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LEPEL & VORK 

Restaurant «'ölttl» 

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 tiet hartje van 
Brussel. 

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

RESTAURANT 

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

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

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Banketzaaltje gratis voor al uw feesten Tel. : 02/269.70.45 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

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

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroonn -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

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

ten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellehe 

yettifói 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

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

Voor grat is informatiepakket nopens onze mogelijkheden T e l . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alverlngem. 



EERST DIT 

VRIJ VLAANDEREN 
VRIJE MENSEN 

O
p zaterdag en zondag, 12-13 mei kongresseert de 
Volksunie te Leuven over het tema „Vrij Vlaande
ren — Vrije mensen". 

Kongressen zijn steeds belangrijke momenten 
geweest in het leven van de nu reeds meer dan 
vijfendertig jaar oude partij. Op haar eerste kon
gressen, in de pionierstijd, vocht de Volksunie — 
vaak zonder resultaat — tegen het enge etiket van 
taaipartij dat hardnekkig op haar werd gekleefd. 
Van meet af aan kwam de sociaal-ekonomische 
problematiek ruim aan bod. 

In de zestiger jaren hebben de VU-kongressen baanbre
kend werk verricht door nieuwe en verfrissende ideeën in het 
politiek en maatschappelijk debat aan te brengen. Tekenende 
voorbeelden zijn de overheidskontrole op de energiesektor 
(1963), het pluralistisch onderwijs (1967), het statuut van de 
vrouw, de bescherming van de verbruiker en — als allereer
ste, nog voordat er van een groene beweging sprake was — 
het leefmidden (1969). 

Dit vooropgaan in vernieuwing zette zich ook het volgend 
decennium door. In 1971 waren de kongreswerkzaamheden 
toegespitst op de problemen van sociale rechtvaardigheiden 
maatschappelijke zekerheid. Vandaag 
aktueler dan ooit toonde de VU aan dat 
het stelsel van maatschappelijke ze
kerheid de kloof tussen arm en rijk niet 
vermindert, doch integendeel besten
digt. Er werd gepleit voor federalisering 
en demokratisering van het sociaal 
beleid, struktuurhervormingen in de 
sociale zekerheid, fiskalisering van de 
RMZ, het invoeren van een gewaar
borgd minimum-inkomen en het voe
ren van een sistematische en geplande 
herverdelingspolitiek. Vier jaar later 
kwamen te Hasselt vooral het onder
wijs- en kultuurbeleid ter sprake. Het 
zeventiende kongres, in 1978, ging 
onder het motto „Arbeid, adel in de Vlaamse staat". Het 
voedde de geestelijke stuwing om de arbeid te herdenken en 
te herwaarderen als bron voor menselijke en maatschappelij
ke ontplooiing. 

De tachtiger jaren werden ingezet met „Ekonomie en 
ekologie", of de bevestiging van de mogelijkheid om een 
evenwicht te bereiken tussen de ekonomische en industriële 
ontwikkeling enerzijds en de zorg voor het leefmilieu ander
zijds. „Werk in een Vlaamse staat" tekende gedurfd een 
strategie uit voor algehele tewerkstelling in een soeverein 
Vlaanderen. En twee jaar geleden, tot slot, schetste de VU de 
lange en moeilijke weg naar een nieuwe politieke kuituur. 

Doorheen al deze kongressen is een partijprogramma 
gegroeid dat alle terreinen van het politiek en maatschappe
lijk bestel bestrijkt. De VU profileerde zich steeds duidelijker 
als een op rechtvaardigheid gerichte, beweeglijke en naar de 
toekomst blikkende Vlaams-Nationale partij die begrippen als 

openheid, verdraagzaamheid, vredelievendheid en onafhan
kelijkheid hoog in haar vaandel draagt. 

Het dertigste kongres zal opnieuw een hoogtepunt in het 
partijleven zijn. Bijkomend ontleent het belang aan het feit dat het 
midden in een periode van VU-regeringsdeelname en federale 
omwenteling valt. Onder impuls juist van de VU verovert Vlaande
ren stilaan zijn zelfbestuur. Macht en middelen worden in een 
omvang-boven-alle-verwachtingen overgeheveld, zó dat rustig 
kan gesteld dat in een belangrijke mate wordt bereikt wat steeds 
bovenaan het Vlaams verlanglijstje stond. Meteen voedt dit her en 
der — minder rustig en veelal begerig naar de erfenis — de 
stelling dat de bestaansreden van de partij tot de geschiedenis 
behoort. De VU wordt opnieuw gekonfronteerd met het etiket van 
haar pioniersperiode: een taaipartij, een kommunautaire partij. 
Met één pennetrek worden de gestage programmatische uitbouw 
en profilering, 29 kongressen lang, als historische nevenverschijn
selen gekatalogeerd. Het alomvattende en het wezenlijke van het 
volksnationalisme blijven — tiewust of onbewust — mistaegrepen 
en afgedaan als een strijd voor staikturen en instellingen. 
Volksnationalisme staat gelijk met zelft)estuur. Punt. 

Voor de VU echter is zelfbestuur steeds een middel, een 
instrument geweest om de volksnationale betrachting en 

horizon naderbij te brengen. Om nog 
maar eens elk misverstand uit de we
reld te helpen herformuleert het kon
gres de grondbeginselen van de VU: 
een Vlaamse volksnationale partij, 
rechtvaardig, vooruitstrevend en vre
delievend, verdraagzaam, onafhanke
lijk en beweeglijk. 

Resoluut en zelfbewust wordt dan 
naar de toekomst geblikt. Een toe
komst die zich boeiend aandient. Tech
nologisch en politiek, sociaal en ekono-
misch tekenen zich, stormachtig of 
geleidelijk, omwentelingen af die alle 
wijzen op de geboorte van een nieuw 
tijdperk. Met dit kongres wil de VU 

klaarstaan voor het nieuwe tijdperk. Gedurfd wordt een nieuw 
samenlevingsprojekt aangereikt voor een nieuw en beter 
Vlaanderen. Een vrij Vlaanderen, vrij van de Belgische 
bevoogding maar ook vrij in een Europa waaraan het ten volle 
deelneemt vanuit z'n eigenheid en zelfbeschikking. Met vrije 
mensen, bevrijd van de betuttelende zuilen, zelfstandig en 
bewust, geruggesteund door een goede verdeling van wel
vaart en kennis, door verdraagzaamheid in een leefbare, 
vredevolle wereld. 

Het dertigste VU-kongres is een teken van hoop en 
verwachting voor hen die vrezen dat de staatsomwenteling 
maar ook de technologische vlucht Vlaanderen zullen weg
drukken naar de schaduwzone. Meer dan ooit zal het, 
verderbouwend op wat in het vededen aan waardevols werd 
verworven, richtinggevend zJjn voor Vlaanderens' toekomst. 
De andere partijen zullen wel volgen. 

Johan Artois 
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INHOUD 
7 Hugo Schiltz geeft tekst en 

uitleg over het gunstige IMF-
rapport. Vreemd genoeg was 
de Belgische pers er als de 

kippen bij om deze pluim op Schiltz' 
hoed af te knippen. 

9
Ondanks het feit dat de on-
derzoekskommissie rond 
banditisme en terrorisme 
haar aktiviteiten heeft afge

sloten neemt de malaise in gerech
telijke en politiekringen toe. Met zijn 
onthullingen over de kontainer met 
3,7 ton hasj in de Antwerpse haven, 
bracht VU-kamerlid Hugo Coveliers 
de minister van Justitie in zware 
verlegenheid. 

^ f^ VU-Jaak Gabriels diende 
l i l ^°'''9® week een wets-

I ^J voorstel in dat de oprich
ting van milieurechtban

ken voorziet. Want ondanks de toe
nemende bewustwording voor de 
kwaliteit van het leefmilieu bij de 
publieke opinie is deze gevoelig
heid volgens de VU-voorzitter veel 
minder aanwezig in gerechtelijke 
kringen. 

11 VVB-voorzitter De Roover 
heeft er in het VVB-blad 
Doorbraak een handje 
van weg om de zaken 

verkeerd of verdraaid weer te ge
ven. 

^ ƒ ^ De Vereniging van 
I J Vlaamse Mandatarissen 
I ^ ^ vergaderden in Mechelen 

rond het ankermoment 
Leefmilieu en het mobiliteitsvraag
stuk. 

^ j l De demografische veran-
t / l deringen die ons te wach-
I " ^ ten staan zullen tal van 

nieuwe behoeften schep
pen. De VU stelt voor een echte 
gezins- en aanpassingspolitiek te 
voeren die de konsekwenties van 
een aantal niet te vermijden demo
grafische ontwikkelingen in het be
leid opvangt. 

20 
Volken en Staten is deze 
week op bezoek bij Tur
ken, Grieken en Bulga
ren. 

ƒ ^ / % Ter gelegenheid van het 
J « voorbije Damiaanjaar ver-

^ ^ ^ ^ schenen er twee interes
sante boeken op de markt 

voor wie meer wil weten over de 
strijd tegen lepra. 

ƒ ^ I H In de wielerklassieker Mi-
J g laan-San Remo bleven de 

^ f Vlamingen beneden de 
verwachtingen. Een zo

veelste bewijs dat er bij onze ren
ners wat schort aan de mentaliteit 
en de professionele ingesteldheid? 

,(omslagfoto Ronald Szommer) 
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&E BUUEN K O i p m m NÜT VAN SLAPEN. 
MAAR ZE HB&m Wm HUN OGEN DICHT. 

.f. 

BEMOEI U W Ê l MET ANDERMANS ZAKEN, VERDOMME. 

Op eigen initiatief lanceerde het reldameburo Lenders-Deroost-Katté een 
grootscheepse affichekampanje tegen Icindermishandeling. Een mooi initia
tief? Zo denken alvast de woorvoerders van de vertrouwenartscentra er niet 
over. Volgens de centra stelt de kampanje de betrokken ouders voor als 
misdadigers, maakte ze de betrokken kinderen belachelijk door de zwaar 
overdreven manier waarop ze de problematiek aanbrengt, en spoort ze het 
publiek tot verklikking aan. De slogans alleen al zijn inderdaad niet min, zoals 
ons voorbeeld wel aantoont. De vertrouwensartscentra vragen de overheid nu 
de kampanje stop te zetten. Ze hopen wel in de toekomst zelf een kampanje op 
touw te zetten. Maar dan een eerlijke en opbouwende! 

SMET DOET HET 
WEER 

Staatssekretaris voor Leefmilieu Miet 
Smet kan het tocli zó moeilijk verkroppen dat 
ze eigenlijk niets meer te zeggen heeft. Smet 
is een van die zovele overbodige CVP-staats-
sekretarissen uit de regering. Via allerlei 
initiatieven die haar bevoegdheid overschrij
den probeert ze zich w/el in de belangstelling 
te houden. 

Zo kreeg VU-voorzitter Jaak Gabriels in 
zijn hoedanigheid van burgemeester van 
Bree een uitnodiging voor een info-dag over 
het gebruik van de milieu-audit voor het 
gemeentelijk milieubeleid. Gabriels liet Smet 
weten niet op haar uitnodiging te zullen 
ingaan omdat de wettelijke bepalingen van 
de staatshervorming op deze wijze naar 
letter en geest worden geschonden. De be
scherming van het leefmilieu behoort immers 
tot de eksklusieve bevoegdheid van de ge
westen. Smet eet dus de kaas van het brood 
van partijgenoot Kelchtermans. 

Maar bovendien begeeft Smet zich op het 
terrein van het beleid ten opzichte van de 
gemeenten. Ook dat is een gewestelijke 
materie. De aktie van Smet kan volgens Jaak 
Gabriels dan ook beschouwd worden als een 
poging om een geregionaliseerde materie 
opnieuw te unitariseren. Gabriels riep de 
Vlaamse premier Gaston Geens in een pro
testbrief op om de aktie van Smet af te 
keuren en Kelchtermans aan te sporen het
zelfde te doen. 

ZOMERUUR 
Zondag a.s. wordt het zomeruur opnieuw 

ingevoerd. Dan wordt om 2 uur de klok een 
uur vooruit gezet. Dat betekent een uur 
minder slapen. De zomertijd zal tot 30 sep
tember duren. 

VU-kamerlid Luk Vanhorenbeek is sedert 
lang een fervent tegenstander van deze 
maatregel. De voordelen lijken immers niet 
op te wegen tegen de nadelen. In de zeventi
ger jaren was de belangrijste reden om de 
zomertijd in te voeren een verwachte ener
giebesparing. Onderzoek in verschillende 
landen toonde evenwel aan dat de energie
besparing totaal onbestaande is. Het enige 
argument ten voordele van het zomeruur is 
dat het de mogelijkheid biedt voor meer 
ontspanning en openluchtaktiviteiten. 

In verband met de volksgezondheid, de 
werkomstandigheden in de industrie, de ver
keersongevallen en het leefmilieu kan nog 
geen duidelijk antwoord gegeven worden. In 
een aantal gevallen, voornamelijk op het 
gebied van gezondheid en vervuiling, be
staan er wel aanwijzingen over bepaalde 
nadelen. In een brief aan de vijf bevoegde 
ministers en staatssekretarissen in de natio
nale en de Vlaamse regering (Dehaene, 
Smet, Busquin, Delizee en Kelchtermans) 
roept het Leuvens VU-kamerlid de eksellen-
ties opnieuw op om een ernstig wetenschap
pelijk onderzoek op touw te zetten over de 
gevolgen van het zomeruur. 

ZUILEN IN DE 
ZEVENDE DAG 

De Volksunie protesteerde met klem tegen 
de verantwoordelijken van het BRT-praatkaf-
fee De Zevende Dag. Tijdens een debat over 
ontzuiling slaagden ze er in om enkel woord
voerders van CVP, SP en PVV, de prototy
pen van de superverzuiling, op de praatstoel 
te zetten. 

Elk van deze partijen heeft steeds alles 
ondernomen om de macht van de eigen zuil 
uit te bouwen en te versterken. Hen alléén 
over verzuiling bezig horen is volkomen on
geloofwaardig. Dat de VU, die als pluralisti
sche partij steeds de knuppel in het hoender
hok van de zuilen gooit, niet werd uitgeno
digd, is niet ernstig en tendentieus. 

Het is juist de VU die als ongebonden partij 
de verdediger, en vaak de enige verdediger 
is van de ontzuiling en van pluralistische 
initiatieven in het zuilenlandschap. Bijgevolg 
verdedigt de VU ook steeds de burgers tegen 
partijen en belangengroepen die de verzui
ling als doel op zich nastreven. De kleur-
ziekenfondsen, de kleur-vakbonden, enz. lo
pen met hopen gemeenschapsgeld weg om 
hun eigen belangen, en langs omwegen ook 
die van de politieke partijen waarbij ze aan
leunen, te ondersteunen. Alleen reeds op dit 
terrein zou men jaarlijks miljarden besparen 

indien de VU-voorstellen terzake gevolgd 
werden. 

Dat de VU, als initiatiefnemer en pleitbe
zorgervan een nieuwe politieke kuituur, haar 
stem niet kon laten, horen, is voor de objekti-
viteit van het debat onaanvaardbaar. 

LITOUWEN 
De spanning in de Baltische staat Litou

wen stijgt. Litouwen had zichzelf onafhanke
lijk verklaard, maar dat was niet naar de zin 
van de Russische minderheid in Litouwen, 
en van de Sovjet-leiders in het Kremlin. 
Gorbatsjov, die pas verleden week ruime 
presidentiële bevoegdheden kreeg, gaf op
dracht voor een aantal ekonomische maatre
gelen. De bedoeling is daarmee de opstandi
ge repbliek tot gehoorzamere gedachten te 
brengen. 

Met wat troepengetrek heen en weer werd 
de Baltische staat wat verder geïntimideerd. 
Bij strategische punten namen de Sovjets 
ook versterkte veiligheidsmaatregelen. Sov-
jet-minister van Buitenlandse Zaken Sjevard-
nadze verklaarde wel dat Moskou niet zin
nens is om geweld te gebruiken om de 
onafhankelijkheidsbewegingen in de Balti
sche republieken te onderdrukken. 

Gorbatsjov waarschuwde de nationalisten 
in de andere Baltische republieken dat de 
„weg van Litouwen doodloopt". 
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VARKENSPEST WORDT KATASTROFE 

Tussen twee torengebouwen aan het Brusselse Noordkwartier loopt een 
straatje, genaamd Volksstraat. Van de volkswijk die het kwartier vroeger was 
blijft alleen een straatnaam over. Het is tekenend voor het gebrek aan 
aandacht voor de woonfunktie van de stad. In Brussel probeert men nu iets 
aan de stadsvlucht te doen. Het originele initiatief van VU-gemeenteraadslid 
Bert Anciaux is o.m. op dit vlak een stap in de goede richting. Maar het geeft 
ook de weg aan die het beleid kan volgen om steuntrekkers en kansarmen uit 
een uitzichtloos bestaan te trekken. (foto VUM) 

KATASTROFE 

WONEN-WERKEN... 
Brussels raadslid Bert Anciaux stelde ver

leden week met OCMW-voorzitter Jean Ta-
hon een origineel projekt wonen-werken 
voor, waarbij een aantal OCMW-steuntrek-
kers zélf woningen renoveren in ruil voor 
woongelegenheid. Bert Anciaux Is voorzitter 
van de huisvestingsmaatschappij Brusselse 
Haard. 

Zoals de meeste grootsteden kampt ook 
Brussel met een groot woonprobleem. De 
stad is een aantrekkelijke woonplaats voor 
mensen met sociale problemen, of mensen 
die de anonimiteit opzoeken. Zij kampen 
meestal echter ook met financiële proble
men, en zoeken daardoor de goedkope, 
oudere en venwaarloosde buurten op. De 
rijkere stadsbewoners houden het daarente
gen in de stad steeds meer voor bekeken, en 
zoeken de rand op. 

Vooral in de sektor van de sociale huisves
ting en voor de allerlaagste inkomens zijn er 
ontzaglijke problemen. De Brusselse Haard 
kreeg in februari ongeveer 500 ekstra aan
vragen voor een woning binnen. 

...IN BRUSSEL 
Het wonen-werken-projekt stelt tien men

sen te werk die momenteel steun trekken van 
het OCMW. Ze renoveren 24 leegstaande 
appartementen in de Grierstraat (Bijstands-
wijk) die eigendom zijn van de Brusselse 
Haard. De helft van de appartementen zule-
len bemeubeld worden. Wanneer de wonin
gen klaar zijn, krijgen de arbeiders de voor
keur om ze te betrekken. 

In een tweede faze wil men nog 68 wonin
gen bij het projekt betrekken. Dan zal echter 
het Gewest met financiële middelen over de 
brug moeten komen. De voor het projekt 
geselekteerde arbeiders krijgen, naast het 
eerste recht om de appartementen te betrek
ken, via het projekt ook nog een kans om 
later een job te vinden in de bouwsektor. Ze 
kunnen daarvoor een vooropleiding krijgen, 
en worden bijgestaan door twee professione
le begeleiders en drie maatschappelijke wer
kers. De Brusselse haard blijft eigenaar en 
beheerder van de woningen en zorgt voor de 
aankoop van het materiaal en het toezicht 
tijdens de werken. 

Wat bijna twee maand geleden nog vrijwel 
niemand zorgen baarde, dreigt nu uit te 
groeien tot een regelrechte ramp. Toen in 
Wingene de varkenspest voor het eerst toe
sloeg, werd er hier en daar nog even om 
geglimlacht. Er werd onmiddellijk ingegre
pen met de afbakening van een schutkring. 

Veel baatte dat echter niet, want de pest 
nam binnen de schutkring steeds meer uit
breiding. En de pest stoorde zich niet aan 
veiligheidszones als schutkringen. Ook in 
Oedelem werd een pesthaard ontdekt, en 
deze week brak de varkenspest door naar 
Oost-Vlaanderen. Na West-Vlaanderen be

staat de kans dat nu ook Oost-Vlaanderen 
het statuut van officieel varkenspestvrije 
zone verliest. Oost-Vlaanderen had dit sta
tuut pas sinds vorige maand bemachtigd. De 
opschorting van dit statuut betekent dat naar 
een aantal landen niet meer mag uitgevoerd 
worden. 

Er gingen stemmen op om binnen de 
schutkring alle varkens van boven de 80 kg 
af te slachten. Wingense verenigingen dron
gen erop aan om de varkens weer in te 
enten, zonder dat daarop een EG-sanktie 
volgt. Ingeente varkens kunnen de pest nog 

overdragen, maar zijn er zelf immmuun voor. 
Gevaksineerde varkens mogen daarom niet 
buiten de grens. Vele Wingenaars zouden 
verder erg onder het langdurige isolement te 
lijden hebben. Tot overmaat van ramp vallen 
straks de provinciale milieuheffingen bij de 
varkensbedrijven in de bus. Voor een indus
trieel bedrijf met 3.000 vergunde stalplaat-
sen betekent dit bvb. een 199.000 frank. De 
Wingense schepenen van landbouw en leef
milieu vroegen staatssekretaris De Keers-
maeker om de bedrijven binnen de schut
kring dit jaar een subsidie te geven gelijk aan 
de milieuheffing. 
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KORTWEG 

• De nieuwe werklozen en de werklo
zen die een bijkomende vorming heb
ben gevolgd, moeten vanaf 1 juni maar 
om de 14 dagen naar de stempeikon-
trole. 
• In Irak werd de Britse joernalist van 
Iraanse oorsprong, Farzad Barzoft, te-
reciitgesteid. De 31-|arige korrespon-
dent van The Observer was wegens 
„spionage" ter dood veroordeeld. 

• Elke jongere vanaf achttien zal zich 
binnenkort kandidaat kunnen stellen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Dat is een logisch gevolg van de verla
ging van de meerderjarigheid van 21 
naar 18. 

• De burgemeester van Wielsbeke is 
een echte snelheidsduivel. Hij werd 
bij de lurven gevat toen hij 170 km per 
uur raasde op de E 40. Bovendien werd 
in zijn wagen een radardetektor gevon
den. 

• Woensdag werd Namibië onafhan
kelijk. Het oude Zuidwest-Afrika is met
een de laatste kolonie van Afrika die 
zelfstandig wordt Minister van Ontwik
kelingssamenwerking Geens stelde 
reeds tien studiebeurzen beschikbaar, 
en voorzag tien VN-vrijwilligers voor de 
sektoren gezondheidszorg en onder
wijs. 

• De Chinese leider Deng Xiaoping 
nam ontslag als voorzitter van de staats-
kommissie voor de strijdkrachten. Het 
was zijn laatste officiële funktle. Achter 
de schermen houdt Deng echter samen 
met enkele kollega's tachtigers nog 
steeds de Chinese touwtjes stevig in 
handen. 

• Premier Martens is zijn Europese 
loopbaan aan het voorbereiden. Vol
gens een bericht in de Gazet van Ant
werpen wordt hij in mei voorzitter van de 
Europese Volkspartij. 

• De verkiezingen in de ODR draaiden 
uit op een grote overwinning voor de 
konservatieven van de Alliantie voor 
Duitsland, een koalitle waar de CDU 
deel van uitmaakte. De onafhankelijke 
waarnemers waren het over twee zaken 
eens: de DDR koos voor een snelle 
hereniging, maar de houding van de 
Westduitse politici bij de Oostduitse 
verkiezingen was beneden alle peil. 

• Volgens een enquête van de RUG is 
13,4% of één op e!ke zeven jonge uni-
versitairen van mening dat de gevonden 
beroepsaktiviteit duidelijk onder zijn 
l(waiifikatienivo ligt en eigenlijk geen 
universitaire vorming vergt 

• Met de dood van Ceausescu zijn uit 
Roemenië nog de tanks niet verdwenen. 
Het land vormt nu het strijdtoneel van 
etnisch geweld tussen Roemeense na
tionalisten en etnische Hongaren in de 
Transsylvanié. 

• De ministerraad besliste om de 
doodstraf in vredestijd nu ook op pa
pier af te schaffen. De enige uitzonde
ring wordt nu gemaakt voor zware mis
daden van militaire aard in oorlogstijd. 

HUGO SCHILTZ: 
F GEEFT ONS GELIJK 

• Het IMF laat zich gunstig uit over het 
gevoerde beleid. Probleem blijft de over
heidsschuld. Hoe kan daar wat aan ge
daan worden? 

„Het IMF-rapport is een „goed" rapport 
voor de regering. Het stelt inderdaad vast dat 
de tierstelpolitiel< van de vorige en van de 
tiuidige regering positief is wat betreft de 
ekonomiscl)e en budgettaire aspel(ten. Te
vens stipt tiet IMF-rapport aan dat deze 
regering woord heeft gehouden door een 
betekenisvolle vermindering van de over
heidsuitgaven te verwezenlijken en de rente
sneeuwbal te stoppen. 

Tevens stelt het IMF dat het te bereiken 
doel in verband met het jaarlijks deficit te 
bereiken is door het voortzetten van de 
politiek die de regering thans volgt. 

Er blijft natuurlijk zoals iedereen weet het 
probleem van de enorme schuldenberg. 
Deze moet naar de toekomst toe verder 
afgebouwd worden. Het volstaat niet het 
jaarlijks tekort in bedwang te houden. We 
moeten naar een vermindering van de globa
le schuld. 

Het IMF stipt daarbij drie denkpistes aan 
die trouwens overeenstemmen met datgene 
wat de VU over de begroting steeds heeft 
gezegd, namelijk: het op peil houden van de 
fiskale ontvangsten, het bestrijden van de 
misbruiken en de oneigenlijke gebruiken 
inzake de sociale zekerheid en het inkorten 
of inkrimpen van het ambtenarenbestand." 

• Moet vanuit de gunstige konjunktuur 
niet meer geprofiteerd worden om het 
tekort terug te dringen? 

,, Dit is natuurlijk de slogan van al diegenen 
die denken dat men eindeloos kan blijven 
besparen ook op de normale uitgaven van de 
staat. Het IMF dient deze marskramers van 
antwoord. Het onderstreept inderdaad dat de 
investeringsuitgaven van de staat en de 
uitgaven voor het funktioneren van de staat 
zelf (justitie en dergelijke meer) lager liggen 
dan het Europees gemiddelde en men het 
daar dus niet meer kan gaan zoeken. 

De gunstige konjunktuur moet precies ge
koppeld worden aan de twee punten die ik 
reeds aanstipte in de vorige vraag en moet 
ons helpen om de fiskale inkomsten op 
niveau te houden en om de transferten in de 
sociale zekerheid aan een kritisch onderzoek 
te onderwerpen. In een krisisperiode zou 
zoiets vanzelfsprekend veel moeilijker zijn. 

Overigens realiseren wij in '89 en in '90 
een aanzienlijk overschot op de begroting, 
rentelasten uitgezonderd. Hoe men dan nog 
kan zeggen dat wij niet gebruik maken van 
de goede konjunktuur is mij een raadsel." 

