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LEPEL & VORK 

Restaurant «®tt l» 

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 Planlentujn 

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 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo -Wester io 
Te l . 0 1 4 - 5 4 . 4 0 . 0 7 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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

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

ten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Sclioonaarde. TeL 052-42.32.46 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 B U R C H T 
Te l . ; 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^mg 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel. 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
Een har t voor de kmderen eigen speelruimten en aangepas te menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor grat is informatiepakket nopens onze mogelijkheden T c i . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alverlngem. 

/ 



ÊÊk 
EERST D T 

BEZINNEN OVER BRUSSEL 

O
p 6 mei manifesteert het Aktiekomitee Vlaande
ren '90 in de Brusselse hoofdstad. Het wordt het 
(voorlopig) hoogtepunt van een stevig onder
bouwd aktie-geheel, momenteel gedragen door 
de petitie-oproep „Meer autonomie. Betere De-
mokratie". 

De Volksunie juicht het initiatief van de niet-
partijpolitieke Vlaamse Beweging warm toe. Het 
verhoogt de druk op de traditionele Vlaamse 
partijen om krachtdadig werk te maken van de 
derde fase van de staatsomvorming. Niet zelden 

immers borrelen proefballonnetjes op die gretig vraagtekens 
plaatsen bij het onmiddellijk nut ervan. Een eensgezinde 
Vlaamse Beweging kan die proefballonnetjes resoluut het 
zwijgen opleggen. Groot was echter de verbazing over de 
uitlatingen tijdens de algemene vergadering van het Willems
fonds, mede-initiatiefnemer van het Aktiekomitee. Ongeloof 
bij de wenselijkheid om de staatsomvorming verder te zetten, 
kelderde de oproep voor meer autonomie en betere demokra-
tie. Het moet lauwe Vlamingen en neo-unitaristen als muziek 
in de oren klinken... 

Petitie en manifestatie kunnen alvast op de steun van de 
Volksunie rekenen. Eén bemerking, 
maar dan wel een fundamentele willen 
we de Vlaamse Beweging wél ter be
zinning voorleggen. Is het vanuit stra
tegisch oogpunt zinvol de eis te laten 
ondertekenen „voor een aan Vlaande
ren en Wallonië gemeenschappelijk 
hoofdstedelijk gebied Brussel?" Is het 
zinvol een blijvend recht tot interventie 
op te eisen voor Vlaanderen en Wallo
nië voor alle gewestelijke aangelegen
heden in het tweetalige Brussel ? Is het 
zinvol om de Vlaamse en de Franse 
Raad gezamenlijk die bevoegdheden 
te laten beheren? 

Eerlijk, wij geloven het niet. 
Brussel is een agglomeratie die 10 t.h. van de Belgische 

bevolking herbergt. Een duurzame federale oplossing kan 
onmogelijk die 10 procent politiek monddood maken, en 
volledig onder de voogdij van Vlaanderen en Wallonië plaat
sen. De Brusselse Vlamingen wensen dit niet, evenmin de 
Brusselse Franstaligen. 

Een tweede vaststelling is van geschiedkundige aard. Voor 
de staatsomvorming van 1989 was Brussel in feite een derde 
gewest met eigen eksekutieve, begroting, administratie enz. 
Wel bleef het afhankelijk van de beide Gemeenschappen, 
verenigd in de centrale regering en het centrale Parlement. 
Het gevolg van een en ander was een non-beleid, konflikten 
bleven aanslepen en de Vlamingen hadden niets in de pap te 
brokken. 

Op gewestelijk vlak kan de hoofdstad vandaag niet langer 
bestuurd worden zonder of tegen de Vlamingen. Op de keper 
beschouwd beschikken deze over precies dezelfde vergren
delde waarborgen en machtsmiddelen als de Franstaligen op 
centraal vlak. Bovendien hangen de Vlamingen van de 
Hoofdstedelijke Eksekutieve in genendele af van de meerder-

heid in de Brusselse Raad, enkel en alleen van de Vlaamse 
meerderheid in die Raad. Stukken beter dan vroeger hebben 
de Vlamingen in Brussel een serieuze machtspositie. Zij 
besturen mede hun stad, en het kan niet zonder hen. 

Verder is het duidelijk dat de Brusselse Vlamingen voor 
kulturele en persoonsgebonden aangelegenheden onverbre
kelijk behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Het is de 
Vlaamse regering die bevoegd is over ondenwijs, kuituur, 
sport, welzijns- en gezondheidszorg. Die Vlaamse regering 
moet overigens één lid uit Brussel tellen, die dan op zijn beurt 
deel uitmaakt van de Vlaamse Gemeenschapskommissie in 
Brussel. 

Grote lakune in onze hoofdstad blijft het gemeentelijk 
niveau. Hier werd slechts een minimaal Vlaams mede
bestuur uit de brand gesleept. Op termijn zijn verbeteringen 
onafwendbaar, wat volgens de Volksunie moet in de richting 
van een fusie van de 19 gemeenten. 

Van de bestaande, stevige struktuur afstappen zou nefast 
zijn. Geen derde gewest, evenwaardige Vlaamse machtsposi
tie, en een hechte band met Vlaanderen: dit prijsgeven ten 
voordele van een onwerkzaam Vlaams-Waals beheer van de 
hoofdstad is de klok terugdraaien. Met alle gevolgen vandien 

voor de inbreng van de Vlamingen en 
het beleid in Brussel zelf. 

Een bezinning hierover dringt zich 
op. Vooral omdat twee andere gevaren 
de huidige struktuur bedreigen. Voor
eerst is er de opdoemende vraag van 
de Franstalige Brusselaars om de per
soonsgebonden bevoegdheden te 
,,ver-gewestelijken", met andere woor
den : over te hevelen vanuit de Vlaam
se resp. Franse Gemeenschap naar de 
hoofdstedelijke instellingen. Dit kan en 
mag Vlaanderen niet dulden, willen 
evenmin de Brusselse Vlamingen. Zij 
hebben de ruggesteun van gans Vlaan
deren hardstikke nodig. 

Het tweede gevaar dreigt echter juist vanuit die hoek. Het is 
de hoogste tijd dat Vlaanderen zich positiever opstelt tegen
over zijn eigen hoofdstad, leert beseffen dat Brussel geen 
vijand is en geen vijand meer kan zijn. Een eerste inspanning 
hiertoe mag terecht verwacht worden van de Vlaamse rege
ring. Maar juist het tegendeel blijkt. De Vlaamse eksellenties 
zelf beschouwen Brussel als ,,vreemd" grondgebied. Zo 
tovert kultuurminister Dewael nog steeds dekreten zonder 
Brussels luik, en weet hij geen blijf met de uitbouw van 
Vlaams-Brusselse sportvoorzieningen. En wat te zeggen over 
Welzijnsminister Lenssens die erin slaagt bij de bestrijding 
van kansannoede, het migranten- en welzijnsbeleid Brussel 
van de kaart te vegen ? 

Is dit écht geen zinvolle eis: de Vlaamse regering oproe
pen, ja dwingen om in te zien dat Brussel de poort op de 
wereld is en dat een hoogstaande kulturele en sociale 
ontwikkeling van de Brusselse Vlamingen mede belangrijk is 
voor de hele Vlaamse Gemeenschap?! 

Johan Artois 
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INHOUD 

9 Kamerlid Daan Vervaal wil 
het woonrecht aan banden 
leggen. Bedoeling is de 
Franstalige inwijking in 

Vlaams-Brabant te beperken. 

^ J ^ Het ankermomoment 
T i l Welzijn-Amnestie wordt 

I ^J afgesloten met een hoor
zitting over „Jonge men

sen met een handicap". 

^ j l De volksnationalistische 
I / l strijd naar onafhankelijk-
I " Y heid gaat verder over de 

ganse wereld. De Kauka-
sus is zo'n kruitvat. 

^ ^ Kultureel WlJ-medewer-
T %£ ker Harold Van de Perre 

I ^J werkte mee aan een BRT-
superproduktie over de 

Vlaamse schilders Van Eyck, Ru
bens en Bruegel. Een gesprek met 
de samensteller. 

f^ ƒ% Herman Van Veen toert 
3w0\ weer door het Vlaamse 

^ ^ ^ J land. Een ooggetuigever
slag van zijn optreden 

met zijn programma „Blauwe vlek
ken". 

ƒ ^ i i ^ In Antwerpen vierde de 
3 Ê Coremanskring de tiende 

^ ^ f verjaardag. Op kultureel 
en maatschappelijk vlak 

zetten ze het werk verder van Ed
ward Coremans. 

ƒ ^ ^ ^ De wielerbond werd met 
^ U het verrassend ontslag 
^ ^J van haar voorzitter Gallé 

gekonfronteerd. Flan-
drien vertelt de achtergronden over 
die gebeurtenis. 

31 
WIJ-Filmmedewerker 
blikt vooruit naar de kans
hebbers voor de felbe
geerde Oscars. 
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Begin deze week begonnen de afbraakwerken aan de Muur tussen de 
Brandenburger Tor en het Oude Rijkschlaggebouw. Voor heel wat Berlijners, 
zowel oostelijk als westelijk, bleek dat heel wat belangstelling op te wekken. 

(foto Reuter) 

150 WEERMANNEN 
In een open brief aan de ministers Coëme, 

Dehaene en Tobback vraagt VU-sel<retaris 
Willy Kuijpers een betere koördinatie van de 
ongeveer 150 weermannen (en -vrouwen) 
die ons land telt. Dit legertje weervoorspel
lers wordt ingedeeld in een twintigtal groe
pen waarvan het KMI, de luchtmacht, het 
ministerie van Openbare Werken, de private 
en openbare media en de universiteiten de 
belangrijkste zijn. 

Volgens Kuijpers gebeurt het regelmatig 
dat deze Instellingen gedeeltelijk tegenstrij
dige berichten verspreiden. Zo werd, on
danks de grote rijkdom aan weersvoorspel
lers, de bevolking op 25 januari niet tijdig 
gewaarschuwd voor de zware storm die 
naderde. Nochtans liepen reeds om 7 u. 's 
morgens uit Frankrijk en Groot-Brittannië 
gegevens binnen over een orkaan met wind
snelheden tot 12 beaufort. Kuijpers verwijt de 
weerdiensten dat de voorhanden zijnde 
weervoorspellingen desondanks niet werden 
aangepast. Dit had heel wat leed en schade 
kunnen voorkomen. 

ERASMUS 
De Vlaamse studenten spelen steeds be

ter in op de mogelijkheden die hen geboden 
worden door het Erasmusprogramma van de 
EG. Dat streeft naar een grotere mobiliteit 
van de Europese studenten. Dit akademie-
jaar lopen liefst 469 studenten een tijdlang 
kollege aan een buitenlandse instelling. Te
genover vorig jaar is dat een stijging met 
78%. Tot daar geen vuiltje aan de lucht. 

Wat blijkt echter? Europarlementslid Van-
demeulebroucke stelde vast dat Erasmus 
zijn doel volkomen voorbij dreigt te schieten: 
ten eerste kan van een ruimdenkende Euro
pese mobiliteit toch moeilijk sprak zijn indien 
bijna één op 4 studenten voor Nederland 
kiest? En ten tweede ontspoort het program
ma in een elitaire richting en dat kan toch niet 
de bedoeling zijn. 

Het VU-Europar1ementslid waarschuwde 
twee jaar geleden reeds voor de dreiging van 
een Erasmus-buis. Hij moest nu ook vaststel
len dat alleen de allerbesten hun talenten in 
het buitenland kunnen vervolmaken. Drie
kwart van de beurzen gaat immers naar de 
universiteiten. Het hoger onderwijs buiten de 
universiteit blijft in de kou staan. Bovendien, 
en dat is nog erger, liggen die beursbedra
gen zo laag dat flink moet bijgelegd worden 
door (de ouders van) de student. Wat er 
natuurlijk toe leidt dat vooral de rijke studen
ten de Erasmus-kans kunnen benutten. Van-
demeulebroucke drong er bij de Europese 
kommissie op aan om het budget van Eras
mus flink te verhogen. 

MILIEUBELEID 
Er is de afgelopen week nogal wat te doen 

geweest over het slechte milieurapport dat 
Eurokommissaris Carlo Ripa di Meana aan 

België gaf. Vanuit verschillende hoeken 
werd ook al terecht gereageerd tegen de 
uitlating van nationaal staatssekretaris Smet 
dat de federale regering de bevoegdheid 
moet krijgen em dekreten en besluiten van 
de deelparlementen te hervormen of leemten 
op te vullen. 

Wie alvast zeker niets te venwijten valt op 
milieuvlak, is gewezen staatssekretaris voor 
Brussel Jef Valkeniers. In juist geteld 14 
maanden wist hij opmerkelijk veel te realise
ren: de oprichting van een Brussels Instituut 
voor Milieubeheer, dat reeds operationeel is; 
een afvalstoffenwetgeving en een MER die 
rekening houden met de Europese richtlijnen 
en die tot stand kwamen met volle inspraak 
van alle betrokken groepen; de samenstel
ling van een kommissie voor Advies inzake 
leefmilieu bij het BIM; de oprichting van een 
Hoge Raad voor het Natuurbehoud; de in
richting van een Brussels Natuuredukatie-
centrum met als peters de VUB en het BIM; 
de aankoop en bescherming van waardevol
le natuurgebieden; de aanplanting van bos
sen ; milieubeschermingskampanjes voor 
kinderen en volwassenen; een voorbeeldige 
jachtreglementering; 

Er werd verder hard gewerkt aan het 
dossier van de zuivering van de afvalwateren 
voor Brussel-Zuid; er werden normen opge
legd In de Brusselse huisvuilverbrandings-
ovens van Neder-Over-Heembeek; er werd 
een projekt goedgekeurd voor het afhalen 
van klein chemisch afval; er werden studie
dagen en konferenties georganiseerd over 
het ziekenhuisafval en het Brussels leefmi
lieu in het algemeen; er werd een protokol 
afgesloten met Wallonië voor het storten van 
huishoudelijk en industrieel afval. 

Het is spijtig te moeten vaststellen dat in 
de huidige eksekutieve, vooral onder invloed 

van het FDF, veel van deze initiatieven en 
projekten worden uitgesteld, afgebouwd, of 
in de koelkast gestopt. 

VAN BUYNDER OVER 
DERDE FAZE 

Tijdens de jaarvergadering van het liberale 
Willemsfonds stelde voorzitter Ernest Van 
Buynder de zin van de derde faze van de 
staatshen/orming in vraag. Volgens Van 
Buynder lopen de Vlamingen die hoge ver
wachtingen koesteren over deze faze, een 
groot risiko om bedrogen uit te komen. In 
plaats van de verfransingsdruk in Vlaams-
Brabant te beteugelen, zou de derde faze 
wel eens een nieuwe stap in de richting van 
een zekere vorm van tweetaligheid voor het 
Vlaamse gewest Halle-Vilvoorde kunnen in
houden. En Van Buynder meent verder dat 
men zich kan afvragen of het wenselijk is dat 
deze nu reeds voor Vlaanderen ongunstige 
staatshervorming verder wordt afgewerkt. 

Het is steeds weer hetzelfde liedje: als de 
PVV in de oppositie zit werpt het Willems
fonds zich onveranderlijk op als de grote 
vaandeldrager van de Vlaamse belangen. 
Het liberale kultuurfonds ontpopt zich dan 
keer op keer tot volleerd spokenjager. Wan
neer de PVV echter in de regering zit, 
worden de grote woorden snel ingeslikt. 
Maar wie zette ook alweer een grendel op de 
faciliteiten? Wie liet Happart de Vlamingen 
sarren met zijn trikolore sjerp? Wie zorgde 
voor de benoeming van vader en zus Verhof-
stadt, dochter Grootjans, neef Waltniel en 
Pede, zoon Poma? En wie deed er toen 
zedig het zwijgen toe? 
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DOORDEWEEKS 

De bomaanslag in de UCL in Brussei heeft de ogen geopend voor een 
alledaags verschijnsel. Heel wat lokalen en centra zijn te klein om het grote 
aantal studenten op te vangen. De veiligheid komt hierdoor in het gedrang. 
Meermaals worden in- en uitgangen versperd door studenten die op trappen of 
in gangen een plaatsje gevonden hebben. (foto F. oe Maftre) 

DE PAPEGAAIEN... 
Mark Grammens heeft zoals geweten een 

heel goede pen. Hij heeft deze steeds ge
bruikt om als volbloed pamflettist uiting te 
geven aan zijn eigenzinnige kijl^ op Vlaande
ren en op de wereld. Eerst jarenlang in De 
Nieuwe en thans in zijn eenmanskrant Jour
naal. 

Men moet wel respekt hebben voor zoveel 
joernalistiek idealisme. Dat dit soms geleid 
heeft tot heel eigenaardige kronkels zoals 
het fanatiek verdedigen van Leo Tindemans 
of het voorhouden dat abortus best een 
regeringskrisis waard is. In het jongste num
mer van Journaal pikten we het volgend 
knap joernalistiek pareltje op: Het is gewoon 
niet waar dat de marsen op Brussel destijds 
de Vlaamse zaak geen goed zouden gedaan 
hebben. Het is een inderdaad veel verbreid 
fabeltje, maar het is niet omdat alle pape
gaaien het nagezegd hebben, dat het daar
om ophoudt een fabel te zijn. Bravo, knap 
gezegd, en nog waar ook. 

...VAN GRAMMENS 
Maar wat dan te denken over het fabeltje 

dat nijvere Mark in hetzelfde nummer van 
Journaal neerschrijft en volgens hetwelk de 
VU het nefaste besluit nam om deel te 
nemen aan de regering om Schiltz in staat te 
stellen zijn karriere te beëindigen als Bel
gisch minister en die een voor Vlaanderen 
nadelige vorm van federalisme tot stand 
hoopte te brengen en dan volgt het klassieke 
lijstje met vrijblijvende en tien maal weerleg
de dooddoeners (geen Vlaamse voogdij 
meer over Voeren, geen financiële verant
woordelijkheid voor de gewesten, Brussel 
derde gewest, betonnering van de facilitei
ten, feitelijke Vlaamse afwezigheid in 
Vlaams-Brabant, enz.) 

Het verhaal wordt eentonig. Men kan het 
week na week lezen in 't F^llieterke en 
soortgelijke publikaties. Het is om het met 
Grammens woorden te zeggen gewoon niet 
waar. Met cijfers en teksten kan duidelijk 
bewezen worden dat de Vlaamse macht, 
middelen en aanwezigheid door de federali
sering alleen maar versterkt werden, ook in 
Brussel. En het is, zouden wij zo zeggen, niet 
omdat alle papegaaien het fabeltje van 
Grammens nazeggen dat het daarom op
houdt een fabel te zijn. Alleen is het voor ons 
een raadsel waarom een intelligent man als 
Grammens zo nodig fabrikant van papegaai
envoer wenst te zijn. Een kwestie van karak
ter misschien? 

ETEN MET 
VERHOFSTADT 

Een blauwe wind deed op onze redaktie 
een uitnodiging belanden voor een causerie
diner met de heer Guy Verhofstadt. Het 
feestje ging door half november verleden 

jaar, dus de diensten van de Nationaal PW-
voorzitter, Voorzitter van het Schaduwkabi
net en Gewezen Vice-Eerste l^inister mogen 
wel wat stipter worden. 

De avond moet nochtans zeer interessant 
geweest zijn: de genodigden werden in de 
mogelijkheid gesteld om te tafelen met Ver
hofstadt, zodat hun specifieke problemen 
besproken konden worden. De Kortrijkse 
organisatoren stelden immers vast dat er een 
reële nood bestaat aan dit rechtstreeks kon-
takt tussen de politieke besluitvorming en de 
zelfstandigen van onze streek. 

Het prijskaartje dat aan het dineetje hing, 
was redelijk zwaar: Teneinde minister (sic!) 
Verhofstadt zo snel mogelijk te kunnen infor
meren omtrent de gastenlijst, verzoeken wij 
U de deelname ten bedrage van 10.000,- Bfr. 
per persoon over te maken aan het organise
rend sekretariaat, zo luidt de uitnodiging. 
Maar ook daar hadden de wakkere PVV-ers 
wat op gevonden: Na betaling ontvangt U 
een onkostennota met fiskaal aftrekbaar ka
rakter. 

PROLINGUA 
Prolingua is de naam van de vereniging 

die in België de idee van de tweetaligheid, 
zelfs de drietaligheid op school ondersteunt, 
van de kleuterklassen tot het einde van het 
sekundair ondenwijs. De vereniging was er 
als de kippen bij om het eksperiment met de 
kleuterschool in Overpelt te steunen. Prolin
gua vindt immers dat het talenonderwijs in 
België onvoldoende is. 

De voorzitster van Prolingua, gravin Tessa 

de Broqueville, kent evenwel zelf nog geen 
Nederlands. Overigens zitten er in het ereko-
mitee van Prolingua wel een aantal personen 
waarvan men het niet onmiddellijk verwacht 
had, zoals Jan Huyghebaert van de Krediet
bank, André Leysen van Agfa Gevaert en 
Rudolf Vanmoerkerke (Sun International). 

Deze gezaghebbende Vlamingen (en ze 
zijn niet de enigen) zitten in goed gezel
schap: Philippe Bodson (VBO), Jean-Pierre 
de Bandt (Coudenberg), Claude de Villenfag-
ne de Vogelsanck (Anhyp), Jean d'Ursel 
(Vereniging van de Adel van het Koninkrijk 
België), en andere hooggeplaatsten uit 's 
lands bedrijfsleven en eerste stand. 

DERAND 
Vrijdag 16 februari trok een VU-delegatie 

onder leiding van senator Kuijpers, bestaan
de uit raadsleden en militanten uit de ver
schillende randgemeenten naar het kabinet 
van Luc Van den Bossche, gemeenschaps
minister van Binnenlandse Zaken. Uitvoerig 
werd er van gedachten gewisseld over aller
lei konkrete taalwetsovertredingen in de 
randgemeenten. 

De minister beloofde konkrete maatrege
len te zullen treffen. Afwachten en uitkijken 
nu! Om te beginnen kan iedereen praktisch 
beginnen met het fameuze franstalige blad 
Carrefour te boykotten. Elkeen kan de han
delaars aanschrijven die er reklame in voe
ren, om hen te verwittigen dat zij en hun 
familie nooit bij hen zullen kopen. Niet uitstel
len, doen! 
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KORTWEG 

• Het tekort atm teraars fs zo nij-
penct dat normaalschoten hun stage
lopende derdejaars het werk iaten 
doen van het onderwrt^nd personeel 
dat niet gevonden wordt. 
• VU-sekretarls Willy Kuijpers vroeg 
Justitieminister Wattieiet uttteg orar 
de moord op «föhn Muiier. Deze 
Nederlander zou door een auto van 
de rijlofwacht met loeiende sirene 
doodgereden zijn. Madani Bouiiou-
clte was een iielcende van het slacht
offer. 
• Op 3l-|arlge leeftijd overleed 
Keith Haring aan aids. De Ameri-
i(aanse kunstenaar werd wereldbe
roemd door zijn graffiti In de metro. 
• Een vijftigtal studenten raatje ge
wond bij een i»omaantiag In een 
auditorium van de UCL in Slnt-Lam-
brachts-Woiuwe. Het was reeds de 
dmtlti keer dat een Brusselse fransta-
lige universiteit het mikpunt werd van 
een terroristische aanslag. 
• De Japanse ilberaai-demokraten 
van premier iCalf u behouden de abso
lute nteerdertteid in het lagerhuis. De 
UDP is In Japan aan de macht sedert 
'55. De Japanners lieten zich door de 
recente schandalen dus niet vermur
wen om voor verandering te kiezen. 
• De federale regering wil de iielas-
tingsamiitenaren loonsvertiogin-
gen toekennen die variëren tussen 4 
en 23%. Sommige van deze ambtena
ren zouden een loonstijging van 
200.000 fr. bruto per Jaar ontvangen. 
De vakbonden protesteerden reeds 
tegen deze te grote verschliien In de 
weddevwtiogingen. De bedoeling 
van de regering is de belastingont
vangsten beter te iaten aansluiten bij 
de ekonomische groei. 
• Nu breekt de DOR ook echt de 
muw af. 
• ©root-Brlttanlê gaat ais enige EG-
lidstaat %erk maken van de afix>uw 
van sanirties tegen Zuid-Afrilca. 
• De ultfating van kuituurminister De* 
wael dat een overheid alleen maar 
Initiatieven kan ondersteunen die piu* 
railsttsch zijn georganiseerd kreeg 
prompt weerwerk in de katoileke 
Standaard. Daar was kultuurreda-
keur Gaston Dumez er ais de kippen 
bij om, bi) uitzondering zeifs op de 
politieke biadzijde, de verdediging op 
te nemen van het Davldsfonds, en om 
Dewaeis uitspraak af te doen als een 
aanval op de best georganiseerde en 
grootste privé-lnittatlefnemer in de 
kuiturele sektor. Op de katoileken 
dus. Ons kent ons nietwaar, ook in De 
Stendaard. 

• Gemeenschapsminister Sauwens 
wit de verfcaerspaien op Vlaams 
grondgebied geei-zwart laten verven. 
Buitenlandse ervaringen wezen Im
mers uit dat dit de zichtbaarheid niet 
schaadt, en Sauwens wenst terecht 
dat het Vlaamse gewest adch waar 
mogeiijk als dusdanig manifesteert. 

HUGO COVELIERS 
OVER DE ROZE BALLETTEN 
• Wat hebben de ophefmakende geruch
ten en getuigenissen over de roze ballet
ten, seksfulven met vooraanstaande poli
tici, magistraten en rijkswachters, te ma
ken met het onderzoek naar de Bende van 
Nijvel? 

„Indien deze roze balletten plaatsvonden 
dan vormt de video-band daarvan een uitste
kend middel tot chantage van de deelnemers 
eraan. Uit flarden van een slachtofferonder-
zoek blijkt dat sommige slachtoffers van de 
bende van Nijvel iets te maken hebben met 
deze video-band. Ofwel kenden zij het be
staan ervan, misschien hadden zij deze zelfs 
in hun bezit. 

Bovendien komen de namen van de ma
gistraten en politie- en rijkswachtmensen die 
genoemd worden, wonderwel overeen met 
diegenen die zeer belangrijke beslissingen 
hebben genomen in verband met de dossiers 
van de Bende, en de dossiers in verband met 
de ekstreem-rechtse groep Westland New 
Post." 

• Waarom komt de prostituee Maud Sarr 
nu pas, tien jaar later, met haar getuigenis 
op de proppen? 

„fi^evrouw Maud Sarr legde reeds een 
verklaring af in 1979. De inhoud ervan is 
gelijklopend met die van 1989. Destijds werd 
de uitbaatster van de zaak Lydia h/l. veroor
deeld tot een zeer lichte straf. De voorzitter 
van de rechtbank verklaarde bij het uitspre
ken van het vonnis dat een lektuur van de lijst 
van de „klanten" heel wat stof zou doen 
opwaaien. 

Het onderzoek van 1989 werd opnieuw 
door het parket en/of de top van de gerechte
lijke politie geblokkeerd. De enige uitweg van 
de onderzoekers bleef de publieke opinie. 
UT/W zocht mevrouw Sarr op en het vervolg is 
gekend." 

• Vindt U de getuigenissen van Maud Sarr 
geloofwaardig? 

„Het staat vast dat tien jaar geleden ver
klaringen werden afgelegd. Deze elementen 
werden nooit onderzocht. Het nieuwe dos
sier wordt opnieuw gestopt. Dit alles lijkt 
voldoende om de zaak te onderzoeken en 
vooral de vraag te stellen waarom het onder
zoek destijds werd stopgezet en door wie. 

Het valt mij op dat telkens er een getuige 
opduikt deze wordt verdacht gemaakt, zon
der enige kontrole van de verklaringen. Blijk
baar moet de boodschapper het ontgelden, 
de boodschap wordt gemakkelijkheidshalve 
vergeten." 

• VDB wordt de jongste dagen herhaalde
lijk genoemd in verschillende onderzoe
ken. VDB was ook voorheen reeds zowat 
de spin In het web van verschillende 

dossiers waarmee de kommissie banditis
me gekonfronteerd werd. Zijn mogelijke 
betrokkenheid bij de geruchten over een 
staatsgreep zijn nog het meest in het oog 
springend. Maar nu werd VDB verleden 
week op VTM genoemd als deelnemer in 
de roze balletten. VDB verscheen woens
dag voor de kommissie. Vreemd genoeg 
was die kommissie niet van plan om VDB 
over deze roze balletten te ondervragen. 
Waarom? 

„De kommissie banditisme wil VDB hier
over niet ondervragen omdat de CVP-verte-
genwoordigers zich met hand en tand verzet
ten. Waarom zij dit doen is voor mij enerzijds 
een raadsel, anderzijds een aansporing om 
de zaak verder uit te zoeken." 

• Zal de publieke opinie ooit de waarheid 
kennen over al deze zaken? 

„Indien men een twintigtal onkreukbare 
poltiemensen de kans geeft om alles tot op 
de bodem uit te zoeken, ben ik ervan over
tuigd dat de systemen en strukturen van de 
organisatie blootgelegd zullen worden. 

Dit veronderstelt echter wel dat de politie
ke wil aanwezig is om deze mensen te 
beschermen tegen iedere druk die zou kun
nen uitgeoefend v/orden door om het even 
wie. Een dergelijke bescherming is op dit 
ogenblik onbestaande." 

Hugo Coveliers is lid van de onder-
zoekskommissie banditisme en terroris
me. Paul Van den Boeynants verscheen 
deze week woensdag als getuige voor 
deze kommissie. Spijtig genoeg wordt de 
redaktie van WIJ woensdagmiddag afge
sloten, zodat we U ^een relaas kunnen 
brengen van dit getuigeverhoor. 
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WETSTRAAT 

BESCHERMING GEESTESZIEKEN: 
TUSSEN INDIVIDU EN MAATSCHAPPIJ 

In de Senaat stond de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke centraal. Het 
gaat hier om een wetsontwerp dat dateert 
van 1969 (I) ter vervangina van de totaal 
verouderde wet van 1850 (T). „Sedert lang 
stemt deze niet meer overeen met de tiuidige 
stand van zaken van het psychiatrisch onder-
zoel< en met de hedendaagse opvattingen 
over de invididuele vrijheid, zoals vastgelegd 
in de Europese Konventie van de Rechten 
van de Mens", aldus \AJ-woordvoerder F. 
Baert. 

