door één groot-grondbezitter: 
éérst 'n motowedterrein, dan 'n golfpark, nu 
een overbebouwing van een gevaarlijke we-
genknoop. Over de A2 (dat andere litteken 
dat dreigt doorgetrokken te worden) naar de 
Partijraad. Tussendoor, zoveel zorgzame 
vragen en praktische afspraken. Met Wilfried 
uit Maldegem en Pol uit Sleidinge vanuit 
Brussel naar Assenede. Bij Wiske en Jaak in 
Ertvelde staan de boterhammen klaar. Vier 
mensen uit drie dorpen in Vlaanderen, die 
het weer ,,zomaar" doen: die opbouw van 
onze unie, voor ons Volk. Tussen de grappen 
door naar „'t Leeuwke", met Dr. Lucia Cos-
min. De gelagzaal is bomvol gelopen. Lekker 
Augustijner bier! 'n Klats vriendelijke woor
den als „de volgende" zich binnenwurmt. 't 
Blijft stil na Karels VNOS-programma. Be

klemmende beelden. Lucia's gedragen — 
indringende stem getuigt en beantwoordt. 
Roemenië zó menselijk; zó vér en toch zó 
nabij. Nee, wij blijven niet — hoe gezellig 't er 
ook wordt. ,,We moeten nog „over" Aalst". 
Gaby en Karel rijden mee. Naar Jef en Kris 
Deloof-Vandersteen. De mensen van 't Vre-
deshuis houden er hun benefietavond. (En 
wij hebben — opnieuw! — honger...). Daar 
zit Herman Gevaert nog, én Trui, én Lionel, 
én... Bekende lieve stemmen; grote harten; 
speelse geesten... Jef is weer zo'n Vlaams 
monument. Nen toffe doktoor — wereldwijd 
bekend door zijn verzet tegen de atoomverd-
wazing. Hij poetst en schikt de tafels als de 

beste broeder-trappist en danst bovendien 
goed, veel beter dan ik. Kris haar visgerecht
met-groenten laat zich lekker eten. Met zijn 
allen trakteren we mekaar, met kwakskes en 
koffie-voor-Roger, die nog moet rijden. Hoe 
houdt die dat vol? Gaby is als weg: ze heeft 
morgendienst. Dag Aalst! Op de Ringlaan 
staan de carnavalwagens klaar. De een na 
de ander. Vlaanderen, toch een bonte vlek in 
de wereld; maar een vlek om van te houden. 
Thuis ademt alles stil maar Lieve is lief-
wakker. 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris. 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 12 februari j . l . heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers. 

Het VU-partijbestuur besprak tijdens haar verga
dering van 12 februari het ondenvijs in een vreem
de taal voor kleuters, het slechte Europese milieu
rapport van België en de vrijlating van Nelson 
Mandela. 

VREEMDE TAAL VOOR KLEUTERS 
Het Partijbestuur van de VU stelt dat het onder

wijs in Vlaanderen uitsluitend een zaak is van de 
Vlamingen en niet van een Franstalige gravin. In 
haar spoor haastten zich enkele neo-unitaire onder
nemers om op het vlak van taalondenvijs de klok in 
19-eeuwse richting terug te draaien. 

Het VU-partijbestuur is van mening dat vanaf het 
sekundair ondenwijs de meertaligheid verzorgd 
dient te vrorden. Inderdaad, de waarde van de 
Vlaamse dienstensektor, het uitvoergericht produk-
tiebeleid in Vlaanderen vereisen een goede meer
taligheid. Daarnaast beklemtoont de VU de betere 
verzorging van het Nederlands onderricht in alle 
takken van het onderwijs. Ze is immers de basis 
van het vreemde talenonderricht. 

SLECHT MILIEURAPPORT 
Wat het slechte Belgische milieurapport betreft 

vraagt het VU-partijbestuur zich af of de uitspraken 
van staatssekretaris Miet Smet misschien in een 
,,operatie beschadiging staatshervorming" kade
ren. De VU stelt dat federale landen de best 
georganiseerde en bestuurde zijn, ook inzake leef
milieu. Maar dan moet de dinamiek van Gewesten 
en Gemeenschappen tenvolle kunnen spelen. Een 
staatssekretariaat op centraal vlak is dan overbo
dig. 

De nota van de Europese kommissaris Rippa De 
Meana houdt overigens een pleidooi in, om recht
streeks de Gewesten te kunnen kontakteren. De 
Gemeenschappen en Gewesten zijn wel gebonden 
aan de EG-verplichtIngen, maar enkel de nationale 
overheid draagt juridische verantwoordelijkheid te
genover de EG-instellingen. 

VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebrou-
cke zal in dit verband een resolutie neerleggen bij 
het Europees parlement waarin opgeroepen wordt 
om de regio's een toegangsrecht te verlenen tot het 
Hof van Justitie te Straatsburg. 

Gelijklopend hiermee dienen de gewesten recht
streekse verantwoording verschuldigd te zijn aan 
de Europese kommissie. Dit vergt een herziening 
van het EG-verdrag. De VU meent dat hiervoor een 
grote bereidheid bestaat in verschillende lidstaten. 
Negen van de twaalf denken reeds in die richting. 

NELSON MANDELA 
Voor de VU zijn de gebeurtenissen in Zuid-Afrika 

in vele opzichten te vergelijken met de andere 
revolutie die van historisch belang is, nl. met de 
perestroika in Oost-Europa. 

Daarom steunt de VU de moedige, op de toe
komstgerichte initiatieven van staatspresident De 
Klerk zoals hij deze vorige week nog heeft uiteen
gezet in het Zuidafrikaans parlement. Een reeks 
recente maatregelen die de eliminatie van de 
apartheid op het oog hebben illustreren dit trou
wens (opening van gronden, stranden, vrijlating 
van politieke gevangenen enz.). 

Daarnaast roept de VU het ANC op om zich 
positief in te schakelen in de organisatie van de 
algemene onderhandelingen tussen alle Zuidafri-
kaanse partners. Het zijn deze door de regering De 
Klerk voorgestelde onderhandelingen die moeten 
leiden tot de afschaffing van de apartheid. De 
Volksunie verheugt zich over de vrijlating van 
Nelson Mandela die tot een snelle verwezenlijking 
van de post-apartheidsperiode van Zuid-Afrika zal 
bijdragen. 

Inzake sankties blijft de Volksunie trouw aan haar 
positie zoals die in januari 1987 werd vastgelegd. 
Liever dan ekonomische sankties zou de VU posi
tieve maatregelen willen zien tot stand komen die 
de positieve krachten in Zuid-Afrika zouden stimu
leren. Het is in deze geest dat de VU-fraktie in de 
Vlaamse Raad deze week zal voorstellen dat het 
Vlaams-Zuidafrikaans kultureel akkoord dat in 1977 
werd opgeschort, terug zou opgenomen worden. 
Het zou kwa materie moeten uitgebreid worden. De 
VU hoopt dat Vlaanderen zo snel mogelijk een 
multi-raciale delegatie uit Zuid-Afrika zal kunnen 
ontmoeten, waarmee naast kuituur en onderwijs 
ook over hulp aan de Zuldafrikaanse kleine ekono-
mie, KMO's enz. zal kunnen gesproken worden. 