• In het IMF-rapport moet de Sociale Ze
kerheid het ontgelden. Zijn in deze sektor 
maatregelen te verwachten? 

,,ln de sektor sociale zekerheid zijn reeds 
een serie maatregelen getroffen. Minister 
Busquin heeft in de sektor ziekteverzekering 
een aantal uitgavenmechanismen terugge
schroefd. Dat heeft de staat tientallen miljar
den bespaard. 

Minister Van den Brande heeft nu op
dracht in de sektor van de werkloosheoid een 
aantal oneigenlijke gebruiken uit te schake
len of af te remmen. Hij stuit hierbij wel op 
tegenstand vanuit sindikale hoek, wat niet 
zeer redelijk is. 

Het is duidelijk dat in de vorige periode van 
ekonomische krisis en grote werkloosheid 
een aantal maatregelen zijn ingevoerd en 
gebruiken gegroeid in de sociale zekerheid 
die nu in de hoogkonjunktuur aan geen 
werkelijke noodzaak meer beantwoorden. Zo 
zal het verband tussen het genieten van een 
werkloosheidsuitkering en de beschikbaar
heid voor de arbeidsmarkt toch opnieuw 
duidelijker moeten in het licht gesteld en 
gekontroleerd worden." 

• De fiskale inkomsten moeten volgens 
het rapport de groei van het BNP volgen. 
Hoe kan dit gerealizeerd worden? 

„De vaststelling van het IMF dat de fiskale 
inkomsten de groei van de ekonomie niet 
volgen, baeantwoordt aan datgene wat wij 
zelf dé laatste tijd hebben voorgehouden. Dit 

(lees verder biz. 12) 
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WETSTRAAT 

PRAKTIJKEN IN HANDEL EN 
PARLEMENT 

Zaaide Hugo Coveliers verwarring en ver
bijstering in de Kommissie voor Justitie, zijn 
kollega Jan Caudron wist de Kommissie 
„belast met de problemen inzake Handels-
en Ekonomisch Recht" al evenzeer te boei
en. Hij schetste er, niet zonder enig cynisme, 
het ontstaan van de wet op de handelsprak
tijken en vooral de huidige anarchie. 

Vice-Eerste minister W. Claes kon slechts 
bevestigend knikken, en snel beterschap 
beloven. 

LIJDENSWEG 
De wet op de handelspraktijken dateert 

van 1971. Ze kostte 18 jaar lang parlementai
re initiatieven, en werd na 16 jaar veroor
deeld tot dringende herziening. 

Bondig schetste Caudron het hele, onge
looflijke verhaal. Een voorbeeld van schrij
nende ondoeltreffendheid en potsierlijk wet
gevend werk. Alles begon in 1953. Enkele 
verkozenen legden een voorstel neer om de 
bedrieglijke premieverkoop aan banden te 
leggen. De regering reageerde prompt, be
loofde een eigen initiatief, legde dat neer in 
1958... Het werd nooit behandeld. Aan belof
ten ontbrak het nadien niet, maar alles bleef 
bij het oude. 

Ook een nieuw regeringsontwerp in 1964 
haalde weinig uit, even zo in 1968. „Onder
tussen verloren tienduizenden eerlijl^e fian-

Kamerlid Jan Caudron wil dringend 
een rechtvaardig (en toegepast) 
evenwicht tussen de belangen van de 
verbruiker en deze van de handelaar. 

delaars de rechtmatige winst op hun gemiste 
omzet, maar honderdduizenden verbruikers 
vaak het ganse bedrag van hun verkeerde 
aankoop door misleiding". 

De doorbraak kwam er toch, op initiatief 
van een Aalsters komitee van middenstands
verenigingen. De zes regionale verkozenen, 
waaronder VU'er Van Leemputten, dienden 
gezamenlijk het voorstel in. Snel toverde de 
regering een eigen ontwerp, een ongewijzig
de herneming van het vorige. Het Aalsters 

stuk kwam echter heel wat beter tegemoet 
aan de opmerkingen van de Raad van State 
en de werkelijkheid: een apart hoofdstuk 
over de verbruiker, spelregels betreffende de 
BTW en tientallen soorten misbruiken met 
passende sanktie. Uiteindelijk, midden 1971, 
werd het regeringsdokument wet. 

"KWADE TROUW 
Net 18 jaar parlementair werk en een 

stapel dokumenten van 110 cm zaten erop. 
Maar wie dacht dat al die energie ook enig 
resultaat zou opleveren, kwam bedrogen uit. 
Dra bleek de term ,,kwade trouw" het ge
droomde alibi om alle klachten en overtredin
gen weg te wuiven. „Konsumenten en eerlij
ke handelaars verloren elk besef van wat 
mag en niet mag, terwijl de vrijbuiters uit de 
distributie er duchtig van profiteerden om 
schaamteloos de kooplustige massa in de 
luren te leggen". 

Initiatieven om de wet effektief te doen 
toepassen, bleven uit. Op het gebied van 
handelspraktijken ontstond een komplete 
anarchie. Wijzigingen drongen zich dan ook 
op. Zo was er deze van gewezen VU-kamer-
lid Paul Peeters die het tekort op het vlak van 
de BTW herstelde. 

Maar ten gronde ging de herziening alweer 
de lange parlementaire tunnel in. In 1985 zag 
een ontwerp van de toenmalige ministers 
Grootjans en Eyskens het licht. De Senaat 
stemde in, en maakte het op 20 maart 1987 
over aan de Kamer. Verkiezingen bliezen het 
op. 

Nu is er een poging van Willy Claes... en 
laat ons hoopvol met zijn woorden besluiten: 
„Binnen een maand kan de Kamerkommis
sie de diskussie aanvatten." (j.a.) 

P-SPROKKELS 
m Kamer en Senaat vergaderden vorige 
week elk een dag. Unaniem stemde de 
volksvertegenwoordiging in met het wetsont
werp dat de veiligheid van het speelgoed 
moet verzekeren. 

• Verder hoorde de Kommissie belast met 
problemen inzake handels- en ekonomisch 
recht een interpellatie van Jan Caudron over 
de anarchie in de handelspraktijken. 

• In de Senaat konfronteerde Hans De Bel
der Justitieminister Wathelet met de onrust
wekkende toename van het aantal internatio
nale ontvoeringen van kinderen. Toch werd 
het Verdrag van Den Haag dat handelt over 
de burgerrechtelijke aspekten van de ont
voeringen van kinderen, nog niet geratifi
ceerd. Spoed werd beloofd. 

• Met spijt moest de bevoegde Senaatskom
missie een voorstel ven/verpen om de kinder
bijslagregeling voor zelfstandigen gelijk te 
schakelen. Budgettaire ovenwegingen nood
zaakten hiertoe. Michel Capoen maakte van 
de gelegenheid gebruik om ook op de demo

grafische evolutie te wijzen. Zal de aktieve 
bevolking de sociale zekerheid nog in leven 
kunnen houden. Een bezinning dringt zich 
op. 

• De Vlaamse Raad komt deze week sa
men. Twee belangrijke ontwerpen van de
kreet staan op de agenda: de bijzondere 
jeugdbijstand en de Sociaal-Ekonomische 
Raad van Vlaanderen. In beide gevallen 
betreft het niet-onbelangrijke wijzigingen aan 
de bestaande wetgeving. We gaan er volgen
de week dan ook uitgebreid op in. 

• De VU-fraktie van Paul Van Grembergen 
beloofde een hevige strijd tegen de lamenta
bele houding van de Vlaamse regering ten 
opzichte van de voorgestelde naamsveran
dering van BRT en VRT. Alle beschikbare 
parlementaire middelen zullen ingezet wor
den. 

• In de Mediakommissie moest echter even
eens bakzeil gehaald worden. CVP en SP 
stemden tegen de naamsverandering, de 
liberalen onthielden zich. Toch geeft de VU-

fraktie niet af. Met een interpellatie en een 
gemotiveerde motie wil zij nog een positieve 
beslissing afdwingen. 

De fraktie van Paul Van Grembergen 
wil alle middelen aanwenden om als
nog de BRT te dwingen een naams
verandering door te voeren. 
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EEN MINISTER 
MET PROBLEMEN 

D
E gerechtelijke politie van Brus
sel werd deze weken gekonfron-
teerd met een reeks onthullin
gen omtrent de merkwaardige 
handel en wandel van hoofd-
kommissaris Frans Reyniers. 
Deze zou o.m. een gangster die 
door meerdere politiediensten 
werd opgespoord, de hand bo
ven het hoofd houden en hem 
zelfs als informant en infiltrant 

gebruiken. De verdachte handelswijze van 
de politieofficier vormt nu het voorwerp van 
enkele onderzoeken naar de schending van 
het beroepsgeheim, schennis van de open
bare zeden en vermenging van onderzoeken 
in de gerechtelijke en in de privésfeer. Dat de 
normenvervaging in sommige kringen meer 
en meer toeslaat wordt ongetwijfeld bevor
derd door de afwezigheid van een duidelijke 
wetgeving i.v.m. politiemetodes als infiltratie, 
provokatie enz. 

PARAGUAY ~ 
De roman fleuve rond de Bende van Nijvel 

mocht eveneens een nieuw hoofdstuk bele
ven. In Brussel werden negen postzakken 
ontdekt met daarin originelen en kopies van 
stukken uit diverse gerechtelijke dossiers die 
ondermeer met de daden van de Bende in 
verband staan. Afzender bleek Jean Bultot, 
de avontuurlijke gewezen gevangenisdirek-
teur die ongetwijfeld meer weet over een 
aantal „zaakjes". Hij verzond de zakken 
vanuit Paraguay, waar hij sinds enkele jaren 
verbleef na een opgemerkte ontsnapping 
aan de Belgische justitie. Hij vertoeft nu in 
Zuid-Afrika, waar een Belgische vraag om 
uitlevering hem vooralsnog niet erg veront
rust. 

Een sterk staaltje van de willekeurige 
werkwijze van sommige politiediensten werd 
door Hugo Coveliers aan het licht gebracht 
tijdens een interpellatie tot de veelgeplaagde 
minister van Justitie. Met uitvoerige details 
en vera/ijzingen toonde het kamerlid aan dat 
betwistbare praktijken, ondanks de parle
mentaire onderzoekskommissie, zeker niet 
de gerechtelijke wereld uit zijn. Coveliers 
vertelde dat de Antwerpse gerechtelijke poli
tie getipt werd dat een container met tiijna 
4000 kilogram hasjiesj in de haven verwacht 
werd. De rijkswacht vernam dan dat de GP 
van deze zending op de hoogte was, en 
meldde het parket dat zij een lege container 
had verzonden aan een fiktieve firma op een 
fiktief adres. De bedoeling ervan was een 

bende in Nederland op te rollen. Toen de 
container aankwam en werd geopend, bleek 
deze niet leeg te zijn maar 3,7 ton hasj te 
bevatten. De straatwaarde hiervan bedroeg 
zo'n 1 miljard fr. Bij navraag bleek dat de 
Nederlandse politie nergens van wist en dat 
de bende in kwestie helemaal niet bestond. 
Het onderzoek werd echter stopgezet; wel 
ging men na hoe informatie over deze aktie 
in de pers terechtkwam. Coveliers noemde 
dit toch wel een prachtig staaltje van strijd 
tegen het groot banditisme. 

Minister Wathelet was zichtbaar aangesla
gen door de uiteenzetting. Hij gaf toe dat het 
kamerlid beter geïnformeerd was dan hijzelf. 
Ook kollega's van Coveliers bleken geïmpo
neerd. Op vraag van Coveliers beloofde de 
minister bij parket, rijkswacht en administra
tie de zaak te onderzoeken. 

De onderzoekskommissie rond 
banditisme en terrorisme heeft 
haar aktiviteiten afgesloten. 
IVIet enige gelatenheid wordt 
het eindrapport afgewacht. Dit 
betekent niet dat aan het justi
tiële front de kanonnen zwij
gen. Diverse incidenten heb
ben minister van Justitie Wa
thelet in een lastig parket ge
bracht. De malaise in gerechte
lijke en politiekringen dreigt 
steeds grotere afmetingen aan 
te nemen. 

Zoals in vele dossiers die aan het licht 
komen, speelt ook hier de drughandel een 
centrale rol. Met de handel in verdovende en 
stimulerende middelen wordt enorm veel 
geld verdiend. Het is niet onlogisch dat deze 
rijkdommen een aantal mensen de ogen 
uitsteken, vooral wanneer zijzelf over aan
zienlijk minder inkomsten beschikken. De 
stap over de schreef is dan niet aanlokkelijk. 

Sinds enige tijd is in een aantal landen een 
beweging aktief die het gebruik van zekere 
drugs in bepaalde gevallen wil legaliseren. 
Eén van de argumenten van deze beweging 
is, dat het repressieve beleid faalt. Het levert 
volgens hen slechts winst op voor de hande
laars, terwijl de gebruikers niet zelden tot 
andere vormen van kriminaliteit en tot prosti
tutie worden gedwongen. Daarnaast noemt 
de beweging de huidige aanpak een ramp op 
sociaal, medisch, juridisch en ekonomisch 

IMet zijn onthullingen over de kontai-
ner met 3,7 ton hasj in de Antwerpse 
haven, bracht Hugo Coveliers de mi
nister van Justitie in zware verlegen
heid. 

vlak. De voorstanders van legalisering vin
den verder steun bij Columbiaanse en Peru
viaanse politici, die legalisering noodzakelijk 
achten indien de harde aanpak van de drug-
mafia niet snel tot resultaten leidt. 

VOORZICHTIGHEID 
Ook bij ons komt het debat rond legalise

ring stilaan op gang. De VU stelt zich echter 
vragen bij een al te overhaaste depenalise-
ring van het bezit van drugs. In Nederland 
heeft de tolerante aanpak geleid tot het 
onleefbaar worden van sommige wijken in 
grote steden. Een terugdringen van deze 
situatie is erg moeilijk. Meer en meer blijken 
Antwerpen en Limburg gebieden waar drug
handel en -gebruik floreren. Het zijn veelal 
jongeren die er het slachtoffer van zijn. 
BovendJen staat Europa waarschijnlijk nog 
maar aan de drempel van een ware drugin-
vasie. Het is zeer de vraag of deze kan 
opgevangen met een al te tolerante houding. 
Wel kan de vraag gesteld, of men niet eerder 
de (potentiële) kleine gebruikers met sociale 
opvang en met preventiemaatregelen moet 
tegemoetkomen. Mogelijk is dit doeltreffen
der dan een harde aanpak. De grotere han
delaar moet men niet ontzien: hij zal steeds 
trachten geld uit de zaak te slaan, of de 
prijzen nu dalen door legalisering of niet. 

De interpellatie van Hugo Coveliers betrof 
vooral de bedenkelijke praktijken van recher-
cheuFS. Daarnaast moet zij evenzeer als een 
aktie tegen de drughandel begrepen worden. 

Frank Seberechts 
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WETSTRAAT 

NAAR DE MILIEURECHTER 

V
OLKSUNIE-VOORZITTER en 
volksvertegenwoordiger Jaak 
Gabriels wil milieurechtban-
ken in de gerechtelijke arron
dissementen en milieukamers 
bij de hoven van beroep op
richten. Hij pleit eveneens 
voor een ploeg van parketma
gistraten die gespecialiseerd 
is in milieu-aangelegenheden. 
Enkel op die manier kunnen 

overheid en burgers die milieuschade lijden 
de milieuverstoorders van antwoord dienen. 

LAGE STRAFFEN 
Want ondanks de toenemende bewustwor

ding voor de kwaliteit van het leefmilieu bij de 
publieke opinie is deze gevoeligheid volgens 
de VU-voorzitter veel minder aanwezig in 
gerechtelijke milieus. Vaak worden milieu
misdrijven, die vastgesteld werden door de 
bevoegde ambtenaren, meestal na klacht 
van een wakkere burger of een alert ge
meentebestuur, door de parketten gesepo
neerd. 

Dit heeft natuurlijk veel te maken met de 
lage straffen die voor milieumisdrijven voor
zien zijn: bij gebrek aan personeel konsen-
treren de parketten zich dan op de zwaarde
re misdrijven. Dikwijls moet een substituut 
het op Zijn eentje rooien tegen een batterij 
advokaten die, in dienst van een grote firma, 
bedreven zijn in het omzeilen van de milieu
wetten. En ook de magistraten die tenslotte 
moeten oordelen over de misdrijven worden 

met deze spitstechnologie gekonfronteerd. 
We hebben dus met een vorm van witte 

boorden-kriminaliteit te maken, die een aan
gepast antwoord vergt: zwaardere straffen 
voor milieumisdrijven; parketmagistraten die 
gespecialiseerd zijn in milieu-aangelegenhe
den; milieurechtbanken die uitspraak doen 
over geschillen die hun oorsprong vinden in 
een vorm van milieuverstoring. Het wets-
voorstel-Gabriëls speelt in op de laatste twee 
maatregelen en wil voorde nodige infrastruk-
tuur zorgen om tot een effektieve en efficiën
te afhandeling van milieugeschillen te ko
men. 

Daarom voorziet het voorstel in het oprich
ten van een ploeg parketmagistraten die 
opereren in het rechtsgebied van een hof van 
beroep doch verbonden zijn aan het gerech
telijk arrondissement waar de zetel van be
roep gevestigd is (Brussel, Gent, Antwerpen, 

Al te weinig leiden miiieudelik-
ten ook tot een effektieve straf 
voor de overtreder. Het is al 
niet eenvoudig om overtredin
gen op te sporen, laat staan de 
overtreders op heterdaad te 
betrappen. Maar dan wordt er 
nog veel te laks vervolgd, als 
de klachten al niet direkt gese
poneerd worden. En de boe
tes? Voor de meeste overtre
ders vormen die helemaal een 
lachertje. VU-voorzitter Jaak 
Gabriels wil aan deze wantoe
standen een mouw passen. Hij 
diende verleden week een 
wetsvoorstel in dat de oprich
ting van milieurechtbanken 
voorziet. 

Beschuldigde sta op! 

Luik en Bergen). Het zijn specialisten in 
milieu-aangelegenheden, en als team funk-
tioneren ze beter dan afzonderlijke milieu
substituten per arrondissement. Ook binnen 
de parketten-generaal komen er een aantal 
milieuspecialisten. 

BURENHINDER 
Verder worden er per gerechtelijk arron

dissement milieurechtbanken opgencht, als 
kamers binnen de rechtbank van eerste 
aanleg, en komen er milieukamers in de 
hoven van beroep. Deze zijn bevoegd voor 
de behandeling van alle geschillen van bur
gerlijke aard (o.a. eisen tot schadevergoe
ding) die het gevolg zijn van een overtreding 
van allerlei milieuwetten of van een vorm van 
milieuverstoring. Deze rechtbanken behan-

Volgens VU-voorzitter Jaak Gabriels 
is de gevoeligheid voor de kwaliteit 
van het leefmilieu in de gerechtelijke 
middens veel minder aanwezig als bij 
de publieke opinie. 

delen eveneens geschillen i.v.m. de onteige
ningen ten algemenen nutte, ruimtelijke or
dening en stedebouw, erfdienstbaarheden, 
ruilverkaveling en toepassingen van het bos-
en veldwetboek. Ze beëdigen ook een aantal 
ambtenaren die moeten toezien op de toe
passing van de milieuwetgeving. 

Belangrijk is ook de funktie van voorzitter 
van de milieurechtbank, die kan zetelen in 
kort geding, wat absoluut noodzakelijk is om 
milieuhinder te voorkomen of milieuschade 
te beperken. 

Tot slot voert het voorstel een verplichte 
poging tot minnelijke schikking m voor be
twistingen in verband met abnormale buren-
hinder die aanleiding geeft tot milieuversto
ring. Dit voorstel beperkt zich tot het gerech
telijk optreden inzake milieuverstoring. Uiter
aard is daarnaast een meer omvattende 
milieupolitiek nodig die de aantasting van 
ons leefmilieu zeer dringend moet stopzetten 
en moet keren naar een herwaardering van 
onze omgeving. Dit behoort echter tot de 
bevoegdheid van de gewesten, in samen
werking met de Europese instanties. 

(pvs) 

De volledige tekst van het wetsvoorstel 
is te bekomen op de VU-studiedienst, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (tel 
02/219.49.30) 
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DOORBFW\K, EEN BEETJE 
ERNST AUB 

O
p 23 februari, een week na het 
stukje in WIJ, verscheen in 
Doorbraak dan toch, met de 
tekst van Schiltz, maar eens te 
meer een erg tendentieus stuk
je We laten de lezer zelf oorde
len over de ernst waarmee 
Doorbraak de intellektuele dis-
kussie voert 

In zijn bnef aan Doorbraak 
schrijft Schiltz betreffende de 

Vlaamse positie in Brussel het volgende 

„U stelt dat voor '89 het Brussels gewest 
onder voogdij van de nationale regering en 
dus van het nationale parlement stond, dat 
een Vlaamse meerderheid telt U is toch 
vertrouwd genoeg met de situatie zoals zij 
voor 1989 was De paritaire samenstelling 
van de regering en de speciale mechanis
men in het parlement met onder meer de 
alarmprocedure heeft ons in de praktijk ge
leerd dat van deze voogdij in feite mets in 
huis kwam noch kon komen 

Wanneer zal men de eerlijkheid opbren
gen te erkennen dat na 1970 de paritaire 
regering en het centrale parlement geen 
reële uitoefening van een meerderheidsrecht 
meer mogelijk maakt en bijgevolg men mak
simaal moet streven naar federale strukturen 
waarin hetzij de Vlamingen zelf over hun 
eigen aangelegenheiden kunnen beschik
ken, hetzij een situatie kreeren waar m ge
meenschappelijke aangelegenheden met 
meer tegen hen kan geregeerd worden Dit is 
precies te Brussel gebeurd, waar op gewes
telijk nivo geen geldige beslissingen meer 
kunnen genomen worden zonder de instem
ming van de Vlaamse vleugel van het gewes
telijk bestuur 

Het IS trouwens een feit dat de Brusselse 
Vlamingen de huidige situatie inderdaad als 
een gevoelige verbetering beschouwen ten 
overstaan van de unitaire situatie tevoren 

Tenslotte is het zo dat de Vlaamse Ge
meenschap wel in Brussel kan optreden voor 
haar volksgenoten op alles wat het kulturele 
en persoonsgebonden domein betreft waar 
de Vlaamse raad en de Vlaamse eksekutieve 
uiteindelijk de bevoegdheid ook in Brussel 
uitoefent ten aanzien van de instellingen die 
de Vlamingen hiervoor wensen te kreeren " 
Tot daar Schiltz 

Maar wat maakt Peter De Roover daar in 
Doorbraak van 

,, Over het Brussels gewest merkt hij op dat 
de Vlaamse „macht" via de Belgische rege
ring voor de hervorming van 1988 slechts 
heel relatief was gezien de alarmbelprocedu

re WIJ zijn het met hem eens dat onze politici 
inderdaad steeds te weinig Vlaams haar op 
de tanden hadden Nu kan „op gewestelijk 
nivo geen geldige beslissing meer genomen 
worden zonder de instemming van de Vlaam
se vleugel van het gewestelijk bestuur " De 
Vlamingen in de Brusselse regering hebben 
inderdaad een veto-recht, dat echter neer
komt op een harakiri-recht De Vlaamse 
minister van de Bmsselse eksekutieve heeft 
de mogelijkheid zich bij de meerderheid aan 
te sluiten of ontslasg te nemen en de hele 
werking te blokkeren Voor „gewone", „da
gelijkse" plagerijtjes staat de Vlaming dus 
alleen het zwaarste kanon ter beschikking, 
een kanon dat dan nog in eerste instantie op 
de eigen politieke karriere gericht is " 

BIJ dit mooi stukje misleiding van de Door-
braaklezer deze kommentaar indien De 
Roover gelijk heeft is natuurlijk ook de pari-

In WIJ nr. 7 van 16 februari 
werd gewag geinaakt van het 
zonderlinge feit dat het blad 
van de Vlaamse Volksbewe
ging, Doorbraak, blijkbaar na
liet een gemotiveerd antwoord 
van vice-premier Hugo Schiltz 
te publiceren. Het betrof een 
repliek op een artikel van WB-
voorzitter Peter De Roover geti
teld „Antwoord aan Hugo 
Schiltz". Deze repliek was aan 
Doorbraak verzonden op 7 de
cember '89! 

teit m de ministerraad slechts een harakin-
recht De positie van de Vlamingen in de 
hoofdstedelijke eksekutieve die, de voorzit
ter uitgezonderd, pantair is samengesteld is 
precies dezelfde als deze van de franstaligen 
m de centrale regenng (ook pantair samen
gesteld, de voorzitter uitgezonderd) 

De Roover houdt het met bij één manipula
tie Over de Brusselse gemeenten schreef 
Schiltz aan Doorbraak het volgende ,,Wat 
betreft de Brusselse gemeenten meen ik dat 
u een materiele vergissing begaat Ik mag u 
verwijzen naar de wet van 16 juni 1989, 
gepubliceerd in het staatsblad van 17 juni 
1989, bevattende wijzigingen aan de ge
meentewet Hierin is voorzien 

a) dat in gemeenten waar éen of meer 
Vlaamse schepenen worden verkozen de 
gemeenteraad het aantal schepenen met 
éen eenheid mag verhogen Dit is inderdaad 

geen verplichting maar wel een aansporing 
om koalitieafspraken tussen Vlamingen en 
Franstaligen op het gemeentelijk vlak te 
bevorderen Wie vertrouwd is met de mecha
nismen van de gemeentelijke koalitievor-
ming weet dat dit geen te verv/aarlozen 
aansporing is Bovendien is in deze zelfde 
wet (art 1) voorzien dat wat de thans zetelen
de schepenkolleges betreft zij kunnen over
gaan tot de aanduiding van een bijkomende 
schepen indien er geen enkele Vlaming in 
zetelt Deze moet dan wel een Vlaming zijn 

b) in dezelfde wet wordt voorzien dat in de 
gemeenteraden waarin geen enkele Vlaming 
IS verkozen, en er zijn er in de Brusselse 
gemeenten zo enkele, in ieder geval een 
assimilatie plaatsgrijpt waardoor een Vla
ming alle akten en stukken betreffende het 
gemeentebestuur kan onderzoeken op de
zelfde wijze als de raadsleden Het is dus 
met juist dat er op plaatselijk vlak mets werd 
verworven 

Ik ben het er wel mee eens en ik heb dat 
ook trouwens in mijn artikel aangestipt dat dit 
bescheiden is De formulering van gewaar
borgde minimumvertegenwoordiging m 
schepenkolleges is blijkbaar een joernalistie-
ke foute simplifikatie geweest van mijn oor
spronkelijke tekst Wat ik hierboven schrijf is 
de preciese juridische situatie" 