Groot diskussiepunt was, en Is de proce
dure bij de kollokatie van een geesteszieke. 
In de Senaat kreeg het ontwerp een eerste 
maal de zegen eind 1974. De medische 
benadering van de problematiek had het 
gehaald. 

Vooral onder impuls van Jet Valkeniers 
wijzigde de Kamer nadien dit inzicht: de taak 
van het gerecht in hoofde van de vrederech
ter won veld. 

Sedertdien ging het ontwerp heen en 
weer, doorkruist door taltoze parlementsont-
bindingen. Deze zittijd werd het opnieuw 
opgenomen, mede onderdruk van een arrest 
van het Hof voor de Rechten van de Mens te 
Straatsburg: de vrijheidsberoving vergt een 
gerechtelijke procedure met alle waarborgen 

Senator Frans Baert beseft dat de 
bescherming van geesteszieken een 
moeilijk tasten is naar een evenwiclit 
tussen de rechten van het individu en 
de rechten van de maatschappij. 

voor de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging. 

In deze zin paste de Senaat het initiatief 
aan. Vrijheidsbeneming van geesteszieken 
kan niet meer zonder de voorziene bescher
mingsmaatregelen, en deze zijn onderwor
pen aan erg strikte voorwaarden. De rechten 
van de verdediging en de individuele vrijheid 
zijn maksimaal gewaarborgd. 

Jef Valkeniers heeft bij deze te overdreven 
juridische benadering zijn bedenkingen. „De 
Kamer had een goed evenwicht gevonden 
tussen de medische en de juridische bena
dering. Het spijt me dan ook dat het ontwerp 
in de Senaatskommissie te zeer juridisch 
werd getint". Vooral vreest hij dat de huidige 
tekst leidt tot een konfliktmodel. „Een sa
menwerking tussen familie, arts en vrede
rechter is onmogelijk geworden. Aan een 
psychiatrisch patiënt mededelen dat hij het 
bezoek van de vrederechter zal krijgen, is als 
olie op vuur gieten". Ook verontrust het hem, 
dat de kollokatie niet langer anoniem zal 
kunnen gebeuren. „Gevallen van wraak van 
de patiënt ten opzichte van de aanvrager 
zullen legio zijn". 

F. Baert beseft uiteraard dat de wet geens
zins volmaakt Is. „Het probeert het moeilijk 
evenwicht te vinden tussen de noodzakelijke 
interventie van de rechterlijke macht. Het 
zoekt ook het moeilijke evenwicht tussen de 
rechten van het individu en de rechten van 
de maatschappij". 

Zijn voorstel luidde dan ook om binnen 
enkele jaren een evaluatie te maken van de 
toepasbaarheid en de resultaten van de wet. 
Ondertussen moet snel werk gemaakt wor
den van de bescherming van het vermogen 
van de geesteszieken. Q.a.) 

P-SPROKKELS 
• In de Kamer besteedde de Kommissie 
Landsverdediging aandacht aan de eventue
le terugtrekking van de Belgische troepen uit 
Duitsland. Mede onder impuls van Herman 
Candries werd besloten op korte termijn een 
debat op te zetten over het vraagstuk van 
vrede en veiligheid in het nieuwe Europa. 

• De toestand in Cambodja kwam ter sprake 
in de Kommissie Buitenlandse Betrekkingen. 
Wil men de Rode Khmers niet terug aan de 
macht brengen, dan moet volgens Nelly 
Maes een tussenkomst van de Internationale 
Gemeenschap georganiseerd worden waar
bij alle betrokken landen aan hetzelfde zeel 
trekken. 

• Dezelfde Kommissie handelde over de 
ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Paul Van 
Grembergen vergeleek ze met deze in Oost-
Europa. Hij pleitte voor bezinning over de 
ekonomische sankties, die vooral de zwarten 
treffen. In ieder geval achtte hij de mentali
teitswijziging bij de blanken zelf de belang
rijkste verandering. De evolutie waakzaam 
opvolgen en er positief op inspelen, dat is 
zijns inziens de boodschap. 

• Namens zijn fraktie reageerde voorzitter 
Candries fel tegen de bewering van staatsse-
kretaris Miet Smet, dat de federalisering 
verantwoordelijk is voor de gebrekkige toe
passing van de Europese milieurichtlijnen. 
Het is Integenndeel het uitblijven van de 
federale hervorming die de achterstand ver
oorzaakte. 

• Nu en dan sijpelen berichten door over het 
NIRAS-rapport inzake berging van laag-ra-
dioaktief afval. Op vraag van Frieda Brepoels 
stelde vice-premier Willy Claes dat de steen
koolmijnen niet meer als opportuun worden 
weerhouden. Een bezwaar om de studies 
aan het Parlement te bezorgen, zag hij niet. 

• Na de Kamer stemde ook de Senaat in met 
de verlaging van de roerende voorheffing. 
Woordvoerder Bob Van Hooland verheugde 
zich over de maatregel, die het binnenlands 
beleggen van spaargeld aanmoedigt. Toch 
was net z'n indruk dat de overheid gevangen 
blijft in haar eigen onvermogen een fiskale 
strategie te ontwikkelen. 

• Deze week, woensdag en donderdag, ze
telde de Vlaamse Raad. Eens te meer kan 
rustig gesteld dat de fraktie van Paul Van 
Grembergen de agenda samenstelde. De 
andere partijen hebben de verschuiving van 
macht en middelen blijkbaar nog niet door. 

• Via een interpellatie kaartte Nelly Maes 
opnieuw het tweetalig kleuterondenvijs aan. 
Vooral wilde zij van minister Coens horen 
welke sankties hij in petto heeft. 

• Jef Valkeniers had heel wat vragen bij het 
taalgebied in de gemeenteraden van Linke
beek en Kraainem, vooral bij de sankties om 
de huidige onwettige toestand te stoppen. 

• Tot slot speelde Paul Van Grembergen in 
op de aanklacht van de Bouwkonfederatie: 
een derde van de sociale huurwoningen gaat 
voorbij aan de principiële bestemming. Vol
gens het VU-raadslid slechts het topje van de 
ijsberg. 

• Volgende week integraal woord en weder
woord uit de Vlaamse Raad. 
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SOCIAAL 

WOONRECHT AAN BANDEN 

D
E gevwDonte om het wonen al
leen te beperken door een erg 
statische vonn van ruimtelijke 
ordening, neergelegd In gewes
telijke en gemeentelijke aanleg-
plannen, heeft de jongste jaren 
voor belangrijke verschuivingen 
gezorgd. Vooral de verschuiving 
tussen stad en landelijke ge
meente is opmerkelijk. Vlaande
ren kent de jongste jaren een 

duidelijke verplaatsing van de woonfunktie 
vanuit grotere steden naar de gordels van 
gemeenten die rond de steden liggen. Dit 
probleem krijgt een ekstra-dimensie in 
Vlaams-Brabant, waar de gemeenten we
gens de toenemende inwijking van vaak 
franstalige stad-ontvluchters aan een groei
ende verfransingsdruk blootstaan. 

Maar ook elders ontstaat een forse toeloop 
vanuit de stad naar het platteland. Zo kenden 
een aantal poldergemeenten bij het Antwerp
se havengebied de jongste tien jaar een 
verdubbeling van het aantal inwoners. Vol
gens Vervaet en Suykerbuyk schept een 
dergelijke stormachtige bevolkingstoeloop 
niet zelden een dubbel probleem: de aanko-
mers zijn te groot in aantal om in de gemeen
schap te worden geïntegreerd, of zij zijn 
groot genoeg om de omgekeerde integratie 
tegenover de autochtonen te realiseren. „Als 
men halfweg blijft steken worden die ge
meenten bewoond door twee afzonderlijke 
gemeenschappen. De eigenheid van de ge
meenschap gaat teloor en er komt niets voor 
in de plaats. Tenzij een gewapende vrede en 
spanningen, die haaks staan op het recht 
kwalitatief goed te wonen." 

NEDERLANDS 
VOORBEELD 

men, mag oeperken. Het voorstel Vervaet-
Suykerbuyk voorziet wel in een tussenfaze 
van overleg met de Vlaamse regering, voor
aleer de gemeenteraad een definitief oordeel 
velt. 

Binnen het kontingent dat de gemeente
raad vastgesteld heeft, mag ze prioriteiten 
aanduiden. Er wordt dan voorrang gegeven 
aan personen die een maatschappelijke of 
een ekonomische binding hebben met de 
gemeente. De maatschappelijke binding met 
de gemeente betekent dat de aanvrager een 
redelijk, met de lokale samenleving verband 
houdend belang moet hebben om zich ter 
plaatse te vestigen. Bijna letteriijk uit de 
Nederlandse wet overgenomen wordt dit re
delijk belang als volgt omschreven: de aan
vrager is in de gemeente woonachtig gedu
rende twee jaar; de aanvrager behoorde, 
toen hij jonger was dan 18, tot een gezin dat 
in de gemeente gehuisvest was; en de 

Om aan deze problemen op te lossen, zijn 
er volgens beide parlementsleden verschil
lende beleidsmaatregelen nodig. Er is in dit 
verband reeds sprake van het oprichten van 
grondbanken, of van een injektie in de socia
le huisvesting. Het voorstel van Vervaet en 
Suykerbuyk vertrekt vanuit de gemeentelijke 
autonomie, en is geënt op het Nederlandse 
voorbeeld. De gemeente beslist soeverein of 
ze van de regeling gebruik maakt, dan wel of 
ze voor andere oplossingen kiest. 

Het voorstel Vervaet-Suykerbuyk staat de 
gemeentebesturen toe het aantal woonver
gunningen te kontingenteren wanneer ze 
een snelle bevolkingstoename vaststellen en 
wanneer daaruit abnormaal hoge huurprij
zen van woningen en/of aankoopprijzen van 
bouwpercelen uit voortvloeien. In de praktijk 
betekent dit dat de gemeenteraad jaarlijks 
het aantal nieuwe woonvergunningen voor 
personen die van buiten de gemeente ko-

Vü-kamerlld Daan Vervaet en 
CVP-senator Herman Suyker
buyk stelden verleden week 
een „ontwerp van voorstel van 
dekreet" voor dat het woon-
recht aan banden wit leggen. 
Dit voorstel heeft ook de be
doeling om de ongelimiteerde 
franstalige Inwijkirïg in Vlaams-
Brabant onder kontroie te bren
gen, al geven de Initiatiefne
mers toe dat het niet alleenza
ligmakend is. Aan het voorstel 
kan nog gesleuteld worden, 
want Vervaet en Suykerbuyk 
willen hierover een zo groot 
mogeH}ke konsensus bi] de 
Vlaamse partijen bewerksteiii-
gen. 

aanvrager die bulten de gemeente woont, 
kan aantonen voorheen 6 jaar in de gemeen
te gewoond te hebben. 

GEMEENTELIJKE 
AUTONOMIE 

Pas op de tweede plaats wordt er een 
prioriteit verleend aan de aanvragers met 
een ekonomische binding met de gemeente. 
Die ekonomische binding bestaat erin dat de 
aanvrager of zijn echtgenote in de gemeente 
of in de onmiddellijke omgeving werkzaam
heden verricht, die zorgen voor zijn hoofdza
kelijk beroepsinkomen. Het voorstel voorziet 

Daan Vervaet wil ook het filepro
bleem en het mobiliteitsvraagstuk 
aanpakken. 

afwijkingen voor personen die van een ver-
vangingsinkomen moeten leven, en, voor zij 
die in een echtscheidingsprocedure verwik
keld zijn. 

Het voorstel zou volgens de indieners ook 
positieve gevolgen hebben voor het filepro
bleem en het mobiHteitsvraagstuk. De ge
meenten kunnen het ook als hefboom ge
bruiken om de inwijking van migranten zo
veel mogelijk te beperken. De gemeentelijke 
autonomie waar het voorstel van uitgaat is 
daardoor tegelijk een sterkte en een zwakte. 
De sterkte is dat de gemeente autonoom kan 
beslissen of het voorstel voor haar van nut is. 
Maar als het initiatief van Vervaet en Suyker
buyk de verfransingsdruk op Vlaams-Bra
bant aan banden wil leggen, zorgt dit ge
meentelijk beslissingsrecht er voor dat dit 
voorstel alvast voor de Vlaamsbrabantse 
gemeenten met franstalige meerderheid een 
slag in het water vormt. Om Vlaams-Brabant 
Vlaams te houden of in sommige gemeenten 
opnieuw Vlaams te maken, moet straffere 
koffie geschonken wrorden. Het is in ieder 
geval positief te noemen dat binnen de 
kommissie Huisvesting van de Vlaamse 
Raad gedacht wordt aan wetgevende initia
tieven die, naast andere bedoelingen, ook de 
franstalige inwijking in Vlaanderen trachten 
onder kontroie te brengen. De vraag is of dit 
ooit effektief zal lukken wanneer de gemeen
telijke autonomie tenvolle mag blijven spe
len, (pdi) 
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WELZIJN 

ANKERMOMENT WELZIJN: 
HOORZiniNG JONGEREN 

MET EEN HANDIKAP 

O
p de ontmoetingsdag met de 
arrondissementele besturen te 
Sint-Niklaas werd het projekt 
Goed, beter, best. Meebouwen 
aan het betere Vlaanderen ge
lanceerd. Dit totaal-projekt 
moet de Vollöunie de l<omende 
twee jaar in de richting van een 
gebundelde aanpak sturen, 
waarbij de boodschap doelge
richt wordt uitgedragen, ge

schraagd door alle partijgeledingen en met 
zin voor beeldvorming. 

Daarom kozen we voor een aantal anker
momenten in de loop van het jaar, waarbij 
alle afdelingen samen en aktiegericht naar 
buiten treden. Het eerste ankermoment, wel
zijn-amnestie, werd gelanceerd in de kerst
periode en wordt nu afgerond met een initia
tief van onze Vlaamse Raadsfraktie. 

Senator Walter Peeters, voorzitter kom
missie Weizijn in de Viaamse Raad, 
spreekt het slotwoord op de VU-iioorzit-
ting over jonge mensen met een handikap. 

ï^ 

Defraktie koos voor de formule van een 
hoorzitting waar iedereen die als vrijwilliger 
of professioneel betrokken is bij de zorg om 
jongeren met een handikap welkom is. De 
gehandikaptenzorg is immers in volle bewe
ging. Denk aan de witte woede, de beroering 
bij de personeelsleden uit deze en andere 

Ter afsluiting van het ankermo
ment vtfelzijn-amnestle organi
seert de Vlaamse Raadsfraktie 
van de VU een hoorzitting met 
als thema: de aarg voor Jonge 
mensen met een handikap. Vrij
willigers en beroepskrachten 
uit de gehandikaptensektor 
worden hiervoor verwacht op 
zaterdag 3 maart om 13.45 u. In 
de ÜFSIAi. Rodestraat 14, Ant
werpen. 

welzijns- en verzorgingssektoren. Terecht 
vragen deze betrokkenen meer maatschap
pelijke en financiële waardering voor hun 
beroep. We denken ook aan de hervormings
plannen van minister Busquin i.v.m. de psy
chiatrie (het invoeren van RVT-bedden), die 

door de sektor als een verkapte besparings
maatregel van de hand gewezen wordt. 

INSTITUTIONEEL 
KLUWEN 

Doch ook op het vlak van de voorzieningen 
werd een hele evolutie afgelegd. Lange tijd 
heeft het privé-initiatief pionierswerk verricht 
op het gebied van de gehandikaptenzorg. 
Vanaf het begin van de 19de eeuw koppelde 
men aan de verschillende vormen van handi-
kaps ook een verschillende aanpak. Pas in 
1836 stemde België zijn eerste wet die van 
overheidswege subsidies voorzag voor op
voeding en onderwijs van dove en blinde 
kinderen. We moeten wachten tot 1920 voor
aleer men ook subsidies voorziet voor de 
opvang van zwakzinnigen. 

Waren het aanvankelijk de gemeenten die 
subsidieerden, al spoedig namen de provin
cies en de centrale staat (vanaf 1980 de 
gemeenschappen) hun deel van de koek. 
Meer en meer officiële instanties trokken 
zich (financieel dan) het lot van de gehandi-
kapten aan, zodat we uiteindelijk gekonfron-
teerd worden met diverse subsidiestromen. 
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WELZIJN 

Mettertijd groeiden naast voorzieningen 
van de privé-sektor, ook voorzieningen van 
de officiële sektor Dit alles leidde tot een 
institutioneel kluwen, zodat koordinatie 
haast onmogelijk werd 

BIJ dit alles mag natuurlijk de essentiële 
opdracht met uit het oog verloren worden, nl 
de zorg voor de gehandikapte mensen Zeer 
dikwijls horen we over deze sektor in cijfers 
spreken (zoveel voorzieningen met zoveel 
bedden, kostprijzen, ligdagprijzen en rem
gelden, personeelsaantallen en omkade-
nngsnormen, ) Met de schaarser worden
de overheidsbudgetten zal echter de vraag 
naar de behoeften duidelijker gesteld wor
den Op dat vlak is gezamenlijk overleg 
tussen het beleid en alle betrokkenen in de 
sektor meer dan wenselijk 

LUKE ONAFHANKE 
WELZIJNSPARTU 

Als onafhankelijke welzijnspartij wil de VU 
het voortouw nemen m deze diskussie en de 
direkte betrokkenen aan het woord laten 
Door middel van deze hoorzitting willen vre 
luisteren naar de noden, wensen en behoef
ten die bij de praktijkmensen aanwezig zijn 
Ook de geïnteresseerde lezer is van harte 
welkom op dit initiatief Het verzamelde ma
teriaal zal aangewend worden voor wetge
vend werk in de Vlaamse Raad, ten voordele 
van een samenhangend beleid voor gehan
dikapte mensen 

PVS 

Hoorzitting VU-fraktie Vlaamse Raad 

UFSIA, Rodestraat 14 te Antwerpen 

inschrijven vóór 1 maart bij de Vlaam
se Raad, VU-fraktie, Natieplein 2,1000 
Brussel 

Programma 

13 45 u onthaal 

14 00 u verwelkoming door fraktie-
voorzitter Paul Van Grembergen 

14 15 u inleiding door mevr Simon-
ne Janssens-Vanoppen Enkele knel
punten inzake het beleid t a v jonge 
mensen met een handikap 

14 35 u hoorzitting in deelgroepen 

15 20 u koffie 

15 45 u voortzetting hoorzitting 

16 30 u slotwoord door senator Wal
ter Peelers, voorzitter kommissie Wel
zijn van de Vlaamse Raad 

Verdere inlichtingen Koer) Van Cai-
mere, VU-fraktiesekretariaat, tel 
02/513 99 50, toestel 139 

domus - uloningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

VDB 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uyv eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutel klare 
oplossing. 
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BON VOOR INLICHTINGEN 
( OPSTUREN A U.B. ) 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. . 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dpkumentatie (types, beschnjving, prijzen ) | 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

^ Ca/y Zj^a Jfotét 

UecsUrjtma 3 3Ó90 hm 

SL J D 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

tel 02/360 20 40 
Kantooruren 9-12-15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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WIJ IN EUROPA 

AKKOORD OVER DUITSE HERENIGING 
Ja aan de hereniging van de twee Duits

landen • het Europees Parlement zegde vori
ge week zijn steun toe aan alle initiatieven 
die een snelle Duitse hereniging mogelijk 
maken voor zover die passen in een globaal 
vredeskader. 

De Ierse staatssekretaris Geoghegan 
Quinn verklaarde zich akkoord met de idee 
een speciale Europese Top over het Duitse 
herenigingsvraagstuk bijeen te roepen maar 
liet duidelijk maken dat het initiatief daarvoor 
aan het Iers voorzitterschap toekwam en niet 
aan Kommissievoorzitter Delors. 

In tegenstelling tot zijn gewoonte hield 
Delors zich op de vlakte en bevestigde hij 
wat iedereen weet, m.n. dat de Europese 
Gemeenschap „een versterking van de vre
de wil waarbinnen het Duitse volk overeen
komstig het recht op vrije zelfbeschikking 
zijn eenheid terugvindt". 

Staatssekretaris Quinn somde de voor
waarden op waaronder de hereniging moet 
gebeuren. De hereniging van Duitsland moet 
gebeuren onder de voonwaarden die op de 
Top van Straatsburg eind december 1989 
werden vastgelegd, m.n. pacifistisch en de-
mokratisch in respekt voor de bestaande 
akkoorden en verdragen en binnen het per-
spektief van Europese integratie en de ver
gadering van Staatshoofden en regeringslei
ders van de CVSE, de Konferentie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa die 
35 landen groepeert, moet de nieuwe ontwik
kelingen bespreken en toetsen op de begin
selen van de slotakte van Helsinki. 

Jacques Delors drong in zijn antwoord aan 
op diskretie om de besprekingen tussen de 
twee Duitslanden niet te kompromitteren. 
„Bovendien is de aan de gang zijnde verkie
zingskampanje in de DDR een bijkomende 
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nent zei ia aan de Duitse iiereniging.' Het Europees Parlement zei ja aan de Duitse iiereniging. Toch staan er nog 
een aantal „wetten en pral(tische bezwaren" in de weg... 

reden om niet al te veel cijfers en hipotesen 
naar voren te schuiven". Toch zal de Kom
missie een speciaal verslag uitwerken voor 
de ekstra-Europese Raad waarin de gevol
gen van een Duitse hereniging voor de 
Europese Gemeenschap zullen worden be
sproken. Deze studie zal ook de gevolgen 
van een ekonomische en monetaire unie 

tussen de twee Duitslanden bestuderen te
gen de achtergrond van de totstandkoming 
van een Europese Ekonomische en Monetai
re Unie, waarvan de eerste faze begin juli 
operationeel wordt. Daarbij bestaat de vrees 
dat de Duitse monetaire Unie de Europese 
EMU in gevaar brengt, zoniet vertraagt! 

(bs) 

UIT HET HALFROND 
Mevrouw Kirsten Jenssen (Deense socia

listen): „We moeten de vrees van sommigen 
ten opzicht van een verenigd Duitsland se
rieus nemen. Daarom moeten we voorstellen 
formuleren zodat de Duitse hereniging 
plaatsvindt binnen het Europese kader. Ten
einde de ekstra-top van regeringsleiders en 
staatshoofden goed voor te bereiden moet 
het EP een speciale ad hoc kommissie 
oprichten." 

Emilio Columbo (Italiaanse kristendemo-
kraat): „We moeten snel, voorzichtig en wijs 
handelen. De Europse eenwording is een 
bron van stabiliteit en veiligheid voor Duits
land maar ook voor zijn buren. Ons antwoord 
aan Duitsland is de omschakeling van de 
Europese Gemeenschap in een Europese 
Unie". 

Valéry Giscard d'EstaIng (Franse liberaal): 
,,Bij het debat over de Duitse hereniging 
komt men veel plaatsen en data tegen: 
Moskou, Parijs, Washington. Het is normaal 
dat de twee supermachten en de vier over
winnaars van de Tweede Wereldoorlog geïn
formeerd worden. Maar men mag de Twaalf 
met vergeten. De Europese Gemeenschap is 
direkt betrokkene want alleen zij is bereid de 
Oostduitse burgers op te vangen". 

Sir Christopher Prout (Britse konservatief): 
„Het stelde ons gerust dat Bondskanselier 
Kohl na zijn terugkeer uit Moskou de moge
lijkheid van een neutraal herenigd Duitsland 
uitsloot". 

Cramon Daiber (Westberlijnse Groene): 
„We kunnen met sprakeloos blijven toekij
ken bij de ineenstorting van Oost-Duitsland. 

We moeten een Fonds oprichten dat niet 
beheerd wordt door het Internationaal Mone
tair Fonds of de Wereldbank maar dat een 
echte materiële vooruitgang mogelijk 
maakt". 

Franz Schonhüber (Duitse Republikaner, 
extreem-rechts): „Wij willen een vredesrege
ling die de grenzen regelt en het vertrek van 
de buitenlandse troepen inhoudt. Er moet 
niemand bang zijn van een verenigd Duits
land. Wij komen op voor een Europa van de 
vaderlanden en de staten". 

Karlos Garaikoetxea Urriza (Baskische re-
gionalist, Regenboog): „Voor alles staat het 
principe op zelfbeschikking van volkeren en 
regio's, dus ook het recht op zelfbeschikking 
van het Duitse volk. Daarnaast speelt ook de 
wil te verzaken aan de blokkenpolitiek van de 
grootmachten. Laat ons allen bouwen aan 
een unieke gemeenschap in het hart van 
Europa vol vrede, neutraliteit en ontwikke
ling". 
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WIJ IN EUROPA 

HIERAAN ZAL MEN U HERKENNEN 
Reeds vóór de val van de rode tiran 

Ceausescu was het gebeurd en nu achter
af weer. 

De Kamer — voordien was het de 
Vlaamse Raad — wenst ter gelegenheid 
van dergelijke dramatische gebeurtenis
sen haar stem te laten horen en stelt een 
resolutie op. Onveranderlijk is in zo'n 
resolutie sprake van een „volk" waarmee 
eenvoudig de bevolking bedoeld wordt of, 
wie weet, alleen maar het meerderheids
volk. 

STAATSBURGER 
De VU heeft doorgaans geen moeite 

met zulke teksten, behalve dan met dit 
volkse aspekt van de zaak. 

In het geval van het voorstel van resolu
tie, komende van de heer Cortois (PW), 
stelde zij bij amendement voor, aan de 
ovenivegmgen het volgende zinnetje toe te 
voegen: „ — benadrukt de verderfelijke 
rol die de denationaliseringspolitiek ge
speeld heeft in de terreur van Ceauses
cu;". 

Bovendien wilde zij in de aanbevelingen 
zelf de woorden „het Roemeense volk" 
vervangen door „de volkeren in Roeme
nië". 

Dat dit geen haarkloverijen zijn staafde 
zij met de volgende verantwoording: „Het 
vuur aan de lont van de opstand werd 
aangestoken te Temesvar, waar vooral 
Hongaren en Duitsers wonen. In hun 
woongebieden (Arad, Hermannstadt, 
Kronstadt) lag naast de hoofdstad het 
zwaartepunt van deze opstand. 

HAARKLOVERIJEN? 
Zij — en de kleinere groepen Serviërs, 

Bulgaren en Turken — werden door de 
kommunistische terreur dubbel zwaar ge
troffen: eens als Roemeens staatsburger, 
eens als niet-Roemeen. 

Europese solidariteit vereist aandacht 
voor dit aspekt, dat van wezenlijk belang 
is voor het vreedzaam samenleven van de 
volkeren." 

De volkeren van Roemenië werden dubbel zwaar getroffen door de 
kommunistische terreur. Ook het voortopige bestuur krijgt het nu hard 
te verduren. Demonstranten vielen het hoofdkwartier aan. (toto AP) 

Het heeft niet nx)gen baten. De Kom
missie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
en uiteindelijk de voltallige Kamer schaar
de zich achter een heel andere tekst. 
Daarin kwam, als resultaat van de VU-
bemoeienis, alleen nog een povere verwij
zing voor naar de verdrul̂ king van de 
minderheden. Omdat voor de VU het de-
mokratizeringsproces in Roemenië op dit 
ogenblik hoofdzaak is en omdat dan toch 
een stukje volksnationale bezorgdheid ge
uit werd (bij Cortois was hiervan geen 
spoor te bekennen), heeft zij zich dan 
maar achter die tekst geschaard. 

Maar het blijft toch typisch en bedenke
lijk dat de kleurpartijen zo hardnekkig 
afwijzend staan tegenover wat zij naar 
buiten uit als een hinderlijke kleinigheid 
wegwuiven. Het blijvende misbruik van 
het woord „volk" voor ,.bevolking", de 
weigering een onderscheid te maken tus
sen de volkeren binnen één staat, zelfs 
wanneer dit duidelijk verband houdt met 
het behandelde probleem, wijst wel dege
lijk op een geestesgesteldheid die mijlen 
ver staat van onze volksnationale opvat
ting. Bij Vlamingen zowel als bij Walen. 

K.J. 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD ,2, 
KRUITVAT KAUKASUS 

Meer dan de Oeral is de Kaukasus een 
bergwal die Europa afscheidt van Azië. Op 
die hoge bergen zit Europa en op sommige 
andere Azië te paard. Het moeilijl<e, versplin
terde terrein moest onvermijdelijk afsplitsin
gen veroorzaken van volkeren door eeuwen
lange afzondering. De gunstige voorwaarden 
voor verdediging en guerilla brachten ook 
mee dat kleine volkeren hier, beter dan in de 
eindeloze vlakten, stand konden houden te
gen imperiumbouwers en verwoestende no-
madeninvallen. 

GEORGIERS ROERING 
MAAR NIET 
KONSEKWENT 

De Georgiërs gaan in 1989 door met hun 
aktie voor onafhankelijkheid of „meer onaf
hankelijkheid" die zij in november 1988 be
gonnen. Aan de betogingen, die vooral tegen 
Gorbatsjovs voorgenomen grondwetswijzi
ging (In centralistische zin) gericht waren, 
neemt ook een bisschop deel. 

25 februari: Duizenden mensen betogen 
te Tbiisi, Georgië's hoofdstad, tegen de Sov-
jet-Unie, bij welke zij precies 68 jaar geleden 
ingelijft werden. Het is de tweede betoing in 
enkele weken tijds. 

Nacht van 8 op 9 juli: • Negentien Geor
giërs worden door het leger gedood tijdens 
ongeregeldheden na een betoging te Tbiisi. 
Honderd militairen en evenvele betogers 
worden gewond in de buurt van regeringsge
bouwen: • Naar aanleiding van deze uit de 
hand gelopen betoging vaardigt de Opperste 
Sovjet op 9 april een dekreet uit dat aanspo
ring tot etnische onrust bestraft met 3 jaren 
cel of 2.000 roebel. • Minister van Buiten
landse Zaken Edward Sjevardnadze, zelf 
Georgiër, wordt naar zijn thuisland gestuurd 
om orde op zaken te stellen. Na zuiveringen 
binnen de Georgische Kommunistische Par
tij keert de rust weer. 