De VU hoopt dat alle Vlaamse partijen hierover 
een konsensus zullen bereiken zodat een dergelijk 
akkoord een duidelijke blijk zou geven van Vlaan-
derens eigen moderne diplomatie. 
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ABONNEMENTEN
SLAG '89-'90 

„Ouwe getrouwe" — beter „immer jonge" — 
Ward Herbosch prijkt sedert deze weel< helemaal 
boveriaan in onze rangschikl^ing van de topwer-
vers. Een grote verrassing is dat voor ons niet. 
Ward is immers al jéren een voortrekker op het vlak 
van de abonnementenwerving. 

Dat Brussel Vlaanderen niet loslaat wordt alweer 
bewezen door Bert Anciaux. Uit het niets komt hij 
postvatten op de zesde plaats. Als tweede nieuwko
mer — nu ja... „nieuwkomer" — begroeten we 
deze week Bert Vsrieysen uit Munsterbilzen, 't Is 
duidelijk de week van de „Berten" geweest. 

Op het vlak van de arrondissementen skoren 
vooral Brussel en Antwerpen goed. Uiteraard dank 
zij Bert en Ward maar ook door toedoen van Wim 
Duys die wekelijks zijn steentje bijbrengt. 

Ondanks de vele stormen die wij de jongste 
weken moesten trotseren valt het ons op dat het in 
leper en Oudenaarde windstil blijft. 

WERVERS 
1. Ward Herbosch, Wommelgem 24 
2. Pierre Vos, Riemst 20 
3. Luk Van Blesen, Halle-Vilvoorde 18 
4. Wim Duys,Broechem 16 
5. Rob Geeraerts, Laakdal 13 
6. Bert Anciaux, Brussel 12 
7. Liske Vanhorenbeek, Hofstade 11 
8. Walter Storms, Lovendegem 9 
9. Willy Kuijpers, Herent 7 

Anny Lenaerts, Wilrijk 7 
Patrick Minnaert, Gent 7 

12. Jan Strynckx 6 
13. Georges Raes, Ledegem 5 

Bert Verleysen, Munsterbilzen 5 
VU-Haacht 5 

16. Rita Borremans, Geraardsbergen 4 
Maurits Passchyn, Meise 4 
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 4 

19. Freddy Aerts, Berlaar 3 
René Clompen, Destelbergen 3 
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel 3 
Bob Van Ouytsel, Lier 3 
Cecile Vsns-Demuynck, Izegem 3 
vu-Vilvoorde 3 

ARRONDISSEMENTEEL 

1. Tongeren-Maaseik (1) 
2. Halle-Vilvoorde (2) . . 
3. Roeselare-Tielt (3) . . 
4. Dendermonde (6) . . . 
5. Turnhout (4) 
6. Brussel (11) 
7. Sint-Niklaas (5) . . . . 
8. Antwerpen (9) 
9. Mechelen (7) 

10. Oostende-Veurne-
Oiksmuide (8) 

11. Gent-Eekio (10) . . . . 
12. Leuven (11) 
13. Kortrijk (13) 
14. Brugge (15) 
15. Hasselt (14) 
16. Aalst (16) 
17. leper (17) 
18. Oudenaarde (18) . . . 

Nieuwe % t.o.v. 
streetnorm 

43 
78 
32 
20 
29 
22 
21 
89 
29 

25 
48 
38 
17 
17 
17 
22 
5 
3 

45,7 
38,2 
36,8 
32,8 
32,6 
31,9 
31,3 
28,3 
27,9 

26,9 
25,3 
23,8 
20,5 
19,8 
18,9 
15,7 
14,3 
8,8 

Totaal 555 27,8 

Straefnorm: 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. 

(*): plaata vorige weak. 

VUJO OVER BELGIË EN DE EUROPESE 
MILIEURICHTLIJNEN 

De Volksuniejongeren stellen vast dat Belgié 
herhaaldëijk door diverse Europese instellingen 
met de vinger wordt gewezen wegens de niet-
toepassing van de Europese milieurichtlijnen. 

Deze situatie heeft btj staatssekretaris Miet Smet 
de ontboezeming losgemaakt dat de oorzaak hier
van ligt bij de bevoegdheidsverdeling tussen ge
westen en de centrale overheid. Volgens Miet Smet 
dient de centrale overheid grondwettelijk de be
voegdheid te krijgen om dekreten en besluiten van 
de gewesten en gemeenschappen te hervormen of 
lakunes op te vullen. 

De VU-Jongeren protesteren met alle klem tegen 
deze uitspraak. Herhaaldelijke pogen politici uit 
CVP, SP, P W en Agaiev problemen die het gevolg 
zijn van de zeer recente federalisering te grijpen 
om de klok terug te draaien en de bevoegdheden 
van Vlaanderen te beknotten. 

VUJO eist dat deze politici maar eens duidelijk 
uitkomen voor hun standpunt en dat ze zich uitspre
ken over het feit of het hun wel degelijk ernst Is met 
de staatshervorming. 

Betreffende de milieuproblematiek staat VUJO 
een integraal-federalistische aanpak voor: lokale 
en regionale milieuproblemen bijv. de stokkage en 
venwerking van huishoudelijk afval dient lokaal of 
regionaal aangepakt te worden. Grensoverschrij
dende en Europese milieuproblemen zoals zure 
regen en de vervuiling van de Rijn dienen op 
Europees nivo opgelost te worden. Wereldomvat
tende milieuproblemen zoals het gat in de ozonlaag 
en de vervuiling van de oceanen dienen op wereld
vlak gekoördineerd te worden. 

Elk milieuprobleem kan slechts adekwaat wor
den opgelost op het nivo waarop het zich stelt. 
Bevoogding en centralisering is uit den boze. 

DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 
TE GAST IN BRUSSEL 

Van 16 februari tot en met donderdag 8 maart 
1990 is de Duitstalige Gemeenschap te gast in 
Brussel. 

In de tentoonstellingsruimte van de Nationale 
Loterij, Loksumstraat 5 te 1000 Brussel, zal de 
Duitstalige Gemeenschap zich voorstellen als één 
van de drie Gemeenschappen van België. De 
waaier toeristische attrakties van de Gemeenschap 
wordt naar voor gebracht door het Toerismebureau 
van de Oostkantons. Een ander gedeelte van de 
tentoonstelling is gewijd aan de kunst en de musea 
van de Duitstalige Gemeenschap. 

De tentoonstelling zal met een folkloristisch ge
beuren ingeluid worden. De vooropening heeft 
plaats op 16 februari. In de loop van maandag 19 
februari zullen specialiteiten van de Oostkantons 
aangeboden worden aan de bezoekers. Donderdag 
1 maart 1990 zal het Toerismebureau van de 
Oostkantons van de gelegenheid gebruik maken 
om de specialisten en de gespecialiseerde pers uit 
te nodigen op een „dag van het toerisme". 

Tijdens de laatste week van de tentoonstelling 
van maandag 5 maart tot woensdag 7 maart wordt 
er met de medewerking van het Pottenbakkerijmu-
seum van Raeren een pottenbakkersatelier inge
richt. Deze aktiviteit richt zich voornamelijk tot 
groepen en georganiseerde bezoeken van scholen. 

In het kader van deze tentoonstelling stellen 
verscheidene musea van de Duitstalige Gemeen
schap zich voor aan het publiek: het Stedelijk 
Museum van Eupen, de „Göhltalmuseum" van 
Kelmis, het Pottenbakkerijmusesum van Raeren, 
het Heemkundig Museum „Zwischen Venn und 
Schneifel" van St.Vith en het Kerkkribbenmuseum 
Krippana van Manderfeld/Hergersberg. 

