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Ook voor u 
wordt 1990 

een echt KB-spaarjaar. 
De nieuwe 

KB-kasbons zijn er. 
Kasbons op 5 jaar: 

mm 
Kasbons op 3 jaar: 

WA 
'Voortaan slechts 10% roerende voorheffing! 

Belangrijk voor trouwe KB-kasbonspaarders: 
KB- en Fidisco-kasbons uitgegeven vanaf 15 november 1989 

kunt u omruilen tegen kasbons met de nieuwe verhoogde rente. 

Beter met de bank van hier. 



EERST DIT 

7.500.000.000.000 

O
M en bij 7.500.000.000.000 franken. Dat is de 
omvangrijl<e schuldenberg waartegen ons land 
angstvallig aankijkt. Hoe is het in godsnaam ooit 
zover kunnen komen? Besef immers dat die 
7.500 miljard heel konkreet neerkomt op 120 
procent van het bruto nationaal produkt. VU-
Begrotingsminister Hugo Schiltz becijferde de 
periode die nodig is om tot het meer aanvaard
baar percentage van zo'n 80 t.h. van het BNP te 
komn. waarbij dient aangestipt dat dit nog 30 t.h. 
boven het Europees gemiddelde ligt. Een kada

ver-besparing dit jaar van 250 miljard brengt ons bij de kaap 
van 80 t.h. in 2005. Een jaarlijkse besparing van 55 miljard — 
gelijk aan de gemiddelde inspanning tijdens de periode 1981-
1987 — leidt naar eenzelfde tijdstip. Een strak blokkeren van 
alle uitgaven, volgens de inflatiengrm, ook deze voor de 
sociale zekerheid, brengt de hoopvolle 80 t.h. reeds (?) in 
2000. 

Hoe is het inderdaad ooit zover kunnen komen? Die 
dodende erfenis draagt de handtekening van de drie traditio
nele partijen, inbegrepen de nu hardkelende liberalen. Jaren
lang, ook in de moeilijke krisis-zeventiger jaren, hielden zij de 
bevolking golden sixties dromen voor. 
Een haast onbetaalbare illusie, zo blijkt 
vandaag. Maar daarom ineens kazak 
keren en liberaal stellen dat elke droom 
naar de verdomhoek moet, is evenmin 
korrekt. De demokratische, sociaal
rechtvaardige roeping van onze staat 
mag en kan niet prijsgegeven worden. 

Nu reeds twee jaar na mekaar slaagt 
de regering erin het begrotingstekort 
zichtbaar af te bouwen. De 12 t.h. van 
het bruto nationaal produkt bij de aan
vang van de tachtiger jaren werd aldus 
gehalveerd tot 6 t.h. De gezondmaking 
zet zich onverdroten verder. De gunsti
ge ekonomische konjunktuur is daarbij 
te vriend, maar toch diende dit jaar nog zo'n 100 miljard 
uitgaven geschrapt. Hoog boven dit alles torent echter onze 
schuldenberg, die 7.500 miljard. Elk opwaarts rukje van de 
rentevoet, hoe luttel ook, doet de staatskas daveren op de 
grondvesten. Dit jaar alleen reeds moet gerekend worden met 
een meer-rentelast van 126 miljard. 

De voorbije begrotingskontrole heeft dit spookbeeld niet 
weggewerkt. Van een kontroleronde moet dat ook niet 
venwacht. Het opstellen van de begroting voor volgend jaar 
wordt er wél heel wat beslissender op. De verstikkende rente
uitgaven grijpen meer en meer naar de keel van de staatsfi-
nanciën. Een mission impossible? 

Neen, zegt CVP-voorzitter Van Rompuy, op voonwaarde dat 
er echte strukturele besparingen doorgevoerd worden. Hoe 
korrekt ook, deze uitspraak is niet meer dan kafeepraat. Hij 
weerklinkt alom. Bij de vakbonden, zelfstandigen en werkge
vers, bij de artsen, patiënten en ziekenfondsen, bij de 
werklozen en werknemers, en noem maar op. Alleen... allen 

doelen zij op een andere strukturele ingreep. Vooral een 
ingreep bij de gebuur, niet bij zichzelf. 

Er zal politieke moed, heel veel politieke moed nodig zijn 
om, in rechtvaardigheid, struktureel in te grijpen. Op alle 
overheidsdomeinen en ondanks de toevallige drukkingsgroe-
pen. Erg veel maneuverruimte heeft de centrale staat niet. 
Alle uitgaven dienen getoetst, alle heilige huisjes afgeschaft, 
alle privilegies teruggedraaid, alle tussenkomsten gewikt en 
gewogen, alle opdrachten geëvalueerd. 

Starten we een kleine reeks van voorbeelden bij de vele 
kostelijke perversies die de politieke verzuiling meebrengt. 
Dat steeds meer aanzienlijke gemeenschapsgelden worden 
afgewenteld voor politieke machtsbevestiging, vergt zelden 
een bezinning. Een strukturele ingreep tegen deze kwaadaar
dige kanker dringt zich op. Maar wat met de politieke moed ? 

Op alle terreinen, gaande van sociale voorzieningen tot 
fiskaliteit, moet oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgel
den bestraft worden. Kan het nog langer dat de goeddraaien-
de ekonomie niet tot meer-inkomsten leidt? Rekening hou
dend met de verbeterde konjunktuur bracht 1989 ruim 25 
miljard minder op voor vadertje staat. Het on-ontwarbaar 
geheel van fiskale maatregelen deed een nieuwsoortige 

spitstechnologie ontstaan, dienstig 
vooral voor de bedrijven om zichzelf 
een gunstig belastingsklimaat te 
scheppen. De aangroei van de eenper
soonsvennootschappen en de carrou
sel met de Italiaanse obligaties liggen 
in het verlengde hiervan. Kortom, een 
onaanvaardbare toestand. Maar wat 
met de politieke moed? 

Eenzelfde verschijnsel van spits
technologie doet zich voor op het vlak 
van de sociale zekerheid. De kleine 
wettelijke achterpoortjes worden voor 
sommigen tot een sport, tot schade 
uiteraard van de echt hulpbehoeven
den. Welk weldenkend mens kan er 

nog langer bij dat toename van arbeidsbanen en afname van 
werkloosheid toch stijgende werkloosheidsuitkering met zich 
brengen? Ook op het sociale terrein is een rechtvaardige 
heroriëntering aan de orde. Maar wat met de politieke moed ? 

Eerder dan de noodzaak ,,strukturele ingreep" zal de 
noodzaak ,,politieke moed" vooraan staan bij het opstellen 
van de begroting voor 1991. Want wat in essentie nodig is, is 
een nieuw beleidskoncept, gedragen door moedige volks
vertegenwoordigers en gesteund door een brede konsensus 
bij de bevolking. Dat koncept moet boven elke partij of 
drukking staan, oog hebben voor het rechtvaardige en het 
reële, wars zijn van elk misbruik zelfs oneigenlijk gebruik. Is 
de politieke moed daartoe niet voorhanden, dan gaat deze 
generatie van,.verantwoordelijken" de geschiedenis in als de 
generatie die 7.500.000.000.000 franken afwentelde op eigen 
kinderen en kleinkinderen. 

Johan Artois 
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INHOUD 

9 De BRT blijft hardnekkig vol
harden in de Belgische boos
heid. Het is vooral de CVP die 
een naamverandering in VRT 

in de weg staat. 

^ ^ ^ De Vlaamse regering 
T i l heeft voorstellen klaar 

I ^J om de Gewestelijke Ont
wikkelingsmaatschappij

en (GOMs) te reorganiseren. Er 
schuilt echter een rooms-rood ad
dertje onder het gras. 

11 Johan Sauwens heeft het 
ontwerpdekreet klaar dat 
de oprichting van één 
Vlaamse Vervoersmaat

schappij mogelijk maakt. 

^ ƒ ^ Op 21 maart, bij de aan-
I J vang van de lente, start 
I ^ ^ het ankermoment Leefmi

lieu. Onder het motto 
,,Meer doen voor groen" werkte de 
milieucel van de Volksunie aktiebro-
chuurtjes uit rond de afvalproble-
matiek, de waterverontreiniging en 
natuur en landschap. 

^ p i De Dender stinkt. Zoveel 
n 1 % is duidelijk. VU-kameriid 
I ^ ^ Jan Caudron klaagt dit al 

jaren aan: De Dender is 
een biologisch doodzieke rivier. Het 
relaas van dit niet al te denderend 
verhaal deze week in WIJ. 

J ^ ^ Op de Balkan wonen nog 
M I andere volkeren dan Sla-

^^ I ven. Tussen hen bestaat 
onderling veel verschil. 

Onze specialist terzake Karel Jan-
segers geeft een verhelderend 
overzicht. 

f \ ^ Volgende week is het 
3 ^ weer zover: zondag 

^ ^ 25 maart zal het Antwerp
se Sportpaleis andermaal 

op z'n grondvesten daveren, de 
53ste editie an het Vlaams-natio
naal Zangfeest grijpt er plaats. Een 
programmaoverzicht 

ƒ ^ ^Ê De jeugdboekenweek 
J i ging van start (16/3 tot 31/ 

^ f 3). Uitgever Walter Soet-
houdt geeft enkele kriti

sche beschouwingen bij dit gebeu
ren. 

f\ f\ Tegen AC Milaan overtrof 
V U '̂ ®* ^ Mechelen van F. 

^ ^ Van Hoof zichzelf. Een 
uur lang was Malinwa de 

betere van de Europese kampioe-
nenploeg van Berlusconi. 

fy ^ Filmnieuws. De prent 
J T ,,Glory" is een bloedstol-

^ ^ I lende ode aan de zwarte 
soldaten die in de Ameri

kaanse Secessieoorlog aan de zijde 
van de Noordelijken vochten. 

Omslagfoto Ronald Szommer 
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DOORDEWEEKS 

Alle flaminganten hebben ongetwijfeld reeds gehoord dat het Aktiekomitee 
Vlaanderen '90 op 6 mei een grootscheepse manifestatie organiseert in de 
Vlaamse hoofdstad Brussel. De VU zegde al een hele tijd geleden haar 
medewerking toe. Het arrondissement Antwerpen wil de solidariteit van de 
Volksunie ekstra onderstrepen door de verkoop van deze plakbrieven (60 X 
90), zwarte letters op gele achtergrond. Ze kunnen besteld worden aan de prijs 
van 750 frank per 100 stuks op het Arrondissemenssekretariaat, J . Liesstr. 2 te 
2018 Antwerpen (tel. 03/238.82.08) vóór 28 maart. 

UNIVERSITAIR 
ONDERWIJS 

De Limburgse Volksunie organiseerde af
gelopen zaterdag een diepgravend kollokwi-
um over het universitair onderwijs m het 
algemeen en het universitair onderwijs in de 
provincie Limburg in het bijzonder VU-se-
naatsfraktieleider Rik Vandekerckhove wees 
er in zijn inleiding op dat Limburg bij de 
vonge universitaire ekspansie slechts een 
musse-ei gekregen heeft, terwijl Nederlands 
Limburg een ganze-ei kreeg De nieuwe 
plannen van Coens werden scherp afge
keurd Coens wil in het LUC de kandidaturen 
uitbreiden naar toegepaste wetenschappen, 
landbouwwetenschappen en informatika 
„Ze veroordelen het LUC tot een kandidatu-
rencentrum", aldus Vandekerckhove 

VU-voorzitter Jaak Gabriels hield een ste
vig pleidooi voor de integratie van de Ekono-
mische Hogeschool Limburg in het Limburgs 
Universitair Centrum Gabriels kondigde 
dienaangaande een wetgevend initiatief aan 
in de Vlaamse Raad Ook de VU-voorzitter 
verwees de plannen van Coens resoluut naar 
de prullenmand „Het voorstel van Coens is 
belachelijk, onaanvaardbaar en politiek met 
ernstig Wij wensen met dat het LUC een 
filiaal wordt van een andere universiteit " 

WIJ komt over veertien dagen in een 
temanummer over Limburg uitgebreid terug 
op de problematiek van het universitair on
derwijs in Limburg en het VU-kollokwium 
hierover in Diepenbeek 

LANDBOUW 
De Parti Socialiste heeft een politiek offen

sief ingezet voor de federalisering van de 
landbouw Bij de regenngsonderhandelin-
gen voof Martens VIII had de Volksunie dit 
tema samen met de Waalse socialisten op 
tafel gegooid Beide partijen botsten toen op 
een halsstarrig veto van de CVP, zeg maar 
de Boerenbond 

Volgens de PS blijkt de Waalse rijkdom 
aan landbouwgrondstoffen lang met uit de 
toegevoegde waarde De wanverhouding ten 
nadele van Wallonië (de PS spreekt van 380 
miljard tegenover 150 miljard) is volgens PS-
senaatsfraktievoorzitter Colllignon het ge
volg van het eenrichtingsbeleid van de cen
trale overheid inzake landbouw De franstali-
ge socialisten voelen zich op landbouwge
bied een kolonie van Vlaanderen De PS eist 
daarom nu de overheveling naar de gewes
ten van de landbouwbevoegdheden 

Het IS duidelijk dat vooral de Boerenbond 
daar vooral bij te verliezen heeft De VU 
steunt de PS in haar eis voor de federalise
ring van de landbouw De vraag moet alleen 
gesteld worden of de analyse van de Waalse 
socialisten met aan de eigenlijke kwestie 
voorbijgaat op landbouwvlak wordt Wallonië 
met gekoloniseerd door Vlaanderen, maar 
wordt België gekoloniseerd door de Boeren
bond 

OP ZESTIEN MET DE 
AUTO 

Een groep verkeersdeskundigen die zich 
op het kabinet van minister Dehaene bezig 
houdt met het aanpassen en hervormen van 
de rijopleiding in ons land heeft het ophefma
kende voorstel gelanceerd om jongeren van
af 16 in plaats van vanaf 18 met de auto te 
laten leren rijden 

Volgens de werkgroep zijn de resultaten 
van een gelijkaardige maatregel in Frankrijk 
bijzonder bevredigend Vooraleer een 16-
jarige met de wagen op de openbare weg 
mag, moeten er echter een hele reeks voor
waarden ven/uld worden Ten eerste moet 
men in een voorafgaand eksamen over de 
verkeerstheone geslaagd zijn Maar zelfs 
dan mag de jongere uitsluitend met een 
familielid de baan op Alleen rijden wordt 
uitgesloten Na twee jaar moet het praktisch 
eksamen afgelegd worden 

In de tussentijd moet de jeugdige rijder 
zich een aantal keren met zijn familielid-
begeleider o een erkende rijschool aanbie
den, waar de voomitgang wordt nagegaan 
De jongeren zouden zich ook moeten hou
den aan een snelheidsbeperking van hon
derd kilometer per uur, en moeten een totaal 
alkoholverbod in acht nemen 

Ook de VU denkt aan voorstellen om de 
verkeersveiligheid te verhogen en de trage

dies van de jonge weekenddoden in het 
verkeer te verminderen Het partijbestuur 
besliste tot de oprichting van een werkgroep 
van interne en eksterne verkeersdeskundi
gen (zie mededeling van het partijbestuur) 

DEWAEL HELPT 
LEVENSLIJN 

Minister van Kuituur Patrick Dewael heeft 
voor een primeur gezorgd Hij gaf volgens De 
Morgen aan de administratie de opdracht 
een bnef te sturen aan alle erkende jeugd
verenigingen om hun aandacht te vestigen 
op de aktie Levenslijn van VTM 

Dewael geeft aldus voor het eerst (Vlaam
se) overheidssteun aan een pnve-imtiatief 
Dat VTM hiermee bevoordehgd wordt tegen
over de privé-initiatieven van andere organi
saties, vindt men op het kabinet Dewael 
geen bezwaar Andere organisaties hebben 
nog nooit een beroep gedaan op de liberale 
gemeenschapsminister Indien ze dat in de 
toekomst wel zouden doen, dan zal het 
kabinet de voorstellen naugezet onderzoe
ken, zo wordt gemeld 

De omroepideeen van Dewael kennende, 
kan het toch bezwaarlijk toeval genoemd 
worden dat hij net de kantatieve aktie van 
VTM ondersteunt, hoe lovenswaardig ze ook 
IS, en met die van 11 11 11 of Broederlijk 
Delen 
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LITOUWEN 
ONAFHANKELIJK 

Litouwen riep zichzelf uit tot een onafhan
kelijke soevereine staat. De leiding van de 
nationalistische beweging Sajudis zegden 
dat de uitroeping van de onafhankelijkheid 
Litouwen het recht geeft zich als soeverein te 
beschouwen en onderhandelingen te begin
nen met het Kremlin over de manier waarop 
men tot de grote boedelscheiding kan over
gaan. Sajudis-leider Vytautls Landsbergis 
werd verkozen tot president van Litouwen. 

Het VU-partijbestuur was er maandag als 
de kippen bij om Landsbergis en Sajudis 
hiervoor geluk te wensen. „De Volksunie is 
bijzonder verheugd dat het Litouwse voll< na 
jaren van horigheid onder de vleugels van 
het Sovjet-imperium zijn zelfbeschikking te
rugkreeg", stelde voorzitter Gabriels na het 
partijbestuur. De VU nodigde meteen een 
delegatie van Sajudis uit naar Vlaanderen, 
om de Baltische nationalistische bevrijdings
beweging vertrouwd te maken met het fede
rale denken. Het VU-partijbestuur verzocht 
de Belgische regering ook om het onafhan
kelijke Litouwen onverwijld te erkennen. 

BIJNA-KERNRAMP 
Vlaanderen ontsnapte deze week ternau

wernood aan een kernramp. Aan de kerncen
trale van Doel gebeurde een ongeval met 
een zware tientonner die met een vracht van 
zeven splijtstof-elementen de kerncentrale 
uitreed. Op de weg naar de ekspressweg 
Antwerpen-kust raakte het stuurmechanis-
me van de vrachtwagen defekt. Tegen 20 
kilometer per uur sukkelde het gevaarte 
vrolijk de sloot In. 

Gelukkig begaf de loden kontainer met de 
radio-aktieve stoffen het niet. Indien dat wel 
het geval was geweest, zou dat een ramp 
geweest zijn, geeft men op de kerncentrale 
van Doel zelf toe. Weer een bewijs dat 
kernenergie veel te gevaariijk Is. Volgens het 
ophefmakende rapport Hoe is de wereld er 
aan toe? van het Worldwacht Institute van 
Lester Brown, zal kernenergie als alternatief 
voor de energie uit fossiele brandstoffen 
(gas, kolen, petroleum) wegens maatschap
pelijke en politieke redenen afgeschreven 
worden. 

NAAIMACHINES 
Deze week werd de Inzamelaktie Naaima

chines voor Burundi van Jo Geens afgeslo
ten. Jo Geens Is de echtgenote van minister 
van Ontwikkelingssamenwerking André 
Geens. 

De akfie werd (voorlopig) besloten met het 
vertrek van een volledige kontainer met een 
hondertal mechanische naaimachines en 
grote hoeveelheden nieuwe stof naar de 
Burundese hoofdstad Bujumbura. De verde
ling van de machines ter plaatse zal gebeu-

De aanhangers van de Litouwse nationalistische beweging Sajudis hebben 
redenen te over om tevreden te zijn. Het parlement riep zondag in de 
hoofdstad Vilnius de onafhankelijkheid van Litouwen uit. Sajudis-leider 
Vytantis Landsbergis werd verkozen tot president. Vaarwel USSR! (foto ap) 

ren door de ontwikkelingshelpers en hun 
plaatselijke medewerkers. 

De aktle, georganiseerd door SOS Zieken
huizen en Doemee, was vorig jaar in augus
tus gestart. Na een rondreis door Burundi 
had Jo Geens zich voorgenomen Iets te doen 
aan een paar heel eenvoudige noden In de 
Burundese families. Een naaimachine maakt 
de Burundese vrouw zelfstandig, bezorgt 
haar een inkomen, geeft haar, hoe beperkt 
ook, een stukje eigenwaarde. De aktle startte 
In Zottegem en omgeving en werd een onver
hoopt nationaal sukses. 

Honderden en honderden machines wer
den in het Vlaamse land opgehaald door 
SOS Ziekenhuizen en Doemee. De beschut
te werkplaatsen van Mariasteen waarvan 
Doemee een onderdeel is, zorgden voor de 
nodige herstellingen. 

STAGIAIR BIJ 
SCHILTZ? 

In een open brief aan de voorzitter van de 
CVP-jongeren Ludwig Caluwé nodigt vice-

premier en begrotingsminister Hugo Schiltz 
de jongerenvoorzitter uit om enkele maan
den stage te komen doen op zijn kabinet. 
Schiltz Is het namelijk niet eens met de 
analyse van de begrotingskontrole die Calu
wé de wereld ingestuurd had: „prutswerk". 

„Veronderstellen dat het korrigeren van 
een begroting met 27 miljard een lacheding 
is of dat het handhaven van het netto te 
financieren saldo op het voorgenomen peil 
ondanks een meeruitgave aan rentelasten 
van 37 miljard lamentabel is, komt mij als 
intellektuele analyse vreemd voor", aldus 
Schiltz. De VU-vice-premier mist In het kom-
mentaar van Caluwé ook konkrete en reali
seerbare maatregelen om het begrotingste
kort sneller en drastischer terug te schroe
ven. 

Met de stage op het kabinet van Begroting 
krijgt de CVP-jongerenvoorzitter „een kans 
om nuttige ervaring op te doen voor zijn 
verdere karrière", voegt Schiltz aan zijn 
uitnodiging toe. Hopelijk wil de stagiair wat 
bijleren. Want als hij é la Verhofstadt de 
publieke opinie over de begrotingssituatie 
zand in de ogen blijft strooien, ziet het ervoor 
het politiek fatsoen weer een beetje slechter 
uit. 

WIJ 16 MAART 1990 6 



KORTWEG 

• In Chili ruimde de Pinochet-diktatuur 
de baan voor de verkozen burgerpresi
dent Patricio Aylwin. l>inocitet was in '73 
na een bioedige staatsgreep aan de 
mactit gekomen. Aylwin drukt op de 
noodzaak van nationale verzoening. 

• De ttaliaanse kommunistiscite parti), 
de PCi, zegt )iet kommunistne vaarwel 
en zal worden omgevormd tot een nieu
we partlf met sociaai-demokratisciie 
grondslag. De PCt is de op een na 
grootste parti] van Italië. 

• Generaal Prosper Avrlt droeg zijn be
voegdheden als president van Haïti 
over aan generaal Herard Abraham. 
Deze laatste installeerde een tijdeiijke 
burgerregering onder het presidents
schap van Herta Troulllot, rechter van 
het Haittaanse hooggerechtshof. 

• Het zal je maar overkomen: een blan
ke Amerikaanse vrouw deed beroep op 
een spermabani( om alsnog een kind 
te krijgen van haar inmiddels overleden 
bianke echtgenoot. Verrassing bl{ de 
geboorte: de gezonde baby was zwart 

• VDB en de gepensioneerde BOB'er 
Franccrts Raes bestoken elkaar met aars-
klachten wegens eerroof en smaad. 

• In '88 gaf meer dan de helft van de 
zelfstandigen een belastbaar inkomen 
aan van minder dan 250.000 frank, of 
minder dan het bestaansminimum. Zi]n 
de zelfstandigen zo arm, trekken ze 
zoveel af, of werken ze zoveel in het 
zwart? 

• Volgens Eurokommissaris Van 
Miert bewijzen de Duitsers nog slechts 
lippendienst aan de Europese integra
tie. Van Miert vond trouwens dat er 
inzake de Duitse hereniging te weinig 
overleg was en hij spaarde vooral zijn 
kritiek op de Navo niet. IHet Is nog eens 
bewezen, aldus Van Miert, als het er 
echt op aankomt, hebben de kleine lan
den In de Navo niets, maar dan ook niets 
te vertellen. 

• Gorbatsjov behaalde in het Kongres 
van Volksafgevaardigden twee zeer be
langrijke overwinningen: de USSR zal 
een president (bijna zeker Gorbie zelf) 
krijgen met uitgebreide bevoegdheden. 
En er komt een einde aan het machts
monopolie van de KP. Gorbatsjov 
noemde deze beslissingen de „belang
rijkste In de geschiedenis van onze re
gering". 

• De Palestijnse kwestie zorgde in Is
rael voor het eerst voor een regelrechte 
regeringskrisis. 

• Het poets- en anderiioudspftrso-
neel van de vrije s«^olen ontvangt vol
gens het ACV zo'n 50.000 frank minder 
dan de kollega's in het gemeenschaps
onderwijs. Dit personeel wordt niet door 
de overheid betaald, maar door de 
scholen zelf, die daarvoor uit hun wer-
klngstoetagen putten. De lonen van het 
paritair komitee van het vrij onderwijs 
zijn ongeveer de laagste van ons land. 
Ze liggen zelfs beneden het minimum
loon. 

WALTER PEETERS VRAAGT 
BEGELEIDENDE 
MAATREGELEN 
• Waarom spreekt men nu over begelei
dende maatregelen terwijl het abortusde
bat reeds een half jaar aan de gang Is? 

„Zowel in openbare zitting als in kommis
sie zijn we zeer substantieel tussengekomen 
om de noodzaak van begeleidende maatre
gelen te bepleiten. Wij hebben in de senaats
kommissie twee amendementen goedge
keurd gekregen die zeer belangrijk zijn. Het 
eerste is het belangrijkste en stelt dat de 
ganse abortusprocedure een aanvang moet 
nemen met een verplicht voorlichtings-, in
formatie- en begeleidingsprocedure. Na heel 
wat diskussie is dat geheel goedgekeurd in 
de senaatskommissie met steun trouwens 
van heel wat mensen die het wetsvoorstel 
Lallemand-Michielsens hebben gestemd. De 
CVP heeft weer tegengestemd zoals ze trou
wens tegen alles stemde en heeft toen de 
diskussie over die begeleidende maatrege
len evengoed willen ontwijken. 

• De VU heeft nu voorstellen om begelei
dende maatregelen te voorzien. Verschil
len die van de partijstandpunten van ande
ren? 

„ Wij zijn de eerste partij die niet zoals de 
CVP, PSC, SP en Agaiev louter wat beleids-
beginselen poneren. Wij zijn de eerste partij 
geweest om konkreet tegemoet te komen 
aan een problematiek die binnen het abor
tusdebat ruim is gesteld namelijk de opvang 
en ook de nazorg. Over het laatste wordt 
zeer weinig gesproken maar uit de praktijk 
blijkt dat bij opgedrongen of zelfs vrije abor
tus dit veelal leidt tot mentale en psychische 
verwerkingsproblemen. Er moet dus ruimi 
zijn voor maatschappelijke en psychische 
begeleiding. Wij formuleren dat konkreet, 
aansluitend op de konkrete tekst van de wet 
en wij nemen daar als Vlaams-nationalist 
onze verantwoordelijkheid tegenover het ge
deelte van ons volk dat in die specifieke 
situatie met verscheurende problemen zit. 

Wij hebben als partij onmiddellijk geop
teerd voor konkrete oplossingen op het ter
rein zodanig dat wij twee maand na de 
stemming van het dekreet in de Vlaamse 
Raad de invulling kunnen geven van het 
meest essentiële onderdeel van de zwan-
gersschapsproblematiek." 

• De CVP dient zich nu aan als een kon-
sensuspartij. Bij de bespreking was ze 
echter nergens bereid tot kompromis. 

„Het is inderdaad pas op het einde van het 
debat in openbare zitting in de senaat dat 
voorzitter Herman Van Rompuy de eerste 

keer een bocht heeft genomen. De CVP 
erkende dan wel dat een wetswijziging hoe 
dan ook nodig was alleen al maar om de 
rechtszekerheid te verzekeren. Bij de stem
ming onmiddellijk daarna heeft hij dan zijn 
bocht genomen toen het dovemansgesprek 
tot het uiterste was gevoerd. Het komt erg 
ongeloofwaardig over dat de CVP zich nu als 
konsensuskampioen opstelt terwijl door haar 
houding in de senaat de konsensus bij voor
baat onmogelijk werd gemaakt. Dit heeft in 
de senaat geleid tot een ekstreme verhar
ding van de standpunten, zodat ook nu de 
voorstanders van het abortusvoorstel in de 
Kamer niet bereid zijn tot enige aanpas
sing." 

• Wat houdt het nieuwe voorstel van de
kreet in aangaande de erkenning van op
vangcentra voor zwangere vrouwen in 
noodsituatie? 

„Ons voorstel beoogt de erkenning van 
voorlichtingsdiensten voor de opvang, infor
matie en begeleiding van zwangere vrouwen 
in noodsituatie. In Nederland gaf de liberali-
zering van abortus aanleiding tot het opzet
ten van een aantal opvangcentra vanuit vo
luntaristisch initiatief De snelle groei heeft 
het noodzakelijk gemaakt de hulp van pro
fessionele hulpverleners in te roepen. Daar
na werd een opmerkelijke daling van de 
abortuspraktijk vastgesteld. Er werd duidelijk 
bewezen dat deze centra aan een grote 
behoefte beantwoorden. 

Ook bij ons zal hieraan nood zijn. Vele 
zwangerschappen zullen worden gered, zo
wel ten bate van de nieuwe mens, die recht 
op leven heeft, als van de vrouw die hem dat 
leven geeft. 

De erkenning als voorlichtingsdienst voor 
zwangere vrouwen in een noodsituatie moet 
beantwoorden aan heel wat voonvaarden. 
De dienst moet beschikken over of een 
beroep kunnen doen op een interdisciplinair 
team dat tenminste bestaat uit een arts, een 
psycholoog en een maatschappelijk werker 
De dienst dient hiërarchisch onafhankelijk te 
zijn van de instelling waarin na voorlichting 
en begeleiding de eventuele zwanger
schapsafbreking wordt verricht. De dienst 
dient tevens een uitvoerig en gemotiveerd 
verslag op te stellen over de verstrekte 
voorlichting en begeleiding. Dit verslag dient 
overhandigd aan de geneesheer tot dewelke 
een verzoek gericht wordt tot afbreking van 
een zwangerschap. 