Enkele dagen later brengt een officiële 
geneeskundige kommissie aan het licht dat 
bij het beteugelen van de betoging gifgas 
gebruikt is. 

Begin mei betogen duizenden mensen 
opnieuw te Tbiisi om de vrijlating van enkele 
gevangen nationalisten te bekomen en om te 
eisen dat de juiste aard van het gebruikte gas 
zou bekend gemaakt worden. 

Einde mei: „Artsen zonder Grenzen" be
vestigen, na onderzoek ter plaatse, dat het 
om gifgas gaat. Een Georgisch rapport acht 

Sovjettanks patrouilleren door de straten van een stad in Nagorno-Karabach. 
(foto AP) 

Moskou mede-verantwoordelijk voor het ge
bruik ervan. 

De Georgiërs trekken hun eigen onafhan
kelijkheidsstreven echter niet door tot in hun 
gedrag tegenover de Osseten, Abchazen en 
Adzjaren. Dit zijn kleine volkeren die over 
„autonome gebieden" binnen de Sovjet-
deelstaat Georgië beschikken. Vanzelfspre
kend willen die van onder de Georgische 
voogdij weg. Daar hebben de Georgiërs 
blijkbaar geen oren naar. Verschillende ke
ren In de loop van 1989 ontbranden onlusten 
in de Abchazische stad Soechoemi. Nationa
listische Georgiërs betogen er begin april 
tegen de eisen van de Abchazen. Dat de 
eersten kristelijk-ortodoks zijn en laatstge
noemden muzelmannen vormt in de zgn. 
ateïstische USSR nog steeds een belangrij
ke tegenstelling. 

Precies in Soechoemi, de belangrijkste 
stad van de Abchazen, een afdeling van de 
Georgische universiteit Tbiisi te willen op
richten, komt voor als een regelrechte Geor
gische uitdaging. 

Einde mei blijven de Abchazen betogen 
voor een opwaardering van hun autonomies-
tatuut. 

In augustus worden de Abchazen met 
speciale pasjes bedacht, waarmee Moskou 
hoopt de inmiddels uitaeroepen noodtoe
stand beter het hoofd te Kunnen bieden. De 
inwoners nemen de maatregel niet goed op 
en gaan in staking. 

ARMENIERS 
VANGEN BOT 

Verleden jaar al moesten wij een ,,geweld
dadig dagboek" publiceren, vol hoge cijfers 
over betogingen, gewonden en doden in de 
strijd tussen Armeniërs en Azeriërs. Want 
het is de Armeniërs niet zozeer om onafhan
kelijkheid te doen als wel om zich los te 
maken uit de greep waarin de Azeriërs een 
aantal van hen vasthouden. En de woede 
van de Armeniërs geldt meer de traagheid 
van Moskou om hen tegen de imperialisti
sche Azeriërs te verdedigen dan de graad 
van hun afhankelijkheid. 

10 januari: De vier laatste op vrije voeten 
lopende leden van het Karabakh-komitee 
worden in Jerevan, Armenië's hoofdstad, 
opgepakt. 
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15 januari: Moskou plaatst Opper-Kara-
bakh, de omstreden Armeense enclave bin
nen de Sovjet-deelstaat Azerbeidjan, onder 
rechtstreeks centraal gezag. Deze maatregel 
wordt „voorlopig" genoemd. 

Einde feburari: Niet minder dan 800.000 
(van de 4 miljoen) Armeniërs komen te Jere
van samen om de doden te herdenken die 
een jaar voordien in een Azerisch pogrom te 
Soemgajt gevallen zijn. 

6 mei: • 200.000 Armeniërs betogen te 
Jerevan om het ontslag van de Armeense 
deelregering te eisen en de vrijlating van 
twaalf nationalistische militanten. • Rond 
dezelfde lijd doen zich incidenten voor met 
Azeriërs in Opper-Karabakh. • Daar wordt, 
volgens de Sovjet-minister van Binnenland
se Zaken, steeds meer gepoogd, „alternatie
ve machtsorganen" op te bouwen (lees: een 
Armeens, niet-kommunistisch gezag) waar
door de botsingen (met Russen? zeker met 
Azeriërs) er toenemen. 

Einde augustus ontploft er een autobom 
in Jerevan. 

Eigenlijk blijft het een heel jaar lang inci
denten en gevechten regenen tussen Arme
niërs en Azeriërs, en protesten en andere 
betogingen tegen het centrale gezag. 

Begin december besluit het Armeense 
deelparlement dat Opper-Karabakh deel uit
maakt van Armenië. Meer dan een vrome 
wens is dit niet. Want het USSR-parlement 
beslist dat het gebied bij Azerbeidjan blijft. 
Dit betekent ook dat het rechtstreekse be
stuur, na amper een jaar, zich terugtrekt. 
Moskou beslist weliswaar dat aan de gren
zen van Azerbeidjan niet geraakt wordt, doch 
anderzijds dat het omstreden gebied door 
plaatselijke overheden zal bestuurd worden, 
onder toezicht van een door het centrale 
gezag benoemde kommissie. 

De Azeriërs achten zich te kort gedaan. Zij 
staken en houden alle vrachtvervoer naar 
Opper-Karabakh tegen. 

De spanning tussen Armeniërs en Azeriërs 
blijft toenemen en ontaardt gemakkelijk in 
bloedvergieten. De Armeniërs hebben tij
dens hun bewogen geschiedenis al veel 
slagen moeten venwerken, de laatste eeu
wen vooral vanwege de Turken. Ook de 
Azeriërs behoren tot de Turkse volkerenfami-
lie. 

De laatste grote volkerenmoord op de 
Armeniërs dateert van de jaren 1915-1918. In 
een poging tot verbetering van zijn faam 
opent Turkije begin januari eindelijk het ar
chief over deze gebeurtenissen, waarvan het 
de misdadige aard blijft ontkennen. 

Na het voorgaande zal het niemand verba
zen dat 90 % van de 6.000 Sovjet-burgers 
die de eerste vier maanden van het jaar 1989 
een uitwijkingsvergunning naar de Verenig
de Staten van Amerika krijgen, Armeniërs 
zijn. 

HEERSZUCHTIGE 
AZERIËRS 

Het is niet onze gewoonte — het is ook niet 
doenbaar — op nationalistische bewegingen 
buiten Europa in te gaan. En Azerbeidjan, 
dat zich nochtans tot een eind ten noorden 
van de Kaukasus uitstrekt, is wel degelijk al 
Azië en niet meer Europa: Turks en moha-
medaans. Maar ze zitten in zo'n hevig kon-
flikt met de wel degelijk Europese Armeniërs, 
dat we hen meer dan terloops moeten ver
melden. 

De versnelling waarin het streven van de 
Azeriërs naar onafhankelijkheid terecht ge
komen is, heeft een vrij primitieve aanlei
ding. De Armeniërs die op een gedeelte van 
hun republiek wonen, willen uit lijfs- en 
identieitsbehoud bij de republiek Armenië 
aansluiten. Aan Azeriërs wordt niets tekort 
gedaan. Alleen hun heerschappij over Arme
niërs zou wegvallen. Dit volstaat om po
groms te ontketenen tegen Armeense indivi
duen die, zonder aanspraak op voorrechten, 
tussen hen in wonen. 

En omdat het centrale gezag uiteindelijk, 
na lang talmen, toch optreedt om nog meer 
moordpartijen te voorkomen, keren zij zich 
ook tegen de Russen met een Volksfront. 

Het getuigt van chauvinisme, met een half 
miljoen mensen op straat te komen om te 
eisen daljle Armeniërs van Opper-Karabakh 

niet langer vanuit Moskou doch opnieuw 
door Azeriërs zouden worden bestuurd. Dit is 
nochtans wat begin september te Bakoe 
gebeurt. En het gaat gepaard met geweldple
ging op herkenbare Armeniërs en met een 
uittocht van deze laatsten. Tevens wordt een 
staking ingeluid die een volle week zal duren. 
Het is dan ook begrijpelijk dat van de weer
omstuit Armeniërs in Opper-Karabakh Aze
riërs aanvallen. 

Men vergete niet dat alle vervoer van 
levensmiddelen naar Opper-Karabakh al 
maanden lang door Azeriërs verhinderd 
wordt, zonder dat het Russische gezag daar 
drastisch tegen ingrijpt. 

Dit alles mag niet doen vergeten dat de 
Azeriërs bovendien, niet zoals de meeste 
niet-Russische volkeren, liefst zo weinig mo
gelijk door Moskou bevoogd worden. Een 
duidelijke botsing met de centrale macht, 
zoals nu naar aanleiding van hun anti-Ar
meens optreden, geeft zeker voedsel aan 
separatistische tendenzen. Deze zijn reeds 
na de Oktober-revolutie van 1917 sterk naar 
voren gekomen. Het Azerische Volksfront 
heeft dus diepere wortels dan ergernis om 
het mogelijk ontsnappen van het Armeense 
Opper-Karabakh aan hun greep. 

De Kaukasische nationaliteitenkwesties 
blijken voor Gorbatsjov de stekeligste te zijn. 
De omstandigheid dat ook in het aangren
zende Iran Azeriërs wonen en dat er funda
mentalisme in het spel is, maakt er de zaak 
niet eenvoudiger op. 

Karel Jansegers 

Armeense vrouwen met hun kinderen op de vlucht. (foto AP) 
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OOSTKANTONS 

DUITS-BELGIE 
ZONDER „WEGWIJZER" 

H
ET tijdschrift Der Wegweiser 
(DWW) is ontstaan temidden de 
debatten rond de voorbereiding 
van de taalwetten. De uitvoering 
ervan zou een ernstige breul< 
veroorzaken in het Duitse taal
gebied, doordat zij de ,,Oud-
Belgische" gebieden bij het 
franstalig taalgebied voegde. 
Sedertdien is dit Nederlands-
Duitse grensgebied praktisch 

verloren voor haar originele kuituren en bijna 
geheel verfranst. Der Wegweiser heeft zich 
nooit hierbij neergelegd, wat hem alleen tot 
eer kan strekken. 

De grondwet van 1970, die de 3 kultuurge-
meenschappen instelde, plaatste de kleine 
Duitse gemeenschap teoretisch op dezelfde 
voet als de andere, waardoor de mythe 
ontstond dat zij de best beschermde minder
heid van Europa was. Een aantal feiten bleek 
dit te bevestigen. Beschikken de duitstaligen 
niet over een eigen wetgevend en uitvoerend 
orgaan, eigen scholen, radio, pers, rechtban
ken en zelfs een aparte eenheid in het leger? 

VERFRANSINGSDRUK 
Dit alles belet niet dat deze kleine gemeen

schap onderhevig is aan een sterke en 
permanente verfransingsdruk, gepaard met 
een identiteitskrisis die zich scherp uitte in 
het debat rond de naamgeving van de instel-

53ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

zondag 25 müart199Ö-Spoftpai8ls-Antwer()en.14,30u, 

lingen: Duits of Duitstalig? Der Wegweiser 
heeft in deze steeds een eenduidige positie 
ingenomen voor eerstgenoemde. 

De steeds groter wordende macht van de 
gewesten sinds 1980 heeft de Duitse ge
meenschap in een strukturele afhhankelijk-
heid gebracht van het Waalse Gewest. Der 
Wegweiser heeft hierbij herhaaldelijk aange
merkt dat de Vlaamse Gemeenschap met de 
grondwet van 1980 zich volledig van het lot 
van de Duitse landgenoten heeft gedesolida-
riseerd. Deze kritiek is ons inziens terecht. 
Geen enkele wettelijke bepaling kan een 
volksgroep van 1 % op dezelfde voet stellen 
als de overige 99 % van de bevolking. Indien 
men deze illusie toch wilde kreëren, kan dit 
alleen door de uiteindelijke garantie voor de 
autonomie van de minderheid bij de bonds
regering te leggen, d.w.z. gelijkmatig tussen 
Vlaanderen en Wallonië te verdelen. Ander
zijds valt ook op in de perbde bestreken door 
DWW dat de grote bezorgdheid van de 

Na ruim dertig jaar verdwijnt 
„Der Wegweiser" dus uit het 
politieke landschap van DuMs-
België. Onversaagd heeft de 
groep idealisten rond dit blad 
meer dan een generatie lang de 
strijdbare geest wakker gehou
den. Veel is in die tijd veran
derd, niet alleen voor de Duitse 
Gemeenschap maar voor Bel
gië In zijn geheel. 

Bondsduitse overheden voor de volksgeno
ten in Centraal- en Zuid-Oost-Europa schril 
afsteekt tegen de totale desinteresse voor 
dezen in het Westen, wat uiteraard weinig 
bemoedigend is voor de plaatselijke initiatie
ven. 

De bovengenoemde veranderingen in het 
poliieke landschap en de kijk erop van de 
redakteuren van DWW hebben zich weer
spiegeld in de verschillende ondertitels die 
DWW heeft gevoerd. Van „Zeitschrift der 
Deutsch-Belgien" bij zijn ontstaan, over het 
gebruik van termen als het huperneutrale 
„Ost-Belgien" (1965) naar „Hochdeutsche 
Volsligruppe" (1976), — zijn wij dan de 
Nederduitse? — om te belanden bij „Deut-
scher Gemeinscliaft im Belgischen Teilstaat 
Wallonien" (1980). De totale wende komt in 
1982 wanneer het blad zich tot spreekbuis 

van de „Deutsche Volksgruppe im Staats-
wallonischen Teil des Rheinlandes" uitroept. 

DUITSE RENAISSANCT 
De volkstoehorigheid primeert nu geheel 

op de staatsidee. Hebben de redakteuren 
hun wensen voor werkelijkheid aanzien en 
zich daarmee te ver van de realiteit bewo
gen? De utopie is echter de werkelijkheid 
van morgen en alleen de toekomstige gene
raties komt het oordeel toe. Nu de na
oorlogse periode definitief lijkt afgesloten te 
zijn en de muren in elkaar storten te Berlijn, 
is het tijd dat ook de psychologische muur in 
de geesten valt. Nu het Duitse volk op het 
punt staat zijn eenheid te herwinnen en een 
nieuwe plaats in te nemen in het grote 
Europa, is het nodig dat de nieuwe genera
ties in Duits-België zich niet afzijdig houden 
van deze Duitse renaissance en zich afslui
ten in het Waals-Belgische staatsgebouw. 

Het lijkt ons echter dat de maat aan 
engagement omgekeerd evenredig is tot de 
graad aan institutionalisering en burokratise-
ring van de volksgroep. Wij hebben het groot 
genoegen gehad de laatste vijftien jaar sa
men met de Wegweiser af te leggen in enge 
samenwerking met de verantwoordelijken 
ervan, die wij hebben leren waarderen bij 
vele gelegenheden in binnen- en buitenland. 

Zonder afbreuk te doen aan wie ook wen
sen wij hulde te brengen aan de persoon van 
dr. Hubert Funk, wiens totale inzet volledig in 
het teken staat van zijn taal, volk en streek, 
steeds solidair met lotsgenoten in andere 
staten en nooit het Europese perspektief uit 
het oog veriiezend. 

Hij was voor ons menigmaal een bron van 
inspiratie en aanmoediging. Wij willen niet 
geloven dat zijn lichtend voorbeeld en dat 
van zijn medewerkers geen enkele navolging 
zou vinden. 

DWW mocht zich in Duits-België beroe
men op de benijdbare positie een blad ge
weest te zijn waarvan wenige politici toega
ven het te lezen, maar toch allemaal wisten 
wat er in stond. 

Daarom blijven wij hopen dat onder een of 
andere vorm de stem van DWW zal blijven 
weerklinken op het politieke forum. Elk volk 
heeft immers nood aan een goede wegwijser 
om het juiste doel te bereiken. 

dr. Yvo J.D. Peeters, 
Vice-voorzltter Vereniging 

van Vlaams-nationale Auteurs 
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BRUSSEL 

BRUSSEL HOOFDSTAD VAN EUROPA? 
Op 15 februari verscheen in Les dernières 

nouvelles d'Alsace een uitgebreid artilce! 
waarin op een onbehoorlijke en agressieve 
wijze Brussel wordt aangevallen en als 
hoofdstad van Europa afgewezen. Staatsse-
kretaris voor Brussel Vic Anciaux heeft ge
reageerd. 

Gezien de Zuidnederlandse geschiedenis 
van Brussel kon Anciaux, als Vlaamsnationa
list, als Brusselaar en als staatssekretaris 
voor Brussel deze beschuldigingen niet on
beantwoord laten. 

VIc Anciaux onderstreepte dat zijn pleidooi 
ten voordele van Brussel als Europese 
hoofdstad helemaal niet betekent dat hij 
blind zou zijn voor de nadelen die deze 
funktie met zich meebrengt. Anciaux kent de 
sociale ontreddering die ontstaat uit de ab
normaal stijgende grond- en huurprijzen. Hij 
beseft dat de bedreiging voor de Nederland
se taal en kuituur die uit het gebruik van de 
meer internationale talen Engels en Frans 
voortvloeit. 

Staatssekretaris Vic Anciaux: 
„Brussel is de poort op de wereld". 

Maar Anciaux beseft eveneens dat klagen 
en zagen en wijzen op de vele gevaren geen 
zoden aan de dijk brengt, en niets verandert 

aan een proces dat zich onvermijdbaar vol
trekt: Brussel wordt hoe dan ook de Europe
se hoofdstad. De staatssekretaris verheugt 
er zich over dat Brussel thans beschikt over 
een struktuur die de Vlamingen en de frans-
taligen verplicht nauw samen te werken op 
voet van gelijkheid. Vanuit deze hoofdstede
lijke struktuur kan Brussel aan de Europese 
uitdaging een afdoende antwoord bieden op 
het sociaal-ekonomische vlak. 

Anciaux riep de Belgische regering op om 
te beseffen dat de uitoefening van de hoofd
stedelijke funktie heel het land ten goede 
komt, en dat Brussel bijgevolg rechtmatig 
mag rekenen op voldoende ondersteuning 
vanuit de centrale middelen. Anciaux deed 
tevens een oproep aan de Vlaamse regering 
om In te zien dat Brussel de poort is op de 
wereld en dat een hoogstaande kulturele en 
sociale ontwikkeling van de Brusselse Vla
mingen belangrik is voor heel de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Geert Claeys 

Is de relatie vrouw-topsport problematisch en waarom wel of waarom n ie f 
Deze vraag stelde Sport 90 aan 

Miet Smet (Staatssekretaris voor leefmilieu 
en maatsctioppelijke emancipatie) 
Veronique Collard {veldloopster) 
Jacques Rogge (voorzitter BOIC) 
Mark Spaenjes (gewezen coacti van de 
nationale vrouwenploegen volleybal) 
Wilfried Meert (sekretaris-generaal van 
de Beigisctie atletiekbond) 
Walter Goettials (VTV-tennis 
Jean Marie Dedecker (nationaal 
judocodch) 
Suzy Coeck (voorzitster Bectiem Sport) 
Pascale Verbauwen (zwemkampioene) 
Miet Deckers (volleybalspeelster) 
Werner Rotsaeri (gewezen coacti van de 
ndtionale vrouwenploeg basket) 
Katrien Pauwels (kunstsctiaatster) 

Dankzij Sport 90 kunt u hun mening toetsen aan uw eigen .. 

'Ificösmóóf 
EU ZOHDER KENGETAL 

« 5/ ff 

Vanaf woensdag te koop 
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HET RAADSEL VAN EYCK 

N
IET alleen in Vlaanderen maar 
ook in Zaïre toonde Harold Van 
de Perre zijn merkwaardige dia
reeksen over Van Eyck, Bruegel 
en Rubens. Van de Perre ging 
daarbij als een kunstenaar te 
werk en ontleedde het kunst
werk op bazis van wat liet oog 
ziet. 

Vijftien jaar lang trok Van de 
Perre van zaal tot zaal met zijn 

vrondere beelden, schilderen worden uit me
kaar gehaald als waren het puzzels. 

Vervolgens ontleedde hij hun samenstel
ling op hun meetkundig en pikturaal even
wicht. Van de Perre schuwde daarbij niet het 
kunstwerk uit zijn historisch verband te halen 
en te vergelijken met kunstwerken uit een 
andere tijd. 

ECHNATON 
Sterk staaltje is de ontleding van het Echt

paar Arnolfini in de Nationale Gallery van 
Londen. Vertrekkend van wat Huizinga reeds 
stelde in Herfsttij der Middeleeuwen laat Van 
de Perre zien dat de man van het echtpaar 
wondenwel paste naast de kop van de Egipti-
sche farao Ectinaton. Aldus wordt ,,de tijdlo
ze taal van de kunst" nog maar eens aange
toond. Van de Perre paste deze techniek 
reeds eerder toe, b.v. in zijn bekroond maar 
omstreden boek over Rubens. 

Waarom kristallizeert Van de Perre zijn 
programma's rond de begrippen begrijpen, 
zien, beleven? 

Harold Van de Perre: ,,Deze drie woor
den geven recht aan de drie-dimensionaliteit 
van de mens. Dit wil zeggen dat een mens 
kunst kan benaderen vanuit zijn rationele, 
artistieke en misterieuze dimensie of aanleg. 

Rationeel staat voor wetenschap. Hier 
gaat het over „juist of niet juist" en gelden 
objektieve kriteria in bij voorbeeld kunsthisto
rische benaderingen die pretenderen weten
schappelijk te zijn. Hier domineert het begrij
pend zien: de taal van de tijd. 

Artistiek benadrukt dat een werk „schoon 
of lelijk" kan zijn. Hier gelden meer subjek-
tieve kriteria die te maken hebben met vorm-
kwaliteit en die alleen maar aangescherpt 
kunnen worden door „hoe meer men ziet, 
hoe beter men ziet en hoe beter men weet 
naar wat te kijken" (Theilhard de Chardin). 
Hier staat het beeldend zien centraal: de taal 
van het beeld. 

Misterieus verwijst naar het levensmisterie 
of zijnswonder: naar de dingen die „zijn of 
niet zijn", kortom naar de poëtische bood
schap (de verdichte vorm van waarheid) of 
het gebrek daaraan (het valse). Hier wordt 
het belevend zien bedoeld: de taal van het 
leven. 

Deze drie dimensies worden door prof. 
Van Bergen (kunsthistorikus-filozoof KU-
Leuven) in zijn grenzen-verruimend boek 
„Voorstelling en Betekenis" omschreven 

Op donderdag 1 maart a.s. om 
20u. toont BRT 2 het eerste 
deel van een zesdelige drieluik 
Van Eyck, Bruegei, Rubens. Dit 
deei kreeg de titel Het Mysterie 
Schoonheid mee en heeft het 
Lam Gods als leidmotief. Het 
tweede deel, dat een week later 
op de buis komt, werd Het Mys
terie Schtldertcunst genoemd. 
Alle uitzendingen samen vor
men het projekt Kunst Zen, 
een BRT-superproduktie die 
niet alleen in ons taalgebied 
opzien zal baren maar ook in de 
wijde wereld nog lang zal natril-
len op het netvlies. 
WIJ wil niet afwezig blijven bij 
deze artistieke krachttoer die 
aan de jarenlange studie van 
haar kultureie medewerker Ha
rold Van de Perre is ontspro
ten. 

met ,,kunsthistorisch, esthetisch en kri
tisch". 

Uiteraard verstrengelen deze dimensies of 
lagen zich in het kunstwerk tot een weefsel, 

„ ; f , * *^ 

en IS het vrijwel onmogelijk hun grenzen te 
trekken en precies te bepalen waar het ene 
niveau verschuift in het andere". 

VAN ALLE TIJDEN ~ 
Toch wil Van de Perre in de werken die 

Van Eyck ons heeft nagelaten vooral de 
diepte van de tvree laatste lagen peilen. Het 
is vanuit het zien en beleven dat Picasso kon 
zeggen dat in de schilderkunst „geen verle
den of toekomst is, maar heden", namelijk 
de schilderkunst die almaar aktueler wordt 
naarmate haar beeldende en poëtische 
kracht indringender is. Is het het watermerk 
van de grootsten dat zij in staat zijn een 
gesprek aan te gaan met iedere tijd? Of dat 
iedere tijd zich vanuit de eigentijdse gevoe
ligheid in hun werken kan herkennen? 

H. Van de Perre: „In mijn gesprek met 
Van Eyck betreed ik het kunsthistorisch do
mein vanuit de bestaande literatuur breng ik 
niets nieuws aan. I^ijn gesprek wordt per
soonlijk en dus nieuw, want van schilder tot 
schilder en van mens tot mens. 

Om dit zichtbaar te maken met beelden 
vergelijk ik zijn werk en fragmenten daaruit 
met beelden en schilderijen van andere 
schilders uit eendere tijden. In die zin ontruk 
ik welbewust beelden uit hun kunsthistorisch 
verband om ze te toetsen en opnieuw te 
verbinden met het oer-verband: de tijdloze 
schilderkunst en het leven. 

Zo dienen alle beeldkreaties, -kollages, -
ontledingen, -manipulaties en -vergelijkin
gen alleen maar om het kijken in beweging te 
zetten in de hoop dat de toeschouwer-kijker 
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„In zijn boek „Eeuwige Schoonheid" zegt de l(unsthistoril(us Gombrich: 
„Graag wou ik de ogen tot kijken aanzetten, niet de tongen losmaken. Tongen 
over de schilderkunst roeren is niet zo moeilijk; moeilijk is het met nieuwe 
ogen een schilderij te bekijken en zich te wagen op een ontdekkingstocht 
waarvan men bij voorbaat niet weet wat men van zulke reis meebrenqt naar 
huis". 

Wat ik bovenal van „mijn reis naar Van Eyck" meebreng naar huis is de 
paradoks van zijn schilderkunst en kompleksiteit van zijn wereld." 

op zijn beurt „zijn" persoonlijl< gespreid met 
Van Eyck durft te beginnen, zijn persoonlijl<e 
visie durft te vinden. Want wij hebben nood 
aan deze ontginningen omdat sctiilderlfunst 
al te uitsluitend tiet alleenrecht van de weten
schap en het woord dreigt te worden.'" 

WIJ: Wat is er dan zo biezonder aan Van 
Eyck? 

H. Van de Perre: „Geen schilder blijkt zo 
ongrijpbaar en openbaart zulk een evenwicht 
van ekstremen. Als een sinteze van de laat
gotische tijd laat zijn kunst zich tevens ver
binden met het oude Egypte, Byzantium, het 
Oosten, de Renaissance en de Moderne 
Tijden. 

Zo lijkt zijn werk hiëratisch verheven als 
een ikoon of een beeld van een farao, en 
lichamelijk nabij als een interieur van Ver
meer of een naakt van Rubens. 

Zo is zijn werk van Boergondische luister 
ven/uld. Onder de edelglans echter bijt het 
realisme van Bruegel. 

ACH 
VLAENDRE 
VRIE 

In de uitzendingen rond Van Eyck 
zijn niet alleen beeld en vraord van 
belang maar tevens werd zeer grote 
aandacht aan de muziel^ besteed. 

In de eerste aflevering werd de brug 
gelegd naar de muziek die binnen de 
Luikse school thuishoort omdat de ge
broeders Van Eyck afkomstig waren uit 
het van Vlaanderen onafhankelijke 
prinsbisdom Luik. 

Een meesterwerk is ongetwijfeld het 
zevenstemmige Ave Virgo van Johan
nes Franchois de Gemblaco, ander 
hoogtepunt is het werk van de uit Ton
geren afkomstige Johannes Rondelli. 
Werken van andere meesters verwijzen 
naar plaatsnamen uit het prinsbisdom: 
de Lantins, de Lymburgia, de Ruttis... 

In het tweede deel staat Brugge cen
traal en werd gebruik gemaakt van de 
tegenhanger van de Luikse school, na
melijk de school van Kamerijk. 

Tussen het merendeel van prachtige 
religieuze muziek valt het „politiek ge
kleurde" Comes Flandriae, en de balla
de Ach Vlaendre Vrie op. 

De uitvoeringen gebeurden zo ge
trouw, de opnamen op de vereiste 
plaatsen: doksaal, processies, omme
gangen... 

Zo lijkt zijn werk meetkundig-precies en 
koloristisch berekend, maar tegelijk is het 
primitief en gloeiend als een glasraam van 
Chartres. 

Zo openbaart zijn werk mistieke vervoe-
nng, maar middentn dit visionaire elan inven
tariseert hij wetenschappelijk-precies de tek
stuur en de aard van de dingen. 

DE ZOOM VAN 
HET KLEED 

Zo lijken de dingen verstild en tot hemelse 

rust gestold, maar tegelijk vieren zij het feest 
van materie tot in elke stof, steen of meel-
draad. 

Zo is zijn werk vervuld van vroomheid en 
middeleeuws geloof, maar middenin deze 
religieuze dimensie is de moderne agnosti-
kus reeds zichtbaar aanwezig." 

Harold Van de Perre kan deze lijst van 
ekstremen nog verder aanvullen, op louter 
beeldend vlak is zij veae van volledig. Dit 
plastisch verhaal is vanzelfsprekend de kern 
van het televizieprogramma waarin, om het 
met de makers te zeggen, heel even de zoom 
van het kleed van Van Eyck — de ongrijpba
re — aangeraakt wordt... 
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OMSLAGVERHAAL 

NAAR HET BUITENLAND 
Het projekt Kunst Zien: Jan Van Eyck is 

gegroeid uit de uitgebreide audiovisuele dia
montages die Harold Van de Pene geduren
de de jongste jaren heeft uitgewerkt rond 
onze drie wereldvermaarde schildersge-
nieën: Van Eyck, Bruegel en Rubens. 

BLIK-OPENER 
Velen die reeds vroeger één van deze 

montages hebben gezien, werden aange
sproken door de vizuele kracht en de eduka-
tieve mogelijkheden van deze manier van 
leren-kijken-naar-kunst. De plastische taai
schepping van deze universele schilderstrip-
tiek, benaderd en hertaald vanuit de artistie
ke visie van een hedendaags kunstenaar 
werkte letterlijk als een ,,blik-opener". Het 
vormde dan ook een uitdaging om deze 
boeiende beeldrijkdom in aangepaste vorm 
om te zetten in een TV-serie. 