Bovendien worden er een aantal kunstwerken 
getoond die deel uitmaken van de kollektie van de 
Duitstalige Gemeenschap. 

De tentoonstelling is alle dagen geopend, week
end inbegrepen, tot en met 8 maart 1990, van 10 tot 
17u. De toegang is gratis. 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaaJc. 

Tterwljl U even wt̂ cht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duideUjke werkteke-
nlng. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

0PE;N HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 
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ZOEKSPEL GROTE 
MARKT IN BRUSSEL 

Het Archiief en Museum van het Vlaams Leven te 
Brussel richt tussen 1 februari en 20 april 1990 een 
groot zoekspel in met als tema de Grote Markt. 

Vanaf 1 februari kan iedereen zijn of haar deelne
mingsformulier afhalen in het AMVB, Visverkopers-
straat 13 te 1000 Brussel. Na betaling van 200 fr. 
wordt een genummerde vragenlijst overhandigd. 
De vragen kunnen worden opgelost in het museum 
én op de Grote Markt zelf, eventueel tot maksimum 
7 meter in elke zijstraat. Op sommige vragen moet 
meer dan één antwoord gegeven worden. De 
ingevulde lijst moet in het bezit zijn van het AMVB 
vóór 20 april 1990 om 12u. Met de post verstuurde 
antwoordlijsten moeten eveneens dan in ons bezit 
zijn. Alle antwoorden die ons later bereiken worden 
van deelname uitgesloten. 

De leden van de Raad van Beheer en het 
personeel, alsmede hun Inwonende huisgenoten, 
zijn van deelname aan deze wedstrijd uitgesloten. 

Er zijn vele prachtige, nuttige en leerrijke prijzen 
te winnen. 

De officiële prijsuitreiking vindt plaats.in het 
AMVB op dinsdag 24 aprH 1990 om 18u. Alle 
deelnemers evenals de sponsors zijn hierop uitge
nodigd. Over de utslag van de wedstrijd wordt noch 
mondeling noch schriftelijk gekorrespondeerd. Op 
de avond van de officiële prijsuitreiking zullen o.a. 
met dia's de korrekte antwoorden toegelicht wor
den. 

BRUSSELSE HAARD 
MET 
HUURDERSRAAD 

Bert Anciaux, VU-gemeenteraadslid en voorzitter 
van de Brusselse Huisvestingsmaatschappij, heeft 
zelf besloten een Huurdersraad op te richten. In 
een open brief aan de andere voorzitters van de 
verschillende Brusselse huisvestingsmaatschappij
en vraagt hij in hun gemeenten hetzelfde te doen. 

Op het ogenblik waarop er te kampen is met 
zware grondspekulaties, verloedering, onveilig
heid, geweld en drugproblemen is volgens hem de 
medewerking en de stem van de huurder doorslag
gevend. Door het oprchten van de adviesraad wil 
Anciaux komen tot een betere koördinatie om met 
beperkte financiële middelen tot een betere vinson-
omgeving te komen. 

Verder wil hij regelmatig kontakt houden via 
bijeenkomsten per woongroep en via bestaande 
huurdersorganisaties. 

De adviesraad zal bestaan uit tenminste één 
vertegenwoordiger per woningenkomplex. Een in
tern reglement voorziet dat de mening van de 
Huurdersraad moet gevraagd worden voor onder
meer het uitwerken van een onderhouds- en reno
vatieprogramma van de gebouwen en hun omge
ving, voor de jaarlijkse afrekening van de lasten en 
het intern reglement, voor de animatie, sociale en 
kulturele aktiviteiten in het gebouw. 

BRABANT 

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

FEBRUARI 
16 STEENOKKERZEEL:Kaas-enWijnavondop 
Breugeliaanse wijze. \^naf 19u. in de parochiezaal 
van Steenokkerzeel (Centrum). 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 21u. 
17 JETTE: VU-etentje in Huize Essegem. Vanaf 
18u. 
18 HOEILAART: Etentje in zaai Lindenhof. Keu
ze uit verschillende steaks, varkensgebraad en 
kindermenu. Volledig menu: Volw. 500 fr., kinderen 
300 fr. Inschrijven bij Mieke Menu de Brabander 
(02/657.21.52). Org.: VU-Hoeilaart. 
18 BRUSSEL: pannekoekennamiddag in De 
Markten, Oude Graanmarkt 5, van 14 to 18u. Org.: 
vu-Brussel. 
19 LENNIK: Om 20u. Algemene ledenvergade
ring FVK-Brabant. In Huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat 127. Vanaf 20u.30 interessante avond 
over Tsjecho-Slovrakije, door Erik Vandeweyer. 
19 HULDENBERG: VU-bestuursvergadering in 
zaal Café 't Gouvernement, om 20u.30. 
19 AFFLIGEM: Roemenië-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 in de jongensschool te 
Tient (rechtover gemeentehuis), om 20u. Org.: VK 
en FW Tielt-Winge. 
24 MERCHTEM: VU-ledenfeest. in Gasthof Leire
ken, Sint-Huybrechtstraat 5 te Peizegem. Aperitief, 
cocktail, kervelveloute, parelhoen, gebak aan 600 
fr., drank niet inbegr. Daarna gezellig samenzijn 
met muziek en dans. Inschrijven bij G. De Voider 
(052/37.13.49), F. Van Walle (052/37.27.42), L. 
Vrijders (02/460.08.01) en J. Bekaert 
(02/460.43.01). 

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 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

24 TIELT-WINGE: Ledenfeest in 't Wit Huis. 
24 TERNAT: Haantjeskermis in zaal Uilenspie
gel, Kerkstraat 24, St.Katarlna-Lombeek vanaf 18u. 
Ook op 25/2 vanaf 12u., en op 26/2 vanaf 18u. Org.: 
VU-Temat. 
24 LINKEBEEK: Kaas-, wijn- en fijnkostavond. In 
de Zusterschool op 't Holleken, Hollebeekstraat 
262. \^naf 18u. Org.: Vlaamse Kring Linkebeek. 
27 AFFLIGEM: Een dagje te Brussel. Om 10: 
Bezoek Barrikadenplein, 11u. bezoek f^rlement, 
12u. Middagmaagi Graanmarkt, 's Namiddags be
zoek katedraal en wandeling of rondrit met bus. 
Inschrijven 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 PajottenlEnd, F. De Wolfstraat. Ook op 3 
maart vanaf 18u., 4 en 5 maart vanaf 12u. 
3 TERALFENE: Volkseetmaal door VU-Teralfene 
van 18 tot 20 u. Ook op 4/3 van 12 tot 20u. 
3 MEISE: Volksunie-eetfestijn in het restaurant 
van het Sport- en Rekreatiecentrum, Brusselse
steenweg 65 A. Van 18 tot 21 u. Ook op 4/3 van 
llu.30 tot 16u. Org.: VU-Meise-W6lvertem-0p-
pem. 
4 VILVOORDE: VU-restaurant, in het O.L.V.-kol-
lege. Heldenplein, Vilvoorde ï̂entrum (naast stede
lijk zwembad). Vanaf 11u.30, heerlijke biefstukken 
met diverse sauzen. Org.: VU-Vilvoorde-Peutie. 
4 TIELT-WINGE: Bleukenwandeling, vertrek om 
14u. aan de parking Beurtstraat 1. Org.: Vlaamse 
Kring-FW-Tielt-Winge. 
7 LEUVEN: Om 20u. in De Valk, Tiensestraat 41, 
Auditoirum Zeger Van Hee. Debat: Mobiliteit, met 
Johan Sauwens, Magda Aelvoet, vertegenwoordi
ger NMBS en vertegenwoordiger Febiac en prof. 
Mortelmans. Inkom 50 fr. Org.: VUJO-Kul. Info 
Jeroen De Smet (016/25.93.94). 
10 HULDENBERG: VU-papierslag voor Loon-
beek, Neerijse en Huldenberg. Org.: VU-Hulden-