Peter De Roover maakt daar dit van , Wij 
schreven dat Schiltz' bewering in Knack dat 
er waarborgen bekomen zijn op gemeentelijk 
vlak ronduit onjuist is Hij erkent dit nu in zijn 
brief Omtrent het opnemen van schepenen 
„Dit IS inderdaad geen verplichting, maar 
wel een aansporing " Dat er geen verze
kerde Vlaamse vertegenwoordiging is beves
tigt de minister als volgt „De formulering 
van gewaarborgde minimumvertegenwoordi
ging in schepenkolleges is blijkbaar een 
joernalistiek foute simplifikatie geweest van 
mijn oorspronkelijke tekst" Fvei Knack, 
maar wij zetten dat hier dan graag recht " 

Het jundisch pertinente deel van Schiltz' 
antwoord is wat al te toevallig verdwenen in 
De Roovers weergave 

Kortom, Doorbraak speelt het spel met 
korrekt En het is met omdat men zich tooit 
met de Vlaamse Vlag dat alle intellektueel 
onfrisse praktijken zomaar goedschiks moe
ten aanvaard worden De Vlaamse beweging 
IS met geholpen met nestbevuiling Men kan 
gerust van mening verschillen over tempo en 
methoden Twijfelachtige feitenmampulatie 
dient "echter alleen tot zelfvernietiging WIJ 
denkt gerechtigd te zijn de Vlamingen tegen 
dergelijke misleiding te waarschuwen 
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WM-KADERDAG ROND 
MILIEU EN MOBILITEIT 

E
EN goed jaar na het heropstarten 
van de VVM-werking kon voorzit
ter Geert Bourgeois een eerste 
balans opmaken Daarin wees hij 
er op dat het met steeds van een 
leien dakje is gelopen De minima
le professionele ondersteuning 
heeft daarin zeker mee gespeeld 
Vele van de ideeën en voorstellen 
die binnen de nationale stuur
groep leefden of door mandataris

sen werden gesignaleerd konden met gerea
liseerd worden 

Toch is de balans, aldus de voorzitter, 
allesbehalve negatief Niettegenstaande de 
minimale ondersteuning heeft VVM toch 
voor een deel mee zijn stempel kunnen 
drukken op de partij Vooreerst is er het 
sukses van de pilootvoorstellen, die bij de 
mandatarissen bijzonder goed zijn ontvan
gen Daarnaast is er het vormingsaanbod dat 
het afgelopen jaar vnl voorzag in basiskur-
sussen maar stilaan overschakelt naar een 
meer gespecialiseerd aanbod Via de natio
nale WM-stuurgroep hebben de mandata
rissen terug een klankbord binnen de partij 
Het ligt in de bedoeling om deze funkties het 
komende jaar verder uit te bouwen en in de 
mate van het mogelijke ook meer werk te 
maken van een ombudsdienst voor onze 
lokale mandatarissen 

Dat uitstel geen afstel hoeft te betekenen 
bleek toen de mandatanssen uiteindelijk dan 
toch het zo lang beloofde VVM-vademecum 
in handen kregen Hienn vnl een interessant 
overzicht van VU-mandatarissen in meerder
heden met hun bevoegdheden 

ANKERMOMENT MILIËÏT 
Deze WM-ontmoetingsdag stond in het 

teken van het ankermoment leefmilieu en het 
mobiliteitsvraagstuk In eerste instantie gaf 
volksvertegenwoordiger Fneda Brepoels als 
nationaal verantwoordelijke toelichting bij 
het ankermoment Ze belichtte het belang 
van het leefmilieu en kaderde dit binnen de 
visie van de partij op het betere Vlaanderen 
Veel aandacht besteedde ze aan de konkrete 
mogelijkheden die rond de tema's natuur en 
landschap, water en afval worden geboden 
zowel voor de afdelingen als voor de ge-
meenteraadsfrakties 

In een door inzicht en ervanng degelijk 
onderbouwde uiteenzetting schetste Paul 
Martens daarna hoe je op gemeentelijk ni
veau een gemeentelijk milieubeleid kan uit

bouwen Naast een globale situering van de 
problematiek, putte hij voornamelijk uit zijn 
jarenlange ervanng als schepen van milieu 
en ruimtelijke ordening te Merelbeke Stof 
genoeg om verder op door te werken 

Het mobiliteitsvraagstuk werd uiteraard 

Zomerse temperaturen konden 
een honderdtal gemeente
raadsleden er niet van weer
houden hun zaterdagnamiddag 
op te offeren voor het door de 
Vereniging van Vlaamse Man
datarissen opgezette ontmoe
tingsmoment in Mechelen. 

aangebracht door onze minister van Open
bare Werken en Verkeer Jofian Sauwens 
Voor een vertaling naar de gemeentelijke 
praktijk had hij in eerste instantie zijn adjunkt 
kabinetschef Jan Peumans afgevaardigd 
Ook deze kon vanuit een jarenlange ervaring 

(vervolg van biz. 7) 
staat nogal scfiril in kontrast met dejammer-
klacfiten die door sommigen geuit worden 
over de zogezegde verzwaring van de fiskale 
druk In werkelijkheid betalen de burgers en 
de bedrijven vanjaar tot jaar minder belastin
gen Dit IS natuurlijk met vol te houden indien 
men de schuld verder wil saneren Zoals de 
sindikaten klagen over maatregelen in de 
werkloosheidssektor, klagen de werkgevers 
over de belastingen Het is het oude verhaal 
van de pot en de ketel 

Wat moet er gebeuren 1 de fiskale wet
geving moet vereenvoudigd worden zodat 
het toezicht ook eenvoudiger kan worden, 2 
een aantal achterpoortjes moeten gesloten 
worden Dit geschiedde reeds gedeeltelijk 
door de programmawet van eind vorig jaar, 
3 tenslotte moet de fiskale administratie 
gehermotiveerd, gemodernizeerd en beter 
uitgerust v/orden " 

• Zet het planbureau geen domper op het 
gunstige IMF-rapport? 

„Neen, het planbureau zet geen domper 
op het rapport van het IMF Het stelt terecht 

als schepen spreken Minister Sauwens nep 
de VU-gemeentemandatarissen op de ko
mende jaren alle prioriteit te leggen bij de 
verkeersleefbaarheid en -veiligheid van hun 
woonkernen Nog te dikwijls legt men lokaal 
de nadruk op de verkeersdoorstroming en de 
eigen bereikbaarheid Volgens de minister 
moeten we ook af van de hebbelijkheid van 
lokale besturen die elk voor zich een eigen 
industrie- en KMO-zone opeisen Na de 
kwaal van de lintbebouwing lopen we het 
risiko dit te herhalen maar dan wel met 
industriezones langs de autosnelwegen 
Voor een globale aanpak van het mobiliteit
sprobleem verwees de minister naar het in 
de maak zijnde lèr/reers- en Vervoersplan 
Vlaanderen 

Luk Bral 

Binnenkort zullen alle mandatarissen 
het VVM-vademecum ontvangen, geinte-
resseeerden kunnen de tussenkomsten 
van de sprekers opvragen op het Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel, tel. 
02/219.49.30. 

dat de absolute rekords die wij thans berei
ken natuurlijk met eindeloos kunnen blijven 
duren Vandaar dat het planbureau voorziet 
dat de groei lichtjes zal dalen maar in ieder 
geval zich op een hoog niveau zal stabilize-
ren Dit komt eigenlijk overeen met de analy
se van het IMF 

Ovengens moet men voorzichtig zijn met 
langere-termijn-voorspellingen Deze zijn 
wat de ekonomische konjunktuur betreft zel
den door de feiten bevestigd geworden 

Waar het vooral zal op aankomen is de 
kostenfaktoren van onze ekonomie in de 
hand te houden om onze gunstige konkur-
rentiepositie op de eksportmarkten te behou
den Dit IS ook voorde begroting zeer belang
rijk 

Tot slot wil ik er op wijzen dat het rapport 
van het IMF bewijst dat de VU woord heeft 
gehouden Zij heeft voor deze verkiezingen 
gesteld dat de federalizenng en herstel van 
de overheidsfinancies gelijktijdig moeten na
gestreefd worden Welnu dat doen zij ook, 
ditmaal vanuit de regering " 

SCHILTZ EN HET IMF 
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HET VLAAMSE HEIR 

DE VOLKSNATIONALE WEG NAAR HET 
NIEUWE SOCIAAL-KULTUREEL WERK 

Op zaterdag 10 maart hield de Vlaamse 
Akademie voor Kulturele Belangen (Vakbel 
vzw) een studienamiddag over De volksna-
tionale weg naar het nieuwe sociaal-kulturele 
werk. Vakbel is de volksnationale koepelor
ganisatie voor beleidsvoorbereidend werk in 
het sociaal-kultureel werk, die ais algemene 
doelstelling het bevorderen van de Neder
landse kuituur ter harte neemt. 

In zijn openingsreferaat stelde Vakbel-
voorzitter Johan Beke dat het het vormings
werk aan een goed doordacht eigen waar
densysteem ontbreekt. Een behoefte aan 
zingeving en spiritualiteit duikt op en een 
herbezinning op immateriële waarden dringt 
zich op. Milieu, tewerkstelling, demografie, 
gezondheid, vrede, veiligheid, migranten zin 
brandende kwesties die het sociaal-kultureel 
werk niet uit de weg mag gaan. Een andere 
vernieuwing is de poging om netwerken van 
plaatselijke edukatieve samenwerking tot 
stand te brengen. 

Het sociaal-kulturele werk zal zich moeten 
herprofileren. Een eerste taak is een kriti
sche ankerplaats te zijn bij de woon-, werk
en leefwereld van mensen waarin ruimte 
gelaten wordt aan het dialogerend en reflek-
sieve leren dat betrekking heeft op levenser
varing en levenssituatie. Dit dreigt echter 
verdrongen te worden door het instrumen
teel leren dat thans nog teveel de skepter 
zwaait. Verder gaf Johan Beke een tweede 
taak voor de toekomst op: een sociaal ver
bindingsstation met een ontmoetingsfunktie 
om te werken aan sociale verbindingen en 
een verbinding te leggen tussen „hard" en 
„zacht". 

PANELGESPREK 
Vervolgens zette Rein D'Haese (ADVN) 

een korte literatuurstudie uiteen over de 
invulling van het volksnationalisme van 1830 
tot heden. Als algemeen besluit stelde hij dat 
een beweging slechts invloed kan hebben 
wanneer ze inspeelt op wat leeft bij de 
bevolking. Dit houdt in dat men een juiste 
analyse maat van de maatschappelijke evo
lutie én de noodzakelijke strukturen opbouvrt 
om de publieke opinie en/of de eigen achter
ban e bewerken. D'Haese merkte op dat 
faktoren als realisatie van de primaire doel
stellingen van de Vlaamse beweging, veran
derde levenswijze, mundialisering, groeien
de invloed van de media en vooral de ekolo-
gische uitdaging de verminderde belangstel
ling voor het volksnationalisme verklaren. 

Na de referaten boog een panel zich over 
de vraag of het volksnationalisme een waar-

Een beweging kan slechts invloed 
hebben wanneer ze inspeelt op wat 
leeft bij de bevolldng. 

denschaal biedt om in te gaan op de nieuwe 
uitdagingen van het sociaal-kultureel werk. 
Het panel bestond naast VU-ondervoorzitter 
en voozitter van het Dosfelinstituut Chris 
Vandenbroeke (RUG) uit Roger Oosterlinck 
(Katoliek Vormingscentrum voor Maatschap
pelijk Werk Gent) en Koen Baert (IJzerbede-
vaartkomitee). Vandenbroeke schetste eerst 
een aantal belangrijke maatschappelijke ont
wikkelingen en uitdagingen die zich situeren 
op het vlak van demografie, het arbeidspro
ces, het welzijn, de kennis en de kulturele 
identiteit. 

Roger Oosterlinck stelde een hernieuwde 
aandacht vast voor vrede, de natuur, de 
solidariteit met de Derde en Vierde Wereld... 
Het sociaal-kulturele werk dient deze positie
ve waarden opnieuw over te dragen. Gerui
me tijd hebben de gevestigde bewegingen 
de signalen van de tijd niet opgevangen. Zo 
is de vrede steeds een belangrik aksent 
geweest in de Vlaamse beweging maar in de 
jaren '80 bleef zij enigszins achterwege. Het 
gevolg ervan was dat ze de aansluiting bij het 
gedachtengoed van een nieuwe generatie 
miste. 

Dit bleek duidet^ uit de bijdrage van Koen 
Baert over de waarden en meer bepaald de 
VlaamsgezindfwJd van de jongeren. Hij deed 
hierb^ beroep op M onderzoek van Bart 
MaOdms m tm enquête bij 300 jonge 
medemikws i tM I M UzeftoedevMrtkomi-
tee. De laatste greep wenste dat de waarden 
vrede, milieu, het zich afzetten tegen ek-
streem-rechts en het separatisme meer in de 
verf zoucten gezet «nrden. 

ONDERWIJS 
Ofschoon Oosleftinck en Baert lieten uit-

schemeren dat de Vlaamse beweging inzake 
de nieuwe uitdagingen voor het sociaal-
kultureel werk re«to enkele treinen gemmist 
had en cto uttstrating ervan naar de jongeren 
bedroevend is, i«Mnde Vandenbroeke dat 
het votksnationlime in stMt is een ant-
woortl te tvwMvn «p de nieuwe uitdagingen. 
Jammer genoeg heeft het sociaal-kultureel 
werk de maato(tfHf^jke ontwikkelingen 
niet in de hend. De opdracht luidt dan ook er 
op in te spelen na ze ingeschat en onderkend 
te hebben. 

Inspelen op de nieuwe waarden-formule
ringen is voor het sociaal-kultureel werk 
mogelijk door ofwel het thema alleen aan te 
pakken, samen te werken met andere orga
nisaties of als medewerker betrokken te 
worden bij de uitvoering van een initiatief. 
Dat samenwerking in Vlaanderen niet steeds 
van een leien M q e teopt, betreurde Ooster
linck en M| iMet dit aan de verzuiling of 
vertokering in dekreten die verdrukkend 
werken. Eveneene betastend voor het so-
ciaal-kuttureel «wk is de kommercialisering 
en de konkurrenöe die uitgaat van initiatie
ven uit louter winstbejag. Het sociaal-kultu
reel werk dat op het vlak van de beeldvor
ming nergens staat, loopt gevaar erdoor 
gemarginaliseerd te worden. 

Tot stot hiekl Oosterlinck een pleidooi voor 
een samenwerking met het onderwijs in het 
kader van de pennanente edukatie. Vanden
broeke skxx zieti hjert)ij aan en weidde uit 
over hat betong van wnning. Het leerproces 
en de studtaduur ewitaeert ttians snefler dan 
de toenaaw M R tfi levensduur, needs 1/3 
tot de hem van M bewust menselijk leven 
staat in het teken van shKteren in funktie van 
een diploma. Utütaire vorming is bijgevolg 
uitermate belangrijk en er is geen andere 
keuze dan een permanente edukatie. Niet 
alleen de utilitaire vorming doch ook de 
vorming'op het vlak van de waardenkultuur is 
van kapitaal belang. 

Jean-Ptcrre Roosen 
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DE GRIJZE GROEI 

D
E demografische veranderingen 
zullen ongetwijfeld een verhoog
de inspanning vragen van de 
samenleving. Voor het toel<om-
stig beleid staat dan ook de 
vraag centraal hoe de demogra
fische kosten zullen moeten ver
deeld worden over de bevolking, 
tussen de generaties en tussen 
de gezinnen binnen elke genera
tie. 

PENSIOEN EN 
KINDERBIJSLAG 

Alle prognoses wijzen erop dat vanaf 2010 
de pensioenlasten in belangrijke mate zullen 
toenemen, omwille van de pensionering van 
de baby-boom-generatie. Afhankelijk van de 
vruchtbaarheidsgraad zullen de uitgaven 
voor kinderbijslag daarentegen gevoelig of in 
beperktere mate dalen. 

De meerkost voor pensioenen is niet al
leen te wijten aan de toename van de gepen
sioneerden; de komende generatie bejaar
dengezinnen zullen, bij ongewijzigde wetge
ving, ook hogere pensioenen ontvangen dan 
hun voorgangers, en wel om de volgende 
redenen. Ten eerste groeit het pensioenstel
sel naar volwassenheid. De pensioenen 
gaan steeds minder op basis van (lage) 
fiktieve bezoldigingen berekend worden. Ten 
tweede zullen de pensioenen opgebouwd 
worden door vrouwen in aantal en omvang 
groeien door de verhoogde deelname van 
vrouwen aan het arbeidsproces. Hierdoor zal 
natuurlijk ook het aantal gezinnen met twee 
pensioenen stijgen. En ten derde begint het 
zeer groot ambtenarenkorps (in '85 21 % van 
de beroepsbevolking) te verouderen. Hier 
liggen de pensioenen hoger dan bij de werk
nemers of zelfstandigen. 

Deze faktoren zullen er voor zorgen dat 
tegen het jaar 2025 de pensioenuitgaven 
bijna dubbel zo hoog liggen als nu. 

GEZONDHEIDSZORG 
EN ARBEIDSMARKT 

Ook in de tak gezondheidszorgen belooft 
de interne dynamiek van de uitgaven voor 
ekstra problemen te zorgen. De steeds snel
lere evolutie van steeds duurdere medische 
technologie (kerngeneeskunde, skanners, 
biotechnologie,...) zal voor een zeer aanzien
lijke kostenstijging zorgen. Door de veroude
ring neemt de ziektegraad van de bevolking 
toe, alsook de genieters van het voor de 
ziekteverzekering duurdere WIGW-statuut 
(weduwen, invaliden, gepensioneerden en 
wezen). 

Daarbovenop kan een toename vera/acht 
worden van de kostprijs van de gezondheids
zorgen zelf en een toename van de vraag 
naar en dus het gebruik van zeer dure 
medische spitstechnologie. 

Ook op de arbeidsmarkt worden heel wat 
mutaties verwacht. Daar waar de werkloos
heid in de jaren 70 aanzienlijk steeg als 
gevolg van het verstoorde evenwicht tussen 
de intrede (15- tot 24-jarigen) en de uittrede 
(55- tot 65-jarigen), zal na 2010 het werklo-
zenreservoir grotendeels leeggelopen zijn. 

In de periode '75-'85 werden we gekon-
fronteerd met de arbeidsvraag van de gene
ratie uit de baby-boom, precies op het mo
ment dt de kleine geboortekohorten uit de 
periode '19-'30 met pensioen gingen. Het 
onevenwicht tussen in- en uittrede op de 

De demografische veranderin
gen die ons te wachten staan, 
zuilen tai van nieuwe behoeften 
scheppen. Iedereen heeft de 
mond vol over vergrijzing en 
ontgroening. De solidariteit 
tussen de generaties zal door 
die vergrijzing op de proef ge
steld worden: pensioenen, ge
zondheidszorgen en de zorg
verlening in het algemeen zul
len ekstra middelen vergen. 
IVIaar de ontgroening zal weinig 
ekstra-financiële middelen vrij
maken. De onderwijsuitgaven 
inkrimpen zal moeilijk, of zelfs 
niet wenselijk zijn. Wijzigingen 
in het gezinspatroon zal voor 
nieuwe behoeften zorgen, 
vooral voor gezinnen met kin
deren. En iedereen weet dat het 
met de financiële middelen van 
de overheid biezonder slecht 
gesteld is. 

arbeidsmarkt zal nog vrij groot blijven tot het 
jaar 2010. Dit betekent dat de hardnekkige 
en te massale kern van cirka 300.000 werklo
zen niet vanzelf zal verdwijnen. Bij ongewij
zigd beleid zullen de werkloosheidsuitgaven 
vrij hoog blijven. Naast bijscholing voor lang
durig werklozen, zullen ekstra maatregelen 
moeten genomen vrorden voor de oudere en 
weinig geschoolde arbeiders in de vorm van 
vervroegde afvloeiing van de arbeidsmarkt. 

Na 2010 zal de situatie op de arbeidsmarkt 
fundamenteel anders zijn. Eventuele tekor
ten, als gevolg van de inkrimping van de 
aktieve bevolking, zullen ruimschoots ge-
kompenseerd worden door de verwachte 
verdere toename van vrouwen op de arbeids
markt. Sommige prognoses gewagen zelfs 

van een verbetering van de verhouding aktie-
ven t.o.v. de niet-meer-aktieven als gevolg 
van deze vervrouwelijking. Zo'n optimistisch 
toekomstbeeld veronderstelt natuurlijk een 
zeer sterke toename van de arbeidsplaatsen, 
en deze vaststelling toont aan dat de betaal
baarheid van de vergrijzing niet alleen een 
kwestie is van denataliteit (te weinig jonge
ren voor teveel bejaarden) maar ook van 
voldoende tewerkstelling en ekonomische 
groei. 

Tenslotte kan ook een toenemende druk 
van arbeidskrachten uit de Derde Wereld 
venwacht worden. Het arbeidsoverschot is er 
zeer groot en zal de komende decennia zeer 
grote proporties aannemen tengevolge van 
de bevolkingseksplosie. Deze evolutie zal 
onvermijdelijk voor een aanzienlijke immi-
gratiedruk zorgen. 

GEZINSPATRONEN 
De voorspelbare demografische tenden-

zen gaan hand in hand met een aantal 
evoluties op relationeel vlak. De gezinsstruk-
turen zijn meer en meer aan verandering 
onderhevig. Er wordt later getrouwd, er ko
men meer echtscheidingen voor, meer men
sen hertrouwen, ongehuwd samenwonen 
maakt meer en meer opgang, en ook het 
alleenwonen bij jonge mensen neemt sterk 
toe. Dit veranderend huwelijkspatroon leidt 
tot wisselende gezinsstrukturen en doet de 
gezinssolidariteit afbrokkelen. Daardoor ont
staan gezinstypes, zoals eenoudergezinnen, 
die meer dan het traditionele gezin een 
beroep doen op de verzorgingsstaat. 

Bijna 40% van de alleenstaanden en een
oudergezinnen geniet een vervangingsinko-
men. In vergelijking met het gemiddeld per
centage over alle gezinnen (23%) is dit zeer 
hoog. Wijzigingen in de gezinspatronen en 
de daarmee gepaard gaande afwenteling 
van de verzorgingstaken op de gemeen
schap verhogen ook de sociale uitgaven voor 
kinderopvang en bejaardenzorg. 

DRIE 
TEGENSTELLINGEN 

De gevolgen van de demografische prog
noses op het beleid kunnen samengevat 
worden in drie tegenstellingen: meer wel
vaart voor bejaarden, en minder welvaart 
voor jongeren; een grotere ongelijkheid tus
sen de gezinnen; en grotere internationale 
ongelijkheden. 

Behalve bij een zeer sterke ekonomische 
groei houden de vergrijzing en de ontgroe
ning een grotere solidariteit tussen de gene
raties in. De kosten voor de aktieve bevolking 
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zullen immers stijgen, parallel met de toena
me van het aantal gepensioneerden en de 
verhoging van de pensioenbedragen. Voor 
de toekomst stelt zich dus een belangrijk 
probleem voor de verdeling van lasten en 
baten tussen de generaties. 

De positieverbetering van de bejaarden 
mag ons evenwel niet uit het oog doen 
verliezen dat er nog altijd grote groepen 
bejaarden zijn met een zeer hoog risiko op 
bestaansonzekerheid: hoogbejaarden, al
leenstaanden en eeninkomensgezinnen. 
Meer dan 40% van deze gezinnen is be-
staansonzeker. Een verdere stijging van de 
laagste pensioenen, en van de pensioenen 
van eeninkomensgezinnen is dus nodig. 

De vergrijzing doet ook ekstra welzijns
voorzieningen en gezondheidszorgen ont
staan. Vanzelfsprekend doet de groep invali
den, gepensioneerden en weduwen meer 
beroep op de medische voorzieningen. Op 
dit ogenblik staan ze in voor ongeveer de 
helft van de totale uitgaven voor gezond
heidszorg. 

Veel hoogbejaarden hebben bovendien 
hulp nodig om zelfstandig te kunnen leven. 
Ongeveer tien procent van hen is invalide en 
moet geholpen worden bij het verrichten van 
dagdagelijkse aktiviteiten. Bijna de helft van 
de hoogbejaarden verblijft in een rusthuis. 

ONTGROENING EN VERGRIJZING: 
VOORUITBLIK EN ACHTERGROND 

Volgens allerlei specialisten en hoogle
raren in de demografie of bevolkingsleer, 
daalt de vruchtbaarheidsgraad van de 
bevolking al geruime tijd. Iedereen heeft 
al wel vastgesteld dat er tegenwoordig 
minder kinderen geboren worden dan 
vroeger. Op dit moment kennen we een 
gemiddelde van anderhalf kind per 
vrouw. Dat ligt aanzienlijk onder het ver-
vangingsnivo van 2,1 kinderen per 
vrouw. 

Nochtans vertaalt deze verlaagde 
vruchtbaarheid zich voorlopig niet in een 
bevolkingsdaling. Dat is te danken aan 
de talrijke geboortekohorten uit de jaren 
van de baby-boom (1950-1965), die nu 
voor de vervanging instaan. Met hun 
groter aantal kompenseren ze de lage 
vruchtbaarheid. Voorlopig tenminste. 
Want dit generatie-effel<t loopt stilaan op 
z'n laatste benen. Vanaf 2010 zal dit 
effekt verdwenen zijn, en zal de bevol
kingsdaling met rasse schreden zijn in
trede doen. Tegelijk zal het aandeel van 
de jongeren in de populatie sterk vermin
deren. 

Het hoeft geen betoog dat, samenhan
gend met de daling van het aandeel van 

de jongeren, de bevolking veroudert. Ook 
dit effekt zal tenvolle beginnen spelen 
rond het jaar 2010, wanneer de baby
boomers met pensioen beginnen te 
gaan. Het aandeel van de aW/eve bevol
king zal dan ook gevoelig lager liggen. Dit 
betekent dat bij onveranderd beleid 
zwaardere lasten door minder schouders 
moeten getorst worden. 

OORZAKEN 
De faktoren die verantwoordelijk zijn 

voor de veranderende demografische ge
dragspatronen zijn nauw verbonden met 
het moderniseringsproces. Allerlei fakto
ren uit de moderne kuituur die de vrucht
baarheid en de relatievorming beïnvloe
den, werken een lage vruchtbaarheid in 
de hand. 

Voor de eigen levensbehoeften heeft 
de mens als individu in de huidige sa
menleving geen grote gezinnen meer 
nodig. Voor het welzijn en de toekomst
mogelijkheden van zowel de volwasse
nen als van de kinderen komen kleinere 
gezinnen zelfs beter uit. De moderne 

maatschappij stelt aan de mens immers 
veel hogere eisen, vooral op het vlak van 
opvoeding en vorming. 