Het projekt is tevens origineel in zijn pro-
duktieformule. Grootschalige kunstprogram
ma's zijn duur, vooral door de hoge rechten 
die muzea vragen voor opnames. Naast de 
BRT, de Nationale Loterij en de ASLK werd 
speciaal voor de produktie de vzw Vision on 
Art opgericht. 

De behoefte aan kwaliteitsvol beeldmate
riaal in het eksploderend audiovisuele en 
medialandschap neemt steeds toe. In dit 
opzicht zou de optie tot realizatie van het 
drieluik Van Eyck-Bruegel-Rubens een uniek 
aanbod zijn naar een aantal buitenlandse 
TV-stations, en tevens een uitgelezen visite
kaartje met hoog kultureel uitstralingseffekt 
voor onze ganse gemeenschap. 

„CULTURAL 
ENGINEERING' 

Godfried Van de Perre, afgevaardigd be
stuurder van Vision on Art: „Welke ge
meenschap kan trouwens een universele — 
van New York tot Tokyo bekende — drieluik 
van schildersgenieën presenteren, vertaald 
vanuit de vitale vizie van een hedendaags 
kunstenaar? 

Nu onze kultuurgemeenschap in het voor
uitzicht van de Europese eenheidsmarkt na 
1992 en de medialisering meer dan ooit een 
eigen identiteit en offensief imago zal dienen 
profiel te geven, biedt deze plastische drie
hoek rond Van Eyck-Breugel-Rubens een 
ideaal vizueel uitgangspunt en een kollektie-
ve herkenningsbodem. 

De tweeledige dokumentaire rond Jan Van 
Eyck vormt het eerste luik en is tegelijk in 4 
talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) 
gerealiseerd. Er werd bijzonder werk ge
maakt van de kwaliteit en de harmonische 
integratie van beeld-, muziek- en klankmon
tage." 

Harold Van de Perre valt in de prijzen. 

Het Van Eyck-tweeluik wordt aan de bui
tenlandse TV-stations aangeboden. Het is de 
bedoeling het daardoor gewonnen geld in 
een biezonder fonds samen te brengen. 
Daarmee kan dan gewerkt worden aan 
kunstprogramma's over hedendaagse kunst. 

Van kunst-zaken gesproken... 

De wijze van produktie is voor Vlaanderen 
nieuw. 

G. Van de Perre: „Als model van daad

werkelijke cultural engineering is het projekt 
wellicht baanbrekend in het samenbrengen 
van de sterke punten van elke participant in 
een soepele sinergie. 

De produktie werd opgevat als een kon-
traktueel en koöperatlef partnership waarbij 
elke partner zijn specifieke inbreng levert in 
de optiek dat elke partner er beter van wordt 
en deelt in het sukses. 

Resultaat is een efficiënt en pragmatisch 
samenwerkingsverband." 

WERELDVEROVERAARS 
Op het televisie-festival van Monte-

Carlo werd de dokumentaire film „Van 
Eyck, het Mysterie Schoonheid" met 
de prestigieuze URTI-prijs (de Grote 
Prijs van de Internationale Radio en 
Televisie Universiteit) bekroond. In 
deze kunstfilm pakt Harold Van de 
Perre uit met een persoonlijke visie op 
het Lam Gods, de produktie werd gese-
lekteerd uit 66 inzendingen. 

De URTI is een vereniging van ruim 
vijftig officiële radio- en televisiezen
ders die zich tot doel stelt de kulturele 
aanwezigheid op het kleine scherm te 
promoten. De jury, onder voorzitter

schap van de Spaanse auteur Fernan
do An-abel prees de kwaliteit van de 
regie (regisseur Anton Stevens), het 
ritme en de kontemplatieve benadering 
van het werk en noemde het een ver
nieuwing in de manier van televisie 
kijken. 

Onderhandelingen zijn bijna rond om 
de film en de bijhorende kunstboeken 
in de VS te verdelen. Hetzelfde geldt 
voor een Japanse firma die de hele 
reeks (na Van Eyck ook Bruegel en 
Rubens) voor wereldverspreiding wil 
uitbrengen op CD-video (laser/beeld
plaat). 
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TENTOONSTELLING 

600 JAAR 
VAN EYCK 

Rond 600 jaar Van Eyck wil de stad 
Maaseik aktiviteiten organiseren om 
haar beroemde kunstschilder te her
denken. 

Met de medewerking van figuren en 
verenigingen worden diverse tentoon
stellingen opgezet en lezingen inge
richt, met onder meer Elisabeth Dha-
nens, Roger Marijnissen en Harold Van 
de Perre. 

Het hoogtepunt van de viering ligt 
tussen 15 september en 16 december 
1990 maar reeds in juli gaan twee 
wedstrijden van start. 

De Interlimburgse Poëziewedstrijd 
Jan Van Eyck en z'n oeuvre staat open 
voor gedichten in het Algemeen Be
schaafd Nederlands en het Maaslands 
dialekt. 

Maaseik zoekt zijn rechtvaardige 
rechters heet de zoekwedstrijd naar 
een geheim woord dat kan samenge
steld worden aan de hand van de oplos
singen van een aantal vragen over Jan 
Van Eyck en het historisch stadje 
Maaseik. 

STIJL 
In de stadsbiblioteek wordt plaats 

gemaakt voor de tentoonstelling van de 
Van Eyck-biblioteek. 

In september is Maaseik het kader 
voor een bijzondere opname van het 
BRT-programma Stijl en een plaatselijk 
kunstenaar zal in opdracht van het 
stadsbestuur een kunstvi«rk kreëren 
waarin diens eigentijdse visie op het 
Lam Gods wordt vreergegeven. 

Meer inlichtingen: 011/56.57.06. 

BEZOEK INTERNATIONALE 
TENTOONSTELLING 
WAAROM VAAK ZO DUUR? 

Ter gelegenheid van het tweede eeuw
feest van de Franse Revolutie besliste de 
direktie van de Franse Musea om gelijktijdig 
in het Louvre en in het Kasteel van Versailles 
(een beetje cynisch wel, omdat het om twee 
voormalig koninklijke paleizen gaat) een ten
toonstelling in te richten, gewijd aan de 
wellicht belangnjkste Franse schilder uit de 
revolutieperiode Jacques-Louis David (Parijs 
1748-Brussel 1825). De beide eksposlties 
zijn net voorbij, maar dat belet ons met een 
licht te werpen op een bijzonder aspekt van 
het museumleven: namelijk de bruikleen van 
schilderijen. 

OMSLACHTIGE 
OPERATIE 

In goed nabuurschap ging de direktie van 
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België uitzonderlijk akkoord met de uitle
ning van twee merkwaardige doeken van 
David. De twee werken dienden natuurlijk 
eerst grondig opgefrist te worden Het eerste 
werk „De moord op Marat" uit 1793 is van 
een dergelijke waarde dat om veiligheidsre
denen besloten werd het in Parijs tentoon te 
stellen in een speciaal gekonstrueerde, ge
sloten en geventileerde vitrine. Het andere 
schilderij „Mars wordt ontwapend door Ve
nus" werd door David in 1824 gerealiseerd, 
in Brussel nogwel tijdens zijn ballingschap, 
die, ten tijden van de restauratie door vele 
Franse intellektuelen gedeeld werd. Het 

doek is van een dusdanig groot formaat (354 
X 310 cm) dat men de lijst diende te demonte
ren. Om beschadiging te voorkomen is dat 
een uiterst sekuur en dus tijdrovend werk. 

Om de goede staat van bewaring van de 
meesterwerken te waarborgen, werd beroep 
gedaan op een bedrijf, dat gespecialiseerd is 
in het vervoer van kunstwerken. Deze firma 
stelde bevoegd personeel, een adekwate 
verpakking en een vrachtwagen ter beschik
king, uitgerust met een geklimatizeerde kof
fer op luchtkussens. De temperatuur en de 
vochtigheidsgraad van deze koffer konden 
vanuit de stuurkabine permanent gekontro-
leerd worden. 

Er werd beroep gedaan op de tussenkomst 
van Interpol om een gekoördineerde samen
werking te regelen tussen de Belgische en 
Franse politie-eskortes die moesten waken 
over de veiligheid van het transport. Een 
medewerker van de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België had als opdracht 
het transport te vergezellen en aanwezig te 
zijn bij de ophanging van de werken in het 
Louvre Museum. 

De ongetwijfeld forse kostprijs van de hele 
operatie, moet uiteraard nog verhoogd wor
den met de retourkosten en de aanzienlijke 
verzekeringspremies. Het totaalbedrag komt 
natuurlijk ten laste van het Franse ministerie 
van Kuituur. Zelfs een voorzichtige raming 
durven wij niet maken, maar het bovenstaan
de geeft toch wel een indruk van het hoe-en-
waarom het bezoek aan een belangrijke 
tentoonstelling vaak duurder uitvalt dan men 
venwacht had. 

J.-L. David: De moord op Marat, olie op doel<, 1793 
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FACETTEN VAN VOORJAARSLETTEREN 
Tweemaal per jaar komen onze uitgevers 

met een nieuwe aanbieding boeken op de 
markt. De najaarsaanbieding is daarbij, met 
de Antwerpse boekenbeurs in het verschiet, 
doorgaans de belangrijkste, zeker wat de 
kwantiteit betreft, maar niet noodzakelijk 
naar kwaliteit. Deze aanbiedingen worden 
met uitvoerige brochures aan de boekhandel 
aangekondigd, voordat de boeken zelf op de 
markt zijn, kwestie van het werk van de 
boekverlegenwoordigers te vergemakkelij
ken en het noteren van bestellingen te aktl-
veren. Deze brochures staan wel bol van 
hoera-taal, waardoor de literaire objektlviteit 
doorgaans ver te zoeken is. Maar ja, verko
pen Is een vak apart. Zopas ontvingen wij de 
voorjaarsfolders van twee Vlaamse uitgeve
rijen, zodat we u nu al enig selektief uitzicht 
kunnen bieden op wat eerstdaags aan nieuw 
in de etalages zal komen te liggen. 

MANTEAU 

I 

Ward Ruyslinck: reeds 26 drukken van „Wierook en Tranen". 

Manteau is een uitgever met een rijke 
traditie, wellicht ook daarom valt ons de 
huidige aanbieding wat kaal uit, zelfs in de 
herdrukken. Al blijft een 8ste druk van de 
voortreffelijke roman „De Muggen" van Jos 
Vandeloo opmerkelijk, natuurlijk nog altijd in 
de schaduw van de 26ste van „Wierook en 

tranen" van Ward Ruyslinck. Van een ande
re topper in de herdrukken Jef Geeraerts (die 
deze maand 60 wordt) verschijnt wel iets 
schijnbaar, maar niet echt nieuws: de dub
belroman ,,lkben maareen neger—gevolgd 
door — Het verhaal van Matsombo , zowel 
in gebonden uitgave als in paperback... het 

lijkt wel opgeklopte deeg, maar ja, hij is de 
moeite waard. 

Dirk Christiaens (Etterbeek 1942) stelde 
de verzameling „De beste Vlaamse oorlogs-
verhalen" samen. In hoeverre die 25 verha
len de beste en de waarachtigste zijn, weten 
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I 

wij niet, maar de auteurslijst staat alleszins 
borg voor goede vertelkunst. Van Herman 
Portocarrero (1952) krijgen we „Grenzen en 
genezen", een dagboek over een hoogst 
aktuele problematiek, naar aanleiding van 10 
jaar Artsen zonder Grenzen. Bob Mendes 
(1928) brengt een obsederende (!) triller ,,De 
vierde soera", tegen de achtergrond van de 
internationale zwendel in kernafval. Het boek 
schijnt tegelijk ook een adembenemende 
avonturen- en liefdesroman te zijn. Over 
Mond Bles' (Vinkeveen 1945) roman „De 
Poolse weg" weten wij enkel dat hij perfekt 
aansluit op de huidige ontwikkelingen in 
Polen. Veel verwachten we alleszins van 
„Aztian" van de in ons proza meest eigen
zinnige auteur Claude van de Berge. Het 
boek is samengesteld uit vijf verhalen, die 
samen een eenheid vormen, maar ook afzon
derlijk kunnen gelezen worden. 

FACET 
Ander proza zijn de roman „Van blauw en 

gezangen" van Jef Vromant (Kortrijk 1939) 
en de verhalen „Holland-België" van Boude-
wijn van Houten (Den Haag 1939). De enige 
poëzie in de Manteau voorjaarsaanbieding is 
de gedichtenbundel „Beginselen van de ar
cheologie" van Frans Deschoenmaker (Kort
rijk 1954). Dit belooft naar onze ervaring met 
zijn vorig werk alleszins kwaliteit te worden. 
De uitgever typeert zijn auteur als ,,Een 
aristokraat van het woord of de dichter als 
archeoloog". 

Jos Vandeloo: 
„De Muggen" al aan achtste druk 
toe. 

De uitgeverij Facet (vMrheen Walter Soet-
houdt) had het goede idee om haar voor
jaarsbrochure een ,,Ten Geleide" mee te 
geven. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat in 
het Facet-fonds de nadruk ligt (maar niet 
uitsluitend) op boeiende, maar hoogwaardi
ge kinder- en jeugdboeken. Tegelijk deelt de 
uitgever een paar rake trappen uit en verde
digt zijn verder in de folder omschreven 
aanbieding, waar we dan ook enkele titel- en 
auteursfacetten uit lichten. 

De uitgever verzekert vooraf de boekhan
delaar: één ding is zeker, het schaamrood is 
niet in de buurt als er Facet boeken zijn. 
Nemen we bijvoorbeeld „Robin van Sher
wood" van Richard Carpenter, het eerste 
boek in een reeks van drie over Robin Hood, 
die voor televisie werd bewerkt. „Joel en de 
vleermuis" werd zoveel malen bekroond, dat 
een opsomming van de onderscheidingen te 
ver zou voeren. De twee nieuwe titels van 
Richard Horowitz doen wel wat huiveren 
vermoeden, evenals het ,,Griezelavontuur 
op Wervelwind Berg" van Margaret Mahy, 
een van de grote dames van het jeugdboek. 
Ook „De maan van Emiyn" van Jenny Nim-
mo heeft wat griezelige trekjes, maar „De 
wereldkampioen slopen" van Ken Roberts 
schijnt dan weer één en al krankzinnige pret 
te worden. 

De volwassenen moeten het bij Facet 
stellen met „Gevaarlijke liefdes", een boek 
voor kunstzinnige eroten van Antoine Wiertz 
en ,,Kean", een eerder onbekend maar intri
gerend toneelstuk van Jean-Paul Sartre 
(naar Alexandre Dumas). 

Het Plus-Sparen van 't Blauwe Fabriekje. 

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

geld ook meer laten renderen.^ Kan ook 
iedereen... die doet zoals ik. Want bij 
"t Krediet aan de Nijverheid geniet ik nu 
van het "PLUS-SPAREN"! 

Al het geld dat ik vóór 30 juni "90 
op m n spaarboekje stort krijgt een uitzon
derlijke aangroeipremie van lJ5%f bovenop 
*Wtltiliik nia\inuini Op i.i.irh.isis 

de basisintrest van 3.757o. Moet ik "my 
money" wel laten staan tot 31 december '90. 
'k Zou voor minder! 

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

AT men zich enkele ja
ren geleden nauwelijks 
kon voorstellen, is dat 
er diverse tentoonstel
lingen in verband met 
het kinderboek door
heen heel Nederland 
werden gehouden (en 
worden!). Naast Om
slag (een Zeeuws ini
tiatief om omslagteke

naars van kinder- en jeugdboeken in het 
zonnetje te zetten) dat zowel door heel Ne
derland reist, is er ook Vrouw en/in kinder
boekillustraties, van de Amsterdamse stich
ting Amazone. De eksposltie geeft een over
zicht van het beeld van vrouwen en meisjes, 
dat naar voren komt in het werk van kinder-
boek-illustratices. Tot 22 oktober liep — en 
dat enkele maanden lang — Met rooie oor
tjes en vochtige ogen, een literair historische 
benadering voor het jeugdboek, als over
zichtstentoonstelling in het Arnhemse Open
luchtmuseum. Terwijl in de meeste Neder
landse kinderboekwinkels regelmatig ten
toonstellingen worden gehouden met vooral 
illustraties van bekende kinderboekillustrato
ren. 

Het is in dit klimaat dat bij uitgeverij 
Querido De hele BIbelebontse berg kan 

verschijnen, en ook dank zij een ruime subsi
die van het ministerie van Welzijn, Volksge
zondheid en Kuituur (VVVC). Het vertelt de 
geschiedenis van het kinder- en jeugdboek 
in Nederland en Vlaanderen. Dit laatste ech
ter maar tot 1985, zodat hierbij de stroomver
snelling van de jongste jaren wordt gemist. 
Het wel erg mooi uitgegeven boek, behan
delt de geschiedenis van het kinderboek op 
een volwassen manier, maar hier en daar 

De Nederlandse kinderboeken
week was In 1989 een flnan-
cleei sukses voor de kinder» 
boekwinkels. Het voor de boek
handel ekskluzieve kinderboe
kenweekgeschenk - voor het 
eerst echt gratis in Nederland 
- van suksesauteur Paul Bie-
gel, zorgde voor een stijging 
van het omzetcijfer in de kin
derboekenweek van gemiddeld 
37 %. 
In Vlaanderen zijn er niet zo'n 
juiste cijfers terug te vinden, 
maar het feit dat het kinderboe
kenweekgeschenk hier te lan
de in grote getale door een 
financiële instelling wordt uit
gedeeld, maakt dat een boek-
handeibezoek - waar moef ge
kocht (net zoals In Nederland 
trouwens) om het geschenk te 
krijgen - niet zo voor de hand 
ligt 
Het klimaat rond het kinder
boek in Nederland is gewoon 
gunstig, zeggen de betrokken 
boekhandelaars en de promo
tiekommissie voor het Neder
landse boek doet ook alles om 
die opwaartse trend nog hoger 
te stuwen. 

zijn er wel enkele kanttekeningen te plaat
sen. 

VAN PROPERE 
PROFITELYCE BOEKEN 

Van de middeleeuwen tot heden vertellen 
diverse opstellen de geschiedenis van het 

Het klimaat rond het kinderboek 
wordt steeds gunstiger. 

kinderboek, dat in eerste instantie niet be
stond, of toch niet speciaal voor de jeugd 
geschreven boeken. Schoolboeken wel, 
vooral voor het leren van Latijn, want de 
bijbel bestond in die tijden alleen maar in 
het... juist. Dan volgde als vaste prik berijm
de zedenboekjes als de Disticha Catonis en 
Facetus en de fabels van Avianus. Volgens 
Cicero en later Vergilius, Ovidius en Statius. 
Dat allemaal had men achter de kiezen als 
men twaalf was. Later werd er vertaald naar 
de volkstaal en een der eersten was weer 
Disticha Catonis. 

Alhoewel wordt beweerd dat dit boek niet 
voor specialisten is bedoeld, zal de argeloze 
lezer met een aantal onvertaalde Middelne
derlandse teksten wel problemen kunnen 
hebben. 

Leveren de middeleeuwen geen duidelijk
heid, het verandert met het einde van de 
vijftiende, begin zestiende eeuw. De boek
drukkunst bloeit, het onderwijs ook, dus kan 
ook de jongere lezer zijn portie letters vreten. 
Het is ook de tijd van de religieuze troebelen 
en een man als Luther slaat de macht van het 
woord zeer hoog aan, evenals zijn volgelin
gen. Hij beschouwt de boekdrukkunst als 
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een Godsgeschenk, dat hem in staat stelt 
zijn opvattingen te verspreiden om het „ware 
geloof" te herstellen. 

DE ZEVENTIENDE EEUW 
De zeventiende eeuw brengt humanisme 

en reformatie en het kinderboek ontsnapt 
daar ook niet aan. Het humanisme, vóór alles 
een onderwijsbeweging, stelde de ideale 
vorming van de jeugd in intellektueel en 
maatschappelijk opzicht voorop. De reforma
tie wilde enkel haar leer verspreiden. Dan 
was er ook de scheiding in het katolieke 
Zuiden en het protestantse Noorden, die in 
1585 met de inname van Antwerpen door de 
Spanjaarden, een feit was geworden. Grote 
groepen Zuidnederlandse kooplui, am
bachtslieden, intellektuelen en kunstenaars 
trokken om geloofs- en ook wel ekonomische 
redenen naar het Noorden. Met hen kwamen 
ook vele onderwijzers, boekdrukkers, uitge
vers en boekhandelaren. 

Amsterdam werd de drul<kersstad bij uit
stek. Tussen 1578 en 1630 vestigden zich er 
ongeveer 30 Zuidnederlandse drukkers en 
boekverkopers. In de jonge republiek worden 
meer boeken gedrukt dan in alle andere 
Europese landen samen. Het grootste deel is 
bestemd voor de internationale markt. Bin
nen de eigen kuituur is het boek vaak een 
kombinatie van lezen en kijken, een stroom 
van pamfletten, volks- en kinderprenten en 
volksboekjes zien het licht.Hoe veel en graag 
men las blijkt uit de overvloed aan populaire 
geschriften voor jong en oud: almanakken, 
volksboeken, sprookjes, raadsels, moralize-
rende geschriften, brievenboeken en hand
leidingen voor de kunst van het leven. 

DE ACHÏÏIENDE EEUW 
In de depots van het Nederlands Open

luchtmuseum te Arnhem ligt een juweeltje, 
dat op zichzelf de door velen verdedigde 
stelling tegenspreekt dat vóór 1778 geen 
echte Nederlandse kinderlektuur bestond. 
De titel l/ermaa/f der Jonkheyd I bestaande 
in Verscheyde Afbeeldinge van veelderlei 
Figuuren, Als Menschen /Beesten / Vogelen 
I Visschen I etc. Zeer bekwaam voor de 
Jeugd om te leeren Teekenen, Schilderen, 
en alzo tot uwe playzier te gebruiken. 

De hier afgedrukte zeventiende eeuwse 
houtblokken "komen ook voor op diverse 
centsprenten, van een uitgeverij die ophield 
te bestaan in 1794. Al staat de juiste datum 
van uitgave niet vast, er kan haast met 
zekerheid worden gesteld dat het van veel 
vroeger is dan de gestelde datum. 

Het bekendste schoolboek over vader
landse geschiedenis dateerde reeds van 
twee eeuwen ervoor en was nog altijd popu
lair, terwijl de vreselijke Franse tirannie be
schreven werd met een propagandistische 
tendens, die nu nog steeds In trek Is. De 
Fransen worden hierin afgebeeld als dieven, 

rovers en moordenaars, die er niet voor 
terugdeinzen borelingen in het vuur te wer
pen. 

Het grote blok is uiteraard de twintigste 
eeuw, het Is dan dat het boek In de stroom
versnelling gaat, want steeds meer mensen 
kunnen lezen en schrijven. De sociale strijd 
maakt dat ook kinderen van minderbedeel
den eindelijk tot lezen komen. Het kinder
boek zit, naast alle andere genres, in de lift 
en er verschijnen er zoveel, dat de auteurs 
gekozen hebben om per genre te gaan 
werken. Dit brengt natuurlijk mee dat bepaal
de veelschrijvers haast niet aan bod komen, 
dat weer andere auteurs wel worden ver
meld, maar dat je nauwelijks Iets over hen
zelf verneemt, terwijl veel hiervan wél terug 
te vinden valt. 

DE TWINTIGSTE EEUW" 
Het historische jeugdboek, het avonturen-

boek en het kindervers worden behandeld 
door Harry Bekkering en van het laatste 
heeft hl] duidelijk kaas gegeten. Aukje Hol-
trop, recensente van Vrij Nederland, heeft 
het over het komische kinderboek, het meis
jesboek, sprookjes en fantastische vertellin
gen, de werkelijkheid in het kinderboek en 
het maatschappijkritische kinderboek. Dan 
heeft Kees Fens het in zijn tekst over de 
verloedering die er is ontstaan tegenover het 
kinderboek. Hij vergelijkt de kinderhemel van 

vroeger, waar alle kinderen voor hen bestem
de boeken lazen, met de tegenwoordige 
neiging om boeken in vakjes te plaatsen, 
gericht op leeftijdsgroepen, klassen, gods
diensten, geslacht, maar ook naar al of niet 
vermeende kwaliteiten. Het boek zelf Is vol
gens Fens meer voonverp van aandacht dan 
het kind, het passende boek van eens is 
gevolgd door het hopelijk passend kind. Er 
zijn volgens Fens in deze eeuw zoveel kin
derboeken geproduceerd, dat het erop lijkt 
dat het ideaal — elk boek zijn eigen kind — 
nagestreefd is. 

Toch is het jammer dat het schoolboek niet 
wordt behandeld en vooral de specialisaties 
voor beginnende lezers en kinderen met 
leesmoeilijkheden, het nivolezen. Jammer 
omdat de lijn uit vorige hoofdstukken niet 
wordt doorgetrokken. 

Emiel Willekens, voormalig direkteur van 
de Antwerpse stadsbiblioteken, en voorzitter 
van de raad van bestuur van het Nationaal 
Centrum voor Jeugdliteratuur, geeft een dui
delijk overzicht voor Vlaanderen, waarin wel 
eens wat ontbreekt, maar door de band 
genomen toch best volledig is. Na enkele 
hoofdstukken over de reklame, het uiterlijk 
en de tipografie zijn we aan de uitgeverslij-
sten, noten en bibliografie, maar dan hebben 
we 710 pagina's achter de kiezen. 

— De hele BIbelebontse Berg. Uit Querido, voor 
Vlaanderen Singel 262. Gebonden. 710 biz., 
1.900 fr. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Boekje open 

Het verschijnen van Paul Vanden Boeynants voor de parlementaire 
onderzoeliskommissie banditisme/terrorisme braclit het call girl-

netwerk ter sprake van Tuna Fortunato. Maar wie stond eigenlijk In 
haar adresboekje? Deze week in Knack. 

Geheim dokument 
De abortuskwestie heeft de Volks
unie grondig verdeeld. Een geheim 
dokument legt de pijnlijke 
pluralisme-diskussie bloot: deze 
week in Knack. 

Goed en kwaad 
Teoloog Edward Schillebeeckx 
ziet niet in waarom gelovigen en 
ongelovigen een verschillende op
vatting over abortus moeten heb
ben. Een interview met hem, de
ze week in Knack. 

Pfeiffer superster 
Hollywoods ster van de jaren '90, 

Michelle Pfeiffer, toont zich in 
riskante karakterrollen kwets
baar, ontroerend en erg sexy. In 
The Fabulous Baker Boys etaleert 
ze onvermoed zangtalent. Pfeif
fer, deze week in Knack. 

Vincent en de handel 

Z'n ooms-kunsthandelaren drop
ten hem in hun business, maar na 
vier jaar had Vincent van Gogh er 
genoeg van. Hij begon aan een 
immens oeuvre, waar de kunst
handel een eeuw later nog alsmaar 
rijker van wordt. Deel drie van 
een serie in Knack. 
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HERMAN VAN VEEN: „BLAUWE VLEKKEN" 
De dinamiek en vindingrijkheid van Her

man Van Veen is na al die jaren verre van 
uitgeblust: amper rondde hij in het najaar af 
met een tiende editie van „Kinderen voor 
kinderen", waarvan de elpee inmiddels plati
na haalde in Nederland, of hij was al bezig 
aan de eerste nummers van „Nummer elf", 
waarin hij voor de televisie-uitzending (in 
november '90 op de buis) de hoofdrol speelt I 

Om de jaren negentig in te zetten pakt hij 
nu uit met de nieuwe show „Blauwe vlek
ken". De Vlaamse toernee is inmiddels in 
een mum van tijd vrijwel uitverkocht. Voor de 
tien optredens te Leuven, Kortrijk, Gent en 
Hasselt bleven er bij de aanvang slechts 
enkele plaatsen in de nok over. 

KUSJE GEVEN 
„Wi j" gingen zijn première in de Leuvense 

Stadsschouwburg bekijken, en stelden vast 
dat Herman Van Veen de moeite overwaard 
blijft. Simboliek en klowmneske toestanden 
blijven zijn belangrijkste ingrediënten, omlijst 
door een (kleiner) aantal sfeerscheppende 
liedjes en vooral boeiende ludieke teksten, 
soms op het randje van het cynische af. De 
zwart-witte dambordmantel die hij bij de 
aanvang en op het einde om heeft, plus de 
soms surrealistische en pittige grappen, ge
ven de show een zeer eigen dimensie. Voor
opgenomen bandjes pikken op de sekonde 
in, waarna zijn vierkoppige begeleidings
groep onder de leiding van Erik Van der 
Wurfif (aan piano en sintesisers) overneemt, 
puur vakmanschap I Reuze flaphoeden zijn 
de muzikale tegenspelers. Geïnspireerd 
door de recente Japanse televisiefeuilletons 
gooit hij er erotisch getinte stukjes tussen
door, en vedette-aanstellerij wordt met Pres-
ley-heupbewegingen, tot groot jolijt van het 
talrijke publiek (voor meer dan de helft stu
denten) sterk gerelativeerd. Prachtig is tus
sendoor het kinderliedje „Kusje geven". 

Na de pauze komt de klown in hem boven. 
Ook de viool komt volop aan bod, in tragi
komische toestanden. Een liedje later pakt 
hij met een potje striptease uit, dat enkele 
ogenblikken verder niks anders blijkt te zijn 
dan een verkleedpartij voor een tennisset. 
En een (John Mc Enroe indachtige) slowmo
tion is een der meest gesmaakte hoogtepun
ten van de show. Applaus en entoesiasme, 
dat hij als een dirigent manipuleert, en waar
bij hij zijn medewerkers, waaronder de Brus
selse (!) danseres Muriel Janssens voorstelt. 
Zij staat Van Veen, vooral naar het einde toe, 
met overgave bij om het visuele aspekt, solo 
of in dialoogvorm, naar voren te brengen. 
„Herman Van Veen brengt de Grote kunst 
die Kleinkunst is", schrijft de Frankfurter 
Algemeine over zijn recente toer aldaar, en 
daarmee kunnen we volop instemmen. 

