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LEPEL & VORK 

Restaurant «'Sttl» 

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 

RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE 
Op 5 km van da Heysel baan Plantentuin 

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

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Banketzaaltje gratis voor a! uw feesten Tel. : 02/269.70.45 

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

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

'tboet^nhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeesfiop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

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

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

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: 
eén aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 B U R C H T 
Tel 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yttcMg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

WIJ bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken a la carte en 8 m e n u s van 695 fr tot 1600 fr 
Een har t voor de kinderen eigen speelruimten en aangepas t e 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 TCl . Ü O ö / t O . ö U . U f 

Hostellene Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

VLAAMSE PLEINVREES 
VERBANNEN 

D
E zwart-gele seinpalen van Johan Sauwens gaan 
de geschiedenis in. Zoveel is nu wel zeker. In 
verhouding tot het pietluttig detail dat dit dossier 
toch is, komt de hetze vanuit bepaalde persmid
dens en politieke cenakels bepaald bovenmatig 
over. Naar ons gevoelen: de uiting van een rare, 
typisch Vlaamse mentaliteit. In de zin van: alles is 
goed, rood of groen, oranje of blauw, maar zeker 
geen zwart en geel. Die kleuren zijn uit den boze. 
En dat enkel en alleen omdat het de Vlaamse 
kleuren zijn. 

Dat de verfbeurt van Verkeerswezen gebeurt in het kader 
van een jaarlijkse onderhoudsbeurt, dat er geen financiële 
meerkost opduikt, dat de veiligheid er in geen geval op 
achteruit gaat... daaraan twijfelt niemand. Ook is iedereen tot 
en met Johan Sauwens zelf, ervan overtuigd dat het nieuwe 
kleedje geenszins de enorme verkeersproblematiek oplost. 
En toch... geen zwart en geel. 

Is er dan in Vlaanderen toch een zekere pleinvrees voor al 
wat te ,.Vlaams" neigt of klinkt? Enige fierheid over Vlaamse 
simboliek, kleuren en verleden valt in sommige kringen 
inderdaad ver te zoeken. Het Vlaming-zijn wordt onder de mat 
geschoven. Daar staan ze boven. Ze 
zijn wereldburgers. De BRT mag zeker 
niet tot VRT omgedoopt worden, da's 
dorpspolitiek. Vlaamse muziek, kunst 
en sport moeten steevast Belgisch blij
ven heten. De ,,made in Belgium" is 
haast tot ideologie verheven. En even 
boven de Moerdijk te gast, dan is er 
helemaal geen houden aan, dan kan 
de eigen nest-bevuiling met op. 

Die Vlaamse pleinvrees komt onbe
grijpelijk over. Ze getuigt van een zich 
krampachtig, pseudo-intellektueel af
zetten tegen eigen herkomst en verle
den. En uiteraard kleven aan die ,,her
komst" pietluttigheden en kleinighe
den, mankementen en kortzichtigheden. En uiteraard is de 
toekomst belangrijker dan het verleden, met alle simboliek 
die daaraan vasthangt. Maar is het niet evenzo, dat wie 
zichzelf en zijn „plein" niet kent of weigert te kennen, ook 
moeilijk tot een gezonde evenwichtige kijk komt op de andere 
volkeren en kuituren? 

Vlaming-zijn en wereldburger-zijn, tegelijkertijd, dit hoeft 
helemaal geen tegenstelling in te houden. Op de seinpalen 
rustig en zonder kompleks zwart-gele kleuren aanbrengen en 
tegelijkertijd kordaat ijveren voor een goed uitgebouwd en 
toekomstgericht openbaar vervoer, dit hoeft helemaal geen 
tegenstelling in te houden. 

De jonge, intelligente Vlaming is vanzelf Vlaming geboren, 
zonder welk minderwaardigheidskompleks dan ook. Uitda
gend en nieuwsgierig bespeurt hij het enorm boeiende 
wereldgebeuren. Onze Europese vervlechting enerzijds en 

onze kleinheid als groep anderzijds vormen voor hem geen 
hinderpaal, eerder een uitdaging. Onze opdracht en inzon
derheid die van de Vlaamse regering is het, op die uitdaging 
een zinvol antwoord te geven. Een eigen spoor te trekken 
naar de toenemende Europeanisering en mundialisering, 
zonder een greintje van de eigenheid, de eigen identiteit prijs 
te geven. De jonge Vlaming staat hiervoor open: rustig 
wereldburger te zijn, maar dan als Vlaming. 

Alvast op dit terrein lijkt de Vlaamse regering ons ingedom
meld. Echte beeldvorming, een echt projekt gaat er niet 
vanuit. Het lijkt wel of die grote uitdaging haar ontgaat. Het 
hele boeiende gebeuren in Midden-Europa volgde zij vanop 
de stoep. Een eigen kijk op het Zuidafrikaans gebeuren 
bracht Paul Van Grembergen haar met zonder enige moeite 
bij. Over het buitenlands kultuurbeleid kunnen we met Jozef 
Deleu rustig stellen: ,,De Vlaamse regering is er een van 
brood en spelen". Als kleine natie laten we ons al te weinig — 
en waarom niet agressief ? — gelden in het buitenland. 

Ook intern wordt te weinig weerwerk geboden om tot een 
eigen Vlaamse, eigentijdse aanpak te komen. De staatkundi
ge, politieke strukturen zijn er... maar zij zullen waard zijn wat 
wij zelf ervan maken. En helaas is dat beeld tot op vandaag 

niet rooskleurig. Zelfs binnen de 
-_,^ ,. Vlaamse regering is de pleinvrees ge-

/ ^ ^ / ^ ^ slopen. De machtsbeveiliging van zui-
L ^ / ( ^ ^ f len en organisaties tiert weliger dan 
^ ^ ooit tevoren. Na de thuiszorg moet het 

dossier van de basisedukatie maar 
eventjes opgevolgd worden. Het eens
gezind, bezielend Vlaams projekt blijft 
achterwege. Even zo de basiskonsen-
sus voor een breed sociaal rechtvaar
digheidsbesef en een ekonomisch en 
kultureel dinamisme. 

Ondanks zijn kwalijke erfenis poogt 
Johan Sauwens op zijn terrein, stap 
voor stap en na degelijk studiewerk, 
een eigentijds en open beleid op te 

zetten. Met oog voor de waarden van het verleden en voor de 
uitdagingen van morgen. Zonder enig kompleks. Geduldig 
pakt hij de vraag aan: ,,Hoe zorgen wij ervoor dat het de 
moeite waard blijft Vlaming te zijn in de 21ste eeuw?". Het is 
deze vraagstelling waarrond Vlaamse regering maar ook 
Vlaamse Raad, verenigingen en instellingen zich moeten 
scharen. Samen een antwoord zoeken op de uitdaging van 
vandaag: als zelfbewuste Vlaming, vanuit de eigen identiteit 
vrank en vrij de nieuwe dimensies van Europa en wereld 
instappen. Op dat ogenblik, op het ogenblik dat een écht 
eigen beleid wordt opgezet dat de Vlamingen toelaat als 
Vlaming wereldburger te zijn, zal de laatste Vlaamse plein
vrees verdwenen zijn, zal de staatsomvorming ook naar geest 
wet geworden zijn. 

Johan Artois 
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7 Minister van Ontwikkelings
samenwerking André Geens 
is net terug van Suriname, het 
enige ontwikkelingsland waar 

Nederlands gesproken wordt. 

8 Op aandringen van Paul Van 
Grembergen zal de Vlaamse 
Raad de voorbereiding op
starten van een nieuw kultu-

reel akkoord met Zuid-Afrika. 

10 
11 

In de bendekommissie 
kwam het tot een konfron-
tatie tussen Hugo Cove-
liers en VDB. 

Is Prolingua gestart met 
een kampanje om in 
Vlaanderen opnieuw 
tweetalig onderwijs in te 

voeren, vanaf de kleuterschool? 

^ f^ Vorige week keurde de 
I M kommissie voor het be-
I g^ drijfsleven van de Vlaam

se Raad het door minister 
Sauwens en De Batselier ingedien
de dekreet op de SERV goed. 

^ ^ Voor het eerst in 70 jaar 
I m krijgen niet-Russische 
I ^ volkeren in de USSR de 

kans om de kommunisti-
sche kolonisatie van de Sovjet-re-
publieken aan te klagen. 

M H Vlaanderen 2000 is een 
T p ^ werkgroep die gegroeid is 

I ^ ^ rond een aantal mensen 
die optimistisch mee wil 

bouwen aan de Vlaamse toekomst. 
Momenteel is Vlaanderen 2000 
vooral op milieuvlak aktief. 

^ f% ^^ '^^ krisisjaren zit de 
I VÊ bouwsektor weer in de 
I Q lift. En als het in den 

bouw goed draait, draait 
alles goed, zo wordt gezegd. Bati-
bouw, het internationaal salon van 
het gebouw, de vernieuwbouw en 
binnenhuisinrichting start onder 
een optimistisch gesternte. 

35 
Het feestje dat de Rode 
Duivels tegen Zweden 
opgezet hadden, ging 
weer niet door. 

Omslagfoto Szommer 
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De storm en het springtij heeft weer lelijk huisgehouden. Vooral de waterover
last bezorgde de bewoners van de Wase Scheldekanten heel wat problemen. 
In Rupelmonde liepen 45 huizen onder water. Het rampenplan ging in werking 
en in Bazel werd een krisiscentrum geïnstalleerd. (foto HDW) 

LBC 
TERUGGEFLOTEN 

Het ACV maakte een analyse van het 
Vlaamse tewerkstellingsbeleid. Daarin stel
de de vakbond dat het huidig Vlaamse te
werkstellingsbeleid tegen de belangen van 
de langdurig werklozen in gaat. Het huidig 
tewerkstellingsbeleid volstaat volgens het 
ACV dan ook niet. 

Vreemd genoeg meende het Vlaamse 
ACV zich ook nog eens te moeten uitspreken 
over enkele nationale hete hangijzers. Of 
beter gezegd: het ACV maakte vlug van de 
gelegenheid gebruik om haar Landelijke Be-
diendencentrale terug te fluiten. Die had zich 
in oktober verleden jaar nog massaal uitge
sproken vóór de federalisering van de socia
le zekerheid. De LBC verraste daarmee me
nig politiek waarnemer en kreeg toen felicita
ties van het VU-partijbestuur. 

Het ACV, dat de LBC overkoepelt, is 
echter van oordeel dat de Sociale Zekerheid 
een nationale materie kan blijven, op voor
waarde dat een aantal uitwassen wegge
werkt worden. De huidige evolutie van de 
staatshervorming laat dit echter niet langer 
toe: ten eerste beantwoordt de federalisering 
van de SZ aan de verschillen in benadering 
die de twee grote gemeenschappen in dit 
land aankleven. Vlaanderen heeft andere 
noden en vragen t.a.v. de S.Z. dan de 
franstaligen. Zo wordt bvb. in Vlaanderen 
meer waarde gehecht aan de eerstelijns 
gezondheidszorg. 

Maar ten tweede zal de overheveling van 
een aantal recente bevoegdheden naar ge
meenschappen en gewesten een hefboom-
reaktie tot gevolg hebben die ook de federali
sering van de SZ onafwendbaar maakt. Een 
belangrijk aspekt bvb. van het ondera/i)s bvb. 
betreft het personeelsbeleid. Elke ingreep 
hierop heeft gevolgen op de sociale zeker
heid. Hetzelfde geldt overigens voor een 
Vlaamse visie op het Openbaar Ambt, waar
bij eigen profilering niet kan zonder reper-
kussies op het sociale zekerheidsstelsel. 

SANDINISTEN 
VERLIEZEN... 

Tegen de verwachtingen in behaalde de 
verenigde oppositielijst uno van La Prensa-
uitgeefster Violeta Chamorro de absolute 
meerderheid bij de verkiezingen in Nicara
gua. De grote verliezers, de sandinisten van 
president Daniel Ortega gingen roemloos ten 
onder. Hoewel, de manier waarop Ortega 
zijn nederlaag opnam, wekte bewondering 
op. De verkiezingen verliepen volgens de 
waarnemers op een voorbeeldige manier. 

Hoe de toekomst van Nicaragua er nu zal 
uitzien, is nog onzeker: hoe zal het sandinis-
tisch volksleger op de nederlaag reageren? 
Zal de uno-koalitie ook hecht genoeg zijn om 
te regeren? Hoe gaat Chamorro de sandinis
ten bejegenen? Alle kommentaarschrijvers 

lijken het slechts over een zaak eens: mets 
staat vanaf nu uitgebreide Amerikaanse 
steun voor het bewind in de weg. 

...VS WINNEN 
De Verenigde Staten vormden een belang

rijke faktor bi] de verkiezingen. Aan de (ook 
in de VS) verrassende uitslag van deze 
demokratische verkiezingen de konklusie 
verbinden dat de Nicaraguaanse burgers 
onder de sandinistische knoet lagen, zou de 
waarheid geweld aandoen. Het is wel zo dat 
de manier waarop de sandinisten de revolu
tie ingepalmd hebben moeilijk demokratisch 
genoemd kan worden. Maar afgezien daar
van en van de wijze waarop dé sandinisten 
het land bestuurd hebben, moet men zich de 
vraag stellen of ze na de omverwerping van 
het Somoza-regime in 79 eigenlijk wel de 
kans gekregen hebben om een nieuwe weg 
in te slaan. 

In '81 zetten de Verenigde Staten de 
ekonomische hulp aan het land stop, en 
kondigt Reagan financiële en militaire hulp 
aan voor de contra's. In '84 lekte er een 
schandaal uit waarbij de CIA mijnen zou 
gelegd hebben m Nicaraguaanse havens. In 
'85 kondigen de VS een totale handelsboy-
kot af tegen Nicaragua, m '86 worden de 
contra's liefst 100 miljoen dollar ,,hulp" toe
geschoven, en dan hebben we het nog met 
over de hulp waarvoor geen wettelijke basis 
bestond en die met het Iran-gate-schandaal 
wereldnieuws werd. Nicaragua zat daardoor 
aan de grond. Met de invasie van Panama in 

het achterhoofd is het duidelijker dan ooit dat 
de zelfbeschikking van de Middenameri-
kaanse landen een ijdel begrip is wanneer er 
Amerikaanse belangen in het geding komen. 
Ook de kiezers beseffen dit. En na tien jaar 
vechten zonder resultaat is Nicaragua liever 
blode Jan dan dode Jan. 

VLAMINGEN 
IN BRUSSEL 

Bewuste Vlamingen spreken steeds hun 
taal in Brussel. Tenminste, zo dachten wij. 
Wat blijkt echter volgens een onderzoek dat 
Eigen Aard uit Etterbeek uitvoerde? Meer 
dan de helft van de Vlamingen uit het hinter
land die naar Brussel komen gebruikt m de 
winkels en de burelen het Frans! En dat in de 
hoofdstad van Vlaanderen! 

Eigen Aard stelde de Vlaamse regering 
voor om een grootscheepse kampanje te 
voeren in Brussel rond een slogan als Een 
Vlaming spreekt in zijn hoofdstad Brussel 
steeds zijn taal. Grote affiches op goed in het 
oog springende plaatsen, slagzinnen in de 
stations, postkantoren, gemeentehuizen, 
...in Vlaanderen. Kleinere affiches kunnen 
naar alle Vlaamse kultuurraden en -vereni
gingen gestuurd worden. De bal ligt nu in het 
kamp van de Vlaamse regenng. Vlaanderen 
mag immers zijn hoofdstad met loslaten. 
Maar dan moet de Vlaming er wel van 
overtuigd worden dat hij in Brussel, net als in 
Gent, De Panne of Voeren Nederlands moet 
spreken! 
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De Nicaraguaanse verkiezingen zijn op een sisser itgelopen voor Ortega en 
zijn Sandinisten. Toch kwam hij de winnares Violeta Chamora gelukwensen 
met haar ruime overwinning. De toekomst van Nicaragua blijft echter onzeker. 

(foto AP) 

De plannen van gemeenschapsminister 
Coem om de basisedukatie m Vlaanderen te 
kompartimenteren in een katoliek en een 
niet-katoliek netwerk, zijn bij velen in een 
verkeerd keelgat gesctioten De Bond van 
Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties 
(BVVO) verwierp reeds met klem dit staaltje 
van onverbloemd en betuttelend verzuilings-
denken en -handelen. 

Ook VU-kamerlid Herman Lauwers en Jos 
Geysels (Agaiev), de eerste indieners van 
een voorstel van dekreet tot organisatie van 
de basisedukatie, verzetten zich tegen de 
denkpiste die Coens nu bewandelt. Volgens 
beide volksvertegenwoordigers slaat de on
gemeen brutale verkaveling van deze sektor 
in 2 netten alle hoop aan diggelen om ten
minste op nieuwe terreinen van de overheid 
tot pluralistische werkvormen te komen. 

PEST VOOR 
VLMNDEREN 

Een zeer dubbelzinnig berichtje in de 
Courrier de Gand, het franstalig weekblad 
dat in het Gentse verschijnt en toevallig op 
onze tafel belandde, trok onze aandacht. Het 
geeft een verslag van de nieuwjaarsreceptie 
van de PVV. Als je de verklanngen van de 
PVV-parlementairen de jongste tijd aan
hoort, zou je nochtans denken dat die partij 
nog Vlaamser geworden is dan de VU We 
kunnen U meteen geruststellen • de PVV blijft 
nog steeds een Pest voor Vlaanderen. 

In het berichtje worden trots de verwezen
lijkingen van onze schepen Noél Bouquet 
aangehaald, en wordt er een aardig mondje 
gestoeft over onze parlementairen Madame 
Herman-Michielsens, zonder voorzitter Guy 
Verhofstadt te vergeten. Het is duidelijk dat 
de franstalige bourgeoisie zich in Vlaande
ren nog steeds vooral naar de PVV richt Hoe 
anders moet de ode aan de nieuwaarsrecep-
tie van de PVV in het franstalige blaadje 
verklaard worden' 

De handelaars uit de streek worden oven-
gens aangeschreven om hun reklame ook in 
Le Courrier de Gand op te laten nemen 
Want, heeft U evenwel reeds gedacht aan 
het belang dat zou voortspruiten door hun 
publikatie in het enige franstalig weekblad 
van de streek, waardoor aldus de fransspre-
kende bevolking ook zou bereikt worden ' Zo 
luidt de antwoordkaart tenminste.. O ja, de 
vertaling is gratis. Van het Nederlands naar 
het Frans, of wat dacht U ? 

NOORDZEE 
Op 7 en 8 maart vindt in Den Haag de 

derde ministeriële Noordzeekonferentie 
plaats. Behalve de 8 betrokken landen 
neemt ook de Europese kommissie aan de 

beraadslagingen deel. VU-Europarlements-
lid Jaak Vandemeulebroucke diende in het 
Europees Parlement een ontwerp-resolutie 
in over het standpunt dat de kommissie 
terzake moet innemen. 

Onlangs merkten we nogmaals op drama
tische wijze hoe erg het gesteld is met de 
Noordzee. Duizenden vogels werden het 
slachtoffer van illegale lozingen, o.m. omdat 
onze havens met beschikken over geschikte 
ontvangstinstallaties, 

Vandemeulebroucke wil dat de derde 
Noordzeekonferentie nagaat in welke mate 
de eerder afgesproken doelstellingen van de 
tweede konferentie gehaald werden. Zo no
dig moeten aanvullende maatregelen geno
men worden. Vandemeulebroucke wil dat de 
konferentie besluit de vervuiling tot nul te 
herleiden tegen het jaar 2000. Dit zero-nul-
plan zal van industrie, overheid en konsu-
menten grote inspanningen vragen. De toe
stand IS echter zo erg dat halve maatregelen 
tot mets leiden Het VU-Europarlementslid 
vraagt ook om specifieke afspraken te ma
ken inzake de uitwerking van een aktiepro-
gramma voor de rivierbekkens. Vervuiling 
moet aan de bron bestreden worden, zo stelt 
Vandemeulebroucke terecht. 

BOERENBOND 
De honderdjarige Boerenbond is nog 

springlevend als het erop aankomt de eigen 
belangen te verdedigen. Dat mocht deze 
week zelfs CVP-eksellentie Theo Kelchter-
mans ondervinden. Een levensgrote ruzie in 
het knstendemokratische kamp die open
baar wordt uitgevochten, je maakt het met 
alle dagen mee. 

De BB vindt vooral het mestluik uit het 
Mina-plan onsamenhangend en onjuist. Vol
gens de BB is er zelfs geen globaal mesto
verschot in Vlaanderen, alleen een lokaal 
overschot. 

De Boerenbond is al misnoegd omdat de 
landbouw door Kelchtermans verantwoorde
lijk gesteld wordt voor een belangrijk aandeel 
van de milieuverloedering. Dat de boeren 
daar nu ook (gedeeltelijk) voor zouden op
draaien, vindt de belangenorganisatie hele
maal te gortig. Dan moeten ook de automobi
listen, industriële vervuilers, konsumenten, 
en de overheid meebetalen, redeneert de 
BB. De Boerenbond aanvaardt dan ook geen 
enkele vorm van groeibeheersing voor de 
landbouwsektor als de andere vervuilende 
sektoren met met dezelfde beperkingen wor
den beteugeld. 
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KORTWEG 

• Het nationalistische front Sajutiis 
beliaaide bi] de verkiezingen in de 
Sovjet-repubtiek Litouwen een ruime 
meerderiieid. Ondanlts tierrtailen Ja
ren onderdrui(l<ing is liet volksnatio-
nailsme in de USSR nog springie-
vend. In Estland schrapte het parle
ment artikel 6 van de grondwet, waar
door de KP haar monopolie verliest. 
• De USSR is begonnen met de te
rugtrekking van haar Rode Leger 
uit Tsjechoslovakije. 75.000 soldaten 
en hun families keren terug naar het 
vaderland. Ook uit Hongarije ziin de 
Russen zich aan het terugtrekken. En, 
zo zei de vice-minister van Defensie 
in de USSR, ook een terugtrekking uit 
Polen en de DDR is niet uitgesloten. 

• In Brussel werd Enver Hadri, de 
voorzitter van het Komitee voor de 
verdediging van de mensenrechten in 
Kosovo, doodgeschoten. In de Joe
goslavische provincie Kosovo, die 
onder Servische supervisie valt, vor
men de Albanezen de overgrote 
meerderheid. Volgens de Joegoslavi
sche Albanezen werd HadH vermoord 
door de Servische geheime dienst. 
• De storm van deze week was weer 
niet voorspeld, in eigen land vielen 
v!{f doden. 
• Paul Koeck wordt aangesteld ais 
koördinator voor alles wat eigen dra
ma en fiktie betreft bi) VTM. De kom-
merciele zender is zinnens elke dag 
uK te pakken met een Vlaamse pro-
duktie. 
• Volgens een opiniepeiling in De 
Morgen gaat de Volksunie in vergeii}-
king met de peiling van {anuari }l. 
maar liefst twee procent vooruit in 
Vlaanderen. De VU zou 9,9% van de 
Vlaamse stemmen t>eha!en. Dat ts 
nog 3,2% minder dan het verkiezings
resultaat van '87. De CVP wint een 
t>eetje, de SP gaat verder achteruit, 
net als de PW, en Agaiev en het 
Vlaams Blok trappelen ter plaatse. 
• De Raad van State Koot minister 
Coens op nogal pijnlijke wijze terug. 
Het eenheidstype voor het middel
baar onderwijs moet ingevoerd wor
den met een dekreet van de Vlaamse 
Raad, en niet met een besluit van de 
eksekutieve, zoals gebeurd is. De 
brave leerling Coens kondigde al aan 
dat hij zijn huiswerk over zal doen. 
• De Opperste Sovjet stemde in 
met de invoering van een presiden
tieel regime. De president zal worden 
verkozen in vrije en geheime verkie
zingen, maar krijgt ook zoveel macht 
toet>edeeld, dat sommigen voor een 
diktatuur vrezen. 
• De CVP telde in '85 een zeer slordig 
minister onder haar manschappen in 
de regering. De man zou nog steeds 
In funktie zijn. Hoewel het in CVP-
kringen een publiek geheim moet zijn 
om wie het gaat, slaagde de partij erin 
om dK geheim niet zonder slag of 
stoot prijs te geven. Coens en Eys-
kens werden genoemd, maar onze 
Informant kon ons alleen verteilen dat 
de archivaris van Kadoc met verlof 
gestuurd was... 

ANDRE GEENS 
TERUG UIT SURINAME 
• U bent net terug van Suriname. Ander
half jaar geleden bracht U ook al een 
bezoek aan de Nederlandse oud-kolonle. 
Waarom zo snel al een nieuwe reis? 

„In september '88 bezocht ik Suriname 
om onze ontwikkelingssamenwerking daar 
weer op gang te brengen, na de onderbre
king tijdens het militaire regime aldaar De 
demokratisenng maakte het mogelijk om 
weer met volle kracht mee te helpen aan de 
ontwikkeling van het enige ontwikkelings
land ter wereld waar het Nederlands de 
voertaal is Die taaiverbondenheid helpt ont
zettend bij ons werk daar Anderhalf jaar 
geleden spraken we af dat er rond deze tijd 
een nieuwe Gemengde kommissie zou ge
houden worden om vast te leggen hoe we de 
afspraken die al dateerden van 1980 zouden 
opvolgen en vooral om een nieuw samenwer
kingsprogramma uit te werken Dat is gelukt 
In Paramaribo heb ik vorige vrijdag een 
akkoord getekend voor een pakket ontwikke
lingshulp van ruim 200 miljoen frank in de 
loop van de komende twee jaar Deze hulp 
komt bovenop het nu nog lopende vroegere 
samenwerkingsprogramma 

• Het afgelopen weekend verscheen in 
De Standaard een ongemeen kritische 
vrije tribune van oud-minister Rika De 
Backer over uw beleid. Zij stelt vast dat de 
financiële samenwerking, de snelst groei
ende sektor in onze ontwikkehngssamen-
werking, vooral ten goede komt van grote 
(Belgische) toeleveringsbedrijven en wei
nig ontwikkelingswaarde heeft. 

„Het spijt me te moeten zeggen dat me
vrouw De Backer zich blijbaar verkeerd heeft 
laten informeren over ons beleid De finan
ciële samenwerking is een nieuwe techniek 
in de ontwikkelingssamenwerking die erop 
gericht is om het dramatische deviezentekort 
in de meeste arme landen aan te pakken 
Alleen met deviezen kan de noodzakelijke 
infrastruktuur voor een ontwikkelingsland 
onderhouden en verbeterd worden Omdat 
die techniek zo nieuw is, is het logisch dat 
het pakket financiële samenwerking nog elk 
jaar aangroeit Op die manier volgen we 
trouwens de internationale tendens terzake 
en komen we tegemoet aan de meest drin
gende vragen van de armste landen De 
toeleveringen gebeuren vanuit zeer veel ver
schillende bedrijven en over de ontwikke-
lingswaarde kan je best oordelen als je ter 
plaatse gaat kijken wat er met die waardevol
le goederen gebeurt Ik kan U verzekeren dat 
bvb een goede watenvinningsinstallatie 
voor een dorp in de rimboe van levensbelang 

IS Overigens gaat de grote aandacht voor 
deze nieuwe en goedwerkende techniek he
lemaal met ten koste van de budgetten voor 
de niet-goevernementele ontwikkelingsorga
nisaties " 

• Rika De Backer verwijt U trouwens ook 
dat de samenwerking met de NGO's maar 
povertjes is. 

„Ik ga maar beter met in op de misleiden
de cijfers in haar artikel Die zijn zodanig uit 
de kontekst gerukt dat het, eerlijk gezegd, 
een beetje beschamend is voor iemand die 
de sektor toch meent te kennen Alleen dit 
onze relatie met de meeste NGO's loopt 
prima, precies omdat we hen zeer nauw 
betrekken bij het nieuwe beleid dat wij uit
stippelen Die lange maar vruchtbare dialoog 
heeft geleid tot het nieuwe statuut van de 
vrijwilliger dat in september '89 al voorge
steld werd En nu komt de nieuwe regeling 
voor de zogenaamde medefinanciering, die 
WIJ in de loop van volgende week naar buiten 
brengen De NGO's weten heel goed dat wij 
hun werk zeer erg op prijs stellen en een 
beleid voeren om hen tot een groter profes
sionalisme te brengen, ten gunste van het 
ontwikkelingswerk overal ter wereld 

„Voor alle ontwikkelingsprojekten moeten 
we komen tot een effektenrapportenng Ook 
voor de diverse projekten van de officiële 
ontwikkelingssamenwerking en voor die van 
de niet-goevernementele organisaties Op 
het terrein stel je soms verbijsterende zaken 
vast Projekten met een zeer goed imago 
hier in eigen land blijken toch met zo geap
precieerd te worden door de lokale bevol
king, of helpen ronduit mets mee aan de 
ontwikkeling Andere initiatieven, dikwijls 
veel minder gekend bij ons, blijken het zeer 
goed te doen en groeien uit tot een steun 
voor de bevolking die het moeilijk heeft in 
een bepaald ontwikkelingsland En die ver
schillen tussen zogenaamde „goede" en 
„slechte" projekten vind je zowel binnen het 
werk van ABOS als van de NGO's Het is 
mijn opdracht om, met de best passende 
partners, een beleid te voeren dat gericht is 
op een beter leven voor de volkeren in het 
Zuiden Precies daarom zal ook in het nieu
we KB over de medefinanciering van NGO-
projekten veel aandacht gaan naar de eva
luatie en de ontwikkelingswaarde van hun 
initiatieven Want eén ding is voor mij duide
lijk WIJ moeten naar een zo professioneel 
mogelijke aanpak, om al het geld dat we ter 
beschikking krijgen uit de staatskas zo effi
cient mogelijk te besteden Het gaat immers 
met alleen om hoeveel geld we krijgen maar 
ook om hoe we het uitgeven " 
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ZUID-AFRIKA 
AANWAKKEREN 

H
ET is verbazend, maar tegelij
kertijd erg hoopvol dat de veran
deringsprocessen in Midden- en 
Oost-Europa en in Zuidelijk Afri
ka zich in een stroomversnelling 
bevinden. Van Grembergen aar
zelt overigens niet vergelijkings
punten aan te wijzen tussen de 
evoluties In Europa en deze in 
Afrika. Doelbewust ontwikkelde 
hij deze argumentatie en rede

nering niet in de Vlaamse Raad. Zijns inziens 
„ontbreekt het sommigen aan intellektuele 
en politieke moed om dezelfde ontledings
procedure en logika te gebruiken in de be
oordeling van de ontwikkelingen op wereld
vlak in de verschillende kontinenten". 

Feit is in ieder geval dat de blanke bevol
king in Zuid-Afrika bij de jongste parlements
verkiezingen opteerde voor een programma 
van verandering, samen te vatten in machts-
deling met de zwarte bevolking. 

GEGROEID BESEF 
Vele redenen hebben er volgens Van 

Grembergen toe geleid dat de blanken zich 
in meerderheid voor wijzigingen uitspraken. 
Vooreerst is bij de meerderheid van de 
blanken het besef gegroeid „dat het tegen 
de historische evolutie ingaan is, tegen de 
macht van de cijfers wanneer men niet zou 
erkennen dat de zwarten niet meer uitgeslo
ten kunnen worden van de macht". 

Vervolgens is er de etisch, moreel en 
religieus veranderde beoordeling van de 
blanken over het apartheidsregime en dit 
onder invloed van de kerken. Na de Angli-
kaanse en de Katolieke kerk bestempelde nu 
ook de Nederduitshervormde kerk de apart
heid als onaanvaardbaar. 

Als derde reden stipte Van Grembergen 
aan dat vooral de jongere blanke bevolking 
en de intellektuele elite van akademici, za
kenlui en vrije beroepen de zwarte mens 
maatschappelijk als gelijkwaardig hebben 
aanvaard en dit nu ook politiek willen waar
deren. En dan is er uiteraard de internationa
le boycot in sport, kuituur en uitwisseling 
tussen universiteiten. Dit heeft het geestesle
ven fel geïsoleerd en de blanke gemeen
schap, zowel Engelstalige als Afrikaanstali-
ge, zeer zwaar gekreukt. 

Tot slot zijn er de internationale ekonomi-
sche sankties, die al bij al Zuid-Afrika in zijn 
uitbouw hebben geschaad. De inflatie is 

hoog, de werkloosheid weegt en de staats
middelen groeien niet in verhouding tot de 
reusachtige problemen waarmede het land 
kampt. 

Het zijn deze redenen die volgens de 
fraktievoorzitter de nieuwe politieke inzich
ten hebben bewerkstelligd en een kans ge
geven. 

Daarbij dient ook de verdienste van de 
huidige president onderstreept, die de ele
menten juist inschatte en een politieke evolu
tie op gang bracht. De beoordeling van 
Nelson Mandela is in dit opzicht tekenend: 
„De heer De Klerk is een integer man, hij 
verdient onze steun. Het is hem ernst in zijn 
gesprekken met de zwarte leiders". 

Op aandringen van Paul Van 
Grembergen zal de Vlaamse 
Raad de voorbereiding opstar
ten van een nieuw kuitureel ak
koord met Zuid-Afrika. Dit ak
koord zal moeten rekening 
houden met de aanwezige ver
scheidenheid In het land, als
ook met de nieuwe bevoegdhe
den die Vlaanderen ondertus
sen verwierf. 
Aldus wordt volgens de fraktie
voorzitter niet „een onvergeef
lijke fout gemaakt mocht de 
ganse Nederlandstalige Ge
meenschap geen kuitureel ak
koord met het volledige Zuid-
Afrika sluiten en er nu reeds 
geen voorbereidingen voor 
treffen". 