In onze moderne verzorgingsstaat is 
de bevolking ook veel beter dan vroeger 
geïnformeerd over allerlei mogelijkheden 
tot het vermijden van tegenspoed. Men is 
zich bewust van de dreigende aanwezig
heid van risiko's als werkloosheid, rela
tionele spanningen, oorlogsdreiging en 
ekologische rampen. Het vooruitzicht 
van mogelijke werkloosheid bvb. stelt de 
komst van kinderen uit. 

Verder vormt het hebben van een klein 
aantal kinderen voor de meeste burgers 
een goed kompromis tussen de op dat 
domein te dragen lusten en lasten. Men 
wenst duidelijk een aantal kinderen, doch 
men is zich bewust van de zware verant
woordelijkheid die het grootbrengen van 
enkele kinderen met zich meebrengt. 
Echtparen zijn niet meer bereid de talrij
ke interessante individuele ontplooiings
kansen die de huidige samenleving ons 
biedt zomaar op te offeren, uitsluitend 
voor het opvoeden van de kinderen. De 
gulden middenweg is snel gevonden. 
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Een tweede tegenstelling is de toenemen
de ongelijl^heid tussen de gezinnen. De stij
gende deelname van vrouwen aan het ar
beidsproces, de stijging van het aantal echt
scheidingen, de daling van de huwelijksbe-
reidheid, de stijging van het aantal niet-
huwelijl<se samenlevingsverbanden,... drei
gen zich te vertalen in een zeer ongelijke 
verspreiding van de middelen over de gezin
nen. 

EENOUDERGEZINNEN 
Als de trend van vandaag zich doorzet, zal 

het aantal alleenstaanden en eenouderge
zinnen toenemen. Deze gezinnen die het 
met één inkomen moeten rooien, en waar 
vaak de vrouwen de enige kostwinner zijn, 
bevinden zich onderaan de inkomensladder 
en hebben een hoog armoederisiko. Ze zijn 
afhankelijk van slechts één, meestal laag 
inkomen, en moeten meer dan andere gezin
nen een beroep doen op sociale uitkeringen. 
Deze uitkeringen zijn dan nog vaak laag, 
omdat deze vrouwen meestal slechts be
perkte rechten hebben opgebouwd in de 
sociale zekerheid. 

Anderzijds zal tegelijkertijd ook het aantal 
huishoudens waarin niet alleen de man, 
maar ook de vrouw voor een inkomen uit 
beroepsarbeid zorgt, sterk toenemen. In de 
toekomst zullen de meeste echtparen twee
verdieners zijn. Dit zal de ongelijkheden 
tussen alleenstaanden en eenoudergezin
nen aan de ene kant, en de echtparen 
(tweeverdieners) doen stijgen. 

Bejaarden danken hun lang leven wel eens aan „een goeie borrel op tijd en 
stond". Indien dit volksgeloof stand houdt, zijn de drankslijterijen van een 
mooie toekomst verzekerd. 

Deze evolutie heeft een belangrijk gevolg 
voor de doelmatigheid van de uitkeringen in 
de sociale zekerheid. Er zal een onderscheid 
gemaakt moeten worden tussen bevolkings
groepen voor wie het optreden van een 
sociaal risiko (ziekte, werkloosheid,...) een 

^.^' 

Minder kinderen zou kunnen betekenen dat de onderwijsuitgaven naar 
beneden kunnen. Andere maatschappelijke evoluties wijzen er echter op dat 
dit allerminst het geval zal zijn. 

zeer zware val in het inkomen teweegbrengt, 
en groepen die in zekere mate zelf de schok 
van een inkomensverlies kunnen opvangen, 
dankzij de aanvulling met een tweede ge
zinsinkomen. 

Er groeit een derde tegenstelling tussen 
de ontwikkelingslanden en de geïndustriali
seerde wereld. Terwijl onze bevolking op 
termijn zal krimpen, kennen de ontwikke
lingslanden een regelrechte bevolkingseks-
plosie. In Afrika bvb. groeit de bevolking met 
3% aan, wat 14 maal sneller is dan de 
Europese bevolking op dit moment. Ook de 
Zuidamerikaanse en de Zuidaziatische be
volking kent een stormachtige ontwikkeling. 

Deze evolutie zal leiden tot een verscher
ping van twee ongelijkheden: een ongelijk
heid in de beschikbare ruimte (in Bangla
desh bvb. gaat men naar een bevolkings
dichtheid van 1.100 inwoners per km2) en, 
vooral, een zeer ongelijke spreiding van de 
arbeidskrachten, van het werkloosheidspro
bleem dus. 

De ontwikkelingslanden zullen gekonfron-
teerd worden met een zeer groot arbeids-
overschot, wat onvermijdelijk zal leiden tot 
een immigratiedruk op de westerse landen. 
Deze immigratiedruk zal voor veel ernstiger 
problemen zorgen dan de situatie van de 
jaren '60, omdat de bevolkingsoverschotten 
veel omvangrijker zullen zijn dan toen. Bo
vendien zullen de kwalitatieve behoeften 
totaal verschillend zijn van zo'n kwarteeuw 
geleden. Daar waar de westerse industrie uit 
de golden sixties nood had aan laagge
schoolde arbeiders, is er nu een behoefte 
aan hooggekwalificeerd personeel. En aan 
die voorwaarde zal de aktieve bevolking uit 
de ontwikkelingslanden waarschijnlijk niet 
voldoen. 
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NAAR EEN 
BEVOLKINGSPOLITIEK 

A
LLE demografen zijn het er
over eens dat een stationaire 
bevolking het demografisch ri-
siko zo laag mogelijk houdt. 
Deze keuze veronderstelt dat 
het huidig vruchtbaarheidscij
fer in belangrijke mate wordt 
opgetrokken, van gemiddeld 
1,5 kind per vrouw nu naar 
minimaal 2,1. Gelet op de hui
dige gemiddelde gezinsgroot

te, betekent dit dat ongeveer 35% van de 
gezinnen drie of meer kinderen zou moeten 
hebben. De vraag is dus of de overheid een 
aantal geboortestimulerende maatregelen 
kan nemen die door de bevolking aanvaard 
worden, en dus effektief hun weerslag heb
ben op het vruchtbaarheidscijfer. 

Want daar draait het om: uitgedachte 
maatregelen die niet aanvaard worden door 
de bevolking, leveren ook geen resultaten 
op. Het beleid zal dus op zoek moeten gaan 
naar maatregelen die het best aansluiten bij 
de wensen van de gezinnen. Er moet inge
speeld worden op die omstandigheden die, 
naar de mening van de gezinnen, de realisa
tie van een hoger kinderaantal in de weg 
staan. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aange
toond dat maatregelen die de kombinatie van 
gezinsarbeid met betaalde arbeid mogelijk 
maken bij de bevolking de voorkeur wegdra
gen. 

Ouders zijn ook vragende partij voor meer 
financiële steun om de direkte en indirekte 
kosten die gepaard gaan met het krijgen en 
opvoeden van kinderen te kompenseren. Ze 
vragen fleksibiliteit in de arbeidsorganisatie, 
zodat meer rekening gehouden kan worden 
met de gezinsnoden van de werknemers. En 
natuurlijk wil men de voorzieningen voor de 
opvang van de kinderen verder uitgebouwd 
zien. 

SOCIALE ZEKERHEID 
We toonden reeds aan dat de demografi

sche ontwikkeling voor een groeiende kloof 
zal zorgen tussen tweeverdieners en eenver
dieners. We stelden hierboven ook dat het 
precies de eenverdieners zijn die het meest 
beroep moeten doen op vervangingsinko-
mens en bijstandsuitkeringen. Wanneer er 
zich dan een sociaal risiko voordoet (bvb. 
werkloosheid, ziekte,...), brengt dit ononver-
komelijke financiële problemen teweeg voor 
de eenverdieners. 

Men spreekt in dit verband wel eens over 
de nieuwe amen. Eenoudergezinnen en 
alleenstaanden zin het meest aangewezen 
op de sociale zekertieid, en het minst verze
kerd van een vast inkomen. De nieuwe 
armen hebben in onze globaal welvarende 
Westeuropese samenleving een inkomens-
en welvaartspeil dat ver venwijderd blijft van 
de gemiddelde toonaangevende bevolkings
groepen. 

Of de veranderingen in de be-
voll(ingsstrul(tuur een aange
past beleid vergen, is een 
vraag waar zelfs de specialis
ten terzake verdeeld op ant
woorden. De demografische 
evolutie zal belangrijke nega
tieve gevolgen hebben, zoals 
de ontwrichting van de verhou
ding aktleven-gepensioneer-
den, maar zal ook voordelen 
inhouden zoals de oplossing 
van het werkloosheidsvraag
stuk. Vóór 2010 worden even
wel niet teveel problemen voor
zien. Wat er nadien te gebeuren 
staat is momenteel enkel het 
voorwerp van hypotheses. En, 
is afhankelijk van het te voeren 
beleid. Gelet op die onzekerhe
den, vertrekt dat toekomstig 
beleid best van de vraag hoe 
het eventuele demografische 
risiko zo klein mogelijk gehou
den wordt, en hoe een bevol
kingspolitiek past in het brede
re geheel van de aktuele maat
schappelijke noden en ver
wachtingen. 

Deze blijvende vorm van inkomensonge
lijkheid is geen louter ekonomische aangele
genheid, maar venwijst naar een dieperlig
gende blijvende sociale ongelijkheid: de 
groep van de laagste tien tot 20 procent 
inkomenstrekkers hebben meestal een laag 
ondenwijsnivo, een ongunstige tewerkstel
lingspositie, zijn slecht gehuisvest, maken 
beperkt gebruik van de kokllektieve goede
ren en diensten, nemen bijna niet deel aan 
het sociokultureel leven, en zijn niet in staat 
de sociale en fiskale administratieve romp
slomp te venwerken. Het zijn bestaansonze-

l<eren, met een inkomen dat beneden het 
sociaal levensminimum ligt. 

Uit studies van het Centrum voor Sociaal 
Beleid blijkt dat bijna de helft van de huishou
dens in ons land bestaanszeker is zonder 
sociale zekerheid. Dit betreft een kategorie 
mensen die een beroep doet op uitkeringen 
(bvb. bij tijdelijke werkloosheid, kinderbij
slag) doch deze niet echt nodig hebben om 
bestaanszeker te zijn. Een tweede groep van 
27% van de huishoudens verwerft bestaans
zekerheid dankzij de sociale zekerheid. De 
laatste groep, 24% van de huishoudens of 
bijna een op vier, blijft zelfs na tussenkomst 
van de sociale zekerheid bestaansonzeker. 

Dit beeld wordt nog ongunstiger als we ons 
beperken tot de huishoudens die enkele van 
de sociale zekerheid moeten leven: bijna de 
helft van hen is bestaansonzeker. Dit leidt tot 
een paradoksale vaststelling: de kans op 
bestaansonzekerheid is veel groter voor hen 
die uitsluitend aangewezen zijn op de sociale 
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zekerheid dan voor de andere bevolkings
groepen. De vraag moet meteen gesteld 
worden of onze sociale zekerheid nog wel 
doelmatig is, en hoe ze de bestaanszeker
heid voor de laagste kategorie van huishou
dens kan verzekeren. 

NIEUWE WENDING ^ 
Het is duidelijk dat het beleid een totaal 

andere wending moet nemen. De laagste 
uitkeringen moeten omhoog. De financiële 
armoede kan uitgebannen worden door het 
waarborgen minimum-inkomens, per gezins
type, op een behoorlijk hoog nivo. Deze 
moeten administratief eenvoudig te beko
men zijn, en gekoppeld worden aan de 
stijging van het nationaal inkomen per hoofd. 

HET VOLKSUNIE-
VOORSTEL 

De VU stelt een tweesporenbeleid voor om de demografische uitdaging te beantwoor
den. Vooreerst moet een echte gezinspolitiek gevoerd worden die een gunstige 
weerslag op vruchtbaarheid kan hebben. Deze politiek zal tot doel hebben de kominatie 
van buitenhuisarbeid en de opvoeding van kinderen op een sociaal-aanvaardbare 
manier te realiseren. Daarnaast moet een aanpassingspolitiek gevoerd worden, die de 
konsekwenties van een aantal niet te vermijden demografische ontwikkelingen in het 
beleid opvangt. 

1. Een substantiële verhoging van de kinderbijslag, tot op het nivo van een bijkomend 
modaal inkomen vanaf het derde kind. 

2. Een gezinsvriendelijke fiskaliteit: dekumul voor echtparen met twee inkomens, 
huwelijkskwotiënt voor echtparen met één inkomen volgens de verhouding 60/40, een 
tastbare aftrek voor kinderen ten laste. 

3. Een fleksibele en gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie: systemen van glijdende 
werkuren, vrijwillige opname van inhaalrust, vrije opname van verlof (bvb. parallel met 
de schoolvakanties), edukatief verlof, ouderschapsverlof, vrijwillige en omkeerbare 
deeltijdse arbeid, loopbaanonderbreking voor een periode die door de werknemer zelf 
bepaald wordt. 

4. Uitbreiding van de voorzieningen voor kinderopvang, zowel kinderkribbes als 
onthaalmoeders, en het fiskaal aftrekbaar maken van de kosten die daar voor de 
gezinnen mee gepaard gaan. 

5. Verder uitbouwen van voorzieningen voor bejaarden, op een planmatige manier, 
rekening houdend met de toekomstige noden: zowel tehuizen, als instellingen voor 
demente bejaarden, diensten voor gezins- en bejaardenhulp, diensten voor warme 
maaltijden, en specifieke woonvormen voor bejaarden (serviceflats en woningkomplek-
sen met dienstverlening). 

6. Financiële ondersteuning van thuiszorg en eerstelijnszorg via gemeenten en 
OCMW's. 

7. Heroriënteren van het welzijnsbeleid naar een planmatige, geïntegreerde aanpak 
op gemeentelijke nivo, met inspraak van de betrokken groepen. 

8. Invoeren van een welvaartsvast minimuminkomen per gezinstype, betaald door 
belastingsopbrengsten. 

9. Belasten van de vervangingsinkomens en sociale uitkeringen. 

10. Een heroriëntatie van het onderwijs naar nieuwe maatschappelijke behoeften, 
zoals volwassenvorming, alfabetisering, samenlevingsopbouw, in netoverschrijdende, 
niet-verzuilde samenwerkingsverbanden met bestaande projekten en initiatieven. 

Dit betekent niet dat de sociale zekerheid 
zich moet beperken tot het waarborgen van 
deze minimum-inkomens. Ook het toeken
nen van proportionele vervangingsinkomens 
behoort tot haar opdracht. 

Maar wil men de middelen zo efficiënt 
mogelijk aanwenden, dan moeten de uitke
ringen verhoudingsgewijze meer gericht 
worden op de huishoudens waar de noden 
het grootst zijn. Het uitsmeren van uitkerin
gen over heel de bevolking, ook voor risiko's 
die klein zijn, ook voor huishoudens die over 
andere hoge inkomens beschikken, heeft 
meegebracht dat het volume van de uitgaven 
zeer groot geworden is, zonder dat daaraan 
een evenredig grote sociale doelmatigheid 
beantwoordt. 

Een selektiever resultaat kan bereikt wor
den door de sociale uitkeringen principieel te 
voegen bij het belastbaar inkomen. Hierdoor 
zou men niet alleen de fiskale gelijkheid 
herstellen, maar bovendien bekomen dt 
huishoudens die vervangingsinkomens met 
andere inkomens kumuleren, een groot deel 
van deze uitkeringen opnieuw zouden moe
ten afstaan. 

Ook naar de pensioenen toe dienen speci
fieke maatregelen getroffen te worden. De 
Volksunie werkte wat dit betreft reeds een 
tienpuntenvoorstel uit. 

ONDERWIJS 
Ook de onderwijssektor ontsnapt niet aan 

wijzigingen onder invloed van de bevolkings
evolutie. Om de demografische kosten niet al 
te zeer te doen oplopen moeten immers in 
eerste instantie de uitgaven voor de krimpen
de jongerenpopulatie samengedrukt wor
den. 

De inkrimping van de ondera/ijsuitgaven, 
voor 80% personeelskosten, evenredig met 
het dalend leerlingenaantal, zal echter moei
lijk te realiseren zijn. Terecht wordt er im
mers een financiële herwaardering van het 
lerarenambt gevraagd. Een inkrimping van 
de onderwijsuitgaven is tot op zekere hoogte 
zelfs niet wenselijk. Geografische ongelijk
heden, de noodzaak om hoe dan ook sommi
ge disciplines verder te onderwijzen, het 
ontstaan van nieuwe disciplines, de eigen 
dynamiek van het ondenwijssysteem die zelf 
vorm geeft aan nieuwe behoeften, de vaste 
administratieve en onderhoudskosten, de 
veroudering van het lerarenkorps (d.w.z. ho
gere loonkonsten),... zorgen ervoor dat de 
onderwijskosten niet zomaar samengedrukt 
kunnen worden. 

Bovendien is de sociale vraag naar onder
wijs en vorming in volle ekspansie. Het 
onderwijsaanbod zal moeten inspelen op 
nieuwe professionele en kulturele noden van 
volwassenen, op de specifieke informatiebe
hoeften bij de bejaarden, op de nood aan 
alfabetisering van migranten en op de nood
zakelijke samenwerking met ontwikkelings
landen. De taak van de leraar zal een nieuwe 
inhoud krijgen, en voor vele leerkrachten 
wellicht een professionele rekonversie in
houden. 

Samenstelling: Plet Van Schuyienbergh 
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ROZA LERNOUT-MARTENS BRENGT 
TABAKSPLANTERS NAAR STRAATSBURG 

Het Europees Parlement amendeerde vo
rige week een ontwerp-richtlijn die het teer-
geliaJte van in de EG geproduceerde sigaret
ten drastisch verlaagt. Als de Raad van 
Ministers deze nomnen overneemt, worden 
65.000 Europese tabal<stelers, waaronder 
een vijhonderdtal Wervikse, in hun bestaan 
bedreigd. De kwieke Volksunie-burgemees
ter van Wervik, Roza Lernout-Martens, vorig 
jaar nog derde kandidaat op de lijst voor de 
Europese verkiezingen, luidde de noodklok. 

Met de doortastendheid haar eigen bracht ze 
een delegatie van tabakstelers naar Straats
burg. Mede dankzij de bemiddeling van Eu
roparlementslid Jaak Vandemeulebroucke 
voerden ze gesprekken met parlementsle
den uit alle frakties en met Niall Andrews, de 
Ierse verslaggever over dit onden/verp. 

De helft van het aantal verkochte sigaret
ten in de EEG heeft een teergehalte dat 
hoger ligt dan de maksima die het Parlement 
vastlegde: 15 mg per sigaret met ingang van 
31 december 1992 en 12 mg per sigaret met 
ingang van 31 december 1997. De milieu
kommissie van het EP wou dit tijdschema 
nog verkorten maar slaagde daar niet in. 

Evenmin slaagde de parlementaire kommis
sie erin een amendement te doen aanvaar
den dat de verplichting voorzag dat op alle 
tabaksverpakkingen melding gemaakt wordt 
van de samenstelling, inhoud, de percenta
ges van de diverse bepalingen en de vermel
ding dat het langdurig gebruik van tabak 
schadelijk is voor de gezondheid. Het Parle
ment besliste wel ten gunste van een totaal
verbod op reklame voor tabaksprodukten. 

WERVIKSE TABAK 
Bijna overal in Europa gebeurt de tabaks

teelt in kleine familiale landbouwonderne-
mingen die deze teelt als enige inkomsten
bron hebben. Een door het Europees Parle
ment gefinancierd onderzoek toonde aan dat 
de voornoemde maatregelen zullen leiden 
tot de verdwijning van de sigaret zonder 
filter. 

Roza Lernout — en met haar de Wervikse 
tabaksindustne — begrijpt dat omwille van 
de volksgezondheid en in het kader van de 
strijd tegen de kanker maatregelen genomen 
worden die het roken minder schadelijk ma
ken. Aan de andere kant is er ook een plicht 
van de gemeenschap te voorzien in voldoen
de haalbare rekonversiemaatregelen. Daar 
nijpt het schoentje. Tabakstelers kunnen 
twee kanten uit: omschakelen naar andere 

Roza Lernout-Martens zegt dat de 
tabaksindustrie tijd en geld nodig 
heeft voor eventuele omschakelings
programma's. 

ADVERTENTIE 

tabakssoorten. Die zijn echter financieel min
der renderend. En het duurt nog jaren vooral
eer nieuwe variëteiten ontwikkeld worden die 
een betere teer/nikotine verhouding opleve
ren. De omschakeling naar totaal andere 
teelten verloopt evenmin vlot. Die vergt im
mers heel wat tijd en enorme financiële 
investeringen (asperges, aardbeien,...). En 
sommige omschakelmgsprogramma's, bv. 
naar soja, vragen een hergroerping van 
gronden en dat leidt tot de verdwijning van 
tientallen familiale bedrijven. 

Tijd en geld: dat is wat de tabaksindustrie 
nu nodig heeft. Roza Lernout-Martens nam 
de handschoen op. Samen met Vandemeu
lebroucke overtuigde ze in een lang gesprek 
de auteur van het parlementsverslag, de 
Ierse nationalist Niall Andrews van de nood
zaak tot rekonversiemaatregelen met vol
doende financiële steun. Er ligt terzake ook 
een verantwoordelijkheid bij de Vlaamse en 
nationale overheid. Binnenkort dus een be
zoek aan Norbert Debatselier, de verant
woordelijke minister voor ekonomische ek-
spansie? 

Bart Staes 

Bij ons bent u thuis. 

meubelcentrale ̂  heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/75989.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/6339.39, 

Zondag open van 1030 tot 18 uur - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 

19 WIJ - 23 MAART 1990 



VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD (a, 
TURKEN TUSSEN BULGAREN EN GRIEKEN 

Wanneer wij aan Turken denken, komen 
ons meteen Grieken voor de geest. Niet 
toevallig luidde de ondertitel van ons desbe
treffend jaaroverzicht voor 1988: ,,nog 
steeds Grieken tegen Turken". 

OP CYPRUS 
STATU QUO ANTE 

In 1989 was er weinig beweging geweest 
op het front waar Turken en Grieken het 
scherpst tegenover elkaar staan: het eiland 
Cyprus, dat niet eens tot de staat Grieken
land behoort. 

Over het algemeen mag gezegd dat het 
klimaat tussen de staten Griekenland en 
Turkije (of is het slechts tussen hun respek-
tieve presidenten Papandreou en Ozal?) in 
de loop van het voorbije jaar er op verbeterd 
is. Op Cyprus echter is niets veranderd. Nog 
steeds blijft het militair opgedeeld in een 
Turks noorden en een Grieks zuiden. Wat 
meer is: nog steeds willen de Grieken aldaar 
niet afstappen van hun zwakjes geferalisti-
sche, in feite unitaristische visie op het 
eiland; en de Turken uiteraard niet van hun 
eerder konfederale optiek. 

De Grieken schijnen niet veel geleerd te 
hebben uit hun konfrontatie met de Turken. 
Zij staan op vrijheid van verkeer en van 
vestiging voor personen en goederen. De 
Turken beseffen al te goed dat dit neerkomt 
op het geven van ,,faciliteiten" en op het 
uiteindelijk overklast worden door de sluwere 
handelaars die de bovendien talrijkere Grie
ken zijn. 

THRAKIE NIET 
VERGETEN 

Daaraan verandert de min of meer vreed
zame bestorming niets die Griekse vrouwen 
in maart in de bufferzone uitvoeren. Ameri
kaanse vrouwen mengen er zich ook in. Die 
begrijpen toch niet welk bezwaar er kan 
bestaan tegen de vrijheid van individuen om 
zich om het even waar neer te laten. Alsof 
heel de wereld vrij inwijkingsgebied ware. 

Een eigen grondgebied, veilige grenzen, 
zelfs met wat minder voorspoed, dat is toch 
wat elk bewust volk voor ziclizelf verlangt. De 
Turken op Cyprus hebben dat begrepen; de 
Grieken niet. De regeringen van de 12 EG-
staten blijkbaar evenmin. Geldt daar ook 
niet, met steeds toenemender gevolgen, 
,,vrije vestiging en verkeer van personen en 
goederen"? 

^ t ^ K . ^ *<*• » 

5f A r-

Leden van de Turkse Moslimminderheid in Bulgarije demonstreren voor het 
parlement in Sofia. De demonstraten eisen het recht op om hun originele 
Moslimnamen opnieuw in gebruik te mogen nemen, dit recht werd hen in 
begin van de jaren tachtig door de Bulgaarse overheid ontzegd. 

(foto AP) 

Turken wonen niet alleen op Cyprus, ook 
in de staat van hun aartsvijanden, de Grie
ken, met name in Thrakië. De Grieken blijven 
doorgaans gebaren alsof die er niet zijn. 

Tenzij verleden zomer, toen de officiële Turk
se radio en TV — die daar natuurlijk gretig 
beluisterd worden — de kandidaturen van 
zes onafhankelijke islamitische kandidaten 
voor een zetel in het Griekse parlement aktief 
bleken te steunen. De Griekse regering pro
testeerde officieel tegen deze ,,inmenging". 

BULGARIJE STOOT 
TURKEN UIT 

Voor de Turken in het algemeen stond 
1989 in het teken van hun konflikt met de 
Bulgaren, indien men althans afziet van hun 
verwanten in Azerbeidjan. 

De Bulgaarse regering gaat door met haar 
reeds in 1988 toegepast slavinzeringspro-
gramma. 
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VOLKEN EN STATEN 

Rond 20 mei betogen een 15.000 Turken 
op verschillende plaatsen tegen de bulgari-
zering. Geructiten over incidenten spreken 
van drie tot driehonderd (sic.) doodgescho
ten mensen. 

Ook in juni komen incidenten voor die 
tientallen doden eisen. 

Een feit is zeker: heelder streken worden 
einde juni van de buitenwereld afgesloten 
en bedacht met „veillgheidmaatregelen". 

In diezelfde maand begint een ware trek 
van Turken vanuit Bulgarije naar Turkije. 
Hun aantal bedraagt half juni reeds meer dan 
60.000. De Bulgaarse overheden beweren 
dat het gaat om afstammelingen van Bul
gaarse overlopers of gedwongen bekeerlin
gen en niet om achtergebleven Turken uit de 
tijd van het Ottomaanse Rijk. 