De erkenning van de centra wordt afgele
verd of geweigerd door de Vlaamse Ekseku-
tieve." 
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GEZONDE FINANCIEN 
VERGEN MOED 

N de Kamer werd uitgekeken naar het 
betoog van PVV-voorzitter Verhofstadt. 
Eens te meer was hel allemaal pruts
werk. Niets deugde. Fraktievoorzitter 
Herman Candries zette hem rustig op z'n 
plaats:,,Zij die minachtend spreken over 
het resultaat 1989 geven blijk van voorin
genomenheid en van venvonderlijk ge
brek aan inzicht in de mechanismen van 
de kasbegroting in de inloopfase van de 
staatshervorming. Begrotingsminister 

Schiltz heelt het niet nodig gehad de kunst
grepen en goocheltoeren van zijn voorgan
ger te herhalen om tot dit resultaat te ko
men. " 

Voor Candries is het onbegrijpelijk dat 
sommigen steevast ontkennen, dat federale 
staten in de regel een gezonder begrotings
beleid voeren. Deze vaststelling zou er eer
der moeten tot leiden, de staatshervorming 
zonder treuzelen verder uit te voeren en te 
bekronen met een toenemende fiskale ver
antwoordelijkheid van de deelstaten. 

HOOPVOLLE KANSEN 
Dat verder is gekeken dan de enge horizon 

van het begrotingsjaar en van de legislatuur 
noemde de VU-fraktievoorzitter hoopvol. 
Juist de kwalitatieve voorstellen zullen bepa
len of de sanering van de openbare financiën 
inderdaad binnen enkele jaren zal verwezen
lijkt zijn. „We menen te moeten vragen of 
deze periode van hoogkonjunktuur niet beter 
kan gebruikt worden om iets te doen aan een 
bepaalde begrotingsinertie en aan een aan
tal strukturele oorzaken van de begrotings-
problematiek." 

Zo is er de behoudsgezinde mentaliteit. 
Men durft de taken van gisteren niet in vraag 
stellen, zodat er ook geen ruimte is voor de 
taken van morgen. Ook het ekonomisch 
beleid is aan bezinning toe. „De kombinatie 
van een internationaal ontspanningsklimaat 
met een selektief ekonomisch beleid zou, 
ook op privé-vlak, tot een herschikking kun
nen leiden". Moeten bijvoorbeeld bedrijven 
die te zeer van defensie-opdrachten afhan
gen, niet tot diversifikatie gedwongen wor
den? Verbazend vond Candries, tot slot, hoe 
soms geremd wordt bij de overdracht van 
bevoegdheden en middelen naar Gewesten 
en Gemeenschappen. 

De kansen voor een gunstige ontwikkeling 
liggen dus voor 't grijpen: de ekonomische 
hoogkonjunktuur, de internationale evolutie, 
de federale dinamiek. „Het is aan de rege
ring", zo besloot Candries, „om in deze 

algemene positieve kontekst blijk te geven 
van de nodige morele moed om de weg van 
de sanering verder te gaan." 

MISBRUIKEN 
BESTRIJDEN 

Die moed zal volgens Rik Vandekerckhove 
alleszins vereist zijn voor het sluiten van de 
vele achterdeurtjes van fiskale fraude en 
afwending van de voor solidariteit bestemde 
middelen. Op deze twee erg fundamentele 
gegevens ging de voorzitter van de Senaats-
fraktie uitgebreid in. 

Kamer en Senaat bogen zich 
vorige weeit, eil( een dag lang, 
over de regeringsmededeling 
van Eerste-minister Martens 
naar aanleiding van de begro-
tingslcontrole. Veel nieuws viel 
daarbij niet op te rapen. Meer
derheid en oppositie vertolkten 
de reeds gekende inzichten. De 
vertrouwensstemming verliep 
zonder enige verrassing. 
Net voor het eerste fluitsignaal 
van de voetbalmatch KV Me-
chelen-AC Milaan liepen heel 
wat budget-kemphanen van 
even tevoren glunderend rond 
in het Heizelstadion... 

Vooreerst is er de vaststelling dat de 
tewerkstelling de jongste twee jaar een toe
name kende met 100.000 arbeidsplaatsen 
en dat de werkloosheid afnam met zo'n 25 
procent. Hiertegenover staat evenwel dat 
deze evolutie zich niet weerspiegelde in de 
werkloosheidsuitgaven. Nog dit jaar stijgen 
deze met ruim 1 miljard. Nu is het zo, dat de 
werkloosheidscijfers enkel slaan op de uitke
ringsgerechtigde volledig werklozen, die ook 
weikzoekend zijn. Niet inbegrepen zijn de 
zogeheten onvrijwillig deeltijds werkende 
werklozen met aanvullende werkloosheids
steun, de loopbaanonderbrekingen en vrij
stellingen om familiale en sociale redenen, 
de werklozen die een beroepsopleiding vol
gen. Deze drie kategorieën groeiden de 
jongste jaren fel aan. De meerkost ervan 
bedraagt meer dan 23 miljard. Nu was het 
geenszins de bedoeling van Vandekerckho
ve een steen te gooien naar degenen die 

Volgens Herman Candries liggen de 
kansen voor een gunstige ontwikke
ling voor het grijpen. Politieke moed 
zal dan wel vereist zijn. 

hiervan deel uitmaken. Bevreemdend is wel 
de huidige sterke stijging. „Een voortduren
de evaluatie van dergelijke meer strukturele 
maatregelen is belangrijk en noodzakelijk. 
De maatregelen komen dikwijls te laat om 
tijdig effekt te sorteren, en wanneer ze wel 
effektief blijken dan werken ze soms nega
tief." 

Een tweede gegeven is het achterblijven 
van de staatsinkomsten ten opzichte van de 
ekonomische groei. „De normale groei van 
het bruto nationaal produkt van 7 procent 
vindt slechts gedeeltelijk en onvoldoende 
zijn weerslag in de gerealiseerde ontvang
sten." De fraktievoorzitter wees hiervoor 
meerdere oorzaken aan. Er is de te grote 
vertraging, ook de onvoldoende kontrole en 
inning, maar vooral de alom verbreide,,fiska
le spitstechnologie". Deze beïnvloedt niet 
enkel de inkomsten van de staat, maar 
draagt tevens bij tot het onevenwicht in de 
belastingsdruk die ontstaat tussen loontrek-
kenden en belastingsplichtigen met gekende 
ontvangsten en de anderen. 

Het is overigens de overtuiging van Vande
kerckhove dat de misbruiken van elke kant 
— zowel het oneigenlijk gebruik van sociale 
voorzieningen als de aantasting van de fiska
le basis van de overheidsfinanciën — onmo
gelijk moeten worden gemaakt, en als mis
bruik bestraft. De bestrijding ervan zal mede 
het welslagen van de gezondmaking van de 
financiën bepalen, (j.a.) 
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BRT HARDNEKKIG BELGISCH 
De BRT volhardt in de boosheid. 
Twee jaar geleden maakten BRT-mede-

werkers op radio en TV het voorstel van oud-
senator Oswald Van Ooteghem, om „BRT" 
in „VRT" te veranderen, ronduit belachelijk. 
Het werd een echte anti-kampanje, tot groot 
genoegen van alle „oud-Belgen". 

Het voorstel werd toen in de Mediakom-
missie van de Vlaamse Raad nipt venworpen, 
met één stem verschil. Het was de CVP die 
het kelderde. 

CVP TEGEN VRT ~ 
Het gezwaai met al wat „Belgisch" is, 

werd inmiddels een echte gewoonte op de 
BRT. Zelfs bekende Vlaamse kunstenaars 
worden geregeld ,,Belgische" schilders of 
schrijvers genoemd. 

Omdat haar kijkers massaal wegliepen bij 
de komst van VTM, is de BRT nu aan een 
„face-lift" bezig om haar beeld bij de Vlamin
gen wat op te poetsen. Maar haar „Vlaam
se" beeldvorming verbeteren, dat wil ze niet. 
Hardnekkig blijft de BRT Belgisch. 

Vorige week kwam in de Vlaamse Media-
kommissie het nieuwe statuut van de BRT ter 
sprake. Senator André De Beul maakte van 
de gelegenheid gebruik om een amende
ment in te dienen dat de BRT ertoe verplicht 
de benaming „Vlaamse Radio en Televisie" 
aan te nemen. 

Het amendement werd mede ondertekend 
door de socialist Bartholomeussen. Ook libe
ralen en zelfs Agalev'ers stonden niet afke
ring. Maar weer was het de CVP die, bij 
monde van Erik Van Rompuy, zich radikaal 
verzette tegen het voorstel. 

VISITEKAART 
Als toelichting bij zijn amendement 

schreef De Beul onder meer volgende argu
mentatie neer: 

„De BRT wil de volgende driejaar enkele 
tientallen miljoenen besteden aan het verbe
teren van haar imago bij het Vlaamse pu
bliek. (...) Aan de oude benaming „Belgische 
Radio en Televisie"zou niet worden geraakt. 
Er zou enkel een ondertitel „ Vlaamse Ge
meenschap" bijkomen. 

Dit komt neer op het bestendigen van een 
anachronisme, en het in stand houden van 
een venvarrende benaming. De BRT is geen 
Belgische omroep. De BRT is een orgaan 
van de Vlaamse Gemeenschap, juridisch en 
feitelijk. Het is de openbare omroep van de 
Vlamingen, door hen alleen betaald. Het is 
de grootste kulturele instelling van Vlaande
ren. 

Nu de autonomie aanzienlijk werd uitge
breid en de Vlaamse regering de Vlaamse 
identiteit in Europa en de wereld wil bena
drukken, mag de Vlaamse openbare omroep 

niet langer zijn werkelijke identiteit looche
nen. (...) 

We hebben een Sociaal-Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen, een Vlaams Ekono-
misch Verbond, een Ballet en een Opera van 
Vlaanderen, een Vlaamse Raad enz. Waar

om ook geen Vlaamse Radio en Televisie ? 
Een visitekaart van Vlaanderen in het Euro
pees medialandschap." 

Wat elk normaal volk de meest vanzelf
sprekende zaak ter wereld zou vinden, kost 
hier de grootst mogelijke moeite... 

OPEN BRIEF AAN CAS GOOSSENS, 
ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN DE BRT 

Mijnheer de Administrateur-Generaal, 

De hardnekkigheid waarmee de BRT bij haar „Belgisch" imago blijft zweren, verbaast 
en ergert velen in Vlaanderen. 

Ik raad U aan eens aandachtig de toelichting te lezen bij het amendement dat André 
De Beul indiende bij het ontwerpdekreet op het nieuwe BRT-statuut. Hij diende tevens 
een amendement in om de jaarlijkse dotatie voor de gemeenschapsomroep alsnog te 
verhogen, opdat de BRT ook in de toekomst kwaliteit zou kunnen leveren. 

Maar waarom weigert de BRT obstinaat de openbare omroep van Vlaanderen te zijn ? 
Voor alle Vlaamse autonomisten heeft dit een belangrijke simbolische waarde. 

Indien de BRT haar mogelijkheden en invloed had gebruikt ten gunste van een 
„ Vlaamse" naamsverandering, dan was die reeds een feit. Uit een recente peiling blijkt 
dat de openbare omroep in onze kringen heel wat verdedigers en vrienden telt. 

U maakt het hen steeds moeilijker om de BRT te blijven verdedigen... 

Paul Martens, 
Gewezen lid van de 

BRT-beheerraad. 

P-SPROKKELS 
• Tijdens de vragenronde kantte Frie
da Brepoels zich fel tegen de tweetalige 
straatnaamborden die Happart onlangs 
in Voeren liet ophangen. Dat Happart 
met deze stunt de taalwetgeving aan 
zijn laarzen lapte, vond gehoor bij mi
nister Vanden Bossche. De Voerense 
burgemeester zal hiervan in kennis ge
steld worden. 

• Aan Nelly Maes wist voorzitter 
Geens te melden dat binnen de So
ciaal-Ekonomische Raad voor Vlaande
ren een kommissie werd opgericht om 
te adviseren over maatreoelen ter be
vordering van de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen. Overigens zijn 
hem binnen de Vlaamse administratie 
geen gevallen van diskriminatie be
kend... 

• Lichtzinnig werden de voorbije we
ken uitspraken over dioxine in melkpro-
dukten rondgestrooid. Op vraag van 
Jaak Gabriels stelde minister Kelchter-
mans dat de afvalverbranding bij ons 
heel wat lager ligt dan in Nederland en 
dat een onderzoek — weliswaar van 7 
jaar geleden — uitwees dat wij ons 

inzake dioxine onder de grens bevin
den. 

• Uiteraard kwamen ook de recente 
dijkbreuken ter sprake. Nelly Maes ver
zocht om onverwijld de dijkverhogingen 
verder te zetten en de studie van de 
stormstuw te hervatten. Jan Loones 
van zijn kant bracht de zware schade 
aan de kust ter sprake. VU-minister 
Johan Sauwens beloofde de bedreigde 
bevolking alle waarborgen te geven die 
menselijkerwijze mogelijk zijn. 

• In Kamer en Senaat ging uitgebreid 
aandacht naar de regeringsmededeling 
van Eerste-minister Martens over de 
begrotingskontrole. 

• De Senaat laste tevens een vragen
uurtje in. Hans De Belder maakte hier
van gebruik om te informeren over de 
juiste toedracht van de beslissingen die 
op de Europese Top met betrekking tot 
Zuid-Afrika werden genomen. Aldus 
vernam hij dat de kulturele en weten
schappelijke samenwerking opnieuw 
kan opgestart worden, op voorwaarde 
dat deze een sociale dimensie heeft en 
de apartheid mede helpt afschaffen. 
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MINDERHEID UITGE-GOM-D 
E GOM's werden opgericht in 
1970 in het kader van de ekono-
mische decentralisatie. Met de 
staatshervorming van 1980 kwa
men ze onder voogdij van de 
gewesten te staan. Nu deze over 
de kwasi volheid van de ekono-
mische bevoegdheden beschik
ken is het nodig de organisatie 
en de werking onder de loep te 
nemen. 

Sinds hun ontstaan ontwikkelen de GOM's 
zich tot vrij autonoom werkende instellingen 
waarvan de aktiviteiten zich situeerden op 
het vlak van studie, dokumentatie en plan
ning; ondernemingspromotie; infrastruk-
tuur; de sociale sektor en participaties. De 
efficiëntie en krachtdadigheid van de GOM's 
hing in grote mate samen met de mensen de 
zich om het bestuur bekommerden of erin 
benoemd werden. De GOM's werden geleid 
door een zeer uitgebreide algemene verga
dering, een raad van beheer en direktiekomi-
tee. Al deze organen werden deels samenge
steld uit afgevaardigden van de publieke 
sektor, deels uit vertegenwoordigers van de 
sociale partners. 

De leden van de publieke sektor werden 
aangeduid door de provinciale instanties, 
meestal zelf geen toonbeelden van een dina-
mische aanpak. 

Vlaams ekonomieminister De Batselier wil
de de GOM's een nieuwe adem bezorgen. 
Zijn oorspronkelijke voorstellen waren echter 
bijzonder centraliserend. Hij trok kwasi alle 
belangrijke beslissingen zoals de benoeming 
van de GOM-voorzitter en de opdrachtgeving 
naar zich toe. Terecht werd dit enigszins 
bijgeschaafd. 

Het voorstel van de Vlaamse regering 
voorziet in een bevoegdheidsuitbreiding, in 
de eerste plaats naar de bevordering van 
milieuvriendelijke aktiviteiten toe. Daarnaast 
kan de Vlaamse regering de GOM's ook 
rechtstreeks met opdrachten belasten en 
stelt zij om de twee jaar een richtnota voor 
hen op. Tevens voorziet het ontwerp een 
versoepeling van de samenwerking met de 
SERV. De enige demokratische richtingge-
ving aan het GOM-beleid die het ontwerp 
voorziet is „mededeling" van de GOM-richt-
nota aan de Vlaamse Raad. 

In de organisatie van het bestuur van de 
GOM's maakt het ontwerp tabula rasa met 
de huidige situatie. De algemene vergade
ring wordt afgeschaft. Deze was wel geen 
voorbeeld van efficiëntie, maar ze had het 
voordeel dat alle partijen en alle sociale 
organisaties erin vertegenwoordigd waren. 
Op die manier werd er minstens een informa
tieverstrekking en in het beste geval een 
overleg tussen alle betrokkenen tot stand 
gebracht. Nu komt het bestuur in handen van 
een Raad van Bestuur die paritair publiek-

De Vlaamse regering heeft 
voorstellen klaar om de organi
satie en de werldng van de vijf 
Vlaamse Gewestelijke Ontwik
kelingsmaatschappijen aan te 
passen aan de de situatie na de 
jongste staatshervorming en 
om ze beter in te schakelen in 
het ekonomisch beleid van de 
Vlaamse regering en in het ge
heel van sociaal-ekonomische 
instrumenten waarover Vlaan
deren nu beschikt. 
Alhoewel we akkoord kunnen 
gaan met de bedoelingen van 
de Vlaamse regering, brengt de 
uitvoering ervan wel enkele 
minder gunstige aspekten 
mee. Zo worden de GOM's be
langrijke uitvoeringsorganen 
van de Vlaamse regering en de 
bestendige deputaties die aan 
elke demokratische kontrole 
en sturing onttrokken worden. 
Een nieuw staaltje van de 
rooms-rode machtsverdeling 
in Vlaanderen. 

/privaat is samengesteld en waarin de publie
ke leden worden voorgedragen door de be
stendige deputaties. In drie provincies zijn 
deze CVP-SP, in één CVP-PW en in 
Vlaams-Brabant CVP-SP-PW. Uit de Raad 
van Bestuur wordt een Direktiekommitee 
aangeduid. 

Een gevoelig punt in het GOM-ontwerp 
was de aanduiding van de (belangijke) voor
zitters van de GOM's. Minister De Batselier 
stelde voor dit zelf te doen, hetgeen van deze 
funktle een belanrijke post bij de Vlaamse 
koalitievormingen zou maken. De CVP wilde 
om begrijpelijke politieke redenen hier de 
goeverneurs voor aanduiden. Het kompro-
mis ligt in de aanduiding van de voorzitter 
door de Raad van Bestuur uit leden die de 
provincie vertegenwoordigen. Waardoor het 
benoemingsspel bij de provinciale koalitie-
vorming zal worden gespeeld. 

Bij dit alles moeten we ons toch wel de 
bedenking maken dat de Vlaamse regering 
van de GOM's belangrijke uitvoerende orga
nen van de Vlaamse en provinciale meerder-
heidskoalities maakt waarbij de demokrati
sche inspraak en kontrole in het beleid tot nul 
wordt herleid. 

De fakto zal dit uitdraaien op politieke 
machtsverdelingen tussen de groten die el
kaar blijkbaar goed in de nieuwverworven 
Vlaamse autonomie kunnen vinden. 

Stefan Ector, VU-studiedienst 

VERNIEUWING IN DE SERV 
Onlangs werd de samenstelling van de 

Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen 
vernieuwd. Voor de Volksunie volgt Stefan 
Ector prof. Jef Maton op als afgevaardigd lid 
van de Vlaamse Raadsfraktie. 

De SERV is het advies en overlegorgaan 
van de Vlaamse regering en de Vlaamse 
Raad. In de SERV zijn de werkgevers- en de 
werknemersorganisaties vertegenwoordigd, 
samen met zeven toegewezen leden van de 
Vlaamse Raad. De VU duidt één van deze 
zeven aan. 

Tot hiertoe werd deze funktie waargeno
men door prof. Jef Maton. Hij kan gerust één 
van de pioniers van het sociaal-ekonomisch 
overleg in Vlaanderen worden genoemd. Hij 
was eerst lid van de Gewestelijke Ekonomi-
sche Raad van Vlaanderen en bleef dit toen 
deze in 1985 werd omgedoopt in de SERV. 
Door zijn deskundigheid werd hij door vriend 
en tegenstander gewaardeerd. Ook in de 
Volksunie werden en worden zijn visies over 
sociale en ekonomische tema's erg op prijs 
gesteld. Omwille van zijn vele andere bezig
heden en omdat hij ook jonge mensen uit de 

VU kansen wil geven zag prof. Maton af van 
een vernieuwing van zijn mandaat in de 
SERV. 

Vandaag neemt Stefan Ector de fakkel 
over. Deze 27-jarige licentiaat in de ekonomi
sche wetenschappen trad begin 1986 in 
dienst van de VU, eerst voor de Kamerfrak-
tie, sinds oktober van dat jaar als advizeur 
van de Vlaams-nationale studiedienst. Zijn 
werkdomein strekt zich uit over het sociaal-
ekonomisch en financieel beleid, de regiona
le ekonomie, arbeid, fiskaliteit in Europa. Hij 
nam aktief deel aan de regeringsonderhan
delingen over de fiskaliteit en als sekretaris 
van de VU-delegatie op Hertoginnedal. 

Met deze aanduiding wil de VU haar poli
tiek van vernieuwing en verjonging in de 
Vlaamse strukturen verderzetten. Het nieu
we Vlaanderen moet voor de partij kiezen 
voor nieuwe ideeën en een nieuwe aanpak. 
Stefan Ector kreeg van de partij alvast de 
opdracht mee in de SERV steeds te zoeken 
naar het gemeenschapsbelang, over het be-
langenkonflikt heen. 
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VERKEER 

DE VLAAMSE 
VERVOERMAATSCHAPPIJ 
UIT DE STARTBLOKKEN 

D
E Vlaamse regering gaf in juni 
1989 Minister Sauwens de op
dracht om samen met een bie-
zondere werkgroep, een ont
werp van del<reet te malden voor 
de oprichting van de W M . 

Het gemeenschappelijl< stads
en streekvervoer in het Vlaams 
Gewest wordt thans verzekerd 
door drie publiekrechterlijke 
rechtspersonen, namelijk de Na

tionale Maatschappij van Buurtspoorwegen, 
de Maatschappij voor Interkommunaal Ver
voer in Antwerpen en de Maatschappij voor 
Interkommunaal Vervoer in Gent. Binnen het 
Vlaamse gewest oefent de Nationale Maat
schappij van de Buurtspoorwegen haar akti-
viteiten uit over het hele gebied, de anderen 
specifiek in Antwerpen en Gent. 

De nieuwe VVM neemt in het Vlaams 
Gewest de aktiviteiten van de drie bestaande 
maatschappijen over. De situatie waarbij 
meerdere maatschappijen naast elkaar be
staan vormt een ernstige hinderpaal voor 
een koherent openbaar vervoer in Vlaande
ren. 

In het Vlaams Gewest dient dan ook het 
stads- en streekvervoer te worden onderge
bracht in een bedrijfsstruktuur die afgestemd 
is op een efficiënte dienstverlening naar de 
reizigers toe. 

EXPLOITATIE 
De opdracht van de VVM is de exploitatie 

van het gemeenschappelijk stads- en streek
vervoer. Dit omvat alle aktiviteiten die de 
uitbating mogelijk maken of vergemakkelij
ken. 

De aktiva en passiva van de drie bestaan
de maatschappijen worden ingebracht in de 
VVM, die uit vijf autonome exploitatie-eenhe-
den zal bestaan. Teneinde een dinamische 
werking te verzekeren en nieuwe ontwikke
lingen in de vervoersbehoeften van nabij te 
volgen is een struktuur gewenst die toelaat 
dat subregionale entiteiten op het vlak van 
uitbating autonoom kunnen beslissen. Deze 

organizatievorm noodzaakt echter een geïn
tegreerde bed rijf sorganizatie waarbinnen de 
entiteiten werken en waardoor schaalvoorde
len maksimaal kunnen benut worden. 

De afbakening van de entiteiten moet 
gebeuren aan de hand van een aantal begin
selen. Daar de hoofdtaak de dienstverlening 
van de reiziger is, moeten zij dicht bij de 
markt staan om op een gepaste manier te 
kunnen inspelen op de noden van de reizi
gers. Verder moeten de entiteiten dan weer 
groot genoeg zijn om te kunnen veroorloven 
met hooggeschoold personeel en moderne 
technische apparatuur te kunnen werken. De 
organizatievorm dient dicht te staan bij het 
niveau waarop lokale verkeers- en vervoer
plannen worden opgemaakt. 

Minister van Openbare Wericen 
en Verlteer Johan Sauwens 
heeft het ontwerpdel(reet kiaar 
dat de oprichting van een 
Vlaamse Vervoermaatschappij 
mogelijk maakt. Die ene ver
voermaatschappij moet zorgen 
voor een beter openbaar ver
voer en een betere dienstverle
ning. 

Een lijn voor gemeenschappelijk vervoer is 
afhankelijk van de markt en als dusdanig 
variabel. De bestaande lijnen worden toege
wezen aan de exploitatie-entiteiten. Zij be-
helsen geen vast afgelijnd gebied maar ba
ten een aantal vervoerlijnen uit die overeen
komen met verplaatsingsstromen van de 
inwoners van een bepaald gebied. 

Na goedkeuring van de Vlaamse regering 
en nadien in de Vlaamse Raad wordt de W M 
ook de enige gerechtigde die machtigingen 
voor het andere geregeld vervoer -zoals 
leerlingenvervoer en werknemersvervoer-
kan afleveren. 

Nieuw is ook dat gewestelijke en plaatselij
ke besturen, gebruikers en exploitanten be
trokken worden bij het openbaar vervoerbe
leid door de raden van advies. Deze raden 

•Minister Johan Sauwens wil een bete
re dienstverlening aan de reizigers. 
De Vlaamse Vervoermaatschappij 
moet daartoe bijdragen. 

brengen advies uit over konkrete lokale ver
voerproblemen. 

PERSONEEL 
Alle personeelsleden van de bestaande 

maatschappijen stappen door het dekreet 
over naar de nieuwe W M en behouden 
daarbij hun rechten, graden en jaren anciën
niteit. De Vlaamse regering stelt nadien het 
geldelijk statuut vast van het personeel van 
de W M , uiteraard na overleg met de vakbon
den. 

De VVM bepaalt zelf de tarieven, krijgt 
subsidies van het Vlaamse Gewest en mag 
steun ontvangen van de provincies en ge
meenten. 

De Vlaamse regering zal als voogdij-over-
heid kontrole uitoefenen op de werking van 
de W M door twee kommissarissen. Zij kun
nen mogelijke beslissingen van de raad van 
bestuur opschorten of vernietigen. 
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ANKERMOMENT 
LEEFMILIEU: MEER DOEN 

VOOR GROEN 

D
E algemene koördinatie van dit 
ankermoment ligt in handen van 
Frieda Brepoels, in nauwe sa
menwerking met parlementairen 
uit de milieucel: Daan Vervaet, 
Michiel Capoen, Jan Caudron 
en Rob Geeraerts. WIJ zocht 
hen op en peilde naar hun inten
ties en initiatieven. Eerst laten 
we koördinator Frieda Brepoels 
aan het woord. Vervolgens geeft 

Rob Geeraerts tekst en uitleg over het afval-
werkpakket, Daan Vervaet licht de brochure 
natuur en landschap toe en Michiel Capoen 
en Jan Caudron hebben het over de water
verontreiniging. 

WIJ: De akties worden vooral toege
spitst naar de afdelingen en plaatselijke 
mandatarissen. Op welke manier worden 
ze bij dit ankermoment betrokken? 

Frieda Brepoels: „Enerzijds werd de idee 
verspreid via de folder „Meer doen voor 
groen". Elke afdelingsvoorzitter, sekretaris 
of mandataris kan hiervoor de werkpakketten 
bestellen bij het Algemeen Sekretariaat. An
derzijds werd er per provincie een verant
woordelijk parlementslid aangeduid die met 
de arrondissementsverantwoordelijken uit 
zijn provincie overleg pleegt en de krijtlijnen 
uitzet. De arrondissementele verantwoorde
lijken hebben de specifieke taak om hun 
afdelingen te kontakteren en de akties te 
koördineren." 

WIJ: Wanneer wordt dit ankermoment 
definitief in gang gezet? 

Frieda Brepoels: „Het aanbreken van de 
lente leek ons het meest geschikte moment 

om aandacht voor het milieu te vragen. De 
aktie zal starten met een nationale persont
moeting op 21 maart waarop het ankermo
ment aan de brede massa zal bekend ge
maakt worden. Vanaf dat moment kunnen in 
de afdelingen doe-akties en voorstellen in de 
gemeenteraad gestart worden." 

WIJ: Het valt op dat uiteindelijk de 
afdelingen een grote verantwoordelijk
heid hebben bij het slagen van deze ak
ties. Is er op Vlaams nivo niet voldoende 
werk op de plank? 

Frieda Brepoels: „Op gebied van het 
leefmilieu hebben de gemeenten een be-

De leuze „Meer doen voor 
groen" ondersteunt het anker
moment ieefmilieu dat in het 
kader van het jaarprogramma 
„Goed, beter, best" definitief 
van start zal gaan op 21 maart 
a.s. 
Rond drie tema's, Natuur en 
Landschap, Afval en Water 
werden in samenwerking met 
de VU-milieucel werkpakketten 
samengesteld. In deze bro-
chuurtjes worden een aantal 
suggesties en mogelijke akties 
naar voren geschoven. Aan de 
afdelingen en hun mandataris
sen wordt gevraagd hiervan 
gebruik te maken en aktie te 
voeren in hun eigen streek. 

langrijke taak te vervullen. Ze staan immers 
veel dichter bij de reële problemen, kunnen 
sneller milieudelikten konstateren en bijge
volg regelend optreden. De gemeenten kun
nen, naast de huidige nationale en Vlaamse 
wetgeving, tal van akties ondernemen of 
minstens de aanzet geven tot nieuwe initia
tieven. Ze kunnen als het ware door een 
konsekwente houding aan te nemen de ho
gere overheid op haar verantwoordelijkheid 
wijzen." 

WIJ: Is het niet beter om, naast de 
plaatselijke werking, ook het Vlaamse 
nivo bij deze aktie te betrekken? 

Kamerlid Brepoels: ,,De gemeente
besturen kunnen door hun konse
kwente houding de hogere overheid 
op haar verantwoordelijkheid wij
zen ." 