Een en ander neemt met weg dat de VU de 
apartheidspolitiek onaanvaardbaar blijft ach
ten. ,,Nog zijn er politieke gevangenen, nog 
is de noodtoestand niet opgeheven, maar de 
uitnodiging van De Klerk door Ivlobutu in 
opdracht van andere zwarte staatsleiders uit 
Zuidelijk Afrika spreekt boekdelen". Het kli
maat om te onderhandelen is er zonder 
enige twijfel op verbeterd, mede door de 
houding van Mandela, de waardigheid en de 
ernst van zijn toespraken. 

Rijst dan de vraag, aldus Van Grember
gen: wat doen wij tegenover deze evolutie? 
„Afrikaans belangt zegt, Europees belang 
zegt, wereldbelang zegt: De Klerk moet 
aangewakkerd!". En hiertoe kunnen kulture-
le akkoorden een bijdrage leveren. Zij over-

Naast Zuid-Afrika kijken ware vol
gens Paul Van Grembergen kortzich
tig en onbegrijpelijk, imbeciel en 
dwaas. 

spannen immers tegenstellingen van huids
kleur, erfgoed en staatkundige sistemen. 
„Een nieuw kuitureel akkoord met Zuid-
Afrika is noodzakelijk, aangepast aan de 
veelvoudigheid van de Zuidafrikaanse ge
meenschap". 

IMBECIEL EN D W A A S ^ 
Ondanks het vele weerwerk vanuit andere 

frakties haalde Van Grembergen zijn slag 
thuis. Binnen de bevoegde Raadskommissie 
zullen de voorbereidende werkzaamheden 
worden gestart. 

Zichtbaar tot tevredenheid van de fraktie
voorzitter. „Het zou immers een onvergeeflij
ke fout zijn voor de Vlaamse Gemeenschap 
geen kuitureel akkoord met volledig Zuid-
Afrika te sluiten en er nu de voorbereidingen 
voor te treffen." 

„In dat Zuid-Afrika waarvan we hopen dat 
het binnen de kortste keren politieke beslis
singen neemt, afschaffing apartheid, toeken
ning van gelijke politieke rechten aan alle 
inwoners, zal het Afrikaans een blijvende en 
belangrijke rol spelen. Het zal de taal zijn van 
50 miljoen Zuidafrikaanders naast het En
gels. Ons Nederlands kan deze sterke taal-
familietak goed gebruiken. Doelbewust ge
waag ik hier niet over eventueel welbegrepen 
ekonomische, financiële en politieke belan
gen, maar voor ons Vlamingen en Nederlan
ders naast Zuid-Afrika kijken ware kortzich
tig, onbegrijpelijk maar vooral imbeciel en 
dwaas." (j.a.) 
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WETSTRAAT 

KRAAINEM EN LINKEBEEK 
GEWAARSCHUWD 

De taalwetgeving staat weer volop in de 2 
aktualiteit. Er is de sluil<se manier om via een ti 
kwartiertje Frans in het kleuteronderwijs de a 
hiele wetgeving op de helling te zetten. Er is b 
ook de blijvende onwil van de franstaiige 
mandatarissen om in de Vlaams-Brabantse 
randgemeenten de taalwetten te eerbiedi
gen, vooral dan in Kraainem en Linkebeek. ^ 

Beide onduldbare dossiers worden nauw- « 
gezet door de VU-fraktie opgevolgd. Het 
eerste door Nelly Maes, het tweede door Jef 
Valkeniers. Beiden mochten overigens op 
een bevredigend antwoord van de regering 
rekenen. Vooral de Vlaamse minister voor 
Binnenlandse Aangelegenheden verbaasde 
door zijn kordaatheid. 

Nog dezelfde dag deed minister Van den 
Bossche de burgemeesters van Kraainem en 
Linkebeek een brief bezorgen, met de zeer ' 
nadrukkelijke eis om tijdens de gemeentera- > 
den de taalwetgeving strikt toe te passen, t 

Na de Senaat keurde ook de Kamerkom
missie van Justitie het wetsonterp inzake 
zwangerschapsafbreking goed. Het laatste 
woord is eind april aan de voltallige Kamer. 

De beide VU-kommissieleden — Jan 
Loones en Hugo Coveliers — kantten zich fel 
tegen het fundamentele artikel 2 van het 
ontwerp. Dit geeft de volledige vrijheid aan 
de vrouw en de geneesheer. De VU daaren
tegen is van mening dat er een beoordelings-
mogelijkheid moet blijven voor de rechter. 

Komt hier nog bij dat de omschrijving van het 
begrip „noodsituatie" in genendele verenig
baar is met deze van de VU. Een neen-stem 
bij het basisartikel was dan ook onvermijde
lijk. 

P-SPROKKELS 
• De Vlaamse Raadszitting hoorde vorige 
week tal van interpellaties en mondelinge 
vragen. Het enige dekreet dat op de agenda 
stond en een Vlaamse Stichting voor Ver
keerskunde wil oprichten, werd uitgesteld. 

• Bij de interpellaties was de VU-fraktie erg 
aktief. Uitgebreid gaan we in op deze over 
het tweetalig kleuterondenwijs, het taalge
bruik in de randgemeenten en het kultureel 
akkoord met Zuid-Afrika. 

• Lul< Vanhorenbeek schaarde zich achter 

Zijn slotzin liet beide heren weinig speelruim
te : „Bij niet-naleving zal ik niet aarzelen van 
alle mij geboden legale aktiemiddelen ge
bruik te maken". 

Enkel een optreden met sankties zal 
volgens senator Valkeniers indruk 
maken in Kraainem en Linkebeek. 

„Aangezien het VU-voorstel, dat het be
grip „noodsituatie" degelijk omschrijft en de 
rechtbank de mogelijkheid geeft eventuele 
misbruiken op te sporen, door niemand v/erd 
gesteund is het voor de VU onmogelijk het 
huidig ontwerp te steunen". Met hun onthou
ding wilden Loones en Coveliers duidelijk 
maken dat ook de huidige toestand onduld
baar en onhoudbaar is geworden. Maar of 
hun ultieme oproep om toch nog een verzoe
nend gesprek op gang te brengen, gehoord 
zal worden is zeer de vraag. 

In dit opzicht dienden de wenkbrauwen 
gefronst, wanneer CVP-voorzitter Van Rom-
puy zonder blikken of blozen stelde dat „de 
anderen niet tot dialoog bereid waren". On
telbaar zijn de vele keren dat de VU haar 

de vele waarschuwingen tegen de toename 
van Engelstalige kolleges aan de universitei
ten. Hij vroeg zich af of een amendering van 
het nieuwe onderwijsdekreet niet vereist is, 
zodat alle verplichte vakken in het Neder
lands moeten en anderstalige vakken enkel 
binnen de derde cyclus kunnen. 

• Bij het Milieubeleidsplan van minister 
Kelchtermans kan nog maar eens opgemerkt 
dat eerst de pers, nadien pas de raadsleden 
ingelicht werden. Verder oordeelde Michel 
Capoen de nadruk op de waterzuivering 

De wetgeving is nochtans vrij duidelijk: 
iedere plaatselijke dienst gevestigd in een 
randgemeente, waaronder de burgemeester 
en de mandatarissen die optreden als indivi
duele bestuursautoriteiten, moet uitsluitend 
de Nederlandse taal gebruiken. Verder mo
gen geen vertalingen worden gemaakt van 
de agenda, noch van de verklarende nota's, 
de uitleg van het Kollege of hetgeen er 
gezegd wordt in het algemeen. De recht
spraak van de Raad van State onderschreef 
talloze keren de draagwijdte van de taalwet: 
„het gebruik van een andere taal dan het 
Nederlands in de gemeenteraden van de 
randgemeenten, is strijdig met de wet". 

Dit alles maakte volgens Valkeniers geen 
indruk op de burgervaders van beide ge
meenten. Wetten en rechtspraak werden 
met de voeten getreden. Talloze incidenten 
deden zich voor. Een ingrijpen van de goe-
verneur bleef zonder gevolg, evenals de 
schorsing van de beslissingen. Blijkbaar be
seft nu ook de minister, dat een daadwerke
lijk optreden met sankties de enige uitweg is. 

Samen met Valkeniers hopen we dat de 
minister zijn waarschuwing ook gestand 
houdt. Want zoals het er vandaag in beide 
gemeenten aan toegaat, kan het écht niet 
langer. 

voorstel aanbood als gespreksbasis voor een 
konsensus. Die gespreksbasis kon op een 
ruime steun rekenen binnen Vlaanderen, 
maar ook bij de franstaiige kristen-demokra-
ten. Even ontelbaar zijn de vele keren dat de 
CVP met ,,njet" replikeerde. Nu nog snel 
oproepen voor overteg klinkt uit de mond van 
een CVP'er op z'n zachtst uitgedrukt schijn
heilig. 

Helemaal onbegrijpelijk werd voorzitter 
Van Rompuy wanneer hij zei dat „dit de 
laatste keer is dat een ethische kwestie aan 
het Parlement wordt overgelaten". Juist bij 
deze kwesties moet de demokratische verte
genwoordiging in volle vrijheid kunnen han
delen. Ze afschuiven naar koalitiebesprekin-
gen is on-waardig, (j.a.) 

3 terecht, maar de plannen zelf weinig realis
tisch en niet haalbaar tegen 1995. 

^ • In 1989 stelde de Koning Boudewijnstich-
ting dat tweederde van de huurders van 
sociale woningen in staat is eigenaar te 

' worden. Toch bevestigt iedereen dat de 
laagste sociale klassen voorrang moeten 

r krijgen bij de toewijzing. Kan het OCMW 
;t financieel niet tussenbeide komen ? Zo vroeg 
n Paul Vangansbeke zich af, die verder een 
>l snelle operationaliteit van de Vlaamse Huis-
3 vestingsmaatschappij bepleitte. 

ABORTUS EN OVERLEG 
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BANDTISME 

VDB CONTRA COVEUERS 

R
EEDS langer dan een week 
voor de ondervraging werd VDB 
bij herhaling als betrol<kene ge
citeerd bij de „Roze Balletten", 
seksfuiven die nog steeds in 
een waas van geheimdoenerij 
gehuld blijven. De verklaringen 
van kommissieleden en van een 
minister deden vermoeden dat 
in de bekentenissen die hier
over door een prostituee wer

den afgelegd enige waarheid school. Maar 
VDB's rol bleef onduidelijk. In ieder geval 
was de sfeer geschapen om een pikante 
konfrontatie te ven/vachten, vooral gezien het 
flamboyante karakter en optreden van de 
gewezen eerste minister. 

STOUTE JONGEN 
Tijdens de ondervraging toonde VDB zich 

weer een meester in zijn vak. Hij bespeelde 
handig de sentimenten van kommissie, pers 
en publiek, met halsstan-ige ontkenningen, 
kwinkslagen, verontwaardigde tirades en re
torische vragen. Hugo Coveliers pakte meer 
dan eens uit met indringende vragen en 
dokumenten. Van alle kommissieleden toon
de hij ongetwijfeld de scherpste dossierken
nis en de meeste strijdlust. Dat voelde VDB 
ook wel aan, en meermaals trachtte hij hem 
af te dreigen. Voorzitter André Bourgeois 
(CVP) meende de ondervraagde hierin te 
moeten steunen en zette als een kwade 
schoolmeester dat stoute jongetje Hugo Co
veliers een bank achteruit. Verder konden 
we ons niet van de indruk ontdoen dat 
meerdere kommissieleden fors op de rem 
gingen staan. Op grootse wijze slaagde VDB 
er tenslotte in de aandacht van zijn persoon 
af te leiden — hoewel: „Ik en mijn familie 
hebben veel geleden" — en administrateur-
generaal van de Staatsveiligheid Albert Raes 
tot kop van Jut te maken. 

• $ ^ • 

UNDERDOG 
In de pers kwam VDB de volgende dagen 

dan ook te voorschijn als de grote winnaar 
van de konfrontatie. Deze konklusie werd 
echter door een aantal kranten aangegrepen 
om regelrechte aanvallen op de kommissie-
banditisme en vooral op Hugo Coveliers te 
richten. Het is toch wel merkwaardig hoe 
VDB in dit land steeds als simpatieke under
dog wordt afgeschilderd, terwijl degenen die 
zijn dubieuze praktijken in vraag stellen door 
een bepaalde pers worden nagetrapt. 

Eén van de beschuldigingen aan het adres 
van Hugo Coveliers luidt ,,mediageilheid". 
Hij zou bovendien „te veel willen bewijzen", 
waardoor hij „ten slotte niets bewijst". Welke 

Eerste minister VDB wordt toegejuicht op een verltiezingsmeeting in '68. Toen 
er nog geen vuiltje aan de lucht was... (foto seiga) 

politikus treedt niet graag voor het voetlicht 
met zijn aktiviteiten? Is dat trouwens niet 
inherent aan zijn funktie? Coveliers heeft 
altijd gepleit voor een zo groot mogelijke 
openheid, zowel in de politieke wereld als in 
het bende-onderzoek en in de media. Hij 
voegt alleen maar de daad bij het woord. 
Bovendien heeft hij van al zijn beweringen 
nog geen enkele moeten terugtrekken. Dat 
kan van VDB niet gezegd worden, getuige 

Vorige week ondervroeg de Bij
zondere KamerkommissJe die 
de bestrijding van terrorisme 
en banditisme onderzoekt oud-
premier Paul Vanden Boey-
nants. Het werd geen histori
sche zitting, hoewel alle ingre
diënten hiervoor aanwezig wa
ren: een belangrijk politikus 
(„encore", dixit VDB), beschul
digingen van mafiapraktijken, 
binnen- en buitenlandse pers. 
De dagen voor en na sprak 
Iedereen weer over VDB. 

liers zouden slechts een onderdeel zijn van 
de stuiptrekkingen van een partij in doods
nood. Daar gaat men bewust voorbij aan de 
essentie van de konfrontatie tussen Cove
liers en VDB: het ontmaskeren van deze 
laatste als boegbeeld van een korrupt Bel
gisch establishment. Als de Volksunie bij 
monde van haar vertegenwoordiger in deze 
kommissie de praktijken van dergelijke sujet
ten aanklaagt heeft men slechts de reaktie 
van een bedreigde bokser: die slaat immers 
onder de gordel. 

BEULEMANS 

zijn fiskaal dossier. Coveliers trekt voorzichti
ge konklusies, maar of ze voorbarig zijn is 
nog maar de vraag. Meer en meer schijnen 
de onthullingen hem immers gelijk te geven. 
Dit alles heeft niets met mediageilheid te 
maken. Opvallend is wel dat de auteur van 
dit proza VDB gewoonweg nabauwt. 

In de franstalige Brusselse pers gaat men 
nog verder: de aktiviteiten van Hugo Cove-

Voor VDB past geen medelijden. Hij is het 
prototype van de verbeulemanste Vlaming 
die geen spat interesse heeft voor het lot van 
zijn medeburger. Hij dient slechts de belan
gen van zijn eigen ekstreem-rechtse Belgi-
cistische bourgeoisie. Het is dat milieu dat 
elkaar de hand boven het hoofd houdt: 
politici, magistraten, officieren, industriëlen, 
hofkringen. Het uitzuiveren van deze stal 
wordt beslist niet bevorderd door de aanval
len op de onderzoekers en het welwillend 
behandelen van VDB in de media. 

Politiek met propere handen, een open en 
eerlijke demokratie: dat zijn de meubels die 
het Vlaamse appartement bewoonbaar moe
ten maken. Dat is reeds jarenlang het stre
ven van de Volksunie. Hugo Coveliers bouwt 
op zijn manier hieraan door zijn werkzaam
heden in de bendekommissie. Tot spijt van 
wie 't benijdt. 

Frank Seberechts 
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ONDERWIJS 

NIET TORNEN AAN 
DE TAALWETGEVING 

NITIATIEFNEMER van Prolingua is een 
franstalige gravin (zelf nederlandsonkun-
dig) die vindt dat de kennis van het Frans 
teveel achteruitgaat in Vlaanderen Zij 
heeft m Overpelt een waterdrager gevon
den in de persoon van ene Robert Craps, 

1 die er Franse les geeft aan het ateneum 
Maar wat het opzet minder onschuldig 

maakt is de vaststelling dat madame de 
Broqueville in haar pogingen gesteund 

' wordt door een stel „sociale weldoeners" 
Uit de bankierswereld, de grote bedrijven, de 
voorzitters van de \fereniging van de Adel en 
van de neo-unitaireCoudenberggroep, maar 
blijkbaar ook door de ouderverenigingen van 
het katoliek onderwijs 

Een van hen, voorzitter John Dils van de 
Bank Brussel Lambert, zei het zo kan dat 
met volgens de taalwet? Dan moet die taal
wet maar versoepeld worden! Vandaar de 
grote druk die momenteel uitgaat van deze 
invloedrijke lobby op politici en onderwijs
mensen 

Kamerlid Nelly Maes, die voor de VU de 
onderwijsaangelegenheden volgt in de 
Vlaamse Raad, reageerde onmiddellijk De 
dag na het verschijnen van het artikel in het 
Belang van Limburg richtte zij reeds een 
mondelinge vraag tot de Vlaamse Onderwijs
minister Coens In openbare zitting van de 
Vlaamse Raad op 6 februari antwoordde 
Coens „Het familiariseren van kleuters met 
een vreemde taal lijkt mij ongewenst, omdat 
de kleuters de moedertaal zelf nog onvol
doende beheersen" Hij beklemtoonde bo
vendien dat de taalwetgeving van 30 juli 
1963 met voorziet in een dergelijk eksperi-
ment 

Daarmee leek het zaakje zo ongeveer 
beslecht 

Toen echter na de perskonferentie van 
„Prolmgua" bleek dat er meer achter het 
opzet stak, en een deel van de politici en van 
de bevolking geneigd bleek om in de val te 
trappen, diende Nelly Maes op 13 februari 
een interpellatieverzoek in Deze interpella
tie ging door op woensdag 21 februan in de 
Vlaamse Raad In de Vlaamse pers kreeg ze 
nauwelijks enige aandacht, in tegenstelling 
met de Prolingua-kampanje zelf 

ZIJ noemde het ,,ekspenment" van Over
pelt een sluikse manier om via een kwartier
tje Frans m het kleuteronderwijs de hele 
taalwetgeving op de helling te zetten 

WIJ hebben geen boodschap aan gravin
nen, bankdirekteurs en nostalgische belgi-
cisten die de kennis van het Frans m Vlaan
deren propageren, en die zich geroepen 

voelen om talleessen in te nchten De ge
schiedenis van ons volk heeft ons heel wat 
geleerd 

Jarenlang hebben de Vlamingen moeten 
vechten om het Nederlands als onderwijstaal 
erkend te krijgen De gevolgen van de jaren
lange verfransing en Franse overheersing 
zijn nog met van de baan Tot onze spijt 
moeten wij vaststellen dat een groot deel van 
de Vlaamse jeugd nog altijd onbeholpen en 
stuntelig omspringt met de eigen moeder
taal En onlangs achtte de voorzitter van de 
Vlaamse Raad het nodig een taaiambtenaar 
te gelasten met de korrektie van het al te 
slordige taalgebruik 

In Vlaanderen is de kennis van vreemde 
talen een belangrijke opdracht Dit verhoogt 

Op 30 januari j . l . bond „Het 
Belang van Limburg" de kat de 
bet aan. De krant meldde dat er 
„volgende week" zou gestart 
worden met een eksperiment In 

Gemeenschapsscholen van 
iverpelt, Hamont, Hechte!, 

Peer en Bocholt. Aan kleuters 
vanaf vier jaar zou elke dag een 
kwartier Frans worden geleerd, 
spelenderwijs. 
Na de perskonferentie van 
„Prolingua" een week later, op 
7 februari, bleek zonneklaar dat 
het „eksperiment" de inzet is 
van een zware kampanje met 
het doel in Vlaanderen opnieuw 
tweetalig onderwijs In te voe
ren, reeds vanaf de kleuter
school. 

onze mogelijkheden in Europa Het talenon
derwijs moet betere kansen knjgen Maar de 
basis van alles is een gedegen kennis van de 
moedertaal, en dat is in de allereerste plaats 
een taak voor het kleuter- en lager onderwijs 

Schoolprogramma's moeten gestoeld zijn 
op wetenschappelijk gefundeerde studie s 
en met op desiderata van belangengroepen 
Aan onze taalwetgeving mag met worden 
getornd 

In zijn antwoord gaf minister Coens de 
mterpellante gelijk ,,Wij hoeven ons met te 
laten misleiden door al wie beweert dat de 
Vlamingen nu minder goed Frans praten, en 
dat de Franstaligen het nu zoveel beter doen 

op het vlak van talenkennis In de kleuter
school moeten de kleuters m de eerste plaats 
hun eigen moedertaal leren op de daartoe 
geëigende speelse manier Op de drempel 
van het eerste leerjaar moeten de kleuters 
het algemeen Nederlands begrijpen Dit 
hoofddoel moeten wij te allen prijze verwe
zenlijken " 

De minister deelde nog mee dat het ekspe
riment met doorgaat, en aan de taalwetge
ving zal met worden getornd Maar hij voeg
de er tevens aan toe ,,Uit de omzendbnef 
van 1974 blijkt evenwel dat naschoolse akti-
viteiten, die rechtstreeks met onderwijs te 
maken hebben, kunnen worden toegelaten" 

Het ziet er dus naar uit dat de aanhangers 
van de filosofie — de Broqueville nu alles m 
het werk zullen stellen om naschoolse Fran
se lessen te organiseren in het Vlaams 
onden/vijs, en dit vanaf de kleuterschool Met 
geld uit de bankiers- en bedrijfswereld"? Een 
zaak die op de voet moet gevolgd worden i 

De wet van 30 juli 1963 heeft het 
tweede taalonderncht in het basison
derwijs in Vlaanderen als volgt gere
geld 

1 In de Nederlandstalige gemeenten 
Fakultatief vanaf het 5de leerjaar 

naar rata van ten hoogste drie uren per 
week 

Indien de inrichtende macht deze 
lessen organiseert, zijn ze ook verplicht 
voor alle ingeschreven leerlingen 

2 In de taalgrensgemeenten 
Verplicht vanaf het 3de leerjaar naar 

rata van drie uren per week in de 
tweede graad en van vijf uren per week 
in de derde graad 

3 In Brussel-Hoofdstad 
Fakultatief vanaf het 1ste leerjaar 

naar rata van twee uur per week Dit 
onderncht behelst uitsluitend de ge
sproken taal 

Verplicht vanaf het 3de leerjaar naar 
rata van drie uren per week in de 
tweede graad en van vijf uren per week 
m de derde graad 

4 In de zes faciliteitsgemeenten (wet 
van 2 augustus 1963 art 7) 

Fakultatief vanaf het 3de leerjaar 
naar rata van vier uren per week in de 
tweede en van acht uur per week in de 
derde graad 
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EKONOMIE 

VOLWAARDIG 
VLAAMS OVERLEG 

D
E SERV werd opgericht m 1988 
Ze nam de taken over van de 
Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen Deze 
werd in 1970 door de nationale 
regenng geïnstalleerd in het ka
der van de ekonomische decen
tralisatie Na de staatshervor
ming van 1980 was het al duide
lijk dat Vlaanderen een eigen 
sociaal-ekonomisch overlegor

gaan nodig had De SERV werd in eerste 
instantie opgevat als een adviesorgaan voor 
de Vlaamse Regering en de Vlaamse Raad 
De SERV kon studies, aanbevelingen en 
advies richten aan deze twee over de so-
ciaal-ekonomische dimensie van de Vlaam
se bevoegdheden Op die manier werd er 
een vrij konstruktief overleg tussen de 
Vlaamse instellingen en de werkgevers en 
werknemers tot stand gebracht Binnen de 
SERV IS sindsdien ook de Stichting Techno
logie Vlaanderen werkzaam die de maat
schappelijke gevolgen van de invoenng en 
het gebruik van nieuwe technologieën op
volgde 

MEER B E V O E G D H E D W 
Met de uitbreiding van de bevoegdheden 

van de Vlaamse Regenng als gevolg van de 
huidige staatshervorming werd duidelijk dat 
het belang van het sociaal-ekonomisch over
leg navenant zou toenemen Meer bepaald 
de verdere regionalisenng van het ekono-
misch beleid en het mdustneel beleid voor de 
vroegere nationale sektoren maakten een 
uitbreiding van de overlegstrukturen noodza
kelijk 

Deze zouden tevens de weg moeten vrij
maken om ook op Vlaams niveau kollektieve 
arbeidsovereenkomsten af te sluiten Het 
twee-snelhedendebat en de recente diskus-
sies over het statuut en het loon van de 
ambtenaren wijzen er op dat er m Vlaande
ren een eigen sociale konsensus mogelijk 
wordt 

Binnen de SERV zullen dan ook sektonele 
kommissies worden opgencht die een alge-
menve bevoegdheid van studie, aanbeveling 
en advies hebben voor de sociaal-ekonomi-
sche aspekten van de Vlaamse bevoegdhe
den m bepaalde bedrijfstakken 

Voor de Volksunie pleitten Herman Can-
dries en Pol Vangansbeke voor een voldoen
de benadrukking van het algemeen Vlaams 
gegeven en belang in dit overleg De opde

ling in sektoren mag er met toe leiden dat 
deze zich elk in hokjes opsluiten en het 
Vlaams belang uit het oog verliezen Tevens 
verzetten ze zich tegen de klassieke sekto
nele strukturen omdat de ekonomische evo
lutie net wijst op een vervaging van de 
grenzen tussen de bedrijfstakken Daarom 
moet ook de mogelijkheid worden voorzien 
om bepaalde problemen over alle bedrijfs
takken heen aan te pakken Voorbeelden 
hiervan zijn de aansluiting tussen onderwijs 
en onderneming, de flexibele arbeid 

Om aan deze bezwaren tegemoet te ko
men voorziet het ontwerpdekreet dat de 
sektonele kommissies in de schoot van de 
overkoepelende Sociaal-Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen zullen werkzaam zijn Het is 

Vorige week keurde de kom
missie voor het bedrijfsleven 
van de Vlaamse Raad het nieu
we dekreet op de Sociaal-Eko
nomische Raad van Vlaande
ren goed. Het dekreet werd in
gediend door de Vlaamse mi
nister voor Ekonomie en VU-
minister Johan Sauwens. Het 
voorziet een uitbreiding van de 
SERV, als gevolg van de be
voegdheidsuitbreiding van de 
jongste staatshervorming. In 
de kommissie werden de VU-
standpunten aangebracht door 
Vlaamse Raadsleden Herman 
Candries en Pol Vangansbeke. 
Het sociaal-ekonomisch over
leg in Vlaanderen krijgt daar
mee een nieuwe wending. 

precies de SERV die het algemeen Vlaams 
belang in het oog moet houden Ook verdui
delijkte Vlaams Ekonomie-mmister De Bat-
selier dat de Vlaamse regenng met van plan 
IS een kopie te maken van het oude Belgi
sche overleg Zij zal kommissies opnchten 
naargelang de eigen ekonomische struktu
ren dit verantwoorden 

Een voorbeeld van een overlegstruktuur 
die de belangen van de bednjfstakken over
stijgt IS zeker de Vlaamse Havenkommissie 
die door VU-minister Johan Sauwens wordt 
opgericht om, in overleg met alle betrokke
nen van alle havens, een echt Vlaams haven-
beleid tot stand te brenen Dit zou mede 
moeten leiden tot een goede samenwerking 
en taakverdeling tussen de havens, om op 

die manier een rationeel investenngsbeleid 
te kunnen voeren 

Het havenbeleid moet op haar beurt zo 
goed mogelijk aansluiten bij het algemeen 
ekonomisch beleid Een dergelijke aanslui
ting wordt best ook binnen het overleg tus
sen en met de sociale partners voorzien 
Vandaar dat het Vlaams havenoverleg, op 
voorstel van de VU-mimster, binnen de 
SERV zal gesitueerd worden Deze staat dan 
ook in voor het sekretariaat van de Haven
kommissie 

Hoewel jundisch de gelijkheid tussen man 
en vrouw praktisch verwezenlijkt is, volstaat 
dit met om gelijkheid ook in de praktijk te 
waarborgen De overheid kan door allerhan
de akties en maatregelen trachten deze 
gelijkheid te bevorderen Ook hierbij wil de 
Vlaamse regenng zich laten advizeren door 
de sociale partners en de vrouwenorganisa
ties Daarom wordt binnen de SERV een 
autonome Vlaamse Overlegkommissie Vrou
wen opgencht die alle problemen die betrek
king hebben op de maatschappelijke situatie 
van vrouwen zal behandelen 

Naast een overleg, studie en adviesfunktie 
zal deze overlegkommissie ook informatie 
verstrekken en propaganda voeren om de 
gelijkheid tussen man en vrouw in de praktijk 
te verwezenlijken 

BIJNA VOLWAARDIG ~ 
Met deze uitbreiding van de overlegstruk

turen op het Vlaamse niveau kan gerust 
gesteld dat het sociaal-ekonomisch overleg 
zich aangepast heeft aan de nieuwe federale 
staatsstruktuur Het is volwaardig, of toch 
bijna De mogelijkheid om Vlaamse kollektie
ve arbeidsovereenkomsten af te sluiten is 
voorzien in de paritair samengestelde sekto
nele kommissies, maar kan nog met worden 
gebruikt Naarmate de regionalisenng ver
dergezet wordt, om in de sociale zekerheid, 
zal ook dit belangrijk aspekt van het sociaal-
ekonomisch overleg door de Vlaamse instel
lingen worden overgenomen 

Met dit nieuwe dekreet op de SERV wordt 
wel getracht een aantal verbeteringen op de 
oude Belgische geplogenheden aan te bren
gen Zo wordt een versnippering van kom
missies tegengegaan door de integratie van 
al deze overlegstrukturen binnen de SERV 
Ook wordt geen vast keurslijf opgelegd zodat 
de strukturen kunnen evolueren op maat van 
de Vlaamse behoeften 

Stefan Ector 
VU-studiedienst 
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EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD 
DE RUSSEN EN HUN 
SLAVISCHE „VRIENDEN" 

Moldaviërs protesteren voor het Kremlin tegen de bouw van een radar in hun 
republiek. (foto AP) 

Het jaar 1989 bracht veel beroering in de 
wereld van de Slaven. Het meest van al 
werden de Russen beroerd. Binnen dit be
stek kunnen wij het niet hebben over heel de 
draagwijdte van „glasnost" en „perestroi-
ka", wel over de gevolgen ervan op het 
samenleven der nationaliteiten. Reeds een 
paar jaren trachtten dezen de kier waarop 
hun gevangenisdeur onverwacht gezet werd, 
verder open te breken. Ze zijn daar in 1989 
mee doorgegaan. Zozeer dat een Russische 
reaktie aan het licht getreden is. 

RUSSEN IN DE 
TEGENAANVAL 

Chauvinistische, groot-Russische, traditio
nalistische nationalisten reiken de hand aan 
hun vroegere aartsvijanden, de starre kom-
munisten. Alhoewel deze laatsten bij bepa
ling kosmopolitisch zijn (nationale beschot
ten verhinderen immers de klassesolidariteit 
en de rassencocktail die tot een ,,nieuwe 
mens" moeten leiden), houden zij door hun 
centralistisch georganizeerde partijstruktuur 
een groot rijk in Russische greep. 

Al de republieken van de Sovjet-Unie wor
den in feite bestuurd door Russische partij-
kaders. En in de loop der tijden hebben de 
kommunisten in één opzicht precies hetzelf
de gedaan als hun konservatieve voorgan
gers: alle volkeren in hun macht gekoloni-. 
zeerd en er zoveel mogelijk Russen doen 
inwijken. 

Voor het eerst in zeventig jaren krijgen 
niet-Russische volkeren de kans om hun 
onvrede met deze gang van zaken te uiten, 
Overal worden maatregelen genomen om de 
Russische invloed In te perken: het Russisch 
als officiële taal wordt op tweede rang ge
plaatst of zelfs afgeschaft, nieuwe kieswet
ten trachten hen uit te sluiten, voor werkgele
genheid worden zij soms duidelijk achterge
steld en de afremming of stopzetting van 
inwijking behoort tot het klassieke program
ma van de Volksfronten. 

In juli gaan Russische arbeiders in Est
land tegen deze ontwikkeling in staking. Zij 
voelen zich gediskrimineerd. 

In september doet zich een gelijkaardige 
stakingsgolf voor in Moldavië. 

De volkstelling die rond de dezelfde tijd 
gepublicerd wordt is niet van aard de Russen 
gerust te stellen. De bevolking van de Sovjet
unie IS sedert 1979 met gemiddeld 9,3 % 
gestegen, die van de deelrepubliek Rusland 
echter met slechts 7,2 % en die van andere 
Slavische republieken zoals Wit-Rusland en 

Oekraïene met nog minder. Dit betekent dat 
de aangroei vooral bij de Aziatische, muzel-
maanse volkeren te vinden is. 

Het is koren op de molen van de imperialis-
tisch-nationalistische organisatie Pamjat en 
op die van het Verenigd Front van de Arbei
ders van de Sovjet-Unie, dat tegen de ver
schillende met-Russische Volksfronten ge
richt is. 

[> 
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VOLKEN EN STATEN 

AARZELENDE 
OEKRAIENERS 

In heel het volkerengewoel dat de huidige 
Sovjet-Unie beroert, blijven de Oekraieners 
opvallend rustig. Etnisch verschillen zij van 
de Russen weliswaar niet veel, maar in de 
loop van hun geschiedenis zijn zij met hen tot 
bloedige botsingen gekomen, zelfs tot na de 
laatste wereldoorlog. De Russen hebben hen 
wel meegesleurd in hun volkerenvermen-
ging. Ook zij werden meegevoerd naar de 
Baltische republieken, naar het gebied van 
de Krim-Tartaren en zo meer. Zodat zij nu 
bijna met anders kunnen dan, althans in die 
gevallen, de zijde van de Russen kiezen. 