Wat hiervan ook zij, de gebruikte procédés 
zijn bedenkelijk. Want de vrijheid die de 
Bulgaarse Turken plots genieten om naar de 
staat der Turken uit te wijken dient wel 
bekeken te worden tegen een onvriendelijke 
achtergrond. In Bulgarije blijven = bedreigd 
worden met bulgarizering, gepest worden, 
sociale zelfmoord. Anderzijds mag bij het 
vertrek slechts handbagage meegenomen. 
In feite gaat het nu eens om gedwongen 
assimilering, dan weer om uitdrijving. 

Turkije verwelkomt aanvankelijk de uitge
stotenen maar heeft het er materieel moeilijk 
mee. De Turkse regering organiseert zelf 
een betoging te Istanboel, waarop de els 
gehoord wordt, aan Bulgarije de oorlog te 
verklaren. 

Einde juni bedraagt het aantal naar Tur
kije uitgeweken Turken vanuit Bulgarije ze
ker 70.000. Er zijn al 150.000 paspoorten 
afgeleverd voor kandidaat-uitwijkelingen en 
er zouden nog 100.000 aanvragen hangende 
zijn. 

In augustus snijdt Turkije het treinverkeer 
met Bulgarije af. Het wil zodoende dit land 
onder druk zetten om de rechten van de 
Turkse minderheid schriftelijk te waarbor
gen. 

Inmiddels beginnen de eerste aanpas-
singsmoeilijkheden op te duiken. Bulgaarse 
Turken vinden het levenspeil in Turkije te 
min en de zeden te landelijk-archaïsch. Turk
se Turken vinden de Bulgaarse arrogant en 
verdragen met tegenzin sommige tegemoet
komingen van hun regering. Resultaat: 
50.000 Bulgaarse Turken keren terug. 

Op 22 augustus slaat Turkije zijn grens 
dicht voor verdere inwijking uit Bulgarije, 
tenzij paspoorten getoond worden. 

TURKIJE IN DE EG? ^ 
Een klein aantal Bulgaarse Turken wijkt uit 

naar Joegoslavië en sommige van daar uit 
naar Oostenrijk. De eerste ambassade-se-
kretaris der Turkse ambassade heeft voor de 
uitstoting van Turken uit Bulgarije: Daar 
wonen nu al 1,5 miljoen Turken op een 
bevolking van 9. De Bulgaren groeien niet 
meer aan, de mohamedanen des te meer. 
Gevreesd wordt voor een Turks-mohame-
daanse meerderheid vanaf het jaar 2000. 

Het is, binnen dit jaaroverzicht, met de 
Turken ongeveer als met hun verwanten, de 
Azeriërs: alhoevi/el ze geen van beiden Euro
pees kunnen genoemd worden, kunnen wij 
er niet buiten, er aandacht aan te schenken. 
Zij bewonen nu eenmaal Europese grenzen. 
Meestal bedreigen zij die. Soms worden zij 
zelf bedreigd, althans in de gebieden die zij 
in de loop der tijden op Europese volkeren 
gewonnen hebben. Wat zij in Bulgarije en 
Griekenland nu meemaken is een late terug
slag van hun imperialisme, waaronder de 
Balkan vanaf de 14de eeuw gruwelijk gele
den heeft. 

Een onmenselijke houding is evenwel 
nooit goed te keuren, ook niet tegenover 
Turken; al treden die zelf wreed en zonder 
enige eerbied voor de eigenheid van ande
ren op tegen Assyriërs, Armeniërs en Koer
den. 

Europa heeft alle belang bij goede buren, 
in Azië zoals in Afrika. Dit betekent echter 
met dat deze buren hef Europese Huis als 
het hunne moeten beschouwen. Nochtans is 
dit wat opeenvolgende Turkse regeringen 
hardnekkig nastreven en wat een aantal 
Europese politici in de hand werken. Deze 
hebben daarbij ai'aen oog voor ekonomische 
en militaire overwegingen op korte termijn. 
Eén van hen is België's minister van Buiten
landse Handel Urbain, die einde januari in 
Ankara de eerste Belgisch-Turkse kommis
sie opent. 

Bij deze gelegenheid laat hij doorscheme
ren dat onderhandelingen over Turkije's toe
treding tot de EG misschien al vóór 1992 
kunnen beginnen. Op gezag van wie? 

Karei Jansegers 

ADVERTENTIE 

OOK DIT IS EBES 
EBES kent één richting voorwaarts In alle do-
nneinen Op alle vlakken In al haar activiteiten 
Vooruitgang mag echter niet willekeung ge
beuren, kost wat kost Daarom bii-
voorbeeld heeft EBES beslist haar 
vliegasstorten ecologisch te herstel
len Vliegas is een fi|n gri|s poeder 
dat met de verbrandingsgassen uit 
de ketel van de centrales naar de 
schoorsteen wordt meegevoerd en 
opgevangen door "elektrofilters" 
Omwille van kwantitarieve en tech

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

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

IEREN 
,'H' ^ 

Om echt verbeten-militant te kunnen zijn 
hebben de nationalistische gevoelens van 
een volk een vijand nodig. Die vijand is 
diegene die dat volk op openlijke wijze belet 
een eigen natie te zijn, te worden of te 
blijven. 

De natie is de abstrakte of de konkrete 
begrenzing waarbinnen men zich veilig en 
geborgen voelt. Dat gevoel van veiligheid en 
geborgenheid vrordt ervaren in de mate 
waarin men zijn eigen taal kan spreken, zijn 
traditioneel geloof kan belijden, de welvaart 
kan genieten waarop men krachtens zijn 
eigen inspanning en zijn eigen natuurlijke 
rijkdom recht meent te hebben. 

Een en ander vormt uiteraard het algeme
ne karakter van het nationalisme, terwijl elk 
nationalisme bovendien zijn eigen kleur en 
uitzicht kent. Hét nationalisme bestaat overi
gens niet. 

Een kenschetsend nationalisme dat tenge
volge van de regimekrisis in de kommunisti-
sche wereld enigszins in het vergeetboek is 
geraakt is dat van de leren, inzonderheid van 
diegenen die zich nog steeds binnen Groot-
Brittannië bevinden. 

De Kelten, die als gesofistikeerde zwer
vers ongeveer vijfentwintighonderd jaar gele
den Ierland binnentrokken, vonden daar een 
vaste stek en organiseerden er een maat
schappij en een druïdenkultuur. Deze laatste 
verdween grotendeel in de nevel van de 
overlevering en de verbeelding toen het 
kristendom er zijn intrede deed. De invloed 
van het Romeinse kristendom was er zo 
bepalend dat ook de Vikingen dit kristendom 
omarmden, korte tijd nadat zij Ierland had
den ingepalmd. 

Langs paus Adrianus IV kwam Ierland 
tijdens de twaalfde eeuw in de handen van 
de Engelse koningen. Die koningen hadden 
minder moeite om de leren in de passen in te 
Engelse wetten en instellingen dan om hen 
(van de Zestiende Eeuw a^ de overstap te 
laten maken naar het protestantisme. Dat 
daarbij gebruik werd gemaakt van het klas
sieke middel van het bevoorrechten van 
Engels-protestantse immigranten wijzige 
nauwelijks iets aan die toestand. Hef legde 
integendeel de basis voor definitieve schei
ding der geesten. 

Tijdens de vroege Negentiende Eeuw 
werd Engeland de first industrial nation, de 
eerste geïndustrialiseerde staat in de wereld. 
Maar de leren werden daarvan de eerste en 
de grootste slachtoffers: hun hoofdstad Du
blin verloor haar centrumfunktie, het land 
trappelde ter plaatse als een agrarisch win
gewest van Londense lords. De misoogsten 
die van 1847 af het land teisterden leidden 
tot honderdduizenden hongerdoden, tot een 
massale uitwijking naar de Verenigde Staten 
en tenslotte tot het ontstaan van een fen/ent 

De tweedeling van Ierland is nog steeds een heet hangijzer. IRA-symptisanten 
vieren de 17de verjaardag van de Britse interventie in Noord-lerland. (fotoAP) 

en blijkbaar niet-omkeerbaar nationalisme. 
De historische resultaten daarvan zijn be
kend : de oprichting van de Sinn Fein-partij in 
1899, de gewelddadige Paasopstand van 
1916 en de daaropvolgende guerilla-ooriog 
van de Irish Republican Army, de oprichting 
van de Ierse Vrijstaat in 1919 en van de Ierse 

Republiek in 1949 en tenslotte de kontrover-
siële tweedeling van het eiland. 

Er wonen vandaag méér leren buiten dan 
binnen Ierland. In die ene uitspraak vatten 
vele leren hun onfortuinlijke geschiedenis 
samen. 

Frans-Jos Verdoodt 

MOESKROEN EN RONSE 
Dat de Walen een beweeglijk volk zijn, veel 

beweeglijker dan de Vlamingen, is algemeen 
geweten. Deze karaktertrek vindt men uiter
aard terug in hun politiek gedrag. De „Con-
seil Regional Wailon" vergadert te Namen, 
de ,,Conseil de la Communauté Francaise" 
te Brussel. Wat meer is, nu vergadert het 
bestuur („Ie Bureau") van deze laatste te 
Moesl<roen. Dit is dus vlak op de taalgrens, 
een arbeidersgemeente die in haar landelij
ke voorgeschiedenis een Pikardisch dorp 
was met de naam ,,Mouscron". Tijdens de 
vorige en het begin van deze eeuw werd het 
zodanig door werkwillige Westvlaamse 
grens- en andere arbeiders overstroomd dat 
de feitelijke omgangstaal er het Westvlaams 
werd. Het was een evolutie zoals in Brussel 
maar dan in omgekeerde zin: „Waals" dorp 
wordt Vlaams taaleiland. 

Deze evolutie heeft echter niet lang ge
duurd. De Franse inheemse minderheid 
slaagde er in de Nederlandse uitheemse 

meerderheid op te slorpen. Omdat de eerst
genoemde zelfbewust of zelfs van haar 
meerderwaardigheid overtuigd was. En om
dat de laatstgenoemde dit helemaal niet was 
en dus al te graag bereid, in een hoger 
geachte groep op te gaan. Waarmee wij niet 
onderschatten wat een aantal idealisten in 
moeilijke omstandigheden hebben willen 
redden. 

Niettemin, Moeskroen behoort nu tot Wal
lonië, alhoewel als taalgrensgemeente met 
een faciliteitenregime voor het Nederlands. 

Precies daar komt het bestuur van de 
„Conseil de la Communauté Francaise" sa
men. 

Als het al geen uitdaging zou betekenen 
aan het adres van de Vlamingen, dan is het 
toch zeker een zwaar geladen simbolisch 
gebaar ten behoeve van de Walen. 

Zou het bestuur van de Vlaamse Raad niet 
kunnen vergaderen te Ronsel 

(K.J.) 
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BOEKEN 

MELAATSHEID: 
EEN NOG NIET 

OVERWONNEN GEVAAR 
IJ melaatsen is een 
herziene uitgave van 
het dertig jaar oude 
werl< van Steven De-
broey. De schrijver 
maakte hierbij gebruil< 
van aanvullende doku-
menten; een saai 
droog boek is het hele
maal niet geworden. 
Na een korte histori

sche inleiding over Molokaï (Hawaï-eilanden) 
brengt Steven Debroey op vlotte wijze het 
levensverhaal van Jozef De Veuster (gebo
ren 3-1-1840 te Tremelo en overleden 15-4-
1889 op het eiland Moloka'i). Deze stevige 
boerenzoon werd onder de naam Pater Da-
mlaan bekend over de hele wereld als de 
apostel der melaatsen. Na zijn intrede in de 
kongregatie H.H.Harten, ook de paters Pic-
pussen genaamd, werd hij zeer vlug op eigen 
verzoek naar de Hawaï-eilanden gestuurd. 
Na enige jaren ,,gewoon" missiewerk, waar
bij Damiaan met zijn impulsief en energiek 
karakter, de nodige botsingen ondervond, 
vernam hij in 1873 van zijn overste, bisschop 
Maigret, de grote geestelijke nood van 
100.000 geïsoleerde melaatsen. Spontaan 
biedt pater Damiaan zich aan. Daar waar hf 
eerste plan was een beurtrol van priesters in 
te stellen, blijft Damiaan zijn verdere leven 
op Molokaï, waar hij tenslotte zelf aan lepra 
zal bezwijken. 

OEKUMENE 
De toestand die hij bij zijn aankomst op het 

eiland aantreft is meer dan afschuwelijk. De 
hygiënische omstandigheden, het ontbreken 
van geneesmiddelen, verband, enz. met 
daarnaast een totale zedenvenwildering sla
gen de missionaris volledig met verbijste
ring. Van regeringswege werd er alleen ge
zorgd voor (totaal onvoldoende) voedsel en 
kleding. 

Dat Damiaan een energiek man was, be
wees hij al vlug. Een kapel werd gebouwd, 
de armoedige grashutten werden door hou
ten konstrukties vervangen, een primitieve 
waterleiding volgde. Zonder zijn werk als 
priester en als verpleger van de zieken te 

Lepralijders kunnen nog altijd niet rekenen op veel begrip van de bevolking. 
(toto Archieven v.h. museum v. Tervuren) 

vergeten, was de kwieke missionaris overal 
zelf en toonde dat zijn handen naar alle werk 
stonden. Slechts na lang aandringen krijgt 
Damiaan een konfrater als helper toegewe
zen; later volgt er een iekehelper en een 
tweede geestelijke. 

Ter gelegenheid van het voor
bije Damlaanjaar verschenen 
er twee interessante boeken op 
de markt voor wie meer wil 
weten over de strijd tegen le
pra: Wij, melaatsen (Steven De
broey) en De drie levens van 
Salome (Walter Geerts en Gaby 
De Lauwer). 

Tegelijkertijd werd Molokaï tijdens Dami-
aans leven een voorbeeld van oekumene 
„avant la lettre". Een deel van de zieken 
waren immers protestant, maar werden door 
de pater zonder onderscheid behandeld. 
Naarmate zijn werk en naam bekend geraak-
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ten, kreeg hij trouwens een zeer sterke steun 
van anglikanen, wat een aanzienlijke mate
riële verbetering toeliet. 

Wanneer in september 1884 blijkt dat 
Damiaan zelf door lepra is aangetast, zet hij 
niettemin zijn werk voort tot aan zijn dood, in 
de mate dat zijn steeds afnemende krachten 
dit toelaten. 

Erger in feite dan onder de kwaal zelf moet 
hij moreel geleden hebben onder het onbe
grip en totale tekort aan inzicht van zijn 
onmiddellijke oversten, die hem ondermeer 
verweten niet genoeg hygiënische voorzor
gen genomen te hebben. Alsof dit mogelijk 
zou geweest zijn in de verpestende hel van 
Molokaï! (lepra verspreidt zich vooral via de 
luchtwegen). 

De naam van de Vlaming Jozef De Veuster 
is en blijft midderwijl overal ter wereld be
kend in verband met de leprabestrijding. 
Sinds 1969 prijkt dan ook in het Kapitool te 
Washington (Hawaï werd een deelstaat van 
de VSA) naast het beeld van Kamehameda I, 

\> 
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BOEKEN 

de eenmaker van de eilandengroep, het 
beeld van de apostel der melaatsen. 

Het werk van Steven Debroey, alhoewel 
aanvankelijk soms wat teveel de levensbe
schrijving van een heilige, blijft sterk aan
spreken en begrip opwekken voor deze zie
ken, die ooit ook in onze gewesten lange tijd, 
verstoten door iedereen, als wegrottende 
levenden ronddoolden. De herdruk door de 
uitgeverij Altiora lijkt ons een zeer goed 
initiatief en een waardige hulde aan deze 
moedige Vlaming, die het waagde een ogen
schijnlijk onmogelijk werk op zich te nemn. 

SALOME 
Aansluitend bij dit werk kan de geïnteres

seerde lezer het werk van Walter Geerts en 
Gaby De Lauwer „De drie levens van Salo
me'" ter hand nemen. De auteurs behande
len hier de stand van zaken in Equatoriaal 
Guinea, waar de Damiaanaktie sinds 1983 
meewerkt aan de heropbouw van de leprabe
strijding. Equatioriaal Afrika leefde lange tijd 
in een totaal isolement, mede door de elf jaar 
durende diktatuur van Macias Nguema en is 
bij ons weinig bekend. Sinds de val van de 
diktator (1979) tracht het land er terug boven
op te geraken, maar moet nog altijd rekening 
houden met wantoestanden allerlei en eko-
nomische leemten, ontstaan tijdens het Ma
cias regime (de kakao-produktie liep van 
40.000 ton in 1968 terug naar 8.000 ton in 
1976), zodat er voor de gezondheidszorg 
slechts 5 % van de nationale begroting kan 
uitgetrokken worden. Voegen we hierbij het 
nog steeds grote onbegrip van de bevolking 
voor de lepralijders (in feite een licht besmet
telijke ziekte en bij tijdige opsporing op vrij 
korte termijn volledig te genezen) dan begrij
pen we beter de enorme inspanning die er 
gevraagd wordt van de ontwikkelingshel
pers. Niet alleen is er de verzorging van de 
zieken, maar ook worden met de hulp van 
inlandse helpers voorlichtingskampanjes in 
de dorpen op touw gezet. Opvallend is dat de 
ontwikkelingshelpers in vele gevallen kun
nen rekenen op de traditionele genezers die 
hen leprapatiënten,,doorspelen". Wat nu de 
titel ,,De drie levens van Salome" aangaat, 
hiermede laat de auteur een genezen lepra-
lijdster zelf aan het woord, die vertelt over 
haar jeugd en huwelijk, de diktatuur van 
Macias en haar ziekte en genezing. Een 
boeiend reisverhaal, geschreven met de no
dige vaart en zin voor detail! 

Wie nog meer over Equatoriaal Guinea wil 
weten kan zich wenden tot de Damiaanaktie 
(Stevinstraat 16, 1040 Brussel, tel. 
02/230.66.05). Merken we hierbij op dat de 
zeer vlot leesbare brochure die men hier 
bekomen kan de eerste en enige tekst in het 
Nederlands is met informatie over dit weinig 
gekende Afrikaanse land. 

Mlja Proost 

— Wij, melaatsen. Steven Debroey. Uitg. Altio
ra, Averbode, 1989. 395 fr. 

— De drie levens van Salome. Walter Geerts en 
Gaby De Lauwer. Uitg. Damiaanaktie, Brussel, 
1989. 

EEN STUNTELIGE 
BOEKENLEEUW 

Later wil ik stuntman worden van Detty 
Verreydt (uitgave Infodok) weegt op de kop 
196 gram, een lichtgewicht dus. Vooral op 
het gebied van boekverzorging. Een der 
lelijkste titelpagina's die ik ooit zag, bladzij
den die ofwel te kort werden afgesneden, 
ofwel een te grote drukspiegel kregen. 

In het boekomslag! Een stuntelige teke
ning, met nog stunteliger belettering, om te 
huilen, een kind kan het beter. 

Met het Nederlands is het ook al niet zo 
bijster goed gesteld, zodat vele Zuidneder-
landse woorden en wendingen het onbruik
baar maken voor onze Noorderburen. Deze 
zullen moeite hebben om de refter (kantine) 
te vinden, zelfs als je ze een mot om de oren 
(oorveeg) geeft en ze zullen ook niet weten 
voor welke partij ze moeten kiezen (biz. 39 
tijdens een vechtpartij) als er bedoeld wordt 
voor wie ze nu partij moeten trekken of wiens 
partij ze moeten kiezen. 

Het begint eigenlijk al met het Voorwoord 
(germanisme voor Woord vooraf), waarin de 
auteur schrijft: Als ik terugdenk aan die 
vakantie wordt het weer helemaal warm in 
me — terwijl ze waarschijnlijk bedoelt dat ze 
warm van binnen wordt. Overal heeft ze de 
klok horen luiden, maar de Nederlandse 
klepel heeft ze niet gevonden. 

En dit boek krijgt een Boekenleeuw! Een 
Boekenleeuw die haar nog 100.000 fr. op
brengt. Haar, de auteur Detty Verreydt. Mis
schien kan ze die wel gebruiken om lessen 
Nederlands te nemen? Oh ja, men zou het 
verhaal nog uit het oog verliezen. Dat is de 
enige verdienste van dit boek, het verhaal, 
maar of ik dit nu voor mijn tienjarige kinderen 
zou kopen blijft de vraag, die hebben toch 
ook recht op een verzorgde taal, of niet 
soms? 

Als men daartegen het goed verzorgde 
Nederlands van Ed Franck plaatst, want hij 
gebruikt in Geen wonder waarom moeder 
met de goudvissen praat en het gewoonweg 
uitstekende taalgebruik van Ernst vanAltena 
bij zijn vertaling van De Wolk van de Duitse 

ADVERTENTIE 

( # : 

- BINNENHUISINRrCHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

•' AdïCntsactie 

auteur Gudrun Pausewang (die het met een 
troostprijs moest stellen — Boekenwelpen 
dus), vraag je je wel eens af, of Vlamingen 
niet zelf de oorzaak zijn van de Noordneder-
landse taalspot. Deze Boekenleeuw is een 
gemiste kans. 

Er gingen ook nog boekenwelpen naar de 
debuutroman van Walter Gansemans: Bang 
in Beiroet (Lannoo) en het prachtige De 
berggids vertelt van Dirk Musschoot, ver
schenen bij Casterman. 

Dezelfde jury deed haar werk wel degelijk 
toen ze de Boekenpauw, een prijs voor de 
beste illustrator(trice) in Vlaanderen aan Ijs
jes van Gerda Dendooven gaf, dit prachtige 
beertjes prentenboek voor kinderen van + 3 
jaar, verdient zelfs internationale erkenning. 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

WIJ - 23 IVIAART 1990 24 



KUNSTGREEP 

NEDERLANDSE GROEP 
EKSPOSEERT IN BRUSSEL 

In het kader van Europalia eksposeert van 
2 tot en met 27 april 1990 de kunstenaars
groep „Auguralis" in de Euro-Artgallery te 
Brussel. 

De leden, afkomstig uit verschillende 
plaatsen in Nederland, werken binnen het 
tema „Tijd en Ruimte". Dit tema, waar wij 
allen mee te maken hebben, is door hen 
grondig bestudeerd en uitgediept. Een boek
je met achtergrondinformatie is door hen 
uitgegeven. De leden zijn: Frans Erkelens, 
Giel Langeveld, Truus van der Veld en Frans 
van der Veld. 

De ekspositie „Kijken naar Tijd" omvat 
werk in olieverf, gouache, brons, granito en 
objekten van verschillend materiaal. Er zijn 
ook enkele werken te zien die gezamenlijk tot 
stand gekomen zijn. 

De Euro-Artgallery is gelegen In station 
Noord, Vooruitgangstraat 88-157 te Brus
sel. Openingstijden: ma en vrij, van 10 tot 
18u. di, wee en do van 14 tot IBu. Giel Langeveld: „De tijd breekt het beeld. 

UITSLAG WEDSTRIJD POEZIE-TRILOGIE 
Op vrijdag 9 februari j . l . publiceerde ons 

weekblad een literaire prijsvraag. 
Gezocht werd naar de stad waar het ou

derlijk huis van Karel Van de Woestijne 
stond. Het antwoord was: Gent. 

Vraag twee zocht het Oostvlaams treinsta
tion waar Guido Gezelle het gedicht O Dich-
tersgeest schreef. Het antwoord was: Den
derleeuw. 

Vraag 3 wou weten wat Paul Van Ostaijen 
te maken had met de Limburgse gemeente 
Vucht. Het juiste antwoord was dat de kleine 
Van Ostaijen er op vakantie ging bij een 
tante. 

Onze lezers (waaronder een achterneef 
van P. Van Ostaijen) moeten wel biezonder 
van de grote Vlaamse poëzie houden want zij 
namen massaal deel aan de wedstrijd. Toch 
struikelden de meesten over het treinsta
tion... 

Een onschuldige hand viste uit de juiste 
antwoorden drie namen. 

Hier de winnaars 
— Sabine Daele, Sportstraat 34 te 9920 
Lovendegem wint de driedelige bloemlezing. 

— Diane Daman, Blakmeers 81 te 1790 
Affligem (Hekelgem) 

DICHTERS IN PODIUM 
De literaire kofschif Kring publiceert ook 

dit jaar de speciale bundel „f^odium 1990, 
nieuwe gedichten en haiku's". De dichtbun
del is reeds aan de 8ste editie toe I Gezien de 
belangstelling van dichters en dichteressen, 
is Podium een traditie geworden en heeft een 
vaste plaats verworven in het literaire land
schap. 

Auteurs die wensen te publiceren, kunnen 
vooraf kontakt opnemen met Ugo Verbeke, 
sekretaris Kofschip Kring, Eug. Laermans-
straat 10 te 2020 Antwerpen om de voor
waarden aan te vragen, graag postzegel voor 
antwoord bijvoegen. 

— René Brynaert, Kloosterstraat 51 te 1020 
Brussel. 

Beiden winnen de verzamelde gedichten 
van Alice Nahon. 

Proficiat aan de winnaars, zij ontvangen zo 
vlug mogelijk hun prijs. 

53 ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 

OPGAVE 32 

HORIZONTAAL 

3 Hetzelfde lied nog eens opnieuw laten 
horen (10) 

7 BIJ ons komt de 22ste letterlijk vóór de 
21ste (2) 

9 Sportontmoeting waarbij men zijn ver-
dnet hoopt te vergeten (14) 

12 De hele uitrusting van schoppers (18) 
13 Niet (5) 
14 Van toch al weinig eten nog maar 50 

procent nemen (10) 
17 BIJ dat bezoek beginnen ze met zeeban-

ket (6) 
18 Van die melodie moet ieder ander afblij

ven (8) 

VERTIKAAL 

1 Zulke vogels krijg je zelden of nooit te 
zien (5 5) 

2 Die munt gebruik je voor de middenweg 

4 Op een afstand rekenen op iemands 
komst (10) 

5 Smerige ondergrondse (5) 
6 Scheidingslijn die met altijd zichtbaar is 

(5) 

WINNAAR 
OPGAVE 30 

Van alle inzenders van deze opgave is 
Gabriel Uyttendaele waarschijnlijk wel de 
gelukkigste Binnenkort wordt op het Dorp 17 
te 9328 Schoonaarde een pakje afgeleverd 
vanwege WIJ 

8 Hebbelijkheid van katten in het voorjaar 
(5) 
Ziel van een beweging (6) 
Tussenvoegsel (6) 

12 Vissersbuit (6) 
15 Die gast blijft nog slapen ook (4) 

Jammer, maar dat gevoel komt meestal 
pas achteraf (4) 

10 
11 

16 

OPLOSSING OPGAVE 31 
Horizontaal: 5 sleutelbloem, 7 brand
wonden, 9 rustpunten, 10 wieg, 13 
gebedel, 14 meeloper, 15 asceten, 
16 spotter, 17 Hoboken 

Vertikaal: 1 klaarspelen, 2 luidspre
ker, 3 gewoon, 4 koon, 6 bedreven, 
7 beroepskeus, 8 knippatroon, 11 
garneren, 12 klaproos 

SATERDAG 
Franse PS voert Interne strijd 
Jospinnijdig 

Sovjet-ekonomie: 
Hamer en Sukkel 

Varkens in West-Vlaanderen 
blijven sterven, 
echte pestkopjesi 

Nieuwe kloosterorde gesticht: 
de Horeclarissen 

DDR-verklezingen hebben 
wrang nasmaakje voor 
socialisten: 
't smaakt naar zuurkohl 

Aktie Levenslijn: 
koop een sticker voor een stakker 

Groot-Brittannie stelt terecht: 
terechtstelling joernalist 
onterecht I 

Immense schade van voorbije 
stormen wordt alsmaar 
duidelijker: 
zandzakjes brachten weinig aarde 
aan de dijk 

„Er IS mets verschrikkelijker dan 
proberen te bewijzen dat je 
gezond bent " 

Norman Maller 
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SPORT 

GEEN VLAAMSE LENTE 
MILAAN-SAN REMO 

E
EN vroege ontsnapping zette veel 
favorieten op een slecht zadel... 
Van terugkeren was geen sprake 
meer. Onverklaarbaar en onver
geeflijk was evenwel dat geen 
enkele Belgische hele of halve 
kanshebber mee was met de 
„goede waaier". Het zoveelste 
bewijst dat er wat schortte aan de 
mentaliteit, het verantwoordelijk
heidsbesef, de professionele in

gesteldheid van de meeste van onze ren
ners. 