Van Veen brengt de Grote Kunst die Kleinkunst heet. 

RODE WANGEN: 
20 KINDERLIEDJES 

De kinderliedjes die Herman Van Veen 
(een Harlekijn Produktie, hier uitgebracht 
door Polydor) hebben met veel te maken met 
de traditionele werkjes noch met wat de 
Sinterklaas Kapoentjes of de Wamblientjes 
brengen. Een nummer als „Toveren" dat na 
„De clowns" komt én inzet, en het overbe
kende ,,Opzij" zijn voorbeelden van hoe Van 
Veen het jonge volkje aanspreekt: poëtisch 
en sprookjesachtig, zonder evenwel de reali
teit uit het oog te verliezen. Tussendoor vind 
je een liedje op tekst van Annie Schmidt, een 
dansliedje uit zijn tekenfilmserie „Alfred J. 
Kwak", het mooie zelfgepende instrumenta
le „Zo vrolijk" (van „in 't land van Ooit") en 
het weemoedige ,,Kusje geven", dat hij ook 
in zijn nieuwe show brengt. Op de ommekant 
een bloemlezing waarbij hij de lijn doortrekt 
met een keuze uit Alfred Jodocus Kwak, om 
heel stil naar te luisteren.,,Hallo, ik ben een 
zanger", zingt hij naar het einde toe, en dit is 
een ludieke belijdenis in zijn vertrouwde 
uptemporitme en stijl. Een aanrader! 

Dit weekeinde is hij (van donderdag t/m 
zaterdag in het Hasseltse Kultureel Centrum, 
en van 2 tot 31 maart voor 22 voorstellingen 
in de Antwerpse Arenberg, waarvoor je best 
meteen boekt! 

S.D. 

53 ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Zondag 25 moort ï990 • SpofIga!eis-Antwerpen.t4,30u. 
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COREMANSKRING 
BESTAAT TIEN JAAR 

De Vlaams-Nationale Kulturele Kring Co-
remanskring uit Antwerpen vierde zijn tiende 
verjaardag. Voor dit tienjarig bestaan organi-
zeerde de l<ring een benefietfestival met 
deelname van verscfieidene Icoren en musi
ci. De opbrengst komt ten goede aan twee 
instellingen voor kinderen met een handicap. 
Goeverneur KInsbergen was aanwezig bij de 
overhandiging van de opbrengst in het Ant
werpse Elzenveld. 

Tien jaar geleden staken een tiental 
Vlaamsnationallsten samen met Hugo Cove-
liers de koppen bij elkaar en stichtten de 
Coremanskring. Covellers werd voorzitter en 
hij bekleedt nu nog steeds deze funktle. 

In de tien voorbije jaren heeft de Core
manskring heel wat inspanningen geleverd 
om het Antwerpse podium- en kultuurgebeu-
ren te promoten in en bulten het groot
stedelijk gebied. Hierbij stond steeds de 
betrachting voorop om bij een ruim publiek 
belangstelling te wekken voor Antwerpen als 
kulturele groeipool. 

OPDRACHT 
De Coremanskring beschouwt het als zijn 

opdracht de link te leggen tussen de Vlaam
se kultuurproducenten en de kultuurkonsu-
menten. Bij de uitwerking van de program-
matie werd steeds een zorgvuldige selektie 
gemaakt uit het brede kulturele aanbod 
waarbij kreativitelt, autentlclteit en originali
teit als normen werden gehanteerd. Als 
Vlaams-nationale kultuurvereniging gaf de 
kring podiumkansen aan jong Vlaams talent 
en aan veelbelovende artiesten met een 
groeiende internationale faam. 

Naast het organizeren van podiumgebeur
tenissen werkt de kring over gans Vlaande
ren Initiatieven uit om de individuele kuituur-
participatie te stimuleren. De Coremanskring 
legde hier vooral de klemtoon op het taalge
bruik. De kring streeft immers naar een 
henwaardering van de Nederlandse taal, als 
sleutelelement in de kulturele interakties. De 
resultaten van deze wedstrijden werden sa-
mengebundeld in de verzorgde publikaties 
„Ons leefmilieu, landschap zonder seizoe
nen" en ,,Korte verhalen". 

AKTUEEL 
De Coremanskring wil als sociaal-kulturele 

vereniging ook aktief deelnemen aan de 
maatschappelijke dikussie rond aktualitelts-
vraagstukken. Hoewel de kring werkt vanuit 
een Vlaams-nationale visie, ligt het niet In de 
bedoeling aan duiding te doen. Bedoeling is 
wel eerlijke en originele informatie te ver
spreiden op basis waarvan de toehoorder 
zijn eigen persoonlijke visie kan vormen of 
verbeteren. 

Bij de keuze van de ondenwerpen voor 
voordrachten en debatten geeft de kring 
uiteraard de voorkeur aan tema's die aan
sluiten bij het Ideeëngoed van het volksnatio-
nalisme. Op die manier draagt de Coremans
kring bij tot de realisatie van een zelfbewuste 
Vlaamse gemeenschap en tot de persoonlijk
heidsvorming van van het individu. 

De kring werkt regelmatig samen met 
andere organizaties zoals het A.N.Z. en de 
Halewijnstichting en is aangesloten bij het 
Rodenbachfonds Federatie Vlaamse Krin
gen. 

In november 1989 organizeerde de Core
manskring een benefietfestival,, Een wereld 
vol klanken" in Elzenveld. Aan het koncert-
gebeuren werd deelgenomen door heel wat 
solisten en de koren Scaldis Cantat, Musica 

Edward Coremans: advokaat, volks
vertegenwoordiger maar vooral fla
mingant. 

Nova en het kinderkoor Mia Vinck. Ook het 
Phalesius Consort trad op. 

BENEFIET 
De publiek belangstelling voor dit gebeu

ren was erg groot zodat ook financieel een 
goede zaak werd gedaan. De opbrengst was 
namelijk bestemd voor twee instellingen voor 
kinderen met een handicap. 

Tijdens een bijeenkomst In Elzenveld kon 
de Coremanskring een check van 70.000 fr. 
overhandigen aan vertegenwoordigers van 
het Instituut Spermalie in Brugge en het 
Stedelijk Mytylinstituut in Brasschaat. Het 
Instituut Spermalie richt zich tot kinderen 
met een zintuiglijke handicap. Het Mytylinsti
tuut helpt kinderen met een motorische han
dicap. 

Goeverneur Kinsbergen was de eregast bij 
de overhandiging van de checks en gaf zijn 
visie op het gehandicaptenbeleid in ons land. 

De eerstvolgende aktiviteit van de Core
manskring is een uitstap naar Amsterdam. 
Op 1 mei organizeert de kring een tocht naar 
Amsterdam om er de tentoonstelling rond 
Vincent Van Gogh te bezoeken. 

De kring geeft ook nog een lp uit met 
liederen van Jef Van Hoof. Kostprijs 550 fr. 
Inlichtingen over beiden zijn te bekomen op 
het sekretariaat van de kring: J. Liesstraat 2, 
2018 Antwerpen. Tel.03-238.82.08 

ANDRES EDWARD 
COREMANS 

Edward Coremans werd in Antwer
pen geboren in 1835. Na zijn studies 
aan het Antwerps ateneum behaalde hij 
in 1859 het doktoraat in wijsbegeerte 
en letteren in Luik. Aan de vrije univer
siteit van Brussel voltooide hij in 1861 
zijn studies in de rechten. 

Datzelfde jaar werd hij sekretaris van 
de Nederduitsche Bond en in 1865 
werd hij voorzitter van die vereniging. 
Hij bouwde zijn politieke karrière op in 
de Meetingparlij. Van '64 tot '68 was hij 
provincieraadslid, van '66 tot '72 ge
meenteraadslid en in 1868 werd hij 
volksvertegenwoordiger. Tot kort voor 
zijn dood in 1910 bleef hij in het parle
ment zetelen namens de Meetingpartij. 

In de Kamer was hij gedurende een 
twintigtal jaren de verpersoonlijking 
van de Vlaamse Beweging. Uit zijn 
initiatief zijn vier taalwetten ontstaan: 
die betreffende de rechtspleging van 
1873 en 1891, en die betreffende het 
hoger, normaal en middelbaar onder
wijs van 1883 en 1910. Verschillende 
andere taalwetten heeft hij tot stand 
helpen brengen. 

Hij werd in de Kamer opgevolgd door 
Frans VAn Cauwelaert. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 29 
HORIZONTAAL 

1. Die caféhouder betekent heel wat (5) 
3. Hij verfraait de serre (7) 
7. Die muziek komt van welriekende plan

ten (10) 
10. Aan alleman laten zien (14) 
12. Oppassen (5) 
14. Wat er zo uitziet, heeft z'n beste dagen 

gehad (7) 
15. Zo lang lijkt een uur te duren als men 

moet wachten (4) 
16. Zulk rumoer kun je alleen maar met de 

mensen uit je straat maken (12) 
18. Dat stuk kan tijdelijk een lichaamsdeel 

zijn (4) 
19. Dat komt ervan als men iets steeds maar 

op de lange baan schuift (9) 

VERTIKAAL 

2. Er blijkt toch iets te mankeren aan het 
heelal (12) 

4. Je kunt dan wel tegen een bepaald 
kledingstuk zijn, maar je gaat op de weg 
tenminste niet schuiven (8) 

5. Heel brave mensen hoor, maar in hun 
eigen omgeving tellen ze niet mee (6) 

6. Die Is niet weg te branden uit de plaats 
waar hij vandaan komt (10) 

8. Spleetvormig dorp tussen twee autowe
gen in het Antwerpse (4) 

9. Die munt is in rook opgegaan (5) 
11. Ingedeukte, zielige figuur (5) 
12. Luidruchtig muzikaal dorp (8) 
13. Je moet erom lachen, of je wilt of niet (8) 
16. Drankgelegenheden die er afstotend uit

zien (4) 
17. Aartsengeltje (3) 

OPLOSSING OPGAVE 28 
Horizontaal: 4. waadplek; 7. duikers; 
8. spel; 11. operatie; 12; verpakt; 13. 
halsdoek; 14. heir; 15. kliederen; 16. 
gravers. 

Vertikaal: 1. zandloper; 2. advieskolle
ge; 3. alle; 5. kasteelheren; 6. spre
ken; 9. raadsels; 10. titel; 13. heelal. 

WINNAAR 
OPGAVE 27 

Tussen de zeer weinige korrekte oplossin
gen heeft Linda De Meester haar meester
schap bewezen. In de Martelaarslaan 164 te 
9000 Gent wordt binnenkort een pakje afge
leverd I 
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SATERDAG 
Mandela stelt blanken gerust 
over toekomst: 
„Je moe nie huil nie, je moe nie 
treurnicht" 

Abortusdebat In de Kamer: 
Kompromis nog niet in embryona
le fase. 

Eksplosieve toestand In Tadz]!-
kistan 
Zoals de tijdbom hier tikt, tikt ze 
nergens. 

Urbanus 
Beste Maatjes met Bea 

„De wijze houdt zich op de achter
grond, maar in werkelijkheid staat 
hij vooraan." 

Lao Tse 
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DËVOORZITTER 
STAPT OP 

G
ALLEE werd ook ekstreem kon-
servatisme verweten. Hij stond 
afkerig tegenover elke voorge
stelde verandering. Hij was 
geen man van zijn tijd. 

Zachtjes wordt ook gefluis
terd dat hij een rol zou hebben 
gespeeld in het uiteindelijke 
verdwijnen van de ploeg Lam-
bert. Hij zou zich hard hebben 
opgesteld in verband met de 

door de mogelijke sponsors te storten waar
borgsommen. Meerdere renners staan daar
door vandaag met lege handen op straat. 
Toch betwijfelen we of Gallée in deze ver
keerd heeft gehandeld. De voortdurende 
perikelen rond de ploeg Lambert/ADR stel
den de wielersport sportief en kommercieel 
in een kwaad daglicht. Zij tastten de geloof
waardigheid van het ganse bedrijf aan. 

Konklusie is dat de wielerbond, wiens 
aktiviteiten, macht en rijkdom (?) zich hoofd
zakelijk in het Vlaamse landsgedeelte situe
ren, niet langer zal gestoord worden door 
een vertegenwoordiger van de minderheid. 
Opvolger wordt Ernest De Vuyst. Hem wacht 
geen gemakkelijke taak. De Belgische wiel
rennerij vecht sportief al jaren tegen de 
aanslepende krisis. Er werden al tientallen 
diagnoses gesteld maar er werd nooit inge
grepen. In de komende maanden zal her
haaldelijk moeten worden gekozen. Het mag 
immers duidelijk zijn dat de Internationale 
wielersport onder Hein Verbruggen nieuwe 
wegen is ingeslagen en dat wie niet volgt 
gewoon afvalt. Zo is dat. 

Kenschetsend was dat De Vuyst in zijn 
eerste interviews vertelde dat het imago van 
„het veloke" moest worden opgepoetst. De 
wielersport moet opnieuw aantrekkelijk wor
den voor kapitaalkrachtige sponsors. Wie 
positieve publiciteit nastreeft, en dat Is toch 
de bedoeling van alle adverteerders, is niet 
gediend met voortdurende hele of halve 
verdachtmakingen, met berichten over wan
betalingen, met dreigementen van renners 
die voortijdig — een kontrakt is in het milieu 
maar weinig waard — willen opstappen om
dat ze elders plots (meestal na een onver
wacht sukses) meer kunnen verdienen. 

We kunnen De Vuyst begrijpen. De man 
verdient krediet. Maar hij mag zeker niet 
blind blijven voor de sportieve problemen. 
Onze wielrennerij moet worden geherstruk-
tureerd indien ze internationaal kompetitief 
wil blijven. Daarvoor zal moed en eendracht 
nodig zijn want in ons land zijn de wielertradi-

ties nog een stuk taaier en ouder dan de 
Waalse bondsvoorzitters. 

ONDER DAK 
Het al bij al nog plotse verdwijnen van de 

ploeg Lambert was een klein drama voor de 
renners die bij hem een dak boven hun hoofd 
meenden te hebben gevonden voor 1990. 
Ploegleider Jules De Wever is nu op zoek 
naar sponsors om althans nog een regionale 
ploeg gestalte te kunnen geven. De helpers 
van Eddy Planckaert zouden op die manier 
toch nog hun brood proberen verdienen. 

Eddy zelf ging de weg naar Canossa, naar 
Peter Post. Uitgerekend de ploegleider die 

Hector Galtée, de biersteker uit 
Tertre, is opgestapt als voorzit
ter van de Belgische Wieler
bond. Zijn ontslag kwam als 
een halve verrassing. Insiders 
meenden dat de Waai het zou 
rekken tot de volgende verkie
zingen, dat hij zijn ambtster
mijn zou afmaken. 
Officieel heet het dat Galiée om 
gezondheidsredenen ht^ft ont
slag genomen. Dat zou slechts 
gedeeltelijk waar zijn. De voor
zitter heeft in de voorbije jaren 
eigenlijk onophoudend onder 
vuur gelegen. Ondanks hij bij 
zijn ambtsaanvaarding het te
genovergestelde had beloofd, 
bleef Gallée koppig eentalig. 
Zonder tolk naast zich kon hij 
zijn eigen bond amper leiden. 
Een echt Belgische toestand 
dus. 

hij destijds kwaad de rug had toegekeerd, 
stak hem nu de helpende hand toe. Natuur
lijk heeft Eddy zwaar moeten inleveren en 
ook zijn statuut werd „gedevalueerd". Van 
hem wordt venwacht dat hij voortaan de spurt 
voor Van Poppel aantrekt... Planckaert mag 
dan nog luid verklaren dat hij dat de logika 
zelf vindt aangezien de Nederlander intrin-
sieker sneller zou zijn, het moet „de kleine" 
toch pijn doen. 

Nog een korte bedenking toch omtrent 
Peter Post. De lange Nederlander is een 

Nest De Vuyst volgt Hector Gallé op 
als voorzitter van de Wielrijdersbond. 

(foto M. De Waele) 

klasse apart. Seizoenenlang ai slaagt hij erin 
kapitaalkrachtige sponsors aan zich te bin
den. In de jaren van Raleigh vond men dat 
normaal. Die ploeg was de sterkste en sta
pelde de ovenNinningen (en de publiciteit) 
op. Maar na het vertrek van Jan Raes begon 
een geleidelijke terugval die eigenlijk nooit 
helemaal kon worden gestopt. De Panaso-
nics van 1989 bijvoorbeekl waren beduidend 
minder toonaangevend dan die van 1986. 
Desondanks droogden de geldbronnen van 
Post nooit op. De reden? De man straalt 
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid uit. 
Zijn ploeg verloor, ondanks de mindere re
sultaten, nooit haar imago van degelijkheid 
en deugdelijkheid. Het is hoopvol dat een 
machtige multinational zich bij haar aktivitei
ten in de wielrennerij niet uitsluitend door 
prestatiegerichte motieven laat inspireren. In 
dit verband verstuurt de ploeg Post signalen 
die door de nationale en internationale 
bondsverantwoordelijken beter niet worden 
misverstaan. 

> 
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SPORT 

HET ANDERE VOETBAL 
Intussen draaien in het zonnige (?) zuiden 

de wielen al aan kompetitiesnelheid. Die 
voorbereidingswedstrijden zijn door het 
FICP-klassement van karakter veranderd. 
Niemand laat graag punten liggen. Op hef 
einde van het seizoen wordt immers de 
optelsom gemaakt en in funktie daarvan 
worden de getallen op de kontrakten inge
vuld... 

Wellicht omdat die vroeger onbeduidende 
wedstrijden vandaag aan betekenis hebben 
gewonnen, wordt er in de kranten ook ruimer 
aandacht aan besteed. De klassieke voor-
jaarsinterviews hebben er zowaar meer ni
veau door gekregen. 

Zo werden wij getroffen door de met een 
grafiek geïllustreerde op- en neergang van 
de prestaties van Mare Sergeant en Luc 
Roosen. In 1989 tuimelde Mare Sergeant in 
het FICP-klassement van de negentiende 
naar de achtenzeventigste plaats. Luc Roo
sen daarentegen ktom in de 24 maanden van 
de 194ste naar de 27ste plaats. De Limbur
ger, die doorgaat voor een betere ronderen-
ner, sprokkelde daarvoor het ganse jaar door 
punten. Hij beweerde het zich niet te kunnen 
veroorloven een seizoen lang alleen maar 
aan de Tour te hoeven denken. Om zijn 
handelswaarde op peil te houden moet hij 
eind september een positieve balans kunnen 
voorleggen en op die balans wegen de 
punten die in de Ronde van Frankrijk kunnen 
worden verdiend voorlopig niet zwaar ge
noeg door. Kenschetsend vonden we ook dat 
Roosen stelde die vele punten verzameld te 
hebben „van in de tweede lijn". Hij verkiest 
de rol van outsider, van underdog. Hij be
dankt voor het kopmanschap, hij wil nooit als 
favoriet aan de startlijn verschijnen. Het 
verschil tussen de goeden en de besten is 
niet enkel een kwestie van aanleg maar ook 
van karakter en mentaliteit. 

Ook de verklaringen van Jean-Francois 
Bernard en Steve Bauer waren leerrijk. De 
ietwat eksentrieke Fransman, destijds de 
voorbestemde opvolger van Bernard Hinault, 
is ervan overtuigd dat een rennersloopbaan 
in de toekomst minder lang zal duren. De 
prestatiedruk op de renners is te groot ge
worden. Langs die weg legt hij ook het 
verband met de inderdaad steeds talrijker 
voorkomende knieblessures. Veel renners 
gaan te vroeg te diep in hun mogelijkheden. 
Bernard ondervond het allemaal aan den 
lijve. 

Steve Bauer ziet minder reden tot klagen. 
De Canadees, die voor ons Belgen altijd de 
man zal blijven die Claude Criquelion van 
een tweede wereldtitel,,beroofde", geraakte 
aan een miljoenenkontrakt bij het Ameri
kaanse 7Eleven. Hij wordt schatrijk omdat 
hij... Canadees is en als dusdanig oneindig 
interessant voor investeerders die op de 
Noordamerikaanse markten mikken. Het zijn 
soortgelijke details die voor de betrokken 
renners „het grote verschil" maken. Van
daag volstaat het niet langer als kampioen 
geboren te worden, men moet ook nog „op 
de juiste plek" ter wereld komen... 

Flandrlen 

Zondagnamiddag maar eens thuis televi
sie gekeken. Het regende te hard om naar 
een „matchke" te gaan kijken. Het viel best 
mee want de BBC venwende ons met de 
rechtstreekse uitzending van de wedstrijd 
Newcastle-Manchester United in het raam 
van de achtste finales van de FA-Cup. 

Nogmaals werden we in onze overtuiging 
gesterkt dat het Engels voetbal, zijn vele 
technische en taktische tekortkomingen ten 
spijt, uiteindelijk alles en iedereen zal overle
ven. De heren gingen er anderhalf uur tegen
aan zonder franje, zonder bijbedoelingen. 
Voetbal recht voor de raap, recht aan recht 
toe. Wellicht zullen overbetaalde trainers van 
het vasteland de neus ophalen voor het 
„simpele" spelletje dat op de eilanden wordt 
beoefend. Maar het spreekt aan. Het beroert 
de kijkers thuis en in het stadion. Er wordt 
meer voor de goals dan in het middenveld 
gevoetbald. Er kan eigenlijk altijd wat gebeu
ren. Manchester Utd. won door een laat 
doelpunt met 2-3. 

Na afloop van de partij schakelde de BBC 

over naar het bondsgebouw van de Football 
Association. Daar zaten twee oude heren stijf 
achtereen tafel naast de presentator. Binnen 
de kortste keren werden de kwartfinales 
geloot. Zonder gewichtig doenerij, zonder 
ook maar de minste drukte te verkopen. X 
tegen Y en Z tegen A. De wedstrijden worden 
dan gespeeld. Punt gedaan en over naar 
Newcastle waar twee spelers van de winnen
de ploeg kon kommentaar gaven bij de 
loting. Het voetbal, daar draaide alles om. 
Het dekor, voor zover dat al bestond, de 
kommentatoren en de presentator: zij waren 
allen ondergeschikt aan het evenement 
waarom het allemaal te doen was. Bij ons is 
die benadering, die op puur joernalistieke 
gronden gebaseerd, ondenkbaar geworden. 
Bij ons is de ,,cinema" belangrijker dan het 
gebeuren zelf. Bij ons interviewen de kom-
mentator en presentators elkaar. De voetbal
lers mogen mee het dekor komen „kleden". 
Brussel is dus duidelijk Londen niet. De BBC 
mag dan ,,de universiteit van de televisie" 
worden genoemd, van onze nationale om
roep kunnen die Britten nog „alles" leren. 

In ons vaderlands bekervoetbal zorgde FC Luik voor een stunt door Ander-
lecht met 1—0-cijfers terug naar het Astridpark te zenden. In de bekerkompeti
tie kunnen de Luikenaars altijd iets meer. Het toont nog maar eens dat 
„bekeren" een ander voetbal serveert dan de wekelijkse kompetitie. 

(foto Mark Herremans) 
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IN DE SCHADUW VAN DE OSCARS 

Woody Allen en Angelica Huston, niet direkt moeders mooisten. 

De heer Alain Van Hulle begon als winkel
bediende in de Antwerpse vestiging van Go-
Sport op de de Keyserlei, werd filiaalhouder 
in Gent en keerde terug naar Antwerpen met 
een eentalig visitekaartje: Directeur exploita
tions et relations humaines. In deze funktie 
sponsorde hij de Koninklijke Sportklub Mac-
cabi bij de Europese première van de film 
The Fabuleus Baiter Boys (vier Oscarnomi
naties). En wat gebeurt er? De sponsor laat 
een reklamefilmpje afrollen, eentalig Frans, 
dit zonder enige verontschuldiging. Vermits 
ik me niet laat beledigen in m'n eigen Ant
werpen, blijf ik de kritiek over deze film 
schuldig. 

Ken je die mop van die dove en die blinde ? 
Neen? Die wordt nu gespeeld in uw bios: 
Hear no evil, see no evil, met Gene Wilder 
en Richard Pryor, en ze duurt, en duurt, en 
duurt... 

In 1946 draaide Orson Welles: Tiie Stran
ger met Edward G. Robinson en zichzelf in 
de hoofdrollen. Onderwerp was dat een in-
spekteur van de Kommissie voor Oorlogs
misdaden op het spoor is van Konrad Meini-
ke, spoor dat leidt naar nazikopstuk Franz 
Kindier, die nu Charles Rawlin blijkt te heten 
en direkteur van een jongensschool is. Kind-
Ier heeft zich voorgedaan als slachtoffer in 
plaats van als beul, en heeft een paspoort 
voor de VS gekregen. 

MUSIC BOX ~ 
Nu is er Costas Gavras met IMusIc Box en 

een gelijkaardig tema. Het verhaal: Mike 
Lazlo (Armin Mueller-Stahl), een Hongaars 
vluchteling, heeft dochter Ann [Jessica Lan
ge werd voor deze rol genomineerd voor een 
Oscar — en terecht) en zoon Karchy {Mi
chael Rooker) alleen opgevoed, na de dood 
van hun moeder. Hij is gepensioneerd en 
een liefhebbende opa voor de 11-jarige zoon 
van Ann. Ann is een bekwame advokate en 
als op een dag de regeringsambtenaar Jack 
Burke {Frederic Forrest) uit de lucht komt 
vallen, met een beschuldiging van oorlogs
misdaden — de gruwelijkste eerst — voor 
Mike Lazlo, neemt Anne na even aarzelen de 
verdediging op van haar lieve, oude vader. 
Ze zal proberen zijn onschuld te bewijzen, 
maar steeds meer stapelen bewijzen zich op 
en Mike Lazlo zou wel eens één van de 
beulen van Boedapest kunnen zijn. Opge
bouwd als een triller is deze rechtszaak eens 
te meer een goeie Costas Gavras-film (Z, 
L'Aveu, Etat de SIège en Missing). Costas 
Gavras verklaarde in een interview: Dit is 
geen film over wraak, het is een film over 
herinnering. Ik vind het niet nodig ouwe 
mannen op te sporen om hen te straffen. Het 
lijkt me zonder enige betekenis dat nu nog te 
doen, dat had jaren geleden moeten gebeu
ren. Het belangrijke is te ontdekken hoe zij, 
als medemensen, in staat waren tot zulke 
gruweldaden. 

Net hebben we een drukbezocht Antwerps 
Woody Allen-iesX\ya\ achter de rug, of daar is 
de nieuwe Allen film alweer: Crimes and 
misdemeanors. Je zou kort kunnen zijn en 
zeggen dat het Allen's versie is van de filmhit 
Fatal Attraction, maar dat is, zoals alles wat 
je in verband met Allen kan zeggen: te 
simpel. Alleen het feit al, dat de rol van 
minnares wordt gespeeld door Anjelica Hus
ton bewijs dat Allen de wereld goed bekijkt 
en weet dat minaressen niet altijd de sex-
bommen zijn, die Hollywood ons voorhoudt. 
Judah {Martin Landau — die na zijn schitte
rende rol in Tucker ook hier weer bewijst dat 
hij meer kan dan Mission Impossible liet 
geloven) is een suksesrijk oogarts, die een 
verhouding van twee jaren heeft met Dolores 
(Huston). Deze dreigt nu roet in het eten te 
strooien en alles aan diens vrouw Miriam 
{Claire Bloom) te vertellen. Judah wil dat ten 
alle prijze vermijden en spreekt zijn broer 
Jack {Jerry Orbach) aan, die een radikale 
oplossing biedt. Moord. Doorheen dit verhaal 
zit het andere verhaal van Cliff Stein {Allen). 

Hij draait dokumentaires, heeft een slecht 
huwelijk, heeft een zuster die hem gek zaagt 
met haar seksuele problemen en zijn zaak 
draait niet. Het enige lichtpunt is het bekijken 
van oude films, san met Jerry, het dochterje 
van zijn zus. Zijn zwager Lester {Alan Alda — 
in een schitterende vertolking) is een sukses-
vol filmer en vraagt Cliff een dokumentaire 
over hem te draaien. Tijdens het draaien 
ontmoet Cliff dgevoelige producente Halley 
Reed {Mia FarroW) en wordt op de slag 
verliefd op haar. Maar ook Lester is in haar 
geïnteresseerd. Met deze stof leidt Allen ons 
doorheen een labyrint van menselijke gevoe
lens, zoals w dat van hem kennen, alleen is 
hij wranger en cynischer dan we hem ooit 
zagen. De enkele (geslaagde) one-liners ver
hullen niet dat de 1 meter 63 korte, roodhari
ge brildrager uit New York langzaam ouder 
wordt, maar je kent dat verhaal van die wijn... 

De Amerikaanse ouders van de generatie 
die groot werd in de zestiger jaren, hoefde 

VIETNAM 
men niets over de oorlog te vertellen, maar 
zij hadden het voordeel om terug te keren als 
overwinnaars, de generatie die in de zestiger 
jaren de Viëtnamoorlog in moest had pech, 
zij kwamen terug als verliezers en niemand 
houdt nu eenmaal van verliezers. En dat is 
de essentie van de film van Oliver Stone 
(Platoon, Wall Street, Salvador): Born on 
the fourth of July. 