Toch is 1989 niet zonder incidenten verlo
pen. De 50e verjaardag van het kommunis-
tisch-nazistisch pakt, dat de wereldoorlog 
mogelijk maakte, werd ook daar herdacht. Te 
Kiev worden einde augustus 6 personen 
opgepakt van de 2000 die een betoging 
houden: betogen mag al, maar nog niet met 
nationalistische vlaggen. Ook te Lvov, Ivano-
Frankovsk en Dnjepreopetrovsk wordt be
toogd. 

Enkele dagen later, opnieuw in Kiev, 
komen 40.000 mensen op straat tegen een 
nieuwe kieswet, die een vierde van de parle
mentszetels van de republiek van rechtswe
ge aan kommunisten toekent. 

Op 5 september wordt in de Oekraïense 
Sovjet een wetsontwerp ingediend krachtens 
welk het Oekraiens officiële taal zou worden 
voor Oekraïene. Voor de betrekkingen met 
andere volkeren, binnen Oekraïene of er 
buiten, zou het Russisch gebruikt worden. 

Op 8 september richten nationalisten een 
„Oekraïense Volksbeweging" op. Maar de 
republiek blijft in handen van onvermun/vba-
re kommunisten 

Uiteindelijk wordt de groep Volksfront ge
noemd. ZIJ eist al dadelijk het aftreden van 
partijleider Stsjerbitsky, verantwoordelijk 
voor de Tsjernobyl-tragedie en beschouwd 
als het meest onverzettelijke lid van het 
Sovjet-partijbureau. 

POLEN STELT 
AL EISEN 

Anti-Russische hooudingen komen uiter
aard nog gemakkelijker tot uiting bij Slavin-
sche volkeren die buiten die Sovjet-Unie, in 
een eigen staat, wonen. Al slagen hun rege
ringen er in, naar buiten toe een Russischge-
zinde tot neutrale koers te voeren. Waarbij el 
allentwegen de vraag of eis gesteld wordt 
naar verwijdering van Sovjet-troepen • 

Het meest m het oog vallende onafhanke
lijke gedrag is dat van de Polen. Het is het 
eerste door kommunisten beheerste land dat 
zo ver van de rode ortodokse en meteen van 
de Russische voogdij is weg geraakt. 

Op 1 april viert Kultura, een te Parijs 
uitgegeven letterkundig tijdschnft, zijn 500e 
nummer. Vanuit Polen ontvangt het geest
driftige bijval „voor de grote histonsche bij
drage tot het behoud van de onafhankelijk
heid van de Poolse kuituur". 

Nog steeds weegt de moord op duizenden 
Poolse officieren, bij het begin van de oorlog 
begaan door het Russische leger te Katyn, 
op de Pools-Russische betrekkingen. De 
Duitsers hadden er de schuld van gekregen 
maar, hoe anti-Duits de Polen ook zijn, zij 
laten zich niet om de tuin leiden. Zij blijven 
eisen dat Moskou officieel de verantwoorde
lijkheid van deze massamoord op zich 
neemt, zoniet zullen de wederzijdse betrek
kingen hierdoor overschaduwd blijven. 

Er bestaat nog een andere struikelsteen: 
het miljoen Polen dat in de USSR woont. Zij 
zijn afstammelingen van weggevoerden naar 
Siberië en Kazakhstan en wonen nu groten
deels in de Witrussische en Oekraïense 
gebieden die vóór de oorlog tot Polen be
hoorden en waarin een aanzienlijke Poolse 
minderheid voorkwam. Lange tijd was hun 
bestaan taboe. Nu vraagt Warschau voor 
hen nationale minderheidsrechten. 

Deze twee stekelige kwesties staan, sa
men met de ekonomische betrekkingen, op 
de agenda van de ontmoeting die Polens 
eerste minister Masowiecki m november te 
Warschau heeft met de heer Shevarnadze, 
minister van Buitenlandse Zaken van de 
USSR. 

TSJECHEN EN 
SLOVAKEN, GEEN 
TSJECHOSLQVAKEN 

Na harde weerstand heeft ook in Tsjechos-
lowaijke de kommunistische partij terrein 
moeten prijs geven. De tegenstelling tussen 
de beide grootste volksgroepen is hierbij 
geen eersterangsprobleem. Toch is het aan
dachtige waarnemers met ontgaan dat tus
sen de Slovaak Dubcek en de Tsjech Havel 
een stilzwijgende overeenkomst aangegaan 
werd: de ene stelde zich kandidaat als voor
zitter van het parlement, de andere voor het 
presidentschap: evenwichtspolitiek die aan 
België doet denken. 

Tsjechen en Slovaken willen wel graag alle 
Russen buiten maar nationaliteitenproble-
men hebben ze vooral met de Duitsers. De 
uitdrijving van meer dan 3 miljoen zgn. 
Sudetenduditsers in 1945-'46 is over en weer 
nog niet verteerd. Een heel nieuw geluid 
heeft president Havel toch laten horen: hij 
vindt dat deze ,,kollektieve straf" wat te 
gortig geweest is. De Sudentenduitse bewe-
nng dat ze in de Tsjechische rand eigenlijk 
thuis horen is dus echt niet alleen maar 
,,revanchisme". Volledigheidshalve moet er 
bij gezegd dat Havel op dit punt door zijn 
basis naderhand teruggefloten is. 

Karel Jansegers 
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VLAANDEREN 2000 
NAAR DE SCHELDE 

Vlaanderen 2000 zegde ook zijn steun toe aan het aktiekomitee Redt de 
Schelde. 

V
LAANDEREN 2000 wil opti
mistisch bouwen aan de toe
komst. Bouwen aan een vrije 
samenleving, in een zelfbe
wust, verdraagzaam, vredelie
vend en leefbaar Vlaanderen. 

Bouwen aan een „Vlaande
ren 2000" dat moet passen in 
een nieuwe Europa en een 
nieuwe wereld. 

Een officiële start werd ge
geven op zondag 19 november 1989. Voor 
het grote gebouw van de Europese Kommis
sie te Brussel, kwamen plots vanuit verschil
lende richtingen jonge huisgezinnen met 
kinderen, beladen met kartonnen zonnebloe
men en -dozen te voorschijn. 

Daar werd er gebouwd aan een ,,eigen 
huis" (met op de achtergrond de muziek van 
René Froger — Een eigen huis, een plek 
onder de zon...), simbool voor het Vlaamse 
huis waaraan ,.Vlaanderen 2000" definitief 
verder wil bouwen. 

Bedoeling van deze aktie was de onver
schilligheid van de doorsnee-Vlaming voor 
de aan gang zijnde staatshervorming te 
doorbreken, en tevens een oproep te doen 
aan de politieke verantwoordelijken om drin
gend werk te maken van een eigen identiteit 
van Vlaanderen in Europa en in de wereld. 

Vlaanderen moet in dat opzicht een meer 
zelfbewuste politiek voeren, om met het oog 
op 1992 een internationaal erkende rechts
persoonlijkheid te verwerven. Zo kan de 
Vlaamse gemeenschap, vanuit de ervarin
gen van het eigen verleden, een bijdrage 
leveren tot de grote samenlevingsverbanden 
en de verstelde machtsverhoudingen helpen 
doorbreken. 

Bouwen aan een Europa waar we onszelf 
kunnen zijn en kunnen beslissen wat we best 
zelf aankunnen, én samenwerking op de 
vlakken die men internationaal moet aanpak
ken ! Dit alles met voldoende kontrolemecha-
nismen en inspraak voor de burger. 

NIEUW VLAANDEREN 
Met de muziek en woorden van Paul Van 

Vliet (als ik weg wil zijn, ga ik naar Vlaande
ren...), De Elegasten (Kinderen van de zon...) 
en Louis Neefs (Laat ons een bloem...), werd 
er gebouwd, gepraat en gedacht voor de 
toekost. Hier en daar kreeg deze aktie reeds 
een weinig weerklank in de pers. 

Ondertussen werd er een soort bescherm-
komitee opgericht, en het verheugde de 
werkgroep ,.Vlaanderen 2000" dat enkele 
van de initiatiefnemers van de vroegere 
werkgemeenschap ,,Nieuw Vlaanderen" 
(ontstaan na de woelige jaren 68) als eersten 
tot dit beschermkomitee toetraden, namelijk 
Lionel Van den Berghe (voorzitter van het 

Vlaanderen 2000 Is een werk
groep die gegroeid is rond een 
aantal twintigers en jonge derti
gers, vroeger aktief rond bv. 
milieu en vredesfietselingen, 
akties tegen het Duwvaartka-
naal, akties tegen taaiwantoes
tanden (TAK), akties tegen be-
tonnering van de Arenaweiden, 
enz. 
Deze en andere mensen zoch
ten eikaar terug op en besloten 
terug aktief te worden, om mee 
te bouwen aan de nieuwe re
gionale strukturen in wording. 

IJzerbedevaartkomitee) en senator Willy 
Kuijpers. 

Enkele citaten uit het tijdschrift ,,Nieuw 
Vlaanderen" van die jaren: 

„Nieuw Vlaanderen wil objektieve en knti-
sche informatie brengen over strukturen die, 
waar ook ter wereld, een rechtvaardige of 

vrije samenleving vertiinderen. Macfitsver-
tioudingen moeten daartoe bloot gelegd wor
den en belangengroepen ontmaskerd." 

„Nieuw Vlaanderen wil in de kortst moge
lijke tijd ook voor ons eigen volk de volledige 
vrijfieid en rectitsversctiaffing helpen tot 
stand brengen. Zonder enige agressiviteit 
tegenover andere volkeren. Een zelfstandig 
Vlaanderen dat een doortastende voorbeeld-
politiek kan horen i.v.m. de derde wereld en 
de vergeten groepen in eigen samenleving. 
M.a.w. Nieuw Vlaanderen wil streven naar 
politieke en sociale vrijheid en rechtvaardig
heid voor alle volkeren." 

Het is die geest, het zijn die ideeën die de 
werkgroep ,.Vlaanderen 2000" nog steeds 
beroeren. Wel worden die ideeën nu getoetst 
aan de steeds veranderende samenleving en 
worden akties gevoerd met de ingrediënten 
van déze tijd. 

Tegen de achtergrond dienen dan ook de 
komende milieu-akties van de werkgroep 
..Vlaanderen 2000" geplaatst. Aandacht 
voor hetgeen onze samenleving vandaag 
beroert. Wij willen het ons aantrekken! 

Volgens ons biedt de Vlaamse emancipa
tiestroming een oplossing voor het heersen
de egoïsme, onverschilligheid en materialis
me in de huidige wereld, waar weinigen zich 
nog voor iets verantwoordelijk voelen. 
Vlaamse samenhorigheid schept naar ons 
gevoel een persoonlijk engagement, een 
persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel om 
te werken aan een menswaardige samenle
ving in wijk, gemeenschap en wereld. [> 
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REDT DE SCHELDE 
Tevens willen wij nogmaals benadrukken 

dat wij willen werken zonder partijpolitieke 
bekommernis. Zo zullen wij altijd onze me
ning zeggen over politieke toestanden en 
problemen, over partijen en personen. 

Zo kan men ons ook niet venwijten dat wij 
ons inzetten uit plat politiek opportunisme. 
Wij doen het enkel om de ideeën! 

In verband met het internationaal Schelde 
Aktie Programma van Greenpeace en in 
samenwerking met de werkgroep „Redt de 
Schelde" en enkele andere miliebewegin-
gen plande Vlaanderen 2000 de volgende 
aktles: 

Zondag 25 februari werd te Lillo de veer
dienst simbolisch vezet. Aan boord werd 
gezongen, een vieruurtje verbruikt, spandoe
ken opgehangen, en (hopeloos) gehengelc 
naar vis. 

Daarna werden de oevers van de Schelde 
gereinigd. 

Zondag 11 maart: naar de Schelde-bron 
in Noord-Frankrijk. Van daaruit gaan we de 
Schelde af en akties voeren o.a. her en der 
flessen vullen om de kwaliteit (?) van het 
Scheldewater te vergelijken. 

Zaterdag 7 april: Start van de aktieweek 
,,Redt de Schelde" in Antwerpen. Wij ver
trekken om 14u. te Hoboken en komen aan 
rond 16u. aan het Steenplein in Antwerpen. 
Een kadewandeling onder het motto: Er valt 
geen tijd meer te verliezen. Aan het Steen
plein wordt er een visgraatmonument ont
huld en start dan een brede infokampanje 
aan de Scheldekaaien van verschillende mi
lieubewegingen. De daaropvolgende week 
komt immers de internationale Scheldevoet-
tocht langs de Antwerpse havenstad. 

Vlaanderen 2000 vindt het immers nood
zakelijk niet alleen de overheden en indus-
triën op hun plichten te wijzen, maar ook de 
man in de straat wakker te schudden en 
vooral er zelf iets trachten aan te doen. 

Iedereen kan nog heel wat bijdragen tot de 
redding van ons milieu. Er blijven nog teveel 
mensen onverschillig en men weigert de 
ernst van de situatie te aanvaarden. 

In dit verband werden reeds verschillende 
scholen aangeschreven met een kant en 
klaar projekt Water is Waardevol van Erwin 
Brentjens en werden zij tevens aangezocht 
om aan de komende aktiemaanden deel te 
nemen. Enkele scholen reageerden reeds 
positief. 

Vlaanderen 2000 hoopt in elk geval een 
nieuwe stuwkracht te zijn om er allen samen 
wat aan te doen! 

Laat ons samen werk maken van een 
„leefbare" Vlaamse gemeenschap en zo al 
een stap zetten om onze wondere wereld te 
beschermen. 

Vlaanderen 2000 
Arnold Peeters 
Thaliastraat 14 
2600 Berchem 

Tel. 03/322.20.14 

DE WERELD IS ER NIET 
GOED AAN TOE 

Het gebruik van fossiele brandstoffen is volgens Lester Brown een van de 
meest dringende milieuproblemen van onze planeet. De oplossing ervan zal 
gevolgen hebben voor het autogebruik. Of gaan we wachten tot de files ons 
vanzelf tot stilstand dwingen? 

Voor het eerst werd het jaarrapport van het 
gezaghebbende Amerikaanse onderzoeksin
stituut WorldWatch Institute (WWI) in het 
Nederlands vertaald. ,,Hoe is de wereld er 
aan toe?" geeft een overzicht van proble
men en prognoses van en voor onze planeet 
De stichter van WWI, Lester Brown, bracht 
een bezoek aan ons land. Hij werd ontvan
gen door vicepremier en minister van Weten
schapsbeleid Hugo Schiltz. 

Lester Brown, door de Wastiington Post 
omschreven als een van de invloedrijkste 
denkers van de wereld, stichtte m 1974 het 
WorldWatch Institute (WWI), een privé-onder-
zoeksinstituut zonder winstoogmerk. Het 
WWI legt zich toe op de analyse van grens
overschrijdende problemen inzake milieu, 
demografie en ekonomie. Vanaf '84 lanceer
de Brown de State of the Wor/d-rapporten, 
jaarlijkse overzichten van ontluikende pro
blemen op mundiaal vlak Al gauw bouwde 
het WWI een stevige reputatie op. De onder
zoeksrapporten waren snel gegeerde en 
spraakmakende lektuur bij studenten en in
telligentsia. 

De vertaling van het rapport '90 in het 
Nederlands door Pauli Publishing, de uitge
verij van VU-Eurokandidaat Gunter Pauli, 
kan slechts bijdragen tot een groter milieube
wustzijn m Vlaanderen en Nederland. 

Naar aanleiding van de publikatie van de 
Nederlandse vertaling onder de titel „Hoe is 
de wereld er aan toe?" was Lester Brown 
enkele dagen in België. Hij sprak het Bel
gisch en het Europees parlement toe, en 
werd ontvangen door Hugo Schiltz. Schiltz 
maakt van de gelegenheid gebruik om te 
wijzen op het Belgisch onderzoeksprogram
ma inzake global change. Eind '89 liet 
Schiltz dit programma door de ministerraad 
geodkeuren. Tijdens de volgende 4 jaren zal 
280 miljoen frank ter beschikking gesteld 
worden van verschillende onderzoeksprojek-
ten. Met dit programma wil Schiltz de vorsers 
van ons land de kans geven zich in het 
internationaal onderzoek over deze belang
rijke materie in te werken. Tevens kunnen 
een aantal eksperten gevormd worden waar
op de regeringen later kunnen terugvallen bij 
het uitwerken van beleidsmaatregelen. 

BEVOLKINGSEKSPLOSIE 
Tijdens zijn ontmoeting met Schiltz be

klemtoonde Brown dat er niet veel tijd meer 
over is. Volgens de landbouwingenieur van 
Rutgers University vormen de snelle bevol
kingsgroei en het gebruik van fossiele brand
stoffen de twee grootste problemen. 
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Een milieuvriendelijke en duurzame we-
reldekonomie moet er dan ook geheel an
ders uitzien dan de ekonomie van vandaag 
Ze zal met langer aangedreven worden door 
fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) die 
het klimaat veranderen, maar gebruik maken 
van een mengeling van hernieuwbare ener
giebronnen als zonnewarmte, wind- en wa
terkracht Het WW! gelooft dat kernenergie 
uiteindelijk verworpen zal worden vanuit eko-
nomische, politieke en milieugebonden over
wegingen 

In '89 kende de wereld een bevolkingstoe
name van 90 miljoen mensen, de grootste 
stijging van de geschiedenis Een van de 
basisstellingen van het WWI is dat de wereld
bevolking m de duurzame samenleving 
(dwz een samenleving die tegemoetkomt 
aan de behoeften zonder de toekomst van de 
volgende generaties in gevaar te brengen) 
uit met meer dan 8 miljard mensen zal 
bestaan Dat is een miljard minder dan wordt 
voorspeld door de Verenigde Naties De 
WWI-onderzoekers komen tot de vaststelling 
dat een sterke daling van het geboortecijfer 
een noodzakelijke voonwaarde is om de eko-
iogische draagkracht van de planeet met te 
zwaar te overbelasten Ze voorspellen daar
om dat veel landen het voorbeeld van China 
en Thailand zullen volgen en in enkele jaren 
tijds hun geboortecijfer halveren Anders 
zullen de sterftecijfers door honger en onder
voeding de bevolkingsgroei wel korngeren 

FIETSEN 
Het pad naar een duurzame samenleving 

IS ook een mentaal pad Diep ingewortelde 
gewoonten en waarden van de konsumptie-
en wegwerpmaatschappij moeten overboord 
gegooid worden Een voorbeeld is de her
waardering van de fiets De auto zal door de 
verderschnjdende technologie wel nog veel 
milieuvriendelijker worden (men verwacht 
dat men 50 km zal kunnen rijden met 1 liter 
benzine'), maar onherroepelijk van het voor
plan moeten verdwijnen Het wordt weer tijd 
om de goeie ouwe fiets van stal te halen Elk 
jaar worden er drie maal zoveel fietsen als 
auto's geproduceerd Alleen al de fietsen in 
Azie vervoeren meer mensen dan alle auto's 
van de wereld 

Een verkeersbeleid dat de fiets als ver
voermiddel bevordert, is in West-Europa met 
alleen milieuvriendelijk, maar ook ekono-
misch beter dan de toenemende files die het 
verkeer uiteindelijk tot stilstand brengen Als 
men bovendien bedenkt dat in Groot-Brittan-
nie bijna drievierde van alle pendelafstanden 
8 km of minder bedragen, en dat in Vlaande
ren tussen de 50 en de 75% van alle ver
plaatsingen een afstand van minder dan 5 
km betreffen, is de keuze snel gemaakt Niet 
voor iedereen blijkbaar het bouwtijdschnft 
Bouwkroniek wist verleden week te melden 
dat tijdens een toespraak over de verkeers
problemen van onze hoofdstad van nationaal 
verkeersminister Dehaene bij het Verbond 

van Ondernemingen te Brussel, zowat dertig 
kabinetschauffeurs hun eksellenties en me
dewerkers opwachtten om hen een wande
ling naar de respektieve kabinetten te bespa
ren 

Gelukkig heeft VU-minister van Openbare 
Werken en Verkeer Johan Sauwens de 
boodschap van bij zijn aantreden begrepen 
fietspaden maken een zeer belangrijk onder
deel uit van het infrastruktuur- en verkeers
beleid van de milieubewuste bewindsman 
Maar de achterstand met traditionele fiets-
landen als Denemarken en dichterbij Neder
land IS enorm In Groningen bvb wordt de 
helft van alle stadsritten per fiets afgelegd 

Maar ook op andere domeinen zijn onze 
gewoonten en waarden aan wijziging toe De 
glazen fles zal bvb heringevoerd worden, en 
meer algemeen, is er een groter recyklage-
bewustzijn nodig Ook heel de arbeidssektor 
zal ingrijpend veranderd worden Jobverlie-
zen in de mijnbouw, autoproduktie, wegkon-
struktie en metaalprospektie zullen gekom-
penseerd worden door toenamen in de pro-
duktie, verkoop en onderhoud van zonnecel
len, windturbines, fietsen en recyklagetech-
nologieen 

En bij de ekonomische beleidsmakers zal 
duurzaamheid geleidelijk tot de centrale 
doelstelling uitgroeien Het BNP heeft als 
indikator voor ekonomische groei en ontwik
keling afgedaan „Door de stroom van goe
deren en diensten te meten, onderwaardeert 
tiet BNP de kwaliteiten waar een duurzame 
samenleving naar streeft, zoals milieube
scherming, en ovenvaardeert het andere 
zoals geplande slijtage en afval", zegt het 
rapport 

De Nederlandse vertaling van de State of 
the World moet toegejuicht worden Zeker nu 
België een slecht milieurapport kreeg van 
EG-kommissaris Ripa Di Means, komt de 
aandacht in de media voor het knappe initia
tief van Gunter Pauli op het juiste moment 
Het bewustzijn over de milieuproblemen is al 
flink toegenomen, maar nog onvoldoende 
om tegen 2030 een duurzame samenleving 
te verzekeren 

(pdj) 

— Hoe IS de wereld eraan toe? Een WWI rapport. 
Lester Brown e.a Pauli Publishing, Keerbergen, 
1990. 320 biz. \ferdeeld door Standaard Uitgeve
rij. 

domus - ujoningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

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

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uyv eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTINGEN 
( OPSTUREN A U B. ) 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie {types, t)eschnjving, pnjzen ) 
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OMSLAGVERHAAL 

DE BOUWSEKTOR 
DOET HET GOED 

D
E afgelopen twee jaar kende 

de bouwsektor een forse groei 
toe te schrijven aan een inhaal
beweging. Zeven jaar stagneer
de de sektor op een laag niveau. 
De groeibeweging is nog niet 
uitgedoofd en de ekonomische 
omgeving blijft gunstig en hoop-
vol. 

Het aandeel van de bouw in 
de bruto vaste kapitaalvorming 

is in 1988 met 2,5%-punt gestegen. Het 
aandeel in het bruto nationaal produkt met 
2%-punt en de bruto toegevoegde waarde 
met 2,4%-punt. 

WONINGBOUW "~ 
De evolutie in de woningbouw gaat in de 

positieve richting. Wat de mogelijke bouw-
vraagevolutie betreft, zijn er wel een aantal 
zekerheden. Een eerste zekerheid is dat de 
behoeften aan woningen blijft stijgen. Stu
dies hebben uitgewezen dat de som van 
inhaal-, uitbreidings- en vervangingsbehoef
ten tot 1990 mag geraamd worden op 46.500 
wooneenheden per jaar. De komende vijf 
jaar zouden de nieuwbouwbehoeften dalen 
naar 32.000; de daarop volgende vijf jaar 
naar 25.000. De jaarlijkse renovatie- en ver
bouwingsbehoeften daarentegen worden tot 
het jaar 2.000 geschat op 26.500. 

Het aantal aangevangen nieuwbouwwo
ningen zou voor 1989 oplopen tot 39.000 
woningen en in 1990 zou dat aantal amper 
afnemen. Het aantal toegestane bouwver
gunningen wordt voor 1989 geraamd op 
47.000 en voor het huidige jaar 45.000. 

VERSCHILLEN 
Wat betreft nieuwbouwvergunningen zijn 

er heel wat verschillen te noteren, niet alleen 
per gewest maar ook per provincie. In 1988 
ging de nieuwbouw er 21 % op vooruit. Opge
splitst per gewest geeft dat 35.500 wooneen
heden voor Vlaanderen, 8.265 voor Wallonië 
en 1.745 voor Brussel. Opmerkelijk hierbij is 
wel dat de stijgingspercentages omgekeerd 
evenredig zijn: +40% voor Brussel, +23% 
voor Wallonië en +19% voor Vlaanderen. 

Per provincie bekeken scoort Brabant het 
hoogst met 9.949 woningen, een stijging van 
35%. Ook de provincie Limburg noteert een 
stijging met 40% en Luxemburg zelfs 45%. 

Voor de eerste zes maanden van 1989 

werden 25.000 bouwvergunningen geno
teerd wat ook een stijging betekent van 13% 
ten opzichte van het jaar ervoor. Opvallend 
zijn de verschillen weer in groeipercentage 
per regio: +77% voor Brussel; +13% voor 
Wallonië en +9% voor Vlaanderen. In de 

Batibouw90, het internationaal 
saion van het gebouw, de ver-
nieuwiKJuw en bSnnenhuisin-
richtlng vult van 1 tot 11 maart 
alle zalen van het Brussels ten
toonstellingspark op de Heizel. 
De bouwsektor doet het op
nieuw goed na de krisisjaren. 
Ook de vooruitzichten geven 
een tendens te zien dat de akti-
viteiten voor 1990 op peil zuilen 
blijven. 

provincies Brabant en Antwerpen is men aan 
een aanzienlijke toename toe. Voor West-
Vlaanderen en Limburg is men daarentegen 
aan een daling toe. 

Zeer zwak blijft het aandeel van de sociale 

woningbouw door de openbare sektor. Drie 
jaar geleden werden nog 1.500 woningen 
aanbesteed. In 1989 daalde dit tot 1.200 
woningen. 

Wat de vernieuwbouw betreft is er voor de 
begonnen werken in 1988 een stijging waar
genomen met 29% ten opzichte van het jaar 
ervoor. Tijdens de eerste zes maanden van 
1989 valt dan weer een terugval met 17% te 
noteren. 

NIET RESIDENTIEEL 
Konjunktureel en kwalitatief bekeken zijn 

de toekomstvisies op onze niet-residentiële 
markt opbeurend. Dit geldt vooral voor de 
privébouw, die reeds 82% van deze markt 
voor zijn rekening neemt. De inhaalbewe
ging is nog niet uitgedoofd. Algemeen wordt 
aangenomen dat de huidige gunstige ekono
mische omgeving de eerstvolgende jaren 
blijft aanhouden. Ons land heeft meerdere 
troeven in handen. In de eerste plaats oefent 
Brussel een steeds grotere aantrekkings
kracht uit als Europees besluitvormings-en 
dienstencentrum. Dit gegeven zal nog bijko
mend geschraagd worden door de geplande 
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infrastruktuurwerken: de komst van de SST, 
de uitbreiding van de luchthaven, de optima
lisatie van het binnenlands treinverkeer. 

Moeilijker dan voor de woningmarkt is de 
prognose voor de bouwmarkt van kantoren, 
industriepanden en andere utiliteitsgebou
wen omdat de termijnvoorspellingen omtrent 
de ontwikkeling van het algemeen ekono-
misch klimaat ai even onbetrouwbaar zijn als 
de weersvoorspellingen. 

Optimisten wijzen op een bestaande reser
ve aan projekten waarvoor een bouwvergun
ning is of wordt aangevraagd en op de 
positieve trends van de vastgoedmarkt. Zo
wel potentiële bouwgronden als verouderde 
gebouwen vinden zo gemakkelijk kopers dat 
er inderdaad redenen zijn om te veronder
stellen dat het huidig aktiviteitstempo nog 
wel enkele jaren kan aanhouden, misschien 
zelfs nog versnellen. 

Veel zal in dit opzicht afhangen van het al 
dan niet in vervulling gaan van de beloften 
van de Europese binnenmarkt na 1992. 

ADVERTENTIE 

Wordt ons land inderdaad de draaischijf en 
Brussel de hoofdstad van een geïntegreerde 
Europese Gemeenschap, dan mag de lat van 
de verwachtingen inderdaad hoog worden 
gelegd. 

Het begonnen volume van gebouwen in de 
niet-residentiële sektor zal in 1990 zelfs 40 
miljoen m3 bereiken. Het verloop van de 

bouwvergunningen wijst voor 1988 op een 
stijging In volume met 21 % 

Wat betreft het aantal bouwvergunningen 
is de stijging het grootst in Brussel. Vlaande
ren met 28 miljoen m3 laat de andere gewes
ten ver achter zich wat het volume betreft. 

Te noteren is beslist de aanzienlijke aktivi-
teitstoename bij de verbouwingen in de niet-
residentiële sektor. In 1988 werd er een 
stijging van liefst 33% genoteerd. 

TEWERKSTELLING 
De groei en bloei van de bouwsektor 

brengt ook mee dat de werkgelegenheid er 
toeneemt. In 1988 is de tewerkstelling er 
gestegen met 6%. De sektor telde op het 
einde van het jaar 164.708 arbeiders en 
bedienden. Uitgesplitst per regio ziet het 
wernemersbestand eruit als volgt; 99.264 in 
Vlaanderen, 45.327 in Wallonië en 20.117 in 
Brussel. 

AARDGAS, 
MILIEUVRIENDELIJK. 

B A T I B O U W 
VerwarmingsketcTs, radiatoren, warmwater-

toestellen, fornuizen, enzovoort,... er bestaat 
een volledig gamma van zuinige, krachtige 
en betrouwbare toestellen op Aardgas. Kom 
ze ontdekken op Batibouw. 

Daar ligt trouwens een aangename verras
sing op U te wachten. 

Paleis 12 - Stand 12107 

Mrdg, as 
< 
2 

Precies watje nodig hebt 
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BATIBOUW: 
EEN BELANGRIJKE 

BOUWBEURS 

S
Let.SINDS 1959, het jaar waarin 
Batibouw werd opgericht is de 
beurs onophoudelijk blijven 
groeien Op de 31 ste uitgave 
zullen zowat duizend eksposan-
ten meer dan tienduizend pro-
dukten uit de bouwsektor ten
toonstellen Het tentoonstel-
lingskompleks met zijn 11 hallen 
IS te klem geworden dit jaar zou 
een supplementaire hal zelfs 

met voldoende zijn geweest om alle ekspo-
santen die op de wachtlijst staan een onder
dak te geven Vorig jaar bezochten 557 384 
mensen Batibouw en dit jaar wil men er een 
scheut bijdoen 

INTERNATIONAAL ^ 
De beurs krijgt hoe langer hoe meer inter

nationale allures Het spreekt immers van
zelf dat alle belangrijke industnelen en fabn-
kanten ter wereld in de hoofdstad van Euro
pa willen tentoonstellen Bovendien kan de 
internationale dimensie van Batibouw met 
langer in twijfel worden getrokken De bui-

ADVERTENTIE 

tenlandse eksposanten zijn afkomstig uit 
liefst 25 landen de beide Duitslanden, Oos
tenrijk, Canada, Denemarken, Spanje, Ver
enigde Staten, Frankrijk, Finland, Groot-Bnt-
tannie, Luxemburg, Gnekenland, Nederland, 
India, Japan, Polen, Italië, Noonwegen, Por
tugal, Singapore, Zweden, Zaïre, Zwitser
land en Ierland 

Batibouw is uitgegroeid tot één 
van de belangrijltste bouw
beurzen ter wereid. Voor de 
31ste uitgave worden zowat 
600.000 bezoeiters verwacht in 
de paleizen aan de Heizel. Hoe 
langer hoe meer is er odn be-
langstelling vanuit het buiten
land, zowel van eksposanten 
als bezoeicers. 

De beurs 1990 verschilt ook van de voor
gaande uitgaven Natuurlijk hebben de dui
zend eksposanten met allemaal de vondst 
van de eeuw gedaan Toch zijn er met 
minder dan 500 nieuwe stands en worden bij 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer 
de sierschouwenzaak 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen 

Doe het zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke 
nmg 

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

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI 
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u , 's Zondags 17 uur 

bestaande stands heel wat verbeterde pro-
dukten aangeboden Naast de talrijke nieu
wigheden vindt de bezoeker er ook vernieuw
de en aantrekkelijker produkten 

KLEUR 
Kleur IS al lang met meer weg te denken uit 

de woning Wordt kleur goed gebruikt dan 
fungeert ze als bindteken tussen de leefruim
ten en als ideale achtergrond voor het meubi
lair Deze idee kreeg voor de eerste keer 
gestalte tijdens het Internationaal l^eubelsa-
lon in Brussel 

Deze ondertussen nog uitgebreide ten
toonstelling zal op Batibouw nu ook voor een 
algemeen publiek toegankelijk zijn De door 
belgo-Color opgezette en uitgewerkte ten
toonstelling omvat een reeks ruimten die de 
uiteenlopende stijlen van de meubelfabnkan-
ten illustreren van de traditionele eik tot het 
geavanceerde design 

Acht basisvertrekken uit een doorsnee
woning worden getoond een salon, een 
kinderparadijs, eiken eetkamers, een slaap-
zone, een hedendaagse eetkamer, modern 
meubilair en een set grenen De bezoekers 
krijgen de gelegenheid adviezen te vragen 
aan de aanwezige kleurspecialisten over de 
architekturale struktuur van hun woning 

VOORLICHTING 
Traditiegetrouw hebben verscheidene or-

gamzaties zich gegroepeerd om aan hun 
aanwezigheid op het salon meer gewicht te 
geven Het gaat om de Vereniging voor 
Rationeel Verbruik van vaste stoffen, de 
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Vereniging der Elektriciteitsbedrijven, de 
Vereniging der Gasvakheden, de Gemeen
schappelijke vertegenwoordiging van Gas
bedrijven, Informazout, de vereniging van 
Belgische bakstenen,. Bouwen met bak
steen" 

Ook hebben enkele ondernemingen zich 
weer de moeite getroost om, speciaal voor 
deze beurs, volledig afgewerkte en ingerich
te huizen te bouwen Op die manier kunnen 
de bezoekers vaststellen welke kwaliteit hen 
geboden wordt 

De patio puilt uit van informatiestands het 
ministerie van Financien, het ministene van 
Huisvesting van het Waalse en Vlaamse 
Gewest, het wetenschappelijk en technisch 
centrum voor het bouwbedrijf, de Nationale 
Confederatie van het bouwbedrijf, de federa
tie van notarissen, de federatie van architek-
ten, de VUB en Bati-bouw-info 

Dit alles moet weer borg staan om een 
stroom bezoekers naar deze internationale 
bouwbeurs te lokken 

Ondanks de groeiende bouwaktiviteit blijft de sociale woningbouw door 
openbare besturen achter. 