Frieda Brepoels: „Alhoewel het zwaarte
punt van dit ankermoment bij de plaatselijke 
afdelingen en mandatarissen ligt, zullen 
onze parlementairen initiatieven ontwikkelen 
door het houden van interpellaties en het 
indienen van voorstellen van dekreet of wet. 

Deze parlementaire akties zijn al volop 
bezig, ik denk hier bvb. aan het voorstel over 
het afsluiten van beheersovereenkomsten 
van Daan Vervaet, de eksploitatiestop inzake 
veehouderijen in mestoverschotsgebieden 
van Jaak Gabriels of het bergen van het 
Vlaamse laagradioaktief afval van Rob Gee
raerts en het voorstel tot subsidiëring van 
kleine landschapselementen van mijzelf Op 
deze manier proberen we een Vlaamsnatio-
nale basis te vormen waaraan de plaatselijke 
akties en voorstellen verankerd kunnen wor
den. " 

WIJ: Worden de positief ingestelde ge
meentebesturen het voortdurende vech
ten tegen de milieu-bierkaai niet moe? 
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Frieda Brepoels: „Het is inderdaad zo dat 
de Ideinere milieudeliitten — waarvan de 
plaatselijl<e politie proces-verbaal opstelt — 
maar al te vaak zonder gevolg geseponeerd 
worden. Het gerechtelijk apparaat tunktio-
neert duidelijk niet op dit vlak, waardoor er 
van preventie t.a.v. milieuovertredingen 
geen sprake kan zijn. Vaak ook worden 
goedbedoelde gemeentelijke voorstellen 
door de hogere overheid nietig verklaard of 
in de kiem gesmoord. Het resultaat hiervan is 
dat de bestaande milieuhinder niet opgelost 
wordt. Het is evenwel nog erger dat deze 
gang van zaken een ekstra stimulans bete
kent voor de milieuovertreders." 

WIJ: Met dit anl(ermoment zal de wereld 
ook wel niet veranderen? 

Frieda Brepoels: „Dit ankermoment pro
beert alvast een nieuwe richting aan te 
geven. Door aandacht te schenken aan de 
kleine milieuproblemen wordt de bevolking 
sterk betrokken bij de plaatselijke situatie. 
Ook worden de gemeentebesturen hierbij 
duidelijk op hun taak gewezen. 

Ik kan me bvb. indenken dat het subsidië
ren van aanplant en onderhoud van hagen in 
landbouw- en natuurgebied de moeite waard 
is. Het maakt niet alleen de plaatselijke 
bevolking bewust van het konstant vernielen 
van onze laatste open ruimten, maar stimu
leert tevens tot het daadwerkelijke behoud 
ervan." 

WIJ: Laten we even terugkeren naar de 
plaatselijke situatie. Het zal niet altijd even 
makkelijk zijn om de akties van de afdelin
gen af te stemmen op hetgeen de manda
tarissen in de gemeenteraad voorstellen. 

Frieda Brepoels: „Het zal alleszins de 
betrachting moeten zijn om door de goede 
samenwerking tussen de mandataris en zijn 
afdeling de voorstellen in de gemeenteraad 
krachtig te ondersteunen met de konkrete 
akties van de afdelingen. Laat ons dus sa
men „Meer doen voor groen!" 

AFVAL 
De afvalproblematiek is een logisch gevolg 

van onze wegwerpl<ultuur. Binnen de VU 
wordt regelmatig gewerkt rond dit probleem. 
Ik heb onlangs een basisdossier afval sa
mengesteld, waarin voor alle voorkomende 
soorten afval telkens, in samenwerking met 
de milieucel, een begin van standpuntbepa
ling gevormd werd. Ik ben nu bezig met deze 
standpunten naar voorstellen van wet of 
dekreet om te buigen. 

Voor het ankermoment afval hebben we 
ons echter vooral gekonsentreerd op het 
huishoudelijk afval en de mogelijke akties op 
gemeentelijk vlak. Mijns inziens heeft de 
gemeente immers een enorm belangrijke 
taak te vervullen, niet alleen in het bewust
maken van de bevolking, maar ook in het 
aanzetten tot recyklage en het beteugelen 
van sluikstorten. Ze bekleedt bovendien een 

eerstelijnsfunktie in het signaleren van ver
ontreinigingen en misdrijven in verband met 
de afvalwetgeving. 

In het ankermoment afval zijn voorstellen 
opgenomen die in vele gemeenten direkt 
toegepast kunnen worden. Ik vind het inrich
ten van kontainerparken een essentieel ge
geven in een toekomstig afvalbeleid. Beter 
nog is de burgers aan te zetten tot de 
scheiding van afval thuis. Hiervoor zou de 
gemeente speciale mini-kontainers ter be
schikking kunnen stellen. Ook de komposte-
ring kan thuis gebeuren. 

Prioritair is de beperking van de totale 
huishoudelijke afvalstroom. Een gunstige fis
kale regeling voor gezinnen die hun afvalpro-
duktie beperkt houden, kan hier wonderen 
verrichten. In de toekomst zal de huisvuilver-
werking immers een zeer dure grap worden. 

De afdelingen kunnen allerlei doe-akties 
ondernemen. Graag verwijs ik naar de ,,stin-
kroute" die het arrondissement Leuven orga
niseerde met betrekking tot de afvalpunten 
die ze eerst netjes geïnventariseerd en op 
kaart gebracht hadden. In de werkbrochure 
worden nog andere mogelijke aktiepunten 
naar voor geschoven. 

Rob Geeraerts 

NATUUR EN 
LANDSCHAP 

We zijn binnen de milieucel reeds geruime 
tijd bezig om maatregelen voor te stellen die 
de resterende Vlaamse open ruimten beter 
moeten beschermen. Vandaar onze bijzon
dere aandacht hiervoor in de brochure Na
tuur en landschap. 

In onze landbouwgebieden verdwijnen ha
gen, houtkanten, veedrinkpoelen e.d. gelei
delijk maar zeker uit het landschapsbeeld. 
Vele door het gewestplan beschermde zones 
worden alsnog ontwaterd, opgespoten of 
volgebouwd. Marginale landbouwgebieden 
hebben vaak nog een belangrijke ekologi-
sche waarde. Natuur- en landschapsbehoud 
is daarenboven ontegensprekelijk verbon
den met een degelijke ruimtelijke ordening. 
Wij trachten te bouwen aan een hoofdgroen-
struktuur; een nieuwe visie waarbij natuur
gebieden niét langer als groene eilandjes 
geïsoleerd zijn, maar funktloneel gekaderd 
worden in grotere landschapseenheden 
waarin ook de landbouwgebieden en de 
lineaire landschapselementen een zeer be
langrijke rol toebedeeld krijgen. 

In deze kontekst heb ik een voorstel van 
dekreet ingediend waarbij de landbouwers in 
kleinschalige landbouwgebieden gesubsi
dieerd worden voor het onderhoud van de 
aanwezige ekologische waarden. De land
bouwer als hoeder voor het landschap dus. 

In het werkpakket Natuur en landschap 
zijn we nagegaan welke rol de plaatselijke 
besturen hierin kunnen spelen. We voorzien 
bvb. de mogelijkheid tot gemeentelijke subsi
diëring in de aanplant en onderhoud van 
kleine landschapselementen in de gemeen
te. Het is een Nederlands idee dat in de stad 
Bilzen (Frieda Brepoels) met sukses inge
voerd is. 

Anderzijds dragen we ideeën en sugges
ties aan i.v.m. het sluiten van beheersover
eenkomsten, het vrettelijk beschermen van 
ekologisch waardevolle gebieden, het opzet
ten van een aankoopbeleid tot en met het 
indienen van bouwverordeningen op de be
plantingen. 

Luchtverontreiniging is één van de aspekten van de totale milieuvervuiling. 
Het gerechtelijk apparaat funktioneert onvoldoende om overtreders te sank-
tioneren. 
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Voor de afdelingen moet het niet moeilijl< 
zijn om in dit verband een tot de verbeelding 
sprekende aktie op touw te zetten. Ik denk 
bvb. aan het symbolisch planten van een 
bomenrij in een grootschalig landbouwge
bied e.d. 

Daan Vervaet 

WATERVERONT-
REINIGING 

Jan Caudron: Waterverontreiniging is aan 
de orde van de dag; de Leie, de Schelde, de 
Dender: ze zijn allen geëvolueerd tot een 
open en stinkende riool. Deze situatie is op 
termijn onhoudbaar. De recente Noordzeek-
onferentie onderstreept dat het vooral de 
rivieren zijn die met hun vuilvracht het ekolo-
gisch evenwicht in de Noordzee ontregelen. 
Het Belgisch aandeel hierin is gewoonweg 
indrukwekkend te noemen. 

Michiel Capoen: Het recente milieube
leidsplan van Kelchtermans maakt van de 
waterzuivering weliswaar de hoogste priori
teit, maar wil dit doen met privé-gelden. Het 
is duidelijk dat de Vlaamse Waterzuiverings
maatschappij hierdoor belangrijke bevoegd
heden verliest. Akkoord, de VMZ is in het 
verleden duidelijk in gebreke gebleven, maar 
dit had vanzelfsprekend veel te maken met 
het schrijnende gebrek aan financiële wer
kingsmiddelen en voldoende gekwalificeerd 
personeel. 

Jan Caudron: Wij stellen ons vele vragen 
bij het nieuwe door Kelchtermans uitgedach
te konsept van waterzuivering. De vooropge-

Senator Capoen: „Iedereen heeft in 
zijn buurt wei een verontreinigde wa-
terioop waarrond aictie gevoerd lean 
worden". 

stelde en noodzakelijke miljarden zijn er nog 
niet; wie gaat het nodige geld inbrengen ? De 
banken, de aannemerswereld, bedrijven? 
Zijn er voldoende gekwalificeerde aanne
mers met de noodzakelijke know how om 
voor 1995 de vooropgestelde zuiveringsnor
men te behalen? Zijn de nieuwe plannen niet 
in tegenspraak met de Algemene Waterzui-
veringsplannen (AWP's) of met andere initia
tieven die reeds in uitvoering zijn? 

Weiden ais wiegende zeeën? 

Michiel Capoen: Ik heb omtrent deze 
materie direkt een aantal aktuele vragen 
gencht aan de gemeenschapsminister. Na 
grondige analyse van het nieuwe milieube
leidsplan (ongeveer 1.000 bladzijden) zullen 
verdere stappen ondernomen worden. 

Alhoewel zeker inzake water bijna alles op 
het hoogste nivo geregeld wordt, hebben we 
toch het „water" als een van onze ankermo
menten weerhouden. Iedereen heeft in zijn 
buurt wel een verontreinigde waterloop stro
men waarrond aktie kan gevoerd worden. 
Afdelingen kunnen óok meewerken aan gro
te projekten in de trend van Redt de Dender 
e.d. Het is immers de hoogste tijd om het nog 
aanwezige biologische leven in onze waterlo
pen tegen uitsterven te beschermen. 

Jan Caudron: Voor de mandatarissen 
wordt op een rijtje gezet welke de mogelijk
heden zijn van de gemeenten inzake de 
waterzuivering. Vooral wat betreft de kleine
re waterlopen hebben de gemeenten veel in 
te brengen. Vaak dient evenwel samenge
werkt te worden met de plaatselijke Polders 
en Wateringen. 

Het belang van de kleinere waterlopen 
neemt met de dag toe. Vaak zijn de bovenlo
pen en bronzones nog de enige resterende 
plaatsen die „minder" vervuild zijn en waar 
bijgevolg de beekflora- en fauna zich kan 
handhaven. In de toekomst zullen de ver
schillende stroombekkens — na zuivering — 
van hieruit terug gekoloniseerd moeten wor
den. Een reden te meer om aan de kleine 
waterlopen en bronzones voldoende aan
dacht te schenken. Kleinschalige waterzui
vering kan in de toekomst een belangrijk 
aandeel in de totale waterzuivering vormen. 

In verband hiermee kan ik reeds meedelen 
dat ik binnenkort in het kader van dit anker
moment een voorstel van dekreet zal indie
nen. 

Michiel Capoen: We denken dat het prin
cipe van kleinschalige waterzuivering vooral 
toepasbaar zal zijn in de landelijke gebieden. 
In de minder bevolkte streken is het immers 
vaak financieel oninteressant om klassieke 
rioleringssystemen uit te bouwen. 

Het is technisch best mogelijk om kleinere 
inwonersekwivalenten op een volkomen bio
logische manier terug te zuiveren door het 
zelfreinigend vermogen van de waterlopen te 
verhogen. Het spreekt vanzelf dat zulke 
initiatieven voorlopig nog in samenwerking 
met de provincie en Vlaamse gemeenschap 
moeten verlopen, maar de gemeenten kun
nen in dit verband een pioniersrol ven/uilen. 
Burgemeester Denert van Kruibeke heeft 
bewezen dat kleinschalige waterzuivering in 
een sterk verontreinigde vijver haalbaar is. In 
het werkpakket vrorden de mogelijkheden 
netjes op een rijtje gezet. 

Michiel Capoen 
Jan Caudron 

eindredairtie: Patrlcl( Hermans 
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DE DENDER: GEEN 
DENDEREND VERHAAL 

I AN CAUDRON houdt zich sinds 
zijn verkiezing tot voll<svertegen-
woordiger in 77 intensief bezig met 
leefmilieu in het algemeen en de 
vervuiling van de Dender in het 
bijzonder. Telkens wanneer de be
groting van Leefmilieu besproken 
wordt, kan de bevoegde minister er 
donder op zeggen dat hij een inter
pellatie van het Aalsters kamerlid 
aan zijn broek heeft. 

In een interpellatie van december '89 wees 
Caudron op de noodzakelijke drastische 
aanpak van de agrarische vervuiling. Het 
Mina-plan dat Kelchtermans de wereld in
stuurde maakt eveneens gewag van de zwa
re overbemesting, voornamelijk in delen van 
West-Vlaanderen en de Kempen. Dit zorgde 
trouwens voor een zeldzame, open ruzie 
tussen de kristendemokratische minister en 
de katolieke Boerenbond. Later gaf de KWB, 
in een gezamenlijke perskonferentie met de 
Bond Beter Leefmilieu, de minister een wei-
gekomen ruggesteuntje. 

Caudron drong er verder bij de minister op 
aan om stimulansen te verschaffen voor een 
versnelde aanleg van gemeentelijke riolerin
gen, en hij kloeg het overdreven centralisme 
aan dat het de gemeentebesturen onmoge
lijk maakt een zelfs kleinschalige bijdrage te 
leveren tot de waterzuivering. 

TIJDBOM 
De oorzaken van de Dendervervuiling zijn 

velerlei: er zijn ten eerste de stroomopwaarts 
gelegen bedrijven in Wallonië, maar ook de 
bedrijven aan de noordelijke kant van de 
taalgrens. Verder is er natuurlijk het geringe 
debiet en de gistingsprocessen wanneer het 
warm is, en de landbouwmeststoffen en de 
lozingen van huishoudelijke afvalprodukten. 

De Dender voert de verontreiniging mee 
van 400.000 mensen, 2 miljoen dieren en 
528.000 inwoners-ekwivalenten van de in
dustrie. De metingen tonen aan dat de kwali
teit van het Denderwater barslecht is vanaf 
Geraardsbergen. Er zijn steeds minder orga
nische en steeds meer scheikundig oxydeer-
bare stoffen aanwezig. Vanaf Ath, over de 
taalgrens dus, slaat de vervuiling toe. Het 
aldaar gevestigde bedrijf La Floridienne 
wordt verantwoordelijk gesteld voor de lozing 
van hoge gehalten aan cadmium en lood. De 
norm voor cadmium is 2,5 mikrogram. De 
metingen voor cadmium gaven evenwel 

Een boottochtje op de Dender stelt de passagiers steevast voor een aantal 
onaangename verrassingen. Stank natuurlijk, maar ook de konfrontatie met 
tonnen drijfvuil, en daarvoor is de bevolking verantwoordelijk, (foto archief) 

Enkele weken terug versche
nen er mooie sneeuwland
schappen op de Vlaamse tele
visiezenders. Nochtans heeft 
koning winter de jongste maan
den ons land helemaal niet 
aangedaan. De beelden waren 
echter afkomstig uit de Dender
streek, waar een Waalse bedrijf 
verantwoordelijk was voor een 
metershoge schuimiaag op de 
rivier. Eerst werd Dendermon-
de onder de vlokken gezet, 
daarna kreeg zelfs Dender
leeuw van hetzelfde laken een 
witte broek. De mooie beeldjes 
op televisie waren slechts een 
visueel aantrekkelijk uitroepte
ken van wat de streekbewoners 
al jaren weten, en kamerlid 
Caudron al jaren aanklaagt: de 
Dender is een biologisch dood
zieke rivier. 
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waarden tot 100 mikrogram. De norm voor 
lood is 50 mikrogram, maar er werden reeds 
waarden van 800 mikrogram gemeten. Wat 
blijkt echter? Na Geraardsbergen geven de 
metingen slechts 2 tot 3 mikrogram aan. En 
de rest? Verzonken in het Dendersediment. 
Een regelrechte tijdbom. Wanneer immers 
alle waterlopen zouden gezuiverd zijn, blijft 
dit slib een aartsgevaarlijk goedje. De bag-
gerwerken die met het oog op de waterzuive
ring uitgevoerd worden, woelen deze vuilbak 
weer op en daardoor komt het cadmium en 
het lood weer in het water terecht. Hoe meer 
men inspanningen levert om de waterlopen 
te zuiveren, hoe vuiler ze worden. Uiteinde
lijk belandt de zaak dan in de Noordzee. 

SLUIKLOZINGEN EN 
DRIJFVUIL 

Een ander, steeds weerkerend probleem 
op de Dender, maar even goed op andere 
rivieren, zijn de sluiklozingen. Daar wordt 
veel te laks tegen opgetreden. Caudron: 
„ Wat wil je ? Er zijn bijna geen kontroles op 

> 
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De Volksunie, en de VU-mandatarissen in het bijzonder, stonden bij de akties 
tegen de vervuiling van de Dender steeds mee vooraan. Op de foto zien we Jan 
Caudron. (toto archief) 

sluiklozingen. De Vlaamse Maaschappij voor 
Waterzuivering (VMZ) beschikt over veel te 
weinig kontroleurs. Na de kantooruren, 's 
nachts, tijdens het weekend, wordt er al 
helemaal niets meer gekontroleerd. Wan
neer dan toch bij wonder toeval een vergun-
ningsplichtig bedrijf op sluiklozen betrapt 
wordt, wordt er een proces-verbaal opge
steld. Dergelijke misdrijven worden door de 
rechtbanken gewoonlijk geseponeerd. De 
rechters hebben weinig oog voor milieudelik-
ten. Je mag bovendien niet vergeten dat de 
rechtbanken zo al overstelpt zijn met werk. 
De invoering van milieurechtbanken, een 
wetsvoorstel dat Jaak Gabriels eerstdaags in 
de Kamer zal indienen, zou daarom een 
goede zaak zijn. 

Wanneer er dan, bij wonder toeval weer 
eens, toch een vervolging komt, zijn de 
straffen belachelijk licht. Grote bedrijven be
talen die boetes met de glimlach, en gaan 
intussen lekker door met vervuilen." 

Aktievoerders zeten zich reeds jaren met 
veel entoesiasme en ijver in voor de Dender. 
De Volksunie en de VU-mandatarissen stond 
steeds mee vooraan. Er werden milieuboot
tochten georganiseerd waarop de deelne
mers aan den lijve de stank van de Dender 
en de omliggende bedrijven konden rieken. 
Er werden talloze waterstalen genomen, en 
de grens tussen een levende en dode Den
der kan vrij nauwkeurig vastgesteld worden. 
Tijdens de boottochtjes kunnen de passa
giers ook van de talloze mooie plekjes langs 
de rivier genieten. Toch stapt iedereen met 
een zeker schuldgevoel van boord: niet al
leen bedrijven, sluiklozende afvoerpijpen, 
stinkende fabrieken of mestoverschotten te
kenen voor de watervervuiling. Ook de ver
vuiling van de burgers, konsumenten in een 

wegwerpmaatschappij, mag er zijn. De mi
lieubewuste burger kan er weinig aan doen 
dat meer dan de helft van Vlaanderen nog 
niet aangesloten is op de riolering. Maar wie 
het drijfvuil op de Dender ziet, beseft dat er 
hog heel wat werk aan de winkel is om de 
bevolking bewust te maken dat ook dit zo niet 
verder kan. Flessen, dozen, vodden, blik, 
oud ijzer, afval allerhande in de Dender, het 
schopt je een geweten. Nog heel wat men
sen kunnen een boottochtje op de Dender 
goed gebruiken. 

GRENSOVERSCHRIJ
DEND 

De bestrijding van de vervuiling op de 
Dender, het dreef in dit verhaal reeds boven, 
is een typisch grensoverschrijdend milieu
vraagstuk. Toenmalig gemeenschapsminis
ter van Leefmilieu Jan Lenssens stelde noch
tans in juli '87 in de Vlaamse Raad dat 
overleg met zijn Waalse kollega niet onmid
dellijk nodig was. Volgens Lenssens werden 
de vervuilingsbronnen op Waals grondge
bied ernstig aangepakt. De pakken schuim 
die vanuit Wallonië onlangs Vlaanderen kwa
men binnendrijven, gaven een mooi staaltje 
van de ernst en de ijver waarmee de Waalse 
gewestverantwoordelijken de vervuiling van 
de Dender sedert jaren aanpakken. Voor de 
aktiegroep SOS-Dender was de maat vol. 

Deze groep wil voor de sanering van de 
Dender (opnieuw) prioriteit afdwingen bij het 
beleid. Het initiatief is taalgrensoverschrij-
dend, omdat de vervuiling van de Dender 
ook taalgrensoverschrijdend is. 

Nauwelijks twee jaar geleden stelde Paula 
D'Hondt, toen minister van Openbare Wer
ken, tijdens een onderhoud met de parle
mentsleden van het arrondissement Aalst op 
haar kabinet, dat er nog een mooie toekomst 
voor de Denderstreek was weggelegd op het 
gebied van toerisme. Het verhaal van de 
meest vervuilde rivier in Vlaanderen stinkt 
niet alleen, het bevat ook een niet onaardige 
brok cynisme. 

(pdj) 

***-̂  

Sluiklozingen vormen een ware pest voor de Vlaamse waterlopen. Met te 
weinig kontroleurs, te weinig middelen, een te lakse vervolging en te lage 
boetes kan men eigenlijk niets anders verwachten. (foto archief) 
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NIEUW LEVEN VOOR DE DENDER? 

Leven in de Dender, zo gezond als een visje? Deze zieltogende 
Denderbewoners denken er in ieder geval anders over! 

In het Henegouwse stadje Aat ontstaat 
door de samenvloeiing van de Oost- en 
de West-Dender de Dender. De Oost-
Dender ontspringt op zo'n 100 meter 
hoogte aan de vijvers van Herchies niet 
ver van Jurbise. De West-Dender ont
staat in de buurt van Artoing op zo'n 70 
meter hoogte. Vanuit Aat stroomt de 
Dender naar Lessen, Geraardsbergen, 
Nlnove, Aalst om in Dendermonde In de 
Schelde uit te monden. Tussen Aat en 
Dendermonde ligt 65 kilometer. 

De naam Dender zou afkomstig zijn 
van het Keltische woord Tanara of Tene-
ra, wat verwant is met tanaros, waarmee 
de Kelten „bruisende waterlopen" aan
duidden. En inderdaad, de Dender heeft 
een bruisend regime, tot 116 kubieke 
meter per sekonde. Door dit scherp' ver
val, dat over de hele loop om en bij de 20 
cm per kilometer bedraagt, is de Dender 
de snelste rivier van Vlaanderen. 

LAGE TONNENMAAT 
Het ekonomisch belang van de Dender 

is thans (haast) helemaal uitgespeeld, 
maar is ooit anders geweest. Vanaf 1185 
(Flllp van den Elzas) werd begonnen met 
de kanalisatie van de Dender. Rond 1447 
werden verbredings- en verdiepingswer-
ken uitgevoerd en onder het bewind van 
Maria-Theresia (1740-1780) kreeg een 
belangrijke herkalibrering haar beslag, 
tevens werd het aantal sluizen vergroot. 

Maar het is pas in de jaren zestig van 
de vorige eeuw dat de Dender over z'n 
hele lengte voor schepen tot 300 ton 
bevaarbaar werd. Daar is het niet bij 
gebleven, Leie en Bovenschelde wer
den bevaarbaar gemaakt voor schepen 
tot 1.350 ton, de Dender daarentegen 
blijft ontoegankelijk voor groot transport. 

Totaal onbegrijpelijk want wie de land
kaart bekijkt zal merken dat de Dender 
biezonder goed gelegen is om als verbin
ding te dienen tussen de industriepolen 
van Henegouwen, de geïndustrialiseerde 
zone rond Rijsel en de haven van Duin
kerken. De Dender kan dankzij kanalen 
waarmee hij verbonden is deze centra 
bereiken maar de lage tonnenmaat van 
de schepen houdt het transport tegen. 
Aansluiting van de Dender op de Gentse 
kanaalzone, de haven van Antwerpen, de 
Brusselse haven heeft met zo'n geringe 
tonnenmaat weinig zin. 

Wie langs de Dendersteden en -ge
meenten komt ziet dan ook tal van weg
kwijnende industrie: de steengroeven 

rond Lessen, de luciferfabrieken in Ge
raardsbergen en Nlnove, enkele elektrici
teitscentrales, teloorgegane brouwerijen 
en mouterijen, tekstiel,... 

OUDERWETS 
In de uitgestrekte weiden langs de 

Dender kwamen wel industrieterreinen 
maar deze brachten relatief weinig te
werkstelling zodat het oude, vertrouwde 
beeld van de pendelaar behouden blijft. 
De voor transport onaangepaste wegen 
worden geteisterd door vrachtwagens 
met alle gevaarlijke gevolgen... Onder
tussen verouderen sluizen en bruggen 
steeds verder. Op tal van plaatsen be
schikken bruggen nog steeds over een 
breedte uit vooroorlogse jaren. De vaar
geul blijft ondiep en van baggeren is 
reeds lang geen sprake meer. Het trans
port op de Dender is vervallen tot een 
paar tientallen schepen per dag. 

De venwaarlozing van de Dender is ook 
de oorzaak van regelmatige grote over
stromingen die veel schade aanbrengen 
en weiden en akkers waterziek en zuur 
maken. Nochtans biedt de Dender troe
ven. Als waterweg kan hij het zwaar 
wegtransport wezenlijk doen verminde
ren, leegstaande fabrieken opnieuw le
ven inblazen en een toekomst bieden 
voor nog onontgonnen industrieterrei
nen. 

Voor het kleintoerisme is de Dender 
steeds een troef geweest. Als uiterst 
visrijk water was de rivier de vrijetijdsbe

steding bij uitstek. De watervervuiling 
heeft daar een (definitief?) einde aan 
gemaakt. Op tal van plaatsen kon men 
aan bescheiden waterrekreatie doen... 

Thans werden grote gedeelten van het 
jaagpad hersteld en kan men uitgebreide 
wandelingen maken. Niet te missen voor 
een bezoek zijn de buurt rond het Sas-
huis te Herdersem, de ijzeren voetgan
gersbrug te Pollare, de jeugdherberg 't 
Schipken t Schendelbeke, het Gaver
meer enz. 

TROEVEN 
Bovendien zijn er de Dendersteden: 

Geraardsbergen, Ninove, Aalst en Den
dermonde, elk met hun eigen-aardigen, 
feesten, kunstschatten en wandelingen. 
De Denderstreek grenst verder aan land
schappelijk fraaie streken: Pajottenland, 
Vlaamse Ardennen, Faluintjesstreek en 
over de taalgrens een voor daguitstap-
pen veelbelovend deel van Henegouwen, 
rijk aan kastelen en mooie landschap
pen, en met een historisch Doornik in de 
onmiddellijke buurt... 

De Dender is zo dood als een pier. Het 
water is dood en het leven errond is verre 
van springlevend, en toch zijn de moge
lijkheden er. Tot zolang de plaatselijke, 
provinciale en Vlaamse overheid niet sa
men een plan uitwerken voor de Dender, 
ziet de toekomst van de oude Tanara er 
weinig ,,bruisend" uit! 

(mvl) 
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WATER, BRON VAN ALLE LEVEN 
De onlangs gehouden Noordzeekonteren-

tie in Den Haag bevestigde nogmaals de 
bijna dramatische toestand van de Vlaamse 
waterlopen. Ondanks Mina- en andere plan
nen ziet het er niet naar uit dat in de nabije 
toekomst strukturele verbeteringen te ver
wachten zijn. Zuiveren kost immers hopen 
geld. Nu de Vlaamse Waterzuiveringsmaat
schappij in de ogen van gemeenschapsmi
nister voor Leefmilieu Kelchtermans in zijn 
eksamen gezakt is, wordt alle heil in het 
privé-kapitaal gezocht. 

Daar waar doortastend handelen op dit 
moment noodzakelijk is, moeten nu nieuwe 
plannen, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe 
strukturen uit de hoed getoverd worden. Het 
is duidelijk dat de zuiveringsobjektieven voor 
de Vlaamse waterlopen tegen '95 zeker niet 
gehaald kunnen worden. Tegen die tijd moe
ten de Vlaamse waterlopen immers voldoen 
aan de basiskwaliteit, vooropgesteld in het 
besluit van oktober 1987. Er is echter meer 
aan de hand. Naast de zichtbare vervuiling 
van de waterlopen, worden ook de grondwa-
terlagen met verontreiniging bedreigd. Het 
gif kruipt waar het niet gaan kan. 

Het is erg gesteld met de kwaliteit van onze yvaterlopen. Tegen 1995 zouden ze 
allen aan de basiskwaliteit moeten voldoen. Hiervoor zijn nog veel insoannin-
gen nodig. '̂  

ROOD ALARM 
De slechte toestand van onze waterlopen 

wordt nogmaals aangetoond door de recent
ste walerkaarten, gepubliceerd door het In

stituut voor Hygiëne en Epidemiologie. Op 
deze kaart wordt het merendeel van de 
waterlopen in het rood weergegeven (slecht
ste waterkwaliteit). Het Scheldebekken, in-
klusief zijn grotere en kleinere bijrivieren zijn 
geëvolueerd naar open riolen. Slechts enke
le kleinere waterlopen in het noorden van 

AKTIE: 
REDT DE SCHELDE 

De aktiegroep ,,Redt de Schelde" 
werkt reeds jaren om de vervuiling van 
de rivier aan te klagen en tegen te 
gaan. Om de dramatische toestand van 
de rivier nog eens te benadrukken or
ganiseert de groep van 9 tot 28 april 
een Scheldeioop. De Kruibeekse bur
gemeester Antoine Denert heeft deze 
tocht over zeventien dagen voorgesteld 
aan de pers en het publiek. 