Als Ron Kovic {Tom Cmise) naar de Viët
namoorlog vertrekt, wordt hij uitbundig uitge
wuifd door zijn Amerikaanse medeburgers, 
als hij halfverlamd terugkeert, zijn ze bezig 
de Amerikaanse vlag te verbranden. Kovic 
hield nog steeds van zijn land, maar het land 
hield niet meer van hem en van alle andere 
verliezers. Deze film mag voor mij best de 
Oscar krijgen als Beste Film, als ze de Oscar 
voor de beste mannelijke vertolking maar 
aan Robin Williams (Dead poets Society) of 
Daniel Day Lewis (My left foot) geven. Tom 
Cruise toont hier meer dan hij ooit heeft 
getoond, maar het is net niet voldoende. 
Willem Dafoe speelt hem bijvoorbeeld ge
makkelijk uit zijn schoenen, in zijn schitteren
de rol van Charlie, die het allemaal niet meer 
zo ziet zitten en wie Kyra Sedgwick vergat op 
te geven, voor een Oscarnominatie als beste 
vrouwelijke bijrol beging een zware fout, die 
jammer genoeg niet meer te herstellen is. 
Maar de Oscar voor het beste scenario kan 
men deze film zeker niet ontnemen, de harde 
waarheden die hier worden gezegd behoren 
maar een man: Ron Kovic, de auteur en de 
werkelijke held van dit verhaal. Jammer dat 
deze film in 1979, toen ze hem reeds wilden 
verfilmen, niet werd gemaakt. Het zou de 
Amerikanen tien jaar eerder de ogen hebben 
geopend! wuiem Sneer 
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TELEVISIE 

BRT1 

11.00 1.0 op zaterdag; 16.30 De jonge Tom 
Edison, film; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 
Plons; 18.10 Schooislag, spel; 18.50 Kilimanja
ro, jeugdnieuws; 19.20 Lotto- en jokertreidcing; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Meester hij begint weer, serie 
20.35 Een overwinning, 2-delige TV-film 
22.10 Peters Pop show 
22.30 Nieuws 
22.45 Sport op zaterdag 
23.15 Moordgedachten, film 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Spiegel-ei, toer. maga
zine; 19.30 Nieuws. 
20.00 Panorama, aktualiteiten 
20.55 Oei Jacques!, kolder 
21.35 Mijn moederspraek. De kleine God van mei 

VTM 

16.00 Duckt'ales, serie; 16.30 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 Wolf, film 
00.20 Nieuws 

Ned 1 

13.00 Nieuws; 15.25 SOS Paulus Potter, dok.; 
16.10 James Herriot, serie; 17.00 Passage, info. 
17.30 Nieuws; 17.40 Passage; 18.26 Weg van de 
Snelweg, bezienswaardigheden; 19.00 Nieuws; 
19.20 De Cosby show, serie; 19.48 A different 
world, serie 
20.20 Holiday show, spelshow 
21.57 Welles, nietes, woordenstrijd 
22.40 Solo, meditatief progr. 
23.00 Nieuws 
23.11 Tegenwoordigheid van Geest 
23.57 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Transformers, serie; 17.25 
Family Ties, serie; 17.50 Club Veronica kom
pleet, jongerenprog.; 18.15 Top 40; 19.00 Empty 
nest, serie; 19.00 Empty nest, serie; 19.25 De 
nieuwe nationale ideeënbus; 20.00 Nieuws. 
20.29 Sledge Hammer, serie 
21.00 Crime dory, serie 
21.50 Sterrenjacht special 
22.30 Veronica sport 
23.05 Bare essence, miniserie 
00.35 Nieuws 
00.45 Bare essence, miniserie 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 17 00 Studio sport; 18.00 Pas
poort Marokkanen; 18 30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaal ekstra; 19.10 Balgo, de Aborigi
nalgemeenschap, dok.; 20.00 Nieuws. 
20.20 Brahms cyclus, klassiek 
22.19 Terug naar de natuur, aniematiereeks 
22.30 Studio sport 
23.00 Nieuws 

BRT1 

09.00 Yakari, serie; 09.05 Tom en TIna, tekenfilm; 
09.15 Ovide, serie; 09.35 De Freggels, serie; 
10.00 Eucharistieviering; 11.00 De zevende dag, 
praatkaffee; 13.00 Sunday proms, koncert; 14.00 
Oogappel, oudermagazine; 14.30 3 uur Jessie, 
gevarieerd progr.; 17.30 Van Pool tot Evenaar, 
dok.; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Van 
Pool tot Evenaar, toer. kwis; 18.45 Sportweekend 
I; 19.30 Nieuws. 
19.45 Sportweekend II 
20.15 Alfa-papa-tango, serie 
20.50 Matlock, serie 
21.45 Blikvanger — ekstra, mode 
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 You ruined 
my life, film; 17.00 De kinderakademie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Duiken naar de buiten van Ro
meinse plunderaars, dok.; 19.00 Nieuws. 
19.30 VTM-Sport 
20.00 Walters verjaardagsshow, spelprogr. 
21.35 Sanseveria, merkwaardige verhalen 
22.00 Nieuws 
22.30 Shane, film 
00.20 Nieuws 

Ned. 1 

11.00 Omroepparochie; 13.00 Nieuws; 15.15 
\^ra matinee; 16.16 Howard's way, serie; 17.06 
Brainstorm, kwis; 17.30 Nieuws; 17.36 Vroege 
vogels, natuurmag.; 18.10 Vara's kindermenu; 
19.00 Nieuws. 
19.07 Flying doctors, serie 
19.57 Laat maar zitten, serie 
20.23 Sonja op zondag, praatprogr. 
21.13 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21.49 Cagney & Lacey, serie 
22.33 De kleinste show, met Bart Peeters 
23.13 Museumschatten 
23.23 Nieuws 

Ned. 2 

09.00 Tijn en 't tientje, poppenanimatie; 09.15 
Mimi, jeugdreeks; 09.45 De toren van pizza's, 
jeugdmag.; 10.05 Wie was je opa's opa opa? 
kindergeschiedenis; 10.30 Goldie, serie; 11.00 
Reiziger in muziek; 13.00 Nieuws; 19.00 Onrust, 
sub.-kult. mag.; 20.00 Nieuws. 
20.10 Van Kooten en de Ble, satire 
20.32 Belevenissen, praatprogr. 
20.58 Van Dis In de ijsbreker, praatshow 
21.49 Edens Los, serie 
22.23 Atlantis, kunstmag. 
23.31 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 11.00 Eredienst; 11.30 Omroep 
Fryslén; 12.00 Het Capitool, nieuwsanalyse; 
12.45 Chinezen, dok. serie; 14.30 Karnaval in 
Willemstad, reportage; 16.10 Studio sport; 17.05 
Dovendienst; 17.48 Bericht van de wilde gan
zen; 18.00 Gemeentewijzer, info; 18.30 Sesam
straat; 18.45 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.10 Sjappoo, praatprogramma 
20.40 Vader en moeder tegelijk, dok. 
21.20 Goudse blues 
22.00 Elke stip = tien Joden, film 
22.25 Bericht van de wilde ganzen 
22.27 RVU: Werken aan werk, dok. 
22.57 Nieuws 

BRT1 

15.35 Welkom, Samson; 16.00 Billy Turf contra 
Kwel, jeugdfilm; 17.20 Korte film; 17.30 Sinja 
Mosa, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 
Plons; 18.10 Draaimolen, kinderprog.; 18.20 Lie
gebeest, serie; 18.35 Kinderen van de honds
ster, serie; 19.00 De ruimte in, dok.; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Buren, serie 
20.20 De drie wijzen, kwis 
21.00 Arm klein rijk meisje, serie 
21.50 TOfSPORT, vrijetijdssporten 
22.30 Nieuws 
22.50 Partners tegen wil en dank, serie 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Rin, serie; 19.00 Zonen 
en dochters, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Uitzending door derden 
21.45 J.S. Bach, klassiek 

VTM 

17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 The 
power, the passion, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 
Rad van fortuin. 
20.00 Wie ben ik?, spel 
20.30 MacGyver, serie 
21.30 Family Ties, serie 
22.00 Nieuws 
22.30 Vroemtuigen, info 
23.00 Murphy's law, serie 
23.50 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.15 Eternally yours, film; 17.05 
Neighbours, serie; 17.30 Nieuws; 17.40 Kro 
Kresj; 18.25 Ruw weg, info-mag.; 19.00 Nieuws; 
19.20 Maandagavond met van Willigenburg, 
praatprogr.; 20.15 Ook dat nog, humor, konsu-
mentenprog. 
21.05 De ëfrug, serie 
21.55 Honderd dagen zonder auto, reportage 
22.15 Brandpunt, Special Hongarije 
22.50 Bertus Aafjes, sprookje 
23.00 Nieuws 
23.10 Street Legal, serie 

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, serie; 18.30 Wordt 
vervolgd, tekenfilms en strips; 19.00 Avro sport-
panorama; 19.25 Ciao Italia, sportkwis; 20.00 
Nieuws. 
20.27 De muzikale wereld van René Froger, 
humor 
21.25 Avro's televizier 
22.15 Snoops, serie 
23.05 Ontdek je plekje, 
23.20 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 15.00 Deutsch direkt, kursus; 
18.00 Waar ik geboren ben, dok.; 18.30 Sesam
straat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis, 
kinderinfo; 19.10 Teleac; 20.00 Nieuws. 
20.20 RVU/Milieuberk;ht 
20.25 De Noordzee, dok. 
21.15 Eigenaardig, column 
21.23 Muziek In de Nederlanden 
22.00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22.45 De fllozofen, dok. 
23.40 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 27 FEBR. WOENSDAG 28 FEBR. DONDERDAG 1 MAART 

BRT1 

15 45 Welkom, Samson, 16 00 Moedige smid, 
jeugdfilm, 17 20 Korte film; 17 30 Sinja Mosa, 
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Mijn 
leven als, kindersene, 18 30 De Edison tweeling, 
serie; 18 55 Meesters van de animatiefilm, dol^, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Buren, serie 
20 20 Zeker weten?, praatprogr 
21 25 Lava, humor 
21 55 Over mijn lijf, gezondheid 
22 30 Nieuws 
22 45 Degas, dok 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Zonen 
en dochters, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Vrouwen van de eeuw, dok 
20 40 Wie slim is sorteert, info 
21 00 Sprechen Sie Deutsch, kursus 
21 35 De Vlaams-Nationale Omroepstichting 
2210 Jazz Middelheim '89 

VTM 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 58 Welles, nietes, woorden
strijd, 16 41 Ja natuurlijk ekstra, natuurdok, 
17 05 Kissy Fur, serie, 17 30 Nieuws; 1740 NCRV 
Sport op 1 ; 18 04 Disney Parade; 18 44 Op de 
groei, geloofszaken, 19 00 Nieuws; 19 20 Bull's 
eye, spelprogr ,19 51 Roseanne, serie 
2010 Een tijd van oorlog, serie 
21 12 Songbook, muzikale serie 
22 09 Hier en nu, aktuaiiteiten 
22 51 Signaal, meditatie 
23 00 Nieuws 
23 10 Voices, festival 
00 03 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwenmag, 
17 11 Het erfgoed Guldenburg, serie, 17 50 Het 
luchtruim overwonnen, dok sene, 18 50 Tik tak; 
18 55 De DD show, jeugd-spelshow, 19 25 De 
familie Oudenrijn, serie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Linda special, amusement 
21 04 De TV-dokter, advies 
21 05 De Tros-TV-show 
22 09 De TV-dokter, advies 
22 10 Tros-aktua, aktualiteiten 
22 45 Flesh and blood, 3-delige film 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 15 Teleac; 18 00 De terugkeer 
van Rocco, remigratie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdmfo, 
1910 De weg naar Xanadu, dok serie, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Studio sport 
21 03 Markant, praatprog 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 Klassieke mechanica, kursus 
23 15 Nieuws 

BRT1 

15 45 Welkom, Samson, 16 00 Oom Ferdinand 
en de toverdrank, jeugdfilm, 17 30 Sinja Mosa, 
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
1810 Kameleon, 18 35 Bassie en Adriaan, serie, 
19 00 Uitzending door derden, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, sene 
21 30 Steek-er-wat-van-op-show, praatprogr 
22 30 Nieuws 
22 45 Even diep ademhalen, serie 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Zonen 
en dochters, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

16 00 Schuif af, kinderprogr , 1 7 00 The real 
Ghostbusters, serie, 17 30 Cijfers en letters; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Max Dugan returns, film 
21 40 Star, filmmagazme 
22 00 Nieuws 
22 30 Star 
23 00 Wolf, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 In beeld... Libbe 
Venema, portret, 15 25 Bezoek uit Siberië, 
dok ,15 50 Lassie, serie, 16 54 De avonturen 
van..., kinderprog , 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 
1, aktualiteiten, 18 28 Avonturenbaai, serie, 
19 00 Nieuws; 19 20 Gospel Clip magazine 
19 56 The Campbells, serie 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 Aaron Miller, serie 
21 22 God verandert de mensen, praatprogr 
22 25 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 35 Ontmoetingen met Jezus, bijbelstudie 
23 00 Nieuws 
23 10 De kunstknie, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Royal Wedding, film, 17 20 
The edge... and beyond, spekt sporten, 17 40 
Starcom, tekenfilmserie, 18 05 B.O.O.S, kinder
prog , 18 35 Countdown, pop, 19 25 Die 2, serie, 
20 00 Nieuws. 
20 27 Tour of duty, sene, 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 50 Married with childern, serie 
22 20 Veronica film & video 
23 05 Tweede lijn, aktualiteiten 
23 30 Pin Up Club, erotiek 
23 50 Cash, beleggingsspel 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Hollandse Nieuwe, info
reeks, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis, jeugdmfo, 19 10 Van gewest 
tot gewest; 19 49 Zendtijd pol. partijen; 20 00 
Nieuws 
20 20 Socutera, Aids 
20 25 The king of frUay night, TV-musical 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 50 Studio sport 
23 20 Nieuws 

BRT1 

15 45 Welkom, Samson, 16 00 Ontvoering, 
jeugdfilm, 17 30 Sinja Mosa, serie, 17 55 Nieuws, 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons, serie ,1810 Draaimo
len, kinderprogr ,18 20 Carolientje, sene, 18 35 
De tovenaar van Oz, serie, 19 00 Korte film; 
19 10 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Buren, serie 
20 20 Felicel, spelprogr 
21 00 De gave der schoonheid, 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 3Ö Nieuws 
20 00 Van Eyck, Het mysterie Schoonheid 
20 55 De schipbreuk, humor kantate 
21 55 Verwant, kunstmag 

VTM 

17 00 VTM-KInderkiub; 17 05 Thundercats, se
rie, 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 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Tele-facts, aktualiteiten 
23 05 The Nutt House, sene 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41 
Neighbours, serie, 17 05 Pugwall, jeugdserie, 
17 30 Nieuws, 17 41 J.J. de bom. Thuis en seks, 
18 08 )^ra's kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 
De baas in huis, serie, 1947 Lingo, woordspel 
20 19 Zeg 'ns aaa, serie 
20 47 Doet ie't of doet iet niet, spel 
22 06 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 30 Golden girls, sene 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, Het geheim van Klarendal - 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 je 
plekje, Medemblik, 18 10 Slik wijzer, TV-kursus, 
18 30 David de kabouter, sene, 19 00 Pauze TV, 
jongerenmag , 19 25 Preferenties, spelprogr, 
20 00 Nieuws. 
20 27 FWIntertriathlon in Ottawa 
21 25 Vinger aan de pols, medisch progr 
22 10 Karel, praatprogr 
22 50 Voorheen van de rug af gezien 
23 25 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 De waslijn, immigranten, 
1815 Islamitische omroepstichting; 18 30 Se
samstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klok
huis, jeugdmfo, 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 

VRIJDAG 2 MAART 

BRT1 

15.45 Welkom, Samson; 15.50 Peter en Pompey, 
jeugdfilm; 17.30 SInja Mosa, serie; 17.55 Nieuws; 
18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 18.35 David 
de kabouter, serie; 19.00 Uitzending door der
den; 19.30 Nieuws. 
20.00 Buren, serie 
20.20 De droomfabriek, hartewensen 
21.50 Het kapsaion, serie 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd is geld, el<on. mag. 
23.00 Static, film 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor miaranten; 
19.00 Zonen en dochters, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Filmspot, achtergrondinfo 
20.25 WO II, Kuituur in oorlogstijd 
21.25 Desktop publishing, lessenreeks 
21.55 Europese kuituren, Byzantium 

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 Legal eagles, film 
22.25 Nieuws 
22.55 Sister Kate, serie 
23.20 Crime story, serie 
00.10 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.30 Tao tao, serie; 15.55 De 
vrijdag is anders; 17.30 Nieuws; 17.40 Lekker 
weg, toer. mag.; 18.10 Kruispunt TV, info; 19.00 
Nieuws; 19.20 Spoorloos, introduktie; 19.25 
Hints, spelprogr. 
20.05 Spoorloos, show 
21.30 Brandpunt, aktuaiitelten 
22.05 Het geheim van de Sahara, serie 
23.00 Nieuws 
23.10 De grens, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Gloss, serie; 16.48 Dieren 
rond de Middellandse zee, dok.; 17.25 Alt op 
Melmac, serie; 17.48 Bassie en Adriaan, serie; 
17.55 Tros aktua juntor; 18.25 Tros popformule; 
18.58 Tik tak; 19.03 LInda, life-style; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Bananaspllt, verborgen kamera 
21.13 Allo, aiiol, serie 
21.44 De TV-dokter, advies 
21.45 Jongbloed en Joosten, mag. 
22.24 De TV-dokter, advies 
22.25 TROS sport 
23.00 Derrick, serie 
00.05 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 18.00 Paspoort, info; 18.30 Se
samstraat; 18.45 Jeugdjoemaai; 18.55 Het klok
huis, ieugdinfo;; 19.10 Graaf Duckula, serie; 
19.35 Rick Mayall, serie; 20.00 Nieuws. 
20.20 Jimmy's, serie 
20.50 Cinema 3, info 
21.00 Brahms-cyclus, klassiek 
22.00 NOS-laat, aktuaiitelten 
22.45 TROS sport 
22.45 Nieuws 

Advokaat Robert Redford ontfermt zien over kunstenaarsdochter Daryl 
Hannah in „Legal Eagles", vrijdag 2 maart op VTM, om 20u.30. 

ZATERDAG 24 FEBRUARI 

YOUNG TOM EDISON 
Amerlk. biografische film uit 1940 met 

Mickey Rooney, Fay Bainter en George 
Bancroft. De jonge Tom Edison loopt net 
als alle andere jongens school, maar 
thuis in de kelder heeft hij een soort 
laboratorium ingericht... (BRT 1, om 
16U.30) 

ZONDAG 25 FEBRUARI 

SHANE 
Joe Starett staat alleen in zijn strijd 

tegen de grootgrondbezitter Stryker die 
zijn ranch wil inpalmen. Op een dag 
arriveert een zekere Shane in het dorpje. 
Joe vermoedt dat het om een revolver
heid gaat die door Stryker werd inge
huurd, maar niets is minder waar... Alan 
Ladd schittert in deze uitstekende wes-
tern uit 1953. (VTM, om 22u.25) 

MAANDAG 26 FEBRUARI 

L'HISTOIRE 
D'ADELE H. 

Franse film uit 1975 met Isabelle Adja-
ni, Bruce Robinson en Sylvia Marriot. 
1863. Adèle is de tweede en tevens 
jongste dochter van Victor Hugo. Zij reist 
de jonge luitenant Pinson achterna en 
laat zich In Canada onder een schuil-
naam registreren. (FR 3, om 20u.35) 

DINSDAG 27 FEBRUARI 

SOUS LE SOLEIL 
DE SATAN 

In het begin van deze eeuw probeert 
de katolieke priester Donissan een leven 

te leiden zoals een heilige uit de Middel
eeuwen. Tijdens een nachtelijke wande
ling ontmoet hij Satan, vermomd als 
paardenhandelaar. Franse film uit 1987 
met Gérard Depardieu en Sandrine Bon-
naire. (RTL-TVi, om 22u.45) 

WOENSDAG 28 FEBRUARI 

MAX DUGAN RETURNS 
Amerik. film uit 1983 met Matthew 

Broderick, Jason Robards en Donald Su
therland. Ex-gangster max Dugan pro
beert het opnieuw goed te maken met 
zijn dochter Nora en overlaadt haar met 
dure geschenken. Haar vriend stelt zich 
vragen bij de plotselinge rijkdom van 
Nora... (VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 1 MAART 

THE MAN IN THE 
WHITE SUIT 

Satirische komedie uit 1951 met een 
briljante Alec Guinness als uitvinder in 
een onverslijtbare tekstielsoort. Veront
ruste fabrikanten willen zijn formule te 
pakken krijgen, hetgeen aanleiding geeft 
tot geslaagde grappen en verrassende 
onknopingen. (BBC 2, om 19u.) 

VRIJDAG 2 MAART 

LEGAL EAGLES 
Amerik. komische triller ui 1986 met 

Robert Redford, Debra Winger en Daryl 
Hannah. De dochter van een beroemde 
kunstschilder wordt door een galerijhou
der beschuldig een aantal werken van 
haar vader te hebben gestolen. Een ad-
vokatenduo neemt de verdediging van de 
schildersdochter op zich... (VTM, om 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

„De taal Is gans het Volk!" 60 jaar gele
den, op 21 oktober om precies te zijn, open
de de Gentse (opnieuw) vernederlandste 
universiteit haar deuren. De ,,Brabanconne" 
werd er met „De Leeuw" weggezongen en 
de socialist August Vermeylen stapte als 
eerste rektor aarzelend de Aula uit. In het 
parlement ruziede men volop over de taal
wetgeving inzake écht-Vlaams onderwijs. Al
bert Devèze verdedigde met de franskiljonse 
liberalen en katolieken de frankofone scho
lenburchten. Op 1 juli '32 werd de wet op de 
vernederlandsing van het lager- en middel
baar ondenwijs goedgestemd. De opbouw 
van een eigen Vlaams kader kon beginnen. 

Op 7 februari 1990 leidt ene nederlandson-
kundige Gravin de Broqueville van de „asso
ciation" „Prolingua" (met uitsluitend Frans
talig adres te Sint-Genesius-Rode) zonder 
schaamte, een perskonferentie om o.m. 
franstalige kleuter-babbelkwartierkes binnen 
het lesrooster te voorzien. Op 'n speelse 
manier zo zei ze; wat dacht je anders van 'n 
gravin! ,,Ze sterven traag", ironiseert Lieve, 
mijn echtgenote... En met de post van die
zelfde dag ontvang ik 'n brief van muziek

leerkrachten die mij wijzen hoe de muzische 
vorming in het onderwijs op 'n Europees laag 
pitje zingt! Taal — zang — toneel — li
chaamsbeweging : één geheel voor de ont
plooiing van broer-Vlaming! Uitstijgen boven 
zijn houterigheid, zijn klungelige zinsbouw, 
zijn boertigheid, zijn woordarmoede... Zich 
met 20 miljoen verbonden voelen, boven zijn 
streek uit, met een lenig Nederlands, tussen 
Komen-a.d.-taalgrens tot aan Friesland. 
Hoeveel kleuterkwartierkes zijn daarvoor 
niet nodiig? Onze organische band tussen 
verleden, heden en toekomst: het geschie-
denisonderricht, als drager van een bewust-
Vlaams denken en doen, leeft op de rand van 
het schoolgebeuren. Waaraan geven we nu 
voorrang, tussen de schoolmuren, voor de 
vorming van persoon en volk? Zullen de 
salonvrienden van de gravin (Solvay, de 
Générale... maar ook Agfa-Gevaert en de 
KB!) die „Prolingua" mee uitmaken, daar
voor aandacht opbrengen! 

Op 28 maart 1930 schreef de „kleine" 
Joris de Leeuw aan de minister van Lands
verdediging zijn ,,grote" brief waarin hij 
boudweg meedeelde geen franstalige beve
len meer te zullen gehoorzamen... Meertalig
heid zoals deze salonard ons,,bevelen" voor 
hün betere produktiviteit (en hetzelfde loon!) 
bekoort ons niet. Wél een permanente vor
ming, waarin we met een aangehouden Zuid
nederlands persoonsbeeld, de meervoudig
heid van Europa en van de wereld willen 
ontmoeten. En dat leef- en leerproces moe
ten wijzelf, zonder franstalige schoonmoe
der, bepalen. Sedert 16 januari 1989 werd 
het onderwijs gefederaliseerd. Wie wacht op 
wie? De Volksunie nam haar verantwoorde
lijkheid en lichtte al in juni 1989 haar voor
stellen van dekreet toe. De Noordnederland-
se Ondenwijsminister Ritzen, die-uit-zijn-En-
gels-bad-kroop, kan de maatschappelijke vi
sie, die er schuil achter gaat, tot de zijne 
maken. Zijn Engelse schoonvader mag hij 
over 't Kanaal en de Oceaan zijn opvoedings
werk laten verrichten! 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretarls. 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloopt van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 19 februari j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid 
ten betioeve van de pers. 

Het VU-Partijbestuur beraadslaagde tijdens haar 
vergadering over het dertigste VU-kongres, dat op 
12 en 13 mei te Leuven doorgaat. 

Kongresvoorzltter Patrick Van Krunkelsven leg
de namens de kongreskommissie de eerste ont
werpteksten neer. Deze worden zoals statutair 
voorzien is begin maart ter raadpleging verspreid 
naar de afdelingen en arrondissementen. 

Het tema van het kongres is „'n Vrij Vlaande

ren, vrije mensen". Dit kongres is voor de VU van 
uitzonderlijk belang: het tekent de rol en de toe
komst van de Volksunie in het Vlaanderen van 
morgen. 

Het oude België werd de voorbije maanden flink 
dooreengeschud. Vermolmde strukturen verdwe
nen en werden vervangen door nieuwe, aan ons 
federaal denken aangepaste staatsstrukturen. De 
Vlaamse natie krijgt verder vorm. Ook in het buiten
land kenden de volkeren een verhoogde dinamiek. 
We hoeven maar te verwijzen naar de bevrijdende 
ontvoogding van Midden-Europa. Als volksnationa
listen stemmen deze ontwikkelingen ons blij. 

Op alle domeinen van het maatschappelijk leven 
wordt onze tijd trouwens gekenmerkt door ingrij
pende wijzigingen, nieuwe evoluties, kansen én 
nieuwe problemen. 

De uitdagingen zijn enorm, bijvoorbeeld op het 
vlak van ons aangetast leefmilieu, in de relatie 
tussen wetenschap en etiek, in de groeiende kloof 
tussen Noord en Zukl, de bewapening... Ook in 

KIJK, VNOS 
OP DE BUIS 

De VNOS-uitzending van eind januari, 
,.Huizen van Dracula", over de vergeetput-
ten van het Ceausescu-regime in Roemenië, 
heeft diepe indruk gemaakt in Vlaanderen en 
via Eurovisie in Europa Dit programma haal
de niet alleen een zeer grote kijkdichtheid 
maar ook de hoogste waarderingscijfers van 
die avond op de Vlaamse zenders. Geduren
de dagen regende het trouwens telefoontjes 
en brieven van mensen die hulp aanboden. 
Solidariteit is nog een begrip in Vlaanderen. 
In enkele Roemeense vergeetputten die wij 
bezochten zijn de herstellingswerken reeds 
gestart. De onderhandelingen over adoptie 
van weeskinderen zijn lopende. 

In Vlaanderen zelf blijven de Roemeense 
informatie-avonden vdle zalen trekken en 
gaan de hulpakties door. 

In de eerstvolgende VNOS-uitzending van 
dinsdag 27 februari brengen wij een terugblik 
op de Vlaanderen-Roemenië-aktie. 

In Afsnee aan de Leie heeft men deze 
„Gouden rivier" simbolisch ten grave gedra
gen. Initiatiefnemer van deze uitvaart was het 
komitee SOS — Red de Leie. En dat is 
eigenlijk Roger Van Hoe, de Don Quichot van 
de Leie, die samen met senator-burgemees
ter Bob Van Hooland met alle middelen vecht 
om een propere Leie. Over deze strijd pn 
over de Don Quichot van de Leie maakte 
VNOS een reportage. 

Vice-eerste minister Hugo Schiltz wordt 
van langsom meer gekxifd in de media om
dat hij het geld van vadertje staat oordeelkun
dig en spaarzaam beheert. Met hem voert 
VNOS een gesprek. 

Dinsdag 27 februari: vastenavond. In Aalst 
is dat een uniek feest. Het karnavalgebeuren 
in de ajuinenstad is niet alleen een zeer apart 
volksfeest maar ook een stuk volkskultuur 
met een oude en sociale geschiedenis en 
een diepere betekenis. VNOS boort naar de 
ziel van het Aalsters karnaval met beelden-
heet-van-de-naald en met keizer Kamiel Ser-
gant als gids en animator. 

Een rijk gestoffeerde VNOS-uitzending op 
dinsdag 27 februari omstreeks halttien op 
BRT 2. 

Om voor thuis te blijven! 

Vlaanderen moet er nog heel wat gebeuren om de 
Vlaamse natie een volwassen inhoud te geven: de 
strijd tegen de verzuiling, het hokjesdenken, de 
milieuproblematiek, ons onderwijs, het inpassen 
van onze autonomie in Europa en de wereld... 

Voor deze en vele andere maatschappelijke 
problemen hebben de volksnationalisten, de Volks
unie, een eigen specifieke inbreng te doen. Vanuit 
haar federalistische en pluralistische instelling kan 
de VU alternatieven aanbrengen, kreatief en be
weeglijk problemen tegemoet treden, vernieuwend 
denken. 

Toch was er vaak twijfel. Omtrent de toekomst 
van de partij, vragen over haar bestaansredenen, 
en over haar inhoudelijke prioriteiten. -Veel buiten
staanders stellen vragen naar de verdere politieke 
ontwikkeling van de VU. Ook in eigen kring wordt 
de vraag naar een hernieuwde programmatische 
bundeling van Ideeën en opties gesteld. Met het 
30ste VU-kongres willen we hier een antwoord op 
formuleren. Luidop en in alle duidelijkheid. 

35 WIJ - 23 FEBRUARI 1990 



UIT DE REGIO 

ABONNEMENTEN
SLAG '89-'90 

Ondanks het feit dat Pierre Vos niet bij de pakken 
is blijven zitten heeft Ward Herbosch zijn voor
sprong nog vergroot. Wim Duys heeft Luk Van 
Biesen bijgehaald op de derde plaats. 

In het peloton bleef men zitten doch uit de 
achtergrond mogen wij wel Romain de Grave uit 
Sint-Gillis-Waas begroeten. Misschien slaagt hij er 
in de groep op gang te krijgen. 