MISKLEUN 
Roger De Vlaeminck spuwde zijn gal uit in 

de radiomikrofoon. Hij was niet mis te ver
staan. Natuurlijk is „Het Volk" (Gent-Gent 
dus) een mooie wedstrijd maar internationaal 
heeft het allemaal niets te betekenen. Dan 
tellen enkel de goede oude klassiekers. IVli-
laan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, 
Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, dat 
zijn de wedstrijden waarin groten zich als 
kampioenen moeten manifesteren, waarin 
hun reputatie wordt gevestigd of vernietigd. 
Wie dan faalt verleent zich zelf een brevet 
onbekwaamheid. 

Roger was niet mals voor Etienne De 
Wilde, een coureur die naar zijn gevoel elk 
seizoen een topkoers moet kunnen winnen 
maar die nog geen enkle klassieker binnen
haalde. ,,Omdat hij in de Zesdaagsen poen 
wil scheppen en daarvoor de voorbereiding 
op het klassieke voorseizoen verwaarloost!" 

BENADEELDE PORTIE 
Roger is nog nooit teruggedeinsd voor 

spektakulaire verklaringen maar deze keer 
legde hij de vinger in een diepe wonde. Eddy 
Merckx sprak, vermoedelijk omwille van zijn 
funktie bij de wielerbond, voorzichtiger taal 
maar ook uit zijn woorden bleek ontgooche
ling en onbegrip. Het is natuurlijk nog te 
vroeg verstrekkende konklusies te trekken 
maar de eerste kollektieve miskleun van het 
seizoen was er een die kon tellen. Het is nu 
wachten op de Ronde van Vlaanderen en 
Parijs-Roubaix. Waaruit de lezer gerust mag 
afleiden dat wij ons niet zullen opwinden over 
schijnsuksesjes in de E3-prijs van Harelbeke 
of de Brabantse Pijl. Dat zijn in het beste 
geval koersjes waarmeee wat televisiepubli-
citeit kan worden vergaard voor de sponsor 
maar sportief stellen ze weinig voor. het is 
niet anders. 

Inmiddels voedt Italië nieuwe hoop. Bugno 
verzilverde eindelijk zijn al eerder erkende 
talenten en Fondriest meldde zich opnieuw. 
We willen echter de maand april afwachten 
alvorens van een internationaal Italiaan ré
veil te spreken. 

Inmiddels probeert onze eigen wielerbond 
meer ademruimte af te dwingen voor de 
jeugd. Met kultuurminister Dewael wordt on
derhandeld over een verlaging van de mini
mumleeftijd om tot de wielrennerij te worden 
toegelaten. Vandaag moet men de volle 
vijftien bereikt hebben om tot de startlijn te 
worden toegelaten. In een eerste fase wil 

Wie had durven voorspellen 
dat onze Vlaamse Zonen er in 
Milaan-San Remo helemaal 
niets van terecht zouden bren
gen, zou voor een onverlaat 
zijn uitgescholden. Alles, de 
voorbereidingswedstrijden in 
het Zuiden om precies te zijn, 
wees op verschroeiende ambi
ties. En nochtans... 
De eerste wereldbekerwed
strijd van het seizoen is voor 
onze coureurs op een heuse 
katastrofe uitgedraaid. Nu was 
de Primavera 1990 geen koers 
als een andere. Het klassieke 
scenario van de openingsklas-
sieker werd totaal doorbroken. 

men die toegankelijkheidsdatum vervroegen 
tot 1 januari van het jaar waarin men vijftien 
wordt. Nadien zal men dan verder kijken. 
Ook de gemeenschapsminister van volksge
zondheid moet in deze materie zijn zeg 
krijgen. Hij is immers de man die het do-
pingspook in bedwang moet proberen hou
den en daaromtrent bestaan natuurlijk uit
eenlopende meningen. 

We kunnen onze wielerleiders begrijpen. 
Hun sport bevindt zich, ten overstaan van 
konkurrerende sporttakken, in een bena
deelde positie. Het wordt door niemand uit
gesproken maar de vrees bestaat dat de 
wielrennerij in de eenentwintigste eeuw een 
marginaal bestaan zal moeten leiden. Van
daag kiezen de jongeren vroeg voor een 
discipline. De voetbalbond, om de machtig
ste sportfederatie te noemen, ziet er geen 
bezwaren in dat zijn jongste adepten als het 

Onze renners hebben het tijdens de 
openingsklassieker iViilaan-San Remo 
volledig laten afweten. Ook Edwig 
Van Hooydonck liet zich verrassen en 
op vele km van de eindstreep stapte 
hij met een grote groep vedetten in 
de bezemwagen. 

ware nog een luier dragen en ook met 
tennissen kan men niet vroeg genoeg begin
nen. Desondanks is het beter zich geen 
illusies te maken. Niet door het verschuiven 
van leeftijdsgrenzen kan men de zieke gene
zen. Daartoe zijn moediger ingrepen nodig. 
Een heel dikke rode stift om de helft van de 
wedstrijden van de kalender te schrappen, 
zou al veel oplossen. Maar in het eigen vlees 
snijdt niemand graag. Bijgevolg filosofeert 
men over opleidings- en begeleidingsmeto-
den. Dat is inderdaad een stuk gemakkelij
ker. Door schone teorieën heeft de jeugd 
zich nog nooit laten verleiden. Grote kam
pioenen van eigen volk waren altijd de grote 
propagandisten van de wielersport. Dat die 
momenteel ontbreken is misschien wel het 
grootste gevaar. Over Milaan-San Remo 
sprak zondag al niemand meer Voltooid 
verleden tijd en al volmaakt vergeten. Dat is 
zorgwekkend. 

Flandrien 
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HET EINDE VAN DE GROTE FRUSTRATIE 
Het ziet er naar uit dat Wallonië in mei van 

een grote frustratie zal worden bevrijd. In
dien de logika wordt gerespekteerd zullen de 
FC Luik en Standard dan de finalewedstrijd 
om de Belgische beker spelen Enkel Loke-
ren en Germinal Ekeren kunnen dit nog 
verhinderen maar het is weinig waarschijnlijk 
dat zij de Waalse fune zullen weten te 
beheersen in een dubbele konfrontatie. 

Luik kwalificeerde zich „in klassieke stijl" 
ten nadele van Anderlecht dat kwetsbaar 
blijft in grote en beslissende omstandighe
den. Standard wandelde moeiteloos voorbij 
het bescheiden Diest. De Waalse vreugde 
was groot. We kunnen dat begrijpen. We 
moeten op de nationale erelijsten immers 
teruggaan tot in 1983 om nog een Waals 
sukses „te ontmoeten". Standard werd toen 
landskampioen. Een triomf die korte tijd later 
werd ontluisterd door de omkoopaffaire... 
Standard was in 1981 ook de laatste Waalse 
bekerwinnaar. De lezer zal willen begrijpen 

dat deze gang van zaken zwaar woog op de 
arbeidsvreugde van de Waalse sportjoerna-
hsten. Gelukkig was er eerst Scifo en nadien 
IVlichel Preud'homme om hun een Gouden 
Schoen aan te bieden... 

Zo'n Luikse finale kan anders best meeval
len. Standard is eigenlijk nog met uit zijn graf 
opgestaan maar de Rouches boden zich 
zaterdag op Anderlecht to al met een legioen 
supporters aan. Het potentieel van de echte 
topklub is op Sclessin zeker nog aanwezig. 
In de voorbije weken heeft de ploeg van 
Kessler zich opnieuw tot subtopper ontwik
keld. De moeilijkste stap moet nog gezet 
worden. Honderd miljoen zullen amper vol
staan om te kunnen aansluiten bij de besten 
van dit land en dan zal er beter moeten 
worden gekocht dan in het recente verleden. 
Want Vos en [\/lolnar, om maar die twee te 
noemen, bieden hooguit een tijdelijke oplos
sing. 

I^et Club Luik is het anders gesteld natuur
lijk. Daar maakt men zich nooit illusies. Men 
koestert zich op Rocourt met graagte in de 
rol van underdog. Kan men zich taktisch en 
speltechnisch altijd alles veroorloven. Het 
moet ons van het hart: telkens we de ploeg 
van Wasseige bezig zien vragen we ons wie 
daarvoor sistematisch geld kan blijven neer
tellen. Neem Ernes, een onderschat talent, 
en Boffin uit die ploeg en er blijft geen 
greintje inspiratie of verbeelding meer over. 
Neen, geef ons dan maar de onvolmaakte 
door entoesiasme geschraagde aanvalsdrift 
van de broeders uit Sclessin. In dat spel is 
nog een hart herkenbaar. 

Ons voetbal kan trouwens best wat meer 
hart gebruiksn. Tijdens de jongste speeldag 
maakten tien van de achttien eerste klasse 
klubs weer geen doelpunt. Zoiets is toch niet 
normaal. Maar het is wel zover gekomen dat 
niemand zich er nog over verbaasd. 

ADVERTENTIE 

DE KDRTSTE \ ^ G NAAR MACHTIG SCHOTLAND. 

Begin uw reis naar Noord Engpland en Schotland al in Zeebrugqe 

ledere dag om 18 uur Om de volgende morgen fit aan te komen m Huil 

Prijs vanaf 4 900 BF H/T per persoon (Nog veel voordeliger 

voor mini retours, senioren, studenten, families, groepen, ) Alles 

inbegrepen 2 overtochten met telkens gereserveerde slaapplaats, 

5-gangen dineren uitgebreid (Engels) onlbi|t Aan boord tax free shoppen,van een goede film 

genieten, een avondje uit m de piano bar, de disco, of aan de speeltafels, hel kan allemaal 

Vraag uw gratis brochure bij North Sea Ferries Leopold II Dam 13 8380 Zeebrugge 

Tel 050/54 34 30 Fax 050/54 68 35 Of raadpleeg uw reisbureau j . j r - , r - i> / i ( , . M Y i A U \ ( ) ! S X C C L L C N C I ' 

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

EEN DUNNE SOEP 
Voor de niet meer zo pieplezers van deze 

rubriek, zal de song Always nog wel een 
betekenis hebben. Deze muziek werd gewei
gerd aan regisseur Steven Spielberg toen hij 
zijn film Always draaide, alhoewel de tekst 
heel toepasselijk is voor deze film. Always 
werd dan maar vervangen door Smoke gets 
in your eyes, wat dan dient als de song voor 
de minnaars Pete Sandich (Richard Drey-
fuss) en Dorinda Durston (Holly Hunter). De 
film zelf is een remake van A guy named Joe 
uit 1943, waarin Spencer Tracy en Irene 
Dunne de show stalen. Film speelt zich af in 
het midden van de brandblussers — vooral 
bosbranden in de Amerikaanse Nationale 
Parken — en zeer speciaal de vliegtuigen die 
boven de grote branden vliegen om daar hun 
vrachtje blusmateriaal te droppen. 

Spielberg slaagt er in, in enkele goeie 
scènes, de camaradie op de roepen, die in 
beroemde oorlogsfilms omheen piloten zoals 
daar zijn 633 Squadron en The Dambusters. 
IVIaar daar blijft het dan ook bij. Voor de rest 
is dit verhaal over piloot Sandich die verkeert 
met Dorinda, maar het gewoon niet kan laten 
erg gevaarlijke opdrachten te blijven uitvoe
ren en daardoor ook sterft, niet veel soeps. 
Als Sandich van zijn goeie engel Hap 
(Audrey Hepburn) terug naar de aarde mag 
om Ted Baker (Brad Johnson) te inspireren 
en hem ook verliefd te zien worden op „zi jn" 
Dorinda, zitten we volop in het tranerige, 
naïeve Amerikaanse sentiment, dat enkel de 
over-over-sentimentelen aan het janken kan 
krijgen. Een schitterende rol werd echter 
toebedeeld aan John Goodman (de dikkerd 
die steeds blijft verbazen door zijn lenige 
beweeglijkheid) als Al Jacky, eerst de vriend 
van Sandich en later leermeester en goeie 
geest van Baker. Jammer van het talent. 

In feite is Look who's talking van regis
seur Amy Heckerling een eindeloos herver
tellen van één en dezelfde grap. Dit maakt 
dat je na enkele minuten reeds murw bent, 
maar vermits de hele film negentig minuten 
duurt, heb je nog een hele lijdensweg af te 
leggen. Jammer voor John Travolta, die 
eindelijk de kans kreeg om te akteren en het 
dan ook uitstekend doet. Maar zelfs de 
generiek is gestolen van Woody Allen. Waar
over gaat het nu? De persmap zegt heel 
kort: Een hedendaagse komedie. MolNe, een 
jonge ongehuwde vrouw van in de dertig, 
zoekt naar een vader voor haar kind. Maar 
baby Mikey heeft wel beslist ook zijn advies 
uit te brengen. Degene die hij het liefst heeft 
is James, een taxibestuurder. James heeft 
alles wat nodig is: hij kan dansen, hij kan 
vliegen en maakt mama aan het lachen. Als 
Mollie maar kon horen wat Mikey haar pro
beert te zeggen... want als zij wacht tot hij 
leert praten, zal het misschien te laat zijn. 

Richard Dreyfuss kijkt toe hoe Brad Johnson zijn liefje Holly Hunter versiert. 

ADVERTENTIE 

— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

A N T W E R P E N : A N T W E R P S E S T E E N W E G 363 - 2500 LIER — 
TEL. 03 /480 .22 .51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINT-
S T E V E N S - W O L U W E — TEL. 02 /725 .20 .35 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 24 MAART ZONDAG 25 MAART MAANDAG 26 MAART 

BRT1 

10 301.0 op zaterdag; 16 30 Herrie in het casino, 
film, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tal<; 18 05 Plons; 
1810 Schoolslag, spel, 18 50 Kilimanjaro, )eugd-
nieuws, 19 20 Lotto- en jokertrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Vrouwenharten, mannendromen, serie 
20 25 Mensen van over het meer, TV-film 
22 00 Ongelooflijk, maar Bardi, mentalist Peters 
Pop show 
22 30 Nieuws 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 U kent met niet, maar..., tniier 

BRT 2 

14 55 Sport extra, atletiek en wielrennen 
18 40 Nieuwskrant, 18 45 Spiegel-ei, toer maga 
zine, 19 30 Nieuws 
20 00 Panorama, aktualiteiten 
20 55 Lava, humor 
21 25 Binnenskamers, kamermuziek 

vTia 
16 00 Ducktales, serie, 16 30 Transformers, se
rie, 17 05 VTM-Super 50, hitparade, 18 00 
Nieuws; 18 05 Flying doctors, serie, 19 00 
Nieuws 
19 30 Dierenplezier, kwis 
20 00 Levenslijn, slotavond 
00 00 Nieuws 

Ned 1 

13 00 Nieuws; 15 47 Musicadi Gloria, geestelijke 
liederen, 16 10 James Herriot, serie, 17 00 Pas
sage, info 17 30 Nieuws; 17 40 Passage; 18 26 
Weg van de Snelweg, bezienswaardigheden, 
19 00 Nieuws; 19 20 De Cosby show, serie, 19 50 
Holiday show, showprogramma 
21 26 A different world, serie 
21 57 Welles, nietes, diskussieprog 
22 43 Solo, meditatief progr 
23 00 Nieuws 
23 11 Tegenwoordigheid van geest, aktualiteiten 
23 57 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Transformers, serie, 16 20 
Take five, info, 17 25 Sledge Hammer, serie, 
17 50 Club Veronica compleet, jongerenprogr , 
18 15 Top 40; 19 00 Family Ties, serie, 19 25 De 
nieuwe nationale ideeenbus; 20 00 Nieuws. 
20 27 Empty nest, serie 
21 00 Tour of duty, serie 
21 50 Veronica Sport 
22 10 Zeldzaam, popmusical 
00 15 Nieuws 
00 20 The lightship, film 

Ned. 3 

09 00 Geschreven nieuws; 14 55 Studio sport; 
18 00 Paspoort Marokkanen; 18 30 Sesam
straat; 18 45 Jeugdjoernaal ekstra; 1910 Hol
lander voor de eeuwigheid, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 De ,,Sacré-avond", klassiek 
21 50 Swanson, ballet 
22 30 Studio sport 
23 00 Nieuws 

BRT1 

09 00 Yakari, serie, 09 05 Tom en TIna, tekenfilm, 
09 10 Seabert, serie, 09 35 Dommel, serie, 10 00 
Eucharistieviering; 11 00 De zevende dag, praat-
kaffee, 13 00 Sunday proms, koncert, 14 00 Oog
appel, ouderprogr, 14 30 3 uur Jessie, gevarieerd 
progr , 17 30 Van Pool tot Evenaar, dok , 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Van Pool tot Eve
naar, kwis, 18 45 Sportweekend I; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend II 
20 15 Aifa-papa-tango, sene 
20 55 Matlock, serie 
21 45 Blikvanger — ekstra, mode 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Abdijen der Lage landen, dok serie 

BRT 2 

15 45 Brabantse Pijl, wielrennen 
17 45 Autorennen, Grote Prijs van Brazilië 

VTM 

14 00 All the rivers run, sene, 15 00 Young harry 
HoudinI, film; 16 55 De kinderakademie; 18 00 
Nieuws; 1810 Tijdbo opl vijftig vadem, dok , 
19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Waiters verjaardagsshow, speiprogr 
21 30 Sanseveria, merkwaardige verhalen 
22 00 Nieuws 
22 30 The Left Hand of God, film 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

10 50 Te gast bij god, 11 00 Omroepparochie; 
13 00 Nieuws; 15 16 Vara matinee; 1616 Ho
ward's way, serie, 17 06 Een klas apart, sene, 
17 30 Nieuws; 17 36 Vroege vogels, milieu
nieuws, 18 10 Vara's kindennenu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Flying doctors, serie 
19 57 Twaalf steden, dertien ongelukken, serie 
20 32 Per sekonde Wijzer, speiprogr 
21 08 De octopus, serie 
22 48 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 18 De schreeuw van de leeuw, cabaret 
23 58 Museumschatten 
00 08 Nieuws 

Ned. 2 

09 15 Mimi, jeugdreeks, 09 30 De toren van Piz
zas, jeugdmag , 09 50 Wie Was je opa's opa, 
opa?, sene, 10 15 The Jeessie Mekreezie Show, 
show, 10 30 Gophers, sene, 11 00 Reiziger in 
muziek; 13 00 Nieuws; 19 00 Onrust, subkultu-
reel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Van Kooten en de Bie, satire 
20 32 Belevenissen, magazine 
20 58 Van Dis in de IJsbreker, praatprogr 
21 59 Atlantis, verkenning 
22 50 Now is the time, jass 
23 21 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Eredienst; 11 30 Omroep 
Fryslan; 12 00 Het Capitool, nieuwsanalyse, 
12 45 Moeder- en kindzorg... zo, of zo?; 16 50 
Kerkdienst; 17 48 Wilde ganzen; 18 00 Kompu-
ters in de klas, kursus, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Sjappoo, praatprogramma 
20 40 Het Europese Huls, diskussieprogr 
21 15 Profits from poison, dok 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 25 Bericht van de wilde ganzen 
22 57 Muziek In de Nederlanden 
23 25 Nieuws 

BRT1 

17 30 Sinja Mosa, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Plons; 1810 Draaimolen, kinderprog , 
18 20 Liegebeest, serie, 18 35 Kinderen van de 
hondsster, serie, 19 00 De ruimte In, dok serie, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitool, serie 
20 20 De drie wijzen, kwis 
21 00 Maria Van Damme, serie 
21 50 TOfSPORT, vrijetijdssport 
22 30 Nieuws 
22 50 Help klassiek! muziekprog 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 RIn, serie, 19 00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20.00 Uitzending door derden 
21.45 Anthems van Henry Purcell 

VTM 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 10 De Inspekteur Generaal, 
film, 16 55 Neighbours, sene, 17 30 Nieuws; 
17 40 Kro Kresj, 18 25 Opgeruimd staat netjes, 
jeugdserie, 19 00 Nieuws; 19 20 Maandagavond 
met van Wllllgenburg, praatprogr; 20 15 Ook dat 
nog, humor konsumentenprog 
21 05 De Brug, serie 
21 50 Honderd dagen zonder auto, reportage 
22 15 Brandpunt, aktualiteiten 
22 50 Bertus Aatjes, sprookje 
23 00 Nieuws 
23 10 Street Legal, serie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro Service Salon; 17 00 
Post, 17 03 Thundercats, sene, 17 30 Toppop 
gold; 18 05 Growing pains, sene, 18 30 Wordt 
vervolgd, tekenfilms en strips, 19 00 Avro sport-

Ranorama; 19 25 Ciao Italia, sportkwis, 20 00 
ieuws. 

20 27 De sterkste man van de wereld, krachtmee
ting 
21 43 Avro's televizler 
22 35 L.A. Law, sene 
23 25 Ontdek je plekje. Roermond 
23 40 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 
Deutsch direkt, kursus, 1800 Su solo ta grandi, 
mortret Elis Juliana, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, kindennfo, 
19 10 Teleac; 20 00 Nieuws. 
20 20 RVU/Mllleuberlcht 
20 25 De andere hoeksteen, homoseksualiteit 
20 52 De kop boven het maaiveld, dok 
21 20 Eigenaardig, column 
21 25 Muziek m de Nederlanden, kursus 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 Myte en bewustzijn, kursus 
23 35 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 27 MAART WOENSDAG 28 MAART DONDERDAG 29 MAART 

BRT1 

17 30 Sinja Mosa, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
talc; 18 05 Pions; 1810 Mijn ieven als..., kinder
mag , 1 8 35 Johan en Pierewlet, serie; 19 00 
Meesters van de animatiefilm; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitooi, serie 
20 20 Zeker weten?, praatprogr 
21 25 The Ricardo Huerta Story, humor 
21 55 Over mijn lijf 
22 30 Nieuws 
22 45 De verovering van het luchtruim, dok serie 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie; 19.00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Ommekaar, prostitutie 
20 50 Wie slim is, sorteert, info 
21.20 Sprechen Sie Deutsch, kursus 
21 45 De Vlaams-Natlonale Omroepstichting 
22 30 Jazz Middelhehn 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Island Son, serie 
21 00 Klasgenoten, Jan Schodts 
22.00 Nieuws 
22.30 The New Mike Hammer, serie 
23.15 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15.55 Welles, nietes, diskussie-
progr, 16 41 Ja natuurlijk ekstra, natuurdok, 
17 06 Kissy Fur, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 Ncrv 
sport op 1; 18 04 Disney Parade; 19 00 Nieuws; 
19 20 Bull's eye, speiprogr, 19 51 Anita and the 
kids of United Europe, Belgie 
20 15 Een tijd van oorlog, serie 
21 12 Songbook, showprogr 
22 09 Hier en nu, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Swing It again. Count Basie 
23 36 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwenmag, 
17 08 Het erfgoed Guldenburg, sene, 17 51 Het 
luchtruim overwonnen, dok sene, 18 51 Tik tak; 
18 56 De DD show, spelprogr , 19 26 Familie 
Oudenrijn, serie, 20 00 Nieuws. 
20.27 De eerste de beste, amusement 
20 29 De TV-dokter, advies 
21 30 De Tros-TV-show 
22 34 De TV-dokter, advies 
22 35 Tros aktua, aktualiteiten 
23 10 Oscar uitreiking 1990 
00 45 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 10 30Schooltelevisie; 15 05 Tele-
ac; 18 00 Flamingo, drieluik, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugd-
info, 19 10 Mens en klimaat, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Sport studio 
21.03 Jan Cos, gedramatiseerd portret 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 Klassieke mechanica, kursus 
23 25 Nieuws 

BRT1 

16 00 Hockey, jeugdfilm, 17 30 Sinja Mosa, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Kameleon, 
18 35 Bassie en Adriaan, sene, 19 00 UiUending 
door derden, 19 30 Nieuws. 
20 00 Baraka, lotenjshow 
21 30 De steek-er-wat-van-op-show, praatshow 
22 30 Nieuws 
22 45 Even diep ademhalen, serie 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

16 00 Schuif af, kinderprogr , 1 7 00 The real 
Ghostbusters, sene, 17 30 Cijfers en letters; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 De André Van Duin Show 
21 00 Edward & Mrs. Simpson, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star 
23 10 Wolf, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 Nederland te water, 
bruggen en veren, 15 30 Ronduit muziek, gospel
mag , 15 42 De Vos, natuurfilm, 16 30 Tom Sawy
er, tekenfilmserie, 16 54 De avonturen van..., 
sene; 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktualitei
ten, 18 28 Avonturenbaai, sene, 19 00 Nieuws; 
19 20 Ronduit praise, jongerenmag 
19 56 The Campbells, sene 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 Aaron Miller, sene 
21 25 De open cirkel, praatprogr 
22 20 Tijdsein 2, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 De automatische piloot, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 The North Star, film, 17 45 
Starcom, tekenfilmserie, 1810 B.O.O.S, kinder-
prog , 18 40 Countdown, pop, 19 25 Dei 2, sene 
20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, serie, 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 50 Veronica film & video, info 
22 35 Married with children, sene 
23 05 Tweede lijn, aktuele reportage 
23 30 Pin Up Club, erotiek 
23 50 Cash, beleggmgsspel 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Hol
landse nieuwe. Rappers, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugd-
info, 19 10 Van gewest tot gewest, info, 19 49 
Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Socutera, voorlichting 
20 25 Zondag weet je alles, TV-spel 
21 29 Vincent, ballet 
22 00 NOS-laat 
22 50 Studio sport 
23 55 Nieuws 