Hij wil niet langer meedrijven met de 
stroom maar wil nu aandacht en kon-
krete oplossingen. De aktiegroep mikt 
op 2Ó0 lopers die het hele trajekt van de 
bron tot de monding willen afleggen. 

Bovendien kunnen ook plaatselijke 
groepen meelopen op één dag in hun 
omgeving. Iedereen die wil aansluiten 
bij de voettocht kan meedoen. 

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

Wie informatie wil over de voettocht 
kan terecht op het gemeentehuis van 
Kruibeke, O. L.Vrouweplein 19/20, tel 
03/774.53.10. 

Limburg en de Antwerpse Kempen geven 
blijk van een gezonder zelfreinigend vermo
gen. Het is hier dat de vaak typische beekflo
ra en -fauna een laatste onderkomen vindt. 

De ,,gezondheids"toestand van een wa
terloop kan op twee manieren onderzocht 
worden; naast de chemische analyse en het 
zuurstofgehalte kan men aan de hand van de 
samenstelling van de in de waterloop voorko
mende kleine makro-organismen de algeme
ne waterkwaliteit vrij eksakt bepalen. Men 
bekomt evenwel telkens hetzelfde slechte 
resultaat. 

LAST VAN 
HET VERLEDEN 

Ondanks de inspanningen van de laatste 
15 jaar, waarbij reeds vele miljarden geïnves
teerd werden, blijven de resultaten bedroe
vend. De oorzaak is wellicht voor een groot 
deel terug te brengen naar het gebrek aan 
koördinatie en struktuur, als gevolg van de 
eerste wet van '71. Deze wet liet de gemeen
tebesturen toe om naar eigen goeddunken 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) te 
bouwen. Er volgde een wildgroei doordat 
sommige zuiveringsstations te groot, en an
dere te klein gekozen werden. Anderzijds 
verschenen RWZI's op plaatsen waar nau
welijks rioleringen aanwezig waren of vergat 
men verbindingen tussen de rioleringsnetten 
en de RWZI's te voorzien. 

Door de staatshervorming kon nadien de 
Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering 
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(VMZ) opgericht worden. Deze nam vanaf 
1981 de waterzuivering over van de gemeen
ten. Het bleek een stap in de goede richting, 
maar het gebrek aan voldoende en gekwalifi
ceerd personeel had een vertragend effekt 
op het vooropgestelde waterzuiveringsplan. 
Dit plan had immers tot doel d.m.v. de 
RWZI's het huishoudelijk en industrieel af
valwater te zuiveren. Vlaanderen werd hier
toe ingedeeld in 5 hoofdstroombekkens en 
27 deelstroombekkens. Van de gemeenten 
werd venwacht om op termijn te komen tot de 
voltooiing van het Totaal Rioleringsplan 
(TRP); d.i. het maksimaal uitvoeren van het 
rioleringsnet binnen de gemeentegrenzen. 
Het Algemeen Waterzuiveringsplan voorziet 
dan de kollektoren tussen de gemeentelijke 
netten en de dichtstbijzijnde RWZI. 

HOOGGESPANNEN 
VERWACHTINGEN 

De VMZ, later VWZ (Vlaamse Waterzuive
ringsmaatschappij) bleek evenwel een te 
logge parastatale die, mede door politieke 
benoemingen verziekt (CVP-PVV), de voor
opgestelde doelen niet kon bereiken. Even
veel schuld treft de Vlaamse gemeenschap 
die onvoldoende investeringskapitaal ter be
schikking stelde en het naliet om voldoende 
inspekteurs te velde in te zetten teneinde de 
vergunningen te kontroleren en sluiklozers 
op te sporen. 

De recente Sobemap-audit lichtte de VWZ-
struktuur door en legde de zwakke plekken 
bloot. Dit alles maakt dat Kelchtermans het 
nu over een andere boeg probeert te gooien. 
In zijn kersverse milieubeleidsplan tracht hij 
de waterzuivering door privé-kapitalen te 
laten financieren. Om dit mogelijk te maken 
dient een gemengde holding opgericht. Het 
is duidelijk dat de VWZ hierdoor een aantal 
belangrijke bevoegdheden verliest. De nieu
we struktuur moet zijn deugdelijkheid echter 
nog bewijzen. Zou het daarom niet beter zijn 
de bestaande struktuur financieel en profes
sioneel uit te bouwen? Het weer opnieuw 
opstellen van nieuwe plannen, met nieuwe 
mensen in een nieuwe struktuur zal alleszins 
veel tijd vragen. Tijd, die er in feite niet meer 
is. 

OVERBEMESTING 
Naast de vervuiling van de Vlaamse water

lopen, blijkt grondwatervervuiling het pro
bleem van de toekomst te worden. Onlangs 
nog rekende Sobemap voor dat de landbouw 
voor een kleine 30% verantwoordelijk mag 
gesteld worden in de totale watervervuiling. 
De overbemesting op het land spoelt immers 
af naar sloot en gracht en komt op deze 
manier in de waterlopen terecht. 

Even erg is het doorsijpelen van verbindin
gen uit het drijfmest naar de bovenste grond-

waterlagen. Dit doorsijpelingsvermogen is 
sterk afhankelijk van het type bodem en de 
bemestingskonsentratie. Het is geen toeval 
dat momenteel de grondwaters in West-
Vlaanderen en de Limburgse Kempen met 
nitraten verzadigd zijn. De nitraatkonsentra-
ties in het grondwater overstijgen de Europe
se veiligheidsnormen van 50 mg per liter 
meermaals. Het is in deze gebieden al jaren 
duidelijk dat de putwaters niet langer voor 
menselijke konsumptie kunnen benut wor
den. Nieuw is echter dat ook in sommige 
drinkwaters de nitraatnonn gemiddeld over

schreden wordt. Dit stelt uiteraard proble
men met betrekking tot de volksgezondheid 
(o.a. blauwziekte, verhoogd kankerrisiko). 

Een en ander toont aan dat het waterpro
bleem niet beperkt blijft tot de openbare 
waterwegen. In de bodem en in het grondwa
ter zit nog een zeer belangrijke en miskende 
hoeveelheid gif opgeslagen die ons de ko
mende decennia nog voor de nodige proble
men zal stellen. 

Patrick Hermans 
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Â „ Schelde dramatisch" 

I =;§ï:„Schelde is nog steeds 
sPsmachtige riool!" 

ER VALT GEEN TIJD 
MEER TE 
VERLIEZEN! 

Vertrek: 14 u. Metallurgie Hoboken-
Overpelt, Adolf Greinerstraat 14, Ho
boken. 

Aankomst: 16 u. Steenplein, Antwer
pen. 

Inlichtingen: Arnold Peeters, Thalia-
straat 14, 2600 Berchem. 
03/322.2014. 

Organisatie: VLAANDEREN 2000. 
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BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 
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HEIHOEFSEWEG 1 
_ 2520 EDEGEM 

"^Ji^S^ Tel.: 03/457.23.89 

ADVERTENTIE: 

V.Z.W. Gemeentelijk Cultureel 
Centrum Overijse 
„DEN BLANK" 

werft aan; STAFMEDEWERKER (m/v) 

De kandidaten dienen te voldoen aan 
de vereisten van het Koninklijk Besluit 
van 26 oktober 1976 verschenen in het 
Staatsblad dd. 3.2.1977 betreffende de 
aanwerving, het statuut en de wedde-
toelagen van een stafmedewerker in 
een erkend Nederlandstalig Cultureel 
Centrum. 

Tevens is vereist een grote dosis kreati-
viteit en organisatietalent, de bereid
heid tot avond- en weekendwerk en 
slagen in een examen. 

Kandidaturen vergezeld van een uitge
breid curriculum vitae en motivatie die
nen schriftelijke gestuurd te worden 
uiterlijk voor woensdag 28 maart 1990 
naar het Cultureel Centrum Den Blank 
— t.a.v. Dirk Vande Cauter, direkteur 
— Begijnhofplein 11 — 1900 Overijse. 
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WIJ IN EUROPA 

ENVERHADRI (1941-1990) 
Enver Hadri leerde ik kennen ergens in 

1973, op een late avond, in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Hij was gevlucht. 
Het viel niet meer te houden voor hem in 
Kosovo, dat Albanese deel van Joegoslavië. 
En hier zocht hij de vrijheid voor zijn Volk met 

een statuut van politiek vluchteling. De vol
gende 17 jaar bleef hij een grote, goeie 
vriend. Toen viel dat fatale schot, die 25ste 
februari 1990... Ik zal Enver missen. Hij 
vertelde zo dikwijls over zijn Albanië... poë
tisch en melancholisch... Wij wisselden 

ADVERTENTIE 

DEZE WEEK IN 

knack 
een nieuw dossier 

Gezel of slaaf — Dierenterapie — Het wapen — De vervuiler 

„onze dromen' uit: onze Nederlanden ver
deeld over 3 staten; hij over de Skiptaren, 
gebroken door oorlog en verovering, over: 
Kosovo-Joegoslavië, Albanië, Griekenland, 
en dan nog die vele duizenden uitgeweke
nen... Hij verstond onze Vlaamse Beweging 
met zijn Albanees hart. Hij leefde iedere 
verkiezing mee en was in-treurig toen we 
onze zetel in het Europees Parlement kwijt
speelden. Wij hadden immers onze Vlaamse 
Leeuw met zijn rood-zwarte dubbele Adelaar 
geruild. Dit betekende voor hem meer dan 
een simbool. 

Enver Hadri had geen gemakkelijke jeugd 
gehad. Zijn vader werd immers in 1944 
vermoord door de Serven. Hun gezin bleef 
marginaal en toch zette hij door. Hij volgde 
het Lyceum tot 1960 in het Albanese Kosovo 
en werd daarna architekt aan de bekende 
school in Lubijana (1966) en bouwen zou hij 
heel zijn leven lang maar meer aan de 
beweging en aan zijn huisgezin, dan in „de 
bouw". Hij huwde met Ayshe Kastratei; hun 
teder gezin telt vier kinderen. 

VOLKERENRECHT: 
WANNEER? 

Wij bieden hen onze deelname in hun 
rouw aan. In sommige kranten wil men hem 
nu, vanuit Joegoslavische informatie, be
schuldigen van wapenhandel. Nooit, maar 
dan ook nooit, heeft Enver de haat of het 
geweld aangemoedigd. Integendeel! Hij wil
de zich als voorzitter van het Mensenrech-
tenkomitee voor Kosovo inschakelen in de 
demokratische verzetsbewegingen zoals er 
zovele zijn in Europa. Nog voor enkele dagen 
was hij in Straatsburg geweest om er de EP-
delegatie-Joegoslavië voor te lichten over 
het schenden van de Mensenrechten in Ko
sovo. En hij was zo blij dat onze Regenboog-
fraktie hem ten volle ondersteunde. Wij zul
len hem niet meer bedachtzaam bij ons zien 
binnenstappen, met zijn baard en met zijn 
grote kinderlijke ogen. Samen met honder
den Albanezen uit heel Europa hebben we 
hem herdacht op zaterdag 4 maart, voor de 
Joegoslavische Ambassade. We waren met 
velen, daaronder ook de familie Islamaj, zo 
bekend in de Vlaamse Beweging, met hun 
grote vriendschap, met hun busreizen... 

Enver Hadri blijft in ons geheugen gegrift, 
zoals 'n Jan Pallach, zoals 'n De Feyter enz. 
enz... Wanneer zal het volkerenrecht een 
écht volkerenrecht zijn ? 

Willy Kuijpers 
senator 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD (s) 
DE OUDE BALKAN-VOLKEREN 

Op de Balkan wonen nog andere volkeren 
dan Slaven. Zij dragen evengoed bij tot de 
faam van de Balkanbewoners, vechtersba
zen en weinig verdraagzaam te zijn. 

Tussen hen onderling bestaat er veel ver
schil. Daar zijn vooreerst de lllyrische Skipe-
taren, met een eigen staat en een grote 
groep in Joegoslavië. 

Dan de Hongaren, afstammelingen van de 
Hunnen, ook met een eigen staat maar met 
daarnaast veel volk buiten de grenzen: in 
Slovakije, in Joegoslavië en vooral in Roe
menië. 

De Roemenen zelf zijn Romaans van taal, 
misschien Dakisch van afstamming, met een 
eigen staat en een probleemgroep in de 
Sovjet-deelstaat Moldavië. 

Over Turken en Grieken zullen we het de 
volgende keer hebben. 

Op de Turken na bewoonden ze allen de 
Balkan nog vóór de Slagen er verschenen. 

ONDERDRUKTE 
SKIPETAREN 

Na de val van de Roemeense Ceausescu 
blijft Albanië, de staat der Skipetaren, het 
laatste kommunistische bolwerk in Europa, 
buiten de Sovjet-Unie. Helemaal op het ein
de van het jaar vangt men uit dit traditioneel 
zeer gesloten land enkele zwakke geruchten 
op over verschuivingen, doch daar blijft het 
bij. 

Beter gekend is het lot van de Skipetaren 
in het Joegoslavische Kosovo. In de loop van 
1989 zijn de Skipetaren (1.700.000 tegen
over 200.000 Serviërs) er niet in geslaagd, 
hun in 1988 verloren gegane autonomie van 
de Serviërs terug te krijgen. 

Hun hoog geboortecijfer (25 0/00) drukt 
nochtans de oorspronkelijke bewoners, de 
Serviërs, steeds dieper in de minderheid. 
Tegen deze wet van de natuur is niets te 
ondernemen, indien men nalaat duidelijke 
grenzen te trekken, bv. staatsgrenzen of 
politiek versterkte taalgrenzen en zich tevre
den stelt met een politieke overheersing. Die 
wordt mettertijd onhoudbaar. Men vergelijke 
bv. met het oorspronkelijk praktisch alleen 
door blanken bewoonde middenstuk van 
Zuid-Afrika. 

In februari gaan Albanese mijnwerkers 
weken lang in staking tegen KP-leiders van 
Kosovo die zij te laks vinden tegenover de 
Serviërs. Zij halen het: drie van die tamme 
schapen worden afgezet. 

Dadelijk daarna verschijnen honderddui
zenden Serviërs in de straten van Belgrado, 
naar schatting 100.000 tot 1.000.000 (sic.) 

In Kosovo worden tientallen Skipetaren opgepakt. Zij strijden voor hun 
autonomie die zij in 1988 verloren. 

Serviërs roepen om wapens en willen ,,op 
naar Kosovo". De vakbonden van Slovenië 
en Kroatië steunen de Skipetaren. 

Tot een kruistocht komt het niet. Toch 
worden de menners van de Skipetaarse 
staking aangehouden en de avondklok in 
Kosovo ingesteld, zodat patroeljes van infan-
teristen en tanks er het dagelijkse straat
beeld bepalen. De regering beweert dat de 
staking de eerste stap was naar een regel
rechte opstand. 

Einde mei trekt een delegatie van het 
Europese Parlement naar Kosovo om zelf 
eens te zien wat daar aan de hand is. Zij 
komt onverrichterzake weer: geen toelating 
om met de Skipetaarse oppositie te spreken. 

Rond dezelfde tijd zijn er weer Skipetaar
se betogingen te Pristina en te Podiyevo, 
tegen het terugdraaien van de autonomie 
van de provincie. Zij ontaarden in incidenten 
met tenminste één dode. 

Als aanloop tot een belangrijk proces te
gen de voormalige kommunistische Skipe
taarse voorman Arzem Vlasi, worden in Ko
sovo alvast tientallen Skipetaren vastgeno
men „omdat zij de rust zouden kunnen 
verstoren". 

Op 30 oktober begint dit proces, door 
Sloveens en Kroatische kranten ,,het groot
ste politieke showproces sedert het midden 
van de jaren vijftig" genoemd. Het is gericht 
tegen een KP-leider, die nochtans in 1981 
een Skipetaarse rebellie heeft helpen neer
slaan, maar die in het voorjaar zelf is opgeko
men tegen Servische versterkte voogij. Hij 
wordt van kontrarevolutie en incivisme be
schuldigd en riskeert van 10 jaren gevange
nis tot de doodstraf. Inmiddels verspreidt 
Amnesty International inlichtingen over toe
nemende foltering van Skipetaarse gevange
nen. 

De Joegoslavische, lees Servische, over
heden doen de Skipetaarse onrust geredelijk 
af als separatisme, aangeblazen door de 
staat Albanië. Daar zijn nog geen bewijzen 
voor aangevoerd. De Kosovo-Skipetaren 
wensen trouwens inzake levenspeil en bewe
gingsvrijheid niet van de klaveren naar de 
biezen te lopen. 

Trouwens, kennen wij dat liedje zelf niet? 
Vlamingen die voor enige vorm van zelfbe
stuur binnen België ijverden, werden toch 
generaties lang voor landverraders uitgekre-
ten. 
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VOLKEN EN STATEN 

HONGAREN VOORLOPIG 
OPGELUCHT 

In 1989 komt het Hongaarse nieuws uit 
Honganje en uit Roemenie 

Uit Hongarije waar de demokratizering 
snelle vorderingen maakt, zodat de afhanke
lijkheid van Russen en andere Warschau-
paktgenoten snel afneemt 

Maar vooral uit Roemenie De spanning 
die verleden jaar al aanzienlijk was, blijft het 
hele jaar door stijgen 

Op 28 februari verwijt de vertegenwoordi
ger van Roemenie in de Verenigde Naties 
Hongarije, de aanhechting van Transylvanie 
na te streven Het is al wat hij te antwoorden 
heeft op de Hongaarse klacht over het niet-
eerbiedigen van de mensenrechten, meer 
bepaald van die der Hongaren in Roemenie 

Zweden stelt voor, een biezondere ver
slaggever aan te stellen om de toestand ter 
plaatse te gaan bekijken 

In juni ontmantelt Hongarije het ijzeren 
gordijn langs de Oostenrijkse grens Terzelf-
dertijd bouwt Roemenie er een langs zijn 
Hongaarse grens (400 km) De bedoeling 
ervan is de stroom Hongaarse vluchtelingen 
af te snijfen Die worden het inderdaad beu, 
in het zelfs voor Roemenen onherbergzaam 
wordende Roemenie nog eens ekstra ge
plaagd te worden omdat zij Hongaren zijn 
Tussen januari en april komen er zich 2 050 
,,voorlopig vestigen" in Hongarije, terwijl 
1 600 verder door willen naar West-Europa 
of Amerika In de laatste dne jaren zijn er 
trouwens 35 000 uit Roemenie weggelopen, 
de meesten Hongaren Anderen (84 000 in 
1988) gaan op „vakantie" naar Tsjechoslo-
wakije en komen langs daar Hongarije bin
nen om nooit meer terug te keren 

In december stort het kommunistische 
schnkbewind van Ceausescu in Het vuur 
aan de lont wordt aangestoken te Temesvar 
in het door vele Hongaren en Duitsers be
woonde Banaat 

Aanleiding is de dreigende aanhouding 
van de moedige Hongaarse dominee Torkes 
die beschermd wordt door een aantal Honga
ren tegen de geheime poltie (Secuntate), die 
hem komt aanhouden omdat hij zijn volksge
noten al te nadrukkelijk verdedigt De daarop 
volgende gevechten en betogingen luiden de 
val van de tiran in 

ADVERTENTIE 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEIVI 091/60.13.37 

Tijdens de dramatische gebeurtenissen 
die samenhangen met desperado-gevechten 
veroorzaakt door Securitate-agenten, mobili-
zeert het Hongaarse leger langsheen de 
Roemeense en Slovaakse grens Het schiet 
zelfs een paar verdachte hefschroefvliegtui-
gen neer 

Of de Hongaren in het post-Ceausescu-
tijdperk een draaglijk statuut zullen verwer
ven IS nog de vraag Ten eerste is het nog 
met zeker dat de kommunisten de dienst met 
blijven uitmaken Ten tweede zijn de Roeme
nen vrij chauvinistisch Ook vóór het kommu-
nisme brachten zij weinig begrip op voor de 
andere volkeren in hun staat 

Een zaak is zeker de dorpensloping gaat 
met door Dat is voor de Hongaren toch een 
ramp minder En de eerste tijd zal de centra
listische Roemeense druk toch wat lichter 
wegen 

ROEMENEN, 
VERDRUKKEND EN 
VERDRUKT 

De Roemenen dragen een met genng deel 
van de verantwoordelijkheid voor Geauses-
cu's dwingelandij Zijn chauvinistisch beleid, 
gencht op verheerlijking van de Roemenen 
en op uitschakeling van alle met-Roemenen, 
heeft lange tijd stilzwijgende instemming 
gevonden vanwege nationalistische Roeme
nen Het was een element dat zijn wanbeleid 
beter deed verteren Uiteindelijk echter heeft 
het zich tegen het Roemeense volk zelf 
gekeerd, met de bedreiging, 8 000 van de 
13 000 dorpen tegen de grond te leggen 

Iedereen kent het einde van dit verhaal 
Het heeft zich tot einde december voortge
sleept De toestand is er nog steeds zeer 
onduidelijk 

Hoe het door Ceausescu opgefokte Roe
meense chauvinisme zal uitdraaien voor 
Hongaren en Duitsers kan niemand voor
spellen De Roemenen, althans de Roe
meense gezagsdragers, maken het hun met-
Roemeense medeburgers met gemakkelijk 
ZIJ zouden nochtans beter moeten weten 
Ten oosten van Roemenie, tussen de Praeth-
en de Djêster-rivier, ligt Bessarabie Na een 

Kostuums naar maat. 

zeer bewogen recente geschiedenis heet het 
sedert de laatste wereldoorlog „Sovjet-deel-
republiek Moldavië" 

Reeds in de lente van 1988 werd een taboe 
doorbroken een aantal nationalistisch ge
zinde schrijvers weigerden nog langer het 
cyrillische alfabet te gebruiken en kwamen er 
voor uit dat het „Moldavisch" met anders is 
dan „Roemeens" 

Begin dit jaar verslaat Matcrochi, de 
woordvoerder van deze stroming, de Rus-
sischgezinde leider van de Moldavische KP 
in verkiezingen maar belandt op onduidelijke 
wijze in het ziekenhuis Tegelijkertijd wordt 
als hoofd van de ortodokse kerk een Moldavi
sche I p V een Russische metropoliet verko
zen Daarop ontstaan een hele beweging, 
met als bekroning regelmatige betogingen 
van histonsch-nationalistische aard, georga
niseerd door een Moldavisch Volksfront 

Het kommunistische gezag doet sommige 
betogingen uiteenslaan, doch wordt vanuit 
Moskou tot dialoog aangemaand Zo kan dan 
toch een nieuwe taalwet tot stand komen 
Moldavisch wordt de officiële taal, Russisch 
„wettelijke omgangstaal" Cynllisch blijft of
ficieel, maar steeds meer Moldaviers gaan 
het Latijnse alfabet gebruiken 

Het Volksfront beweert met uit de Sovjet
unie te willen treden en nog veel minder bij 
Roemenie te willen aansluiten Dit dateert 
echter nog uit de tijd van Ceausescu Hoe 
het er nu over denkt, zal 1990 misschien 
uitwijzen Het eist wel de teruggave van de 
Boekowina in het noorden (in 1775 bij Oos-
tenrijk-Hongarije geraakt en nu Oekraiens) 
en van Zuid-Moldavie, nu ook Oekraiene 

Hieruit kan men opmaken dat de verdruk
ten van vandaag zich klaar maken om de 
verdrukkers van morgen te worden Die bei
de opgeeiste gebieden worden en werden 
immers hoofdzakelijk door met-Roemenen 
bewoond, al lagen zij vroeger weliswaar 
binnen de politieke grenzen van een Molda
vië dat, zoals alle staten, zich nooit aan taai-
of volksgrenzen gelegen heeft gelaten 

Inmiddels heeft het Moldavische Volks
front, zoals elders in de Sovjet-Ume, af te 
rekenen met een ,,Interfront" een samen
bundeling van recent ingeweken Sovjetbur
gers, meestal Russen en Oekraieners, die in 
sommige steden zelfs de meerderheid uitma
ken Dat Oekraieners daarbij in een aanzien
lijk gedeelte van Moldavië, en zeker m het 
officieel Oekraïense Zuid-Moldavie de in
boorlingen zijn, vergroot de tegenstand en 
de verwarring 

Dat het, m die omstandigheden, op 28 juni 
tot een handgemeen komt tussen de twee 
Fronten kan dan ook memand verbazen 

Begin november verstoren Moldaviers de 
officiële herdenking van de Oktoberrevolutie 
Een aantal van hen wordt aangehouden 

Enicele dagen iater komen duizenden op 
straat om hun vrijlating te eisen Balans 140 
gewonden Daags nadien keert, samen met 
11 vliegtuigen vol para-militaire ,,speciale 
eenheden", de rust terug 

Karel Jansegers 
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HET VLAAMSE HEIR 

53STE ZANGFEEST: CLOUSEAUMANIE 
EN LANDSKNECHTSGEDREUN 

Op zondag 25 maart a.s. organiseert het 
ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond) 
voor de 53ste maal het Vlaams Nationaal 
Zangfeest. Het motto van dit jaar luidt: „De 
grenzen voorbij". 

„Of het nu de hoogtepunten van onze 
geschiedenis en kuituur betrof, of de perio
des van diepste armoede en teloorgang, 
steeds vond ons volk zijn weg bulten de 
beklemming van te nauwe grenzen. Of het 
de vernieuwing betreft in ekonomie en tech
niek of in wetenschap en kunst, of in de 
dagelijkse samenleving, voor het recht op 
voortbestaan moet ons volk telkens op
nieuw: de grenzen voorbij." 

Zo lichtte Herman d'Espalier, de voorzitter 
van de programmakommissie van het Zang
feest, in ons blad het motto van het 53ste 
Zangfeest toe (zie WIJ nr. 6, 9 febr. j.l.) 

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

PROGRAMMA 
Het liedprogramma omvat dit jaar de vol

gende liederen: Het lied der Vlamingen, 
Vlaanderen, Groeninghe, Jutho vooruit, De 
Zilveren Vloot, het lied van Koppelstock, 
Klokke Roeland, Beiaardlied, Het vendel. 
Wilt heden nu treden. Al die willen te kap'ren 
varen. Alle die willen naar Island gaan. Een 
soldaat van Napoleon, De vier weverkes, 
Arteveldelied, van Rijswijckmars, 'k Heb mijn 
wagen volgeladen. Hoop op de gele wagen. 
De Blauwvoet, Gebed voor het Vaderland en 
de Nationale liederen. 

De liederen worden gedirigeerd door Lode 
Dieltiens, Michael Scheck, lou van Cleynen-
breugel en Juliaan Wilmots en begeleid door 
het Vlaams Symfonisch Orkest (onder lei
ding van Michael Scheck). De koorgroep, 
samengesteld uit het Arenbergkoor (Hever-
lee), Alleluiakoor (Ingooigem), Klypekoor 
(Ronse), Primaverakoor (Ekeren) en Schoon
heid (Genk), voert een Europese volkslied
suite uit in bewerking van Juliaan Wilmots. 

Solisten zijn Zakdoek, Gust Teugels, Con
nie Neets en Clouseau. De veelzijdige volks-
liedgroep Zakdoek uit Vilvoorde brengt twee 
liederen uit de bestaande produkties ,,Het 
Zwarte Goud" en de ,,lslandsuite". ,,Huls-
zanger" van het ANZ Gust Teugels zingt het 
lied Vlaanderen van Louis Verbeeck en Gas
ton Nuyts. Voor de tweede opeenvolgende 
maal verleent Connie Neefs haar medewer
king aan hef Zangfeest; Connie laat ons ,,Dit 

is het land" en ,,Het lied van Jan en Jozef" 
horen, en vertolkt ook een lied van haar 
overleden broer Louis. Verder is ook Vlaan-
derens populairste groep van het ogenblik, 
Clouseau, van de partij met twee liederen. 

Het liedrepertoire wordt op een funktionele 
manier afgewisseld met teksten die het mot
to kracht bijzetten. Hiervoor tekenen Wouter 
de Bruyne en Mare van Caelenberg; de 
teksten worden voorgedragen door Herman 
Bogaert en Chilo Vanlerberghe. 

GIJZELAAR? 
De suites vormen traditioneel een onmis

baar onderdeel van het Zangfeestprogram
ma. Het ad hoe-koor brengt een renaissance-
suite, en het kinderkoor Die Ghespeelkens 
verzorgt een suite van drie bekende kinder
liederen (De karekiet. Vliegt een Vogel en 
Merlijn de tovenaar). Tijdens de Europese 
volksliedsuite treedt het Verbond voor 
Vlaamse Volkskunst op. Voor de visuele 
opvoering bij een viertal nummers zorgt de 
dansgroep Alkuone uit Aalst. 

Het geheel wordt tenslotte gekruid met 
een taptoenummer van vier jeudmuziekka-

ÜESi 

pellen onder leiding van Oscar Van Malder. 
Jeugddrumband Hamonf, De VNJ-Muziek-
kapel, de Padvinders Sint Joris Izegem en de 
Thebaanse trompetten van KSA-Hanske de 
Krijger verlenen hieraan hun medewerking. 

Opnieuw zal van videoprojekties worden 
gebruik gemaakt: deze worden geprojek-
teerd op drie grote schermen zodat alle 
aanwezigen het gebeuren van dichtbij kun
nen volgen. 

Zo te zien een aantrekkelijk programma 
met een aantal verrassende aksenten. Het is 
enkel te hopen dat het zootje schreeuwlelij-
kerds dat altijd wel iets vindt om heibel over 
te maken, nu eindelijk eens thuis blijft. Zoniet 
dreigt het ANZ de gijzelaar te worden van 
een fanatiek klubje scherpslijpers dat, onder 
het voorwendsel,,hogere waarden en zuiver
heid" na te streven, de regie en het program
ma naar zijn goeddunken meent te moeten 
„bijsturen". 