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I > 
I E T R A PVBA 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
g y ^ 2520 EDEGEM 
tÜliiS^ Tel.: 03/457.23.89 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

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

054-33.11.49 
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WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
17 BELLEGEM: Optreden kleinkunstenaar Jo-
han Vandenberghe, in café Gemeentehuis te Belle-
gem. Inkom 100 fr. Org.: Vlaamse Klub Kortrijk. 
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 ROESELARE: in 't Leeuwke, Hugo Verriest-
straat 4, Kampioenviering van de Kaartersklub, om 
20u. Org.: VU-Roeselare. 
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. 
19 IZEGEM: Oud Stadhuis, 15u.: voordracht over 
porto en sherry en andere aperitiefwijnen, met 
degustatie, door Hendrik Creytens. Org.: WVG-
Izegem. 
21 BRUGGE: Roemeniè-avond met Willy Kuij
pers + ooggetuigen (Roemenen en Vlamingen), 
met VNOS-film, gesprekje, Roemeense muziek. In 
Gemeenschapshuis Sint-Koiis-Brugge, om 20u. 
Org.: VU-arr. Brugge. 
21 SINT-KRUIS-BRUGGE: Roemenië-avond met 
Willy Kuijpers, Jaak Vandemeulebroucke, Artsen 
zonder Grenzen, Roemeense sprekers én video
beelden. Om 20u. in Gemeenschapshuis, Moerker
kesteenweg. Inkom 80 fr. 
22 IZEGEM: Harrold Van de Perre over „Van 
Eyck". Voordracht met diamontage, in het Muzie-
kauditorlum, om 20u. 

22 ROESELARE: In 't Leeuwke om 20u. Willy 
Kuijpers over,,Einde van de 20e eeuw: het wegval
len van de Nationale Staten!". Org.: VU-Roesela
re. 
23 DEERLIJK: VU-Deerlijk verbroedert op 23, 24 
en 25/2 met Altenburschla (BRD) en Grossburschal 
(DDR). Met bezoek aan EEG-gebouvren te Brussel. 
Venfvelkoming 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 IZEGEM: Terrein 4 stadion om 14u.30: voet
balmatch Vlaams Huis vs. Sloevers (Cup van Ingel-
munster). Org.. Voetbalklub Vlaams Huis. 
24 LEDEGEM: 6de VUJO-Krokus-TD in zaal De 
Kring te Sint-Eloois-Winkel met DJ Koen. Aanvang 
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. 

DEZE WEEK IN 

SPECIAAL 
MODE 

Zomer 1990 De mode in Parijs, 
de mode in uw straat De 
trends, de tendensen en de 
achtergronden 
Gesprekken met mensen uit 
het vak 
Modemakers, fotografen, 
produkf-managers De glitter 
en de werkelijkheid 
in woord en beeld. 
De mode binnenstebuiten 
In het Speciaal fvlode-nummer 
van Weekend Knack 

25 ROESELARE: Om lOu. In 't Leeuwke: Maan
delijkse kaarting. Org.: VU-Roeselare. 
25 ROESELARE: Van 15/2 tot 15/3 tentoonstel
ling werken Karel Vanlerberghe, bestuurslid VU-
Roeselare. Open tijdens kantooruren. In 't Leeuw
ke. Org.: VU-Roeselare i.s.m. Vlanajo. 
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 
2 ZWEVEGEM: Drie dagen tekstlelkaarting. 2/3 
en 3/3 vanaf 18u., 4/3 van 10 tot 13u. In trefpunt 't 
Smeske, kaffee Sportwereld, bij Bea, Otegemstraat 
158. Gratis tombola en belegde boterham. Org.: 
VU-VUJO-Vlaamse klub Groot Zwevegem. 

DEERLIJK 
VERBROEDERT MET 
GROSSBURSCHSLA 
(DDR) 

Rond de nieuwjaarsdagen bracht een delegatie 
,,Vlaanderen 2000" onder de leiding van senator 
Willy Kuijpers en enkele Deerlijkenaren een bezoek 
aan twee dorpjes aan het IJzeren Gordijn. 

Van vrijdag 23 tot zondag 25 februari wordt door 
een delegatie uit Altenburschsla (BRD) en Gross-
burschsla (DDR) een tegenbezoek gebracht aan 
Deerlijk. Het is met toevallig dat deze twee dorpen 
werden uitverkozen. Tijdens de tweede wereldoor
log waren heel wat inwoners uit Deerlijk tewerkge
steld in de tekstielfabrieken aldaar. 

De delegatie krijgt in Vlaanderen een omvangrijk 
programma af te werken. Vrijdag om 13 u brengen 
zij een bezoek aan de Brusselse Grote Markt en het 
parlement, 's Avonds wordt in Deerlijk een tekstiel-
bedrijf bezocht en wordt in het Brouwershof kennis 
gemaakt met de gastgezinnen. 

Zaterdag om 10 u wordt het gezelschap ontvan
gen aan de IJzertoren In Diksmuide met daarna een 
reis naar Brugge. Om 15 u volgt een ontvangst door 
het gemeentebestuur. Een uurtje later staan twee 
bedrijfsbezoeken op het programma. Om 20 u 
wordt in ontmoetingscentrum d'lefte een gezellig 
samenzijn georganizeerd. 

Zondag is er om 9.30 u een evangelische dienst. 
Daarna volgt een bezoek aan de Grote Markt in 
Kortrijk. Om 12 u start in zaal Wit Paard Deerlijk een 
verbroederingsfeest. Minister Sauwens zal in zijn 
toespraak ingaan op de herinrichting van het kruis
punt belgiek. Verder zullen heel wat VU-parlemen-
talren aanwezig zijn. 

Om 17 u vertrekt de delegatie opnieuw richting 
DDR. 

^ Caf/ Zj^ii ffotfi 

UoesUrgima 3 3690 Br« 

—JF 
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FEBRUARI 

16 LOMMEL: Willy Kuijpers over „Vlaanderen In 
het Europa van 1993". Om 20u. In 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.: VU-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 Stl-
chelken, Brendelbaan 80. Inschrijving op voorhand 
(011/22.41.23 of 011/32.16.30). Org.: VU-Diepen-
beek. 
25 TESSENOERLO: Aktie Vredeseilanden door 
FW-TessenderIo 

MAART 

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

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — 30-jarige man met diploma kand. 
Industr. Ingenieur, aktieve kennis N.F.E., elemen
taire kennis van informatika, werkzoekend na 
beëindiging van tijdelijke kontrakten in overheids
dienst (kontrole der belastingen en Kinderbijslag-
fonds), zoekt werk, bij voorkeur omgeving Brussel. 
Onmid. beschikbaar. Voor inlichtingen zich wen
den tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

— GEZOCHT — Licentiaat in de Biologische We
tenschappen, richting dierkunde-biotechnologie, 
zoekt passende betrekking. Aanbiedingen aan ere-
senator O. Van Ooteghem, tel. 091/30.72.87. 