ADVERTENTIE 

WIJ 

DE SKYll^E 

^ 

IITIESIIDIIILB; 
N I E U W B O U W V E R B O U W I N G E N 

HEISTRAAT 129 B-261 O ANTWERPEN 

TEL 0 3 - 8 3 0 38 48 FAX 03-830 47 50 
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TEN PALEIZE 
@ ^ 

BATIBOUW '90 
1 -11/3/1990 

PRAKTISCHE 
INFORMATIE 

^ ^ 

TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL 

@ PERSSTAND 

P PARKING PERS 

—ï> INGANGEN 

A FOREIGN VISITORS 

Niettegenstaande het enorme aantal stands werd de manifestatie overzichtelijk 
gehouden Alle produkten werden logisch gegroepeerd zodat de bezoekers zonder al te 
veel kopbrekens vinden wat ze zoeken 

Ook dit jaar staan er terminals aan iedere halingang en op enkele strategische punten 
Een onthaaljuf tikt de wensen van de bezoeker in en enkele sekonden later zal de 
komputer de gevraagde inlichtingen meedelen 

De verschillende afdelingen omvatten 

Hallen 2,3 en 4 deuren, lijsten, trappen en tuinmnchting 
Hallen 5 en 8 ruwbouw, vernieuwbouw, materialen 
Hal 6 vloeren en bekleding, haarden 
Hal 7 sanitair 
Hal 9 isolatie 

Hal 10 meubelen en binnenhuisinrichting 
Hal 11 keukens 

HAL 12 elektnciteit en gas, verwarming en airconditioning 
Patio huizen en infostands 
Buiten de patio aannemersmatenalen 

De tentoonstelling is toegankelijk voor het publiek van zaterdag 3 maart tot zondag 11 
maart tekens van 10 tot 18 30 u Woensdag 7 maart is de beurs toegankelijk van 10 tot 

De toegangsprijs bedraagt 200 fr Een katalogus kost 200 fr 
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WIJ ZIJN SOEPEL 
IN DIE DINGEN 

• ^ V E R Z E K E R ! N G E N 
^ L I d B a s l e r G r o e p 

Verzekeringsonderneming toegelaten onder kodenummer 0095 
NV met hoofdzetel te 2018 Antwerpen, Desguinlei 100 

HRA 1919-PRK 000-0014019-51 -Tel (03)247 21 11 - Fax (03) 247 27 77 - Telex 33 684 MERCAV-B 
Zetel te 1160 Brussel, L Dehouxlaan 25 - Tel (02) 674 89 11 - Fax (02) 675 11 61 - Telex 63 824 MERBRU 

ADVERTENTIE 

1 — • — 1 

^^HPromatl 

\Mi, 
DENK BRANDVEILIG 

Brandwerende konstrukties Rf 1/2 tot Rf 2 h volgens NBN 713.020 

PROMATECT H of L voor brandbescherming van : 

• stalen kolommen en liggers 
• houten vloeren 
• trap- en liftwanden 
• schachtafsluitingen en toezichtlulken 
• wanden en plafonds 
• luchtkanalen 
• doorvoeringen 
• enz. 

PROMAT n.v. 
2920 Kapelle-op-den-Bos 

Tel.: 015 /71 33 51 Fax : '015/71 26 90 Telex : 22191 etnitc b 
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RUPELSTREEK HEEF 
STEENBAKKERIJMUSEUM 

Het steenbakkerijmuseum 't Geleeg toont een volledig bedrijf zoals het rond 
1880 in werking was. 

D
E naam Swenden is in de Rupel-
streek sinds generaties verbon
den aan de baksteennijverheid. 
Nu nog zorgen de steenbakkerij
en Swenden voor heel wat werk
gelegenheid in het Rumstse. Het 
is één van de vier overgebleven 
steenbakkerijen uit de gemeen-
te. 

Nicole en Peter Swenden 
droomden reeds lang van de 

oprichting van een museum. Door de be-
waardrang van vader zaliger Jos Swenden 
werden heel wat interessante foto's, beeld
materiaal en alaam bewaard. Na een ten
toonstelling van die verzameling in Antwer
pen drong de noodzaak zich op om deze 
belangrijke verzameling blijvend aan het pu
bliek te kunnen tonen. Dat was de aanzet om 
een museum in de Rupelstreek zelf uit te 
bouwen. 

BAKSTEEN 
Het museum zou een steenbakkerijmu

seum worden en het hele proces van de 
baksteenfabricage, zowel vroeger als nu, 
evenals het leven in de Rupelstreek rond de 
steenlagen, bewaren en tonen aan de vol
gende generaties. 

Peter Swenden kocht hiervoor een stuk 
grond aan van 4.000 m2 en haast onmiddel
lijk werd gestart met de bouw op basis van 
een ontwerp van Karel De Roeck. Een klein
schalige steenbakkerij uit de periode 1880 
werd heropgebouwd met gerestaureerde 
droogloodsen op de wijze zoals ze geduren
de meer dan 100 jaar op de plaats van de 
aangekochte grond had gestaan. 

Het gehele project is in wezen een privé-
initiatief van Peter en Nicole Swenden die 
geld wilden investeren in iets waardevols en 
fundamenteels. Iets waar op dit moment, 
wegens de voortschrijdende industrialise-
rinq, de Rupelstreek grote nood had, iets dat 
volledig ten dienste van de gemeenschap 
zou staan. 

Om dit projekt echter levendig te kunnen 
houden, te bestendigen, te besturen was de 
aanwerving van een full-time medewerker 
noodzakelijk. Er werd overgegaan tot de 
oprichting van een vzw om de doelstellingen 
te realizeren. 

De Rupelstreek, reeds vele ja
ren een centrum van steenbak
kerijen, is nu ook een museum 
rijker. Nicoie en Peter Swenden 
zorgden ervoor dat in Rumst 
het museum 't Geieeg werd uit 
de grond gestamp dat een vol
ledig overzicht biedt van de 
aktiviteiten binnen deze nijver
heid vroeger en nu. 

Het ontwerp, de bouw en de inrichting van 
het museum werd gerealizeerd door Karel 
De Roeck die wegens zijn ervaring met de 
verschillende facetten van de baksteennij
verheid veel praktische en technische kennis 
kon inbrengen. 

'T GELEEG 
Landschappelijk gezien toont „'t Geleeg" 

een kleinschalige steenbakkerij uit het einde 

van de 19de eeuw, momenteel nog in de 
omgeving van de oude arbeiderswoningen. 
De ontbrekende oven wordt nog bijgebouwd 
om het geheel volledig te maken. Inhoudelijk 
gezien wordt de edukatieve opstelling gerug-
gesteund door wetenschappelijke en histori
sche gegevens uit het aanwezige archief- en 
beeldmateriaal. 

Grote zorg wordt echter besteed aan het 
publieksvriendelijk voorstellen van de ganse 
verzameling. Men stapt duidelijk af van het 
bestofte imago van een museum maar men 
streeft naar het aantrekkelijk maken voor 
iedereen door het uit de intellektuele sfeer 
halen en het leerproces zoveel mogelijk 
langs rekreatieve weg te laten verlopen. 

Om dit te realizeren werd Sabine Denissen 
als wetenschappelijk en edukatief mede
werkster in dienst genomen. Zij zal instaan 
voor het uitwerken van een aangepaste pro
grammalle wat het rekreatieve aspekt be
treft. 
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RODE DRAAD 
Om de opvang van bezoekers te verge

makkelijken werd bij de uitwerking gestreefd 
naar een gestruktureerde opstelling en een 
optimale begeleiding in de vorm van een 
„rode draad" In de inleiding wordt het doel 
van het museum aangehaald en wordt de 
bezoeker ingelicht over de totstandkoming 
en terzelfdertijd hoe het ontwerp vanuit histo
risch oogpunt IS opgevat 

Via de hoofding „Wat is baksteen'" stapt 
de bezoeker dan meteen de verwerkingsfaze 
binnen Vier ondera/erpen komen aan bod 
de omschrijving van wat is baksteen en de 
soorten, een histonsche schets, het produk-
tieproces van klei tot baksteen, het transport 

Op de eerste verdieping wordt een ten
toonstellingsruimte vrijgehouden voor tema-
tentoonstellingen Voor de scholen worden 
speciale museumlessen samengesteld, aan
sluitend op het lesprogramma Aangezien de 
streek ook aantrekkelijk is voor het wandel
en wielertoensme ligt ,,t Geleeg" ook voor 
deze groep binnen handbereik 

Het steenbakkerijmuseum 't Geleeg 
ligt aan de Steenberghoekstraat 20, 
2560 Rumst Het is geopend van 1 april 
tot 31 oktober, alle dagen van 10 tot 17 
u, behalve maandag en dinsdag In de 
winterpenode worden enkel bezoeken 
toegestaan mits afspraak 

De toegangsprijs bedraagt 50 fr Min-
dervaliden, werklozen, bejaarden, CJP-
houders en groepen betalen 30 fr 

Inlichtingen telefoon 03-844 49 74 

Het museum streeft volledigheid na. 
Zo werd ook het transport binnen het 
bedrijf met vergeten. 

ADVERTENTIE 

a ^ ^ 
I c t ^ 

'•JÊm^ • ' 

V^.X*i/ye*i V_«-W.etKÓ^ 

— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

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

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcerrtrale ̂  heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/7598991 
Baan naar Bree 123 PEER (meubelboulevard peer) - 011/633939 

Zondag open van 1030 tot 18 uur - Dinsdag gesloten - Andere dagen open van 930 tot 19 uur 
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BVBA J. BORREMANS - COCK en KINDEREN 
Gentsestraat 238, 9500 GERAARDSBERGEN 

Een familiebedrijf met stijl en traditie 
Overgrootvader verbouwde in 1858 het stadhuis van Geraardsbergen 
Grootvader was de enige durver, die de eerste betonwegen trok door gans Vlaanderen en een groot stuk door 
Henegouwen 
We erfden van hem de onuitputtelijke werkkracht 
De wil en het recht de spiegel te zijn, van de Vlaamse vakkunde en zelfstandigheid 
Vader was de verfijnde, eerlijke bouwer, de man die de degelijke faam gaf aan ons bouwbedrijf 
HIJ was ook de echte Vlaamsnationalist die uitkwam voor wat hij was en wilde zijn 
Met hem groeiden we uit tot het Bouwbedrijf Borremans, met een eigen stijl, eigen Vlaamse traditie, een eigen 
ontwerper-architect en binnenhuisarchitect en een eigen financienngsdienst Kortom je blijft in de familie i 
Zaakvoerder Pieter Borremans en Rita Borremans (VU-provincieraadslid en gemeenteraadslid) 
Architect Richard Borremans 
Binnenhuisarchitect Elizabeth Borremans 
Financiering H Steenhoudt 
Nuttige telefoonnummers 054-41 25 89 054-41 35 34 

054-41 30 44 054-41 64 10 (fax) 

WIJ - 2 MAART 1990 26 



Emmmomiminm] 

>j ER ZIJN 
GEEN BELGEN...' 

D
E lezingen van dr. Paardekooper 
over het Nederlands in België 
kwamen ook aan de oren van 
franstaligen. In de loop van 1962 
publiceerde Le Soir een lezers-
brief van een „verontruste'' 
belg. 

„Ge moet eens luisteren naar 
wat die Paardekooper allemaal 
durft vertellen over ons Belgisch 
taalprobleem. Hij durft zelfs zeg

gen dat de Duitse bezetting 1940-'44 in geen 
enkel opzicht te vergelijken was met de 
Waalse bezetting van Brussel, ten minste 
toch voorde Vlamingen in Brussel. Waarmee 
bemoeit die Hollander zich ? Met onze bin
nenlandse toestanden ?" 

Die lezersbrief kwam dus alleszins van 
iemand die naar radio Hilversum luisterde en 
verstond wat er verteld werd. 

NIET TE PRUIMEN... 
Paardekooper gaf begin 1962 de radiotoe

spraken uit onder de titel ,,Er zijn geen 
Belgen". De titel stond tussen aanhalingste
kens want het ging om een citaat. Het 
boekje, uitgegeven door de Standaard Boek
handel, kreeg het motto „Vlamingen aller 
Partijen, verenig u." mee... 

Het gevolg was dat dr. Paardekooper over
al in Vlaanderen uitgenodigd werd om te 
spreken over de situatie van het Nederlands. 
Maar... de franstaligen hadden dat niet 
graag. Een buitenlander die hier komt spre
ken over onze bloedeigen problemen en ter 
verdediging van de flaminganten was met te 
pruimen. En dus verbood de regering Paar
dekooper te spreken, hij werd zelfs aan de 
grenzen tegengehouden. 

Een keer toen Paardekooper in Leuven 
over het Nederlands sprak protesteerden 
Walen, zij zongen daarbij... de Marseillaise; 
alsof dat niet buitenlands was... 

Dat er geen Belgen zijn had niet Paarde
kooper uitgevonden. Dat had in 1912 Jules 
Destrée (1863-1936) reeds geschreven in 
een brief aan de koning Albert I: Sire, il n'ya 
pas de Belges. Destrée werd minister van 
Onderwijs. 

Vele Vlamingen waren blij met die bewe
ring. Indien een Vlaming zo iets zou gezegd 

Dr. P.C. Paardekooper verbleef een hele tijd In Vlaanderen. Hij leerde er de 
Vlaamse Beweging kennen en stelde vast hoe het Nederlands werd behan
deld. Doorheen het ganse land gaf hij er lezingen over. (toto ceis) 

Dr. P.C. Paardekooper wordt 
op 6 november 1990 zeventig 
jaar. Geboren in Zuid-Holland, 
studeerde hij Nederlandse 
Taal- en Letterkunde aan de 
universiteit te Leiden en te 
Utrecht en werd, van 1943 af, 
leraar middelbaar onderwijs, 
intussen studeerde hij verder, 
o.a. te Leuven, waar hij promo
veerde bij prof. Grootaers over 
een dialektgeografisch onder
werp. Later promoveerde hij 
ook nog te Utrecht bij prof. Van 
Haeringen. 
Zijn tijdelijk verblijf te Leuven 
speelde een belangrijke rol in 
zijn leven: hij leerde de Vlaam
se beweging kennen en zag er 
hoe het Nederlands in België 
werd behandeld door hen die 
zichzelf als dé Belgische va
derlanders zagen. Over de si
tuatie van het Nederlands in 
België gaf Paardekooper begin 
1962 een aantal lezingen op 
radio Hilversum. 
Er luisterden zelfs franstaligen 
mee... 

hebben... Een Waal mocht in België altijd 
veel meer, kreeg ook meer, betaalde ook... 
minder. Alleen aan het Front van 1914-1918 
kregen de Vlamingen nu eens de meerder
heid, zelfs ongevraagd. 

TALLEYRAND 
Was het onder invloed van die brief van 

1912 dat koning Albert in augustus 1914 de 
oproep deed: Vlamingen gedenk de slag der 
Gulden Sporen. Walen gedenk de 600 Fran-
chimontezen ? 

Voor de Brusselaars had Albert niets in 
reserve. In dit land zijn er alleen Vlamingen 
en Walen. 

Maar Destrée was ook met de eerste om 
die bewering ,,ten beste" te geven. 

Talleyrand was hem daarin reeds voorge
gaan. Deze Franse minister van Buitenland
se Zaken was bedrijvig op hoog diplomatiek 
niveau, reeds vóór de Franse revolutie, tij
dens de Franse revolutie, onder het bewind 
van Napoleon, na Napoleon. Door alle water-

D> 
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tjes was hij gewassen en in elk regime had hij 
zich verrijl<t en laten omkopen. De scheiding 
der Nederlanden in 1830, dus het ontstaan 
van België, noemde Talleyrand de grootste 
Franse overwinning sedert de laatste over
winning van Napoleon. Hij verheugde zich 
daarover, maar beweerde ook „// n'y a pas 
de Belges, il y a que des Wallons et des 
Flamands". 

En in die nieuwe staat van 1830 kwam dan 
een Franse ambassadeur, een meneer Belli-
ard, een gewezen generaal van Napoleon. 

Maar zes maanden later stierf die brave man. 

Hij was het ook die waarschijnlijk de terecht
stellingen in Madrid, — door Goya vereeu
wigd — op zijn geweten heeft. Welke ver
diensten had die karrièremaker dan wel op 
zes maanden bijeengeraapt om te Brussel 
én een standbeeld (in de Koningsstraat, 
tegenover het park) én een straatnaam te 
krijgen? 

Wij Vlamingen zijn gewoon door niet-Vla-
mingen bestuurd en geregeerd te worden. 

Zelfs de Kerk werd door buitenlanders be
stuurd. De bisschop van Gent, anno 1830 en 
volgende jaren, was een Fransman, de Brog-
hi een anti-Napoleon-man, maar wel een 
feiVent voorstander van de gerestaureerde 
en weer op de troon gezette koningsfamilie 
der Bourbons. De brave borst jubelde aan 
haar adres: „O France, o patrie toujours 
chère a not re coeur". 

ADVERTENTIE 

Wie hier karrière wou maken moest, zelfs 
in de Hollandse tijd, in het spoor van die 
leiders lopen... 

LE MONDE 
In 1830 werd België onafhankelijk, in dat 

jaar werd ook Guido Gezelle geboren. Toen 
Kamiel Huysmans destijds die twee feiten 
naast mekaar zette, voegde hij eraan toe: 
„God slaat niet, zonder ook te zalven". 

Toen ooit iemand, onder de titel Onthullin
gen schreef dat de Belgische Revolutie in 
1830 geen revolutie was maar slechts een 
muiterij, antwoordde Kamiel Huysmans dat 
deze bewering geen „onthulling" was en dat 
de historisch geschoolde dat wel wist. 

Bij het grote publiek lag het anders: daar 
dacht iedereen aan een revolutie en aan 
heldendaden, voor wat in werkelijkheid in
derdaad een muiterij was, vooral door buiten
landers georganiseerd voor het buitenland, 
dixit Kamiel Huysmans. Hij voegde er nog 
aan toe dat iedereen die muiterij zou afge
keurd hebben indien ze mislukt zou zijn 
geweest... 

Maar zelfs in januari 1980 schreef Le 
Monde nog dat in 1830 België bij Frankrijk 
had moeten ingelijfd worden; maar dat het 
plan mislukte... 

Herman Maes 

Deze 
in Knack 

week 
Magazine 

Het masker van Aubin Heyndrickx 

De Gentse toxikoloog Aubin Hendrickx wordt al jarenlang overal 
opgevoerd als expert in allerhande drugsaffaires. Maar zijn eigen 

loopbaan is niet vrij van wetenschappelijke, gerechtelijke en 
financiële smetten. Een verhaal over een sjoemelaar in 

professorenpak, deze week in Knack. 

De kommissie is een bende 
Paul Vanden Boeynants heeft de 
hele Bende-kommissie vorige 
week voor aap gezet, door als eni
ge voorbereid ter zitting te ver
schijnen. De vragen die VdB voor
al niet werden gesteld, deze week 
in Knack. 

De Duitse kwestie 
De nabije toekomst zal voor heel 
Europa Duits gekleurd zijn. Wel
ke klemtonen overwegen bij de 
Duitse eenmaking en hoe kijkt de 
Navo tegen de ontwikkeing in 
Midden-Europa aan? Een be
richt, deze week in Knack. 

Keith Haring 
In een van de laatste interviews 
voor z'n dood deed de Ameri
kaanse cult-artiest een boekje 
open over de korruptie in de 
kunstwereld, zijn leven als klusjes
man, de graffiti-scène en zijn ziek
te. Aids. Deze week in Knack. 

En meer... 

Failliet: de diepe put van Drexel 
Burnham Lambert. • Fund rai
sing: de zachte sektor zoekt geld. 
• Berlinale: het festival van de 
grote dooi • Wielrennen: de 
laatste spurt van Ludo Peeters. 

PERTINI 
Zolang het tegendeel niet is bewezen 

geldt de op 25 februari 1990 overleden 
Italiaanse ex-president Alessandro Pertini 
als de inkarnatie van politieke deugd
zaamheid en deugdelijkheid. Hi] was so
cialist voor het leven, partizanenleider 
tijdens Wereldoorlog II, parlementsvoor
zitter, president, vrijzinnige vriend van de 
paus. Hij woonde niet in een palazzo doch 
in een min of meer bescheiden optrek 
nabij de Trevi-fontein in het hart van 
Rome, weigerde zich een hoge presiden
tiële wedde te laten uitbetalen, liep als een 
kokket oud heertje pijprokend tussen zijn 
lijfwachten, bezocht volkse trattorie en 
dronk er een borrel of een biertje, woonde 
begrafenissen van maffia-slachtoffers en 
van in Libanon gesneuvelde soldaten bij 
en pinkte daarbij tranen weg alsof hij het 
tedere oompje van de overledene was. 
On-ltaliaanser kon niet voor wie door de 
bril van Fellini naar het leven op het 
rumoerige schiereiland kijkt, Italiaanser 
kon niet voor wie meekijkt door de filmlen-
zen van de gebroeders Ottaviani. 

Hoe ook, de man die reeds eenentach
tig jaar oud was toen hij in 1978 president 
werd was een Italiaan. En zijn imago van 
anti-held sloeg op bijzondere wijze aan bij 
een volk dat nog steeds met gemengde 
gevoelens aankeek tegen de herinnering 
aan een tijd toen men er tegelijk een duce 
en een koning-keizer diende te vereren. 

Ook het beeld van de zachtzinnige non-
konformist die op gedecideerde wijze op
kwam tegen het onrecht in mens en maat
schappij maakte bijzondere indruk in het 
Italië der late zeventiger- en vroege tachti
gerjaren. Het gewelddadig anarchisme 
van de Rode Brigades en de Prima Linea, 
de bomaanslagen van ekstreem-rechts in 
Bolobna en elders, het schandaal rondom 
de P 2-loge dreigde immers tot een uit
zichtloze destabilisering te leiden van een 
land dat bestendig in een toestand van 
politiek, ekonomisch en sociaal oneven
wicht leeft, waarschijnlijk omdat alle maat
schappelijke deugden en ondeugden er 
zo virulent samenleven, in al hun denkba
re nuances en vertakkingen. 

Alessandro Pertmi verliet in 1985 de 
macht en het publieke leven. Het weinige 
dat de wereld sindsdien nog omtrent hem 
hoorde paste m het voordien gevormde 
eerbiedige beeld. Als dit beeld standhoudt 
dan is de naam Pertini goed voor een 
tweede mirakel. Want de geschiedenis 
van een held verloopt bijna steeds in twee 
fazen, die van de opbouw van de mythe en 
die van de afbraak ervan. Het wordt dus 
uitkijken. 

Frans-Jos Verdoodt 
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OOK DIT IS EBES 
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EBES kent één richting: voorwaarts, in alle do
meinen. Op alle vlakken. In al haar activiteiten 
Vooruitgang mag echter niet willekeurig ge
beuren, kost wat kost. Daarom bij
voorbeeld heeft EBES beslist haar 
vliegasstorten ecologisch te herstel
len. Vliegas is een fijn grijs poeder 
dat met de verbrandingsgassen uit 
de ketel van de centrales naar de 
schoorsteen wordt meegevoerd en 
opgevangen door "elektrofilters" 
Omwille van kwantitatieve en tech

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

stortplaatsen die met aangepaste 
technieken bezaaid en beplant wor
den. Het resultaat is de effectieve 
groei van verschillende boomsoor
ten, de ware ecologische 
herstelling van de omge
ving. 
Ook dit is vooruitgang. 
Ook dit is EBES. E B E S 
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BOEKEN 

JEF ULBURGHS' TWIJFEL 

J
EF ULBURGHS (s1922) groeide 
het voorbije decennium zowat uit 
tot het simbool van de Doorbraak-
beweging en de progressieve front
vorming tussen Kristenen en socia
listen. Z'n politiek kurrikulum Is in 
Vlaanderen een zeldzaamheid. Na 
jarenlang pastoraal werk als pries
ter in Grêce-Berleur, Seraing, en 
tenslotte, als basiswerker in Genk, 
kwam hij in 1982 als Doorbraak-

kandidaat op de Genkse SP-lijst In de ge
meenteraad. Twee jaar later was Ulburghs 
SP-kandidaat voor Europa. Ulburghs, die op 
de SP-lijst de vierde plaats bekleedde, werd 
met ruim 24.000 voorkeurstemmen recht
streeks verkozen. 

AFSCHEID 
Binnen de SP was Ulburghs jarenlang de 

verpersoonlijking van de ,,nieuwe lijn" die 
onder het voorzitterschap van Karel Van 
Miert was ingezet en een opening beoogde 
naar progressieve Kristenen in Vlaanderen. 
De Doorbraak-beweging, gegroeid uit een 
aantal zgn. nieuwe sociale bewegingen, kon 
binnen de SP-federaties en het traditionele 
SP-kader echter niet altijd op evenveel be
grip rekenen. Ulburghs bleef overigens 
voortdurend worstelen met de vraag of „de 
politiek van het basiswerk wel voorrang kan 
krijgen op de politiek van de macht". 

Geleidelijk kwam Ulburghs moeilijk te lig
gen binnen de SP. Z'n akties rond de mijns-
luitngen en z'n pleidooi voor gemeentelijk 
stemrecht voor gastarbeiders liepen immers 
helemaal niet parallel met de officiële partij
standpunten terzake. 

In 1989 komt het tot een defintieve breuk. 
Omwille van de leeftijdsgrens (bij de SP 
statutair bepaald op 65 jaar) vindt Ulburghs 
niet langer een plaats op de Euro-lijst van de 
SP. Ulburghs gaat in het verzet tegen deze 
„politieke vorm van zachte eutanasie", twlj-
feld aan een ,,overstap" naar Agaiev, maar 
raakt tenslotte volledig uitgespeeld. 

ONTGOOCHELING ~ 
Doorheen De zuilen van de tempel blikt 

Ulburghs terug op het verzuilingsfenomeen. 
Z'n aanval betreft zowel de katolieke als de 
socialistische zuil, „broederlijk en trots naast 
elkaar, vergenoeg om elkaar niet te raken en 
dicht genoeg om die ene allesomvattende 
koepel te dragen. Het leek wel een stenen 
Siamese tweeling". 

Ulburghs verhaal vormt een vlotte be
schrijving van tal van situaties van onrecht
matige machtsvenwervlng en machtsmis
bruik door politieke mandatarissen, partij-

funktionarissen en bestuurders van zuilorga
nisaties. Het toont ook de moeilijkheden aan 
die men ondervindt bij het,,doorbreken" van 
de territoria die door de zuilen worden bezet. 
Het Genkse voorbeeld vormt hiervan een 
goede illustratie. 

PVDA 
In een tweede deel doet Ulburghs het 

verhaal van de stakingen en de uiteindelijke 
sluiting van de Limburgse mijnen. Ulburghs 
schetst er treffende de strategie van de Partij 
van de Arbeid (PvdA, vroeger Amada), wiens 
militanten de drijvende kracht vormden van 
de Mijnwerkerscentrale van het ABVV. Ver
der vindt de lezer er ook een Indringende 
schets van het vakbondswerk bij de Limburg
se kompels. 

„Macht korrumpeert". Dat is 
zowat het achterliggend idee in 
De zuilen van de tempel, het 
jongste weric van Jef Ulburghs. 
Ulburghs is in Vlaanderen een 
politiek buitenbeentje. Priester, 
basiswerker, maar ook gewe
zen Europees parlementslid 
voor de Vlaamse Socialisten. 
Gewezen, want bij de lijstsa-
menstelling voor de Eurover
kiezingen van juni van vorig 
jaar, werd hij, als uittredend 
Europarlementslid, door de 
SP-leiding gewipt. 
Stof voor een sterk egocen
trisch uitgesponnen verhaal, 
met ondertonen van machte
loosheid en verbittering, maar 
ook van hoop en geloof. 

In de laatste bladzlijden gaat Ulburghs 
nader in op z'n gedwongen politiek afscheid. 
Meteen krijgt de lezer een blik achter de 
schermen van het partijapparaat van de 
Vlaamse Socialisten. „Een heuse thriller", 
aldus Ulburghs, die vaststelt dat „politiek-
aan-de-top weinig skrupules kent. Vriend
schap en engagement spelen niet langer 
mee als macht op het spel staat". Ulburghs 
verwijt de SP via de socialistische zuilorgani
saties de aktie in de bazls onder kontrole te 
willen houden. „De politiek die wij vanuit de 
bazis bedrijven, wordt door de SP-leiding, de 
partijstruktuur en de zuil niet begrepen". 

In een nabeschouwing schetst Ulburghs 
drie grote uitdagingen voor het Vlaamse 
socialisme: de Derde Wereld, vrede, en 
ekologle. Voor de huidige SP-leiding is Ul
burghs niet mals; „De nieuwe lichting wordt 

Binnen de SP was Ulburghs jarenlang 
de verpersoonlijking van de ,,nieuwe 
lijn" die onder voorzitterschap van 
Karel Van IVliert was ingezet en een 
opening beoogde naar progressieve 
Kristenen in Vlaanderen. 

gedreven door politieke ambitie, niet door 
een elementair bazisengagement". Ul
burghs besluit met 12 konkrete en pregnante 
vragen aan de basisgroepen, de politieke 
partijen en de levensbeschouwelijke instel
lingen in Vlaanderen. 

IK, JEF 
De zuilen van de tempel biedt een vlot 

leesbaar zicht op leven en werk van Jef 
Ulburgs. Een wat meer afstandelijke houding 
had de waarde van Ulburghs' getuigenis 
enkel kunnen verhogen. Zo komt ons de 
vergelijking met priester Daens niet alleen 
ongepast, maar ook sterk pretentieus over. 

Hoewel Ulburghs doorheen z'n verhaal tal 
van vraagtekens weet neer te zetten, blijft na 
het doornemen van het werk alvast één 
waarheid overeind. Eens te meer liggen 
eerlijk engagement en naïef optreden (te) 
dicht bij elkaar. 

Nico Moyaert 

— De zuilen van de tempel. Jef Ulburghs. Uitg. 
Boek, Zonhoven, 1989.208 biz.? 590 fr. Geïllus
treerd. 
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MENGELWERK 

FOUCAULT EN KUNST 
De Aula-Paperback publiceert weten

schappelijke studies van hoog niveau. De 
uitgave De filosofie van Michel Foucault richt 
zich tot vakspecialisten. Sheppards Filosofie 
van de l<unst daarentegen zal een ruimer 
publiek boeien. 

In tegenstelling met het akademisch en 
analitisch wijsgerig denken uit Duitstalige en 
vooral Angelsaksische landen, heeft het 
Franse denken in de jongste honderd jaar 
een aantal filozofen gekend die hun teorieën 
hebben venvoord in literair aantrekkelijke 
bladzijden. In het spoor van Henri Bergson 
en Jean-Paul Sartre heeft ook M/c/?e/ Fou
cault (1926-1984) buiten kringen van filozo
fen naam gemaakt met zijn literaire filozofie. 

MEI '68 
Tipisch voor Foucault (en daarin gelijkt hij 

op Jacques Derrida) is dat zijn filozofische 
aktiviteit een nieuw elan gaf aan de wijsbe
geerte door de toeëigening van nieuwe in
houden ontleend aan andere disciplines, 
meer bepaald de geschiedenis. Daarbij komt 
dat hij als professor in de Filozofie aan de 
avantgardistische universiteit van Vincennes 
op het eind van de jaren zestig, zoals veen 
soixante-huitards, een spontane revolutio
naire beweging proklameerde. Voor veel stu
denten is hij de denker geweest die filozofie 
en geschiedenis tot een geheel verwerkte en 
op die manier de moderne beschaving onder 
zware kritiek plaatste. 

Met zijn grote wetenschapsteoretische 
studie Les mots et les ctioses (1966) werd hij 
als filozoof onder de strukturalisten be
schouwd alhoewel hij zelf beweerde nooit 
een strukturalist te zijn geweest. Zijn bedoe
ling was de,,geschiedenis van het heden" te 
schrijven. Werken als Histoire de la Folie 
(1961) en Histoire de la sexualité (1976-1984) 
proberen de begrippelijke fundamenten van 
sommige sleutelpraktijken van de moderne 
kuituur op te sporen en deze in historisch 
perspektief te plaatsen. Het boek van Mer-
quior wil een kritische analize brengen van 
het oeuvre van Foucault en van de literatuur 
over hem. Zijn eindoordeel klinkt als een 
boutade: „Foucault was — na fi/larcuse — de 
hogepriester die het huwelijl< inzegende van 
het anarchisme en de tegenkultuur" (154). 