(ts) 

Kaarten kunnen nog besteld worden op 
het ANZ-sekretariaat, Baron Dhanislaan 
20 bus 2, 2000 Antwerpen, tel. 
03/237.93.92. 

l€LDUSEAU DAAR GAAT 

„Daar gaat ze, de reputatie van 't Zangfeest!" wilden enkele verontrusten ons 
doen geloven toen bekend werd dat Vlaanderen's best betaalde popgroep dit 
jaar tijdens liet Zangfeest zou optreden. Het ANZ liet zich echter niet uit het 
lood slaan door deze stemmingmakerij, op 25 maart is Clouseau van de partij 
in het Antwerpse sportpaleis. 
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MUZIEK 

EMIEL HULLEBROECKJAAR1965-1990 
Een kwarteeuw geleden, op 26 maart 

1965, stierf in Liedekerke onze toondichter 
Emiel Hullebroeck. We hebben hem nog 
gekend in de tijd van zijn „Zelfbestuur"-lied, 
dat hij (blijkbaar onvermoeibaar!) in 't Leu
vense kwam aanleren. Een keurige mijn
heer, net een inspekteur — en dat was hij 
ook geweest — die in onze morsige, hard-
zingende bende niet leek thuis te horen. 
Hullebroeck was een man van discipline, die 
een enorme werkkracht had. Je kan hem en 
zijn vrouw vergelijken met dat andere am-
bassadeursechtpaar-voor-het-Vlaamse-lied, 
Willem en Fientje de Meyer. 

JEHEERSE 'T LIED, 
ÖE WERKZAAMHEID 
VAN UW LEVEN I" 

(A. RODENBACH) 

Men kan het zich nu nog nauwelijks inden
ken welke ontvoogdingswaarde onze Vlaam
se konservatoria gehad hebben. Het lied, de 
overdrager van 't Vlaams-nationale gedach-
tengoed. Hullebroeck had dit begrepen. 

Hij werd op 20 februari 1878 in Gentbrug
ge geboren en volgde in de buurt „zijn 
school": kollege in Ledeberg, muziekschool 
in Gent (1890-1898). In 1904 huwde hij met 
Anna de Vos, die tijdens de 1 e WO een soort 
Milac of Solac voor de Vlaamse soldaten aan 
de IJzer opzette. De Hullebroecks waren 
uitgeweken naar (het neutrale) Nederland. 
Daar bundelde ,,Marleentje" Wie kent Hulle
broecks lied voor zijn vrouw nog?) de schrijf-
en verzendkracht van zowat 9.000 vrouwen 
die geregeld de IJzerjongens troostten met 
een pakje-van-alles en 'n briefje-méér. Dat 
,,Werk van de Vlaamse Oorlogsmeters" be
kostigde Emiel „al zingend" voor zoveel 
verenigingen en rijke-mensenklubs van het 
toenmalige Nederland. Mijn vader-zalige, die 
toen les gaf aan kinderen van vluchtelingen 
in het Nederlands-Limburgse Ubachsberg, 
Schaesberg enz... trok ook met hem op. 
Honderden liederen ontstonden. Liederen 
van strijd (zoals „De Blauwvoet" — op tekst 
van A. Rodenbach); met kinderritmiet (bv. 
„Klompenliedeke" — geschreven door René 
de Clercq). Zijn ironisch-verhalende liederen 
zoals „De Dahlia" met Lambrecht Lam-
brechts of „De Gilde viert" op tekst van René 
de Clercq. 

J E N I G LIEDJE VAN DE 
STRAAT DAT VEEL TE 
WENSEN OVERLAAT!" 

Deze uitspraak tipeerde Hullebroecks op
voedkundig inzicht. Hij wilde zijn volk verhef-

Emiel Hullebroeck: hij wilde zijn volk verheffen door het volks-Vlaams te laten 
zingen. 

fen door nel vonvó-viaamo te idien zingen. Hij 
gaf het daarenboven een wereldvisie mee. 
Zijn 12 Maleise liederen, die hij bij Alsbach in 
de Amsterdamse Kalverstraat uitgaf — in de 
geest van die tijd — waren in het toenmalig 
Nederlands Indië, dat hij bezocht, erg popu
lair. Daarnaast speelden zijn Zuidafrikaanse 
liederen (zoals het „Afrikaanse Wiegelied
je") in op de meeslepende simpatie die er in 
het toenmalig Nederlands taalgebied (en ook 
in Duitsland) bestond voor de Boerenoorlog 
tegen de Britten. Kortom: Hullebroeck is 
meer dan wie ook een opvoedkundige-muzi
kant geweest voor de Vlaamse Beweging. En 

al is een deeltje van zijn werk voor ons huidig 
muzikaal gevoelen verouderd, dan blijft hij 
ons een reeks liederen bieden, die blijvend 
zijn en... die wij te weinig gebruiken. Denk 
maar aan de gezinsliederen zoals „Slape 
zacht" (met Karel Casteels) of „ Wie zal er on 
kindeke douwen?" (met René de Clercq). 
Maar ook de vreugdeliederen: „Tineke van 
Heule" met René de Clercq, „Kermislied" 
dat Hubert Melis over Rupelmonde dichtte 
en zijn „Marleentje", gedicht door Willem 
Gyssels. En zijn strijdliederen? Zowel „De 
Noordzee" met Emannuel Hiel; „Het lied der 
Vlaamse Meisjes", met woorden van Wies 
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MUZEK 

Moens of „Kerlingaland" van Theodoor Ste
vens blijven „bruikbaar". 

„ALEEN DE BOZEN 
ZINGEN NIET!" 

De beruchte Gentse, franskiljonse burge
meester Emile Braun zou hem in 1920 in de 
Kamer „aanvallen" voor zijn heelnederland-
se (en dus staatsgevaarlijke!) houding tij
dens de 1e WO. De verdediging van de 
socialistische Kamiel Huysmans getuigde 
van groot pluralisme en van juist inzicht. In 
heel Europa was er immers een muziekpeda-
gogie ontstaan. En die kwaliteit waardeerde 
Huysmans in Huliebroeck. Daarnaast bleef 
Hullebroeck strukturen uitbouwen. „Zijn" 
Nationale Vereniging voor Auteursrechten 
(1922), die het levensbestaansrecht van de 
Vlaamse kunstenaars opeiste tegen het 
franskiljonse kunstenaarswereldje van die 
tijd in, verdween in de moerlemeie van de 
repressie. Ten tweede male kwam de haat 
over hem. „De bozen" stopten hem in de 
gevangenis. Alhoewel hij vrijgeproken werd, 
verloor hij voor een hele tijd zijn burgerrech
ten. Hoe was het mogelijk? Het erekomitee 
dat het Huliebroeckjaar ,,beschermt" weze 
een laat eerherstel... 

Willy Kuijpers 
algemeen sekretarls 

LIEDEREN 
VAN ONS VOLK 

Om tegemoet te komen aan de wens van 
velen heeft de Vlaamse Nationale Stichting 
Edegem (VNSE) het initiatief genomen enke
le waardevolle Vlaamse liederen op cassette 
te brengen. Dit zijn ze: Hij die geen liedje 
zingen kan. De Zanger, Als Moeder zong. 
Moeder, De Wiegende Mijnwerker, Juffrouw 
Lente, Van 't Maseurke, Van 't Kosterke, Ik 
ken een lied, Vlaanderen, Vlaanderen dag 
en nacht, Vlaanderen, Aan U Alleen, Laat 
ons liefste, O mijn Kempen, Daar Is maar één 
land, Lied van mijn land en Gebed voor het 
vaderland. 

Ze worden gezongen door Gust Teugels, 
animator en vertolker van het Vlaamse lied, 
die met zijn zangavonden en andere muzika
le manifestaties streeft naar de heropbloei en 
verspreiding van hef goede Vlaamse en 
volkse lied. 

Aan het klavier: Leo Van Hoof, zijn bege
leider. Opname en duplikatie: Sonare uit 
Schoten. 

Kostprijs + verzending: 400 fr. Over te 
schrijven op rek. nr. 402-2027549-52 van 
Julia Saenen, Romeinse Put 100 te 2520 
Edegem (03/457.11.51). 

Gust Teugels. 

Info-adres zangavonden: Gust Teugels, 
Vredestraat 181 te 2550 Konticht 
(03/457.18.20). 

„HET LIED OPENBAART 
HEEL 'T LEVEN VAN EEN VOLK",... . . , 

Waarom zou iedere afdeling met het 
Rodenbachfonds-FVK in de jaarprogram-
matie geen zangstonde uitwerken? Zo
wel het ANZ ais de „Roeland"-uitgaven 
(N. Woodstraat 12, 2200 Antwerpen), als 
de Vlaamse Volkskunstbeweging, als de 
„Armand Preud'hommestichting" bie
den ons materiaal in overvloed. En de 
reeks initiatieven werd voor dit Hulie
broeckjaar daverend ingezet te Gent
brugge op 4 maart j . l . Maar er volgt meer. 
Maandelijks krijg je hierover meer nieuws 
in de pers. Hier volgen de 8 „nationale 
initiatieven". Ondersteun ze! 

1. De uitvoeringen van de operette 
„Het Meisje van Zaventem" door het 
Brussels Operettenteater. 

2. De uitgave van een langspeelplaat, 
cd en muziekbandje door de Armand 
Preud'hommestichting te Antwerpen in 
samenwerking met de BRT. Medewer
kers: Solange Collard, Mariëtte Jans-
sens, Koen Crucke, Mare Meersman, het 

BRT-Groot Gemengd Koor o.l.v. Vic 
Nees, het Filharmonisch Orkest van de 
BRT o.l.v. Fernand Terby. Deze opna
men zijn verkrijgbaar bij de Armand 
Preud'hommestichting en de Vlaamse 
Volkskunstbeweging te Antwerpenn. 

3. Herdenking van Emiel Hullebroeck 
door het ANZ tijdens het aanstaande 
Vlaamse Nationaal Zangfeest te Antwer
pen op zondag 25 maart a.s. om 14u.30. 

4. Het Nationaal Koortreffen voor se
niorenkoren te Westmalle in zaal „De 
Kempen" op 30 mei 1990 (aanvang 14u.) 
door de Vlaams Kulturele Produkties te 
Kapellen. 

5. Het Nationaal Guldensporenzang-
feest te Kortrijk wordt eveneens in eht 
teken geplaatst van E. Hullebroeck. Op
treden van solisten, koren, volkskunst
groep, muziekensemble, vendeliers enz. 
Samenzang door het publiek. Stadsfeest
zaal van Kortrijk op 10 juli 1990 om 20u. 

6. Jubileumviering van de „Dag van 
het Vlaamse Lied"{25e keer!) met op het 
programma het liedrepertorium van E. 
Hullebroeck. Zondag 18 november 1990 
om 14U.40 in de Blauwe Zaal van de 
,,Singel" te Antwerpen. In de voormid
dag wordt de Artistenmis opgedragen in 
de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen 
om l lu.30 ter nagedachtenis van de 
overleden toon- en tekstdichters. Organi
satie van beide initiatieven berust bij de 
Vlaamse Volkskunstbeweging. 

7. In de reeks Portretten van Vlaamse 
komponisten programmeert de Vlaamse 
televisie (BRT) in het najaar van 1990 een 
uitzending gewijd aan het leven en werk 
van Emiel Hullebroeck. 

8. Heruitgave van een Emiel Hulle-
broeck-liederenalbum met zijn meest ge
liefde maar ook een aantal minder beken
de en Indonesische vrerken, verzorgd 
door de Roeland-uitgaven te Borgerhout-
Antwerpen. 
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TOON HERMANS' JUBILEUMSHOW 
TE OOSTENDE 

Tanita Tikaram maakte een zoethouder in afwachting van haar derde en 
hopelijk ook beste lp. 

Sedert een kwarteeuw staat Toon Her
mans aan de absolute top van het Neder
landse kabaret, en ook zijn „nieuwe" teater-
show „25 jaar In Carré" trekt de lijn door: het 
gelijknamige Teater Carré is voor acht weken 
Toon Hermans reeds uitverkocht I Met deze 
jublleumshow is hij volgend weekeinde, dus 
vrijdag 23 en zaterdag 25 maart, telkens om 
20U.30, voor twee avonden in het Casino-
Kursaal van Oostende. 

Het wordt een overzicht, een soort „beste 
uit" zijn artistieke verleden. Als voorpro
gramma koos men hel „Teater Pittoresk" 
met Gemma Van Eek, Dick Rienstra, Mirjam 
Slewe, Oetie Wijzerbeek en Maurice Her
mans, omlijst door het orkest van Coen van 
Orsouw Jr. Voor alle verdere Info, kan je 
terecht aan het loket van het Casino, elke 
dag van 10 tot 13 uur en van 16 tot en met 19 
uur. Ook kan voor dit uniek gebeuren telefo
nisch gereserveerd op nummer 
059/70.76.18, maar de bestelde plaatsen 
dienen wel (meteen) vooraf betaald op reke
ning van BBL nr. 384-0594858-41 van het 
Oostendse Casino. 

KABARET 
Op het kabaret-front vernamen we dat 

Hans de Booy stopt met zijn suksesvolle 
musical,,Geboren vrienden", waarin onder
meer ook Nelleke Burg, Jan EIbertse en 
Marloes Van den Heuvel meededen. Reden 
Is dat hij vindt dat ,,één jaar leuk, maar twee 
Iets teveel van het goede Is". Wij vinden dit 
spijtig, want Vlaanderen kreeg niet de kans 
dit Engels stuk volkstoneel op muziek, dat 
een der welkome meevallers was over de 
Moerdijk, te bekijken. Goed nieuws Is dat 
Astrijd Nijgh, ooit gezellin van Boudewijn de 
Groot's tekstschrijver Lennart, na drie jaar 
thuis haar zangloopbaan maar niet kan ver
geten. ,,lk doe wat Ik doe", zong ze ooit 
suksesvol, en dus is ze nu aan een come
back toe, na een optreden in de Haarlemse 
Jazzclub. 

TANITA TIKARAM: 
DE ZOETHOUDER 

Na het schitterend debuut met de elpee 
„Ancient Heart" pakt de wat Introverte maar 
interessante donkere Tanita Tikaram uit met 
een tweede opname. Na enkele keren wéét 
je dat dit wellicht een der beste newrfolkpla-
ten is van dit jaar; 

„Je zou me beter geloven, dat alles nog 
aan het groeien is", zingt ze In het inleidende 
,,Once and not speak". En het is wellicht in 
die zin dat we de elpeetitel ,,The sweet 
keeper" moeten bekijken. Het is trouwens 
verrassend hoe ze, in bijvoorbeeld voor
noemd nummer een traditioneel klinkende 
viool (die ook subliem omlijst in ,,Thursdays 
child") muzikaal konfronteert met een trom
pet. Terecht deed ze opnieuw beroep op 
Peter Van Hoocke en Rod Argent, die we 
kennen als komponist en pianist van de 
sixtiesgroep The Zombies, en nu veelge
vraagd platenproducer. Het eenvoudige fol-
ky met akoestische gitaar plus weer fiddle 
begeleide „It all came back today", schreef 
ze tijdens haar Amerikaanse rondreis. „In 
een raar hotel in San DIego", vertelt ze zelf, 
„waar je zelfs geen telefoon had noch radio, 
of ervoor speciaal moest betalen; En ik dus 
de gelegenheid zag om dit lied te schrijven", 
besloot ze. Gelukkig voor haar, én voor ons, 
want dit is een der rustgevende pareltjes die 
de plaat rijk Is, op een tekst die heel even 
haar gevoelens en verleden roeren. Ze rondt 
dan de voorkant af met een ritmische en dan 
een bluesgetinte beschouwing over wat het 
leven haar bracht, waar ze nu staat, „met 
dromen, nu oudgeworden en koud". De 
ondergaande zon omlijst ze op een lichtvoe
tig sambaritme, en het wat simfonisch omlij
ste „Little sister", dat haar (?) verhaal vertelt 
van het meisje dat haar dorp verlaat. Weer 

een uitmuntende ballade. In het drieluik 
waarmee ze afrondt trekt ze de zoektocht 
naar muziekale vernieuwing door, met een 
,,love story" die eerder een opsomming Is 
dan een romantische beurt, en een afsluiter 
waarbij ze de op haar vorige plaat beproefde 
ritme- en stijlverandering weerom geslaagd 
aanpakt. Een smaakvolle luisterplaat, waar 
we echter een lokvogel zoals haar „Good 
tradition" en een Indringende „Cathedral 
song" (van haar vorige opname) missen. Dit 
weeKeInde treedt ze op in het Nederlandse 
Vreeburg en te Utrecht, wellicht om dit nieu
we repertoire „live" uit te proberen. Deze 
,,Sweet keeper" is wellicht een zoethouder 
voor haar talrijke fans, In afwachting van 
haar derde en hopelijk ook beste keer (uit bij 
WEA). 

En niet te missen is het „Gouden Jaren" 
Concert, deze zaterdag 17 maart, In het 
Antwerpse Sportpaleis waar je tijdens een 
kleine vier uur durende show de optredens 
kan meemaken van sixties-groepen zoals de 
Troggs en de Tremeloes, Chrispian St.Pe-
ters, de Fortunes, maar ook onze Antwerpse 
Pebbles en de Gentse New Inspiration, en 
ook Mud en de Rubettes, dé glittergroepen 
van begin zeventig... 

S.D. 
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BOEKEN 

JEUGDBOEKENWEEK 1990 
BEDENKINGEN BIJ DE KEUZELIJST 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er tijdens 
de jeugdboekenweek een keuzelijst aange
boden, dit in verband met het tema Dit jaar is 
dat Blij Bang en Boos De organisatoren 
hebben er met bij stilgestaan dat deze drie 
gemoedsstemmingen zowat alle boeken om
vatten, want zijn dit met de gevoelens die de 
meeste kinder- en jeugdboeken lezenswaar
dig maken' 

De keuzelijst zelf is een brochure van 40 
pagina's, waarin alle titels staan vermeld met 
een korte bibliografie — maar die laat nogal 
eens te wensen over Een gewone opsom
ming vindt men op de achterkant van de 
leuke affiche van de Jeugdboekenweek De 
tekening is van de hand van Ann Geennck en 
dient tegelijkertijd als omslag voor het 
Jeugdboekenweekgeschenk Het Blije Bange 
Boze Boek van Gie Laenen — die recentelijk 
zeer goed skoorde met Spoken Dit is een 
erg leuk opgevat boek, waarbij men nog een 
bnefopener moet gebruiken, als men wil 
gaan lezen 

DE KEUZELIJST ~~ 
Als men de twee keuzelijsten — brochure 

-I- affiche — goed doorneemt, bemerkt men 
dat er in de brochure enkele titels meer zijn 
opgenomen Opmerkelijk feit is echter, dat 
ze allemaal van dezelfde uitgeverij zijn Fa
cet Het gaat hier om het alom geloofde boek 
van Maud Casey „Over het Water", dat op 
indnngende wijze het volwassen worden van 
een Iers meisje in Engeland beschrijft, het 
zeer sterk omstreden en nu met een boeken-
welp bekroonde De Uto* van Gudrun Pause
wang, over een ontploffing in een kerncen
trale en een vertaling van Ernst van Altena, 
en ook om enkele titels van de Engelse 
auteur die veel kinderen m Vlaanderen terug 
heeft verzoend met het lezen Anthony Horo-
v/itz 

DE UITGEVER 
Als we bij Walter Soethoudt van Facet 

navraag deden over het hoe en het waarom, 
was deze graag bereid hierover uitleg te 
verschaffen 

W. Soethoudt: ,,De keuzelijst wordt ge
maakt in opdracht van de Vereniging met die 
lange naam, de VBVB Die geeft opdracht 
aan het Nationaal Centrum voor Jeugdlitera
tuur (NCJ) om een keuzelijst op te stellen 
Deze delegeert het werk aan verschillende 
instellingen Maria Heylen van de Verening 
van Vlaamse schrijvers voor de Jeugd, die 
moet zorgen dat de Vlamingen met stiefmoe
derlijk worden behandeld Dan is er Rita Van 
de Wiele van de Vlaamse Vereniging voor 

De jeugdboekenweek 1990 gaat door van 16 tot 31 maart. Voor meer 
informatie: Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, Minderbroedersstraat 22 
2000 Antwerpen. (teKenIng Ann GeerinckJ 

Biblioteek-, Archief- en Dokjmentenwezen 
— waarvan niemand weet hoe ze op de lijst 
kan fungeren Ria Swinnen van de Bib-krant 
van de Pluralistische Organisatie voor Biblio-
teekgebruik, wiens informatie liefst twee jaar 
te laat komt In het januarinummer van hun 
tijdschnft bespreken ze boeken die hen twee 
jaar geleden werden bezorgd Dan is er 
Marita de Sterck en Jan van Coillie van 
Boekengids, wiens werk alleen maar kan 
worden geroemd Els van Nooten en Chris 
Versteylen van Lektuurgids en de Antwerpse 
Openbare Biblioteken en Frank Verstappen 
van De Vrijzinnige Lezer tekenen ook aanwe
zig 

Die maken samen de keuzelijst Samen' 
Neen Deze keuzelijst is het beste voorbeeld 
van hoe slecht het kultuurpakt wel kan zijn 
ledere instelling op zich houdt zich bezig met 
een gedeelte van de lijst Dus heb je een 
regenbooglijst in dit betreffende geval De 
poëzie IS bijvoorbeeld knstelijk, de negenjan-
gen krijgen een vrijzinnige blauwe en de 
twaalfjangen een vnjzinnig rooie kleur Want 
wie had gedacht dat iedereen een volledige 
voorkeurlijst maakte en dat die dan over 
elkaar werden gelegd, wel die heeft fout 
gedacht 

Om nu te verklaren waarom er geen Ricet-
boeken op die oorspronkelijke lijst staan, dat 
IS haast onmogelijk, maar ergens heeft er 
iemand zijn werk met goed gedaan, dat was 
al vlug duidelijk Toen ik dan, als lid van de 

promotiekommissie van de VBVB die lijst 
onder ogen kreeg, zag ik er de vele tekortko
mingen aan — en met alleen van Facetboe-
ken Ik protesteerde, luid genoeg waarschijn
lijk, en de lijst werd alsnog aangepast, de 
affiches waren echter blijkbaar al gedrukt " 

PROMOTIE 
,,lk dnng er al een tijdje op aan, dat de 

BVBV inspraak m die lijst zou krijgen, alleen 
al omwille van het feit dat vele jeugd- en 
kinderboekhandels toch ook een heleboel 
kennis te koop hebben, waarmee het NCJ 
blijkbaar geen rekening wenst te houden", 
zegt Soethoudt verder 

,,Deze keuzelijst moet als promotie voor 
het boek worden gezien en het vak geeft dat 
uit handen, dat is onbegrijpelijk Het NCJ, 
hoe prachtig werk dat het ook levert, zonder 
hen was er waarschijnlijk met eens een 
Jeugdboekenweek, zou uiteindelijk eens 
moeten begrijpen dat ze met de uitgevers 
moeten werken en bestaat dankzij die uitge
vers en dat het met de uitgevers zijn die 
bestaan dankzij het NCJ In ieder geval hoop 
ik dat er in de schoot van de Vereniging ter 
Bevordering van het Vlaamse Boekwezen 
eens wordt nagedacht en dat men enkele 
mensen uit het bedrijf laat meewerken aan 
die keuzelijst, daar heeft de jonge lezer 
meen ik, recht op" 
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MENGELWERK 

KINDERFILMFESTIVAL 
Het 2de Europees Kinderfilmfestival sloot 

zijn deuren, met de projektie van Après la 
guerre van schrijver/regisseur Jean-Loup 
Hubert Deze film werd reeds bekroond met 
een eerste prijs op het Kinderfilmfestival van 
Frankfurt Het is een erg ongewoon verhaal 
over een erg ongewone vriendschap 

Augustus 1944 Ergens in Frankrijk De 
fanfare en het hele dorp staan op de Amen-
kaanse bevrijders te wachten Antoine {An-
toine Hubert) en zijn broer Julien {Julien 
Hubert) en hun vriend Gaby {Olivier Nembi) 
zijn in een boom gekropen om de Amenka-
nen van ver Ie zien aankomen Wanneer zij 
m de verte tanks en pantsenwagens zien 
komen, razen zij naar het dorp om het te 
melden Enkele verzetsstrijders proberen 
hen dat nog te beletten, omdat zij de eer aan 
zichzelf wilden houden Als de kinderen het 
hele dorp op de been hebben gebracht, 
horen ze in de verte schoten De verzetsstrij
ders hebben tot hun schande moeten onder
vinden dat de aanstormende Amenkanen, 
terugtrekkende Duitsers waren De massa 
spat uit elkaar De burgemeester, wiens 
vrouw nog een knoop aan de broek van zijn 
beste pak moest zetten, komt, veel te laat, 
buitenstormen met een Amenkaanse vlag, 
net op het ogenblik dat de Duitsers voorbijrij
den HIJ sneuvelt door mitrailleurvuur De 8-
jarige Julien en de 12-jarige Antoine worden 
hiervoor verantwoordelijk gesteld, ook al om
dat ze vreemd aan het dorp zijn en hun 
moeder een liggend beroep zou uitoefenen 
in Lyon Samen met Gaby nemen ze de 
benen Op die overlevingstocht wordt Gaby 
op een bepaald ogenblik gesnapt door een 
boer De twee broers trekken verder en 
ontdekken m een verlaten molen een gewon
de Duitse soldaat De man spreekt vloeiend 

Frans Hij is een Elzasser In WO I vocht hij 
bij Verdun aan de Franse kant, nu heeft men 
hem in een Duits uniform gestoken Het 
drietal gaat nu samen op weg De grenzen 
tussen vriendschap en vijandschap verva
gen Totdat ze in een dorp terechtkomen 
waar de Duitsers een bloedbad hebben aan-
gencht Een ontroerende „grotemensen-
"film, die ook voor kinderen uiterst geschikt 
kan zijn, als men de kloottiommel ondertite
ling een beetje milder maakt Want al wordt 
er in de Franse versie natuurlijk ook met zo 
nauw gekeken, als men het ziet staan komt 
het wel wat ruwer over 

De kinderjury bekroonde uiteindelijk Prin
ses Jasna, een sprookje, nadat ze het moei
lijk hadden gehad met Sigurd, de Draken
doder Het gaat om een Tjechische sprook-
jesfilm en ze noemden het een sprookje in 
een heel ongineel pakje De hoofdakteur uit 
Sigurg, Kristian Toby kreeg de prijs voor de 
beste kinderakteur De volwassenenjury, 
verkeerdelijk de deskundigenjury genoemd 
— zijn de kinderen met de echte deskundi
g e n ' — gaf zijn eerste pnjs aan Daantje, de 
wereldkampioen van Gavin Millar, naar het 
boek van Roald Dahl Deze laatste zal bin
nen korte tijd op de BRT te zien zijn, dus mis 
hem met, een prachtfilm Alleen een beetje 
te gemakkelijke keuze In ieder geval is zo'n 
festival een prachtige antidosis tegen al het 
Amenkaans geweld op onze TV- en bios-
koopschermen 

Wegens onvoorziene omstandighe 
den moeten onze liefhebbers van de 
.hersenbreker" een weekje op hun 

honger bhjven 
Volgende week ajn we er zeker 
weer 

SATERDAG 
Scheve toren drie jaar dicht: 
Toeristen zijn de pisang 

Litouwen onafhankelijk: 
De Moskous is af 

Israel: regeringskrisis: 
daar geen Perestroika 

KV Mechelen-AC Milan kostte 
Emmers vol geld 

Ongeval met atoomtransport, 
Om van te Beveren 

Eks-rijkswachter of 
Eks-premier: 
VDB Raeskalti 

Britse hooligans opnieuw voor 
rechtbank: 
Tweede Heizelbedevaart 

Na grondig onderzoek: 
Potvis krijgt kwikstaarlje 

„Wie dom is moet slim zijn" 

Dolf Verspoor 

ONGEWOON 
LAND 

Het geografische gebied dat men sedert 
1830 België is gaan noemen, is een voor
schoot vol kunsthistorische en toenstische 
bezienswaardigheden l\/laar dat zal u wel 
vanop de schoolbanken ingepeperd zijn, en 
zo met, hoeft u in ieder geval geen kilometers 
te reizen om het zelf te ontdekken En 
anders ,,Belgische" gidsen bij de vleet in de 
boekhandel! 