Arrondissementeel skoort Antwerpen het hoogst. 
Dit arrondissement krijgt de kaap van de honderd 
nieuwe in zicht. Tongeren-Maaseik heeft bijna de 
helft van de streefnorm bereikt. En in Aalst... daar 
wacht men wellicht tot na karnaval om uit de 
startblokken te schieten. 

WERVERS 
1. Ward Herbosch, Wommelgem 27 
2. Pierre Vos, Riemst 22 
3. Wim Duys.Broechem 18 

Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde 18 
5. Rob Geeraerts, Laakdal 13 
6. Bert Anciaux, Brussel 12 
7. Liske Vanhorenbeek, hksfstade 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 
Romain De Grave, Sint-Gillis-Waas . . . 3 
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel 3 
Bob Van Ouytsel, Lier 3 
Cecile Vens-Demuynck, Izegem 3 
vu-Vilvoorde 3 

ARRONDISSEMENTEEL Nieuwe % t.o.v. 
streefnorm 

1. Tongeren-Maaseik (1) 
2. 
3. 
4. 

Halle-Vilvoorde (2) 
Roeselare-Tielt (3) 
Dendermonde (6) 
Sint-Niklaas (7) . 
Turnhout (5) 
Brussel (6) 
Antwerpen (8) 
Oostende-Veurne-
Diksmuide (10) . 
Mechelen (9) . . . 

11. Gent-Eekio (11) . 
12. Leuven (12) . . . . 

Brugge (15) 
Kortrijk (14) . . . . 
Hasselt (15) . . . . 
Aalst (16) 
leper (17) 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

18. Oudenaarde (18) 

Totaal 

45 
79 
33 
20 
22 
29 
22 
97 

26 
29 
50 
38 
17 
18 
17 
22 

5 
3 

572 

47,9 
38,7 
37,9 
32,8 
32,8 
32,6 
31,9 
30,9 

. 28 
27,9 
26,3 
23,8 
19,8 
20,9 
18,9 
15,7 
14,3 
8,8 

28,6 

Streefnorm: tegen pasen 1990 wil WIJ met 2000 
eenheden sterker worden. Bk arr. kreeg daarvan 
een % toegewezen. Van week tot week brengen wij 
een overzicht van deze ruk voorwaarts. 

(*): plaats vorige week. 

BERT PELEMAN 75 
Op 13 april 1990 wordt Bert Peleman, die zich 

sinds méér dan een halve eeuw aktief inzet op het 
gebied van kunst, kuituur en toerisme, 75. Dat deze 
verjaardag niet ongemerkt zal voorbijgaan mogen 
volgende ontworpen huidemanifestaties bewijzen. 

Zo zijn er o.m.; 

— de publikatie van een bloemlezing met 75 
gedichten, mede gekozen door Anton Van Wildero
de. Voorwoord van prof. dr. M. Janssens; 

— een akademische zitting in het Osterriethhuis 
aan de Meir te Antwerpn. Feestrede door Clem De 
Ridder, ere-voorzitter van het Davidsfonds; 

— op Passiezondag, 1 april, om 11u.30, biezon-
dere ,,Artistenmis" in de Carolus-Boromeuskerk 
aan het Conscienceplein te Antwerpen. Hier ver
tolkt het koor „De Averulle" o.l.v. Geert D'Hollan-
der uitsluitend liederen op teksten van de jarige 
dichter. Homilie door e.h. O. Coupé — A. Van 
Wilderode. 

— op Goede Vrijdag 13 april om 21 u. een 
huideopvoering van het Passiespel „Kristus aan de 
Schelde" te Mariekerke in een regie van G. VAn 
Doorselaar; 

— in de maand juni een boottocht op de Schelde 
met als motto „Laat ons liefste samen varen"; 

— het samenstellen van een Liber Amicorum; 

— een bibliofiele uitgave van de „Ballade van 
een gehavend Hart", kaligrafisch geschreven door 
Joke Van den Brandt met illustratie van F.l. Van 
Damme. Ten geleide van dr. L. Simons hoofdbiblio-
tekaris UFSIA; 

— uitgave van bundel met populaire liedertek
sten van de dichter; 

— publikaties van een bloemlezing „Merkwaardi
ge ontmoetingen"; 

— huidetentoonstellingen in het jachtpaviljoen 
„De Notelaer" te Hingene en in het kasteel ,,Wisse-
kerke" te Bazel; 

— verder verschijnt bij de uitgeverij De Nederlan-

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag op 
13 april 1990 van onze bekende Vlaamse 
dichter Bert Peleman gaf de Vlaamse Kultu-
rele Produktles uit: 

„Zingende golven" — Het verzameld werk 
van de dichter getoonzet door: Jef Van Hoof, 
Lodewijk de Vocht, Raf Belmans, Jos Mer-
tens. Gaston Feremans, Fbns Bervoets, Ing. 
De Sutter, Jef Rottiers, pater J.J. Feyen, 
Gaston Nuyts, Ernest van der Eycken, Lode 
Van Dessel, Armand Preud'homme, Victor 
Van Frachen, Jan \fen Dammen, Geert 
D'Hollander, Jef Van den Berg en Jan Van 
der Roost. 

Deze uitgave, rijkelijk geïllustreerd door 
Frank-lvo Van Damme, bevat niet minder dan 
100 liederen waarvan verschillende koorwer
ken. Lukse-uitgave 1500 fr. + 50 fr. verzen
ding, volksuitgave 800 fr. -f 50 fr. verzen
ding. 

Tijl Ulieden Spieghel—CD 800 f r. (verzen
ding inbegrepen). Muziekkassette 375 fr. 
(verzending inbegrepen). 

Te bestellen door overschrijving op rek. 
001-1164698-95 t.n. Vlaamse Culturele Pro
duktles, 2080 Kapellen. (Reden van betaling 
vermelden). 

Na betaling wordt, bij het verschijnen, de 
bestelling dadelijk uitgevoerd. Rekening 
wordt op vraag toegezonden. 

den een deel uit de reeks Vlaamse portretten door 
P.J. Verstraeten en Kris Barrezeele, een uitvoerige 
monografie geschreven door de germanist Frans 
Van Campenhout. 

Wie hierbij wenst toe te treden tot het huldekomi-
tee met als voorzitter letterkundige Herman Vos, en 
als lid o.m. de burgemeester van Kruibeke A. 
Denert, of wie een bijdrage wil storten voor deelna
me in de uitgaven, kan dat doen op onderstaand 
adres. Elke bijdrage, hoe gering ook, is van harte 
welkom en wordt in dank aanvaard. 

Kontaktadres: M.J. Casteur, Beatrijslaan 2/10 te 
2050 Antwerpen, tel. 03/219.18.27. Bankrekening 
220-0971505-86. 

VUJO-ZELFKLEVERS 
EN AFFICHES 

De VUJO heeft nieuwe zelfklevers en affiches ter 
beschikking. 

Volgende zelfklevers kan je bestellen op het 
sekretariaat van de VU-jongeren, Barrikadenplein 
12,1000 Brussel of telefonisch op nr. 02-217.63.28 

- VUJO-zelfklever: „Volksuniejongeren, het 
Vlaams alternatief" 

- De autozelfklever: ,,VI(aanderen) in Europa" 

De prijs hangt af van het besstelde aantal: 

1 zelfklever : 30 fr. 

10 zelfklevers: 25 fr. /stuk 

50 zelfklevers: 20 fr. /stuk 

200 zelfklevers: 16 fr. /stuk 

Per VUJO-zelfklever krijg je gratis drie VUJO-
zegelzelfklevers. Deze zijn ook afzonderlijk te koop 
aan 2 fr. 

Daarnaast zijn er ook nog VUJO-raamaffiches 
gratis te verkrijgen. Je kan deze affiches gebruiken 
om VUJO-aktiviteiten aan te kondigen. 

VOLKSUNIE 
JONGEREN 

HET VLAAMS ALTERNATIEF 
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FEBRUARI 
24 GENT: Ledenfeest. Wafelbak met videovoor
dracht over het Meetjesland. In Sint-Jakobskring, 
Goudstraat te Gent. Aanvang: 15u. Org.: Dr. Goos-
senaertskring Gent. 
25 GENT-SINT-PIETERS: Politiek aperitief In de 
Salons Carlos Quinto, Kammerstraat 20, om 11 
uur. Spreker: Frans Baert over de 3de faze van de 
staatshervorming. Org.: VU-Gent-St.-Pieters. 
26 AALTER: Roemenië, doorheen de muur. Ge
tuigenissen van Willy Kuijpers, Lucia Gosmin, Du-
mitru Farcas. Met recente videobeelden. In zaal 
Pax, Kerkhotweg 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: 40 tr. Org.: DF-Sint-Niklaas. 

MAART 

3 WONDELGEM: 25 jaar VU. 18u. Misviering in 
de St.-Godellevekerk. 19u. Receptie in de Godelie
vekring (Iedereen welkom). 20u.30. Feestmaal ge

volgd door avondfeest In De Nachtegaal. Inschrij
ven bij Dirk Buys (53.64.36) of in De Nachtegaal 
(26.25.33). Kostprijs: 500 fr. 
3 HERZELE: VU-bal, in zaai Da VInci, Ressegem. 
Deuren: 21u. 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: FW-voordracht en gespreksavond over 
drugverslaving. In de Raadzaal gemeentehuls om 
20u. 
10 LATEM-DEURLE: Jaarlijks VU-Lentefeest. 
10 GENT-EEKLO: Zeep voor Roemenië. VUJO-
Gent-Eeklo zamelt vanaf 11 u. zeep in voor Roeme
nië met een deur aan deur aktie in Gentbrugge en 
Sint-Amandsberg. 
16 LEDE: Debatavond „De evolutie in de Oost
bloklanden", met Willy Kuijpers en kannunik Van 
dE Vreken. Plaats: zolder Kultureel Centrum Lede, 
om 20u. Inkom 50 fr. Org.: Vlaamse Klub Lede. 

SINT-NIKLAAS LAAT BRUSSEL NIET LOS 
In de stedelijke gebouwen van Slnt-Nlklaas han

gen momenteel affiches met de tekst „Uw taal 
spreken 'm Brussel betekent er werk bezorgen aan 
Vlamingen". Sint-Niklazenaars die naar een van de 
19 Brusselse gemeenten uitwijken, worden ge
vraagd hun Nederlandstalige Identiteitskaart te be
houden en kontakt op te nemen met het Vlaams 
verenigingsleven in de hoofdstad 

Dit zijn enkele maatregelen die het SP-VU-PVV-
stadsbestuur trof op verzoek van VU-gemeente-
raadslid Lieven Dehandschutter, het Vlaams Koml-
tee voor Brussel en het Algemeen-Nederlands 
Verbond. 

Sint-Niklaas zal ook de banden aanhalen met de 

Vlamingen in de rand rond Brussel. Sint-Niklaas 
aanvaardde vroeger al het peterschap over de 
faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode. Het 
stadsbestuur spant zich in voor een korrekte be-
vlagging en de uitstraling van de 11 juli-viering. 
Enkele nieuwe straten of pleinen zullen naar voor
aanstaande Vlamingen genoemd vrorden. 

Volgens VU-gemeenteraadslid Dehandschutter 
heeft het stadsbestuur aan de V W van het Land 
van Waas gevraagd na te gaan hoe het gebruik van 
Nederlandstalige spijskaarten in de horeka-sektor 
kan worden bevorderd. Een kommissie van de 
Kulturele Raad zal verenigingen, handelaars en de 
overheid adviseren inzake juist taalgebruik en kor
rekte schrijfwijze. 

AKTIE: REDT DE SCHELDE 
De aktlegroep „Redt de Schelde" werkt reeds 

jaren om de vervuiling van de rivier aan te klagen 
en tegen te gaan. Om de dramatische toestand van 
de rivier nog eens te benadrukken organizeert de 
groep van 9 tot 28 april een Scheldeloop. De 
Kruibeekse burgemeester Antoine Denert heeft 
deze tocht over zeventien dagen voorgesteld aan 
de pers en het publiek. 

Hij wil niet langer meedrijven met de stroom maar 
wil nu aandacht en konkrete oplossingen. De 
aktlegroep mikt op 200 lopers die het hele trajekt 
van de bron tot de monding willen afleggen. Boven

dien kunnen ook plaatselijke groepen meelopen op 
één dag In hun omgeving. Iedereen die wil aanslui
ten bij de voettocht kan meedoen. 

De aktiegroep heeft verder zeven gemeenten de 
titel van ,.Wachter van de Schelde" toebedeeld. 
Antwerpen, Temse, St.Amands, Dendermonde, 
Krulbeke, Bornem, Buggenhout en Oostburg (NI) 
kregen deze titel omdat ze zich willen inzetten 
tegen de vervuiling. 

Wie informatie wil over de voettocht kan terecht 
op het gemeentehuis van Krulbeke, O.L.Vrouwe
plein 19/20. Tel 03-774.53.10. 

VU-WETTEREN WENST 
BEJAARDENTOELAGE 

De VU Wetteren wil een toelage toekennen aan 
gezinnen die bejaarden opnemen. VU-raadslid 
Francis Van Lindt heeft aan de gemeenteraad 
gevraagd een voorstel te bespreken waarbij de 
geemeente een toelage verziet voor personen of 
gezinnen die een bejaarde opvangen. 

Het VU-raadslid had zijn huiswerk goed gemaakt 
want hij had reeds een volledig reglement klaar. 
Zelfs een aanvraagformulier werd reeds ontwor

pen, de toelage zou 2000 fr. per maand bedragen 
voor de eerste bejaarde en 1000 fr. voor elke 
bijkomende bejaarde. 

Het voorstel werd venwezen naar de kommissie 
solale zaken. Toch zal het binnen de twee maand 
opnieuw ter stemming gelegd worden in de ge
meenteraad. Nogmaals wordt dus bewezen dat een 
konstruktieve oppositie ook resultaat kan opleve
ren. 

KOOPTATIE 
PARTIJRAAD 

De partijraad van zaterdag 10 maart 1990 
zal overgaan tot de koöptatie van maksimum 
vier bijkomende leden. 

Kandidaturen t.a.v. de voorzitter van de 
partijraad dienen het Algemeen Sekretariaat 
te bereiken ten laatste op vrijdag 2 maart a.s. 
om 18 uur. 

HERINNERINGEN 
AAN BENOIT 
RUYSSINCK 

Als kind leerde Ik hem kennen. Een eenvoudig 
man, pijp In de kop, af en toe een punt, zijn 
Vlaanderen lief boven alles, een Daensist I Die man 
was Benolt Ruyssinck, 22 jaar ouder dan ikzelf. 
Tijdens de tweede wereldoorlog Vlaamse Wachter, 
dienst wervingsbureau op de Aalsterse Grote 
Markt. 

Nadien in de kazerne van Dendermonde in cel 62 
en 63, samen met Oscar De Pus, De Poorter, 
Armand Baeyens, Van Langenhaegen, Maurits 
Labeau, Smet, Jan De Ruyck en ondergetekende. 

Samen deden wij dienst in de manége en WC. 
Wij kuisten er de schoenen van de beruchte Den-
dermondse dames 1 

Plassen deed Benolt in mijn soepkom. Hijzelf had 
er geenl Toen wij reeds 7 è 8 dagen samen in 
dezelfde cel zaten werd Benolt overgeplaatst naar 
het Fort van Breendonk. Ik bleef In Dendermonde. 

Enkele weken later zag ik Benolt terug In Loke-
ren: een arm was lam geslagen in Breendonk. 

Vele jaren later was Benolt Ruyssinck een van de 
trouwste klanten van het Vlaams Huls ,,De Vriend
schap" dat Ik openhield aan de Aalsterse Kerk
straat. Het was in deze periode dat Benolt op ronde 
trok met zijn stootkar. Oud papier ophalen voor de 
goede zaak. De opbrengst was voor de partij en de 
Daensisten. 

De laatste vijf, zes jaar was ik zijn vaste chauffeur 
naar het stemhokje. Reeds om half negen in de 
ochtend bracht Benolt — gewapend met zijn hou
ten steunstok, beplakt met een Vlaams leeuwtje — 
zijn Vlaams-nationale stem uit. 

En toen wij om negen uur als enige klanten reeds 
aan de toog stonden van het Volksunielokaal, was 
Benolt zeer venwnderd er als eerste te zijn. Vroe
ger, ja vroeger was het anders. Toen zou het op dit 
vroege uur reeds volle bak geweest zijn. 

Enkele jaren terug overleed zijn echtgenote Sldo-
nle. Benolt bleef alleen vronen, samen met zijn 
twee honden, in de Aalsterse Klapstraat. 

Reeds vanaf november lag het jaarlijks lidgeld 
klaar voor Broederband, VU en zovele andere 
lidmaatschappen. Benolt was pas gerust als zijn 
lldkaart betaald was. 

Zaterdag 10 februari heb ik de 83-jarige man 
begraven, samen met de weinige oude getrouwen 
van vroeger. 

Wat vergeet en wil een mens toch vlug verge
ten... 

Frans Roggeman 
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BRABANT 
FEBRUARI 
24 MERCHTEM:VU-ledenfeest in Gasthof Leire
ken, Sint-Huybrechtstraat 5 te Peizegem Aperitief, 
cocktail, kervelveloute, parelhoen, gebak aan 600 
f r , drank met inbegr Daarna gezellig samenzijn 
met muziek en dans Inschrijven bi| G De Velder 
(052/3713 49), F Van Walle (052/37 27 42), L 
Vrijders (02/460 08 01) en J Bekaert 
(02/460 43 01) 
24 TIELT-WINGE: Ledenfeest in 't Wit Huis 
24 TERNAT: Haantjeskermis in zaal Uilenspie
gel, Kerkstraat 24, St Katanna-Lombeek vanaf 18u 
Ook op 25/2 vanaf 12u , en op 26/2 vanaf 18u Org 
VU-Ternat 
24 LINKEBEEK: Kaas-, wijn- en fijnkostavond In 
de Zusterschool op 't Holleken, Hollebeekstraat 
262 Vanaf 18u Org Vlaamse Kring Linkebeek 
27 AFFLIGEM Een dagje te Brussel Om 10 
Bezoek Barrikadenplein, 11u bezoek Parlement, 
12u Middagmaagl Graanmarkt 's Namiddags be
zoek katedraal en wandeling of rondrit met bus 
Inschrijven bi) Rita Blom (053/66 82 15) Org FW-
Affligem 

MAART 
1 LENNIK: Tot straks of tot over 16 jaar Ge-
spreksnamiddag in Huize Zwartenbroek om 
13u30 Org Vorming en Gemeenschap Toegang 
gratis 
1 BRUSSEL: Thuis in de VU, 4de deel Van 
20u 30 tot 23u in Trefcentrum De Markten, Oude 
Graanmarkt 5, 2e verdiep Info 646 33 50 
2 LENNIK: Jaarlijks Mosselfestijn Vanaf 18u in 
Feestzaal Pajottenland, F De Wolfstraat Ook op 3 
maart vanaf 18u , 4 en 5 maart vanaf 12u 
2 LENNIK: Peuters en kleuters spel en spelma-
tenaal Om 13u30 in Huize Zwartenbroek Toe
gang gratis Org VIAC 
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 Flekreatiecentrum, Brusselse
steenweg 65 A Van 18 tot 21 u Ook op 4/3 van 
11u30 tot 16u Org VU-Meise-Wolvertem-Op-
pem 
4 VILVOORDE: VU-restaurant, in het O L V -kol 
lege, Heldenplein, Vilvoorde-Centrum (naast stede
lijk zwembad) Vanaf 11u 30, heerlijke biefstukken 
met diverse sauzen Org VU-Vilvoorde-Peutie 
4 TIELT-WINGE: Bleukenwandeling, vertrek om 
14u aan de parking Beurtstraat 1 Org Vlaamse 
Knng-FW-Tielt-Winge 
5 LENNIK: Om 20u Dnngende en voorlopige 
maatregelen van de vrederechter Toegang gratis 
Huize Zwartenbroek Org Fed Aut Centra Wel
zijnszorg 
6 LENNIK: Vrijetijdsbeleving van migranten Om 
13u 30 m huize Zwartenbroek Org Welzijnszorg 
Brabant 
7 ELSENE: Vormingscyklus Plurikultureel Sa
menleven Org Masereelfonds Gastspreker Go
delieve Van Geertruyen Zaal Zelzenhof, Kroonlaan 
12-14 Aanvang 20u , deelname gratis 
7 LEUVEN: Om 20u in De Valk, Tiensestraat41, 
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 (01&25 93 94) 
8 LENNIK: Privé Gespreksnamiddag in Huize 
Zwartenbroek, om 13u 30 Org Vorming en Ge
meenschap Toegang vrij 
9 LENNIK: Peuters en kleuters goed en slecht 
gedrag bij kinderen Om 13u 30 in Huize Zwarten
broek Toegang gratis Org VIAC 
Org Welzijnszorg Brabant 

15 LENNIK: Grondwettelijke rechten en plichten 
Gespreksnamiddag in Huize Zwartenbroek, om 
13u30 Org Vorming en Gemeenschap Inkom 
gratis 
16 TIELT-WINGE: Vlaams Bal in Tilt-City Aan
vang 20u30 Org VU-Tielt-Winge 
16 LENNIK: Peuters en Kleuters de taal opvoe
ding van het kind Om 13u 30 in huize Zvrarten-
broek Toegang gratis Org VIAC 
20 LENNik: Bah fascinerend Deel 2 Om 
13u30 m huize Zwartenbroek Toegang gratis 
Org Welzijnszorg Brabant 
22 LENNIK: Recht op vergaderen en vereniging 
Gespreksnamiddag in Huize Zwartenbroek, om 
13u30 Org Vorming en Gemeenschap Inkom 
gratis 
10 HULDENBERG: Vü-papierslag voor Loon-
beek, Neerijse en Huldenberg Org VU-Hulden-
berg 
10 LEMBEEK: 14de Haantjeskermis in zaal De 
Knng te Lembeek Vanaf 17u 30 Ook op 11/3 vanaf 
11u30 Org VU-Lembeek 
10 WATERMAAL-BOSVOORDE: Etentje Anai 
Artea (Vlaams Baskisch Solidanteitskomitee) om 
18u30 
12 LEUVEN: Daan \fervaet over de „Ruimtelijke 
Ordening in Vlaams Brabant" Om 20u in MSI 
02 15, Ravenstraat (gebouw achter UV-biblioteek) 
Org VUJO-KUL Vrije toegang 
13 LENNIK: Bah fascinerend Deel 1 Om 
13u30 in huize Zwartenbroek Gratis toegang 

ANCIAUX ONTHAALT 
IN BRUSSEL 

Uit verschillende bronnen blijkt dat een steeds 
groter wordende groep nederlandstahge migranten 
uit Vlaanderen naar Brussel verhuist 

Staatssekretaris Vic Anciaux wil deze personen 
zo goed mogelijk opvangen en ze vertrouwd maken 
met de Vlaamse strukturen en diensten binnen de 
hoofdstad Vanuit zijn bevoegdheid als koordinator 
van het migrantenbeleid heeft hij gevraagd aan het 
Contact- en Cultuurcentrum (CCC) om deze op
vang te organiseren via de sociaal-kulturele raden 
en trefcentra 

Uiteraard geldt deze regeling eveneens voor de 
Vlamingen die in één van de Brusselse gemeenten 
komen wonen 

Staatssekretaris Anciaux heeft een schrijven ge
richt aan de burgemeesters van de steden en 
gemeenten van de regio Hasselt-Tongeren en de 
regio Gent om hem bij dit initiatief behulpzaam te 
zijn door de adressen van deze „nieuwe Brusse
laars" aan het het C(X mee te delen 

v z w Projekt Basisedukatie Brussel werft 
een halftijds medewerker (m/v) aan voor het 
begeleiden promoten en koordineren van de 
basisedukatie te Brussel 

Niveau Hoger Onderwijs buiten de univer
siteit 

Ervaring is wenselijk. 
Kontrakt 1 jaar 
Barema 245 
C V moet uiterlijk toekomen vóór 10/3 op 

het volgend adres VZW Projekt Basiseduk-
tatie Brussel p/a Sainceteletteplein 30,1080 
Brussel 

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen 
op het tel nr 02/425 90 30 

VORMING IN HET 
ARR.LEUVEN 

In Leuven tracht het a^ondissementsbestuur 
haar kaderleden de broodnodige vorming te geven 
die op dit ogenblik dringend nodig is Zo werden in 
de voorbije maanden voor de raadsleden aktuele 
ondenwerpen behandeld door deskundigen de 
supersnelle trein, de staatshervorming, de etische 
problemen 

Vorige week was het de beurt aan het migranten
probleem en de twee volgende maanden zijn voor
behouden aan de ontwerpteksten van het uiterst 
belangrijke Meikongres 

Voor de migrantenavond waren de inleiders Fihp 
Van Elzen en Hugo Coveliers Zij maakten een 
vergelijking tussen de beleidsvoorstellen van Paula 
Dhont en het tien-punten-voorstel van de Volks
unie Zo werd duidelijk dat ervirezenhjke verschillen 
zijn tussen beide, omdat ons beleidsvoorstel duide
lijk volksnationale kenmerken heeft 

Het belangrijke op zo'n avond is de vraagstelling 
door het publiek En ditmaal was het duidelijk dat 
velen met de problemen van de migranten begaan 
zijn De vele belangstellenden hebben zeker heel 
wat duidelijkheid gekregen Voor een programma-
partij als de Volksunie is de vorming van haar 
Kaderleden onontbeerlijk 

Dries De Smet 

WIJ MAKEN MEER 
VAN BRUSSEL 

Dat Brussel Vlaanderen nodig heeft is zonne
klaar Geen zinnig mens zal dit ontkennen Brussel 
IS sociaal-ekonomisch afhankelijk van heel het 
land, maar hoofdzakelijk van Vlaanderen Brussel 
IS omgeven door Vlaamse gemeenten De onderlin
ge relaties tussen Brussel en de rest van Vlaams-
Brabant zijn zeer groot, inzake industriële vestigin
gen en tewerkstelling, maar ook op het vlak van 
kuituur, ondenwijs, gezondheidszorg en ontspan
ning Brussel heeft trouwens behoefte aan de 
affiniteit van de Vlamingen voor hun stad Brussel 
heeft echt nood aan de Vlaamse kreativiteit, dina-
miek en inzichten 

Vlaanderen moet leren Brussel positief te bekij
ken Dit IS hoognodig, ook omwille van het eigen 
belang Vlaanderen heeft alle belang bij een ge
zond Brussel, want Brussel is de poort op de 
wereld Vlaanderen moet zichtbaar in Brussel aan
wezig zijn De internationale middens moeten we
ten en zien dat Brussel de Hoofdstad van Vlaande
ren IS 

Dit zijn enkele, maar toch belangrijke redenen 
om een bezoek aan Brussel te brengen, en die 
mogelijkheid bestaat! 

U hoeft enkel te bellen naar het nummer 
02/646 33 50 (Staatssekretariaat Vic Anciaux) en 
vragen naar Hilde De Neve U kan ook schrijven 
naar Louizalaan 106 te 1050 Brussel 

Vele VU-afdelingen hebben een afspraak met 
Brussel gemaakt De agenda is reeds volzet tot 
eind oktober Het is uiteraard voor kleinere groepen 
altijd mogelijk om aan te sluiten bij een andere 
afdeling 

De agenda voor maart 3 maart Maaseik, 4 maart 
Aarschot, 9 maart Zoersel, 11 maart Asse, 17 maart 
St -Niklaas, 24 maart Zonhoven + Bocholt en 31 
maart Izegem 
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vu-BRUSSEL 
OVER SST 

De Volksunie-Brussel is er zich van bewust dat 
de SST een stopplaats moet hebben in Brussel. Het 
ware ondenitbaar een andere houding aan te 
nemen, gezien de opdrachten van Brussel als 
hoofdstad van het iand, van Europa en ool< van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Nochtans is de Volksunie-Brussel helemaal niet 
gewonnen voor de keuze van het Zuidstation als 
stopplaats. 

Deze vestiging van de stopplaats van de SST zou 
ongetwijfeld een nieuwe spel<ulatieve afbraak van 
de volksrijke en dinamische wijk rondom het Zuid
station meebrengen. Dit zou naar de mening van 
de Volksunie een te zware en onaanvaardbare 
sociale kost voor Brussel veroorzaken. 

Daarom betreurt de Volksunie dat het zgn. MER 
van Stratec uitgevoerd werd met het duidelijk 
vooropgezet standpunt dat de stopplaats van de 
SST in het Zuidstation moest komen. Andere oplos
singen werden niet of totaal onvoldoende in het 
ME-Rapport uitgediept. 

De Volksunie-Brussel oordeelt dat het veel logi
scher is de stopplaats van de SST te voorzien in het 
Noordstation. Daar is geen enkel technisch be
zwaar, maar vooral: daar zijn, na de kaalslag van 
de 60-er en de 70-er jaren, voldoende braakliggen
de terreinen voorhanden om de nodige infrastruk-
tuur uit te bouwen. 

Bovendien meent de VU-Brussel dat de nodige 
maatregelen dienen genomen te worden om net 
natuurgebied „Het Moerasken" te Evere verdere 
bescherming te bieden. Dit zou kunnen gebeuren 
door een verlegging van de sporen binnen het 
kompleks van het rangeerstation van Schaarbeek. 

Wat betreft de plannen van Star 21, stelt de VU 
van het arrondissement Brussel dat alle maatrgeel-
en die het openbaar vervoer naar Brussel kunnen 
verbeteren, en aldus het autoverkeer beperken, toe 
te juichen zijn. 

De VU stelt zich echter vragen bij de uilbouw van 
een nieuwe spoorverbinding naar Zaventem. Deze 
mag de bestaande woonkern van Haren in geen 
geval bedreigen en dient desgevallend te lopen 
over de verlaten industrietenreinen. 

De VU-Brussel stelt eveneens vragen naar de 
verantwoording van de verbinding Luxemburgsta-
tion-Josafatstation, voornamelijk wegens de zeer 
hoge kostprijs. 

Bij dit plan valt overigens zeer duidelijk op dat het 
niet vervolledigd wordt met een doorgedreven reor
ganisatie van het stedelijk openbaar vervoer. 