— GEZOCHT — Bediende/opvoedster (vr.), gebo
ren 1958. Talenkennis: Ned., Frans; notities En
gels, Duits. Zoekt deeltijds werk als onthaaljuffrouw 
in Brussel. Kontakteer kamerlid Daan Vervaet, tel. 
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ftef: 9032. 

— GEZOCHT— Bediende (vr.) geboren 1967. Ta
lenkennis: Ned., Frans, Engels. Kennis van dakty-

lo, boekhouden, organisatie en tekstverwerking. 
Zoekt werk in Brussel of omgeving. Kontakteer 
kameriid Daan Vervaet, tel. 02/519.86.94 (7u.30-
12u.). Ref. 89711. 

— GEZOCHT — Bediende (m.), geboren 1962. 
Talenkennis: Ned., Frans, Engels. Kennis van 
daktylografie en komputer (IBM). Zoekt werk In 
Brussel of omgeving. Militaire dienst volbracht. 
Kontakteer kamerlkJ Daan Vervaet, tel. 
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref. 88220. 

— GEZOCHT — Licentitaat Handels- en Financiële 
Wetenschappen (m.). Geboren 1963. Talenkennis: 
Ned., Frans, Engels en Duits. Militaire dienst vol
bracht. Zoekt werk in Antwerpen of omgeving. 
Kontakteer kamerlkl Daan Vervaet, tel. 
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref. 89587. 

— GEZOCHT — Leraar in prépension, ind. ing. 
mechanika, zoekt boelende afwisselende publlc-
relations-post. Tel. 016/65.55.98. 

VUJO-KAPELLEN OVER JEUGDBELEID 
De Kapelse Volksuniejongeren hebben zich tij

dens hun bestuursvergadering van 8 februari gebo
gen over de begroting, opgesteld door het Kapelse 
schepenkollege. Met bijzondere aandacht werden 
uiteraard de kredieten van de jeugdwerking geana
lyseerd. 

53 ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 
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Tot ieders verbazing werd vastgesteld dat op de 
middelen, voorzien voor de jeugdverenigingen en 
de werking van het jeugdcentrum schandalig vrerd 
bespaard. 

Het totaal aan kredieten op de begroting '90 
bedraagt 1.080.000 fr., in '89 bedroeg het totaal 
nog 2.720.000 fr. Dit betekent een financiële in
spanning van meer dan 60 %! 

Deze magere begroting (zeg maar: drinkgeld 
voor de,,kleintjes") bewijst eens te meer de gerin
ge interesse van het kollege voor een degelijk en 
doeltreffend jeugdwelzijnsbeleid. 

ENKELE KEIHARDE FEITEN 
Van de schepen voor Jeugd, F. Van Haaren, 

ontvingen wij, noch de jeugdraad, enige beleidsno
ta inzake jeugdwerking. Het beheersorgaan van 
het jeugdcentrum werd sinds de verkiezingen 
(1988) geen enkele maal (I) bijeengeroepen. De 
jongerenkrant kan niet per post verzonden worden. 
Niet de minste interesse vanwege het gemeentebe
stuur voor de jeugdraad en de week van de jeugd. 
Dit laatste merkt men trouwens aan de begroting. 
Laattijdige uitnodigingen voor de jeugdraden, enz. 

VUJO stelt daarom voor: Bekwaam en gemoti
veerd personeel in de jeugddienst, dus geen politie
ke benoemingen. Een korrekt en rechtvaardig sub
sidiereglement (nogmaals!). Henwaardering van de 
jeugdraad als echt adviesorgaan. Professionele 
reklamekampanje voor het jeugdcentrum. Aparte 
lokatie voor jeugdhuis ,,De Vlegel" en invoering 
van een „jongerenvakantiepas". 

ADVERTENTIE: 

O.C.M.W. van NIJLEN 

Het O.C.M.W. van NIJLEN maakt be
kend dat volgende betrekking te bege
ven Is In vast dienstverband: 

één betrekking van 

VOLTIJDSE 
ONTVANGER 

De aanwervings- en benoemingsvoor
waarden kunnen bekomen worden op 
het secretariaat van het O.C.M.W.-Nij-
len, Kessel-Dorp 54 te 2508 NIjlen (Kes-
sel), teL 03/489.05.27. 

De eigenhandig geschreven kandidatu
ren dienen aangetekend gericht aan de 
heer Voorzitter van het O.C.M.W.-Nij-
len, VERBEECK Paul, p/a Kessel-dorp 
54 te 2508 Nijlen (Kessel), uiterlijk tot 
28 februari 1990. 

Namens het O.C.M.W. van NIjlen: 

De Secretaris, 
L. Schoofs. 

De Voorzitter, 
P. Verbeeck. 

F W KAPELLEN 
MET GEVULD 
PROGRAMMA 

In Kapellen heeft het FW een goed gevuld 
jaarprogramma samengesteld. Op 17 februari 
wordt in Gent deelgenomen aan de algemene 
vergadering rond vrouw en vorming. Donderdag 22 
februari wordt het Algemeen Dokumentatlecentrum 
van het Vlaams Nationalisme bezocht. Historicus 
Verdoodt zal het gezelschap rondleiden. 

Maart wordt erg druk met op 10 maart een 
bezoek aan de tentoonstelling Felix De Boeck in 
Drogenbos, op 14 maart kadervorming in Berchem 
en op 25 maart deelname aan het Zangfeest. 

Op 26 april wordt een diamontage getoond over 
het leven en werk van Anton Van Wilderode. Op 4, 
5 en 6 mei volgt een kaderweekende in Aldebiezen. 
17 mei staat een geleid bezoek aan de Byzantijnse 
kapel in Schoten op het programma. 

Na de Guldensporenviering en de IJzerbede
vaart volgen in het najaar nog een bezoek aan het 
Diamantmuzeum in Antwerpen, provinciaal toneel, 
een lezing over verdrietverwerking, een nationale 
vrouwendag in Gent en een kulinaire avond. 

MINISTER SAUWENS 
IN MECHELEN 

Vrijdag 23 februari brengt minister Sauvrens een 
werkbezoek aan Mechelen. Bj een ontvangst op het 
stadhuis zal zijn aandacht worden gevraagd voor 
een paar hete dossiers en problemen. Daarna 
worden tussen 17 en 18 u enkele verkeerslcnelpun-
ten ter plaatse bekeken. Nadien wordt afgezakt 
naar het zalenkomplex op de Leermarkt. Daar volgt 
een informele babbel met de pers. Vanaf 19 u wordt 
kontakt met de Mechelaar zelf gezocht. 
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UIT DE REGIO 

FEBRUARI 
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: Poézieavond rond Paul Van Ostaijen 
in kasteel Cappenberg, Wouwstraat 44. Om 20u. 
Opbrengs,t tw BLO-school Ritmica. Inkomkaarten 
200 fr. te bestellen bij Jef Meulepas (03/455.49.63). 
Org.: VI. Kult. Kring Paul Van Ostaijen. 

17 ANTWERPEN: Jubileumtentoonstelling aan 
de St.AndrIesstraat 7 over 15 jaar buurtwerkgroep 
St.Andrieskwartler herteeft. van 15 tot 19u. Ook op 
18/2 van 11 tot 18u. 