Daar ligt nu ook een nieuwe Ippa-Belgie-
gids die toch wel uw aandacht verdient 
samensteller Julien Van Remoortere verza
melde er een bonte wereld van ongewone 
{„bizar, vreemd, barok, fantastisch, zonder
ling, ongetioord, opmerkelijk, extravagant, 
enig in zijn soort, exceptioneel, " luidt de 
achterflap) bezienswaardigheden, en goot 
die in 54 eendagstochten 

Een overzicht geven is onbegonnen werk 
Toch even een greep, gewoon om u te laten 
watertanden over zoveel verzamelde onge
woonheid bijna overwoekerd door struiken 
vindt u in Baardegem het graf van Jan Frans 
Vonck, de bekende advokaat van de Bra
bantse Omwenteling, m Boekhoute stoot je 
midden in het dorp op een levensechte 
garnaalschuit. Wortel is het dorp waar men 
kan zeggen „de kogel zit nog in de kerk", 
en in Baraque Michel, waar de thermometer 
in de winter gewoonlijk stevig onder nul zakt, 
bevindt zich een bron die nooit bevnest 
Verder is België een mislukt kanaal rijk dat 
nu een natuurgebied is, staan er monumen
ten voor steenwegen en dode verliefden, 
hangt hier de grootste kroonluchter van Eu
ropa en staat er een autentieke Indiaanse 
totempaal in een stadspark Aan de weelden-
ge bundeling van deze en een schat van 
andere met-alledaagse bezienswaardighe
den, opgefleurd door meer dan 300 kleurenil
lustraties, 55 kaartjes en een zestigtal pente
keningen, hangt het naar verhouding even 
weelderige prijskaartje van 595 frank 

Spijtig IS wel dat een plaatsnamenregister 
achteraan ontbreekt, en dat de dagtochtjes 
provinciaal zijn uitgestippeld, wat natuurlijk 
een kunstmatige verdeling is Een nadeel 
voor de milieubewuste en/of sportieve toenst 
IS ook dat duidelijk de voorkeur werd gege
ven aan de wagen als vervoersmiddel 47 
van de 54 tochten zijn opgesteld voor de 
auto, slechts 28 zijn ook per fiets af te werken 
(maar dan zal je, als je tenminste alles wil 
bekijken, bij sommige fietsritten stevig mo
gen doortrappen'), en nauwelijks 7 tocnten 
zijn speciaal voor wandelaars uitgestippeld 
Maar ondanks deze tekortkomingen is het 
een ongemeen boeiende en ongewone 
gids Ook voor de lezer 

(pdj) 

— Ippa's Gids van het ongewone in België. J. 
Van Remoortere. Uitg. Lannoo, Tielt, 1989, 432 
biz, 595 fr 
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ONVOLTOOIDE 
MECHELSE SYMFONIE 

A
BSOLUUT hoogtepunt van de 
Belgische kwartfinalewedstrij
den was KV-Mechelen-AC Mi
lan. Het Malinwa van... Fi Van 
Hoof overtrof zichzelf en was 
één uur lang de betere van de 
Europese kampioenen. Het 
orgelpunt kon echter nooit 
worden geplaatst, de symfo
nie bleef onvoltooid. De doel
kansen werden niet benut en 

wie niet skoort wint nog altijd geen wedstrijd. 

Dit kon evenwel niet beletten dat KV eindelijk 
nog eens simpatie en goodwill afdwong bij 
de voetballiefhebber. 

NIET ONGEVAARLIJK 
Hoe het in de terugmatch moet blijft intus

sen een open vraag. Zelf hadden we de 
indruk dat de Milanezen bij het eindsignaal 
nog flink wat meer „overschot" bezaten dan 
hun tegenstanders. Venronderlijk was dat 
ook weer niet: de Italianen hadden afwach
tend behoudend lopen voetballen. Ze legden 
hun boontjes zichtbaar te week op de tweede 
wedstrijd. Een niet ongevaarlijke redenering. 

KV Mechelen bezit voldoende inhoud en 
stielkennis om een gunstige samenloop van 
omstandigheden maksimaal uit te buiten. 

Europa zal anders wel opschrikken indien 
Preud'homme (hij kreeg de heenmatch niet 
eens de kans om zijn klasse te bewijzen) en 
zijn maats in San Siro alsnog de kwalifikatie 
moesten weten af te dwingen. 

In de rand van de jongste Heizelmatch nog 
twee bedenkingen. De ordestrijdkrachten — 
het woord weegt in de gegeven omstandig
heden zeker niet te zwaar — rukten massaal 
uit en waarborgen een vlekkeloos wedstrijd
verloop. Blijft natuurlijk de vraag of de ge
meenschap voor al die kosten moet opdraai
en. Voetbal aan de top is een puur kommer-
ciële onderneming geworden en de betrok
ken klubs moeten naar ons gevoel ook als 
dusdanig benaderd worden. 

VTM, of beter de door haar ingehuurde 
produktiemaatschappij, bracht de wedstrijd 
veel beter in beeld dan bij vorige gelegenhe
den. Ook het professioneel-technisch mees
terschap van de staatsomroep komt in het 
gedrang. Niets is eeuwig. 

KV Mechelen heeft in het Heizelstadion zijn glansprestatie tegen AC IMiiaan 
niet l(unnen afmal<en met doelpunten. Zowel Versavel als Bosman waren 
echter dicht bij een treffer. De enige Mechelse treffer werd afgekeurd wegens 
positiebuitenspel. (toto M. Herremans) 

Het is niet onmogelijk dat maar 
één Belgische klub de kwartfi
nales van de diverse Europa-
cups overleeft. Normaliter 
wordt dat dan Anderlecht. De 
ploeg van Constant Vanden 
Stock trof in Admira Wacker 
WIen een onwaarschijnlijk 
zwakke tegenstander. Wat de 
Oostenrijkers er in het Astrid-
park van bakten geleek op ma
tig tweede klasse voetbal. Ziel
loos, ambitieloos en talentloos 
draven en hollen. Anderlecht 
verloor trouwens zichzelf in de 
opgelegde middelmatigheid en 
won met maar 2-0 tegen een 
ploeg die in andere omstandig
heden met 5-0 zou zijn afge
droogd. 

UPPERCUT 
Antwerp kon zich m Keulen ook dit jaar met 

doorzetten. De Great Old mag dan potig 
professioneel (ekskuseer voor de uitdrukking 
maar het is met anders) voetballen, in de 
domstad was het nog een maat te klem. 

Trainer Davidovic moet dat ook zo begrepen 
hebben. Hij zegde achteraf dat het altijd 
moeilijk voetballen is tegen ploegen met 
spelers die op één vierkante meter een 
tegenstander kunnen uitschakelen. Dimi is 
geen man van gisteren. Hij heeft alles zelf 
aan den lijve ondervonden. Toch zijn Van 
Rooij en zijn vrienden nog met definitief 
uitgeteld Op de Bosuil kan de scheve situa
tie in enkele bevlogen momenten misschien 
nog worden rechtgezet. Daartoe zal natuur
lijk wat geluk nodig zijn. 

I> 
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Dat laatste zal voor de FC Luik niet vol
staan in Bremen. De ploeg van Rocourt 
kreeg een geweldige uppercut te inkasseren 
van zijn Duitse tegenstander. De bescherme
lingen van Wasseige voetbalden erg smalle-
tjes tegen de robuste knapen van Werder. 
Hun geliefkoosd risikoloos spelletje konden 
ze niet eens uitproberen. Ze kregen er de 
kans niet toe. Indien FC Luik intussen ook 
nog door Anderlecht uit de beker van België 
moest zijn gewipt, zal men in de Vurige Stad 
over ,,de grote ontluistering van het seizoen 
'89-'90" moeten spreken. Vergeet niet dat 
Wasseige in zijn Rocourt als een kleine god 
leeft en dat zijn woorden niet eens in twijfel 
mogen worden getrokken. Een heerlijke 
werksituatie natuurlijk die evenwel gebon
den blijft aan de cijfers op het uitslagenbord. 
Misschien biedt de beker van België uit
komst voor „de vriend van de Waalse pers". 

EEN HEERLIJK VOORBEELD 

BOSKAMP 
De trainersstoel blijft anders het heetste 

zitje in voetballand. Beveren is al aan zijn 
derde oefenmeester toe. Het nieuwste toe
komstige slachtoffer heet Johan Boskamp. 

Niet de eerste de beste natuurlijk. Johan was 
altijd een jongen met haar op zijn tanden. 

Een bink van Rotterdam-Zuid. Als speler 
maakte hij van RWD Molenbeek ooit een 
heuse kampioenenploeg en nadien werd hij 
bewierrookt als de „ideale jeugdopleider". 

Bevorens jonge ploeg verkeert in hoge nood. 

In het Waasland hoopt men dat Boskamp 
alsnog een half mirakel kan venwezenlijken. 

Het is met Sportkring in weinig jaren snel van 
kwaad naar erger gegaan. Beveren is een 
van die klubs die met haar „natuurlijke 
potentieel" de kommercialiserings-tenden-
zen maar moeilijk kan verwerken. In en rond 
Antwerpen en Mechelen leven nu eenmaal 
teveel eerste- en/of tweede klasse klubs. De 
„financiële" sanering zal niet eeuwig kun
nen worden uitgesteld... Maar inmiddels blijft 
de hoop natuurlijk levendig. Op Brugge 
speelde Beveren zondagnamiddag man
moedig. Het behield lang uitzicht op een 
gunstig resultaat. Boskamp gaf in zijn analy
se van de wedstrijd zijn kollega-trainers een 
gouden raad: weiger tegen Club het spel te 
maken zodat ze zelf niet langer kunnen 
counteren en op de kleine gesloten ruimte 
het verschil moeten forseren. Volgens Bos
kamp mist de toekomstige (?) ploeg van 
sponsor... Van Rossem daartoe nog het 
talent. Jean-Pierre, we zullen hem voortaan 
eerbiedig tutoyeren want hij wordt gegaran
deerd een vaste klant van deze rubriek, is in 
feite een Cercle-supporter maar de man kan 
niet wachten. Hij wil onmiddellijk Berlusconi 
achterna en van ons aller Club het AC Milan 
van Vlaanderen maken. En dan zijn er nog 
mensen die beweren dat er in ons voetbal 
nooit wat gebeurt. Mis natuurlijk. 

Scheidsrechter Van den Wijngaert was 
zaterdagavond een omstreden man achter 
de Mechelse kazerne. Volkomen ten onrech
te. Antwerp hoefde zich niet bekocht te 
voelen omdat Schrooten werd uitgesloten na 
zijn brutale, maar zeer professionele overtre
ding op Mare Wilmots. Schrooten had voor
dien geen geel gekregen en in de handlei
ding van de,,volmaakte profvoetballer" staat 
te lezen dat rood hem enkel na geel om de 
oren mag worden geslagen. Die handleiding 
was zaterdagavond „eindelijk" fout, niet de 
scheidsrechter. 

We weten ook wel dat niet alle mannen in 
het zwart altijd en overal even konsekwent 
optreden als Van den Wijngaert en dat het 
ontbreken van eenvormigheid in de arbitrage 
zwaar weegt op onze voetballerij maar dit 
hoeft geen beletsel te zijn om in dit specifieke 
geval achter de Antwerpse (een pittig detail) 
referee te gaan staan. Indien de scheids

rechters de moed moesten opbrengen om de 
reglementen zonder schroom toe te passen 
zou het voetbal daar veel bij winnen. Zover 
zijn we helaas nog niet en we durven betwij
felen of het ooit zover zal komen. Voor ons 
mocht Van den Wijngaert trouwens nog ver
der zijn gegaan: we hadden er geen graten 
in gevonden indien hij de bal ook nog op de 
elfmeterstip was gaan leggen. De geest van 
het reglement wettigde hem daartoe. 

Een laatste bedroevende vaststelling nog. 
In de krant stond maandag te lezen dat 
Schrooten van oordeel was dat hij eigenlijk 
niet eens een fout had gemaakt, dat zijn 
sliding enkel slecht getimed was en dat 
Wilmots over de bal trapte en heel onhandig 
over Schrootens voet viel. We weten niet of 
de betrokkene inderdaad soortgelijke uitleg 
heeft gegeven maar indien zelfs maar de 
helft waar is mag hij wat ons betreft gerust 
een psichiater raadplegen. 

DE ZOVEELSTE MISLUKKING 
Onze atletieksport stelt niets meer voor. 

Op geregelde tijdstippen worden we daaraan 
herinnerd. 

Op de Europese indoorkampioenschap
pen in Glasgow konden we zelfs geen figu
rantenrol meer invullen. We bewogen ons 
ophet niveau van dwergstaatjes als Lichten-
stein en San Marino. 

Flandrien 

Het is triest gesteld in ons atletiekwe-
reldje. Internationaal stelt het niets 
meer voor. Enkel William Van Dyck 
kon nog wedijveren met anderen. Hij 
sukkelt echter weer met kwetsuren. 

Het is vreemd en eigenlijk niet te verkla
ren. Aan het toeval mag men het allemaal 
niet toeschrijven. De toestand is immers niet 
nieuw en er werden al veel diagnoses ge
steld en nog meer remedies uitgedokterd. 
Zonder het minste sukses. 

Voor een goed begrip: het ontbreekt onze 
atletieksport zeker niet aan middelen. Al 
jaren geleden begon men sponsorgelden 
bijeen te harken en ook vanwege het Olim-
pisch Komitee genoten de atleten een voor
keurbehandeling. Het heeft allemaal niet 
mogen baten. In geen enkele specialiteit 
tellen we nog mee. Willam Van Dijck bleef de 
gelukkige uitzondering die evenwel voortdu
rend door kwetsuren werd geteisterd en 
misschien (?) ook daardoor nog nooit echt de 
top kon halen. 

In de gegeven omstandigheden is het 
venwonderlijk dat de media nog zoveel aan
dacht (blijven) besteden aan de moeder van 
alle sporten. Toch bestaat er voor alles een 
grens. In de zomer staan de Europese kam
pioenschappen op het programma. Indien 
daar opnieuw kollektief wordt gefaald, zou de 
belangstelling wel eens snel kunnen afne
men. België zal dan nog enkel het land zijn 
waar de „Memorial Van Damme" wordt 
georganiseerd. Misschien maken vi« het 
zelfs mee dat de organisatoren van deze 
internationaal hooggewaardeerde meeting 
de kwalifikatiegrenzen moeten verlagen om 
nog wat landgenoten in de startblokken te 
kunnen zetten... 

En zeggen dat Roelants, Puttemans, Lis-
mont en de betreurde Ivo Van Damme ons 
klein atletiekwereldje ooit een wereldwijde 
reputatie bezorgden. Het kan verkeren. 
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HELDEN ZIJN MEESTAL DODEN 

Morgan Freeman als soldaat In „Glory". Een ode aan de zwarte soldaten die in 
de Amerikaanse Secessieoorlog aan de zijde van de Noordelijken vochten. 

Morgan Freeman is nu 52 jaar. Hij stond 
voor het eerst op de planl<en in een school
voorstelling. Na vele aanmoedigingen in die 
richting, ging hij eerst nog even bij de lucht
macht kijken, alvorens naar Hollywood te 
stappen. Maar de schoonheidsnormen voor 
zwarte akteurs werden op dat ogenblik nog 
bepaald door Hany Belafonte en Sidney 
Rottier, want alle black was toen nog niet 
beautyfull. Dan maar naar het New Yorkse 
teater. Workshopprodukties in met spinrag 
overdekte kerkkelders en in stofnesten als 
verlaten pakhuizen werden doordeweekse 
klusjes. Dan komt er Helk> Dolly! aanzetten, 
met een heel zwarte bezetting. Het brengt 
genoeg sukses om hem een rol te bezorgen 
In een TV-serie voor kinderen. Deze maakt 
zijn gezicht bekend bij heel wat Amerikanen 
en brengt het nodige geld binnen om zijn 
vrouw en twee dochters te onderhouden, 
plus de nodige liters drank. Want, Freeman 
IS helemaal niet gelukkig met de rol die hij 
speelt, en ontsnapt daar steeds meer aan 
langs de alkohol. Dan, op een morgen er
gens in 1975, vindt hij zichzelf laveloos op de 
grond, en van de ene sekonde op de andere 
mept hij ermee. Gelukkig was het ook ge
daan met het TV-werk en diende er zich wat 
ernstiger werk aan. In 1978 werd hij de beste 
mannelijke nieuwkomer voor zijn prestatie in 
een drama op Broadway. Maar zoals dikwijls 
met bekroonde akteurs gaat, werden de twee 
volgende jaren de woestijn. Het was net ten 
einde latijn en ovenroog om een baan te 
aanvaarden als taxichauffeur, toen het werk 
toch langzaam begon binnen te sijpelen. Het 
duurde echter tot 1987 toen regisseur Jerry 
Sctiatzberg (beroemd on The panic in Need
ie Park (71) en Honeysuckle Rose (80)) kwam 
aanzetten met Street Smart. Het gaat om 
een schrijver van een chique weekblad, die 
een reportage wil maken over de pooiers van 
New York. Als hij echter geen stof genoeg bij 
elkaar kan krijgen, verzint hij zelf een moord-
verhaal om een pooier, waarvan de politie 
denkt dat het om een waar verhaal gaat. De 
film haalde het net niet, vooral om de zeer 
zwakke prestatie van Christopher-Super-
man-Reeves, maar omheen het talent van 
Freeman, als de pooier Fast Black, kon 
niemand. Alhoewel Freeman deze rol met 
tegenzin had aangenomen, omdat hij sterk 
tegen het type-casting van zwarten is in dit 
soort rollen, maakte hij er het beste van. Het 
werd geen klisjee, want hij maakte van Fast 
Black een desperate bruut, die de kijkers 
lang bijbleef. Ook de kritici, want de rol 
bracht hem drie belangrijke bekroningen en 
een Oscarnominatie als Beste mannelijke 
bijrol. Hij trok ook de aandacht van regisseur 
John Avildson (grootste suksessen Rocky 
(76) en The Karate Kid (84)), die hem een 
hoofdrol bezorgde in Lean on me. Was de 
film een erg simplistische benadering van 
het drugprobleem in een Amerikaanse hoge
school (wat had men anders gedacht met 
Avildson?), de schitterende prestatie van 

Freeman als het schoolhoofd Joe Clark, viel 
weer iedereen op. Gebaseerd op een waar 
verhaal, durft Freeman het toch aan, om 
Clark soms heel onsimpatiek te portretteren, 
die met een grote muil bedreigingen om zich 
heen spuit. Weer geen erg simpatieke rol, 
maar een man die men toch gaat bewonde
ren. 

Op 16 april 1987 stond Freeman in de 
eerste vertoning van wat een lange reeks zou 
worden, van het toneelstuk van Alfred Uhry: 
Driving Miss Daisy, waarvoor hij een Obie 
kreeg en ook in de film zou gaan optreden, 
die hem nu een nieuwe Oscarnominatie 
bracht. Maar daarover later, want kreeg deze 
Driving Miss Daisy zijn eerste persvisie op 
29 november 1989, in The Burbank Studios 
in Californië, één dag eerder zag men in het 
AMC Century 14 in Hollywood de film Glory 
in persvisie. En ook daar speelt Morgan 
Freeman een glansrol in. 

Glory Is een bloedstollende ode aan de 
zwarte soldaten, die voor hun vrijheid voch
ten, aan de zijde van de Noordelijken, in de 
Amerikaanse Secessieoorlog. „Dit is niet het 
tipische Hollywood-tema, en zwarte regimen
ten zijn nou ook niet het geliefkoosde onder
werp van IHollywood, maar ik voel dat dit land 
(Amerika) klaar is om deze korrektie, wat 
deze film is, van de geschiedenis, te aan
vaarden. Dit is het soort film dat recht laat 
wedervaren aan de gekleurde mensen en 
hun vertelt wie ze waren", zegt Freeman. 
Het is in ieder geval de meest gruwelijke 
oorlogsfilm ooit gemaakt. Men neme de 
prachtigste en diepmenselijkste scenes uit 
de geschiedenis van de (oorlogs)film en mixt 
deze tot een volmaakte cocktail en men heeft 
Glory. 

Glory vertelt het verhaal van het 54ste 
Regiment van de Massachusettes Vrijwilli
gers Infanterie, de eerste zwarte gevechts

eenheid (met uitzondering van de officieren 
die blank moesten zijn) die op de been werd 
gebracht tijdens de burgeroorlog. Toen de 
Zuidelijken dit vernamen, vaardigden ze een 
bevel uit dat iedere zwarte die in het uniform 
van de Noordelijken werd gevangen geno
men een vreselijke dood zou sterven, en 
datzelfde gold voor hun blanke officieren. 

Matthew Broderick (juist terug van Torch 
Song Trilogy en Biloxi Blues) speelt de rol 
van Kolonel Robert Gould Shaw — wiens 
poëtische en diepgaande brieven mede aan 
de bals van het scenario liggen), een hoofd
rol die er geen zou zijn, moest hij niet zo 
perfekt ondersteund zijn door de zwarte 
akteurs. Denzel Washington in de rol van 
soldaat Trip, permanent in de clinch met zijn 
oversten, maar een fervent zwart voorvech
ter, Morgan Freeman als sergeant-majoor 
Rawlings, die men onderofficier maakt om
dat er geen zwarte officieren mogen zijn, en 
die het van grafdelver — de eerste ontmoe
ting met Shaw heeft hij in deze funktie 
wanneer hij na de slag bij Antietam de toen 
nog jonge kapitein wil begraven, maar hem 
enkel gewond vindt — tot vertrouwensman 
van zijn soldaten brengt. De debuutrol van 
Andre Braugher, als soldaat Thomas Sear-
les, de jonge intellektuele zwarte die een 
vriend des huizes is bij de Shaws en Jihmi 
Kennedy, als de stotterende boerenhulp, zijn 
figuren die men nooit meer vergeet. Dat is 
een verhaal waarop Tolstoi jaloers kan zijn 
en nooit was een monument zo intens van 
kracht als deze Glory. En regisseur Edward 
Zwicklooni het nogmaals aan, met de prach
tige beelden van Freddie Francis: er is geen 
enkel heroïsme in sterven, sterven in en 
oorlog is roepen op zijn moeder, gek worden 
van pijn, in de grond kruipen van angst, zijn 
broek bevuilen onder het bidden. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 17 MAART ZONDAG 18 MAART 

BRT 1 

10.00 1.0 op zaterdag; 16.00 Meneer Belvedere 
doet een kuur, film; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 
18.05 Plons; 18.10 Schoolslag, spel; 18.50 Kili
manjaro, jeugdnieuws; 19.20 Lotto- en jokertrek
king; 19.30 Nieuws. 
20.00 Vrouwenharten, mannendromen, serie 
20.25 De ontvoering van Cary Svenson, TV-film 
22.00 Ongelooflijk, maar Bardi, mentalist Peters 
Pop show 
22.30 Nieuws 
22.45 Sport op zaterdag 
23.15 De man met de rode anjer, triiier 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Spiegel-ei, toer. maga
zine; 19.30 Nieuws. 
20.00 Panorama, aktualitelten 
20.55 Lava, humor 
21.25 Mijn moederspraek, 4de aflevering 

VTM 

16.00 Ducktales, serie; 16.30 Transformers, se
rie; 17.05 VTM-Super 50, liitparade; 18.00 
Nieuws; 18.05 Flying doctors, serie; 19.00 
Nieuws. 
19.30 Dierenplezier, kwis 
20.00 Kommissaris Roos, serie 
21.00 Dallas, serie 
21.50 Dear John, serie 
22.15 Nieuws 
22.45 Act of violence, TV-fiim 
00.25 Nieuws 

Ned1 

13.00 Nieuws; 15.25 Drieluik, dok. serie; 16.10 
James Herriot, serie; 17.00 Passage, info. 17.30 
Nieuws; 17.40 Passage; 18.26 Weg van de Snel
weg, bezienswaardigiieden; 19.00 Nieuws; 19.20 
De Cosby show, serie; 19.50 Holiday show, 
showprogramma 
21.26 A different world, serie 
21.57 Rondom tien, diskussieprog. 
22.43 Soio, meditatief progr. 
23.00 Nieuws 
23.11 Ursul de Geer, praatshow 
23.57 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Transformers, serie; 16.30 
Jan achter de schermen van..., nieuwe jobs; 
17.25 Veronica travel club, italië; 17.50 Mijn 
eerste keer, geld verdienen; 18.15 Top 40; 19.00 
Family Ties, serie; 19.25 Hotel Hart voor dieren; 
20.00 Nieuws. 
20.27 Empty nest, serie 
21 00 Tour of duty, serie 
21.50 Nieuwslijn extra, verkiezingen DDR 
22.25 The Rainbow Warrior conspiracy, serie 
00.05 Nieuws 
00.10 The Rainbow Warrior conspiracy, vervolg 

Ned. 3 

09.00 Geschreven nieuws; 15.00 Studio sport; 
18.00 21 maart 1990 — Paspoort Marokkanen; 
18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal ekstra; 
19.10 Hollander voor de eeuwigheid, dok.; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Meer Moessorgski, dok.seiektie 
22.17 Gedachtenland, serie animatiefiims 
22.30 Studio sport 
23.00 Nieuws 

BRT1 

09.00 Yakari, serie; 09.05 Tom en Tina, tekenfilm; 
09.15 Ovide, serie; 09.35 Dommel, serie; 10.00 
Protestantse eredienst; 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, serie 
20.55 Het ei van Christoffels 
21.40 Blikvanger — ekstra, mode 
22.00 I.Q., kwis 
22.30 Nieuws 
22.50 Abdijen der Lage landen, dok. serie 

VTM 

14.00 All the rivers run, serie; 15.00 The Thanks
giving promise, film; 17.00 De kinderakademie; 
18.00 Nieuws; 18.05 Blinde profeten van Paasei-
land, dok.; 19.00 Nieuws. 
19.30 VTM-Sport 
20.00 Walters verjaardagsshow, spelprogr. 
21.40 Sanseverla, merkwaardige verhalen 
22.00 Nieuws 
22.30 Carmen Jones, film 
00.10 Nieuws 

Ned. 1 

11.00 Omroepparochie; 13.00 Nieuws; 13.45 
Mag ik even vangen, beiastingshow; 15.16 V^ra 
matinee; 16.16 Howard's way, serie; 17.06 Een 
klas apart, serie; 17.30 Nieuws; 17.36 Kassa, 
konsumentenlnfo; 18.10 Vara's kindermenu; 
19.00 Nieuws. 
19.07 Flying doctors, serie 
19.53 Per sekonde wijzer, spelprogr. 
20.28 Sonja op zondag, praatprogr. 
21.54 De octopus, serie 
22.18 Achter het nieuws, aktuailteiten 
22.38 De schreeuw van de leeuw, cabaret 
00.18 Museumschatten 
00.28 Nieuws 

Ned. 2 

09.00 Knipperdeknap; 09.10 Baby, animatiefiim: 
09.15 Mimi, jeugdreeks; 09.45 Plankenkoorts, 
kursus akteren; 10.00 Terug van weggeweest, 
serie; 10.30 Gophers, serie; 11.00 Reiziger in 
muziek; 13.00 Nieuws; 19.00 Bij Lobith, praat
show; 20.00 Nieuws. 
20.10 Van Kooten en de Bie, satire 
20.32 Diogenes, magazine 
21.32 Paul Haenen & het Betty Asfalt complex, 
kult.-hist. progr. 
22.13 La Pat, koncert 
22.53 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 11.00 Eredienst; 11.30 Omroep 
Frysidn; 12.00 Het Capitool, nieuwsanaiyse; 
12.45 Moeder- en kindzorg... zo, of zo?; 17.15 
Studio sport; 18.00 Komputers in de klas, kur
sus; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Studio sport; 
20.00 Nieuws. 
20.10 Sjappoo, praatprogramma 
20.40 Werelden van Pieter Kooistra, dok. 
21.15 Een roze strop, homoseksualiteit 
21.35 Ischa, praatprog. 
22.00 Kenmerk, aktualitelten 
22.25 Bericht van de wilde ganzen 
22.27 NOS-laat extra, verkiezingen DDR 
22.57 Muziek in de Nederlanden 
23.25 Nieuws 

BRT1 

14.00 Schooltelevisie; 17.30 SInja Mosa, serie; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tiktak; 18.05 Plons; 18.10 
Draaimolen, kinderprog.; 18.20 Liegebeest, se
rie; 18.35 Kinderen van de hondsster, serie; 
19.00 Korte film; 19.05 Uitzending door derden; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Het Capitool, serie 
20.20 De drie wijzen, kwis 
21.00 Maria \Ain Damme, serie 
21.50 In-grid! In-grid, sportkwis 
22.30 Nieuws 
22.50 Help klassiek! muzlekprog. 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Rin, serie; 19.00 Zonen 
en dochters, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Modem: Labyrint: De teurgkeer, dok. 
20.50 Van Pool tot Evenaar, dok. Japan 
21.30 Uitzending door derden 

VTM 

17.00VTM-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?, spei 
20.30 MacGyver, serie 
21.30 Family Ties, serie 
22.00 Nieuws 
22.30 Vroemtuigen, info 
23.00 Murphy's law, serie 
23.50 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.35 Little princess, film; 17.05 
Neighbours, serie; 17.30 Nieuws; 17.40 Kro 
KresJ; 18.25 Opgeruimd staat netjes, jeugdserie; 
19.00 Nieuws; 19.20 Maandagavond met van 
Willigenburg, praatprogr.; 20.15 Ook dat nog, 
humor, konsumentenprog. 
21.05 De Brug, serie 
21.55 Honderd dagen zonder auto, reportage 
22.15 Brandpunt, aktualitelten 
22.50 Bertus Aafjes, sprookje 
23.00 Nieuws 
23.10 Street Legal, serie 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 15.30 Avro Service Salon; 17.00 
Post; 17.03 Thundercats, serie; 17.30 Toppop 
gold; 18.05 Growing pains, serie; 18.30 Wordt 
vervolgd, tekenfilms en strips; 19.00 Avro sport-
panorama; 19.25 Ciao Italia, sportkwis; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Avro 12 Provinciënspel, kwis 
21.35 Opsporing verzocht 
22.20 Avro's televizier 
23.10 L.A. Law, serie 
23.55 Ontdek je plekje. Blokzijl 
00.10 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 15.00 
Deutsch direkt, kursus; 18.00 21 maart 1990, 
dok.; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het klokhuis, kinderinfo; 19.10 Teleac; 
20.00 Nieuws. 
20.20 RVU/Mllieubericht 
20.25 Cum Laude, diskussleprogr. 
21.15 Eigenaardig, column 
21.23 Muziek in de Nederlanden, kursus 
22.00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22.45 Myte en bewustzijn, kursus 
23.35 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 20 MAART WOENSDAG 21 MAART DONDERDAG 22 MAART 

BRT 1 

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

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Zonen 
en dochters, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 lemandsland — Sri Lanka, dok 
20 40 Een computer ook m jouw klas, kursus 
21 15 Sprechen Sie Deutsch, kursus 
21 45 Uitzending door derden 
22 30 Huizen kijken, info 