SCHOONHEID 
In dezelfde reeks verscheen een vertaling 

van Aesthetics. An Introduction to the Philo
sophy of Art van Anne Sheppard. Vanuit de 
vraag ,,waarom zouden we ons met kunst 
bezighouden?" onderzoekt deze inleiding 
tot de estetika een reeks filozofische proble
men die het fenomeen kunst stelt. De ver
scheidenheid aan werken in de verschillende 
kunsten ontsnapt aan de klassieke teorieën 
die kunsten omschreven ais mimesis, ais 

ekspressie, als vorm of eenvoudigweg als 
draagster van schoonheid. Niet alleen de 
aard van de kunstwerken maar ook de aard 
van onze belangstelling voor kunstwerken 
dient onderzocht. Bezitten onze estetische 
oordelen een algemene geldigheid? Hier 
komen vragen aan de orde in verband met de 
bedoeling van een kunstenaar, de venwach-
ting van het publiek en de werkwijze van de 
kritikus. Zijn kritische interpretaties en evalu-
taties te rechtvaardigen? In welk opzicht 
hebben literaire werken betekenis of dragen 
zij waarheid over? Heeft kunst een morele 
werking op haar publiek? 

Getoetst aan konkrete voorbeelden uit de 
schilderkunst en de muziek en, in het tweede 
gedeelte hoofdzakelijk uit de literatuur, anali-
zeert de auteur stapsgewijze en in vrij een
voudige bewoordingen het fenomeen kunst. 
Estetische teorieën uit de geschiedenis van 
de filozofie, van Plato over Kant tot Wittgen
stein, worden kritisch onderzocht. 

Dit merkwaardig boek doet ons nadenken 
over onze estetische ervaring en verrijkt die 
ook. Met de lektuur groeit tegelijkertijd het 
besef dat zonder estetische waardering het 
leven armer zou zijn. Aanbevolen lektuur 
voor wie zich niet tevreden stelt met het 
predikaat ,,mooi" bij het beschouwen van 
een kunstwerk. 

I-P-

— De filosofie van Michel Foucault. J.G. Mer-
quior. Aula Paperback. Uitg. Het Spectrum, 
Utrecht. 1988. 181 biz. 

— Filosofie van de kunst. Anne Sheppard. Ibi
dem 1989. 184 bIz., 695 fr. 

Onze Westvlaamse troebadoer Wil
lem Vermandere blikvanger in de 
hoofdstad: zaterdag 3 en zondagi 
4 maart is hij immers, telkens om 15u. 
en om 20u. te gast in de Brusselse 
Ancienne Belgique. 
Allen daarheen! 

BELGIË TIJDENS 
WO 

Op vrijdag 16 maart start op TV 2 om 20u.25 een 
nieuwe zesdelige reeks over België tijdens de 
tweede wereldoorlog. De titel „Het minste kwaad" 
resumeert in een notedop de inhoud van de aanwe-
zigheidspolitiek, die door de Belgische leidende 
kringen tegenover de eisen van de bezetter werd 
gevoerd 

Achtereenvolgens worden volgende onderwer
pen behandeld: 

Vrijdag 16 maart: Een wissel op de toekomst: 
de Belgische industrie tijdens de bezetting 

Vrijdag 23 maart; Wiens brood men eet.. : de 
geschiedenis van een mislukte eenheidsvakbond, 
de Unie van Hand- en Geestesarbeiders. 

Vrijdag 30 maart: Stille waters, diepe gronden: 
de snelle evolutie van het Belgisch patronaat naar 
het sluiten van een sociaal Pakt met de vakbonden. 

Vrijdag 6 april: Werken of geen brood: enkele 
honderdduizenden Belgen gingen tussen 1940 en 
1944 in Duitsland werken, eerst vrijwillig, daarna 
verplicht. 

Vrijdag 13 april: Onderduikers en premiejagers • 
de arbeidersverplichting in Duitsland lokte overal 
protest uit. Vele dwangarbeiders doken onder en 
konden op ruime hulp rekenen. Maar de Duitse 
politie en haar Belgische medewerkers organiseer
de klopjachten om ze aan te houden. 

Vrijdag 20 april: Tussen volk en vijand: in welke 
mate kon de bezetter een greep krijgen op het 
openbaar leven? Was de door de Duitsers bewilde 
hervorming van rijkswacht en politie een sukses? 
Moesten de Belgische ambtenaren en magistraten 
de Duitse verordeningen uitvoeren en Belgen aan 
de Duitse politie uitleveren? 

Het Minste Kwaad is een produktie van E. 
Verhoeyen in een regie van H. Eeckels. 
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POEZE 

VERLIES ALS BRON VAN 
DICHTERLIJK WETEN 

Niet zelden is poëzie een uitschrijven van 
het besef van een verlies Uit de produktie 
van einde 1989 stellen we een aantal bun
dels voor die dit op uiteenlopende wijze 
onthullen 

In Etruskische gezangen herneemt Hans 
Berghuis (1924) het tema uit zijn vonge 
bundel Een winter in Tomi de dichter is een 
banneling die de werkelijkheid moet her
scheppen Ditmaal grijpt Berghuis terug naar 
de wereld der Etrusken Ondanks de grote 
vorderingen van de etruskologie die recent 
nog in een ekspositie te Amsterdam in het 
licht werden gesteld, worden de Etrusken 
nog steeds als een misteneus volk ervaren 
Door hongersnood gedreven, zo vertelt de 
Gnekse historikus Herodotus, waren zij, als 
vrijwillige ballingen, uit Lydie vertrokken en 
belandden zij in Italië (in feite zijn de ETrus-
ken wel afkomstig uit het oud-ltalische ge
bied) Tussen Florence en Rome ontwikkel
de zich een weelderige beschaving die van
daag nog tot de verbeelding spreekt door de 
indrukwekkende vondsten m hun nekropo-
len 

Die verbeelding is voor Berghuis het uit
gangspunt om de verloren wereld der Etrus
ken op te roepen als een heilzame plaats 
waar de dichter-banneling door de taal het 
verloren paradijs terugvindt ,,Het paradijs 
bestaat Leg je oor aan de grond en I laat de 
klank toe uit de goudmijn van de tomben I 
Nog hoor je uit de schacht Etruskische 
gezangen" (23) Op die manier ontsnapt de 
dichter aan de schijn van het heden „daar 
leven wij, Etrusken, voort Bestaat er eewig-
heid'' / Zeker, eeuwen al verbeelden wij de 
schijn van de tijd" (27) Berghuis registreert 
hun liederen in mythische verzen die een 
geheimzinnige wereld en een bevrijdend vi
talisme evokeren, waar geen onderscheid 
meer is tussen goed en kwaad en de door 
konventies gekonditioneerde mens zijn oor
spronkelijke natuur kan terugvinden ,,Jaag 
de natuur met weg met hooivork of je bezem 
/ZIJ komt tot je terug als god Onhandelbare 
ezel" (13) In de spiegel der Etrusken vindt 
de dichter een lang verdrongen wereld terug 
(,,Zo herkende ik je Mijzelf kwam ik tegen" 
— 8) en het verloren gewaande geluk Met 
deze tune bundel bevestigt Hans Berghuis 
zijn tweede poëtische adem 

Roger Geerls (1919) schrijft gevoelige 
stemmmgsliriek waann de natuur het klank
bord IS van zijn stille weemoed Als vertaler 
van Nederlandse gedichten in het Latijn 
(Carmina Neerlandica, 1979) en m het Grieks 
(De dans der metaforen, 1988) heeft de 
dichter zich geoefend m het zorgvuldig aan
slaan van de juiste toets in het spel met de 
taal Na de bundel Ademloos (1986) ver
schijnt van de zeventigjange Waaslander 
Een klank van water, waarin de dichter, in de 

herfst van zijn leven, tussen vroeger en later, 
speurt naar plaatsen en momenten van in
nerlijk geluk Weemoed en hennnering, 
droom, stilte en de kleur van wit zijn de 
steeds terugkerende asielwoorden voor een 
kwetsbare en vaak gekwetste wereld Rust
punten vindt de dichter o m bij de geliefde 
vrouw „Eurydike, kom nog even leven /In 
een tunnel van angsten /zoek ik je vervagen
de vormen/met de ogen van mijn vermoeide 
woning" (8) In de natuur zijn het vooral de 
bomen die als een oerbeeld de gedichten 
bewonen Niet de bronzen boom uit het 
Openluchtmuseum van Otterio, want „Bo
men zijn geboren om wild te zijn" (40) maar 
levenskrachtige stammen ,,Bomen zijn le
vende sculpturen / Hun stammen wonen 
binnengronds, / diep als de wortel van het 
woord" (39) 

Ook in de reisgedichten domineren deze 
beelden Terug in het Waasland ervaart de 
dichter het verlies van het verleden ,,Hier is 
de streek / van weiden en gewezen paden, / 
van wijlen de psalmen en de getijden" (25) 
Verlies ook door het onafwendbaar naderen 
van de levensavond Daartegen wapent hij 
zich met de stille geborgenheid van eigen 
dorp en huis, ook van het huis van zijn 
geheugen, waar hij de hennneringen verza
melt als bladeren Het besef van de vergan
kelijkheid van alles gaat gepaard met de 
rustgevende wijsheid dat alles een ultieme 
zin heeft ,,lk tuimel als een blad /De dingen 
gaan voorbij / op weg naar verre zuivering" 
(35) Of zoals in de slotverzen van het titelge

dicht, tevens de laatste verzen van de bun
del „Door de straten van het paradijs / 
verrijzen verre woorden, / kwetsbaar als een 
klank van water" (41) 

Met impressionistische toetsen geeft Ro
ger Geerts m tere en eterische verzen vorm 
aan zijn weemoed en geluk 

ELKE OORLOG 
IS VERLIES 

Voor Een Soldaat Van De Grote Oorlog 
van Maurits Van Liedekerke (1945), een 
mooie uitgave van het Vredeshuis te Aalst en 
de VOS, met een essay van Frans-Jos Ver
doodt en tekeningen van Harold van de 
Perre, werd reeds bij publikatie toegelicht 
(WIJ, 10 nov 1989) 

Van Liedekerke schreef een poëtische 
suite van zowat 100 verzen waarin hij de 
laatste dagen evokeert van een oom die 
sneuvelde tijdens WO I De dichter vult het 
nooit gekende verhaal m vanuit een dubbel 
standpunt thuisfront en oorlogsfront Daar
door funktioneert deze suite als een wissel
stroom die met alleen onderlijnd wordt door 
de tipografie maar ook door het alternerend 
gebruik van de ik/wij-vorm (de soldaat) en de 
eerder objektieve stijl van het denken en 
voelen m het dorp Beide lopen, via een heel 
even verrassende jij-vorm vol ingehouden 
emotie, over m de afstandelijke zijn-vorm 
waaruit een klacht over de vergetelheid 
klinkt De wisselende stroom van gevoelens, 
die de dichter op die manier weet op te 
roepen, wordt gedragen door een reeks 
beklemmende beelden (het keelgekanker 
van de kraai — de dodengang, dit drachtig 
ingewand — ) , hier en daar gemilderd door 
een bukolische impressie Ook het gebruik 
van de alliteratie of van een minder opval
lend maar toch suggestief klankspel (Giste
ren en morgen liggen geronnen ) binnen de 
vnje verzen 

Doorheen dit partikulier verhaal slaagt Van 
Liedekerke erin een universele treurzang om 
elke gesneuvelde te laten weerklinken en 
een aanklacht te formuleren tegen elke oor
log die, hoe dan ook, een verlies betekent 
Tegelijkertijd bewijst hij hoe poëzie — en dit 
IS een zeldzaam iets — ook dienstbaarheid 
kan zijn Deze suite is geen gelegenheids
poëzie maar een heel persoonlijkse ekspres-
sie van een overtuiging en aanvoelen, die de 
dichter deelt met velen De initiatiefnemers 
van deze publikatie hebben door de viertali-
ge uitgave van deze suite de universaliteit 
van de boodschap onderlijnd Een verzorgde 
uitgave, die ook als attentie aan vrienden m 
het buitenland kan aangeboden worden 

l.p. 

— Etruskische gezangen. Hans Berghuis. Ultg 
Querido, Amsterdam. 1989 33 biz., 298 fr. 

— Een klank van water. Roger Geerts. Uitg. 
Danthe, Smt-Niklaas, 1989. 41 biz 

— Voor Een Soldaat Van De Grote Oorlog. 
Maurits Van Liedekerke. Vredeshuis Aalst — 
VOS Brussel. 1989. 67 biz., 400 fr. 
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KULTUUR 

DE KUNSTSEKTOR IN VLAANDEREN 
TE BOEK GESTELD 

Kluwer Wetenschappelijk heeft recent de 
Gids Kunst in Vlaanderen op de markt ge
bracht. Een repertorium, zeg maar inventa
ris, van alles wat te maken heeft met kunst-
kreatie en -verspreiding. Deze losbladige 
gids behandelt de beeldende kunst, film en 
video, letteren en podiumkunsten en dit 
zowel voor de professionele als amateuristi
sche kunstbeoefening. Het is geen mooi-
plaatjes-boek maar een praktisch en over
zichtelijk opzoeking- en naslagwerk gewor
den. 

Deze gids brengt voor de bovenvermelde 
kunstsektoren alle overheden (nationaal tot 
regionaal), advies- en overlegorganen, oplei
dingen, vakorganisaties en beroepsvereni
gingen, alsook de facilitaire sektor (musea, 
kulturele infrastruktuur, uitgeverijen, doku-
mentatie- en informatiecentra, galerijen, dis
tributie- en produktiehuizen,...) in kaart. 

Ook worden lijsten van kunstenaars opge

nomen, groepen, ensembles en gezelschap
pen... Daarnaast behandelt de gids de kunst
kritiek in de media en geeft een overzicht van 
alle manifestaties, prijzen, beurzen en wed
strijden. Zelfs de internationale dimensie 
wordt uitvoerig belicht. 

WERKINSTRUMENT 
Een afzonderlijk deel behandelt alles wat 

te maken heeft met de juridische, financiële, 
fiskale en ekonomische aspekten van het 
kunstbedrijf. Het betreft hier praktische arti
kels met verklarende beschrijvingen, model
formulieren, praktijkvoorbeelden, tips, nutti
ge adressen, enz. Konkreet gaat het hier o.a. 
ovr het auteursrecht, de sponsoring, het 
kunstmanagement en -marketing, het so
ciaal statuut, de kontrakten, de invoerrech
ten, de verzekeringen... 

De Gids Kunst in Vlaanderen vormt een 
werkinstrument voor iedereen die met kunst 
bezig IS, de kunstenaar, galerijhouder, kul-
tuurambtenaar, konservator, promotor, 
agent of sponsor. 

Deze gids wordt opgebouwd middels kwar-
taalaflevenngen en zal eind 1990 een 1000-
tal pagina's bevatten, die uiteraard voortdu
rend geaktualiseerd worden naargelang de 
evolutie op dit terrein. 

Momenteel is het basiswerk verkrijgbaar 
aan de prijs van 2.495 fr. Hiervoor krijgt u 300 
pagina's in een linnen opbergband. De aan
vullingen worden berekend aan paginaprijs 
(momenteel 7,5 fr/pagina). 

Voor bestellingen of meer Informatie: 
Kluwer Wetenschappelijk, Santvoortbeek-
laan 21-23, te 2100 Deurne (Antwerpen), 
tel. 03/360.02.68 (mevr. Ferket of mevr. 
Vervoort). 

ADVERTENTIE 

S(MS KUN JE IN SCHOTLAND OVER DE I^PPEN LOPEN. 

r^ 
Begin uw reis naar Noord-Engeland en Schotland al in Zeebrugge 

ledere dag om 18 uur Om de volgende morgen fit aan te komen in Huil 
^ " ' Prijs vanaf 4 900BF H/T per persoon (Nog veel voordeliger 

\ ^ voor mini-retours, senioren, studenten, families, groepen, ) Alles 
^ • ' inbegrepen 2 overtochten met telkens gereserveerde slaapplaats 

5-gangen diner en uitgebreid (Engels) ontbijt Aan boord tax-free shoppen, van een goede film 
genieten, een avondje uit in de piano bar de disco of aan de speeltafels, het kan allemaal 

Vraag uw gratis brochure bij North Sea Femes Leopold II Dam 13 8380 Zeebrugge 
Tel 050/54 34 30 - Fax 050/54 68 35 Of raadpleeg uw reisbureau .:•? Y£ . \RS C)}- LXCELLLNCL 

D E L U X E H O T E L S O V E R Z E E 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 30 

HORIZONTAAL 

4 Van dat speelgoed knjg je altijd gelijk (8) 
6 Klimmend op die ladder kom je alles 

over het eten aan de weet (12) 
7 Kledingstukken om mee te lachen (10) 
9 In orde (3) 

10 Gemeen geluksbnefje (4,3) 
12 Ongelijkvloers kruispunt (7) 
13 Is dit muziekinstrument naar een zange

res genoemd' (8) 
14 Als je hier nog uit bijtelt, is het helemaal 

afgelopen (4) 
16 Opgevouwen zeedieren (8) 
17 Tekstiel van den buiten (8) 

VERTIKAAL 

1 Hugo Sgilds (4, 10) 
2 Opgehouden, want het portret stond op 

het doek (14) 
3 BIJ die pnester ontmoet je nog echte 

warmte (5) 
4 Deze algemene weerstoestand heb je 

toch in soorten (7) 
5 Tegenslag die zelfs dodelijke gevolgen 

kan hebben (5) 
6 Door teveel roken en dnnken tot een 

Oosteuropese volkssoort gaan horen 
(10) 

8 Dwingen (9) 
10 Wat m praline zit, kan ook in een kies 

voorkomen (7) 
11 Tante Constance door-de-weeks (5) 
15 Puntig meisje (3) 

OPLOSSING OPGAVE 29 
Horizontaal: 1 waard, 3 kassier, 7 
kruidnoten, 10 tentoonstellen, 12 wa
ken, 14 verlept, 15 eeuw, 17 buren
gerucht, 18 brok, 19 afstellen 

Vertikaal: 2 ruimtegebrek, 4 antislip, 
5 santen, 6 inboorling, 8 Reet, 9 
belga, 11 kneus, 12, Werchter, 13 
kietelen, 16 bars, 17 Raf 

WINNAAR 
OPGAVE 28 

Een onschuldige hand op het Barnkaden-
plein trok het kaartje van Amanda Belmans, 
Parklaan 5, 3290 Diest uit de slimmerikken 
die de hersenbreker korrekt invulden Profi
ciat Amanda I Een pakje wordt ten huize 
afgeleverd i 

13 

t7 

7 

10 

1 2 3 

4 6 

^ • •• • 
6 • • • •• • 
• • I I „ 

-MM^::: 
1 1 «m 1" ' 

SATERDAG 
Mislukte dropping in Ardennen: 
Valschermspnngers slaan 
para-plu 

Nationalistische Balten behalen 
verkiezingszege, 
Moskou moet Litouwtjes uit 
handen geven 

Stormweer teistert... 
Schaal van Bob De Richter 

Behoorlijke Urbanusfilm. 
BH Van der Maat 

Staatsgeheimen op de stoep. 
Rare vorm van inzagerecht 

Duitsland één? 
Ook Mare stelt nu z'n Eyskens 

,,lk ken beschermers van de 
onderdrukten, die ongelukkig zijn 
als er niemand onderdrukt 
wordt " 

WIeslaw Brudzinski 
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HET FEEST GING (WEER) 
NIET DOOR... 

H
ET is anders verlopen. Voor de 
zoveelste keer faalden de Bel
gen in een wedstrijd waarin zij 
het spel moesten maken, waarin 
zij zich niet in hun geliefkoosde 
egelstelling mochten terugtrek
ken. De trouwe lezer weet dat 
wij de laatsten zijn om ons daar
over te venNonderen... Ze kun
nen „in soortgelijke omstandig
heden" gewoon niet beter. Het 

Belgisch voetbal drijft in zijn totaliteit op 
countertaktieken. In hun betere dagen (maar 
ook enkel dan) proberen Anderlecht en KV 
Mechelen op eigen veld de uitzonderingen te 
zijn die de regel bevestigen, maar Club 
Brugge bijvoorbeeld heeft onder Leekens 
ook resoluut de bocht van 180s genomen. 
De jarenoude aanvallende traditie werd zon
der meer verlaten. Niet zonder sukses zoals 
magg blijken. 

NUÏÏELOOS 
De kompleet mislukte interland België-

Zweden heeft anders een en ander duidelijk 
gemaakt. 

Vooreerst zijn soortgelijke wedstrijden in 
de huidige fase van het seizoen volkomen 
nutteloos en totaal overbodig. De spelers zijn 
er noch met hun geest noch met hun hart bi). 
Ze hebben in klubverband belangrijker be
kommernissen en dat is hun goed recht. 
Overigens werden er diezelfde woensdag 
drie interlands gespeeld tussen ploegen die 
zich voor de Mondiale kwalificeerden. In die 
drie matchen (Spanje-Tsjechoslowakije en 
Nederland-ltalië waren de andere partijen) 
werd welgeteld één doelpunt gemaakt. Het 
zegt genoeg. 

Het publiek heeft ook begrepen. Het is met 
geen middelen meer te verleiden voor soort
gelijke partijen naar de Heizel at te zakken. 
Er waren amper 3.500 betalende toeschou
wers. 

Verder is de waarschijnlijkheid van de 
televisieuitzending geëvolueerd tot een ze
kerheid. De publiciteitsborden zijn zelfs be
langrijker geworden dan de spelers en de 
supporters. Zij vormen de ruggegraat waar
rond „het feest" wordt gebouwd. 

De nieuwste wanprestatie roept vragen op 
omtrent de toekomst van trainer Meeuws en 
omtrent de duurzaamheid en de bruikbaar
heid van een aantal spelers. Meeuws zal zich 

wel niet goed in zijn vel voelen. De man bezit 
maar weinig trainerservaring om op terug te 
vallen, hij komt moeilijk over en... hij wordt 
onvoldoende gesteund. Dat laatste zal men 
natuurlijk van alle kanten tegenspreken. 
Maar Guy Thijs — die eigenlijk geen afscheid 
kan nemen van zijn tien geslaagde jaren -
staat gegarandeerd klaar om af te lossen, 
om... te depanneren en om met ,,zijn jon
gens" naar Verona af te reizen. Het zou wel 
eens kunnen dat we nog niet alles hebben 
gezien. 

GEKROONDE HOOFDEN 
Guy met de sigaar en het glas whisky zal 

zijn gekroonde hoofden dan wel vooruit we
ten te branden en hij is ook de geschikte man 
om Enzo Scifo op een diplomatische manier 

Het feest is weer niet doorge
gaan. Nochtans was alles tot in 
cie puntjes geregeld. De Rode 
Duivels zouden de wanpresta
tie tegen de Luxemburgers met 
Idasse en lef uitvegen. Na de 
interland tegen de Zweden 
mochten geen misverstanden 
meer bestaan: de kritici zouden 
eensgezind toegeven dat de 
ploeg van Walter Meeuws haar 
plaats had in de Europese top. 

opnieuw in te passen en de Franstalige pers 
opnieuw gunstig te stemmen tegenover de 
nationale ploeg. 

Over die gekroonde hoofden beginnen 
anders twijfels te rijzen. Jantje Ceulemans is 
meer dan één dagje ouder geworden. Caje 
kan nog wel eens een goede match neerzet
ten maar zijn aanpassings- en doorzettings
vermogen zijn toch enigszins afgezwakt. We 
vrezen dat hij in Italië niet te vaak scheve 
toestanden zal kunnen rechtzetten. De 
Franstalige,,kenners" geloven dat Enzo Sci
fo daartoe de geschikte man is. Wij zijn daar 
zo zeker met van. Al vinden we wel dat de 
Sicilianse Waal zijn plaats heeft in de ploeg. 
Zijn onmiskenbare aanleg is een troef en hij 
moet normaliter toch één keer volwassen 
worden. 

Blijft natuurlijk de vraag op welke manier 
de voetbalbond de brokken zal proberen 

De Rode Duivels hebben in de vriend
schappelijke interland tegen Zweden 
er weinig van terecht gebracht. Ook 
Jan Ceulemans had het lastig om zich 
door te zetten. (foto M. Herremans) 

lijmen. Voetbal is nog wat anders dan enkel 
maar een feest en veel meer dan alleen maar 
sponsors vinden. Er moet in de komende 
weken opnieuw worden gekozen. 

Wanneer er vergissingen worden ge
maakt, loopt het in Italië slecht af. Maar een 
zaak durven we alvast voorspellen, wanneer 
Thijs het opnieuw voor het zeggen krijgt of 
wanneer zijn invloed aanzienlijk toeneemt 
wordt Korea binnen de kortste keren ,,de te 
kloppen ploeg". Een mens moet zich weten 
in te dekken nietwaar. 

Flandrien 
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SPORT 

FIGNON EN LEMOND GEVEN NIET AF 
Het wielerseizoen 1990 zou wel eens goed 

op dat van 1989 kunnen gelijken. Laurent 
Fignon en Greg LeMond zouden daar niet 
rouwig om zijn. Integendeel zelfs. Wanneer 
de beide heren hun vooruitzichten kenbaar 
maken, hebben zij blijkbaar alleen maar oog 
voor elkaar Voor hen komt het licht nog niet 
onmiddellijk uit het Oosten. 

Greg LeMond mikt weer zorgeloos op 
populariteit. Hij is nu eenmaal de onschuld 
zelve en wil geen woord en zeker geen 
verwijt meer horen omtrent zijn ADR-verle-
den. Alles is de schuld van Lambert en Greg 
heeft zeker met enkel aan het grote geld 
gedacht toen hij zijn kontrakt verscheurde en 
zijn ploegmaats in de steek liet. Wat niet 
belet dat de Amerikaan momenteel goed is 
voor een gewaarborgd jaarinkomen van rond 
de honderd miljoen. 

FIGNON 
Fignon blijft hoe dan ook een interessanter 

persoonlijkheid. De Parijzenaar is authen
tiek HIJ praat zonder bijbedoelingen, zonder 
achter liggende bekommernissen. Populari
teit kan hem gestolen worden en berust naar 
zijn zeggen ,,op een misverstand". Hij hoeft 
met bewonderd maar ook niet beklaagd te 
worden. Om vele redenen verkiest hij de 
eenzaamheid. 

Fignon heeft in 1989 alles beleefd. Hij 
klom over de hoogste toppen (Milan-San 
Remo en de Giro) en ging door de diepste 
dalen (de Tour en het wereldkampioen
schap). Maar hij bleef altijd trouw aan zich
zelf en trok overal diepe sporen. Fignon was 
,,de" coureur van 1989. Hij beseft dat maar 
maakt er geen drukte over. 

Fignon wil het dit jaar anders proberen. Hij 
zal zijn doelen kiezen. Hij hoopt zijn krachten 
beter te kunnen doseren. De Tour en het 
wereldkampioenschap zijn absolute pnoritei-
ten. Zijn mening over het WK verdient aan
dacht' ,,Een koers die taktisch en met de 
zenuwen wordt gewonnen. Een koers die 
amper onder kontrole kan worden gehouden. 
Ik heb de juiste aanpak nog altijd met gevon
den maar ik wanhoop met." 

De Fransman vreest LeMond niet. Hij 
venwacht (of hoopt) dat deze als regerend 
wereldkampioen meer verantwoordelijkheid 
zal moeten opnemen en zijn pieken meer in 
de tijd zal spreiden 

Verder kan de wereldbeker van Hein Ver
bruggen Fignon gestolen worden. Teveel 
wedstnjden over een te lange periode. In de 
finale in oktober zullen ze Laurent met zien. 
Voor hem moet de wielerkalender trouwens 
herdacht worden. Het veloke drijft nu een
maal op tradities die bijna honderd jaar oud 
zijn en die geen rekening houden met de 
eigentijdse ontwikkelingen. 

f 

Het komende wielerseizoen zal vermoedelijk de tweestrijd FIgnon-LeMond 
opnieuw doen ontbranden. De Parijzenaar wil zijn krachten dit jaar beter 
doseren: Tour en W.K. zijn de prioriteiten. LeMond wil zijn suksesjaar 1989 
zeker overdoen. (foto VUM) 

ZIELIG AFSCHEID 
Jean-Pierre Van Rossem heeft het Formu

le 1-cirkus met als ,,een monsieur" verlaten. 
Integendeel. Zijn afscheidsreceptie, of was 
het toch een perskonferentie (?), in het 
Parijse Ritzhotel maakte op normale mensen 
een zielige indruk. 

Van Rossem was altijd goed voor spekta
kel en sensatie. Sinds hij met beursspekula-
ties, geïnspireerd op zijn ekonometrisch mo
del, oeverloos veel geld voor anderen en 
vooral voor zichzelf heeft gewonnen, meent 
hij de wereld half te moeten regeren. 

VOETBAL? 
Het IS mogelijk dat de man in zijn ,,on

schuldige" (?) sportieve (?) verwachtingen 
werd bedrogen. Het kan best dat Porsche 
hem in de steek heeft gelaten. In een wereld 
die bulkt van het grote en groffe geld moet 
men daar op voorbereid zijn. 

Van Rossem heeft zich waarschijnlijk mis-
keken op het hele gebeuren. Hij heeft er 
vermoedelijk geen greep op gekregen. Hij is 

met moedig genoeg geweest om dit openlijk 
toe te geven. Integendeel. Hij heeft zijn gelijk 
gezocht in een aanval op voorzitter Ballestre. 
Van Rossem meende bewijzen gevonden te 
hebben van het nazi-verleden van de FISA-
baas. Hij etaleerde foto's en voegde er aan 
toe dat die oorzaak waren van zijn tekort 
aan... sponsors. Grote bankiers zijn meestal 
joden en die zijn met gesteld op sportbonden 
die door een oud-nazi worden geleid. Enzo
voort. Over racistisch taalgebruik gesproken. 
Overigens staat het buiten twijfel dat gans de 
wereld op dit soort verklaringen zat te wach
ten. 

Van Rossem verlaat dus voorlopig de auto
sport. We geloven met dat men daarover in 
het milieu veel tranen zal plengen. Het zou 
zijn bedoeling zijn zich te melden in onze 
voetbalwereld. Hij betoont interesse voor de 
twee Brugse klubs. We manen deze tot 
voorzichtigheid aan. Alhoewel. Misschien 
krijgen we over een paar jaar een perskonfe
rentie waarin Van Rossem het verleden van 
bondsvoorzitter D'Hooghe blootlegt. Dat zou 
pas ,,een feest" zijn... 
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BIOS 

DE ROZENOORLOG 
De titel van The war of the Roses, de 

nieuwste film van Danny DeVito, met hem
zelf, Michael Douglas en Kathleen Turner in 
de hoofdrollen, venwijst naar de Rozenoorlo-
gen in Engeland. Dat was een binnenlandse 
strijd (1455-1485) tussen twee adelspartijen, 
die zich respektievelijk achter de troonpre
tendenten van het huis Lancaster (simbool: 
rode roos) en van het huis York (simbool: 
witte roos) schaarden. Betekent dat nu dat je 
een mantel- en degenfilm krijgt voorgescho
teld? Helemaal niet! Maar The war of the 
Roses is in onvervalste Shakespeare-traditie 
opgebouwd en het gaat duidelijk om de 
binnenskamerse strijd van de echtgenoten 
Rose. Wat start als een romantische kome
die, wordt al vlug een zwarte komedie en 
eindigt in een film noir. 

Barbare en Oliver Rose (Turner en Dou
glas) zijn gelukkig getrouwd. Oliver is ambi
tieus en werkt zich te pletter om het tot 
partner in een groot advokatenkantoor te 
brengen. Verwaarloost hij wel eens de relatie 
met zijn vrouw én zijn kinderen, hij geeft ze al 
wat ze wensen. Maar dit paleis met gouden 
muren... want dat is het. Uit pure verveling 
vult Barbara het huis met antiek en kunst, om 
het steeds meer het ideale huis te laten 
lijken. Schoner wonen heeft er niks aan. En 
dan, na zeventien jaar is er geen antiek of 
kunst meer te kopen, het huis is af en de 
kidneren staan aan de vooravond van hun 
vertrek naar de universiteit. Barbara, op zoek 
naar een eigen identiteit, begint een bedrijf
je, en dat wordt een overweldigend sukses. 
Aldus ontstaat er een toestand in huis, waar
bij er alleen nog maar over het werk, de 
wederzijdse auto's, het ideale huis en alle 
andere bezittingen wordt gepraat. Maar lief
de...? En dan vraagt Barbara echtscheiding, 
omdat ze op het ogenblik dat Oliver in de 
kliniek werd opgenomen, met een vermoede
lijke hartaanval, enkel maar kon denken aan 
een leven zonder Oliver en hoe haar dat zou 
bevallen. „Als liefde tot haat keert" kan het 
tweede gedeelte van deze film heten en het 
gaat over wat begint als wederzijdse pesterij
en, maar weldra ontaardt in een regelrechte 
oorlog. Danny DeVito, vriend en advokaat 
van Oliver, vertelt ons het verhaal en hoe hij 
dan weer partij kiest voor de ene, dan voor de 
andere. Voor diegenen die niet van de lol
broek DeVito zoeken en niet het gewone 
dagdagelijkse kluchtige verhaal even een 
teater van de lach, is dit een goeie film, maar 
dan zit er een tikje teveel platvloerse lach in, 
voor Danny DeVito is deze film een tikje te 
serieus, zodat hij wel eens tussen schip en 
kade zou kunnen vallen. 