BRT 1 

17 30 Sinja Mosa, sene, 17 55 Nieuws, 18 00 Tik 
tak; 18 05 Plons, sene, 18 10 Draaimolen, kinder
progr , 18 20 Klem klein kleutertje, kinderprogr , 
18 40 De tovenaar van Oz, sene, 19 05 Korte 
film; 19 10 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Het Capitooi, pilootfilm 
20 20 Felice I, spelprogr 
20 55 De Prehistorie, muziekprogr 
21 25 Panorama, ?\tualiteiten 
22 30 Nieuws 
22 45 Première, nieuwe films 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel, voor migranten, 
19 00 Buren, sene, 19 30 Nieuws 
20 00 Concert, klassiek 
21 20 Oscars 1990, uitreiking 
22 40 Verwant, kunstmag 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 05 Thundercats, se
rie, 17 30 Lassie, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Santa Barbara, sene, 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, 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, serie, 17 05 Pugwall, jeugdserie, 
17 30 Nieuws, 17 41 Jules Unlimited, toegepaste 
techniek, 18 06 Vara's kindermenu; 19 00 
Nieuws; 19 22 De baas in huis, sene, 19 46 
Lingo, woordspel 
20 19 Zeg 'ns aaa, sene 
20 46 Fantastico, amusement 
22 04 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 30 Golden girls, sene 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, dok 
23 50 Natuurmonument 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro service salon; 17 00 
Post, voor de jeugd, 17 03 The real Ghostbus
ters, sene, 17 30 Toppop gogo; 18 00 Ontdek je 
piekje. Roermond, 1815 \^n huisschaker tot 
klubschaker, TV-kursus, 18 30 David de kabou
ter, sene, 19 00 Pauze TV, jongerenmag , 19 25 
Preferenties, spelprogr , 20 00 Nieuws. 
20 27 Cross Creek, film 
22 30 Van Gogh — een museum voor Vincent, 
dok 
23 15 Karel, praatprogr 
23 55 Voorheen van de rug af gezien, taal 
00 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 De 
waslijn, immigranten, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 
19 10 Press gang, serie, 19 35 Vogels kijken, 
dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubnek 
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 30 MAART 

BRT1 

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, hartewensen 
21 55 Het kapsalon, serie 
22 30 Nieuws 
22 50 Tijd is geld, ekon mag 
23 00 Malpertuis, film 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Sabel, voor migranten, 
19 00 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Filmspot, achtergrondinfo 
20 25 WO II, Stille waters, diepe gronden 
21 20 Het Europa van het Gulden Vlies, dok serie 

VIM 

17 05 Thundercats, serie, 17 30 Lassie, sene, 
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Santa Barbara, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van fortuin. 
20 00 Bompa II, sene 
20 30 Firefox, film 
22 30 Nieuws 
22 45 Sister Kate, serie 
23 25 Crime story, serie 
00 15 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 30 Jagers van het luchtruim, 
dok , 15 55 De vrijdag is anders; 17 30 Nieuws; 
17 40 Lekker weg, toer mag , 18 10 Kruispunt t v 
19 00 Nieuws; 19 20 Hints, spelprogr 

/ 00 Deze man... deze vrouw, sene 
20 55 Glad ijs, sene 
21 20 Brandpunt, aktualiteiten 
22 05 Het geheim van de Sahara, sene 
23 00 Nieuws 
23 10 Tegengestelde loyaliteiten, film 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Gloss, sene, 16 48 Voor-
jaars- en zomermode 1990; 17 38 De zee-la-
guaan, dok , 17 53 Tros aktua junior; 18 23 Tros 
popformule, 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 Tros aktua stport, Mexiko 
22 30 Tros sport 
22 55 Derrick, serie 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 09 00 Schooltelevisie; 16 00 Stu
dio sport; 18 00 Paspoort, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugd-
info,, 19 10 Graaf Duckula, serie, 19 35 Alan 
B'Stard, sene, 20 00 Nieuws. 
20 20 Jimmy's, sene 
20 50 Cinema 3, info 
21 00 Opening Van Gogh-jaar, dok 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Vuurwerk opening Van Gogh-jaar 
23 00 Kairouan, dok 
23 30 Nieuws 
23 35 Studio sport 

Mö«il««i Can^re en Sesan Hau^fStóre in .M^petiui»", de verflWng 
van ée fwitas4isclie romaft ym Jean Ray, vrl|<lag 30 «ftaart op TVt, oiij 
23u« 

ZATEBOAG 24 MAART 

THE LIGHTSHIP 
A!mt9i. liim «ft 1<m met Kiaös «daria 

Èrménim, ftóbert Oyvaii m Tom Bmèr, 
Alés, e«B onv^bel^ifjk vecNlei^aa^, 
wofïft <feor zijn va<j«- te«eiltg«^Bld { ^ 
he* }|<^ist*i|> waar ̂  teaptelft van i$. Op 
fiêö dag «ssrt» <te ké» ijsm&wiflg gegijh 
z ^ door 3 pacfefflïiscte ^ngeiers... 
g to i . t . om 8a,26) ^ ^ 

20NDAÖ 25 MAART 

THE LEFT HAND OF 
GOD 

D© AftWilkaanse piJooi jitrt oarstody 
^«rt tijdefts WO tl noer is ees uithoek van 
Cftim, Om zijn ïiachje te méd&n trekt iii 
cfe k^tm aan van em vsmjoorcie piies» 
Ier. Hij ̂ eaftzifn rol tsel zoveel overtul* 
g i ^ dat van hem mlJaketen wordew ver> 
mm. Aisarik> film aft 1955 raet Humati. 
my Sogart en Lee 4.ü<m. <VTI*, om 

MAANDAG 26 MAART 

HAREM 
Franse tifm «It 198S met Nastassia 

Kinstg, 8eft Kisgsley a i Dennis Soktóoa 
Oietw, een 2etfstaa(Sge loage vrauew, 
ïvwcR in Mew Vork giadnapt cfoor de 
he^rs van eeftAralssche prins, 
ffllBf, om 2ea.dSt 

OÏNSOAG 27 MAART 

VIVE LES FEMMES 
Bos ts een verviroed rokkenjager. ZtjR 

tjeste vrjend en buurman Mamtnouth is 
erg trfi} met <te veroveringes va» Bos 
maar z ^ fs Hf te schuchter om op de 

vereiertoef te trekker). Nu ze santea op 
valaintte gaan «si U\ tiet "tocfe ook eens 
pt0t>etm„. Frauseiim uit 1984 niet *«au* 
ïice Riech, Mmi öiroud en Catherine 
ieprince, PTi-TVi, m ma.m 

WOENSDAG 2S MAART 

U MORT EN DIRECT 
Pmnse ilm öit 1S79 met fkmf ^t^tm-

der, Harvey Kstet en Hairy Dean Slarh 
ten. In een luturfst!s<^e weietd k(̂ Jgt <te 
ionge KathesnevaniiaarilEiSerte N>ren 
dat aj nog «lechte etttele laëeèn te teven 
heeft, tJe dtrekteer vm een W^tatlon 
steft t>aar voor tegen een enorrae geldettj» 
ke beloning fiaar doodstrijd rechMreeks 

DONDERDAG 2S MAART 

C R O ^ CREEK 
ien jor^è \iwuw (Stety ^eei%u^eft) 

breekt m^ haar eentwige imm m Stew 
>fe*< Zij iaat ie<lereeni8n eöles In desteek 
en itóstigt zich in 0m onhe^rgzaarö 
gebied In Fiomta. Daar wil 2IJ zicti volle
dig wijden aan im schrfven N̂ r> een 
Ijoeli,.. Amerik. Sim \M 1Ö83, naar de 
memoires van yarjorie Kinnen flawBrtga, 
jHeé. %,emmusn 
VRIJDAG 30 MAART 

MALPERTUIS 
Waams-Frane-öüitse lom uit t&72 naar 

h ^ gellknasjige boek smn Jean *^y. ^ 
longe zeeman Vain vindt z p zuster in 
iiet gettei8ö3iir»gB tttiis W^pértiês, ««ar-
vm detoewKsers opeen vresmcfe manier 
geteld vwrdert door de oude, stervende 
Cassa«i», O * Yann raakt verstrekt In 
een net wtn itï^iges e» i«wgens. Met 
ötsm Welies, $ Ü S ^ Hampshire en 
Jeaf»-Pierre CaaiKl. ^ f t t % mt 23ö.) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Op 1 maart werd Nand Vermant begraven 
in de St.-Jan-Baptistkerkte Tisselt. De aarde 
werd niet uit haar baan gedreven. De bleke 
zon van die dag verloor niets van haar licht. 
Zal je in de geschiedenis ooit de naam Nand 
Vermant terug vinden? Hij is immers maar 
de zandkorrel van zijn bestaan... En toch wil 
ik over hem schrijven. Zijn beide kinderen 
hadden hem graag ,,de laatste eer" bezorgd 
van het oud-strijderspark van de Tisseltse 
begraafplaats. Dat had hij verdiend, zo von
den ze. Goed 21 jaar geworden, vervulde hij 
in 1936 zijn piottentijd, mét wederoproeping, 
mét mobilisatieperioden in '38, in '39. De 
verwarde 18-daagse veldtocht beleefde hij in 
een vervoereenheid. De gruwel van de oor
log ontvlamde zijn rechtvaardig gemoed. Nr. 
5869 zou zijn weerstandsnummer worden. 
Hij vertelde niet veel over die periode. Hij had 
maar zijn plicht gedaan: 25 maanden lang 
gedurfde en verantwoorde weerstandsplicht. 
Dan bracht datzelfde ,,gemoed" hem bij de 

ontmijningsdienst, tot de ontbinding ervan. 
Wie denkt nog aan hen ? 21.000 ton oorlogs
tuig ruimden de ontmijners op; 465.000 mij
nen en meer dan 200.000 bommen ontregel
den ze. Hij overleefde deze moordende mas
sa. Maar 78 kameraden sneuvelden in die 
prille vrede en 171 werden gekwetst... 

Tekende dit drama zijn leven ? Wie zal het 
zeggen? Zijn grote gedrevenheid naar recht 
groeide nog in die tijd. Die zin zou zijn leven 
beheersen. In die geest werd hij lid van VOS. 
De Vlaamse zelfstandigheid trok hem aan. 
Ook daaraan gaf hij zijn woord. En zijn 
gegeven woord was hem heilig. Een half jaar 
lang verzorgde hij, dag-na-dag, 't grote af
scheid van zijn vrouw. Nog in die rouwperio
de stond plots zijn beste vriend in huis. Ook 
hij was getekend door die grote ziekte. Hij 
voelde zich reeds aan d'overkant... Wat zou 
er met zijn zieke vrouw gebeuren ? En weer 
stond Nand bereid. Twee jaar lang, met 
harte. 

Op 27 februari stond dat grote hart stil; te 
vroeg... En beide kinderen wilden Nand 
eren, zoals het kinderen past. Maar tussen 
die droom en die daad stonden lidmaat
schappen, vooroordelen en millimetergere-
deneer in de weg. Op het erepark mocht het 
niet — de plaatselijke „bond" behield zich 
het begraafrecht voor. Het Bestuurskollege 
zweeg. VOS was „zwart" vond het meest-
begenadigd personeelslid! En zelfs met de 
keuze van de begrafenisondernemer zat de 
familie fout. In een tijd dat elders geestelijke 
krachten muren slopen, apartheid opheffen, 
staatsgrenzen doen wegvallen, leven in Tis
selt lieden die Brabant erg klein houden. Dit 
weze geen „aanval" tegen Tisselt of tegen 
Brabant, in heel Vlaanderen immers spelen 
zovelen voor dwerg. 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 

maandag 19 maart j . l . heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabnëls volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers. 

Het VU-partijestuur besprak tijdens haar verga
dering de malaise binnen het gerechtelijk apparaat, 
het gunstig IMF-rapport en het tussentijds verslag 
van de interministeriële konferentie over het mi
grantenbeleid. 

GERECHTELIJK APPARAAT 
Naar aanleiding van de manifeste malaise bin

nen het gerechtelijk apparaat meent het VU-partij-
bestuur dat de politieke verantwoordelijken drin
gend beleidsmaatregelen dienen te nemen tenein
de een verder wegzakken van de rechtsstaat te 
voorkomen. 

Als eerste oorzaak dient het sisteem van de 
politieke benoemingen en bevorderingen in de 
magistratuur en in de politie- en rijkswachtdiensten 
aangewezen te worden. Hieraan dient onmiddellijk 
een einde te worden gesteld. 

De reeds enige tijd aangekondigde, en binnen 
het regeerakkoord voorziene kontrole op de politie
diensten en op de inlichtingendiensten Is volgens 
de VU een onmiddellijke noodzaak. 

Rekening houdend met de eisen van het heden
daagse politiewerk moet een wet op de politiefunk-

tie, geldend voor iedereen die aan politie doet, de 
rechten en de plichten van zowel de politiebeambte 
als van de burger vastleggen. 

De politiediensten moeten verder verlost worden 
van hun verouderd kader en omgevormd tot een 
moderne aangepaste openbare dienst. Het is voor 
de VU vanzelfsprekend dat het militair statuut hier 
niet thuishoort. Het zou verkeerd ziin en onaan
vaardbaar om de fouten van enkelen over te dragen 
op de korpsen zoals, sommigen maar al te gretig 
trachten te doen. De Volksunie waardeert ten 
zeerste de inspanningen van het overgrote deel 
van de korpsen dat in veelal ondankbare omstan
digheden moet opereren. 

Het VU-partijbestuur laakt echter de schijnheilige 
houding van diegenen die steeds verontwaardigd 
steigeren bij de vaststelling dat er korruptie op alle 
vlakken aanwezig is, dit terwijl de realiteit deze 
vaststelling dagelijks bevestigt. 

Het VU-partijbestuur wenst kamerlid Hugo Cove-
liers tenslotte geluk met de onverdroten inzet en 
vasthoudendheid die hi) in de bendekommissie ten 
toon gespreid heeft. De VU venwacht dat er alles 
aan gedaan zal worden om alsnog klaarheid te 
brengen in de bende-dossiers. Zoals de zaken er 
nu voorstaan lijkt het er voor de publieke opinie op 
dal er ofwel teveel, ofwel te weinig gezegd is. 

De VU nam verheugd kennis van het IMF-rapport 

KIJK, 
VNOS OP DE BUIS 

Dinsdag 27 maart verzorgt VNOS een laata-
vonduitzending op BRT 2, omstreeks halftien. 

Bij het begin van de lente richten wij de kijker 
op ons Vlaams leefmilieu. En daar is het niet zo 
rooskleurig mee gesteld. Gedurende maanden 
bereidde een VU-werkgroep o.l.v. volksverte
genwoordiger Frieda Brepoels een aktieplan 
„Meer doen voor groen" voor. Op de.eerste 
lentedag werd het aan de pers voorgesteld. Het 
levert een aantal voorstellen om de kwaliteit 
van onze I leefomgeving radikaal te verbeteren. 
Water, afval en landschapsbeheer zijn de te-
ma's waarrond in de volgende maanden zal 
gewerkt worden door de kaderleden en de 
mandatarissen. 

„Meer doen voor groen" is een reportage 
over dit aktieplan, met de volksvertegenvtóordi-
gers Brepoels, Caudron en Vervaet en senator 
Geeraerts. 

Verder is er een uitgebreide aktualiteitsru-
briek met o.m.: 

— de bekroning van de aktie „Naaimachines 
voor Burundi" met o.a. minister A. Geens; 

— het voorstel van dekreet van Daan Vervaet 
tot regeling van het woningbestand; 

— het ,,Vlaams" karakter van het straat
beeld in Leuven; 

— een gesprek met VU-voorzitter J. Ga
briels. 

Tot slot brengt VNOS een uitgebreid verslag 
van het 53ste Vlaams-Nationaal Zangfeest te 
Antwerpen. Het Jïangfeest bekeken door de bril 
van wie het mee-,,maken". 

,,De Grenzen voorbij", dinsdag 27 maart om 
21U.30 op BRT 2 in de VNOS-uitzending. 

over België. Dit rapport bevestigt nuchter en zake
lijk de stellingnamen van de Volksunie. De sanering 
loopt, wat men er ook van zegt en schrijft, rechtlij
nig door. Het blijkt dat een tweesporenbeleid verder 
vereist is, nl. zowel op sociaal als op fiskaal vtak. 
Met het oog op de begroting voor '91 wenst de VU 
dat de regering beide oogmerken aanhoudt- een 
verdere sanering door radikaal te snijden in alle 
oneigenlijk gebruik, zowel in de sociale sektor als 
op het vlak van de fiskaliteit. 

MIGRANTENBELEID 

Het partijbestuur nam kennis van het tussentijds 
verslag van Vic Anciaux over de interministenële 
konferentie inzake migrantenbeleid. 

De VU wenst hierbij volgende opmerkingen te 
formuleren: 

— betreffende de nationaliteit beklemloont de 
Volksunie dat deze het orgelpunt van de integratie 
moet zijn, en geen stop op weg naar de integratie 
Het gerechtelijk onderzoek betreffende de ,,mte-
gratiewil" mag geenszins afgeschaft worden. 

— betreffende de Raad voor de Islam stemt de 
Volksunie in met het voorstel om een Adviesgroep 
van Wijzen uit de Muzelmaanse Gemeenschap op 
te richten als gesprekspartner, i.p.v. een van bui
tenaf gedingeerde Islamraad. 
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AFDELINGEN BEZOEKEN 
HET BARRIKADENPLEIN 

Wij zijn niet gehuisvest in een toren van glas, staal en beton. 

Toch is het „Barrikadenplein nummer 12" een glazen huis. 

Vraag het maar aan de afdeling Aalter en de delegatie uit Bonhelden-Rijmenam die ons 

op 17 februari j . l . een bezoekje brachten... 

BIJEENKOMST 
VU-VROUWEN 

Zaterdag 24 maart treffen de VU-vrouwen 
elkaar voor tiun jaarlijkse ontmoetingsdag. 
Plaats van afspraak: Parocfiiefiuis St. Ja
cobs, Goudstraat 35 te Gent. 

De ontmoeting start om 10u. met een 
toelichting van senator Walter Peelers 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-medew/erkster 
en raadslid te Herent over haar boek „Lotge
notes". De slottoespraak is van VU-onder-
voorzitter Annemie Van De Casteele. 

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

FW-
VROUWENWEEKEND 

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen or
ganiseert van vrijdag 4 mei tot zondag 6 mei haar 
zesde FW-Vrouwenweel<end'm het Kultureel Cen
trum van Alden Biesen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

— vrijdagavond: historische rondleiding Alden 
Biesen; 

— zaterdagvoormiddag: werksessie ,,het ge
bruik van drukwerk en grafische vormgeving in het 
sociaal-kultureel vormingswerk" door M. Luyten 
(VCVO); 

— zaterdagnamiddag: bezoek aan de Voer
streek ; 

— zaterdagavond: kwis-muziekavond met Gust 
Teugels; 

ABONNEMENTEN
SLAG '89-'90 

Men zou kunnen spreken van een status-quo aan 
de top, ware het niet dat Luk Van Biesen, Pierre 
Vos heeft bijgehaald. 

Bert Anciaux maakt verwoed jacht op de „grote 
vijf". 

Het arrondissement Tongeren-Maaseik heeft de 
helft van het streefdoel bereikt terwijl Halle-Vilvoor-
de naar de kaap van de 100 nieuwe begint te 
lonken. 

Brugge is opnieuw over Hasselt gewipt en Aalst 
Is de voorlaatste plaats kwijt. 

WERVERS 

11. 

13. 
14. 

16. 

Ward Herbosch, Wommelgem 29 
Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde 24 
Pierre Vos, RIemst 23 
Rob Geeraerts, Laakdal 20 
Wim Duys.Broechem 19 
Bert Anciaux, Brussel 15 
Liske Vanhorenbeek, Hofstade 12 
Walter Storms, Lovendegem 9 
Anny Lenaerts, Wilrijk 8 
Jan Strynckx 8 
Willy Kuijpers, Herent 7 
Patrick Minnaert, Gent 7 
VU-Haacht 6 
Georges Raes, Ledegem 5 
Bert Verleysen, Munsterbilzen 5 
Rita Borremans, Geraardsbergen 4 
Maurits Passchyn, Meise 4 
Willy Putzeijs, Lummen 4 
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 4 
Jacques Vander Haeghen, Oudenaarde 4 

ARRONDISEMENTEEL 

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

10. Oostende-Veurne-Diks-
muide (10) 
11. Gent-Eekio (11) 

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

Nieuwe % t.o.v. 
streefnorm 

47 
89 
38 
24 
33 
25 
22 

101 
31 

27 
52 
43 
20 
20 
18 
25 
6 
5 

50 
43,6 
42,7 
39,3 
37,9 
36,2 
32,8 
32,2 
29,8 

29 
27,4 
26,9 
23,3 
22,2 
21,7 
17,9 
17,6 
14,3 

.31,3 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Totaal 626 

(*): plaats vorige week. 

— zondagvoormiddag: keuze 1; met de bus naar 
Brussel betoging AV '90 of keuze 2: biotoopwande
ling in de omgeving. 

Wie het hele weekend blijft, betaalt 2.450 fr., 
alles inbegrepen. Wie met de bus meerijdt naar 
Brussel betaalt 2.200 fr. Inschrijven per dagdeel is 
mogelijk. 

Inschrijven en alle praktische inlichtingen: FW, 
Bennesteeg 2, 9000 Gent. Tel. 091/23.38.83 (kan
tooruren). 
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VIERDE OEVERVERBINDING ANTWERPEN 
MAART 

23 SCHOTEN: Voordracht door Elisabeth Marain 
over Rosalie Niemand en Kameraad Diktator Om 
20u in Kasteel van Schoten Inkom leden-FVV-
CMB-CC 100 f r , met-leden 150 fr Org FVV-
Schoten 
23 BOECHOUT: Debat over subsidiering van het 
lokaal jeugdbeleid In het Gildenhuis te Boechout 
Met Herman Lauwers en 4 andere parlementairen 
Moderator Kris Zeuwts Gratis inkom 
23 RIJMENAM: Arrondissementele VU-kvî is in 
lokaal St-Maartensberg Inschrijven per 4 of 5 
deelnemers via 03/482 11 93 Org Arr Mechelen 
Aanvang 20u 
24 BOECHOUT: VU-Ledenfeest m het Gilden-
huis te Vremde om 20u Eregasten Vic en Bert 
Anciaux 
24 BRASSCHAAT: Wakkere Bal, dans- en bab
belpartij Feestzaal Melkerij Peersbos, Bredabaan 
93 Org VU-Brasschaat 
26 BOECHOUT: VU-Ledenvergadering in De Pe
likaan, te Vremde om 20u Bespreking kongrestek-
sten 
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-
handskledij 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 850-8808850-841 n v V A G voor 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 

2 AARTSELAAR: Roemenie-avond met Willy 
Kuijpers Met filmopnamen Om 20u in taveerne 
Rodenbach, Kapellestraat 19 Inkom 50 fr Org 
VUJO-Aartselaar 
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 Om20u in het 
VNC Berlarij 80 te Lier Inkom 50 fr Org FVV-Lier-
Koningshooikt 
6 KONTICH: Jongerengebeuren distrikt Boom-
/Kontich m m V VUJO Zaal d' Ekster om 20u 
7 ANTWERPEN: Protestwandeling langs de 
kade ,,voor een schone Schelde" Vertrek 14u aan 
Metallungie Hoboken, aankomst Steenplein rond 
16u Org Vlaanderen 2000 Verdere info bij Arnold 
Peeters, Thaliastr 14 (03/322 20 14) 

7 ANTWERPEN: Vanaf lOu is een rondleiding 
voorzien in het Archief en Dokumentatiecentrum 
van het Vlaams-nationalisme (ADVN), Minderbroe
dersstraat 24 te Antwerpen Deelname is gratis 
Info en inschrijven bij Vakbel (091/23 01 36 — 24u 
op 24) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Vraagt dringend werk Free-lance 
Mannequin (vr), 25 jaar, zoekt werk als mannequin 
of als onthaaljuffrouw in Brussel of Vlaams-Bra-
bant Perfekt tweetalig Kontakteer dringend ka
merlid Daan Vervaet, tel 02/519 86 94 (7u 30-
12u) Ref 9030 

TE ANTWERPEN? 
Stad en haven geraken stilaan versmacht in de 

omhelzing van de files op de Kleine Ring Tijd en 
geld worden wachtend verspild De Liefkenshoek-
tunnel brengt geen echte verlichting voor Antwer
pen Het spoortransport moet verder door Kenne-
dytunnel en op ringspoor geperst worden omdat 
men in die tunnel geen spoorkoker voorzag Kort
om, zei Fonne Cnck, het wordt de hoogste tijd dat 
Antwerpen in het kader van zijn Globaal Struktuur-
planning resoluut ijvert voor een vierde oeverver
binding ten noorden van de stad Willen we zelfs 
blijven rijden rond Antwerpen dan moeten we nu 
durven vooruitzien' En moet de stad het voortouw 
nemen om tram -i- trein + bus samen te zetten aan 
de planningstafel 

Clara Govaert pikte hier op in door resoluut 
voorrang te geven aan de zwakke weggebruiker en 
het gemeenschappelijk vervoer Als het zo is dat 
velen in de kernstad komen werken en ,,ergens 
anders gaan leven" waarbij hun achtergelaten auto 
hinderend werkt, dan zijn er ook drastische maatre
gelen nodig De kern van stad en distrikten moet 
met autovrij maar beter parkeervrij met vooral 
trager verkeer voorrang geven met vrijbanen aan 
voetganger, fietser en gemeenschappelijk vervoer 
Daarom ook het voorstel van globale invoering van 
de zone 30 en vertrekkend daarvan aanpassing van 
alle infrastruktuurmaatregelen hieraan Goed ge
zien van Clara, het is meer dan tijd i 

OCMW-BEGROTING DRUKT ERG! 