VTIVI 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Island Son, serie 
21 00 Klasgenoten, Daniel Coens 
22 00 Nieuws 
22 30 The New Mike Hammer, serie 
23 20 VTM-Sport 
23 50 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 
Disney Parade; 19 00 Nieuws; 19 20 Buli's eye, 
spelprogr , 19 51 Anita and the kids of United 
Europe, België 
20 15 Een tijd van oorlog, serie 
21 12 Paul Daniels, sfiowprogr 
22 09 Hier en nu, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Nocture, licfit klassiek 
23 36 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwenmag, 
17 02 Het erfgoed Guldenburg, serie, 17 53 Het 
luchtruim overwonnen, dok serie, 18 50 Tiktak; 
18 55 Kijk TV, wetenscfi mag , 19 20 Tros kies
keurig, konsumentenmag , 20 00 Nieuws. 
20 27 André Van Duin zingt, sfiow 
20 59 De TV-dokter, advies 
21 00 De Tros-TV-show 
21 54 De TV-dokter, advies 
21 55 Zo... of zo?, med ontwikkelingshulp 
22 10 Tros-aktua, aktualiteiten 
22 35 De rode mafia, dok 
23 25 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 30 Schooltelevisie; 15 05 Tele-
ac; 18 00 21 maart 1990? dok , 18 30 Sesam
straat; 18 45 Jeugdioernaal; 18 55 Het klokhuis, 
jeugdinfo, 19 10 De weg naar Xanadu, dok sene, 
20 00 Nieuws. 
20 20 Politieke partijen 
21 13 Markant, praatprog 
22 10 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 55 Klassieke mechanica, kursus 
23 25 Nieuws 

BRT 1 

16 00 Billy Turf, Haantje de Voorste, jeugdfilm, 
17 30 Sinja Mosa, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Plons; 1810 Kameleon, 18 35 Bassie 
en Adriaan, serie, 19 00 Meesters van de anima
tiefilm, dok serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 35 Het cirkus van Moskou Wikken en wegen, 
konsumenteninfo 
22 30 Nieuws 
22 45 Even diep ademhalen, serie 

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 , 1 7 00 The real 
Ghostbusters, serie, 17 30 Cijfers en letters; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Dirty Mary, crazy Larry, film 
21 35 Star, filmnieuws 
22 00 Nieuws 
22 30 Star 
23 05 Wolf, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 De prijs van de 
roeping, portret, 15 30 Nederland te water, brug
gen en veren, 16 00 Highlight, portret Carman, 
16 25 Tom Sawyer, tekenfilmserie, 16 50 De kin
derkrant ; 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1 , aktuali-
teiten, 18 28 Avonturenbaai, sene, 19 00 
Nieuws; 19 20 Ronduit radar, jongerenmag 

19 56 The Campbells, sene 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 De natuur van Australië, dok sene 
21 20 Jan en alleman, praatprogr 
22 05 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 35 Wit begint, zwart wint?, welvaart 
23 00 Nieuws 
23 10 In beeld... Jan Kooistra, portret 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Beneath the 12 mil reef, 
film, 17 40 Starcom, tekenfilmsene, 18 05 
B.O.O.S, kinderprog , 18 35 Countdown, pop, 
19 25 The making of Zeldzaam, reportage, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Crime story, sene, 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 50 Rur, praatshow 
22 35 Married with children, serie 
23 05 Konsumentenlijn, info 
23 30 Pin Up Club, erotiek 
23 50 Cash, beleggingsspel 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 21 
maart 1990, dok reeks, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Moeder- en kind
zorg, med ontwikkelingshulp, 19 00 Voetbal & 
verkiezingen, uitslagen 
23 55 Nieuws 

BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, sene, 
17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, serie, 
1810 Draaimolen, kinderprogr , 18 20 Klem klein 
kleutertje, kinderprogr, 18 35 De tovenaar van 
Oz, sene, 19 00 Puur natuur, milieuprogr , 19 05 
Uitzending door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitool, pilootfilm 
20 20 Felice!, spelprogr 
21 00 Keren van het getij, vertelling 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Nieuws 
22 45 Première, nieuwe films 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel, voor migranten, 
19 00 Zonen en dochters, sene, 19 30 Nieuws 
20 00 Wie schrijft die blijft, literair mag 
20 50 Sierra Leone, film 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 05 Thundercats, se
ne, 17 30 Lassie, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Santa Barbara, serie, 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Tele-facts, aktualiteiten 
23 05 Soap, sene 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41 
Neighbours, sene, 17 05 Pugwall, jeugdserie, 
17 30 Nieuws, 17 41 Cult, sene, 18 06 \öra's 
kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 De baas in 
huis, sene, 19 46 Lingo, woordspel 
20 19 Zeg 'ns aaa, sene 
20 46 Blauwe plekken, muziekprogr 
21 26 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 00 Krullentijd met Robert Long, show 
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, serie, 17 30 Toppop gogo, 18 00 Ontdek je 
plekje. Blokzijl, 18 10 Van huisschaker tot klub-
schaker, TV-kursus, 18 30 David de kabouter, 
serie, 19 00 Pauze TV, jongerenmag , 19 25 Pre
ferenties, spelprogr , 20 00 Nieuws. 
20 27 Sweet dreams, film 
22 25 Jonge mensen op het koncertpodium, 
klassiek 
23 15 Karel, praatprogr 
23 55 Voorheen van de rug af gezien, taal 
00 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 21 maart 1990, dok serie, 
18 15 Islamitische omroepstichting; 18 30 Se
samstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klok
huis, jeugdinfo, 19 10 Press gang, serie, 19 34 
Vogels kijken, dok , 20 00 Nieuws 
20 20 Lopend vuur, mediarubriek 
21 03 De bezetting, dok 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Gemeentewijzer, info 
2315 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 23 MAART 

BRT1 

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 Het Capitool, serie 
20.20 De droomfabriek, iiartewensen 
21.55 Het kapsalon, serie 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd Is geld, el<on. mag. 
23.00 Family Viewing, film 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Sabel, 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 De kinderen uit Agadir, dok. 

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 Crocodile Dundee, film 
22.15 Nieuws 
22.45 Sister Kate, serie 
23.10 Crime story, serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.30 Jagers van het luchtruim, 
dok.; 15.55 De vrijdag Is anders; 17.30 Nieuws; 
17.40 Honderd jaar tekenfilm, dok. serie; 18.15 
Katoliek onderwijs, info; 19.00 Nieuws; 19.20 
Hints, spelprogr. 
20.00 Telebingo kompllatle, Inoogtepunten 
21.00 Glad ijs, serie 
21.25 Brandpunt, al<tualiteiten 
22.05 Het geheim van de Sahara, serie 
23.00 Nieuws 
23.10 De stille oceaan, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Gloss, serie; 16.46 Tros 
jeugdstation; 16.53 Heathdiff en Co, serie; 17.24 
Alf op Melmac, serie; 17.48 Bassie en Adriaan, 
serie; 17.53 Tros aktua junior; 18.23 Tros popfor
mule; 18.58 Tik tak; 19.03 Linda, life-style, 20.00 
Nieuws. 
20.27 Bananasplit, verborgen kamera 
21.12 De TV-dokter, advies 
21.13 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; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 21 
maart 1990, dok. serie; 18.30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis, jeugdinfo;; 
19.10 Graaf Duckula, serie; 19.35 Alan B'Stard, 
serie; 20.00 Nieuws. 
20.20 Jimmy's, serie 
20.50 Cinema 3, info 
21.00 De geschiedenis van de soldaat, ballet 
22.00 NOS-laat, aktualiteiten 
22.45 RVU: Werken aan werk, rekreatie 
23.15 Nieuws 

Dorothy Dandridge en Harry Belafonte, samen in „Carmen Jones", de 
indrukwekkende verfiiming van de opera van Bizet. Zondag 18 maart, op 
VTiM om 22U.30. 

ZATERDAG 17 MAART 

THE RAINBOW 
WARRIOR 
CONSPIRACY 

Nieuwzeelandse film uit 1988 met Brad 
Davis, Bruno Lawrence en Jack Thomp
son. Op 10 juli 1985 erd het Greenpeace-
schip Rainbow Warrior in een Nieuwzee
landse scheepswerf in Auckland door de 
Franse geheime dienstne tot zinken ge
bracht. Een Nederlandse fotograaf kwam 
daarbij om het leven... (Ned. 2, om 
22U.35) 

ZONDAG 18 MAART 

CARMEN JONES 
Wanneer korporaal Joe zijn basis in 

Jacksonville gaat verlaten wordt te zijner 
ere een afscheidsfuif gegeven. Ook de 
arbeidsters van de nabijgelegen val-
schermfabriek worden uitgenodigd. Har
ry Belafonte en Dorothy Dandridge spe
len de hoofdrollen in deze Amerik. muzi-
kale film uit 1954. (VTIM, om 22u.30) 

MAANDAG 19 MAART 

LA BRIGADE EN FOLIE 
Franse komische film uit 1972 met 

Jacques Dufilho, Sim en Pascale Ro
berts. Een financieringsmaatschappij 
tracht haar kapitaal over te brengen naar 
Zwitserland. Zowel politie als een bende 
oplichters hebben er alle belang bij dat 
de transaktie niet doorgaat. (RTL-TVi, 
om 20U.10) 

DINSDAG 20 MAART 

CAP CANAILLE 
De jonge Parijse joernalist Verges (Ri

chard Bohringer) is toevallig getuige van 
een poging tot brandstichting in een bos 
in de buurt van Marseille. Samen met een 
lokale kollega en een onkreukbare poli
tieman probeert hl] de dader op te spo
ren. Franse film uit 1983, van en met 
Juliet Berto. (RTL-TVi, om 23u.40) 

WOENSDAG 21 MAART 

LES AVONTURES 
DE TOM POUCE 

Amerik. film uit 1958, gebaseerd op het 
sprookjes „Tom Tumb" van Grimm. Met 
Russ Tamblyn, Alan Young en Peter 
Sellers. Houthakker Jonathan hoop al 
lang op een zoontje. De knappe bosnimf 
zorgt ervoor dat zijn wens in vervulling 
gaatet jongetje is echter niet van de 
grootsten,.. (RTL-TVI, om 15u.15) 

DONDERDAG 22 MAART 

SWEET DREAMS 
Charlie Dick wordt verliefd op de knap

pe countryzangeres Patsy Cline. Die laat 
haar man in de steek en trouwt halsover
kop met haar aanbidder. Wanneerzij kon-
stateert dat zij zwanger is wordt Charlie 
opnieuw onder de wapens geroepen... 
(Ned. 2, om 20u.27) 

VRIJDAG 23 MAART 

FAMILY VIEWING 
Kanadese film uit 1987 met David 

Hemblen, Aidan Tierney en Gabrielle 
Rose. Van leeft samen met zijn vader 
Stan en zijn stiefmoeder Sandra. Hij gaat 
dikwijls op bezoek bij zijn grootmoeder 
die in een bejaardentehuis werd onder
gebracht. Daar maakt hij kennis et Aline, 
die werkt voor een „sexlijn"... (TV 1, om 
23u.) 
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Op 5 november 1945 interpelleerde een 
achtbaar Waals kamerlid over het „incivis-
me"... Neen, niet dat zogenaamd incivisme 
waaraan je denkt, lezer. Het Congres Natio
nal Wallon was immers voor 't eerst na de 2e 
WO bij mekaar gekomen om de Waalse 
zelfstandigheid te bespreken... 

45 jaar later, op die winderige zaterdag
morgen, 10 maart, loopt in Louvain-la-Neuve 
een leslokaal vol met dergelijke (vrij jonge 
nul) „incivieken", op zoek naar dezelfde 
„identité Wallonne". Tussen hen een Eupe-
ner, Rudi Panckert en ondergetekende. Het 
Wallonië-van-toen is, naar 't jaar 2000 op, 
bijlange 't zelfde niet meer gebleven. Bij de 
Waalse aktieve bevolking zakte het aandeel 
van de al-omvattende metaalbewerkers en 

HET PARTIJBESTUUR 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 

maandag 12 maart j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers. 

De Volksunie wenst in de eerste plaats Vytantis 
Lansbergis van de nationalistische bevrijdingsbe
weging Sajudis van harte geluk te wensen met zijn 
verkiezing tot president van Litouwen (zie ook 
,,Doordeweeks"). 

Het VU-partijbestuur besprak op haar vergade
ring ook de wekelijks terugkerende drama's van de 

mijnwerkers naar 16,91 %, ook het energie
personeel — Acec verdween zo-goed-als in 
Wallonië — zakte naar 4,6 %; de landbou
wers naar 0,3 %. Sedert 16 januari 1989, 
toen de 2de faze van de federalisering in het 
Staatsblad verscheen, is Wallonië voor een 
zeer groot deel zelf verantwoordelijk-beta
lend. In Strépy-Bracquegnies, op het Kanaal 
van het Centrum, slorpt sedertdien de 
scheepslift, waanbeeld van ekonomisch on
nut, 1/4de van de Waalse openbare werken-
begroting op... Heel fier verklaarde Bernard 
Anselme, de minister-voorzitter van de Waal
se Regering, voor de TV, dat Wallonië in het 
vorige jaar minder stakingsdagen telde dan 
Vlaanderen! Feiten en geluiden, die vóór 
enkele jaren nooit van een Waalse tong 
zouden gerold zijn. 't Federalisme werkt dus. 

De duitstalige Jeugdraad organiseerde voor 
enkele tijd een bevraging bij een groot aantal 
van haar jongeren over de toekomst van 
deze ingelijfde Versailles-erfenis bij het Ko
ninkrijk der Belgen. 62 % onder hen wensten 
méér autonomie; 16 % wilde aansluiting bij 
de deelstaat Noord-Rijnland/Westfalen en 11 
% bij Wallonië. Intussen pendelen Kohl en 
Genscher met alle gemak over de demarka-
tie- en andere ijzeren grenzen van '45; zij 
hevelden bijna 1 miljoen Duitstaligen uit de 
DDR uit Zevenburgen, uit Silesië, uit Pom-
meren enz... naar de sterk-gevrorden Bonds
republiek over. Duur-betaald aan de zwakke 
„thuislanden"; vergulde gastarbeiders in de 
Heimat! Over Eupen — Sankt-Vith, de Elzas 
en Zuid-Tirool zwijgt het huidige Deutschtum 
begrijpelijkenwijze. Maar de betrokkenen, het 
volk, is er volop „in beweging". In de Elzas 
ondertekenden meer dan 1.000 verkozenen 

DEELT MEE 

jonge verkeersdoden en het universitair ondenwijs 
in de provincie Limburg. 

JONGE VERKEERSDODEN 
Het partijbestuur belastte een speciale werk

groep met het versneld uitwerken van voorstellen 
die de wekelijks terugkerende tragedies van de 
jonge verkeersdoden aan banden moet leggen. De 
VU wil hierbij alle maatschappelijke elementen 
betrekken. Zoals de Panorama-uitzending van don
derdag jongstleden aantoonde, moeten de Vlamin
gen, en de jongeren in het bijzonder, dringend 
bewust gemaakt worden van de schadelijke gevol
gen van het drankmisbruik voor de eigen gezond
heid, maar evenzeer voor de medeburgers in het 
verkeer. 

UNIVERSITAIR ONDERWIJS IN LIMBURG 

Het VU-partijbestuur feliciteert de Limburgse VU 
voor de uitstekende en diepgaande gedachtenwls-
seling die zij organiseerde over het universitair 
ondenwijs in Vlaanderen, en In het bijzonder in 
Limburg. In Limburg ligt de deelnamegraad aan 
universitair ondenÂ ijs van alle Vlaamse provincies 
het laagst: 10 %. 

Ten gronde streeft de VU naar een Universiteit 
Vlaanderen. De bestaande universitaire samenwer
king kan zonder enige twijfel aangezwengeld wor
den. Dit streven van de VU staat zeker niet haaks 
op een versterkte universitaire aanwezigheid In de 
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onze petitie voor de wederinvoering van het 
Duits-moedertaal als ondenwijstaal in het 
basisonderwijs. 

Erasmus-universiteit Rotterdam 9 
maart: prof. Van Schendelen en zijn studen
ten pol-en-soc'ers organiseren een hoorzit
ting over „Integratie" en ,,Kultuurbeleid" in 
het Nederlands taalgebied. Zoveel inschrij
vingen werden genoteerd, dat een verhuis 
naar een grotere zaal noodzakelijk was. 
Tussen de studenten, een hele rits proffen, 
diplomaten en natuurlijk de ANV'ers E. Ras
kin, H. Waltmans, Kits-Nieuwenkamp, enz. 
ook zij die de heelnederlandse barrikade 
nooit verlieten: Arie Willemsen en Kees Mid-
delhoff. Waar is de tijd dat Willemsen's tesis 
(1958) over 't Vlaams-nationalisme, opge
steld o.l.v. prof. Pieter Geyl, „onze schreden 
richtte"... Zonder enige afspraak en zonder 
veel moeite trekken al de inleiders, 7 Neder
landers, prof. De Visscher (Gent) en onder
getekende aan hetzelfde zeel. De Europese 
ruimte boezemt ook „het Noorden" plein
vrees in. Minister Ritzen's ,,Engelse uit
spraak" kende een Baron Guillaume-effekt. 
Van een neerbuigende Hollandse houding 
viel er in Rotterdam geen zweempje te be
speuren. De Taalunie werkt. Maar met te 
weinig middelen... Hoe groeien we van een 
taai-unie naar een volks-unie? Elke afdeling 
weze een voelkring met haar ommeland. 
Richt een leefmidden-ankermomentje in, 
met deze buren. Leren samen-leven van 
volk-tot-volk in ons ommeland. Bilzen met 
Friesland, de PDB'ers komen naar Brussel 
enz... Wie is de volgende? 

Willy Kuijpers 
algemeen sekretaris 

verschillende vestigingsplaatsen, o.m. Limburg en 
West-Vlaanderen. Deze gedecentraliseerde aan
wezigheid zal zeker de deelnamegraad aan het 
universitair onderwijs verhogen. 

De Volksunie pleit er ook voor dat het plurallstish 
karakter van sommige universitaire kernen (zoals 
Antwerpen en Limburg) niet gefnuikt wordt maar 
versterkt uitgebouwd wordt als model voor onze 
pluriforme samenleving. 
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BIJEENKOMST 
VU-VROUWEN 

Zaterdag 24 maart treffen de VU-vrouwen 
elkaar voor hun jaarlijkse ontmoetingsdag. 
Plaats van afspraak: Parochiehuls 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-
voorzltter Annemie Van De Casteele. 

Inschrijven kan, graag voor 19 maart, op 
het Algemeen Sekretariaat (02/219.49.30). 



UIT DE REGIO 

AFDELINGEN BEZOEKEN 
HET BARRIKADNENPLEIN 

De deur van het Barrikadenplein staat altijd open. Voor elk kaderlld, voor elk lid, voor 
elke WIJ-lezer, voor... Iedereen. 

Dat dit geen loze slogan is ondervonden op 28 januari de afdeling Merksem en op 3 
februari de afdeling Hofstade. 

Niets dan lachende gezichten op de foto's. Het bezoek aan ons sekretarlaat scheen 
hen duidelijk te bevallen! 

VNOS OP DE BUIS 
In de VNOS-uitzending van vrijdag 16 

maart a.s. op BRT 1, om 19u., staat het 
welzijn in Vlaanderen centraal. In uitvoering 
van het aktieplan „Goed, beter, best" voerde 
de Vu van Oudenaarde een opgemerkte 
aktie voor toegankelijkheid voor gehandikap-
ten van het splinternieuwe station aldaar. 
Onze kameraploeg was erbij. 

VU-ondervoorzitter Annemie Van de Cas-
teele blikt terug op het ankermoment,,Wel
zijn". 

,,Meer doen voor groen" is het volgende 
ankermoment van het VU-aktieplan. Volks
vertegenwoordiger Frieda Brepoels licht het 
projekt toe. 

In de aktualiteitsrubriek o.m. aandacht 
voor het Vlaams-Nationaal Zangfeest en een 
gesprek met VU-voorzitter Jaak Gabriels. 

Tot slot ging VNOS op onderzoek in Brus
sel om de woonsituatie van de minst gegoe
den na te gaan. Het werd een aangrijpend 
dossier van kansarmoede... en spekulatie. 
Onze gids bij onze tocht is Bert Anciaux, VU-
gemeenteraadslid in de hoofdstad en voorzit
ter van de sociale huisvestingsmaatschappij 
,,De Brusselse Haard". 

,,Wonen in Brussel": vrijdag 16 maart om 
19 uur op het eerste BRT-net. 

Een VNOS-uitzending om voor thuis te 
blijven. 

ABONNEMENTEN
SLAG '89-'90 

Tenwijl Ward Herbosch de zaken rustig kontro-
leert en zijn aantal op 28 heeft gebracht, Is Rob 
Geeraerts weer een plaatsje gestegen. 

Het arrondissement Antwerpen heeft de kaap 
honderd bereikt. Halle-Vilvoorde nadert Tongeren-
Maaseik op kousevoeten maar wordt op zijn beurt 
sterk bedreigd door Turnhout. 

En voor de rest wachten wij op een arrondisse
ment dat écht „ontploft" . 

WERVERS 
1. Ward Herbosch, Wommelgem 28 
2. Pierre Vos, Riemst 23 
3. Luk Van Biesen, Halle-Vllvoorde 22 
4. Rob Geeraerts, Laakdal 20 
5. Wim Duys.Broechem 19 
6. Bert Anciaux, Brussel 13 
7. Liske Vanhorenbeek, Hofstade 12 
8. Walter Storms, Lovendegem 9 
9. Anny Lenaerts, Wilrijk 8 

Jan Strynckx 8 
11. Willy Kuijpers, Herent 7 

Patrick Minnaert, Gent 7 
13. VU-Haacht 6 
14. Georges Raes, Ledegem 5 

Bert Verleysen, Munsterbilzen 5 
16. Rita Borremans, Geraardsbergen 4 

Maurits Passchyn, Meise 4 
Willy Putzeijs, Lummen 4 
Nieke Stradiot, Sint-Llevens-Esse 4 
Jacques Vander Haeghen, Oudenaarde 4 

ARRONDISSEMENTEEL 

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

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

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

Totaal 

(*): plaats vorige week. 

Nieuwe % t.o.v. 
streefnorm 

46 48,9 
86 42,2 
37 41,6 
24 39,3 
33 37,9 
24 34,8 
22 32,8 

100 31,8 
31 29,8 

26 28 
52 27,4 
42 26,3 
20 22,2 
19 22,1 
17 20,5 
6 17,6 

24 17,1 
5 14,3 

614 30,7 

ZOEKERTJES... 
— GEZOCHT — 42-jarige werkman zoekt een 
nieuwe job als buitenwerker. Is niet bang van 
werken en heeft ook rijbewijs C. Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

— GEZOCHT — Voor gehandikapte in Roemenië: 
tweedehands loophulp of rdlator (loophulp met 2 
wieltjes); kontakt: Frank Seberechts 02/219.49.30 
of 03/238.48.44. 
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WEST-VLAANDEREN 
MAART 

16 KORTEMARK: Videofilm over China; een 
reisverhaal door Ainne Desimpel-David. In Zaal 
Hansam, Handzamestraat, Handzame. Om 
19U.30. Org.: Vlaamse Kult, Kring Kortemark. 
17 OOSTENDE: Groot Vlaams Avondfeest van 
VU-Oostende. Om 20u.30 in Terminus Hotel, Sta-
tion-Oostende. Inkom 100 fr. 
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-
vie Vlaanderen." Org.: VU-Roeselare i.s.m. Vlana-
jo. 
19 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u.: uiteenzet
ting over Openbare Biblloteek te Izegem, en haar 
werking door Jan Vandommele. Aansluitend 
plaatsbezoek. Org.: VWG-lzegem. 
21 OOSTENDE: FW-vormingscyclus rond 
Vrouw en Vorming.ln zaal Benny, hoek Vlaande-
renstraat-Langestraat, om 20u. Panelleden: Dhr. 
Debruyne en mevr. A. Parmentier. 
22 OOSTENDE: Paranormale namiddag met hel
derziende Pater Bas. Om 14u.30 in Tea-room 
Benny (hoek Vlaanderenstraat-Langestraat). Inkom 
50 fr. Iedereen welkom. Org.: VOVO. 
22 IZEGEM: Bar auditorium om 20u.: minister 
Johan Sauwens met een nieuwe visie op openbare 
werken en verkeer in Vlaanderen. Org.: Vlaamse 
studie- en vormingskring. 
23 lEPER: Een Eksellente Avond met minister 
Hugo Schiltz. Om 20u.30 in de benedenzaal van 
het JOG, Neermarkt. Vrije toegang. Iedereen wel
kom. Org.: VU-arr. leper. 
24 DE PANNE-ADINKERKE: Vlaams ontmoe-
tingsfeest In taverne tea-room Splendid, Leopold I 
Esplanade 4 in De Ranne. Toespraak door Willy 

Kuijpers, feestmaal en dansmuziek. 600 fr. p.p. 
Inschrijven op nr. 058/41.44.06. Org.: VU-De Pan-
ne-Adinkerke. 
25 BLANKENBERGE: Naar Zangfeest met bus. 
Vertrek 8u.30 aan stadhuis. Terug rond 20u. Inkom 
+ bus: 680 fr. Inschrijven bij Miei Duysters 
(050/41.36.54). Vrij bezoek aan Antwerpen tussen 
10U.45 en 13u.30. 
25 ROESELARE: Om 10u. in 't Leeuwke: Maan
delijkse kaartvoormiddag. Org.: VU-Roeselare. 
26 IZEGEM: Om 20u. in de bar van de Stedelijke 
Muziekakademie, Kruisstraat 15: Prof. Paul Van de 
Meersche over De Japanse Maatschappij. Org.: 
VSVK-lzegem. 
27 IZEGEM: FVV-Vormingscyclus rond Vrouw en 
Vorming. Om 20u. in 't Spiegelaarke, Brugstraat 
47. Panelleden: mevr. A. Roels en dhr. Corteel. 
28 OOSTDUINKERKE: Aerobic in de Witte Brug, 
Oostduinkerke om 20u.30. Org.: FVV-Duneblom-
me. 
29 ROESELARE: Om 20u. in 't Leeuwke: Een 
„eksellente" avond met gemeenschapsminister 
Johan Sauwens. Org.: VU-Ftoeselare. 
31 ROESELARE: Vanaf 16u. in 't Leeuwke: Reu
ze groentenkaarting. Ook op 1/4 van 10 tot 17u. 
Org.: VU-Roeselare. 
31 IZEGEM: Terrein 4 Stadion om 16u.: voetbal
match Vlaams Huis-Tyrol. Org.: Voetbalklub 
Vlaams Huls. 

APRIL 

4 OOSTDUINKERKE: Aerobic in „Witte Brug" 
om 20U.30. Org.: FVV-Oostduinkerke. 
7 WERVIK: Jaarlijks VU-feest in zaal 't Kapittel, 
om 19U.30. Speciale gast: Johan Sauwens. 700 fr. 
p.p. Inschrijven bij U. Keersebiick, Rapetstr. 74b 
(31.42.94) en andere mandatarissen. 
7 NIEUWPOORT: Openingszitting van de 16de 
Frans-Vlaamse veertiendaagse iri de feestzaal van 
de vismijn om 16u. Gastpreker Waiter Luyten. 
Programma verkrijgbaar op nr. 058/23.55.94. 

ADVERTENTIE 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TcrleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

tel. 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12-15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

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

054-33.11.49 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

GESLMGDE 
ROEMENIE-AVOND IN 
BRUGGE-SINT-KRUIS 

Het arrondissement Brugge mocht vorige week 
meer dan 100 aandachtige toehoorders venwelko-
men op hun Roemenië-avond met Willy Kuijpers, 
waaronder de VU-mandatarissen Bob Vanhaverbe-
ke, Jean-Marie Bogaert en Kris Casier uit Brugge, 
Ingrid Reubens uit Knokke-Heist, Jos Millecam uit 
Damme en Patrick De Groote uit Oostkamp. 

Eerst kwam Europarlementslid Jaak Vandemeu-
lebroucke aan het woord. Hij gaf een verhelderend 
betoog over Midden- en Oost-Europa in het alge
meen en de verscheidenheid en het nationalistisch 
réveil in het biezonder. Hij hoopte ten slotte dat de 
demokratie een echte kans krijgt en het oude 
regime niet slechts enkele personen verving. 

Ondertussen kwam VU-sekretaris en senator 
Willy Kuijpers binnen met vier net aangekomen, 
jonge Roemeense psichiaters die in Kortenberg 
zullen werken en vertili)ven. Heel boeiend, maar 
ook pakkend gaven zij een beeld van Roemenië 
vóór en na de decemberdagen. 

Prof. Cosmin 

Ook twee Vlaamse ooggetuigen (mevr. Trees 
Vandekerckhove uit Knokke en de heer Jacobs, 
een Leuvense vrachtvoerder) en enkele mensen uit 
de zaal die onlangs in Roemenië waren, antwoord
den openhartig op de vragen van de senator. 
Duidelijk klonk alleszins de hoopvolle verwachting 
die zij in het Westen stellen. 

Heel ontroerend waren opnieuw de beelden van 
de VNOS. De Roemeense delegatie volgde de film 
heel aandachtig en besprak onder mekaar de 
verschillende afgrijselijke toestanden: de opvang 
van kinderen, zieken, oudere mensen en gehandi-
kapten... 

Een rode draad in die avonden is prof. Lucia 
Cosmin, die nog tot 1 maart bij ons verblijft en dan 
naar Frankrijk doorreist. Met de hulp van gelegen-
heidstolk Gilbert Vanoverschelde (arr. sekr.) stelde 
zij haar land voor a.h.v. dia's en prachtige volksmu
ziek en een heldere uiteenzetting. Ze was erbij toe 
hun Dracula eind vorig jaar van zijn troon werd 
gestoten. 