Raoul Julia is Romero. 

ling, naar geëngageerd leider van het Salva
doraanse volk. Weer anderen zullen zeggen 
dat hij het van gewone priester tot rooie 

kardinaal bracht. En dat maakt dan ook, dat 
deze film wel eens — terugblikkend op de 
jaren tachtig — de belangrijkste politieke film 
van die dekade zou kunnen zijn. RaoulJulia, 
vooral gekend om zijn prestatie in Kiss of the 
spider woman, is Romero, die tussen 1977 
en 1980 (hij werd brutaal vermoord op 24 
maart 1980), na zijn benoeming als aartsbis
schop, uitgroeit tot het simbool van het 
vreedzame verzet tegen het schrikbewind 
van de Salvadoraanse regering. Aanleiding 
hiervoor is de moord op zijn vhend Rutilio 
Grande {Richard Jordan), die zeer militant 
bezig is in een plattelandsgemeente. 

Nu, tien jaar na de feiten, terwijl de Salva
doraanse burgeroorlog nog steeds in alle 
hevigheid woedt, vraagt deze film vernieuw
de aandacht voor de gruwelijkheden, de 
lange lijsten van „verdwenen" mensen, kort
om het smoren in bloed van gerechtvaardig
de eisen van de arme inwoners, door de 
financiële machthebbers die hierbij worden 
geholpen door de militairen. Knappe vertol-' 
kingen in een sterke film. 

DE KATALANEN KOMEN 

EL SALVADOR 
Romero van John Duigann vertelt het 

verhaal van Oscar Romero, aartsbisschop 
van El Salvador, en zijn evolutie van een 
politiek niet geïnteresseerde, slaafse volge-

Op het komende 8ste Internationaal Festi
val van de Fantastische Film van Brussel, 
gesponsord door de Nationale Loterij, de 
ASLK, Sabena, Le Soir, De Morgen en de 
Brusselse Hilton, heeft de Generalitat de 
Catalunya maar liefst vijftien films ingezon
den, waarvan zes in Spaanse versie. Zij 
moeten een staalkart zijn van wat er de 
laatste tien jaar in Katalonië op het gebied 
van de fantastische film gebeurde. Vooreerst 
is er Caniche van Bigas Luna, die met zijn 
AngustJa enkele jaren geleden reeds een 
Brusselse bekroning kreeg. (Spaanse versie) 
Estacio Central van Josep Anton Salgot, 
over een man en een vrouw gevangen in hun 
passie voor elkaar, pasie die enkel naar hun 
doem kan leiden. Günter Meisner (Slange-
nei en Under the vulcano) speelt een bijzon
der opgemerkte rol. (Katalaans) Divinas Pa-
labras van José Luis Garcia Sanchez speelt 
in het Gallicië van 1920. Magie, zonde, 
liefde, armoede, vraatzucht, weelde, sarkas-
me, wreedheid, dood. (Spaans) Una ombra 
al jardi van Antonio Chavarrias met Mathieu 
Carrière, heeft heel wat zwarte humor in 
huis. Terwijl de heer des huizes een bistrodi
ner in de magnetron stopt, om zijn minnares 
te verrassen, strompelt zijn door haar min
naar bont en blauw geslagen echtgenote 
binnen en kijkt met afschuw naar het gelukki
ge paar. Dat kan en mag niet blijven duren . 
(Katalaans) Fanny „Pelopaja" van specia-
list-in-de-fantastiek Vicente Aranda, heeft 
Fanny Cottencon en Bruno Cramer in de 
hoofdrollen. Zij spreken Spaans. L'Homme 
de nejo van Albert Abril heeft het over de 
neonman. Deze houdt van risiko's nemen en 
voelt zich pas echt lekker als hij tientallen 
meters boven de grond bezig is met het 
herstellen van neonreklames. Een joernalist 

verleidt hem tot een karwei met een luchtje. 
(Katalaans) Karnabal van Charles Mira is 
een zeer vreemde en bevreemdende film, 
die je Katalaans erg op de proef stelt. De 
Spaanse Lola is opnieuw van Bigas Luna en 
lijkt een afdaling in een danteske hel. Hij 
wordt her en der wel eens vergeleken met 
Blue Velvet van David Lynch, waarin wreed
heid en misdaad en straf eveneens centraal 
stonden. Luces y sombras van Jaime Cami-
no heeft het over Theo, die een film maakt 
over „De Muzen" van Velasquez. Hij wil in 
het schilderij stappen en deel uitmaken van 
de tijd van toen. (Katalaans) Mes Enlla de la 
passio van Jesus G. Garay heeft het in het 
Katalaans over een popzangeres die haar 
stem verliest en verdwijnt. Een joernalist en 
een geobsedeerd cineast gaan op zoek. 
Renacer, weer van Bigas Luna, met maar 
liefst Dennis Hopper en Michael Moriarty 
naast Francisco Rabal, heeft het over een 
prediker met een eigen televisiestation, die 
de boel wil verlinken. (Spaans) Tras el crls-
tal is uit 1985 en werd terug opgevist omdat 
regisseur/4gus//n Villaronga in 1989 met een 
andere film werd geselekteerd voor Cannes. 
Ook hier zit Günter Meisner in een Spaanse 
hoofdrol. La Veritat Oculta van Carlos Ben
par kaapte een speciale prijs weg op het 
Eerste Europese RImfestival van Barcelona, 
maar dat zal wel met de Katalaanse geluids
band te maken hebben, waarschijnlijk. Jesus 
Garay, regisseur van ook La Banyera, een 
film over waanzin, moord, incest en wraak, 
en Tomas Munoz, regisseur van Garum 
zullen op het festival aanwezig zijn. Volgen
de week meer over het 8ste Internationaal 
Festival van de Fantastische Film van Brus
sel. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 3 MAART ZONDAG 4 MAART MAANDAG 5 MAART 

BRT 1 

11 00 1.0 op zaterdag; 16 30 Edison, the man, 
film, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
18 10 Schoolslag, spel, 18 50 Kilimanjaro, jeugd-
nieuws, 19 20 Lotto- en jokertrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Vrouwenharten, mannendromen, serie 
20 25 Een overwinning, 2-delige TV-film 
22 00 Ongeloofii|k, maar Bardi, mentalist Peters 
Pop show 
22 30 Nieuws 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 Dode ogen, film 

BRT 2 

14 15 Sport Extra; 1435 Omloop Het Volk, wiel
rennen, 18 40 Nieuwskrant, 18 45 Spiegel-ei, 
toer magazine, 19 30 Nieuws 
20 00 Panorama, aktualiteiten 
20 55 Sport extra. Jumping 

VTM 

16 00 Ducktales, serie, 16 30 Transformers, se
rie, 17 00 VTM-Super 50, hitparade, 18 00 
Nieuws; 18 05 Flymg 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 Death Wish I, film 
0015 Nieuws 

Ned 1 

13 00 Nieuws; 15 25 Tegenwoordigheid van 
geest, geloof en gebed, 16 10 James Herriot, 
serie, 17 00 Passage, info 17 30 Nieuws; 17 40 
Passage; 18 26 Weg van de Snelweg, beziens
waardigheden, 19 00 Nieuws; 19 20 De Cosby 
show, sene 19 51 Holiday show, showprogram-
ma 
21 28 A different world, serie 
21 57 Rondom tien, diskussieprog 
22 43 Solo, meditatief progr 
23 00 Nieuws 
23 11 Ursui de Geer, praatprog 
23 57 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Transformers, serie, 16 20 
Take 5, info-amusement, 17 25 Family Ties, sene, 
17 50 Mijn eerste keer, karnaval, 18 15 Top 40; 
19 00 Siedge Hammer, sene, 19 25 De heilige 
koe, automagazine, 20 00 Nieuws. 
20 29 Empty nest, sene 
21 00 Nederland muziekiand, show 
21 50 Veronica sport 
22 25 The black cat, film 
00 00 Nieuws 
00 05 The third man, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 13 00 Studio sport; 18 00 Pas
poort Marokkanen; 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaai ekstra; 19 10 Noordpool tragedie 
dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Brahms cyclus, klassiek 
22 17 Tafels van ontevredenheid, aniematiereeks 
22 30 Studio sport 
23 55 Nieuws 

BRT 1 

09 00 Yakari, sene, 09 05 Tom en Tina, tekenfilm, 
09 15 Ovide, sene, 09 35 Dommei, sene, 10 05 
Krokant, kulinair mag , 11 00 De zevende dag, 
praatkaffee, 13 00 Sunday proms, koncert, 14 00 
Huizen kijken, info, 14 30 3 uur Jessie, geva
rieerd progr, 17 30 Leven... en laten leven, dok , 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Leven... en 
laten leven, kwis, 18 45 Sportweekend I; 19 30 
Nieuws. 
19 45 Sportweekend II 
20 15 Alfa-papa-tango, sene 
21 00 Het ei van Christoffels, reportage 
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 I-Man, film; 
17 00 De kinderakademie; 18 00 Nieuws; 18 05 
De zoektocht van de Calypso naar Atlantis, dok , 
19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Walters verjaardagsshow, spelprogr 
21 35 Sanseveria, merkwaardige verhalen 
22 00 Nieuws 
22 30 Cat on a hot tin roof, film 
00 15 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Omroepparochie; 11 55 Oudaen, gesprek-
sprogr , 13 00 Nieuws; 15 15 Vara matinee; 16 16 
Howard's way, serie, 17 06 Brainstorm, kwis, 
17 30 Nieuws; 17 36 Kassa, konsumenteninfo, 
18 10 Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Flymg doctors, sene 
19 57 Per sekonde wijzer, spelprogr 
20 23 Sonja op zondag, praatprogr 
21 13 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 49 Cagney & Lacey, sene 
22 33 De kleinste show, met Bart Peeters 
23 13 Museumschatten 
23 23 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Knipperdeknap, schimmen-TV; 09 10 
Baby, animatiefilm 09 15 Mimi, jeugdreeks, 09 45 
Plankenkoorts, kursus akteren, 10 00 Terug van 
weggeweest, Leonardo, 10 30 Gophers, serie, 
11 00 Reiziger in muziek; 13 00 Nieuws; 19 00 
Bij Lobith, praatshow, 20 00 Nieuws. 
20 10 Van Kooten en de Bie, satire 
20 32 Een winter aan zee, praatprogr 
21 22 Yeelen, film 
23 04 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Eredienst; 11 30 Omroep 
Fryslén; 12 00 Het Capitool, nieuwsanalyse, 
12 45 De basisschool voor Chinezen, dok sene; 
13 15 Studio sport; 18 00 Gemeentewijzer, info, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 
Nieuws. 
20 10 Sjappoo, praatprogramma 
20 40 Twee winters verder, dokudrama 
21 20 Eugene lonesco, portret 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 25 Bericht van de wilde ganzen 
2227 RVU: Werken aan werk, dok 
22 57 Muziek in de Nederlanden 
23 25 Nieuws 

BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Pions; 1810 
Draaimolen, kinderprog , 18 20 Liegebeest, se
rie, 18 35 l<inderen van de hondsster, sene, 
19 00 Batiboouw '90; 19 05 UiUending door 
derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Buren, serie 
20 20 De drie wijzen, kwis 
21 00 Arm klein rijk meisje, serie 
21 50 In-grid! In-gridl, sportkwis 
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, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Modem: De ongeboren patiënt 
20 40 Timghriwin, dok 
21 45 Uitzending door derden 

VTM 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 35 De kampioen melkboer, 
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 Willigen-
burg, praatprogr ; 2015 Ook dat nog, humor 
konsumentenprog 
21 05 De Brug, serie 
21 55 Honderd dagen zonder auto, reportage 
22 15 Brandpunt, Special Hongarije 
22 50 Bertus Aatjes, 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 Avro's 12 provinciën spel 
21 35 Avro's televizier 
22 25 Unicef voor kinderen, info-amusement 
22 55 Snoops, serie 
23 45 Ontdek je plekje, Wijk bij Duurstede 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 
Deutsch direkt, kursus, 18 00 Rythms and cares
ses, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoer
naai; 18 55 Het klokhuis, kinderinfo, 19 10 Tele-
ac; 20 00 Nieuws. 
20 20 RVU/Miiieubericht 
20 25 Blauwdruk, dok 
20 55 Ischa, praatprogr 
21 20 Eigenaardig, column 
21 25 Muziek in de Nederlanden 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 De filozofen, dok 
23 30 Nieuws 
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TELEVSE 

DINSDAG 6 MAART WOENSDAG 7 MAART DONDERDAG 8 MAART 
BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 SInja Mosa, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, kinder
serie, 18 10 Het station, kindermag , 18 35 Korte 
film; 18 45 Op het terras, seniorenmag , 19 30 
Nieuws. 
20.00 Buren, serie 
20 20 Zeker weten?, praatprogr 
21 25 Lava, humor 
21 55 Mobiele mensen — auto, dok 
22 30 Nieuws 
22.45 Sonadores de Espana, recital 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Zonen 
en dochters, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Ommekaar: Gevangenis 
20 40 Een computer ook in jouw klas, info 
21 05 Sprechen Sie Deutsch, kursus 
21 35 Uitzending door derden 
22 15 Huizen kijken, info 

VTM 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 55 Rondom tien, diskussie-
progr, 16 41 Ja natuurlijk ekstra, natuurdok, 
17 05 Kissy Fur, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 
Paperclip; 18 04 Disney Parade; 18 44 Op de 
groei, geloofszaken, 19 00 Nieuws; 19 20 Buli's 
eye, spelprogr ,19 51 Roseanne, serie 
20 10 Een tijd van oorlog, serie 
21 13 Ja, natuurlijk; milieumag 
22 12 Hier en nu, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Concept, mag 
23 36 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwenmag, 
17 02 Het erfgoed Guldenburg, sene, 17 45 Het 
luchtruim overwonnen, dok sene, 18 45 Tik tak; 
18 50 Dierenmanieren, info, 19 25 Tros-kieskeu-
rig, konsumentenmag , 20 00 Nieuws. 
20 27 Te land, ter zee en in de lucht, aktie 
21 29 De TV-dokter, advies 
21 30 De Tros-TV-show 
22 34 De TV-dokter, advies 
22 35 Tros-aktua, aktualiteiten 
23 10 Flesh and blood, 3-delige film 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Teleac; 18 00 Het Spaanse 
legioen, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
joernaal; 18 55 Woutertje Pieterse prijs, 19 10 
De weg naar Xanadu, dok sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Studio sport 
21 03 Markant, praatprog 
22 00 NOS-laat, acfitergrondinfo 
22 45 Klassieke mechanica, kursus 
23 15 Nieuws 

BRT1 

15 45 Onder het Chinees restaurant, jeugdfilm, 
17 30 SInja Mosa, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Plons; 18.10 Kameleon, 18 35 Bassie 
en Adriaan, sene, 18 55 Meesters van de anima
tiefilm, dok ,19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, sene 
21 30 Krokant, kul. info 
22 30 Nieuws 
22 45 Even diep ademhalen, sene 

BRT 2 

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

VTM 

16 00 Schuif af, kinderprogr, 17 00 The real 
Ghostbusters, sene, 17 30 Cijfers en letters; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 VTM-Sport 
20 10 KV Mechelen-AC-Milaan, voetbal 
22 15 Nieuws 
22 45 Star 
23 25 Wolf, serie 
00 15 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 God verandert men
sen, mag , 15 55 Ronduit muziek, gospelmag , 
16.05 De natuur in N.-Amerika, dok , 16 30 Tom 
Sawyer, tekenfilmserie, 16 55 Kinderkrant; 17 30 
Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 28 
Avonturenbaai, sene, 19 00 Nieuws; 19 20 
Ronduit radar, jongerenmag 
19 56 The Campbells, sene 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 Taaislag, spelprogr 
21 20 Overal en nergens, dok. 
22 05 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 35 Ontmoetingen met Jezus, bijbelstudie 
23 00 Nieuws 
23 10 De warme golfstroom, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 The erils of Pauline, film, 
17 30 The edge... and beyond, spekt sporten, 
17 40 Starcom, tekenfilmsene, 18 05 B.O.O.S, 
kmderprog , 18 35 Countdown, pop, 19 25 Die 2, 
sene, 20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, sene, 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 50 Rur, praatshow 
22 35 Married with children, sene 
23 05 Milieulijn, mag 
23 30 Pin Up Club, erotiek 
23 50 Cash, beleggingsspel 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Hol
landse Nieuwe, info-reeks, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugd-
info, 19 10 Van gewest tot gewest; 19 49 Zend
tijd pol. partijen; 20 00 Nieuws 
20 20 Bayern Munchen-PSV, voetbal 
22 05 NOS-laat, aktualiteiten 
22 55 Studio sport 
23 25 Nieuws 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 SInja Mosa, sene, 
17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, serie, 
1810 Draaimolen, kinderprogr, 18 20 Carollen-
tje, serie, 18 35 De tovenaar van Oz, sene, 19 00 
Batibouw '90; 19 05 UiUending door derden; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Buren, sene 
20 20 Felice I, spelprogr 
21 00 Lange vingers, vertelling 
21 25 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Nieuws 
22 45 Première, nieuwe films 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel, voor migranten; 
19 00 Zonen en dochters, serie, 19 30 Nieuws 
20 00 Van Eyck, Het mysterie Scfioonheid 
20 55 Het heimwee van Veronika Voss, film 
21 35 Anton van Wilderode, portret 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 05 Thundercats, se
rie, 17 30 Lassie, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Santa Barbara, sene, 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, sfiow 
21 00 Flamingo Road, serie 
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, 1741 J.J. de bom. Thuis en seks, 
18 08 Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 
De baas in huis, sene, 19 46 Lingo, woordspel 
20 19 Zeg 'ns aaa, sene 
20 47 Doet ie't of doet ie't niet, spel 
22 06 Achter hef nieuws, aktualiteiten 
22 30 Golden girls, sene 
23 00 Nieuws 
23 10 Roots in Rotterdam, dok 
23 50 Natuurmonument 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro service salon; 17 00 
Post, voor de jeugd, 17 03 The real Ghostbus
ters, sene, 17 30 Toppop gogo; 18 00 Ontdek je 
plekje. Wijk bij Duurstede, 18 10 Van huisschaker 
tot klubschaker, TV-kursus, 18 30 David de ka
bouter, sene, 19 00 Pauze TV, jongerenmag , 
19 25 Preferenties, spelprogr , 20 00 Nieuws 
20 27 Tootsie, film 
22 25 Hoogste versnelling, automag 
23 00 Karel, praatprogr 
23 40 Voorheen van de rug af gezien taal 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 17 00 Stu
dio sport; 18 00 De waslijn, immigranten, 18 15 
Islamitische omroepstichting; 18 30 Sesam
straat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, 
jeugdmfo, 19 10 Press gang, sene, 19 40 Mees-
tervervalser, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubriek 
21 03 De bezetting, dok 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Gemeentewijzer, info 
23 15 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 9 MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie; 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 derden; 19.30 Nieuws. 
20 00 Buren, serie 
20.20 De droomfabriek, hartewensen 
21.50 Het kapsalon, serie 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd is geid, ekon. mag. 
23.00 Moordenaar van nr. 423, film 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor migranten; 
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 
Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad 
van fortuin. 
20.00 Bompa II, serie 
20.30 Platoon, film 
22.30 Nieuws 
23.00 Sister Kate, serie 
23 25 Crime story, serie 
00.15 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.30 Tao tao, serie; 15.55 De 
vrijdag is anders; 17.30 Nieuws; 17.40 Kijk op 
techniek, info; 18.20 Abdijen der Lage Landen, 
dok. 19.00 Nieuws; 19.20 Spoorloos, introduktie; 
19.25 Hints, spelprogr. 
20.05 Spoorloos, show 
21 30 Brandpunt, aktualiteiten 
22.05 Het geheim van de Sahara, serie 
23.00 Nieuws 
23.10 Terug in het land der dwazen, dok. 
23.40 De belevenissen van een straatagente, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16 00 Gloss, serie; 16.46 Tros 
Jeugdstation; 16 48 Heathdif en co, serie; 17.25 
Alf op Melmae, serie; 17.48 Bassie en Adriaan, 
serie; 17.55 Tros aktua junior; 18.25 Tros popfor
mule, 18.58 Tik tak; 19.05 Unda, life-style; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Bananasplit, verborgen kamera 
21 12 Allo, allo!, serie 
21.44 De TV-dokter, advies 
21.45 Jongbloed en Joosten, mag. 
22.25 Tros sport 
22 50 Onze ouwe, serie 
23.55 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 09.05 Schooltelevisie; 17.00 Stu
dio sport; 18.00 Paspoort, info; 18.30 Sesam
straat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis, 
jeugdinfo;; 19.10 Graaf Duckula, serie; 1935 
Alan B'Stard, serie; 20.00 Nieuws. 
20.20 Jimmy's, serie 
20.50 Cinema 3, info 
21 00 Van boomstam tot koncertvleugel, dok. 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22.45 Nieuws 

Een zachtaardige Charles Bronson wordt na de aanslag op zijn gezin een 
koele doder in „Death Wish", zaterdag 3 maart op VTM, om 22u.45. 

ZATERDAG 3 MAART 

DEATH WISH 
Uiterst gewelddadige misdaadfilm uit 

1974 met Charles Bronson, Hope Lange 
en Vincent Gardenia. Op een dag worden 
de eclitgenote en dochter van architekt 
Paul Kersey overvallen en verkracht. 
Pauls vrouw overleeft het niet en hij 
besluit het recht in eigen handen te 
nemen... (VTM, om 22U.45) 

ZONDAG 4 MAART 

CAT ON A HOT TIN 
ROOF 

Boeiend melodrama uit 1958. De rijke 
eigenaar van een koffieplantage in het 
Zuiden van de VS komt terug naar huis 
om zijn verjaardag te vieren. Maar hij is 
ongeneeslijk ziek en dat weet niemand. 
Schitterende rollen van Paul Newman, 
Elizabeth Taylor en Burl Ives. (VTM, om 
22U.25) 

MAANDAG 5 MAART 

ON S'EN FOUT, NOUS 
ON S'AIME 

Franse komische film uit 1982 met 
Ariel Besse, Didier Clerc en Colette Cas-
tel. Julien Salvet is de zoon van een 
wereldvreemde scenarioschrijver. Zij 
hebben het financieel niet gemakkelijk en 
Julien vindt slechts troost bij Nathalie, de 
zus van de erg suksesvolle cabaretarties-
te Evelyne. (RTL-TVi, om 20u.05) 

DINSDAG 6 MAART 

LA FEMME DE MA VIE 
Regisseur Regis Wargnier laat drie 

individuen met intense emotionele pro
blemen (Jane Birkin, Jean-Louis Trintig-
nant en Christophe Malavoy) kracht bij 
elkaar vinden. Dat is althans de bedoe
ling van deze Franse film uit 1986, maar 
verder dan overloos gepraat en mooie 
beloften komt het trio niet. (A2, om 
20U.40) 

WOENSDAG 7 MAART 

SOTTO IL RISTORANTE 
CHINESE 

Ital. film uit 1987. Ivan is een brave 
jongeman wiens leven gedomineerd 
wordt door twee vrouvren: zijn eksentrie-
ke moeder en zijn opdringerige verloof
de. Op een ochtend is hij getuige van een 
bankoverval... (TV 1, om 15u.45) 

DONDERDAG 8 MAART 

TOOTSIE 
Michael Dorsey is een akteur die geen 

enkele rol meer kan bemachtigen. Ten
einde raad besluit hij zich te vermommen 
als vrouw in de hoop zo aan de bak te 
komen. Dat blijkt nog te lukken ook. 
Amerik. komische film van S. Pollack uit 
1982 met Dustin Hoffman, Jessica Lange 
en Teri Garr. (Ned. 2, om 20u.27) 

VRIJDAG 9 MAART 

PUSHOVER 
Amerik. film uit 1954 met Fred Mac-

Murray, Kim Novak en Dorothy Malone. 
Enkele gangsters overvallen een bank en 
gaan aan de haal met 200.000 dollar. Een 
van de voortvluchtigen kan geïdentifi
ceerd worden en dat is voor luitenant 
Eckstrom voldoende om de achtervol
ging in te zetten,.. (TV 1, om 23u.) 
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De VU-afdelingsronde doorheen Vlaande
ren „zit" er bijna op. De bevraging van 
honderden bestuursleden; een beluisteren 
en weerleggen van tientallen argumenten 
over onze volksnationale beweging. Voor 
sommigen leek het een krekelspel, met een
der gesjirp, eendere dooddoeners, zonder 
veel nadenken. Verbale geweldenaars zon
der samenspraakvermogen, éche decibel
gen dus... 

Maar de meesten maakten van de ronde 
een doordachte voel- en luisterkring. Zoals 
laatst, in Menen en Wevelgem, waar Toon en 
Frans de opdracht van hun grenskanton 

gevoelig doorlichtten. Zélf-aan-de-basis: je 
mikroprogramma uitwerken met daarin de 
algemene ankermomenten. En nooit de vor
ming vergeten... de assepoester van de VU! 
Een teken-des-tijds? Duwde het wegsnellen
de beeldscherm, prikkelend en verdovend, 
het vormende opzij? ,,Hef vormende" kan 
zoveel zijn. In ieder geval hoort er ,,het 
lezen" bij: met daarin het venwerken dus van 
die rijen letters die onze Volksunie beklem
toont, daar heb je tijd voor nodig. Brengen 
we die nog (genoeg) op? Nochtans „woor
den zijn adem en adem is leven... dus: leef 
ze", zo schrijft Netty Vangheel in haar 
„Adem"-relaas. Adem is zuurstof. Zo is le
zen zuurstof om Vlaams-Nationaal te kunnen 
doorwegen. Vergelijkend lezen; wijzer wor
den door het lezen. Onderzoekers beweren 
dat tussen de 13 en 30 % van de volwassen 
Amerikanen verhoudingsewijze analfabeet 
zijn. Broeder Vlaming ontsnapt dikwijls ook 
niet aan de driedelige dag: slapen — werken 
— beeldscherm. Zo tuimelt hij in een kollek-
tief geheugenverlies. Het gebrek aan (goed) 
geschiedenisonderricht versterkt dat nog. 
Onze dienstbetoonontmoetingen bewijzen 
dat de gemiddelde dienstplichtige tientallen 
woorden en begrippen op de keerzijden van 
zijn oproepingsbrief niet verstaat. Tijdens de 
afdelingsronde vroeg ik af en toe de titel van 
onze VU-brochure over de staatshervorming 
(toch wel belangrijk...) op te geven. Ze werd 
gratis verzonden, weet je... In veel gevallen 
lag het antwoord beneden die Amerikaanse 
cijfers... De levenskring van onze Vlaamse 
Beweging telt een brede band van „randge-

5 letterden", die openstaan voor de demago-
3 gie van verbale krachtpatserij. Aan de toog 

bijvoorbeeld. Nationalisten praten zonder 
! enige lezing anderen dood in de ideologi-
'- sche verdachtmaking. Het triomferende-

woord-van-dat-ogenblik wint het op het ge-
1 schrevene. Het Vlaams-Nationalisme is 
t steeds een volkshogeschsool-van-het-ge-
i schrift geweest. Onze uitgeversdrukkers 

hielden daarbij de grootste rol. Speelden we 
^ die leesbevordering kwijt? Je zou het zo 

zeggen als je de abonneringscijfers van dit 
f blad — ons blad! — bij de (kader)leden 
r nagaat. Zijn wij fier genoeg op „ons blad", 
• dat unikum in de Vlaams-Nationale bewe-
1 ging? 35 jaar brengt het „een nadenken" 

over onze opdracht teweeg en een relaas 
1 van het „wel en wee" in en rond de Volks-
1 unie. Je kan niet zonder. Je moet er dus wat 
t tijd voor maken. Leesstilte dus. Je moet er 
! wat voor over hebben: werven dus. 
' Een abonnement voor je uitgehuwde 
" dochter — het begin van haar leestafel! 
' Neem dit nummer mee, naar je werk, naar de 

univ, naar de haarkapper... De schutbladzij-
' de alléén al, werft. Een WIJ wordt nooit 
' „oud", maar verdwijnt in de „volgende" 
[ huisbus. Bijna 600 nieuwe leesfamilies tra-
' den dit jaar tot onze leeskring toe. Allen 
' werden ze aangesproken door iemand. Zo'n 
[ iemand ben jij, die dit leest. Doen moet je 't 

nu. En je WIJ gebruiken — ook tijdens het 
I afdelingsbestuur. 

) Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

neelsbeleid van SWA te komen toelichten in de 
parlementskommissies voor infrastruktuur van Ka
mer en Senaat. 

BEGROTINGSKONTROLE 

Naar aanleiding van de begrotingskontrole stelt 
het VU-partijbestuur dat de lasten op een eerlijke 
wijze verdeeld dienen te worden over alle maat
schappelijke geledingen 

De VU verwerpt alle vormen van fiskale en 
sociale fraude 

BIJEENKOMST 
VU-VROUWEN 

HET PARTIJBESTUUR 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 

maandag 26 februari j.l heeft ondervoorzitter Chris 
Vandenbroeke volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers 

Het VU-partijbestuur besprak tijdens haar verga-
denng de verkiezingsoverwinning van de nationa
listen m Litouwen, het lenteprogramma van het 
ACV (zie Doordeweeks), het samenwerkingsak
koord tussen Sabena, British Airways en KLM en 
de begrotingskontrole 

LITOUWEN 

De Volksunie stelt verheugd vast dat het nationa
listisch volksfrond Sajudis bij de verkiezingen m de 
Sovjet-repubiiek Litouwen een klinkende overwin
ning heeft behaald 

Dit vormt het zoveelste bewijs van de krachten 

DEELT MEE 
die verscholen zitten in het volksnationalisme 
Sinds het aantreden van Gorbatsjov in de USSR en 
de invoering van glasnost en perestrojka komen de 
volkseigene krachten ondanks 40 jaar onderdruk
king onweerstaanbaar weer aan de oppervlakte 

SABENA 

Naar aanleiding van het samenwerkingsakkoord 
tussen Sabena, British Airways en KLM zal het 
partijbestuur van de Volksunie aan de Raad van 
Bestuur van de nieuwe vennootschap Sabena 
World Airlines (SWA) vragen hoe ze het toekomsti
ge personeelsbeleid zal voeren 

SWA voorziet immers een belangnjke uitbreiding 
van het aantal vluchten (zowel binnen Europa als 
interkontinentaal), van de vloot vliegtuigen (van 35 
naar 85) en de luchthaven van Zaventem (nieuwe 
passagiersterminals, vliegtuigkades, enzomeer) 
Dit zal gepaard gaan met een ekstra werkgelegen
heid voor 4 000 mensen tegen '95 

Voor de Volksunie is het duidelijk dat deze 
arbeidskrachten op een objektieve wijze moeten 
aangeworven worden, rekening houdend met hun 
kapaciteiten en in funktie van de taak die ze moeten 
vervullen De kwaliteit moet primeren, los van enige 
partijpolitieke of sindikale bevoogding. 

Ook rekent de Volksunie op een rechtmatige 
vertegenwoordiging van de Vlamingen bij de aan
wervingen. 

Aan de minister van Verkeerswezen in de centra
le regering, Jean-Luc Dehaene, hebben de VU-
parlementsleden gevraagd het nieuwe samenwer
kingsakkoord en meer in het bijzonder het perso-

Zaterdag 24 maart treffen de VU-vrouwen 
elkaar voor hun jaarlijkse ontmoetingsdag 
Plaats van afspraak- Parochiehuis St Ja
cobs, Goudstraat 35 te Gent 

De ontmoeting start om lOu met een 
toelichting van senator Walter Peeters bij de 
recente wijzigingen aan het stelsel van de 
sociale zekerheid. Na de middag volgt een 
gelegenheidstoespraak door algemeen se
kretaris Willy Kuijpers én een gesprek met 
Annemie Van Winckel, BRT-medewerkster 
en raadslid te Herent over haar boek „Lotge
notes" De slottoespraak is van VU-onder-
voorzitter Annemie Van De Casteele 

Inschrijven kan, graag voor 19 maart, op 
het Algemeen Sekretanaat (02/219 49 30). 
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UIT DE REGIO 

ABONNEMENTEN
SLAG '89-'90 

Ward Herbosch nam een weekje vrijaf en daar
van profiteerden Pierre Vos en Wim Duys om wat 
dichterbij te schuiven. 

Ool< Rob Geeraerts is nu uit het grote peloton 
weggevlucht terwijl Jan Strynckx een plaatsje bij de 
eerste tien heeft versierd. 

Willy Putzeijs en Jacques Vander Haeghen ko
men de groep vervoegen. Zij zijn er verantwoorde
lijk voor dat zeven mensen — voorlopig? — uit de 
top-twintig tuimelen. 

Arrondissementeel blijft Tongeren-Maaseik afge
tekend aan de leiding. Dendermonde heeft echter 
de tweede plaats van Halle-Vilvoorde afgesnoept. 