17 WOMMELGEM: VU-Wommelgem. Dans
avond. Zaal Keizershof, Dasstraat 24. Deuren 
19U.30. Eerste dans 20u.30. Inkom 50 fr. 

19 KALMTHOUT: F W bezoekt Rozenkwekerij 
Sonnevanch van Philippo, o.l.v. S. HEndrickx. Om 
19U.45 voor ingang, Kerkendijk 12. Iedereen wel
kom. Niet-leden betalen 80 fr. 

21 BERCHEM: Inspiratiebron en Belevenissen 
van een Schrijver. Door Herman Vos, letterkundi
ge. Om 20u. in het Kultureel Centrum Berchem. 
Org.: FW-Berchem. 

22 KAPELLEN: Geleid bezoek aan het dokumen-
tatlecentrum van het Vlaams-nationalisme, Minder
broedersstraat 22-24 te Antwerpen: samenkomst 
aan de parking van GB supermarkt om 8u.30. 
Inkom 50 fr. Org.: FW-Kapellen. 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
UNIVERSITAIRE 
INSTELLING ANTWERPEN 

De Universitaire Instelling Antwerpen werft aan op het kader 
werkingstoelagen (m/v): 

INDUSTRIEEL INGENIEUR 
ten behoeve van het Rekencentrum. 

Profiel: 

D Industrieel ingenieur, bij voorkeur informatica, elektriciteit, elek
tronica,...; 

D zal ingeschakeld worden in het beheer van computersystemen 
en-netwerken. 

Brutowedde: 

wordt bepaald in het barema industrieel ingenieur en ligt bruto tus
sen 63.356,- fr. en 98.596,- fr (einde loopbaan). 

Algemene voorwaarden: 

1. Belg zijn. De betrekking staat open voor zowel mannen als 
vrouwen. 

2. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag. 
4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 

Kandidatuurstelling: 

gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier 
dat, ingevuld en ondertekend, persoonlijk of per aangetekend schrij
ven vóór 5 maart 1990 dient overgemaakt te worden aan: 
Universitaire Instelling Antwerpen, Directie Personeel, 
Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk. 

Dit formulier kan men schriftelijk of telefonisch (03/820.20.14) aan
vragen op bovenstaand adres. 

De eerste fase van het examen is voorzien rond 15 maart op een nog 
nader te bepalen plaats die aan de kandidaten zal worden mee
gedeeld. 

23 MECHELEN: Minister Sauwens bezoekt Me-
chelen. Hij praat met de Mechelaars vanaf 19u. in 
het zalenkompleks aan de Leermarkt. 
24 HULSHOUT: Afdelingsbal VU-Hulshout in de 
parochiezaal om 20u. 
24 UNT: Om 13u.30: Bezoek met V U j a i i n t aan 
Provinciehuis te Antwerpen, 's Avonds gevolgd 
door „krcegentocht" 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 bowllng-
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. 

MAART 
5 LIER: Lokaal VNC, Berlarij nr 80. Spreekuur 
met senator Walter Luyten van 18u.30 tot 19u.30. 
En voortaan elke eerste maandag van de maand. 
6 KALMTHOUT: Lionel Vandenberghe spreekt 
over De Toekomst van de Vlaamse Beweging. In 
Zaal De Vlaamse Leeuw, St.Janstraat 59 te Wildert. 
Geen uur vermeld. Org.: FW-Kalmthout. 
8 WIJNEGE: Hugo Coveliers over Securitas Bel-
gica in de Kapeltheater, Tumhoutsebaan 199 om 
20u. Org.: Reinaert, VU-Wijnegem. 
9 HERENTALS: Rodenbachfondskwis in Bos-
kantien om 20u. Info: 015/51.59.46. 
10 NIJLEN: Volleybalklub Kempenland organi
seert jaarlijkse Pensenavond. Eveneens frikadellen 
met frieten. In lokaal Kempenland om 16u. 
10 BERLAAR-HEIKANT: Senator Walter Luyten 
en 3 VU-gemeenteraadsleden nodigen uit op hun 
Vlaamse Nacht in zaal Familia. Vanaf 21 u. 
10 KAPELLEN: Geleid bezoek aan tentoonstel
ling Felix De Boeck, gemeentehuis van Drogenbos. 
Om 14u. bezoek met gid het kasteel van Gaasbeek. 
Vertrek: 9u. stip parking GB Kapellen (eigen ver
voer). Onkosten: 100 fr.p.p. Org.: FVV-Kapellen. 

SINT 
ANDRIESKWARTIER 
HERLEEF 

De buurtwerkgroep,, Sint-Andrieskwartier her
leeft" is reeds vijftien jaar aktief in de Parochie van 
Mizerie in Antwerpen. Tijdens de jubileumtentoon
stelling aan de Sint-Andriesstraat 7 wordt aan de 
hand van foto's en attributen een overzicht gege
ven van de talrijke initiatieven die gerealizeerd 
werden. 

Het gaat ondermeer over 13 folklorestoeten, 
voetrally's, het bouwen van de reus ,,Zotte Rik", 
het opvoeren van toneelwerken, het publiceren van 
een boek over Consdene, het samenstellen van 
brochures. 

De tentoonstelling is geopend zaterdag 17 fe
bruari van 15 tot 19 u en zondag 18 februari van 11 
tot 18 u. 

Ondertussen wordt gewerkt aan de vernieuwde 
folklorestoet die op 29 april uittrekt. Op 7 april wordt 
het beeldje „ De Neus" op het pleintje in de 
Nationalestraat onthuld. Het beeldje verpersoon
lijkt één van de hoofdfiguren uit de talrijke poppen-
teaters die in de wijk ontstonden. 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
16 RUPELMONDE: Unieke diaprojektie over de 
beklimming van de 2 IHimalayatoppen. Om 20u. in 
Salons „De Schepper", Ktoosterstraat 21. Duo-
kaart: 100 fr. Org.: A. Verbruggenkring Rupelmon-
de. 
17 GERAARDSBERGEN: VU-etentje. In Feest
zaal De Vlasschaard, Gentse Steenweg, Hemel-
veerdegem-üerde. Van 17 tot 22u. Ook op 18/2 van 
11 tot 16u. Org.: Vlaams-Soc.Kult. Centrum-Ge-
raardsbergen. 
17 LEDE: Alg. ledenvergadering FVK-Roden-
bachfonds Oost-Vtaanderen. In het Prov. Sekreta-
riaat. Nieuwstraat 32. Aanvang 15u. 
17 LEDE: Roemenië, doorheen de muur. Getui
genissen van Willy Kuijpers, Lucia Cosmin, Dumi-
tru Farcas, met recente videobeelden. In Huize 
Soetekin, Nieuwstraal 32. Aanvang 17u. Org.: 
VZW Priester Daens m.m.v. FVK-Rodenbachfonds 
O.VI. 
17 SINT-DENUS-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), 
vóór 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 fr., duokaart 100 
fr. Org.: A. Verbruggenkring. 
17 MELLE: Valentijntjesbal van BU-Melle in de 
parochiezaal van Melle-Centrum. Met Ludwigs Dis
coteek. Gratis drankje voor aanwezigen vóór 22u. 
19 EVERGEM: „Het Nieuwe Vlaanderen", uit
eenzetting door Pascal Van Looy. In zaal Ons 
Vermaak, Burggravenlaan 65 te Evergem-Kerk-
brugge, om 19u.20. Org.: VU-Evergem. 
19 AALST: Open hoorzitting met als gast Hugo 
Schiltz. In zaal De Korenbloem, Nieuwstraat 2 (aan 
de markt), om 20u. Moderator Johan Velghe. Org.: 
VU-arr. Aalst-Oudenaarde. 
20 KRUIBEKE: Vormingsavond „ Het Nieuwe 
Vlaanderen". In café 't Zonneken, Ambachtstraat 
1, om 20u. Org.: Vü-Krulbeke. 
20 SINT-NIKLAAS: Dia-reisavond „Per auto 
door dorp en stad van Moskou naar Leningrad", 
door Odilon F^sseur. 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: Roemenië, doorheen de muur. 
Getuigenissen van Willy Kuijpers, Lucia Cosmin, 
Dumitru Farcas, met recente videobeelden. In het 
Kultureel Centrum, Kerkplein. Aanvang: 20u. Org.: 
A. Verbruggenkring Lokeren. 
24 GENT: Ledenfeest. Wafelbak met videovoor
dracht over het Meetjesland. In Sint-Jakobskring, 
Goudstraat te Gent. Aanvang: 15u. Org.: Dr. Goos-
senaertskring Gent. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

26 AALTER: Roemenië, 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 
fr., leden en CJP'ers: 40fr. Org.: DF-Sint-Niklaas. 