Willy Kuijpers ontving in naam van alle toehoor
ders een cheque met het Brugs steentje voor 
enkele bouw- en renovatieprojekten. Met het Ge
bed voor het Vaderland (aandachtig beluisterd door 
prof. Cosmin) besloten de Brugse volksnationalis
ten een avond die nog lang in het geheugen zal 
blijven hangen. Ook een speciale dank aan de 
afd.voorzitter van Sint-Kruis en arr. penningmees
ter Joel Boussemaere en technikus van dienst. Pol 
Hallaert. 
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OOST-VLAANDEREN ANTWERPEN 
MAART 
16 MOERZEKE: Om 20u. in zaal Het Moleken, 
Molenstraat 36: Walter Luyten met eigen reisver
haal over gebeurtenissen in de Sovjetunie. Met dia-
projektie. Org.: VI. Nat. Centrum 't Moleken. 
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 11U.30 tot 15u. 
17 SINT-NIKLAAS: Een dagje Brussel. Inschrij
ven en inlichtingen bij Bruno Alderweiereldt 
(777.54.93 - 772.50.20). 
17 SINT-NIKLAAS: Bezoek met F W de tentoon
stelling Tussen heks en heilige. Samenkomst In
gang Museum (Zamanstraat) om 3 uur. Inkom 
leden 50 fr., niet-leden 70 fr. 
18 ERPE-MERE: Lentewandeling o.l.v. Hector 
Van der Eist. 5 a 6 km. Na wandeling gezellig 
samenzijn met etentje (50 fr.). Vertrek 14u. hoeve 
H. Van der Eist. Inschrijven bij bestuursleden VU-
Erpe-Mere. 
19 DENDERMONDE: Debat repressie, amnes
tie... 46 jaar later. Panel: Louis De Lentdecker en 
Toon Van Overstraeten. Moderator: Pol Van Den 
Driessche. Om 20u. in de Grote Schepenzaal, 
stadhuis, Dendermonde. Inkom gratis. Org.: VNS. 
19 SINT-NIKLAAS: Danslessen in de balletklas 
van kompleks Edelweiss, Nijverheidsstraat, van 20 

VRIJ VLAANDEREN 
VRIJE MENSEN 
l£UVEN 12&13MEI1990 

tot 21U.30. Info en inschrijving: FW-Sint-Niklaas, 
Agnes Stas (777.03.99) en Miet Van Wichelen 
(776.75.63). 
24 AALST: Deens lenterecital in de Stadsfeest
zaal te Aalst om 20u. Org.: FW-Aalst. 
24 GENTBRUGGE-LEDEBERG: Jaarlijks Lente-
feest om 19u. in Dienstencentrum Gentbrugge, 
Braemkasteelstraat (naast El 7). Eregast Johan 
Sauwens. Muzikale omlijsting: Zakdoek. Inschrij
ven aan 300 fr. bij Robert, Weverboslaan 16, 
(31.19.41). 
24 VURSTE-GENT: begeleide wandeling langs 
Borgwalroute. Aanvang 14u. aan kasteel Borgwal. 
Om 18u. Breugelmaal bij Denise Goethyn, Akkerlos 
3te Vurse. Info en inschrijven: 091/84.21.61. Org.: 
Dr. Goossenaertskring Gent. 
25 SINT-GILLIS-WAAS: Naar Zangfeest. Kaar
ten aan 225 fr.p.p., vervoer gratis. Inschrijven bij 
Remain De Grave (770.70.62) of Lucie De Munck 
(770.57.87). Org.: VU-Sint-Gillis-Waas. 

30 ERTVELDE-EVERGEM: VU(JO) Evergem 
geeft een reisverslag met dia's van Roemenie. Om 
20u. in de Rieme-kring. 

30 SINT-AMANDSBERG: Om 19u.30 in Taverne 
St.Elooi, Antwerpsesteenweg: diavoorstelling over 
Skandinavië met reisindrukken uit Denemarken, 
Finland en Zweden, door Lucie Lefever. Org.: FW-
Sint-Amandsberg. 

31 GAVERE: Lentemaal. Om 19u.30 in feestzaal 
Willem Teil, Hundelsesteenweg 53 te Baaigem. 
Aperitef, Waterzooi of kalfsfrikassee, koffie en ge
bak aan 450 fr. Eregast Willy Kuijpers. Inschrijven 
bij bestuursleden van VU-Groot-Gavere. 

31 DE PINTE: Zaal Mieregoed. Om 18u. Etentje 
en gezellig samenzijn. Tafelrede door Peter De 
Roover (WB). 250 fr. p.p., inschrijven bij A. Van 
Effelterre (091.82.27.79). Org.: IJzerbedevaart-
werkgroep-VOS. 

31 AALST: Kaas- en wijnavond in St.Annakring, 
Roklijf te Aalst. Vanaf 19u.30. Volw. 280 fr., kind. 
150 fr. Org.: FW-Aalst. 

APRIL 

1 GENT: Aperitiefdebat „Heeft het kommunisme 
nog een kans in Europa" met profs J. Kruithof 
(RUG) en Y. Vanden Berghe (UIA). Moderatoe dr. 
F.J. Verdoodt (ADVN). Om 10u. in VTB-VAB-zaal, 
Paddenhoek 1 te Gent. Info: 091/23.77.42. Org.: 
FVK-Rodennbachfonds Gent-Eeklo. 

3 APRIL: FVV-Vormingscyclus rond Vrouw en 
Vorming. Om 20u. in de Stedelijke Biblioteek, 
Reinaertzaal, H. Heymanplein. Panelleden: Mevr. 
Vansevenant, Mevr. Bistmans. 

ADVERTENTIE 

Gemeentebestuur Wijnegem 

Het gemeentebestuur van Wijnegem verklaart de plaats (m/v) open en legt 
een werfreserve aan van : 

Aspirant-politieagent 
Uiterste inschrijvingsdatum : 31 maart 1990 

Nadere inlichtingen en voorwaarden : gemeentesecretariaat, 
Turnhoutsebaan 420 - 2110 Wijnegem - Tel. (03) 353.60.43 

MAART 
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 HOVE: Lentebal van Vü-Hove, in zaal Urania, 
J. Mattheessensstraat. Deuren 20u.30. Dans 21u. 
Bodega 22u. Inkom wk 100 fr., kassa 150 fr. 
Kaartenverkoop Willem Nollet (03/455.65.46). 
17 EDEGEM: Om 20u. in Drie Eiken: Kaartavond. 
Inschrijven op voorhand, org.: VNSE. 
17 MECHELEN-WALEM: Viering St.Patricksday 
met de groep „The Good Folk", vanaf 20u. in zaal 
Volkshuis, K. Albertstraat 75. Inkom 100 fr. Org.: 
lerlandkomitee. 
17 NIJLEN: Nacht der Kameraadschap. Feest
avond van alle Vlaamse volksnationalisten. Vanaf 
19U.30 in zaal Nilania. Org.: SMF-Kempen/Lim-
burg. 
18 HERENTHOUT: Om 19u.30 Zaal Lux, Markt: 
Toneelvoorstelling De tuinman van de koning, met 
Luc Philips. Org.: Rodenbachfonds. 
21 BERCHEM: Kwisavond in het CC-Berchem 
om 20u. Org. en info: FW-Berchem. 
22 MERKSEM: Vlaamse Kring Groeninghe. Poë-
zieavond rond Anton Van Wilderode. Om 20u. in 
zaal De Kring, De Boeckstraat 73. Met Katelijne 
Van der Hallen en gitaarbelegeleiding. 
22 TURNHOUT: FVV-Vormingscyclus rond 
Vrouw en Vorming. Om 20u. in De Warande, lokaal 
4 (kelderverdieping). Warandestraat 42. Panelle
den : Chiara Van Leuven en Hilde Van Laer. 
22 EDEGEM: om 20u. in Drie Eiken. Voordracht 
dr. Walter Boers over Godsdienst Literatuur en 
macht. Org.: Kult. Kring Edegem. 
23 SCHOTEN: Voordracht door Elisabeth Marain 
over Rosalie Niemand en Kameraad Diktator. Om 
20u. in Kasteel van Schoten. Inkom leden-FVV-
CMB-CC 100 fr., niet-leden 150 fr. Org.: FVV-
Schoten. 
23 BOECHOUT: Jongerenkongres met Herman 
Lauwers. Info via Eddy Gaublomme Boechout. 
.?3 RIJMENAM: Arrondissementele VU-kwis in 
lokaal St.-Maartensberg. Inschrijven per 4 of 5 
deelnemers via 03/482.11.93. Org.: Arr. Mechelen. 
Aanvang: 20u. 
24 BRASSCHAAT: Wakkere Bal, dans- en bab
belpartij. Feestzaal Melkerij Peersbos, Bredabaan 
93. Org.: VU-Brasschaat. 
27 BERCHEM: Naar tentoonstelling De Paasei-
landen. Vertrek berchemstatie met trein van 
ong.8u.20. Gids voorzien. Mogelijke kombinatie 
bezoek katedraal. Org.: FVV-Berchem. 
31 WILRIJK: Fiesta Andina, Hof ter Lo te Borger
hout. Opbrengst voor verzending van tweede-
handskledi) e.d. voor de Andes. Info: 03/827.24.08. 
Org.: Centro-Andino. 
31 GEEL: Naar KNS-voorstelling „Het proces 
Xhenceval". Vertrek om 19u. lokaal Presto, Markt. 
Reis + inkom: 250 fr. Inschrijven door storting op 
nr. 850-8808850-84 t.n.v.V.A.G. vóór 23/3, of tel. bij 
K. Geens (014/58.04.42) J. Sels (014/58.20.89) en 
H. Verachten (014/58.23.51). Org.: Vlaamse Aktie-
groep Geel. 

APRIL 
3 BERCHEM: Naar tentoonstelling in Sint-NI-
klaas ,,Tussen Heks en Heiligen". Vertrek Ber-
chem-statie met trein ong. 12u.45. Gids voorzien. 
Iedereen welkom. Org.: FVV-Berchem. 
5 LIER: Drankvoorstellingsavond. Om 20u. in het 
VNO Berlarij 80 te Lier. Inkom 50 fr. Org.: FW-Lier-
Koningshooikt. 
6 KONTICH: Jongerengebeuren distrikt Boom-
/Kontich m.m.v. VUJO. Zaal d' Ekster om 20u. 
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LEPEL & VORK 

JRcataurant «©ui» 

Specialiteiten: 

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

Assesteenweg 74 
1740 Ternat 
Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten 
Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

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

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

RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE 
Op 5 km van de Heysel, baan Plantentuln. 

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

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Banketzaaltjs gratis Vroor al uw feesten Tel. 02/269.70.45 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE B E U L E 
He i rbaan 53 
2730 B U R C H T 
T e l . : 03 /252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yettttg 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel. 058/288 007 

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

Wi] bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken a la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor gratis informatiepjakket nopens onze mogelijkheden Tel. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
BRABANT 

MAART 
16 TIELT-WINGE: Vlaams Bal in Tilt-City Aan
vang 20u30 Org VU-Tielt-Winge 
16 GRIMBERGEN: Een eksellente avond, hoor
zitting met Johan Sauwens Om 20u in Feniskhof 
Grimbergen Org VU-Gnmbergen 
16 LENNIK: Peuters en Kleuters de taal opvoe
ding van het kind Om 13u30 in huize Z»/arten-
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 
18 ELEWIJT: Groot Pannekoekenfeest, in zaal 
,,ln den Pnns", V Servranckxstraat 5 Org VU-
Elewijt 
20 LENNIK: Bah fascinerend Deel 2 Om 
13u30 in huize Zwartenbtoek Toegang gratis 
Org Welzijnszorg Brabant 
22 LENNIK: Recht op vergaderen en vereniging 
Gespreksnamiddag in Huize Zvïartenbroek, om 
13u30 Org Vorming en Gemeenschap Inkom 
gratis 
23 LENNIK: Kinderen en veiligheid Om13u30 
in Huize Zwartenbroek, Zv^artenbroekstraat 127 
Org VIAC-Lennik 
23 GROOT-BIJGAAROEN: Breugelfeest in res
taurant De Merio, Brusselstraat 330, om 20u Org 
VU-Groot-Bijgaarden 
23 DIEST: Hugo Coveliers om 20u 30 in 't Schijf, 
Halve Maan over Roze Balletten het Gerecht 
Politici, Rijkswacht e d m Org vzw Bundeling 
Diest 
24 OPWIJK: VU-Opwijk-Mazenzele organiseert 
haar 9de groot Kaas- en Wijnfestijn, vanaf 18u in 
St Pauluszaal te Opwijk 
24 ZELLIK: Vlaamse kaasavond in de Zilverdis
tel, Kloosterstraat, vanaf 18u Org VU-Asse, afd 
Zelhk 
24 SCHEPDAAL: Haantjes en Biefstukkenfes-
tijn, vanaf 17u in zaal Ons Gildenhuis, E Eylen-

HET 
EGMONTPAKT 

De omvorming van de Belgische staat van 
een unitaire naar een federale struktuur krijgt 
meer en meer gestalte Een eigen Vlaamse 
staat binnen het Europa van regio's en volke
ren wordt realiteit 

Deze onomkeerbare evolutie heeft via di
verse grondwetsherziening een boeiende en 
turbulente voorgeschiedenis gekend Met 
name het Egmontpakt vormde een funda
mentele blauwdruk op weg naar een grotere 
Vlaamse zelfstandigheid 

Een van haar hoofdarchitekten, namelijk 
vice-premier Hugo Schiltz, werd bereid ge
vonden deze bewogen historie uit het na
oorlogse Belgische politieke leven toe te 
lichten 

De vzw Vlanajo (Vlaanderen Natuur Jonge
ren) nodigt alle geïnteresseerden uit op de 
voordracht .Grondwetsherziening en Eg-
mont" 

De voormiddagdialoog vindt plaats op za
terdag 24 maart (aanvang 9u , einde 12u ) in 
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 
127 te 1680 Lennik 

boschstraat 22, aan de Markt Ook op 25/3 van 12 
tot 20u en op 26/3 vanaf 18u Org VU-Schepdaal 
24 BRUSSEL: Geleide wandeling door Paleis der 
Natie o IV Water Luyten Spreekbeurt, film, en 
rondleiding door parlement Om 9u 45 binnenpfein. 
Leuvenseweg, tegenover Parlementstraat Einde 
12u15 Gratis deelname Mogelijk ter plaatse mid
dagmaal (550 fr op rek 001-1850091-86 van 
BK2000) 
25 LEUVEN: Kringen of personen die naar Zang
feest Willen kunnen inschrijven voor bus en/of 
inkomkaarten in Parijsstraat 75 (22 09 66) IJzerbe-
devaartwinkel en Sekretanaat Vlaams Organisa
ties 
25 GAASBEEK: ONAV organiseert rommel- en 
antiekmarkt op het Kerkplein te Gaasbeek (elke 
4de zondag van de maand, t/m oktober) Van 8 tot 
18u Info bij Hilde Dieudonne (02/532 01 72) 
27 LAKEN: om 20u Rusland-avond m zaal Nek
kersdal, Gustaaf Schildknechtstraat 26 Spreker 
Walter Luyten over gebeurtenissen in USSR 

27 LENNIK: Om 13u 30 in Huize Zwartenbroek 
Bah fascinerend Org Welzijnszorg Brabant 
28 BRUSSEL: FW-vormingscyclus rond Vrouw 
en Vorming In zaal 't Schuurke, Oude Graanmarkt 
25,1000 Brussel om 20u Panelleden mevr A De 
Man, mevr I Schreyers, dhr L Van Waes 
29 LENNIK: Rol van het verenigingsleven in onze 
samenleving Om 13u30 in Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127 Org Vorming en Ge
meenschap 
30 LENNIK: Om 13u 30 in Huize Zwartenbroek 
Kinderen en veiligheid Org Brab Dienstverle
ning 
30 BRUSSEL: DF-avond „De Basken en hun 
volksnationale strijd Om 20u Baskisch avond
maal, 21 u spreekbeurt door Walter Luyten Inkom 
vrij Zaal Ten Nude, J W Wllsonstraat 21 (St Joost-
plein) Inschrijven op nr 03/482 11 93 
31 BRUSSEL: Etentje in zaal Familia, Frans 
Vekemansstraat 131, 1210 Brussel van 11u 30 tot 
21u30 Org VU-hoofdstad 
31 KAMPENHOUT: Lentebal in zaal Fauna Flora 
te Berg Om 21u Met orkest The Pockets Inkom 
120 f r , wk 100 fr Gratis tombola 
31 HAACHT: 6de Kaas-en Wijnavond Welkom 
vanaf 20u in zaal De Kram, St-Adriaan Met 
diareeksen van het Fotografish Kollektief Org 
VU-Haacht 
31 KAMPENHOUT: Jaarlijks lentebal in zaal Fau
na & Flora, Berg Aanvang 21 u Inkom 120 fr, wk 
100 fr Orkest The Pockets Org VU-Groot-Kam-
penhout 
31 ITTERBEEK; Jaarlijks Breugelfeest in de pa
rochiezaal van St Anna-Pede vanaf 18u Verzorgde 
en overvloedige schotels aan demokratische prij
zen Org VU-ltterbeek Ook op 1 april vanaf 
11u30 

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroe
pen heeft voor de maanden juni tot en met 
september een vakante betrekking voor een 
edukatief medewerker 

De kandidaten moeten aan volgende voor
waarden voldoen 

- in het bezit zijn van een diploma hoger 
middelbaar ondenwijs universitair of NUHO 

— ind.en de kandidaat met over een ,,ge
schikte opleiding" beschikt (maatschappelijk 
werker, agogiek, ) is ervaring in de sociaal-
kulturele sektor noodzakelijk 

De kandidaturen worden venvacht op het 
FVV-sekretariaat, Bennesteeg 2 te 9000 
Gent 

EEN „EKSELLENTE" 
AVOND IN BILZEN 

De Volksunie van Groot-Bilzen nodigt vriendelijk 
uit op een open hoorzitting met vice-eerste minister 
Hugo Schiltz 

Na de inleiding door volksvertegenwoordiger 
Frieda Brepoels zal Schiltz zich met zijn kenmer
kende vrijmoedigheid voor het Bilzerse publiek 
gooien 

Gaat de VU zich nu toch dood-regeren'' Hoe 
links IS de Volksunie' Hoe rechts is de Volksunie'' 
Hoe groen is de Volksunie'' Hoe Vlaams is de 
Volksunie nog'' Luistert Schiltz nog wel naar de 
stem van jongeren'' Is Schiltz de doodgraver van 
de Volksunie'' Lacht Schiltz met romantiek'' 

Vice-eerste minister Hugo Schiltz zal m Bilzen op 
de rooster gelegd worden op maandag 19 maart om 
20u in cafe-feestzaal Edelweiss, St -Lambertus-
laan 46 te Bilzen Vrije toegang — iedereen wel
kom 

JEF BROUWERS -
VUURKRUISER 

Een goede en kristehjke Vlaming ging van ons 
heen te Genk Jef was in zijn vijfennegentigste 
levensjaar en Vlaams oudstrijder 1914-1918 

In Knesselare leerde hij zijn Octavie Verhelst 
kennen, waarmee hij zijn vijftigjang huwelijksjubi
leum mocht vieren 

HIJ was het voorbeeld van de ongebroken Vlaam
se standvastigheid, die zijn generatie kenmerkte 
een toonbeeld voor ons allen, goed en rechtvaardig 
voor iedereen 

Aan de familie betuigen wij ons diep medeleven 

Ivo Coninx 

LIMBURG 
MAART 

18 LUMMEN: Gezellig etentje in de Parochiezaal 
van Tiewinkel, vanaf 16u Inschrijven 
013/52 18 97 Org lijst Ruim-VU-Lummen 
19 BILZEN: Een ,,eksellente" avond, hoorzitting 
met Hugo Schiltz Om 20u in zaal Edelweis, St 
Lambertuslaan Org VU-Groot-Bilzen 
24 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 heerlijke schotels Iedereen welkom Org 
VU-Bree 
25 MAASEIK: Naar Zangfeest met bus Reis -i-
inkomkaart 350 fr (inkom = 250 fr) Studenten 
betalen enkel inkom (reis gratis), -12 jarigen volle
dig gratis Inschrijven bij W Rosiers, Neeroeteren 
(86 35 38) 

APRIL 
4 HASSELT: FVV-vormingscyclus rond Vrouw en 
Vorming Om 20u in Kultureel Centrum, Kunstlaan 
5 Panelleden Mevr Smeets, Mevr Veulemans en 
dhr Wastiels 
7 HERK-DE-STAD: Lentebal in zaal 't Reehof te 
Schulen vanaf 20u 30 Inkom 100 fr, wk 80 fr 
Org De Nieuwe Lijst 
7 RIEMST: Ledenfeest met etentje en gezellig 
samenzijn in zaal Lido te Ziehen-Bolder vanaf 
19u 30 Inschrijven bij bestuursleden vóór 1 april 
lede'een welkom Org Nieuw en VU-Riemst 
8 MAASEIK: Vertelnamiddag over dr August 
Borms, om15u in de Oase (Dorne) Org IJzerbe-
devaartkomitee Maaseik en VVVG-Maasoeter 
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XMSQQMMQi: 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

l<orte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

% 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
•̂̂  9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

j ^ D E V R I E S E ^ 
Fwoonverlichtlng 

^ 

k 

baron ru7«ttrlaan 'H 
V «320 bruiütf 4 A 

• ^ 0S0 3^~4 0-1 > i É H 
^^HB^HT' 

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 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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

De reaktie van de heer J Kempen (WIJ nr 
9) op het onderricht van het Nederlands in 
Duitsland is zeer begrijpelijk, alhoewel ik 
persoonlijk toch ook al wel ander, gunstiger 
nieuws daaromtrent gehoord heb Wat ik 
echter op het telegraafkantoor te Tienen 
mocht beleven op 18 februan j I lijkt me toch 
nog sterker Een Noordnederlandse dame, 
waarschijnlijk zelfs van boven de Moerdijk, 
vroeg een dringend gesprek aan met Am
sterdam Reden zij had een ingewikkeld 
administratief formulier van de Pensioenkas 
ontvangen Blijkbaar vond men het op deze 
dienst zelf een nogal venaarde zaak, zodat er 
een inlichtmgenfolder bijgevoegd was Op de 
omslag hiervan kon men lezen dat een 
Nederlandse vertaling op biz 3 te vinden 
was Veel was daar te vinden behalve een 
Nederlandse tekst Wel waren er vertalingen 
m alle officiële talen van de Europese Ge
meenschap Met andere woorden, onze 
broeders (of zijn het nog slechts met eens zo 
goede buren) in het Noorden zijn van oordeel 
dat wanneer een van hun mensen in Vlaan
deren gaat wonen, de persoon m kwestie 
automatisch franstalig wordt Nederlands in 
Vlaanderen? Blijkbaar nooit van gehoord 
Hoe kan het ook anders met een eerste 
minister van een federaal België, die zijn 
aanwezigheid op de top der frankofone lan
den o zo nodig vindt i 

Voor wie gelooft in een kultureel Groot-
Nederland, een zeer droeve ervaring in Tie
nen 

Ik juich dan ook van harte de aktie van 
Paul Van Grembergen toe Misschien kun
nen banden met Zuid-Afnka op kultureel vlak 
veel interessanter blijken ,,Die Suid-Afrika-
ner" weet immers al sedert lang wat het 
zeggen wil ,,vir sy reg op te kom" 

Mjja Proost, Tienen 

VERKEERSPALEN 
Dat minister Sauwens met zijn plan voor 

zwart-gele verkeerspalen terstond teruggef
loten werd door de centrale overheid, roept 
bij mij enkeie fundamentele vragen op 

— Waarom heeft Vlaanderen geen eigen 
grondwet zoals de Zwitserse kantons' 

— Waarom is bij ons de subnationaliteit 
nog steeds met ingevoerd, zodat Vlamingen 
gedwongen blijven om met een vernederen
de Belgische identiteitskaart rond te lopen' 

— Waarom heeft Vlaanderen geen eigen 
politiekorps zoals Baskenland of Katalome, 
zodat WIJ opgezadeld blijven met een „Belgi
sche" rijkswacht, 

— Waarom zijn Vlamingen nog steeds 
verplicht om hun auto's van rood-witte num
merborden te voorzien, ondanks de aanbe
veling van de Europese ministers van ver
keer om m de EG de bestaande nummerpla
ten geleidelijk te vervangen door een zwart-

geel model (zie Nederland, Denemarken, 
Groot-Brittanme ) ' 

— Waarom heeft Vlaanderen geen buiten
landse vertegenwoordigingen zoals de Duit
se Lander' 

— Waarom heeft Vlaanderen geen eigen 
strafrecht of fiskale wetgeving zoals de Ame-
nkaanse deelstaten' 

— Waarom heeft Vlaanderen geen eigen 
sociale wetgeving zoals de Kanadese provin
cies ' 

— Waarom heet bij ons de VRT nog altijd 
BRT' 

Welnu, het antwoord staat als een paal 
boven water omdat de staatshervorming die 
ons in de maag werd gesplitst, een karika
tuur van federalisme heeft opgeleverd die de 
Vlamingen als een fopspeen is toegeworpen 
om ze nog een paar decennia langer zoet te 
houden, de Belgicisten maken op alle ni
veaus nog onverkort de dienst uit Maak u 
geen illusies' 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheid- 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. 

Wanneer zal Vlaanderen eindelijk kunnen 
ontwaken uit deze nachtmerne die België 
heet' 

H. Festraets, Kampenhout 

DE ROOVER ~ 
Sommige lezers van dit blad reageerden 

nogal emotioneel i v m mijn brief over de 
rechtse konnekties van de huidige VVB-
voorzitter Peter De Roover Hier enkele illus
traties 

In het januari-nummer van Vlaams Blok 
1982 schreef De Roover dat,,rechtse natio
nalisten moeten toetreden tot de VU" ,,Mis
schien zou het Vlaams Blok een rol kunnen 
spelen als drukkingsgroep binnen de VU" 
V/at verder ,,lk betreur het met eraan mee 
geholpen te hebben een rechtlijnig nationa
list als K Dillen naar het parlement te stu
ren" 

Toen De Roover aktief was in VU/VUJO 
kon men iedere woensdag een verslag lezen 
van de weekeindvergadermgen m 't Pallie-

terke Eens De Roover en co uit de partij 
verdwenen, mets meer in 't Pallieterke 

De klan De Roover lag in VUA/UJO perma
nent overhoop met verschillende leden Hier
bij werd er geregeld onder de gordel getrapt 
Door hun optreden keerden vele mensen de 
VU de rug toe 

In het VI Blok tijdschrift van dec '89 wordt 
De Roover door de redakteur nog eens 
ontmaskerd,,Steevast mochten we hem - als 
waarnemer — begroeten op de verkiezings
nachten in het Antwerps partijlokaal" 

De Roover, toen nog met o a een VU-
lidkaart ging mee fuiven bij Le Pens blok In 
VU-lokalen was hij in ieder geval met te zien 

Tijdens zijn studententijd bij het KVHV-
Antwerpen, had De Roover permanent moei
lijkheden met andere KVHV-afdelingen Dat 
een deel van de Vlaamse jeugd een verkeerd 
beeld heeft over de Vlaamse beweging is 
o a te verklaren door het optreden van 
figuren als De Roover 

Peter Stroobant, Leuven (ingekort) 

VUJO-KLEVER 
Waarom maakt U in WIJ geen duidelijke 

en opvallende propaganda voor de VUJO-
zelfklevers, eventueel in kleur, en waarom 
zelfs met op de voorpagina van onze WIJ ' 

Hoewel het belang van zelfklevers door 
sommigen wordt geminimaliseerd, is het 
toch zo dat dit naar buitenuit een band 
schept tussen alle Vlaamsnationalisten Op 
het ogenblik dat er door sommigen pogingen 
worden ondernomen om de federale klok 
terug te zetten en zeker in dit jaar dat men 
miljoenen gaat vergooien aan de viering van 
Boudewijn de laatste, moeten we toch tonen 
dat WIJ als voorstanders van een „Europa der 
volkeren", ons dan ook als zodanig manifes
teren 

Het grootste sukses van een zelfklever-
aktie wordt uiteraard bereikt als de zelfkle
vers gratis worden bezorgd, is het in dit 
verband bijvoorbeeld met haalbaar, dat ieder 
VU-hoofdlid gratis een dergelijke klever krijgt 
toegestuurd' 
Paul Boumans, Ranst (ingekort) 

VNJ 
In WIJ van vrijdag 29 sept '89 wordt bij het 

regionale nieuws trots melding gemaakt van 
de opening van een nieuw VNJ-sekretariaat 
In WIJ van 16 febr '90 wordt met evenveel 
trots bericht dat in Weiteren een nieuwe 
afdeling werd opgencht van het VNJ Hierbij 
wil ik toch opmerken dat dit enige argwaan 
wekt bij mij t o v de afdelingen die dit 
melden Enige kritische zin zou hier wel 
passen Het VNJ ligt ideologisch mijlen ver 
verwijderd van de vu, maar „marcheert" 
volop in de lijn van het Blok D w z militans-
tisch, racistisch en anti-demokratisch U 
vindt het VNJ fantastisch' Voor mij met 
gelaten, maar wees dan konsekwent en sluit 
aan bij het Blok' Jan Verschooren, 

vu-voorzitter Brasscnaat 
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KLEDINGSZAAK 
VOOR HET 

GANSE GEZIN 
Op bezoek bij SKM, het Modehart van 
België, da's een gezellig dagje uit in de 
meest complete Merken-Mode-zaak van 
het land. Een belevenis die U enorm 
plezier zal bezorgen en enorm veel geld 
laat besparen. Een bezoek aan SKM... 
een unieke belevenis die U zelf moet 
meemaken! 

• % 

Daeehjks open \an 9 tot 18 u VRIJDAGAVOND: FEEST
EN^ KOOPAVOND MET TRENDMODESHOW VAN DE 
VOUNG FASHION CLUB. OPEN TOT 21 U. Zon- en 
feestdagen eesloten VTBOVAB 

het modehart 
van België 

Al 2 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 



w 

KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEFT... 

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

ERGONOMIE 
, Op mensenmaat be 
doorvoer en niet-reflektv 

"ehoogte verstelbai 
een idea!g,pp| 

Verzonken 'kabel-
, bovenbladen die 
, Voor elke v^/erksitu-

FLEXIBIUTEIT ^ ^ 
Met één enkel o n d e B p ^ n p e n beperkt aantal 
bladen kan je alle K^ten/u i t bij aanbouw en 
ombouw. En bij middel van één enkei sleuteltje. De 
logistieke ég_nvoud werkt sterk kostenbesparend. 

VRAAG ONZE FOLDER! 

BULO kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

MECHELEN Industriezo 
Toonzalen open van 8 30 i 
BRUSSEL Montoyerstro. 
Toonzalen open van | 

ik op zaterdc 

^ ( £ < j 