En . ja hoor! Oudenaarde is zijn rode lantaarn 
kwijt I 

WERVERS 
1. Ward Herbosch, Wommelgem 27 
2. Pierre Vos, Riemst 23 
3. Wim Duys.Broechem 19 
4. Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde 19 
5. Rob Geeraerts, Laakdal 15 
6. Bert Anciaux, Brussel 12 
7. üske Vanhorenbeek, Hofstade 11 
8. Walter Storms, Lovendegem 9 
9. Anny Lenaerts, Wilrijk 8 

Jan Strynckx 8 
11. Willy Kuijpers, Herent 7 

Patrick Minnaert, Gent 7 
13. Georges Raas, Ledegem 5 

Bert Verleysen, Munsterbilzen 5 
VU-Haacht 5 

16. Rita Borremans, Geraardsbergen 4 
Maurits Passchyn, Meise 4 
Willy Putzeijs, Lummen 4 
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 4 
Jacques Vander Haeghen, Oudenaarde 4 

ARRONDISSEMENTEEL Nieuwe % t.o.v. 
streefnorm 

Tongeren-Maaseik (1) 
Dendermonde (4) . . . 
Halle-Vilvoorde (2) . . 
Roeselare-Tielt (3) . . 
Turnhout (6) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Sint-Niklaas (4) 
7. Brussel (7) 
8. Antwerpen (8) . . 
9. Mechelen (10) . . 

10. Oostende-Veurne-
Diksmuide (9) . . . 

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

Totaal 

46 
24 
80 
33 
32 
22 
22 
99 
30 

26 
52 
39 
19 
19 
17 
6 

22 
5 

593 

48,9 
39,3 
39,2 
37,9 
36 
32,8 
31,9 
31,5 
28,8 

28 
27,4 
24,4 
22,1 
21,1 

, 20,5 
17,6 

. 15,7 
, 14,3 

29,7 

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

{•): plaats vorige week. 

VRIJ VLAANDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12 &13 ME11990 

BERT PELEMAN 75 
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, Fons Bervoets, Ing. 
De Sutter, Jef Rottiers, pater J.J. Feyen, 
Gaston Nuyts, Ernest van der Eyoken, Lode 
Van Dessel, Armand Preud'homme, Victor 
Van Frachen, Jan Van 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. + 50 fr. verzen
ding. 

Tijl Ulieden Spieghë — CD 800 fr. (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. 

53 ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

ZoreJog 25 maort 1990'SporIpoIets-Antwefpen-14,.30u. 

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: „Vl(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. 

VOLKSUNiL 
JONGEREN 

HET VLAAMS ALTERNATIEF 

DENKEN IN 
MEERVOUD 
EEN HAALBARE 
POLITIEKE 
KAART? 

Studienamiddag van de Regenboogfraktie 
in het Europees Parlement. 

Programma: 

14u.: Probleemstelling, door Jaak Vande-
meulebroucke, VU-Europarlementslid. 
14u.l 5: Ethiek en politiek. Schriftelijke getui
genis door prof. dr. Edward Schillebeeckx, 
KU-Nijmegen. 
14U.30: Ethische problemen van morgen?, 
door prof. dr. Hugo Van den Enden, geasso
cieerd hoogleraard RUG (gevraagd). 
15u.: Van verzuiling naar ontmoeting?, door 
prof.dr. Max Wildiers, emeritus KUL. 
15U.30; Vrij denken — vrij geweten?, door 
prof.dr. Loccufier, rector VUB. 
16u.: Dialoog met de deelnemers. 
16u.45: Samenvatting door Jaak Vandemeu-
iebroucke. 

Praktlka: 

Wanneer: vrijdag 9 maart 1990 van 14 tot 
17 uur. 

Waar: Europees Parlement, Belliardstraat 
97-113, 1040 Brussel. 

De deelname aan de studiedag is gratis. 
Inschrijvingen worden tot 8 maart ingewacht. 
Dat kan door uw deelname telefonisch te 
bevestigen op volgende tel. nrs.: 
02/234.30.39 of 234.34.23. 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPS STADSBUDGET: 
SANERING MAAT VOOR NIETS? 

ANTWERPEN 
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 VNO, 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 zi)n 
8 MOL: Uitgebreide tema-arr raad, Willy Kuij
pers, afd -werking Zaal Malpertuus om 20u 30 
8 WIJNEGEM; Hugo Coveliers over Securitas 
Belgica m de Kapeltneater, Turnhoutsebaan 199 
om 20u Org Reinaert, VU-Wijnegem 
9 HERENTALS: Rodenbachfondskwis in Bos-
kantien om 20u Info 015/5159 46 
10 NIJLEN: Volleybalklub Kempenland organi
seert jaarlijkse Pensenavond Eveneens frikadellen 
met fneten In lokaal Kempenland om 16u 
10 BERLAAR-HEIKANT: Senator Walter Luyten 
en 3 VU-gemeenteraadsleden nodigen uit op hun 
Vlaamse Nacht in zaal Familia Vanaf 21 u 
10 KAPELLEN: Geleid bezoek aan tentoonstel
ling Felix De Boeck, gemeentehuis van Drogenbos 
Om 14u bezoek met gid het kasteel van Gaasbeek 
Vertrek 9u stip parking GB Kapellen (eigen ver
voer) Onkosten lOOfrpp Org FVV Kapellen 
14 EDEGEM: Dia-avond over De Vlaamse Eilan
den = Azoren, door Alfons De Belder Om 20u in 
Dne Eiken, Drie Eikenstraat 128 Org Kulturele 
Knng 
15 BERCHEM: Bruno De Wever spreekt over Staf 
De Clercq Om 20u 30 in Kultureel Centrum Drie
koningenstraat 126 Inkom 50 fr Org Vlaamse 
Kring Berchem 
16 WOMMELGEM: Voordracht over heksen, spo
ken en bijgeloof, gevolgd door Breugelmaaltijd 
Voorinschrijving 450 fr verplicht vóór 6/3 bij Kult 
Kring Jan Puimège (03/322 27 75 of 03/353 07 73) 

17 MOVE: Lentebal van VU-Hove, in zaal Urania, 
J Mattheessensstraat Deuren 20u 30 Dans 21 u 
Bodega 22u Inkom wk 100 f r , kassa 150 fr 
Kaartenverkoop Willem Nollet (03/455 65 46) 

17 NIJLEN: Nacht der Kameraadschap Feest
avond van alle Vlaamse volksnationalisten Vanaf 
19u30 in zaal Nilania Org SMF-Kempen/Lim-
burg 
21 BERCHEM: Kwisavond in het CC-Berchem 
om 20u Org en info FW-Berchem 

22 MERKSEM: Vlaamse Kring Groeninghe Poè-
zieavond rond Anton Van Wilderode Om 20u in 
zaal De Kring, De Boeckstraat 73 Met Katelijne 
Van der Hallen en gitaarbelegeleiding 

23 SCHOTEN: Voordracht door Elisabeth Marain 
over Rosalie Niemand en Kameraad Diktator Om 
20u in Kasteel van Schoten Inkom leden-FVV-
CMB-CC 100 f r , met-leden 150 fr Org FVV-
Schoten 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — Licentitaat Handels- en Financiële 
Wetenschappen (m) Geboren 1963 Talenkennis 
Ned , Frans, Engels en Duits Militaire dienst vol
bracht Zoekt werk in Antvverpen of omgeving 
Kontakteer kamerlid Daan Vervaet, tel 
02/519 86 94 (7u 30-12u) Ref 89587 

De begroting '90 van Antwerpen bevat een tekort 
van 310 miljoen De cijfers zijn eigenlijk surrealis
tisch Er moet immers nog onderhandeld worden 
over het personeel (afvloeien van 1 000), er moet 
nog stadspatrimonium ten gelde gemaakt worden 
om pensioenen te kunnen betalen, en de schulden 
berg moet nog eens verder opgeschoven worden 
(2013of zelfs verder I) 

Dat IS geen begroting, dat is een surrealistische 
nieuwjaarsbrief gevuld met intenties, gekoppeld 
aan de nuchtere vaststelling van een kompleet 
failliet van het gevoerde beleid Daarbij schaamt 
deze koalitie zich met nog eens alle schuld te 
werpen naar anderen en weigert zelf enig gewe
tensonderzoek te doen 

Gerard Bergers resumeert deze begroting kern
achtig Potverteren gaf in 1983 een schuldenberg 
van 47,2 en een kastekort van 9 miljard Dat werd 
opgeschoven naar later, er werden intresten op 
betaald Vandaag is de totale schuld 67,8 miljard 
ondanks het kado van 10,4 miljard met de kompen-
satie Luik in 1989 Als er moet begonnen worden 
aan de hogere afbetalingen in 1990, wordt er met (-
0,0') afgelost en moet zelfs 25 % van de intresten 
van dit jaar nog eens ontleend worden Antwerpen 
staat dus verder van huis dan bij het begin van de 
saneringsoperatie' 

BIJ dit alles vergeet men dat de burger meer 
belastingen heeft betaald, is er al 2 000 man 
stadspersoneel verdwenen en is het resultaat van 
jarenlang niet-uitgevoerde en noodzakelijke wer
ken een vuile verkommerde stad Dat alles heeft tot 
mets gediend, deze saneringslast van burger, per
soneel en stad, is eigenlijk verloren 

APARTHEIDSTARIEVEN... 
Méér zoals gezegd moet nu stadspatrimonium 

te gelde gemaakt worden omdat er met aan ge
dacht werd een pot voor de uitbetaling van de 

ensioenen te voorzien En worden de tarieven en 
elastingen apart verhoogd voor met-Antwerpe

naars die naar de stad komen, dit laatste kun je 
feitelijk cynisch benaderen jarenlang jaagt men 
met belastingen mensen weg en nu gaat men dat 
tegen door hen die gevlucht zijn te belasten 
Misschien in de hoop dat ze terugkomen'' 

Besluit van Gerard Bergers, bevestigd in ver
schillende editonalen vandaag dit stadsbestuur is 
aan emstige bezinning toe, een gewetensonder
zoek IS pure noodzaak De echte oorzaak van de 
verziekte situatie zit in het bestuur van de stad zelf 
Een versterkte koherente bestuursmeerderheid, 
die de hand echt aan de ploeg slaat is geen 
overbodige lukse Antwerpen heeft daar recht op 
En het is hoge tijd ervoor' 

De debatten toonden een waar schimmenspel 
van de meerderheidspartijen De SP- en CVP-
fraktieleiders waren eigenlijk akkoord en zegden 
woordelijk dat dit een voorlopige begroting was, 
enkel gebaseerd op de vandaag gekende elemen
ten Ze was dus in schijnevenwicht en werd maar 
voor de vorm ingediend Later op het jaar m o e t » 
toch essentieel gewijzigd worden Je vraagt je al 
wat er dan gaat overschieten van hur) intenties afe 

- GEZOCHT - Bediende (m). geboren 1962. 
Talenkennis Ned, Frans, Engels. KeiwMS van 
daktylografie en komputer (IBM) Zoekt werk in 
Brussel of omgeving. Militaire dienst volbracht 
Kontakteer kamerlid Daan Vbrvaet, tel 
02/519 86.94 (7u 30-12u.). Ref. 88220. 

blijkt dat essentiële parameters veranderd zijn 

Eind verleden week gaf de voogdijminister gelijk 
aan de VU-kritiek dat dit geen echte begroting was 
maar een administratieve wensbrief van hel Kolle
ge, in de krant smeerde hij zijn reserves in het lang 
en breed uit Hij eiste het voorleggen van een 
personeelskader gekoppeld aan saneringen, had 
reserves over het direkt uitbetalen van de inhaalbo-
nifikatie aan hetzelfde personeel, vroeg zich af hoe 
dat pensioenfonds de stadslast moest verlichten en 
klap op de vuurpijl, stelde dat hij nog mets beslist 
had over de schuldherschikking Kortom, allemaal 
elementen waar hij de basisstelling van Gerard 
Bergers, de VU-fraktieleider en van de ganse 
oppositie mee gelijk gat Zwakke repliek kwam er 
vanuit de kollegebanken die het wel smalend had 
over studentikoze ministers (van eigen partij ) die 
hun bevoegdheden uitoeferiden via voogdijgazet
ten Deed mij denken aan studenten die nog voor 
de eerste „zit" met hun professor diskussieren 
over de staf en betwisten dat hij punten mag 
geven 

ONREALISTISCHE WENSBEGROTING 
Deze laatste vergeleek hef goedkeuren door de 

jaknikkers van de SP en CVP van de voorlopig 
sluitende begroting met het voorleggen van onrea
listische balansen tijdens de verdachte periode aan 
aandeelhouders en pers En die eigenlijk vooruitlie
pen op de werkelijkheid zonder dat de schuldeisers 
hun akkoord al hadden gegeven met het verschui
ven naar de toekomst Trouwens, als deze minister 
met akkoord gaat met de herschikking dan bete
kent dit direkt een deficit dit jaar van ongeveer 4 
miljard' Dan moet er afbetaald worden, moeten de 
intresten volledig betaald vwrden in plaats van 
opgeschoven te worden tot 2013 enzovoort' 

De VU en de P W eisten opschorting van bespre
king van de begroting totdat de werkgroep van 
Binnenlandse Zaken die deze begroting onder
zoekt nakijkt of zij realistisch is, en zijn bevindingen 
meegedeeld had aan de gemeenteraad Dat werd 
omgebogen tot een verdaging bij 26 meerderheids
stemmen en 24 ja's van oppositie Waarbij opviel 
dat tussen de afwezigen deze van het Vlaams Blok 
eigenlijk zorgden voor het overhellen van de ba
lans' Logische steun aan de SP-CVP-koalitie, want 
kiezers in Antwerpen van de partij komen meer uit 
SP-wijken en hun raadsleden verkozen vroeger al 
CVP-mandaten voor het OCMW boven Vlaams-
nationale kandidaten Tussen de afwezigen was 
ook de dochter van Karel, de Blokker die in het 
parlement ook regelmatig meestemde door afwezig 
te blijven Er gingen zelfs geruchten op vanuit CVP-
hoek, dat de scherpste kntkaster van het kolege 
de ex-scout van de CVP zeis met gestemd itad... 
Afwezigen hebben ongehjk en knUkasteisdngel^ 
hebt>en zwi^ienl 

Vanavond komt de lepiek van burger en iinan-
oeschepen M i zqn beneuHd. vooispelen enkel 
dat Bj met grote wooiden rand de hete bnj zullen 
draaien en tegeijkerti|d zich manhaftig beroepen 
op het demokrabsch recht om gemeentelijk auto
noom... slommileilen te doen. Vfet ook de voogdij-
miMSler zml of doet Oe meerderheid zal dan 
jaknMtend « z e onrealistische nepbegroting goed
keuren. Een begroting waarvan zeker geweten is 
dat de Antwerpenaar verder veel moet betalen en 
de niet-Antwerpenaar nog ietsjes meer En die 
omdat ze uitgaat van louter optimistische veronder
stellingen enkel slechter kan vrarden als de echte 
beslissingen door anderen zullen genomen «or
den Wedden dat die dan de schukj kragen??? 
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BELASTINGEN EN 
BEGROTING TE 
ARENDONK 

VU-gemeenteraadslid en fraktieleider van GOED 
(Gemeentebelangen-Openheid-Eerlijkheid-Demo-
kratie) Herman Hermans maakte tijdens de jongste 
gemeenteraad brandhout van de Arendonkse ge
meentebegroting. 

De forse belastingsverhoging, door de CVP-
meerderheid goedgekeurd, zonder aanwijsbare re
den, was daar uiteraard niet vreemd aan. Boven
dien moet die belastingsverhoging dienen voor het 
slechte beleid uit een lang verleden: 8,5 miljoen 
schadevergoeding, 18 miljoen voor de renovatie 
van vervallen gebouwen, destijds aangekocht om 
een CVP-sponsor van het failliet te redden.. 

Van een ernstig beleid is vrijwel geen sprake... 
milieu, aanleg van wegen, huisvesting, veiligheid 
zullen wel in belangrijkheid toenemen naarmate 
1993 naderbij komt! 

Opvallend waren de kostprijs van Nederlandse 
kursisten aan de Arendonkse (teken)akademie 
(880.000 fr.), de opstartinng van een kultuurfonds 
(300.000 fr., voor de CVP-mantelorganisaties?), en 
de sponsoring van het eigen ACV (100.000 fr.), 
KVLV en KAV (ieder 50.000 fr.) met gelden van het 
fonds Van den Bossche, geboekt onder de post 
„liefdadige instellingen met sociale kenmerken"! 
Dit laatste bracht ons raadslid ertoe op te merken 
dat „Mijn Christelijke Broeders zeker geen Broe
ders van Liefde zijn". 

Na een lange avond, waarbij enkel van VU-zijde 
weerwerk geboden werd, werden zowel begroting 
als belastingsverhoging (2.500 fr. per invwner) door 
de meerderheid goedgekeurd. 

Namens de aanwezigen besloot nationaal VUJO-
sekretaris W. Remy dat bij deze herdenking geen 
grote woorden passen doch wel ingetogenheid en 
woorden van dank voor een heel leven in dienst van 
Vlaanderen. 

Kort werd tevens nog de geschiedens van het 
standbeeld geschetst dat reeds tot stand kwam 
tijdens het leven van Preud'homme en dat kort 
daarna werd gedinamiteerd. De daders bleven 
onbekend. Later kwam het standbeeld na een lang 
aanslepende herstelling terug en werd het nog
maals herhaaldelijk met verf beklad. 

De VU en de kulturele Vlaamse Kring van Hasselt 
legden een krans van sleutelbloemen neer waar
mee zij simbolisch wensen aan te duiden dat deze 
herdenking een begin is van en de deur opent voor 
een jaarlijkse herdenking die tot doel heeft het werk 
en het leven van Preud'homme in het daglicht te 
plaatsen. 

R. Appeltans 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Minister Sauwens ontving vertegenwoordigers van het aktlekomitee Muizen-steenweg. 

MINISTER SAUWENS IN MECHELEN 
Gemeenschapsminister Johan Sauwens heeft 

een werkbezoek aan de stad Mechelen gebracht. 
Daarna was hij te gast bij de Mechelse VU-afdeling 
en tijdens een volksvergadering gaf hij antwoord op 
de vele vragen van VU-militanten over zijn beleid. 

De minister was uitgenodigd door het stadsbe
stuur en na besprekingen op het l^echelse stad
huis werden verschillende verkeersknelpunten in 
en om de stad ter plaatse bezocht. 

Hij werd gekonfronteerd met ware verkeersstro
men die dwars door woonkernen klieven zoals in 
Muizen en Walem. Daarnaast ligt er nog heel wat 
onafgewerkte infrastruktuur bij en zijn er vragen 
vanwege de industrie voor een vlottere bereikbaar
heid van de industriezones. 

Een tiental knelpunten werden aangedaan. Voor 
de oversteekplaatsen aan het domein Plancken-
dael wil de minister een optossing voor het begin 
van het toeristisch seizoen. Voor de toegang tot de 
industriezone noord liggen twee varianten ter stu
die. Kortelings neemt de minister een beslissing. 
Ook zal spoed gezet worden achter de afwerking 

van de werken die de Nekkerspoel moeten ontslui
ten. Zo wil hij ook dat de spoorwegbrug over 
Nekkerspoel vlugger in gebruik wordt genomen. 

De gevaarlijke kruispunten op de ring 6 met de 
Antwerpse- en Liersesteenweg zullen verbeterd 
worden . Dat gaat eveneens gebeuren met het 
kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Europa
laan en de Postzegellaan met de Jubellaan. 

De minister beloofde ook werk te maken van het 
doortrekken van de R6 van de Mechelsesteenweg 
tot de Putsesteenweg. In het geheel van werken 
stelde hij dat de regio zelf mag mee bepalen welke 
prioriteiten er gesteld worden. 

Na de rondrit doorheen de stad werd de minister 
opgewacht door vertegenwoordigers van het aktle
komitee Muizensteenweg. Hij luisterde geduldig 
naar de wensen naar meer veiligheid voor de 
zwakke weggebruikers op deze gevaarlijke weg. 

Meer dan een uur stond hij dan de vele vraagstel
lers te woord in de stadsfeestzaal. Op die manier 
werd een geslaagd initiatief van de fi/lechelse VU 
afgesloten. 

VU-ZANDHOVEN WINT MILIEUZAAK 
Het Hof van Beroep heeft uitspraak gedaan in 

een milieuzaak aanhangig gemaakt door de VU-
fraktie. Kandidaat-burgemeester De Bie en eerste 
schepen Lenaerts blijven veroordeeld. 

De hele zaak draait rond de vergunning voor het 
uitbaten van de gemeentelijke stortplaats in Mas-
senhoven. In apnl 1986 weigerde de Bestendige 
Deputatie een verlenging van vergunning aan het 
gemeentebestuur. Het gemeentebestuur tekende 
geen beroep aan, nochtans werd de stortplaats niet 
gesloten. Integendeel de gemeente bleef afval 
storten in deze verboden inrichting. Zelfs grof 
huisvuil en handelsvuil werden gestort 

Na een vruchteloze interpellatie van VU-raadslid 
Thys bleef er maar één alternatief voor de VU en 

dat was klacht neerleggen. In juni 1989 werden de 
beklaagden veroordeeld door de Korrektionele 
Rechtbank. Zij gingen echter in beroep tegen deze 
veroordeling. 

Op 9 februari heeft het Hof van Beroep een 
eindarrest geveld. Zowel kandidaat-burgemeester 
De Bie als eerste schepen Lenaerts blijven veroor
deeld 

De minister van Binnenlandse Zaken wachtte dit 
arrest af om te kunnen oordelen of de heer De Bie 
kan voorgedragen worden als burgemeester van de 
gemeente Zandhoven. 

De VU-raadsleden Manus Sips en Leo Thys 
hebben een schnjven gericht naar alle VU-leden 
van Groot Zandhoven om dit resultaat kenbaar te 
maken. 
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OOST-VLAANDEREN 
MAART 

3 WONDELGEM: 25 jaar VU. 18u, Misviering in 
de St.-Godelievel<erk. 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 zaal Da Vinci, Ressegem. 
Deuren; 21 u Eerste dans: 22u. 
4 SLEIDINGE: Joris De Wildeman interviewt van
af IOu.30 bekende en onbekende gasten. „Op het 
spoor van... media". Org.: vzw vrienden van het 
Vlaams Huis Sleidinge. 
4 OUDENAARDE: Arrondissementele ontmoe
tingsdag, vanaf 11 u. in domein ,,De Visvijvers", 
Terbeke 25 te Nukerke (l^/laarkedal). Breugheltafel 
met warme beenhestp. 400 fr. p.p., aperitief en 
dessert inbegrepen. Gast: Willy Kuijpers. Org. • VU-
arr. Oudenaarde. 
7 SINT-NIKLAAS: Alg. ledenvergadering A. Ver-
bruggenkring. Om 20u.15 in De Nectar, Driekonin
genstraat 156. Met info over Verkeersleefbaar-
heidsplan. 
8 ZELE: FVV-voordracht en gespreksavond over 
drugverslaving. In de Raadzaal gemeentehuis om 
20u. 
10 LATEM-DEURLE: Jaarlijks VU-Lentefeest. 
10 SLEIDING: Wim Claes geeft orgelkoncert in 
Sleidingse parochiekerk. Kaarten 150 fr. te verkrij
gen in De Boemeltrein, Weststraat 131, en op de 
dag zelf in de kerk. 
10 SINT-NIKLAAS: Kaas- en Wijnavond in zaal 
Nectar, Driekoningenstraat 156, vanaf 20u. Ere
gast: Vic Anciaux Prijs p.p.: 400 fr. Kaarten vóór 
4/3 bij bestuursleden. Org • A. Verbruggenkring 
St.-Niklaas. 
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. 
17 NINOVE: 14e Eetfestijn van VU-Appelterre-
Outer-Voorde. Zaal De Paling, Geraardsbergse-
steenweg 27 te Aspelare. Vanaf 18u. Ook op 18/3 
van l lu.30 tot 15u. 
17 SINT-NIKLAAS: Een dagje Brussel. Inschrij
ven en inlichtingen bij Bruno Alderweiereldt 
(777.54.93 - 772.50.20). 
24 AALST: Deens lenterecital in de Stadsfeest
zaal te Aalst om 20u. Org.: FVV-Aalsl. 

4DEARR. 
ONTMOETINGSDAG 
TE OUDENAARDE 

In het innig, bijna vertederend mooi kader 
van het dorpje Nukerke waar de stenen 
windmolen ,,Ten Hengst" het landschap be
heerst, richt het arrondissementeel bestuur 
van Oudenaarde voor de vierde maal een 
ontmoetingsdag m. Het prachtig gelegen 
domein ,,De Visvijvers" op Terbeke in Nuker
ke is een enig gelegen plaats hiervoor. 

Deze ontmoetingsdag gaat door op 4 
maart en begint omstreeks 11u. met een 
aperitiefje en 's middags is er een Vlaamse 
Breugelschotel met warme beenhesp. 

AFSCHEID VAN 

ANDRE PENNINCKX 
In Meerbeek overleed op 59-jarige leeftijd André 

Penninckx. Jarenlang was hij bestuurslid van de 
Volksunie en meerdere malen was hij kandidaat bij 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Het afdelingsbestuur deed nooit tevergeefs be
roep op André; hij was steeds bereid mee te 
helpen: bij het denkwerk, propaganda, het ter 
beschikking stellen van zijn persoonlijk materiaal. 

Lichamelijk leed, tegenslag bij zijn werk bleven 
hem zeker met gespaard, maar telkens vond André 
de kracht om opnieuw te beginnen. 

Wij danken André voor alles wat hij voor de 
Kortenbergse Volksunie gedaan heeft, wij zullen 
hem missen... 

Het afdelingsbestuur biedt aan de familie Pen
ninckx haar innige deelneming aan. Zij wensen 
Paula, de lieve echtgenote, veel kracht toe om het 
verlies te dragen. 

STUDIENAMIDDAG VAKBEL 
Op zaterdag 10 maart a.s. gaat in de Biblioteek 

van Ledeberg (Gent)) een studienamiddag door, 
georganiseerd door Vakbel, met als onderwerp 
,,De Volksnationale weg naar het nieuwe sociaal-
kultureel werk" 

PROGRAMMA 

13U.30: Onthaal 

14u.: Venwelkoming en toelichting temanamid-
dag door Johan Beke, voorzitter Vakbel. 

14U.15: Referaal ,,De nieuwe uitdagingen voor 
het sociaal-kultureel werk" door Johan Beke, voor
zitter Vakbel. 

14U.45' Uiteenzetting ,,Een korte literatuurstudie 
over de invulling van het volksnationalisme" door 
Rem D'Haese, wetenschappelijk medewerker 
ADVN. 

15u.: koffiepauze. 

25 JAAR VLAAMS 
DIENSTBETOON 
ARR. 
DENDERMONDE 

Het bestuur en de raadsleden van het CDNV vzw 
nodigen vriendelijk uit tot de feestzitting ter gele
genheid van het zilveren jubileum ,,25 jaar Vlaams-
Nationaal Dienstbetoon in het arrondissement Den-
dermonde" Feestzitting en gratis koffietafel. 

Deze viering vindt plaats op zaterdag 3 maart a.s. 
om 16u. in de Gemeentelijke Feestzaal, School-
dreef 42 te Wetteren. 

Ruime parkeergelegenheid is voorzien. Leden 
zonder vervoer kunnen afgehaald worden mits een 
telefoontje aan het sekretariaat (091/69.67.88 — 
tusssen 11 en 13u.), Fortstraat 7. Inschrijvingen 
worden ingewacht tot 28 februari. 

15U.15: Panelgesprek over ,,de volksnationale 
weg naar het nieuw sociaal-kultureel werk" met 
prof. Chris Vandenbroeke (futuroloog RUG), do
cent Roger Oosterlinck (leraar Kat. Vormingscen
trum voor Maatchappelijke Werk te Gent) en Koen 
Baert (sekretaris IJzerbedevaartkomitee). Modera
tor is Jean-Pierre Roosen (stafmedewerker Vak
bel). 

16U.15: Vraaggesprek aan de hand van schrifte
lijke vragen. 

16U.45: Slotbeschouwingen. 

17u.: Einde. 

PRAKTIKA 

Wanneer? Zaterdag 10 maart van I3u30 tot 
17u. Waar? Biblioteek Ledeberg, Driesstraat 99, 
9218 Gent (Ledeberg), tel 091/31 03.00 

Schrijven vóór 2 maart Deelnemersprijs 150 fr., 
koffie en dokumap inbegrepen. Storten op rek. 068-
2012781-58. Alle info: Vakbel, 091/23.01.36. 

KIELDRECHT EN 
VERREBROEK NAAR 
ZANGFEEST 

De Amedee Verbruggenkringen Kieldrecht en 
Verrebroek willen dit jaar hun leden en simpatisan-
ten ekstra verwennen: er wordt voor gratis vervoer 
gezorgd per autocar naar het Zangfeest op 25 
maart a.s. Enkel de toegangskaan is te betalen. 

Er werden 50 genummerde zitplaatsen gereser
veerd aan 225 fr. per persoon, f̂ 'laats en uur van 
vertrek: Marktplein Kieldrecht om 13u.15 stipt, 
Verheylenplein Verrebroek (bushalte) omstreeks 
13U.20. 

Inschrijven bij P. Crutzen, Kreek 20 te 2790 
Kieldrecht, tel. 773.49.21. 
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LEEUWEPENNING 
VOOR TAK-
WAASLAND 

De Wase Jonge Leeuwen kennen de Leeuwe
penning 1990 toe aan Guido Moons, verantwoorde
lijke van het Taal-Aktie-Komitee voor het Waasland. 
De Leeuwepenning werd drie jaar geleden inge
steld om verdienstelijke Vlaamsgezinden uit het 
Waasland in de schijnwerpers te plaatsen. 

„Guido Moons beleeft zijn Vlaamse overtuiging 
als onderdeel van zijn sociale ingesteldheid. Zijn 
bekommernis om de zwakkeren in de samenleving 
blijkt ook uit zijn beroepsengagement als leraar in 
het bijzonder onderwijs. WJL waardeert TAK omdat 
het een radikale en aktiegerichte instelling koppelt 
aan een demokratisch en verdraagzaam Vlaams-
nationalisme", aldus de Wase Jonge Leeuwen. 

In TAK is Guido Moons sinds 1980 aktief. Van 
1985 tot '89 was hij nationaal woordvoerder. Hij is 
lid van de TAK-raad en verantwoordelijke voor TAK-
Waasland. Sinds 1988 is Guido Moons lid van het 
nationaal IJzerbedevaartkomitee. Hij is ook hulpre
gisseur bij de IJzerbedevaart en de 11 juli-viering te 
Brussel. Momenteel is hij mede de spil van het 
Aktiekomitee Vlaanderen '90. 

De Leeuwepenning wordt op vrijdag 9 maart om 
19 uur aan Guido Moons overhandigd in de witte 
zaal van de Cipierage, Grote Markt te Sint-Niklaas. 
Sprekers zijn: Lieven De Handschutter, voorzitter 
Wase Jonge Leeuwen; Paul De Belder, ondervoor
zitter IJzerbedevaartkomitee en joernalist Gazet 
van Antwerpen en Walter Luyten VU-senator. 

VU-ST.-NIKLAAS 
STEUNT 
AKTIEKOMITEE 
VLAANDEREN '90 

Te Sint-Niklaas voerde het Aktiekomitee Vlaan
deren '90 vorig weekeinde een handtekeningenak-
tie onder het motto ,,Meer autonomie, betere demo-
kratie". Aan de stadsbiblioteek en in de winkelstra
ten werden enkele honderden handtekeningen in
gezameld voor het vijfpuntenprogramma. 

Ook de gemeenteraad kreeg de kans de petitie 
van het Aktiekomitee Vlaanderen '90 te onder
schrijven. Enkel de VU-mandatarissen Maes, Huys, 
Dehandschutter en Opgenhaffen en SP-er Bats 
plaatsten hun handtekening. Naar verluidt vond de 
CVP de tekst, die nochtans letterlijk deze van het 
aktiekomitee was, onjuist. Het Vlaams Blok zou een 
eigen petitie-aktie willen starten met andere eisen. 

VU-gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter 
nam het initiatief om de motie ter ondertekening 
aan de gemeenteraadsleden voor te leggen. Hij 
verklaarde achteraf dat de lid-organisaties van het 
Aktiekomitee Vlaanderen '90 nu duidelijk weten 
welke politici aan hun kant staan. 

LIMBURG 

SL 

' Ca//- -̂ ><t/ _/0i>^ ^ 

'(^ambriHus' 
tUi^Urstma 5 3Ó90 Bree 

MAART 
3 OVERPELT: Mosselen-instuif in het Pelterke, 
Jeugdlaan te Overpelt. Org.: VU-Overpelt. 
3 GENK: Vlaams volksbal „Nacht van de Vriend
schap". Om 20u. in zaal Rembrandt. Muziek: Joep 
Lichter. Org.: IJzerbedevaartkomitee Genk. 
5 MAASMECHELEN: Het Nieuwe Vlaanderen 
uiteengelegd. Om 19u.30in 'tGlees, Jozef Smeets-
laan 104. Iedereen welkom. Org.: VU-Maasmeche-
len. 
5 BILZEN: Roemenië-avond met Willy Kuijpers. 
Zaal Edelweiss, Sint-Lambertuslaan, om 20u. Org.: 
FVV-Bilzen. 
7 TESSENDERLO: Ongehuwd samenwonen, 
door Therese Gobert, juriste. Org.: FVV-Tessen-
derlo. 

11 SCHAFFEN: FVV wandelt onder kundige lei
ding. Vertrek 13u.45 Sporthal Masano, Waterstraat 
(grote parking). Aankomst: ong. 17u. Gezinswan
deling 8 km. Na wandeling koffietafel. 140 fr.p.p. 
Info bij Jeannine Theys (013/33.71.99) en Magda 
Cresens (013/33.31.62). 
18 LUMMEN: Gezellig etentje in de Parochiezaal 
van Tiewinkel, vanaf 16u. Inschrijven: 
013/52.18.97. Org.: lijst Ruim-VU-Lummen. 
23 KWAADMECHELEN-HAM: 3de VU-al in zaal 
Gemeenschapshuis, Dorpsstraat 15a. Aanvang: 
20U.30. Inkom 60 fr. Iedereen van harte welkom. 
24 BREE: Zaal El Toro: Groot Vlaams Eetfeest 
vanaf 19u. W K : 300 fr., kassa 400 fr. Keuze uit 
twee heertijke schotels. Iedereen welkom. Org.: 
VU-Bree. 