MAART 
3 HERZELE: VU-bal, in zaal Da Vincl, Ressegem. 
Deuren: 21 u. Eerste dans: 22u. 
4 OUDENAARDE: Arrondissementele ontmoe
tingsdag, vanaf 11 u. in 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. 
8 ZELE: FVV-voordracht en. gespreksavond over 
drugverslaving. In de Raadzaal gemeentehuis om 
20u. 
10 LATEM-DEURLE: Jaarlijks VU-Lentefeest. 

VU DENDERMONDE 
OVER BEGROTING 

VU-raadslid Herman Van den Abbeele heeft de 
visie van de fraktie over de begroting naar voor 
gebracht in de gemeenteraad van Dendermonde. 
volgens spreker wordt aan de bevolking een zware 
belastingdruk opgelegd. Hij merkte tevens op dat 
het evenwicht in de begroting erg broos en van 
korte duur is geweest. De VU heeft altijd gewezen 
op de grote gevaren die achter het beleid schuil
den. Voor hem blijft de grote boodschap: de tering 
naar de nering zetten. 

Hij had ook vragen over de omvang van de 
stadsambtenarij. Kan de stad zich zoveel personeel 
veroorloven en ook vroeg hij naar de stand van 
zaken in verband met de automatlzering. 

Van den Abbeele stelde ook voor het bedrag voor 
receptiekosten te vemninderen en een gedeelte 
ervan over te dragen néiar de 11.11.11 -aktie. Op het 
vlak van de huisvuilbelasting werd rekening gehou
den met de VU. Voor sommige kategorieën worden 
verminderingen ingebouwd, iets waar de VU reeds 
lang op aandrong. 

Het VU-raadslid kon de begroting echter niet 
goedkeuren daar ze de resultante is van een slecht 
beleid. 

VNJ-AFDELING IN WEITEREN 
Op 11 februari startte het VNJ een schaarwer-

king te Weiteren. Deze werking zal voornamelijk 
bestaan uit zondagnamiddagdiensten die zullen 
doorgaan in ons heem gelegen in de Kriephoek-
straat 53 te Weiteren. 

Voorlopig zal de werking beperkt blijven tot de 
leeftijdsgroepen van 6 tot 10 en van 11 tot 14 jaar. 
Deze zal later uitgebreid worden met de groep 14 
tot 16-jarlgen en ouderen. 

Zowel jongens als meisjes zijn welkom bij het 
VNJ, doch de meeste aktlviteiten zullen geschei
den zijn. Het grootste gedeelte van de wekelijkse 
„diensten" omvatten spel, sport, knutselen, toch
ten, enz... Voor de oudere groepen aangevuld met 
Vlaams-nationale, kulturele en algemene vorming. 

Ook zal de afdeling Weiteren — zoals alle andere 
VNJ-afdelngen in Vlaanderen — ook deelnemen 
aan de IJzerbedevaart het Vlaams Nationaal Zang
feest, de plaatselijke 11-julivieringen. In augustus 
zal er samen met alle andere VNJ-ers van Oost-
Vlaanderen deelgenomen worden aan het jaarlijkse 
Gouwkamp dat een 10-tal dagen duurt. 

De leidng zal waargenonoen worden door één 
leidster en drie leiders. Een JSK (Jongeren Steun 
Kommissie) is tevens opgericht om voor de nodige 
materiële en financiële steun te zorgen. 

Geïnteresseerden kunnen zich steeds wenden 
tot de volgende adressen: Fam. De Bock, Kriep-
hoekstraat 1, 9201 Massemen (091/69.46.63) en 
Hans Van Mulders, Aalstersesteenweg 85 te 9390 
Aalst-Moorsel (053/79.49.64). 

SINT-AMANDSBERG NAAR ZANGFEEST 
Het VWG-Sint-Amandsberg organiseert op 25 

maart a.s., met medewerking van Groot Gent, een 
busreis voor het bijwonen van het Zangfeest in 
Antwerpen. Deelnameprijs: 500 fr., toegang Zang
feest inbegrepen. 

Vertrek stipt te Evergem Dorp om 11u.45, St. 
Pietersplein 12u.30, Dampoort (Dieleman) 12u.50, 
Wondelgem Vierweegse 12u., Ledeberg Kerk 
12U.40, St.-Amandsberg (gemeentehuis) 12u.55 en 

Colombo om 13u. 
Inschrijven tot bus volzet is kan op volgende 

plaatsen voor Sint-Amandsberg-Destelbergen-
Oostakker bij Katrien De Gelder-Cleiren, A. Van 
Geerstraat 10, St.-Amandsberg (28.01.20). Voor 
Gentbrugge-Ledeberg, bij Lisette Rombaut-Ghys, 
A. Van Lokerstraat 20 te Ledeberg (31.09.74). Voor 
Mariakerke-Wondelgem-Drongen bij Maurits Van-
dewoestijne, Resedastraat 50 te Gent (26.24.00). 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

Kostuums naar maat. 

41 WIJ - 16 FEBRUARI 1990 



AMNESTIE 
Een van de eerste aktiepunten van de VU 

en dit sinds haar ontstaan in 1954 was 
„Amnestie Nu". 

Vandaag zijn we 1990 en nog is er steeds 
geen amnestie. Toegegeven er waren en zijn 
waardevolle pogingen geweest om de gevol
gen van repressie en epuratie weg te wer
ken. 

Momenteel zit de VU terug In de regering. 
Vooreerst vind ik het jammer dat bij deze 
regeringsvorming het punt amnestie niet in
tegraal werd opgenomen. Toen was de VU 
de belangrijkste groep in de onderhandelin
gen. Het werd weinig of niets. 

Dit jaar dient zich een nieuwe (laatste) 
kans aan om eindelijk amnestie af te dwin
gen. Bij de zoveelste koninklijke viering en 
onder het motto „Zeg het hem zelf", kan en 
moet de VU zwaar uithalen tegen deze 
onrechtvaardige toestand. 

In de regering en hogerop, in de pers en op 
TV moet de VU amnestie prioritair stellen en 
een oplossing eisen. Daarom: mobiliseer de 
plaatselijke kerkgemeenschappen. Gebruik 
de VU-zendtijd op TV maar eens „anders". 
Geef de pers, ook de kristelijke, zonodig 
betaalde informatie. Zonodig moet in af
spraak met het overlegkomitee van Vlaamse 
Verenigingen een totale boycot van de ko
ninklijke viering opgesteld worden. 