De vu-Brussel stelt dan ook dat de uitbouw van 
Star 21 moet gebeuren in samenhang met de rest 
van het openbaar ven/oer in het Brusselse Hoofd
stedelijk Gewest en de onmiddellijke rand, zodat 
ook de eigen bevolking van een substantiële verbe
tering van het hele vervoersnet zou kunnen genie
ten. Bert Anclaux 

MINISTER SAUWENS 
IN MECHELEN 

Vrijdag 23 februari brengt minister Sauwens een 
werkbezoek aan Mechelen. Bj een onWangst op het 
stadhuis zal zijn aandacht worden gevraagd voor 
een paar hete dossiers en problemen. Daarna 
worden tussen 17 en 18 u enkele verkeersknelpun
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. 

FEBRUARI 
24 HULSHOUT: Afdelingsbal VU-Hulshout in de 
parochiezaal om 20u. 
24 LINT: Om 13u.30: Bezoek met VUJO-ünt aan 
Provinciehuis te Antwerpen, 's Avonds gevolgd 
door ,,kroegentocht" in oud Antwerpen. 
24 BORNEM: Roemenië, doorheen de muur. Ge
tuigenissen van Willy Kuijpers, Lucia Cosmin, Du-
mitru Farcas. Met recente videobeelden. In Paro
chiezaal Mariekerke, om 20u. Org.: Vlaamse Kring 
Bornem. 
26 KAPELLEN: Om 20u.: Tweede bowling-
avond. Zaal Hogescote, Dorpsstraat. Inkom 50 fr. 
Inschrijven bij Sonja Fockenier (03/664.70.58). 
Org.; VUJO-Kapellen. 
27 MEERHOUT: Roemenië, doorheen de muur. 
Getuigenissen van Willy Kuijpers, Lucia Cosmin, 
Dumitru Farcas. Met recente videobeelden. In 
Vlaams Onthaalcentrum, Beerstraat, om 20u. Org.: 
Vlaamse Vrienden Meerhout. 

MAART 
2 MOL: Politiek debat met Willy Kuijpers en 
anderen. Om 20u. in 't Steentje te Mol. 
3 MERKSEM: VU-bal In zaal Wilgenhof, Moes-
hofstraat 138. Org.: VU-Merksem. 
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. 
7 MERKSEM: FVV-gespreksavond om 20u. in 
Vlanac, Bredabaan. P. Rubbens spreekt er over 
„Het waarom van het ziek zijn. 
8 MOL: Uitgebreide tema-arr. raad; Willy Kuij
pers; afd.-werking. Zaai Malpertuus om 20u.30. 
8 WIJNEGEM: Hugo Coveliers over Securltas 
Belgica in de Kapeltheater, Turnhoutsebaan 199 
om 20u. Org.; Reinaert, VU-Wijnegem. 
9 HERENT ALS: 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 Familie. 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. 

GESLAAGD ETENTJE 
TE WILRIJK 

Op zaterdag 17 februari j . l . hield VU-Wilrijk een 
zeer geslaagd etentje in de feestzaal „De Brug" 
aan de Boomse Steenweg. Naast onze eigen 
senator André De Beul en gemeenteraadslid Fonne 
Griek mochten zij nog talrijke leden uit bevriende 
afdelingen venwelkomen. 

Rond 21 u. heette Luc Lemmens, huidig voorzit
ter, de talrijke aanwezigen welkom. Daarna werd er 
gezellig getafeld en gedronken tot in de vroege 
uurtjes. 

Al bij al een suksesvolle avond met dank aan alle 
medewerkers, maar vooral aan Rachel en Isabelle 
die zich als echte keukenprinsessen ontpopt heb
ben. Anny Lenaerts 

14 EDEGEM: Dia-avond over De Vlaamse Eilan
den = Azoren, door Alfons De Belder. Om 20u. in 
Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128. Org.; Kulturele 
Kring. 
17 NIJLEN: Nacht der Kameraadschap. Feest
avond van alle Vlaamse volksnationalisten. Vanaf 
19U.30 in zaal Nilania. Org.; SMF-Kempen/Lim-
burg. 
21 BERCHEM: Kwisavond in het CC-Berchem 
om 20u. Org. en info; FW-Berchem. 

ZILVER VOOR 
GERARD BERGERS 

Gerard Bergers zetelt reeds 25 jaar in de Ant
werpse gemeenteraad en voor dat feit werd hij 
gelauwerd. Vrienden uit alle partijen deden dat 
spotaan en ook het stadspersoneel kwam met 
bloemen aandraven. 

Officiële lofwoorden kwamen er van de burge
meester die ook de gouden stadspennino overhan
digde. Hij herinnerde aan de intrede van Bergers in 
de gemeenteraad, zijn tussenkomsten voor stad, 
haven en personeel, zijn zeemanservaring, zijn 
beroep van kleermaker, zijn sociale motivering en 
zijn kompromisloze inzet. 

Ook namens de VU-fraktie werd Gerard bedankt 
voor de vele jaren inzet. 

Het Gemeentebestuur van Borsbeek 
gaat over tot de aanwerving van 

1 POLITIEAGENT 
(man of vrouw) 

met aanleg van wervingsreserve 

Voornaamste voorwaarden: 

Belg zijn, van onberispelijk gedrag, 
min. 18 en max. 35 jaar, in regel met de 
militiewetgeving, gehomologeerd ge
tuigschrift van hoger secundair onder
wijs, rijbewijs B, lichamelijk geschikt, 
slagen voor selectieproeven, i.e.: licha-
milijke proef, mondeling examen, 
schriftelijk examen, psycho-technisch 
en psychologisch onderzoek; 

— Vaste benoeming na behalen van 
getuigschrift van het erkend opleidings
centrum voor politie van Antwerpen en 
stage in het Borsbeekse politiekorps. 

— Kandidaturen aangetekend met uit
treksel uit de geboorteakte en studiege
tuigschrift aan; College van burge
meester en schepenen van 2210 Bors
beek, ten laatste op 15 maart 1990 op 
de post afgegeven. 

Bijl(omende inlichtingen: 

De Politiecommissaris, Jozef Reusens-
lei 9, 2210 Borsbeek. Tel. 321.53.90. 
Op eenvoudige aanvraag wordt een 
volledige opgave van de voonwaarden 
per post aan de belangstellenden toe
gestuurd. 
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v u GISTEL 
35 JAAR JONG 

De VU-afdeling van Gistel bestaat 35 jaar. Op 9 
maart zal deze verjaardag gevierd worden tijdens 
het ledenfeest. Hierop zal ook voorzitter Jaak 
Gabriels aanwezig zijn. 

De afdeling kwam onder moeilijke omstandighe
den uit de startblokken. Drie pioniers zorgden voor 
de oprichting In 1955: Pleter Gunst, MaurltsZwae-
nepoel en Gerard Sys. In 1964 werd deelgenomen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen en Zwaene-
poel werd verkozen. Daarna werd het aantal verko-
zenen verdubbeld. In 1982 werd met een volledige 
lijst deelgenomen en Maurits Zwaenepoel werd 
burgemeester. 

In 1988 werden vijf zetels behaald maar de VU 
werd door de andere partijen In de oppositie 
gedrukt. De afdeling Is echter springlevend en voor 
1994 wordt nu reeds gewerkt. 

Voor het ledenfeest van 9 maart kan Ingeschre
ven worden bij Rony Anseeuw, Westbllklaan 4, 
Gistel tel. 059-27.78.70. De deelname aan de 
feestmaaltijd kost 350 fr. en voor kinderen 200 fr. 

VWG-OOSTENDE 
NAAR ZANGFEEST 

Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden — 
afdeling Oostende richt l.s.m. VOVO (Vereniging 
voor Ontspanning en Volksontwikkeling Oostende) 
en het Davidsfonds-afdeling Vuurtorenwijk een au
tobus in naar het Zangfeest te Antwerpen op 25 
maart a.s. 

De totale prijs bedraagt 750 fr. (300 fr. busreis + 
450 fr. toegangskaart 2e rang). 

Vertrek om lOu. aan het Gerechtshof (Canada
plein) te Oostende. Andere opstapplaatsen zullen 
later meegedeeld worden. Onmiddellijk na het 
Zangfeest wordt de terugreis aangevat. 

Inschrijven door storting van 750 fr. kan tot 
uiterlijk 15 maart op rek. nr. 475-8149931-07 van 
het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden. Men 
kan tevens terecht bij VOVO (059/50.84.80), DF-
Vuurtoren (059/33.00.32) of bij VVVG-Oostende 
(059/80.08.41). 

DE VUURTOREN EN 
DE JONGEREN 

In het kader van de meerderjarigheid op 18 jaar, 
maar vooral met het oog op de praktische zijde 
hiervan, richtte VU-Oostende-Vuurtoren een Info-
avond in onder het motto „Rechten en plichten van 
jongeren". 

Deze avond ging door op 9 februari j . l . en kende 
een onverhoopt sukses. De gastsprekers waren 
Jan Ljoones, volksvertegenwoordiger, en Johan 
Bertels van JIAC (Jongeren Informatie en Advies 
Centrum). 

De opkomst die verheugend mag genoemd wor
den ontlokte aan arr. voorzitter Pierre Nolf de 
opmerking dat er verrassend veel jeugd onder het 
publiek was. Iets dat niet steeds het geval blijkt te 
zijn. Maar het was ook de bedoeling voornamelijk 
de jeugd te bereiken. 

Jan Loones, die de juridische kant van de zaak 
voor zijn rekening nam, legde de gevolgen en 
konsekwentles uit van de meerderjarigheid op 18 
jaar. 

Johan Bertels verklaarde werking van JIAC, dat 
hoofdzakelijk steunt op vrijwilligerswerk, en bracht 
voornamelijk praktische zaken naar voor. 

JIAC heeft kritiek op de gevolgen en niet voorzie
ne toestanden die de meerderjarigheid op 18 mee
brengt. Meerderjarigheid op 18 jaar, goed, maar 
met welke middelen? Bestaansminimum aan 18 
jaar? De ouders niet meer verplicht de studies te 
bekostigen, vallen de jongeren dan ten laste van 
het OCMW? Hoe zit het met de strafrechterlijke 
meerderjarigheid? De ouders zijn burgerlijk verant
woordelijk tot aan de meerderjarigheid, eens 18 
jaar worden de jongeren zelf aansprakelijk voor hun 
daden. Mogen 18-jarigen financiële kontrakten af
sluiten? 

Allemaal vragen en hiaten In de wet waaraan nog 
duchtig zal mogen gesleutekj worden, wil men de 
wet aanpassen met het oog op Europa '92. 

Schuchter werd de vragendrempel overwonnen 
en langzaam ontspon 'er zich een geanimeerd 
vraaggesprek. 

Achteraf mocht Norbert Hennaert, afdelings
voorzitter, van leden uit het publiek felicitaties 
ontvangen voor de zeer geslaagde avond, (jd) 

STAD IZEGEM 
OPENSTAANDE BETREKKINGEN 

TECHNISCHE DIENST: AanwervIng van één Adjunkt-Werkkon-
troleur en aanleg van een wervingsreserve voor de 
duur van twee jaar. 
STEDELIJK ELEKTRICITEITSBEDRIJF: Aanwerving van twee half
geschoolde werklieden B. 
De aanvragen op het daartoe speciaal bestemd „INSCHRIJVINGSFORMULIER", 
vergezeld van een afschrift van de vereiste bekwaamheidsgetuigschriften of diplomas, 
moeten bij een ter post aangetekend schrijven, ten laatste op 12.03.90 aan het College 
van Burgemeester en Schepenen van Izegem toegestuurd worden. 

De aanwervingsvoorwaarden, het Inschrijvingsformulier en alle nuttige inlichtingenn 
kunnen bekomen worden op de personeelsdienst, Stadhuis, Korenmarkt 10, 8700 
Izegem. 

Namens het College van 
Burgemeester en Schepenen, 

De Stadssecretaris, 
D. CHARLIER 

De Burgemeester, 
R. VANLERBERGHE 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

24 DEERLIJK: bezoek aan Diksmulde en Brug
ge. Middagmaal: Westflandria Kortlrijk. 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 Huls 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 Stadhuls. 16u. 
Ontvangst stadhuls 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. 
25 ROESELARE: Om 10u. In 't Leeuwke: Maan
delijkse kaarting. Org.: VU-Roeselare. 
25 ROESEURE: Van 15/2 tot 15/3 tentoonstel
ling werken Karel Vanlerberghe, bestuurslid VU-
Roeselare. Open tijdens kantooruren. In 't Leeuw
ke. Org.: VU-Roeselare l.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. Toegang: 
30 fr. 
MAART 

2 ZWEVEGEM: Drie dagen tekstielkaarting. 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. 
3 IZEGEM: Viering kaarterskampioen. Org. Kaar-
tersklub De Vlaamse Vrienden. 
4 IZEGEM: Vlaams Huis om 13u.30: verzamelen 
voor de wandeling te Vladslo, o.l.v. H. Vandamme. 
Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
6 IZEGEM: 't Splegelaarken, om 20u.: podologe 
Brigitte Vanhoute over voetverzorging. Org.: FW-
Izegem. 
9 IZEGEM: Vlaams Huls, vanaf 20u: Kaaring. 
Ook op 11/3 vanaf 10u. Org.: Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 
10 BLANKENBERGE: Voordracht over Noord-
lerland door W. Kuijpers. Zaal C.M. om 20u. Wie 
vooraf Inschrijft krigt een schoteltje Ierse vlsproe-
vertjes. Inschrijven tot 5/3 bij Cecile Vergauwen 
(050/41.34.19). Org.: DF-Blankenberge. 
10 IZEGEM: Kaas- en WIjnavond. Zaal Ter Mael, 
om 20u. Deelname: 300 fr., gratis aperitief. Org.: 
VüJO-lzegem. 
12 ROESELARE: Om 14u. In 't Leeuwke: Diana
middag over Venetië. Org.: VWG-Roeselare. 
19 ROESELARE: om 20u. in 't Leeuwke: Vor
mingsavond met L. Dosfelinstituut over „Het Nieu
we Vlaanderen." Org.: VU-Roeselare i.s.m. Vlana-

jo-
19 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u.: uiteenzet
ting over Openbare Biblloteek te Izegem, en haar 
werking door Jan Vandommele. Aansluitend 
plaatsbezoek. Org.: VWG-lzegem. 
22 IZEGEM: Bar auditorium om 20u.: minister 
Johan Sauwens met een nieuwe visie op openbare 
werken en verkeer in Vlaanderen. Org.: Vlaamse 
studie- en vormingskring. 
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VU-KORTRIJK TEGEN 
BEGROTING 

De VU-fraktie heeft in de raad van Kortrijk tegen 
de t)egroting gestemd. Raadslid José de Schaep-
meester verdedigde de visie van de VU. de fraktie 
is vooral gekant tegen de overdreven verhoging 
van de belastingen en de aanpassing van de 
retributies. 

Niet alleen de verhoging van de opcentiemen is 
de VU een doorn in het oog, ook de stijging van 
allerlei belastingen zoals die op het ontbreken van 
parkeerplaatsen en op het lozen van huishoudelijk 
afvalwater. De belastingdruk steeg de jongste veer
tien jaar met 323%. 

Ook de evolutie van de leninglast blijft zorgen 
baren. De last stijgt jaar na jaar. Op personeelsza
ken kan bespaard worden door het efficiënter 
inzetten en gebruiken van het personeel. De VU 
meent tevens dat de randgemeenten vooral op
draaien voor de slechte gang van de zaken. 

Op kultureel vlak brengt de VU twee opmerkin
gen naar voor. Een open participatiestruktuur in de 
kulturele raad ontbreekt en er is te weinig belang
stelling voor het Vlaams karakter van de stad. Zo 
heeft onlangs de Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht de klacht aanvaard over de verspreiding van 
een tweetalige sinksenfolder in de scholen van 
Kortrijk. De folder werd op Initiatief van de eerste 
schepen verspreid. 

LIMBURG 
FEBRUARI 

25 TESSENDERLO: Aktie Vredeseilanden door 
FW-TessenderIo 
27 OVERPELT: Hoorzitting minister Johan Sau-
wens, in Paletke te Overpelt, om 20u. Org.: VU-
Overpelt. 

MAART 

3 OVERPELT: Mosselen-instuif in het Pelterke, 
Jeugdlaan te Overpelt. Org.: VU-Overpelt. 
5 MAASMECHELEN: Het Nieuwe Vlaanderen 
uiteengelegd. Om 19u.30 in 't Glees, Jozef Smeets-
laan 104. Iedereen welkom. Org.: VU-Maasmeche-
len. 
5 BILZEN: Roemenië-avond met Willy Kuijpers. 
Zaal Edelweiss, Sint-Lambertuslaan, om 20u. 
7 TESSENDERLO: Ongehuwd samenwonen, 
door Therese Gobert, juriste. Org.: FW-Tessen-
derlo. 
18 LUMMEN: Gezellig etentje in de Parochiezaal 
van Tiewinkel, vanaf 16u. Inschrijven: 
013/52.18.97. Org.: lijst Ruim-VU-Lummen. 

ZOEKERTJES 

—GEZOCHT — 3-talige 41 -jarige man met diploma 
lager middelbaar, zoekt werk als chauffeur of 
magazijnier in het Brusselse of Halle-Vilvoorde. 
Voor inlichtingen: senator dr. J. Valkeniers, 
02/569.16.04. 

- WERKAANBIEDING - Antwerpen: gezocht 
bediende met enige kennis van sanitaire sektor en 
een winkelverantwoordelijke met ervaring in waren
huizen of leiding handelsvertegenwoordigers. Voor 
inlichtingen: eresenator Oswald Van Ooteghem, 
091/30.72.87. 

FRIEDA BREPOELS 
OVER 
TELEFOONTARIEVEN 

De provincies Limburg en West-Vlaanderen wor
den door de RTT gediskrimineerd bij de toepassing 
van de nieuwe tarieven. Dit blijkt uit een onderzoek 
van VU-volksvertegenwoordiger Frieda Brepoels. 

Centraal in de nieuwe reglementering staat het 
begrip „aangrenzende zone". Daarvoor wordt 
sinds eind vorig jaar een eenheidsprijs aangere
kend per drie minuten in de plaats van per 80 
sekonden. Uit de studie blijkt dat het begrip „aan
grenzende zone" in de Limburgse zones letterlijk 
wordt opgevat, maar in het Brusselse en in Wallo
nië heel wat ruimer wordt geïnterpreteerd. 

Konkrete voorbeelden tonen duidelijk aan hoe 
schrijnend de situatie in feite is. Volgens de jongste 
reglementering kan vanuit de zone Hasselt voort
aan goedkoper getelefoneerd worden naar de zo
nes Tongeren, Borgworm, Leuven, Diest en Heren-
tals. Letterlijk de aangrenzende zones. 

Wie echter in Namen woont krijgt heel wat meer 
mogelijkheden om goedkoper te bellen. Van daar
uit kan haast het ganse Waalse gebied bereikt 
worden, uitgezonderd Luik. De zone Waver doet 
het nog beter want daar Is niet alleen de zone 
Brussel goedkoper te bereiken maar ook het groot
ste gedeelte van Vlaanderen en Wallonië. 

Voeren wordt dan weer losgemaakt van Hasselt 
en vanuit Tongeren kan wel goedkoper gebeld 
worden naar de helft van Wallonië maar niet naar 
Brussel of Leuven. 

Frieda Brepoels is dan ook vast van plan minister 
Colla te ondervragen en eventueel een alternatief 
voor te stellen. West-Vlaanderen en Limburg liggen 
nu eenmaal op de landsgrens maar dat is een 
reden te meer om ekstra mogelijkheden te bieden 
in de andere richting, aldus de volksvertegenwoor
diger. 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHAN6 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

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 

HEUSDEN-ZOLDER 
NAAR ZANGFEEST 

De VU-Heusden-Zolder trekt naar het Zangfeest. 
Op zondag 25 maart, vertrek om 12u.45 aan De 
Oude Kring. Toegangskaarten, voonvaarden en 
verdere inlichtingen bij Frans Vanstipelen, Noord
berm 61 te 3550 Heusden-Zolder (011/42.59.95). 
De toegangskaarten zijn vanaf 25 februari ter 
beschikking. 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — Jonge vrouw, wonende omgeving 
Gent, zoekt voltijdse of deeltijdse administratieve 
job. Diploma Handel met aanvullend getuigschrift 
bedrijfsbeheer, ervaring sekretariaatswerk, kennis 
tekstverorerking (WordPerfect 5.0), goede talenken
nis. Kontakt: Koen Van Caimere, tel. 091/31.68.45 
of 02/513.99.50 tst. 139 tijdens kantooruren. 

— GEZOCHT — 23-jarige 3-talige A2 sekretaresse 
met kennis van informatika en enkele jaren erva
ring waaronder I j . kindermeisje in de VS waar ze 
een ekstra diploma behaalde, zoekt een gepaste 
betrekking in het Brusselse of Halle-Vilvoorde. Voor 
inlichtingen zich wenden tot senator dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 
w 4 / HEIHOEFSEWEG 1 
y " ^ 2520 EDEGEM 
fkèS^ Tel.: 03/457,23.89 
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KONGRES 
VLAAMS BLOK 

Met verbazing hoorden wi] enige dagen 
geleden de verklanng van burgemeester 
Cools dat het Vlaams Blok de toegang werd 
geweigerd om in maart in het Cultureel 
Centrum te Deurne een partijkongres te 
houden De redenen waarom waren nogal 
vrij wazig Dat er sprekers zouden komen 
van het Front National of van de Republika-
ner Partei is hun zaak Wij hebben daar óok 
onze bedenkingen over maar „ieder vogeltje 
zingt zoals hij gebekt is" Het is een feit dat 
het Blok een partij is zoals een andere met 
demokratisch verkozen mensen Wanneer 
men deze het recht ontzegt om te vergade
ren dan IS dit tegen de grondwet Het ver
baast misschien dat deze brief uitgaat van de 
Volksuniejongeren Merksem, maar wij ken
nen ook de geschiedenis van onze partij, wij 
hebben dit vroeger ook allemaal meege
maakt maar dan voor heel andere redenen 

De enige reaktie die wij toen kregen was 
dat de mensen ons nog simpatieker vonden 
en dit vertaalde zich dan in een nog betere 
verkiezingsuitslag Wij geloven met dat dit de 
bedoeling is van dhr Cools Als w/y het recht 
hebben om deze zalen te gebruiken dan 
habben zij dat ook 

Dat IS demokratie en zo hoort hef ook' 
Of worden bijeenkomsten van al de oppo

sitiepartijen in de toekomst ook verboden' 

VUJO-Merksem 

VRT 
Wederkenge kanttekeningen aan lezer 

W V d S Mechelen (WIJ, 2 febr) In Oosten
rijk, taal Duits, blijft het ORF, geen taalver-
melding, alhoewel in het Zuiden, nl Kann-
thie, door ± 40 000 Oostenrijkers, Sloveens 
wordt gesproken Aldaar tweetalige straat
naamborden 

En wat betekent A op een auto' 
Wat Zwitserland betreft, de Zwitserse deel

staten hebben geen buitenlandse identiteit 
ZIJ zijn Schweizer of Suisse Stel je voor dat 
ze zouden zeggen ik ben een Uner (deel
staat Uri), niemand zou weten vanwaar ze 
komen Op de auto's CH en met S ( = 
Sverige, Zweden) 

U schrijft wel DRS of TSI, maar de fransta-
lige omroep, met F maar R (Romande) 

Wat betekent ARD"? Voor de franstaligen 
toch ook met duidelijk Fransen zeggen Alle-
magne en Engelsen Gemiany 

Espana (Spanje) TVE In Vlaanderen, 
Duitsland en Engeland begin met S Gnekse 
omroep = E (Ellas) R T , Turks Cyprus = 
BRT C) = Bayrak Radio Television, Wales 
(Pays de Galles) = Sianel Peduar Cymru 

Vlaanderen is wel geen onafhankelijke 
staat, maar heeft toch wereldbekendheid 
verworven door onze Vlaamse schilderkunst 
en nu ook door Happart In het buitenland 

dacht men dat België een volledig franstalige 
staat was In Wenen trof ik m het Kunsthisto
risch Museum een verdieping aan over de 
Hollandse en Vlaamse schilderkunst 

In België is men gestart met KVRO (Kato-
lieke Vlaamse Radioomroep, later BNRO, 
vervolgens NIR en nu BRT 

Dat de franstaligen het heel vlug eens 
werden met F aan hun omroepnaam toe te 
voegen, wijt ik nogmaals aan het feit dat de 
Brusselaars met als Walen willen beschouwd 
worden, zelfs vóór 1980 

Maar wij moeten de Walen met naapen, 
maar vóór gaan Wij zijn begonnen met 
borden Vlaanderen te plaatsen aan onze 
grenzen, de Walen doen ons nu ook na 

RTL werd toch langs TVi een Waalse 
kommerciele omroep Waar blijft de F ' BRT 
is geen Belgische zender meer, maar een 
orgaan van de Vlaamse Gemeenschap 

VTM toch een sukses zonder N, dus VRT 

M.S., Koksijde 

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

BINNENSHUIS 
Volledig akkoord met H V D A uit Schoon-

aarde waar hij schrijft „Laat ons verder 
discussieren en zo nodig van mening ver
schillen Maar dat een enkel VU-er ons nog 
ten prooi werpe van hen, die onze ondergang 
willen" 

Natuurlijk Deftige mensen gaan hun fami
lievetes toch met op straat uitvechten Maar 
wat te denken van vooraanstaanden uit de 
afdeling die openlijk afstand nemen van hun 
eigen mensen En dat nog in een gewestelij
ke reklameblad 

De andere partijen zijn wel wijzer Daar zijn 
er ook soms wrijvingen Maar daar wordt 
alles binnenskamers opgelost Het is daar 
dat meningsverschillen — en die mogen er 
zijn — dienen opgelost te worden Daar 
kunnen eventuele fouten voorkomen wor
den Tenminste als er enige goede wil voor
handen IS 

Jaak Knevels, Peer 

VVB 
Dat de huidige WB-voorzitter Peter De 

Roover alles behalve openstaat voor een 
dialoog over de staatshervorming met onze 
minister Hugo Schiltz is duidelijk Deze voor
zitter stak in het verleden zijn simpatie, m 
woord en geschrift, voor het Vlaams Blok met 
onder stoelen of banken Onlangs nog kreeg 
hij een lang interview in het Blok-tijdschrift 
Misschien is dit ter kompensatie voor zijn 
positieve boekbespreking in 't Pallieterke 
over het boek van zijn goede vnend V B -
volksvertegenwoordiger Rlip Dewinter „Ei
gen volk eerst" ' 

Een groep ekstreem-rechtsen en onver-
draagzamen heeft zich de jongste tijd mees
ter gemaakt van het WB-direktiekomitee 
Begrippen als pluralisme en nieuwe politieke 
kuituur zijn hen voltedig vreemd Deze funda
mentalisten verdiepen zich liever in de boe
ken van Jean-Marie Le Pen en het Franse 
Nouvelle Droite Er is een grote kans dat de 
VVB in de toekomst zal ontaarden tot een 
satellietorgamsatie van Le Pens Blok De 
enkele nog aanwezigen Vlaamse idealisten 
zijn gewaarschuwd 

Peter Stroobant, Leuven 

WEER 
Het gedachtengoed dat H Van den Ab-

beele uit Schoonaarde naar voren brengt in 
Wederwoord (WIJ, 9 febr) is volledig het 
mijne ledere zm van zijn brief kan ik volledig 
beamen en ik hoop de meeste VU-kiezers 
met mij 

Inderdaad waarom wordt de vraag met 
voortdurend gesteld „Wat zou er gebeurd 
zijn indien de VU met tot de regering was 
getreden''" Het antwoord is zeer duidelijk 
veel slechter zou alles in Vlaanderen ge
weest zijn Daartoe hoeft men slechts alle 
gegevens van de politieke gebeurtenissen in 
het jaar 1978 uit te pluizen Ik hennner mij 
dat de P W toen een veertiental dagen met 
de Vlaamse Leeuw heeft gezwaaid en daar
na kon Happart rustig burgemeester worden, 
kon de geldstroom naar Wallonië rustig ver-
dervloeien enz, enz 

Laat ons erkennen dat de VU reeds veel 
heeft verwezenlijkt en beseffen dat hoe meer 
macht onze partij venwerft, hoe meer zij zal 
kunnen doen 

Laat ons vooral nooit onze vuile was bui-
tenhangen Elk van ons maakt eens fouten, 
de verkozenen ook 't Zijn tenslotte ook maar 
mensen In een pluralistische partij als de 
onze kan het met anders dan dat er moet 
gediskussieerd worden, dat er meningsver
schillen zijn, maar dat mag met op TV of in 
de pers komen Onze tegenstanders geven 
we daardoor koren op hun molen 

Zeer juist gezegd van dhr Van den Ab-
beele Dat geen enkele VU-er ons nog ten 
prooi werpe van hen die onze ondergang 
willen 

Margriet Vandamme, Oostende 
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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 

% 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
'^ 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

OEVRIESE 

baron ruMltclaan 78 
8320 brugge 4 

baan brugge • Oostkamp 
"" 050/35 74 04 •" 

P V B A 

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 al le 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-ZedeJgem 
•s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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KONCEPT 
DAT ALLES 

VRAAG ONZE FOLDMI 

BUL0 kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol
kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair. ^ 

ERGONOMIE ^ ^ ^ 
Op mensenmaat bec^^B|t Verzonken ' kabel-
doorvoer en niet-ref lektWI^ bovenbladen die 
jKkde hoogte verstelbaar zijrif Voor elke werksitu
atie is er een ideale oplossirii 

'I FLEXIBILITEIT , ^ ^ 
Met één enkel onderstel en een beperkt aantal 
bladen kan je alle kanten uit bij aanbouw en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend. 

imiaw.iaiaBiiwutaiiia !Zone Noord II tel. (015)21 1000 
Toonzolen open van 8 30 u tot 17,30 u. Ook op zaterdag. 

Montoyerstraat 10 tel, (02)512 
I open van 8.30 u tot 17,30 u,, 