HERDENKING A. PREUD'HOMME 
TE HASSELT 

N.a.v. de 86 ste verjaardag van de geboorte van 
Armand Preud'homme legde een afvaardiging van 
VU-Hasselt en van de VUJO een krans sleutelbloe
men neer bij het standbeeld van de Limburgse 
toondichter. In een kort huldebetoon werd de na
druk gelegd op het belang van het werk van 
Preud'homme voor de ontvoogding van het Vlaam
se volk. 

Armand Preud'homme heeft heel zijn leven ge
wijd aan het Vlaamse volkslied en heeft daarmee 

ROEMENIE-AVOND 

TE BILZEN 
ledereen spreekt de laatste maanden over Roe

menië. Aan de rand van het faillissement van 
Roemenië is tevens het proces van zelfbewustwor
ding van de etnische minderheden versneld. Sena
tor Willy Kuijpers is dit gebeuren gaan meebeleven. 
Vanuit Roemenië bracht hij heel wat verhalen en 
beeldmateriaal mee naar Vlaanderen. 

De Vlaamse Vrouwen (FVV) hebben senator 
Willy Kuijpers uitgenodigd om een realistisch beeld 
te schetsen over Roemenië, zijn land en vooral de 
etnische minderheden. 

Deze Roemenië-avond gaat door in zaal Edel
weiss, St.-Lambertuslaan te Bilzen op maandag 5 
maart om 20u. Een must voor iedereen. 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

hele generaties Vlamingen bewust gemaakt van 
hun nationale — Vlaamse identiteit. 

VU-RIEMST 
WANDELT IN 
VOEREN 

Zondag 4 maart wandelt de VU-Riemst in Voeren 
onder de leiding van Pierre Vos en Jan Peumans. 
De wandeling start op het kerkplein in 's Graven-
voeren. De tocht gaat naar de Snauwenberg. Via 
het Kasteel van Altembroek gaat het naar Schop-
pem en langs het Steenbos gaat het opnieuw naar 
het vertrekpunt. Er wordt per wagen vertrokken aan 
het gemeentehuis van Riemst. 

Weer of geen weer, de wandeling vindt plaats. 
Stevige wandelschoenen zijn een aanrader. 

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, voorwaarden 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. 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

WIJ 2 MAART 1990 46 



UIT DE REGIO 

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 Spiegelaarken, om 20u.: podologe 
Brigitte Vanhoute over voetverzorging. Org.: FVV-
Izegem. 

RECHTEN EN 
PLICHTEN VAN 
JONGEREN TE lEPER 

Op vrijdag 9 feburari j . l . kon de leperse VU-
schepen van Jeugd, Jan Delie, jongeren en ouders 
uit Groot-leper ontvangen op een informatieavond 
in het J.O.C. 

Vele aspekten kwamen uitvoerig aan bod, zoals 
trouwen op 18, echtscheiden op 20, recht op het 
bestaansminimum, recht op kontraktonderschrij-
ving, financiële zelfstandigheid (huren, bouwen, 
lenen), legerdienst en burgerdienst, eigen studiefi
nanciering, arbeidsovereenkomst... 

Met de verlaging van de meerderjarigheid van 21 
naar 18 jaar was het tema van die avond brandend 
aktueel. Dit werd bewezen door de grote opkomst 
van geïnteresseerde jongeren. Jan Delie heette 
iedereen welkom en stelde de medewerkers van 
die avond voor: senator Michel Capoen, militiepro
blemen; Johan Sanders, welzijnszorg; Katrien De-
wachter, advokaat en Johan Houtman, advokaat. 

Deze mensen gaven een algemeen duidelijk 
overzicht van de verschillende aspekten die veran
deren voor de 18-jarigen. Er werden nadien veel 
konkrete vragen in verband met veel voorkomende 
problemen beantwoord. 

Dank zij de inzet van veel mensen mag deze 
avond bijzonder goed geslaagd genoemd worden. 

Brigitte Lefever 

53 ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

M M I f 

9 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u: Kaanng. 
Ook op 11/3 vanaf lOu. 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 visproe-
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 • 
VUJO-lzegem. 
12 ROESELARE: Om 14u. in 't Leeuwke: Diana
middag over Venetië. Org.: VVVG-Roeselare. 
17 HARELBEKE: Ledenfeest in zaal Torengalm 
te Bavikhove. Eregast: Johan Sauwens. Mosselfes
tijn of Vlaamse karbonaden. Inschrijven bij H. 
Vandenberghe, Acacialaan 51, 8730 Harelbeke 
vóór 14/3. 500 fr. p.p. Welkom vanaf 19u.30. Org • 
VU-Harelbeke. 

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 Biblioteek te Izegem, en haar 
werking door Jan Vandommele. Aansluitend 
plaatsbezoek. Org.- WVG-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 vormingsknng. 
25 BLANKENBERGE: Naar Zangfeest met bus. 
Vertrek Su.SO aan stadhuis. Terug rond 20u. Inkom 
+ bus: 680 fr. Inschrijven bij Miei Duysters 
(050/41.36.54). Vrij bezoek aan Antwerpen tussen 
IOu.45 en 13u.30. 

INFOREEKS 
ROND AIDS 

Het Rodenbachfonds-FVK organiseert 4 
avonden omtrent AIDS. 

De avonden gaan door op maandag 12 en 
26 maart en 9 en 23 april, telkens om 19u.30., 
in jeugdherberg De Ploate, Langestraat 82 te 
Oostende. De toegang bedraagt 30 fr. 

Meer informatie bij Rodenbachfonds, tel. 
059/50.84.80. 

KORTRIJK NAAR 
ZANGFEEST 

Ook Kortrijk trekt op zondag 25 maart om 14u.30 
naar het Antwerpse sportpalais voor het Zangfeest. 

Voor de omgeving van Kortrijk kan men voor 
reservatie van kaarten derde rang en/of busplaat-
seng terecht bij Giel Seynaeve, Kortrijksestraat 183 
te 8710 Heule, of Guido Verreth, Olympiadeplein 
74 te 8510 Marke of telefonisch op de nrs 
056/35.40.84 en 22.5t.03 

Prijs voor kaart derde rang én bus: 650 fr. Bus 
afzonderlijk: 250 fr, kaart alleen: 400 fr. 

Overschrijven kan op rek. nr. 460-0409671-80 
van Werkgroep Zangfeest Kortrijk. 

VORMING BIJ VU-
ROESELARE-TIELT 

De derde fase van de staatshervorming staat 
voor de deur! Het Nieuwe Vlaanderen treedt aan. 
Zonder de inbreng van de Volksunie was dit niet 
gelukt. 

Het is dan ook van belang dat men op zijn minst 
de krachtlijnen van het nieuwe Vlaanderen kent en 
de VU-inbreng en toekomstvisie kan uitdragen. De 
publieke opinie moet weten wat de rol van de 
Volksunie is in dit Vlaams staatsomvormingspro-
ces. 

Daarom is het avondvullend programma ,,Het 
nieuwe Vlaanderen uiteengelegd" meer dan warm 
aanbevolen voor alle geïnteresseerden. 

Het arr. Roeselare-Tielt organseert twee avon
den daaromtrent, verspreid over de diverse afdelin
gen. De eerste vormingsavond gaat door op dins
dag 6 maart a.s. om 20u. in het Kultureel Centrum 
Gildhof, Sint-Michielstraat 9 te Tielt voor de afdelin
gen Tielt, Wingene, Meulebeke, Pittem en Denter-
gem. 

Op maandag 19 maart a.s. vindt om 20u. in het 
Dienstencentrum 't Leeuwke, Hugo Verrieststraat 4 
te Roeselare de tweede vormingsavond plaats met 
hetzelfde ondenwerp en dit voor de afdelingen 
Roeselare, Hoogleden, Moorslede en Ledegem. 
Iedereen is welkom. De toegang is gratis. 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 

BRUIDSTUILEN 

ZAALVERSIERING 

f E T R A pvBA 
V 4 / ^ HEIHOEFSEV^EG 1 
J ^ ' ^ ^ 2520 EDEGEM 

#Sr4l^ Tel.: 03/457.23.89 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEI^ - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel. : 054-33.17.51 

054-33.11.49 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
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
teriaal Om 13u30 in Huize Zv»artenbroek 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 Rekreatiecentrum, Brusselse
steenweg 65 A Van 18 tot 21 u Ook op 4/3 van 
l luSO tot 16u Org VU-Meise-Wolvertem-Op-
pem 

4 LEUVEN: Bezoek tentoonstelling Paaseiland, 
een raadsel' Vertrek om 14u station Leuven 
(busparking links voor station) met eigen wagen 
Evt nadien bezoek aan St Goedelekatedraal {in
dien de ti|d het toelaat) Info F Docx, tel 25 68 21 

4 VILVOORDE: VU-restauranl, m het O L V -kol
lege. Heldenplein, Vilvoorde-Centrum (naast stede
lijk zwembad) Vanaf 11u 30, heerlijke biefstukken 
met diverse sauzen Org VU-Vilvoorde-Peutie 

4 TIELT-WINGE: Bleukenwandeling, vertrek om 
14u aan de parking Beurtstraat 1 Org Vlaamse 
Kring-FVV-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 in huize Zwartenbroek Org Welzijnszorg 
Brabant 

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) 

W^ar Vlamingen meer dan thuis zijn 

6 LONDERZEEL: FVK-Roemenie-avond in zaal 
Gildehuis om 20u Toegang gratis Met Karel Van 
Reeth (VNOS) en Nelly Maes Org Rodenbach-
fonds 
7 ELSENE: Vormingscyklus Plunkultureel Sa
menleven Org Masereelfonds Gastspreker Go
delieve Van Geerlruyen Zaal Zelzenhof, Kroonlaan 
12-14 Aanvang 20u , deelname gratis 
7 LEUVEN: Om 20u in De Valk, Ttensestraat 41, 
Auditoirum Zeger Van Hee Debat Mobiliteit, met 
Johan Sauwens, Magda Aelvoet, vertegenwoordi
ger NMBS en vertegenwoordiger Febiac en prof 
Mortelmans Inkom 50 fr Org VUJO-Kul Info 
Jeroen De Smet (016/25 93 94) 

8 LENNIK: Pnve Gespreksnamiddag in Huize 
Zwartenbroek, om 13u30 Org Vorming en Ge
meenschap Toegang vrij 

8 LENNIK: Gespreksavond over Ierland door 
Donna Van Ginderdeuren Om 20u 30 in Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 Org Vla-
najo Lennik 

9 LENNIK: Peuters en kleuters goed en slecht 
gedrag bij kinderen Om 13u 30 in Huize Zwarten
broek Toegang gratis Org VIAC 

10 HULDENBERG: VU-papierslag voor Loon-
beek, Neerijse en Huldenberg Org VU-Hulden-
berg 

10 LEMBEEK: 14de Haantjeskermis in zaal De 
Kring te Lembeek Vanaf 17u 30 Ook op 11/3 vanaf 
11u30 Org VU-Lembeek 

10 WATERMAAL-BOSVOORDE: Baskisch eten
tje t v v Anai Artea (Vlaams Baskisch Solidariteits-
komitee) Aanvang 19u30 in Trefcentrum De 
Jachthoorn, Delleurlaan 39 Inschrijven bij Derk 
Tegeler (02/230 14 38) 

12 LEUVEN: Déan Vervaet 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 
13u 30 in huize Zwartenbroek Gratis toegang 
Org Welzijnszorg Brabant 

15 LENNIK: Grondvwttelijke 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 20u 30 Orq VU-Tielt-Winge 
16 LENNIK: Peuters en Kleuters de taal opvoe
ding van het kind Om 13u30 in huize Zwarten
broek Toegang gratis Org VIAC 
17 KEERBERGEN: Kaas- en Bieravond In zaal 
Berkenbrem 250 fr p p Org VU-Keerbergen 
18 MACHELEN: VU-restaurant in de Hulpkerk, 
Jan Veltmansstraat te Machelen Vanaf 12u 30 
20 LENNIK: Bali fascinerend Deel 2 Om 
13u 30 in 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 
23 LENNIK: Kinderen en veiligheid Om 13u 30 
m Huize Zwartenbroek Zwartenbroekstraat 127 
Org VIAC-Lennik 
25 LEUVEN: Kringen of personen die naar Zang
feest willen kunnen inschrijven voor bus en/of 
inkomkaarten in Parijsstraat 75 (22 09 66) IJzerbe-
devaartwmkel en Sekretanaat Vlaams Organisa
ties 

DEBAT VUJOKUL 
ROND MOBILITEIT 

Op 7 maart om 20u in auditorium Zeger 
Van Hee, De Valk, Tiensestraat 41 te Leu
ven 

Met minister Johan Sauwens, Magda Ael
voet, dhr Spilsti)ns (Febiac), dhr Pardon 
(NMBS) en dhr Deconink (moderator) 

KURSUS BRUSSEL 
TE DILBEEK 

VIAC (Vormingsinstelling Autonome Centra), 
Kroonstraat 1, te 1680 Lennik, organiseert een 
kursus over Brussel Deze kursus gaat door in 
Kultureel Centrum Westrand in Dilbeek, telkens 
van 19u 30 tot 22u 30 De reeks wordt deskundig 
begeleid door dr Paul De Ridder, archivaris bij het 
Algemeen Rijksarchief en archivaris van de St.-
Goedele-katedraal Als Brabander en Brusselaar 
heeft hij een eigen kijk op zijn stad en haar 
,,taalproblemen" 

Inschrijven kan door 500 fr te storten op rek nr 
979-4644691-45 (op naam van VIAC, Kroonstraat 1, 
1680 Lennik) met de vermelding „Kursus over 
Brussel" 

Wie een blijvende herinnering aan deze boeien
de reeks wil, kan gedurende de reeks de werken 
van dr De Ridder kopen 

1 Het andere Brussel, een afrekening met voor
oordelen Wommelgem, 1988, 2e bijgewerkte druk 
(495 fr) 

2 Brussel, geschiedenis van een Brabantse 
stad Brussel, 1988 Rijk gallustreerd (350 fr) 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — 30-jarige man met diploma kand 
Industr Ingenieur, aktieve kennis N F E , elemen
taire kennis van informatika, werkzoekend na 
beëindiging van tijdelijke kontrakten in overheids
dienst (kontrole der belastingen en Kinderbijslag
fonds), zoekt werk, bij voorkeur omgeving Brussel 
Onmid beschikbaar Voor inlichtingen zich wen
den tot senator dr J Valkeniers, tel 02/56916 04 

— GEZOCHT — Ik bezit een foto van een ,,Vlaams 
HUIS" Het huis heeft twee verdiepingen, bekroond 
met twee barokke trapgevels, onder de eerste 
,,Cinema Brouwerij", onderde andere ,,Oud Roe-
selare" Op de voorgevel pnjken twee grote span
doeken ,,Leve Borms" — ,,Wij willen Vlaanderen 
zelfstandig" 

In welke stad stond dit Vlaams Huis en van welk 
jaar zou de foto dateren'' Antwoord naar Swinnen-
Bruggeman, Elfjulistraat 63 9000 Gent 
(091/22 08 46) 

— GEZOCHT — Bediende/opvoedster (vr), gebo
ren 1958 Talenkennis Ned, Frans, notities En
gels, Duits Zoekt deeltijds werk als onthaaljuffrouw 
in Brussel Kontakteer kamerlid Daan Vervaet, tel 
02/519 86 94 (7u 30-12u ) Ref 9032 

— GEZOCHT— Bediende (vr) geboren 1967 Ta
lenkennis Ned , Frans, Engels Kennis van dakty-
lo, boekhouden, organisatie en tekstvenwerking 
Zoekt werk in Brussel of omgeving Kontakteer 
kamerlid Daan Vervaet, tel 02/519 86 94 (7u 30-
12u) Ref 89711 
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WB/1 
Briefschrijver Stroobant zou zich moeten 

verheugen over de nieuwe dinamiek van de 
VVB, m plaats van ongegronde verdachtma
kingen te spuien aan het adres van voorzitter 
Peter De Roover 

Met identieke „argumenten" als deze van 
Stroobant kan „bewezen" worden dat de 
huidige VVB-voorzitter een VU-man is Tot 
november 1987 was Peter De Roover een 
zeer aktief en gewaardeerd VU-bestuurslid 
Onlangs nog kreeg hij een interview in het 
tijdschrift van VUJO arr Antwerpen Mis
schien ter kompensatie voor zijn recensies 
van publikaties van VU-mensen' 

Waar Stroobant het vandaan haalt om 
VVB-hoofdbestuursleden te bestempelen als 
„ekstreem-rechts" en „onverdraagzaam", 
IS mij volstrekt onduidelijk Wellicht is het 
laatste eptheton eerder op de Leuvense 
briefschnjver van toepassing Het dunkt me 
dat Stroobant er een genoegen in schept om 
mensen in hokjes te stoppen 

HIJ ZOU beter enig respekt opbrengen voor 
personen die ongebonden en integer voor 
het Vlaamse zelfbestuur ijveren 

E. Meulepas, Antwerpen 

WB/2 
Ik heb mij vorige week flink geërgerd aan 

de lezersbnef van P S uit Leuven i v m de 
huidige VVB-leiding 

Zelf ben ik toevallig ook op de hoogte van 
de zienswijze en de visie van Peter De 
Roover op verschillende tema's in de samen
leving Maar men kan hem zeker met verwij
ten dat hij deze zou verkondigen m de VVB 

Een van de visies van De Roover is trou
wens dat de Vlaamse Beweging zich vooral 
moet baseren op het zelfbestuur-probleem, 
en zeker geen bepaalde maatschappelijke 
visie (welke dan ook), onder het mom van 
algemeen belang op te dringen als het enige 
Vlaams-nationale maatschappijbeeld 

Ik begrijp deze mening, alhoewel ik daar 
persoonlijk ook serieuze bedenkingen bij 
heb Maar beweren dat de VVB verworden is 
tot een groep ekstreem-rechtsen en onver
draagzamer, IS seneus bij de haren gegre
pen 

Iedereen is vrij mee aan de tafel te zitten 
bij de VVB en samen iets te maken van de 
Vlaamse emancipatiestrijd Maar als men 
telkens het werk overlaat aan diezelfde (mis
schien meer rechts denkenden') mensen, 
wie IS er dan in de fout ' 

Laat ons samen werken met VVB en het 
logge O W (waarin mede onder impuls van 
De Roover wat beweging is gekomen) om op 
6 mei in Brussel op te komen voor een beter 
demokratischer en autonomer Vlaanderen 
(in de teksten voor die betoging vind je 
trouwens mets dat naar ekstreem-rechts zou 
ruiken) 

Arnold Peeters, Berchem 

WB/3 
Met grote verbazing las ik in WIJ van 23 

feb de brief van ene Peter Stroobant uit 
Leuven over de vermeende Le Pen-konnek-
ties van het huidig VVB-direktie-komitee 
Volgens deze bnefschrijver zijn jongeren die 
het Vlaams belang onverkort en metterdaad 
willen verdedigen (en bijgevolg wel eens in 
botsing komen met partijpolitieke bereidheid 
tot het sluiten van allerlei kompromissen) 
„rechtsekst remisten" 

Als bewijs haalt hij het interview aan dat 
het partijblad van het Vlaams Blok had met 
VVB-voorzitter Peter De Roover en de boek
bespreking die deze ooit in 't Pallieterke 
wijdde aan het boek van Filip De Winter 
„Eigen volk eerst" Het heeft er alle schijn 
van dat de heer Stroobant beide met ofwel 
bijzonder vooringenomen heeft gelezen 

Want zowel (en vooral) m het interview en 

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. 

de boekbespreking stelt De Roover i m dui
delijk vragen bij het belang en de plaats van 
het Vlaamse eisenprogramma in de huidige 
politieke strategie van het Vlaams Blok en 
pleit hij onomwonden voor een pluralistische 
met-politieke Vlaamse beweging 

Bovendien heeft de VVB-voorzitter ten al
len tijde zijn bereidheid uitgedrukt om met 
iedereen van welke gezindheid in dialoog te 
treden, zodat het verwijt van gebrek aan 
pluralisme bepaald vals klinkt 

Trouwens ik wacht met spanning op een 
even uitgebreid interview met de VVB-voor
zitter in WIJ 

Renaat van Beeck, 
Oud-voorzitter VU-Berchem 

VVB-hd 

DISKRIMINATIE 
Onlangs werd te Antwerpen het belas

tingsreglement gewijzigd Niet-inwoners van 

Groot-Antwerpen moeten dubbel zoveel be
talen om bijvoorbeeld een adresje te laten 
opzoeken door de bevolkingsdiensten Deze 
mensen moeten nu de identiteitskaart vra
gen voor één adresje' Dit is voor ons zuivere 
disknminatiei Wat gaat er nog volgen' Over 
de parkeermeters wordt al onderhandeld 
Later misschien het openbaar vervoer, de 
bioskopen, de fnturen, de kafe's' Dit kan 
toch met voor de grootste stad van Vlaande
ren en van het federale België i 

Oh ja, indien er grote bedrijven zijn die met 
in Antwerpen gevestigd zijn en die jaarlijks 
tientallen tot honderden adressen laten op
zoeken door de bevolkmgsdiensten, zij kun
nen die aan ons (VUJO-Merksem) bezorgen 
WIJ laten ze opzoeken door de bevolkmgs
diensten en WIJ vragen 65 fr i p v 110 fr Het 
kost u maar 10 fr per adres meer i p v 55 fr 
WIJ zullen het geld gebruiken om politieke 
akties te voeren tegen deze disknminaties 

Wedden dat deze komedie zeker 10 000 fr 
gaat opbrengen voor onze arme stadskas' 
Arm, arm Antwerpen i 

VUJO-Merksem 
(ingekort) 

DOORBRAAK 
WIJ heeft in het nummer van 16 feb j I 

geblunderd, maar kon het met weten Ter
wijl de WIJ-abonnee kon lezen dat Door
braak, het blad van de Vlaamse Volksbewe
ging, een antwoord van minister Schiltz op 
een verschenen artikel weigerde op te ne
men, rolde een nieuw Doorbraak-nummer 
van de persen, met daarin een volledige 
bladzijde gewijd aan het antwoord van de 
vice-premier Men kan ons natuurlijk venwij-
ten met meteen onze hele redaktionele olan-
ning overhoop te zetten wanneer een minis-
tenele bnef in de bus valt, maar met dat we 
de dialoog zouden weigeren (Dialoog, dus 
ook dit keer een weenwoord van ons bij de 
tekst van Schiltz) 

In uw giftig stukje lezen we o m dat wij 
onze lezers foute informatie over Brussel 
zouden opsolferen Ik citeer uit de bnef van 
Schiltz ,,De formulenng van gewaarborgde 
mmimumvertegenwoordiging in schepenkol-
leges is blijkbaar een journalistieke foute 
simplifikatie geweest van mijn oorspronkelij 
ke tekst" De vice-premier bevestigt dus, 
zoals WIJ in Doorbraak hadden geschreven, 
dat de Knack-test terzake wel degelijk fout 
zat en met de onze' 

Onze staatshervorming heeft ingewikkel
de strukturen gebaard, maar misschien zou 
de WIJ-redaktie haar vice-premier eens kun
nen kontakteren, alvorens te schrijven welke 
informatie ,,duidelijk fout" is 

Ik stel voor mij te straffen omdat wij de 
tekst van de minister drie Doorbraak-num-
mers hebben laten wachten door deze bnef 
pas binnen drie weken af te drukken 

,,Sans rancune" zouden we in ware pacifi-
katiegeest durven zeggen 

Peter De Roover, 
voorzitter Vlaams Volksbeweging 
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NEDERU\NDS IN 
DUITSLAND 

Ik weet met of de bijdrage Nederlands in 
Duitsland van jan '90 veel zoden aan de dijk 
zal brengen Intussen verklaren de Westduit-
se Kultursmmisters te Bonn hun nieuw plan 
naast de bekende vreemde talen op school, 
Wil men straks ook de minder bekende doen 
aanbieden, en wel al in de lagere school, 
derde en vierde leerjaar Natuurlijk wordt de 
taal der 20 milj buren in Nederland en 
Vlaanderen helemaal met vermeld Het gaat 
om Spaans en Portugees' Het is te gek om 
los te lopen Dit Spaans of Portugees wordt 
namelijk in de sekundaire school met onmid
dellijk gevolgd of opgevangen en verder 
aangeboden De kinderen raken het dan ook 
al gauw weer kwijt, het Spaans kan men 
namelijk pas in de hoogste klassen in heel 
wat gymnasia leren Het Portugees echter is 
praktisch onbekend op de Duitse lesroos-
ters Om beide talen te oefenen, zou men 
twee of meer dagen moeten reizen, en zelfs 
als handelstalen halen zij het bijverre met 
van het Nederlands dat trouwens nog de 
eerste toeristentaai m de BRD is 

Nederland en Vlaanderen zouden dus op 
hun zaak moeten letten De tijd is gunstig 
voor de invoenng van nieuwe schooltalen in 
West-Duitsland, en het Nederlands hoeft 
deze goede kans met te missen Een perma
nent kuituur- en taaioffensief bij de Duitse 
Kultuurministers m de kultureel autonome 
Bundeslander zou inderdaad met zonder 
sukses blijken — als je maar durreft' Een 
goede buur is trouwens beter dan een verre 
vriend 

J. Kempen, Wachtberg-Pech 

DIT IS BELGISCH 
Luister en kijk RTBF en vergelijk met BRT, 

waar de B voor Belgisch blijft staan, terloops 
BRTN bij voorkeur, de V is zo eng en 
nietszeggend 

De industrie vertikt het om van Vlaanderen 
te spreken ze vlagt liever vreemd of Bel
gisch of met de Europese vlag Tweetalig 
weinig of nooit, liever slecht Engels' Ook de 
middenstand en de kleinhandel is daardoor 
aangetast De industriezones rond Brussel in 
het Vlaamsbrabantse land zijn verdoken 
Brusselse (Franse) lekkende olievaten De 
olievlek werkt nog steeds maar heeft zich 
verdekt opgesteld Daar kan geen verande
ring in komen of er moet harde aktie gebeu
ren (Nog eens aan Grammens denken'' 
Hoewel "7) 

Praten doen en schrijven over de mizene 
bij andere volkeren'' En voor wanneer iets 
voor de mizenemensen van ons eigen volk'' 
Een ernstige grootscheepse aktie reuze-
werk, IS dringend en moet op allerlei manie
ren aangepakt ook tot in het parlement 

VNOS mag wat minder naïeve beelden 

bezorgen Buitenlanders, die kijken, lachen 
of halen hun schouders op' 

Het kultuurcentrum van Wemmei, de 
Zandloper, op een strategische plaats gele
gen het Centrum van de Vlaamse Gemeen
schap m een faciliteitengemeente blijft maar 
haperen Vlaams'' Is er wat zoek( er is toch 
een overtuigde Vlaming in funktie'') Verder 
IS het gehalte nogal populair gehouden, even 
gaan kijken naar Diibeek en Strombeek zou 
met slecht zijn (ingekort) 

Jaak Verbesselt, Wemmel 

BROESSE 
In verband met uw artikel „Taalstrijd in de 

broesse (WIJ, 16 feb '90), zoek ik al jaren 
tevergeefs naar het woordje ,,broesse 
(brousse)" in Van Dale Het is enkel terug te 
vinden in „Nijfhoffs Zuidnederlandswoor-
denboek" Het stamt uit het Belgisch kolo
niaal taalgebruik — zoiets zoals Brussel 
soms over Vlaanderen spreekt — en de 
juiste woorden hiervoor in het Nederlands 
zijn oenwoud, jungle en nmboe Dat dit 
laatste woord uit het Nederlands koloniaal 
verleden stamt en van oorsprong uit Maleisië 
IS, zal de Nederlanders (met Van Dale aan 
het hoofd) een boon wezen Dus opgelet, we 
zenden niemand meer naar de broesse en er 
komt ook niemand meer uit de brousse 

Walter A.P. Soethoudt, Antwerpen 

GELUKWENSEN 
Ik wil hierbij dhr Coveliers gelukwensen 

voor zijn lofwaardige pogingen die hij aan de 
dag legt om 

a) Eindelijk een stap nader te komen 
betreffende de ,,bende van Nijvel" Ik stel 
echter vast dat het gros van zijn kommissie-
kollega's meer op het rem, dan op het 
gaspedaal gaan staan 

b) Om zijn grote ijver en betrachting om de 
vunzige stal(len) in het Brusselse eens goed 
uit te mesten Ook hier ben ik eerder pessi
mistisch, wanneer ik gezien heb dat de, in 
die vuile zaken de meest geviseerde (VDB) 
om hem met te noemen, die men zonder 
twijfel een financieel-knmineel mag noemen 
die de staat voor tientallen miljoenen heeft 
bestolen, en dat heerschap op de eerste rij 
zit tijdens de nieuwjaarstoespraak j I van de 
koning, hoofd van die bestolen staat, dan is 
het voor mij duidelijk waar de kapstok staat, 
waar de dekmantel(s) der liefde staat 

Camiel Vandenbroucke, Brugge 

VLAAMS BRABANT? 
Op 11 september '89 diende het Vlaams 

Blok een voorstel van dekreet in om het 
Nederlandstalig karakter van zekere ge
meenten in Vlaams-Brabant te beschermen 

In art 3 worden deze gemeenten opgesomd. 
daarbij vinden we Herent bij Leuven Zo
doende laat het kamerlid opmerken dat hij de 
betrokken toestand helemaal met kent Hij 
laat een gemeente zoals Keerbergen onge
moeid, waar de verfransing en de grondspe-
kulatie nog steeds een gevaar blijven Zo zie 
je maar weer hoe oppervlakkig deze partij 
reageert 

J.V., Kessel-Lo 

TAPTOE 
De afdelingsbesturen van Bertem en Leef-

daal wensen fomieel te protesteren tegen de 
denigrerende toon die in WIJ van 19 jan j 1 
werd gebruikt in het stukje „Zangfeest" op 
biz 6 De blijkbaar als leuk bedoelde schimp
scheut in de richting van het zgn ,,taptoe
nummertje", dat wordt afgedaan met „En 
waar de tijd bleef stille staan", is volkomen 
misplaatst Als „Clouseau" zijn plaats heeft 
op een Zangfeest als suksesrijke Vlaamse 
groep, dan horen daar ook genoemde drum
band en muziekkapellen nog steeds thuis 
Terloops, het grootste deel van die groepen 
bestaat ook uit tieners, die met op Clouseau 
hebben gewacht om naar het Zangfeest te 
komen 

VU-Bertem-Leefdaal 

ABORTUS 
Ik ben tegen abortus omdat ik van het 

leven hou Maar ik wil ook konsekwent zijn 
het leven begint bij de bevruchting en met na 
een paar weken Het leven na de geboorte 
moet ook geschermd worden Het verkeers
reglement bijvoorbeeld beschermt de sterk-
sten, met de kinderen, fietsers en voetgan
gers Industriële vooruitgang zorgt voor wel
vaart maar vernietigt onze gezondheid en de 
natuur waann wij leven De legerdienst is 
verplicht een achttienjange wordt plots ge
degradeerd tot kanonnevlees Kortom na de 
geboorte wordt de mens tot de konsumptie-
goederen gerekend 

Wie heeft het lef sankties te eisen tegen 
pro-abortusstemmers zonder op te staan 
voor de afschaffing van de doodstraf Kan 
men tegen een wetsvoorstel zijn dat ons 
geen verplichtingen oplegt'' Abortus mag 
natuurlijk met gepropagaeerd worden, daar
om mogen de kosten met door het zieken
fonds terugbetaald worden De ouders in 
moeilijkheden en hun kinderen moeten daar
entegen positief gediskrimineerd worden 
met geldelijke en morele steun Geweigerde 
kinderen moeten gepaste opvang krijgen en 
mogen met beperkt worden in hun studiemo
gelijkheden 

Ik wens de parlementsleden nog veel 
moed Ik hoop dat ze zich met het probleem 
met te slapen leggen maar nog eens diep 
nadenken vóór ze ja of nee zeggen 

H. Van Ransbeeck, Dendermonde 
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EmnMQxmmï 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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 
'3 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04-42 39 16 

drukkerij 

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

A 
y ^ 

^DEVRIESE^ 

1 ^ 
L\ 
B^ 

baron ruzettelaan 78 
^ 8320 brugge 4 A 
j ^ ^aan brugge - oostkainp^| 
• ^ ^ 0 5 0 / 3 5 74 04 ^ | H 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE : 
moderne app en villa's 

in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VijfhuJzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol-
l<unststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair, j 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat bet 
doorvoer en niet-reflekt 
in de hoogte versteibcj 
atie is er een ideal 

Verzonken kabel-
bovenbloden die 

,Voor elke v^/erksitu-

FLEXIBIUTEIT ^ ^ ^ p f 
Met één enkel ojÊÊ^KÊ^n een beperkt aontal 
bladen kon je cpiWanten uit bij aanbouv^/ en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke ^ o v o u d werkt sterk kostenbesparend. 

VRAAG ONZE FOLDER! 

kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

MECHELEN Industrif 
Toonzalen open ^'r 

. BRUSSEL Montov 
rtoonzalen o p ^ 

ördl l tel. (015)21 10 00 

tel, (02)512 99 18 