In ieder geval verwacht ik van de VU dat ze 
maksimaal „iets" doet. Honderdduizenden 
van „ortze mensen" hebben er eindelijk 
recht op. Het blijft tenandere een program
mapunt van de Volksunie. 

M. Meuwis, Opoeteren 

FACILITEITEN 
,,Riciiaeiten in Vilvoorde?" vraagt WIJ (2 

febr. j.l.). zich af. 
Inderdaad, die zijn er nog en soms zelfs 

over/7ee/Vlaams-Brabant. Leest u heX artikel 
35 par. 1b van de taalwet in bestuurszaken 
van 1963 (die van Hertoginnedal) er maar 
eens op na. Elke gewestelijke dienst van die 
aard voert stilzwijgende faciliteiten in in alle 
Vlaamsbrabantse gemeenten die ondner zijn 
bevoegdheid vallen, althans voor de partiku-
lieren. Hier is nog veel, heel veel werk voor 
de plaatselijke besturen en mandatarissen. 
Het mag wel eens iets anders zijn dan 
betogen, marcheren en petitioneren! 

E. Favoreel, Brussel 

EEN GEVOELEN? 
„Wij zijn gewoon geen beleidspartij. Het 

Vlaams-Nationalisme is geen ideologie, die 
over alles wat te zeggen heeft: nee, het is 
weer een gevoel, een attitude..." (Panora
ma, 2-2-1990 — Gerolf Annemans). 

Wie ooit schreef dat het Vlaams Blok geen 

ideologisch-gerichte partij is en buiten het 
Vlaams-nationalisme leeft, krijgt dus gelijk. 
Men herleze goed wat hierboven staat. 

J.V., Kessel-Lo 

KATEDRAAL 
,,De monumentale redding" (WIJ, 2 febr. 

'90) van St.-Michiel en St.-Goedele is een 
dossier om te bewaren. Toch mis ik er een 
zeer belangrijk element in: wat heeft de hele 
(noodzakelijke!) operatie de belastingbetaler 
gekost? 

M. Van Wezembeeck, Eisene 

EEN LEPE JONGEN 
Defensieminister Coëme (wat een naam I) 

valt helemaal buiten het normale soort minis-

De redaktfe ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheid- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naargiang er plaats beschllt-
baar is. De redalttie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
itorten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en xle 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. 

ter. Hij schijnt met opzet stout spel te spelen 
in onze regering. Marlens schijnt maar niet 
baas te kunnen door hem b.v. aan zijn 
verstand te brengen dat hij een snelkursus 
Nederlands moet volgen. 

Want zelf afkomstig van Landsverdediging 
heb ik nog heel veel kontakten met officie
ren. Ze beklagen er zich sterk over dat hun 
chef, die de legertaalwet moet kennen en 
toepassen, niet in staat is om met Vlaamse 
militairen een gesprek te voeren. Tenzij deze 
lepe jongen zo rap mogelijk onze taal leert 
spreken, minstens zo goed als zijn Waalse 
officieren het moeten doen, is hij geschrapt 
op de lijst van onze ministers. 

Zijn poging om met ons Nederlands iets te 
bewijzen toen hij Eyskens wilde plagen en 
zelf over ons leger in Duitsland spreken, was 
ver van voldoende, eker geen 3 punten op 
10, want toen de BRT-joernalist hem een 
vraag stelde liep Coëme vast. 

Dat Spitaels geen Nederlands over de 
lippen krijgt is zijn onbeschoftheid, maar die 
jongen uit Borgwonm is ongeschikt voor zijn 
nationale funktie. 

J.E. Torfs, 
ere-adjunkt-adviseu^Landverdediging 

CIJFERS EN LETTERS 
Als lezer kan ik bewondering opbrengen 

voor de stellers van de artikels over de 
federale begroting. In niet minder dan 13 
bladzijden en verspreid over twee uitgaven 
deze materie behandelen lijkt mij wel iets van 
het goede te veel. Toch wil ik begrip en zelfs 
een beetje simpatie opbrengen voor de re
daktie die het waagde „tegenstrever" Ver-
hofstadt tot medewerking aan een Vlaams
nationaal weekblad te verleiden. 

Maar naast deze lof vraag ik mij wel af 
welke ,,dank" de Vlaams-nationalisten ooit 
zullen krijgen voor hun pogingen om de 
Belgische financiën te saneren? 

P.L., Hofstade 

TGV-VREES 
Zoals in vele gemeenten maakt ook de 

bevolking van alle gemeenten gelegen op de 
spoorlijn Antwerpen-Mechelen-Brussel zich 
ernstig zorgen over de negatieve gevolgen 
van de komst van de TGV. 

Men vreest voor een vermindering van de 
onroerende eigendommen, trillingen die 
scheuren veroorzaken in nabijgelegen wo
ningen en achteruitstlling van de lokale trei
nen voor het streekvervoer. Minister Sau-
wens zegt wel terecht dat het openbaar 
vervoer een antwoord moet geven op de 
groeiende mobiliteit, maar er mag geen 
nieuw klasseverschil komen in het gebruik 
van het openbaar vervoer. Met de aanleg van 
de TGV-lijnen op de bestaande spoorlijn 
Antwerpen-Mechelen-Brussel gebeurt dit 
dus duidelijk wel. Men spreekt voor deze lijn 
van één TGV per uur tussen 7 en 23 uur, dit 
in beide richtingen. Hierdoor zullen er ver
schillende stoptreinen wegvallen. 

Nu kan men in de plaatselijke stations om 
het half uur een trein nemen in beide richtin
gen. Met de TGV wordt dit nog één om het 
uur. Duizenden mensen uit Mortsel, Hove, 
Kontich, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Nek
kerspoel, Eppegem, Weerde en uit de on
middellijk omgeving van de lijn zullen dan 
genoodzaakt zijn om met hun wagen naar 
het werk te gaan. Resultaat: meer drukte, 
stress, files, ongevallen... 

Een groot probleem op lijn 25 vomit de 
tunnel van het NMBS-station Mortsel Oude-
God. Men vreest dat bij hoge TGV-snelheden 
de nietsvermoedende passagiers van het 
perron zullen worden gezogen. Zijn die mil
jardeninvesteringen voor de TGV op lijn 25 
wel nodig voor de kleine minuut tijdswinst 
t.o.v. de huidige IC-verbindingen ? 

Luc Van den Weygaert, Antwerpen 
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EmniMiMimQii 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
korte termijn: AVIS 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
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 
'B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

DEVRIESE 

baron ruzettelun 78 
8320 brugft 4 

baan brugge - Oostkamp 
*• 050/35 74 04 ' 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE : 

moderne app en villas 
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 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — 



^ ^MJ^ L[ 

'^St. 'Zaaien tUrur ^ ^ 

van 1 tot 28 februari 

^ N H toont een ganse maand zijn 

groot modehart. 

^16 geK... die februari prijzen ^ 
en de Valentijnkadootjes bij ^ H f l 

U verdient veel met een daguitstap naar 

DiL li|ks p t ruanV 111 18u \RIJDAGAVOND FEEST 
FS hOOPA\OND MET TRENDMODESHOW %AN DE 
U ) l \ C FASHION CLIB OPF\ TOT 21 l / . n u i 
iLL^ldjgen gesiüicn W B t VAB 

het modehart 
van België 
A12 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar Aartselaar ^ V 
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