Fonne Cnck sloeg nagels met harde koppen bij 
de OCMW-begroting elke Antwerpenaar zal 4 688 
fr moeten bijleggen, 3 maal meer dan andere 
Vlamingen dat doen Hij voorspelde echter dat dit 
nog sterk onderschat is omdat het OCMW op 24 
uren tijd 290 miljoen op stadsbevel moet schrap
pen De zieken en de bejaarden krijgen nu al veel 
minder dienstverlening Eindvoorspelling van Fon
ne IS dat in 1990 de Antwerpenaar totaal meer dan 
3 miljard of per hoofd meer dan 6 300 fr zal moeten 
bijleggen Dit is zelfs geen begroting maar enkel 
een dure nepfacade waarachter al te veel miserie 
verstopt wordt en die afgewenteld wordt op de 
machteloze burger 

Dirk Stappaerts besloot zijn KJT-betoog met lof 
over gepresteerd artistiek werk, vragen rond toe
komst en financiering ervan door enkel deze stad 
per inwoner bedraagt de bijpassing 203 fr Hier 
wordt echter wel puik werk voor de ganse Vlaamse 
jeugd geleverd 

Het bezoekersaantal van de KNS daalt, het tekort 
stijgt tot gemiddeld 15 miljoen per stuk, de stadsbij-
leg gaat omhoog en dat resulteert in 260 fr 
jaarlijkse bijpasing per inwoner Dus hoogste tijd 
voor een zakelijk gesprek met elk verantwoordelijke 
en elk betrokkene, ook de artistieke, om dit,.dos
sier KNS" te bespreken en een urgentieplan met 
echt konkrele maatregelen uit te werken Anders 
valt het doek vanzelf op het Teaterplein 

ANTWERPEN KULTUURSTAD 1993 
UTOPIE? 

Akkoord, 1993 is een eervolle opdracht waar 
Antwerpen zich kan profileren met alleen als metro
pool, maar ook als kulturele hoofdstad van Vlaan
deren en nederlandstalig centrum in Europa 
Maar dat betekent een duidelijk koncept en ook 
er aan werken vanaf vandaag Konkreet dus schif
ten in de veelheid van initiatieven, zorgen voor 
planning en wetenschappelijke aanpak tegelijker
tijd met een realistische begroting en echt profes
sionele aanpak van een brede sponsoring Enkel 

dan zal 1993 blijvende lokale resultaten hebben op 
het gebied van stadsverfraaiing, restauratie van 
historische gebouwen, verkeerssituaties, artistieke 
opdrachten, kunstverwerving en internationale uit
straling Antwerpen is verantwoordelijk voor gans 
Vlaanderen 

KANSARME DISTRIKTSDEMOKRATIE 

De distriktsraden verkommeren en verworden tot 
praatkaffees voor pers met stadsbestuur Een unie
ke vorm van integrale demokratie dreigt hierdoor 
verloren te gaan Distriktsraadsleden, zo stelde 
Clara Govaerl terecht, voelen zich op zijn minst 
gepasseerd omdat beroep doen op servicetelefoon 
voor de burger sneller helpt i Het klopt dat de bal bij 
het parlement ligt, het is echter dringend nodig dat 
vanuit Antwerpen allen samen druk uitoefenen 
opdat eindelijk wettelijke erkenning komt van de 
distriktsraden Dan kan er weer gewerkt vrorden 
en beperkt zich alles met tot een adviesorgaan met 
weinig inspraak 

Clara Govaert stelde dat nieuwe recyclagepar-
ken mooi zijn, maar ook dat ze eigenlijk weinig 
oplossen omdat er slechts 1 park komt per 50 000 
inwoners Wil dat echt renderen dan moeten zij 
allen hun huisvuil scheiden, opslaan en wegbren
gen Daarom pleitte zij ook voor selektieve opTialing 
in enkele proefwijken De burger moet de kans 
krijgen zijn (eigen) huisvuil te recycleren en zo de 
algemene huisvuilberg te verkleinen 

Hugo Hermans 

BORMSHERDENKING 
TE MERKSEM 

De traditionele Bormsherdenking, ingericht door 
het Borms Dokumentatie en Aktiecentrum (BDAC), 
gaat dit jaar door op zondag 22 april 1990 te 
Merksem-Antwerpen 

Om 12u 15 plechtige herdenkingsmis in de 
St Franciscuskerk aan de Bredabaan te Merksem, 
opgedragen door z e h D De Smedt, homilie door 
pater Marcel Brauns 

Na de mis optocht naar het graf (gemeentelijk 
kerkhof) 

13u 15 Bloemenhulde aan het graf met bezin-
ningstoespraak door Wim Van Onckelen, voorz 
dagelijks bestuur BDAC 

Met medewerking van het SMM Scheldekoor 
Antwerpen, de Vlaamse Volksharmonie, Antwer
pen en VNJ-Antwerpen 

NIEUW VU-BESTUUR 
TURNHOUT 

De afdeling Turnhout heeft tijdens een algemene 
ledenvergadering een nieuwe bestuursploeg verko
zen Volgende funkties werden verdeeld voorzitter 
wordt Jan Tollenaere, ondervoorzitter Herman 
Schaerlaekens, sekretaris Dirk Mertens penning
meester Francine De Witte, leden en abonnemen
ten Frieda Adams, jongerenwerking Sam Van Cle
men en bestuurslid Roger Cavents Verder maakt 
gemeenteraadslid Tuur Robberechts deel uit van 
het bestuur De nieuwe ploeg staat voor een grote 
uitdaging maar met een dergelijke eensgezinde 
groep moet het lukken 
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ADVERTENTIE: 

JEF VANDERHEYDEN 
OVERLEDEN 

In Hove is afscheid genomen van Jef 
Vanderheyden die na een langdurige ziekte 
op veel te jonge leeftijd overleed. 

Jef zetelde zes jaar voor de VU in de 
gemeenteraad. Hij was een stille maar aan
dachtige man. Bij zijn zeldzame tussenkom
sten was het gewoonlijk muisstil in de raad. 
Hij kon vriend en tegenstander overtuigen 
door zijn gevat, cijfermatig en eerlijk betoog. 
Als expert-boekhouder was er niet één in de 
raad die rekeningen en begrotingen beter 
kon doorgronden dan Jef. Hij was een rust-
brenger in de soms erg rumoerige VU-frak-
tle. 

Als rechtlijnige en geboren flamingant 
klonk zijn ja steeds ja en was zijn neen dan 
ook een vierkant neen. In zijn huisgezin was 
hij de gezellige en familiale echtgenoot en 
vader. 

Over zijn verbeten strijd en persoonlijk 
lijden liet hij niets los. Ook beroepshalve 
werd hem en zijn gezin heel wat onrecht 
gedaan. Dat verwerkte hij ook alleen. Zijn 
vele vrienden binnen en buiten de VU zullen 
het leed van vrouw Magda en de kinderen 
proberen te milderen. 

EDEGEM ZINGT 
Na de zevende volkszangavond te Edegem, 

werd de datum voor 1990 afgesproken in maart. 
Omwille van het Vlaams Nationaal Zangfeest dat 
vanaf dit jaar naar maart wordt verschoven, hebben 
de organisatoren te Edegem hun datum ook moe
ten verplaatsen. 

De 8ste Volkszangavond „Kom, zing met mij" 
gaat door op zaterdag 28 apnl a.s. om 20u in de 
feestzaal van het Elzenhof, Kerkplein te Edegem-
Elsdonk. 

Aan deze zangavond werken mee' Connie 
Neefs, De klaroentjes. Het Moezeltje e.a. Algeme
ne leid'ng. Gust Teugels. 

Toegangskaarten aan 150 fr. zijn te bekomen bij 
J. Engelen, Romeinse Put 100, tel. 03/457.11.51. 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 
VAN ANTWERPEN 

PLAATS VAN 
DIETIST(E) 

De plaats van dlëtist(e) wordt open-
verklaard. 

Zij staat open voor mannelijke en vrou
welijke kandidaten. 

Aanvangswedde: 51.219,- fr. bruto per 
maand (te verhogen met standplaats
toelage of haardgeld). 

De kandidaten moeten de Belgische 
nationaliteit bezitten. 

Leeftijdsvoorwaarde; de leeftijd van 45 
jaar niet overschreden hebben op 
17.4.1990. 

Diplotnavereiste: 

houder zijn van een diploma van gegra
dueerde in de diëtiek, afgeleverd door 
een erkende instelling voor parame
disch hoger onderwijs van het korte 
type met volledig leerplan. 

Bij overgangsmaatregel komen even
eens in aanmerking de houders van 
een diploma van diëtist(e), afgeleverd 
door een hogere technische school van 
de 1 = graad of door een inrichting voor 
technisch onderwijs gerangschikt in de 
categorie A l . 

Er wordt een werfreserve aangelegd 
met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Verplicht inschrijvingsformulier en 
examenprogramma te bekomen op de 
7de Directie-Personeelszaken van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39 te 
2000 Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 

De kandidaturen dienen toegekomen te 
zijn op het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwerpen uiter
lijk op 17.4.1990. 

LIMBURG 

Ca//' T^^al ffc^ft 

~C'ambriHus' 
ktoJisUritfaat 3 3Ó90 Bree 

•ÏL J D 

MAART 

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 Eetfeesl 
vanaf 19u. W K : 300 fr., kassa 400 fr. Keuze uit 
twee heerlijke schotels. Iedereen welkom. Org.: 
VU-Bree. 
25 MECHELEN: VU-Mechelen heeft kaarten ter 
beschikking voor ANZ. Info bij Wilfried Van Assche 
(015/41.35.73) of Toon Pans (015/41.18.88). 
25 MAASEIK: Naar Zangfeest met bus. Reis + 
inkomkaart 350 fr. (inkom = 250 fr). Studenten 
betalen enkel inkom (reis gratis), -12 jarigen volle
dig gratis. Inschrijven bij V\/. 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 üdo te Ziehen-Bolder vanaf 
19U.30. Inschrijven bij bestuursleden vóór 1 april. 
Iedereen welkom. Org.: Nieuw en VU-Riemst. 
8 MAASEIK: Vertelnamiddag over dr. August 
Borms, om 15u. in de Oase (Dorne). Org.: IJzerbe-
devaartkomitee Maaseik en VVVG-Maasoeter. 

VU-HERK-DE-STAD 
EN HET VLAAMSE 
PARLEMENT 

De Volksunie van Herk-de-Stad hield een bor
denkampanje met als tema ,,Vlaams Parlement 
NU". Hierbij werd gebruik gemaakt van mooie en 
opvallende affiches uitgegeven door Volksunie-arr. 
Aalst!), die op een aantal strategische plaatsen in 
Herk-de-Stad werden gezet. Dat de borden niet 
onopvallend bleven, bleek uit de eerste reaktie van 
de plaatselijke bewoners. 

Met deze aktie willen we als VU-Herk-de-Stad 
Ijveren voor een snelle oprichting van het Vlaamse 
Parlement en voor de volledige realisatie van de 
derde faze van de staatshervorming, zoals dat door 
onze partij reeds voorgesteld is. 

W/at het Vlaamse Parlement betreft, is het over
duidelijk dat de huidige toestand moeilijkheden 
schept, die vermeden kunnen worden door in 
Vlaanderen een eigen Vlaams Parlement te verkie
zen. 

Over de derde faze kunnen we kort zijn: die moet 
er volledig en onvoonwaardelijk komen. Dan pas 
zullen we als Vlamingen de kans hebben zelf over 
Vlaanderen te beslissen. 

Door onze affichenaktie wijzen we de inwoners 
van onze gemeente op één van onze eisen uit het 
pakket van de derde faze: door Vlamingen verko
zen Vlaamse volksvertegenwoordigers die ijveren 
voor een beter Vlaanderen. 

— GEZOCHT — Vraagt dringend werk: Bediende-
/verkoopster (vr.), geboren 1960; talenkennis: Ne
derlands, Frans, notities Engels, Duits. Typen, 
basiskennis Telefax. Zoekt werk in korte omgeving 
van Halle. Kontakteer dringend kamerlid Daan 
Vervaet, tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref.: 9029. 
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DRIE TREFFERS 
TE HASSELT 

VU-arrondissement Hasselt organiseerde drie 
uitgebreide arrondissementele raden voor haar 
kaderleden Meester Frans Beert kwam als eerste 
ons als een vurig paardje inwijden in de staatsher
vorming Walter Peeters gebruikte zijn kennis als 
parlementair en als huisarts om ons inzicht te 
verhogen over een netelig ondenwerp als abortus 
Van gewezen diplomaat Hans De Belder kregen wij 
de primeur van zijn reis naar de Sovjet-Unie, enkele 
dagen voor het in de kranten verscheen 

Ondertussen staat een vierde ontmoeting op 
stapel VU-fraktievoorzitter in de Kamer, Herman 
Candnes, zal een uiteenzetting houden over 
„Vlaanderen voor de Europese uitdaging" Na elke 
spreekbeurt is er uiteraard gelegenheid tot vragen 
stellen 

Te weinigen onder ons beseffen dat de Volksunie 
zulke mensen in haar rangen heeft i 

VU-OPPOSITIE 
AKTIEF IN MAASEIK 

ledere Gemeenteraad zorgt de VUVB-fraktie 
voor bijgevoegde punten op de agenda Zo werd nu 
een voorstel aangebracht om een meerjarenplan 
rond wegenis- en rioleringswerken vast te leggen 
Verder werden ook de twee Ankermomenten verde
digd nl het toegankelijk maken van openbare 
gebouwen voor mindervaliden en de ondersteuning 
van de zorg aan huis voor bejaarden 

In februari werd door de verenigde oppositie een 
gemeenteraad samengeroepen Tot driemaal toe 
weigerde de burgemeester m te gaan op dit ver
zoek Daarop besloot de oppositie op een ludieke 
manier te protesteren door op zondagvoormiddag 
te verzamelen voor een gesloten stadhuis Daar 
werd de pers ingelicht over de gang van zaken 
Klacht werd ingediend en de burgemeester werd 
door minister Van den Bossche tot de orde geroe
pen Kamerlid Frieda Brepoels stelde hierover een 
mondelinge vraag in de Vlaamse Raad 

Deze verplichtte nu een gemeenteraad samen te 
roepen op dag en uur en met de dagorde bepaald 
door de VUVB en CVP-oppositie De burgemeester 
leed nog maar eens gezichtsverlies 

BANDITISME EN 
ROZE BALLETTEN 
TE ASSE 

Na de pensen met kompote, drugs in de hespen, 
nu het banditisme en de roze balletten, met in de 
hoofdrollen VDB en prostituee uit Namen Maud 
Sarr 

VU-kamerlid Hugo Coveliers, lid van de onder-
zoekskommissie Banditisme, komt uitleg verschaf
fen op vrijdag 6 april a s , om 20u in zaal Smis te 
Asse 

De organisatie ligt in handen van VU-afdeling 
Asse 

U zal begrijpen dat sommige zaken met geschikt 
zijn voor jeugdige oortjes 

BRABANT 
MAART 
23 LENNIK: Kinderen en veiligheid Om13u30 
in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 
Org VIAC-Lennik 

23 GROOT-BIJGAARDEN: Breugelfeest m 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 m de Zilverdis
tel, Kloosterstraat, vanaf 18u Org VU-Asse, afd 
Zellik 
24 SCHEPDAAL: Haantjes en Biefstukkenfes-
tijn, vanaf 17u in zaal Ons Gildenhuis, E Eylen-
boschstraat 22, aan de Markt Ook op 25/3 van 12 
tot20u en op 26/3 vanaf 18u Org VU-Schepdaal 

24 BRUSSEL: Geleide wandeling door Paleis der 
Natie o I V Water Luyten Spreekbeurt, film, en 
rondleiding door parlement Om 9u 45 binnenplein. 
Leuvenseweg, tegenover Parlementstraat Einde 
12u 15 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 m Parijsstraat 75 (22 09 66) IJzerbe-
devaartwinkel en Sekretariaat 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 in 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 LENNIK: Raadzaal gemeentehuis om 20u 
Voordracht Oosterse religies door F Boenders 
(BRT) Org FVK 
28 BRUSSEL: FVV-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 m 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, 21u 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 m zaal Familia, Frans 
Vekemansstraat 131, 1210 Brussel van 17u tot 
23u Org VU-hoofdstad 
31 KAMPENHOUT: Lentebal in zaal Fauna Flora 
te Berg Om 21u Met orkest The Pockets Inkom 
120 fr, 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 
APRIL 

I TERVUREN: Steakfestijn, in zaal Den Engel, 
vanaf 11u 30 Org VU-Tervuren 
3 LENNIK: Raadzaal Gemeentehuis om 20u 
Voordracht en dia's over Indonesië Org FVK 
6 ASSE: Banditisme en Roze Balletten, door 
Hugo Coveliers In zaal Smis, om 20u Org VU-
Asse Jeugdig publiek met toegelaten 
7 STEENOKKERZEEL: Milieuweekend met be
trekking op landbouw In de vrije gemengde school 
van 14 tot 19u Ook op 8 apnl van 9 tot 18u Org 
De Vlaamse Gaai, natuurbescherming 
10 LENNIK: Raadzaal Gemeentehuis om 20u 
Hong Kong, Japan, Taiwan en Indonesië Causene 
door Bernard Henry Org FVK 
I I LENNIK: Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek
straat 127, om 20u Info-avond over Aids Org 
Fed Aut Centra voor Welzijnszorg Lennik 

SINT-PIETERS-
LEEUW: EEN 
STICHTEND 
VOORBEELD 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 
stelde men in Vlaams-Brabant met veel spijt vast 
dat er met enkel franstaligen verkozen waren in de 
faciliteitengemeenten maar eveneens in andere 
zuiver Vlaamse gemeenten Dit was ook het geval 
in de mooie gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

De VU-afdeling, onder de stimulerende leiding 
van fraktie-voorzitter Ivo Debruyn, goed gesteund 
door de gemeenteraadsleden Frans Adang, Etien-
ne Van Cutsem en volksvertegenwoordiger Daan 
Vervaet, bleef met bij de pakken zitten 

Op 31 augustus 1989 plaatsten ze een punt aan 
de agenda van de gemeenteraad dat een heel 
programma en een stevige aktie inhield om Sint-
Pieters-Leeuw Vlaams te houden 

Rond dit agendapunt werd een buiten-gemeente-
lijke kommissie geïnstalleerd om de inhoud ervan 
te bespreken en te toetsen aan de inzichten van de 
CVP en de PVV De SP weigerde eigenaardig 
genoeg alle medewerking Vandaag is de bespre
king afgerond met een zeer positief resultaat Het 
manifest werd voorgesteld aan de pers op donder
dag 15 maart 1990 

Zeer goed werk dus van de Volksunie in de 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw' 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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WEST-VLAANDEREN 
MAART 

23 lEPER: Een Eksellente Avond met minister 
Hugo Schiltz Om 20u 30 in de benedenzaal van 
het JOC Neermarkt Vrije toegang Iedereen wel
kom Org VU-arr leper 
24 DEERLIJK: VU-Deerlijk steunt Aktie Levens
lijn, door verkoop van autentieke stukjes „IJzeren 
Gordijn" aan 300 fr of 4 voor 1000 fr Info en 
bestelling bij Janneke Verbrugge (056/77 77 47) 
en Dirk Demeurie (056/70 17 92) 
24 DE PANNE-ADINKERKE: Vlaams ontmoe-
tmgsfeest in taverne tea-room Splendid, Leopold I 
Esplanade 4 in De Panne Toespraak door Willy 
Kuijpers, feestmaal en dansmuziek 600 fr p p 
inscfirijven 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 I^iel Duysters 
(050/41 36 54) Vrij bezoek aan Antwerpen tussen 
10u45 en 13u30 
25 ROESELARE Om lOu in 't Leeuwke (Maan
delijkse kaartvoormiddag Org VU-Roeselare 
26 OOSTENDE: Helpi Mijn kollega heeft Aidsi 
Wat n u " ' ' Info-avond in jeugdherberg De Ploate, 
Langestraat 82 om 19u30 Inkom 30 fr Info 
059/50 84 80 Rodenbachfonds W VI 
26 KORTRIJK: Info-avond Ken je gemeente Om 
19u 30 m cafe-restaurant Forum, Doornikserijks-
weg 203 Me\ Karel Debaere en José De Schaep-
meester Vraagstelling mogelijk Inkom gratis 
Org VU-Kortrijk 
26 IZEGEM:Om20u in de bar van de Stedelijke 
Muziekakademie, Kruisstraat 15 Prof Paul Van de 
Meersche over De Japanse Maatschappij Org 
VSVK-lzegem 
27 IZEGEU: 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 m 't Leeuwke Een 
,.eksellente" avond met gemeenschapsminister 
Johan Sauwens Org VU-Roeselare 

30 VEURNE: Autoweg Al9 vloek of zegen''Info-
avond in cafe De Beurs, Grote Markt 32 Inkom 
gratis Org VUJO-OVD 
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 Huis 

APRIL 

1 VER-ASSEBROEK: 11de Assebroekse Meer-
sentocht 8km, nieuw parcours Inschrijven vanaf 
14u30 Start om 15u aan Herberg 't Leenhof, 
Kerklaan Aankomst Restaurant 't Leitje Org 
Vlaams Trefpunt Assebroek vzw 
4 OOSTDUINKERKE: Aerobic in „Witte Brug" 
om 20u 30 Org FVV-Oostduinkerke 
7 WERVIK: Jaarlijks VU-feest in zaal 't Kapittel, 
om19u30 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 in de feestzaal van 
de vismijn om 16u Gastpreker Walter Luyten 
Programma verkrijgbaar op nr 058/23 55 94 
12 ROESELARE:,,Brusseldag"metom bezoek 
Barrikadenplein, Parlement en het Oude Brussel 
Vooraf inschrijven bij Tonie Soete (051/20 85 63) of 
Frieda Allewaert (051/20 14 73) Org VU en Vla-
najo Roeselare 

DENKEND M N 
LOUIS 
HUYGHEBAERT 

Woensdag 14 maart overleed totaal onveroracht 
Louis Huyghebaert op 46-jange leeftijd tijdens het 
beoefenen van zijn geliefkoosde sport, het tennis 
tennics was voor Louis het zich uitleven na een 
dagtaak die tenvolle gewijd was aan zijn medemen
sen ledere dag was Louis als ergotherapeut bezig 
met zijn patiënten Wat aan vrije tijd overbleef was 
in de eerste plaats bestemd voor zijn vrouw en 
kinderen en voor de VU 

Als bestuurslid van het arrondissement Kortrijk, 
bestuurslid van Groot-Zwevegem en OCMW-raads-
lid vervulde Louis plichtsbewust zijn taken hij 
bekommerde zich voor zijn mensen en dacht 
slechts in laatste instantie aan zichzelf 

HIJ was een aangenaam persoon, zowel in ar-
beidsmidden als in zijn sportkring en op het lokale 
politieke vlak, iemand die kordaat en resoluut zijn 
mening vertolkte Zijn gemoed was heftig en eerlijk, 
zijn gedachten rechtlijnig en zijn geest onrustig, 
steeds strevend naar meer rechtvaardigheid 

In zijn doen en denken bleek telkens zijn bekom
mernis om zijn gezin, om zijn medemensen te 
helpen waar hij kon Zijn dienstbetoon was geken
merkt door menselijkheid, warmte, hulpvaardigheid 
voor allen die een berooep op hem deden 

Het plotse overlijden kwam als een donderslag 
Is het dan toch zo dat de besten altijd eerst gaan •? 

WIJ, het arrondissement Kortrijk, de VU Zweve-
gem en uw vele vrienden zullen U missen Wij 
wensen. Marleen, Isabel en Brechtveel sterkte Dat 
ZIJ net als wij kracht putten uit de dankbare herinne
ring aan echtgenoot en vader 

Zelf zou LOUIS de eerste zijn geweest om te 
zeggen „Het hoofd met laten hangen, voortdoen " 

Mare Vandenhende 

VUJOOVD EN 
AUTOWEG Al 9: 
VLOEK OF ZEGEN? 

Reeds jaren bestaat er een diskussie over het al 
dan met aanleggen van de autoweg Al 9 tussen 
leper en Veurne Voortdurend worden hieromtrent 
tegenstrijdige verklanngen afgelegd Sommigen 
beweren dat de autoweg een noodzaak is voor de 
toekomst van de Westhoek, anderen zeggen dat 
deze weg het landelijk karakter van de streek 
onherroepelijk zal aantasten 

Opdat eindelijk klaarheid zou ontstaan over de 
voor- en nadelen van de A19 organiseren de 
Volksuniejongeren van het arr Oostende-Veurne-
Diksmuide hierover een info-avond Op deze bij
eenkomst zullen 4 organisaties die dit probleem 
bestudeerd hebben, hun bevindingen toelichten 
Daarna kunnen de aanwezigen vragen stellen aan 
deze vertegenwoordigers 

Deelnemers zijn rijkswacht Veurne, kamer voor 
Handel en Nijverheid van Veurne en de Westkust, 
komitee Leefbare Westhoek en Gewestelijke On-
wikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen 

De avond gaat door in Café De Beurs, Grote 
Markt 32 te Veurne om 20u De inkom is gratis 

WAREGEM EN DE 
WATERZUIVERING 

Waregem zal tot 1995 moeten wachten voora'eer 
wordt begonnen aan de bouw van een waterzuive
ringsstation Volgens de planning van minister 
Kelchtermans zou inderdaad Waregem pas in 1995 
aan de beurt komen 

VU-provincieraadslid Jan Fonteyne, die met dit 
nieuws het gemeentebestuur opzadelde, noemt het 
programma gewoon een ramp voor Waregem Als 
het zuiveringsstation op het investeringsprogram
ma 1995 staat moet er nog eens vijf jaaifbijgere-
kend voor het station operationeel wordt De belof
ten van de VMZ lijken voor hem dan ook loze 
beloften 

Jan Fonteyne heeft dan ook nadrukkelijk een 
verzoek gericht om dit zuiveringsstation in het 
programma 1990 op te nemen 

Bovendien is de minister van plan de VMZ te 
vervangen door een naamloze vennootschap met 
de participatie van partikulier kapitaal Als doekje 
voor het bloeden komen wel de sanering van de 
Leiebeek en van de Maalbeek voor op het investe-
nngsprogramma 1991 

GEMEENTERAAD 
TE LEDEGEM 

De jongste raadszitting toonde nog maar eens 
duidelijk aan dat ondanks pogingen van de opposi
tie om opbouwend mee te werken aan het gemeen
tebeleid men steeds op een obstinaat neen van de 
meerderheid botst 

Op de agenda stond o m de goedkeuring van de 
statuten van de milieuraad Een initiatief dat de VU 
in de oppositie vanzelfsprekend sterk toejuicht 
Blijkt nu uit die statuten dat enkel de SP-CVP-
meerderheid een vertegenwoordiging in die milieu-
raad zal hebben De fraktie Vrijheid en Demokratie 
werd met waardig geacht hieraan zijn konstruktieve 
medewerking te verlenen Op vraag van oppositie
leider Firmin Debussere werd nog gepoogd de 
statuten alsnog te doen wijzigen zó dat de verte-
genvroordigers van 40 % van de kiezers toch mee 
kon werken in het belang van iedereen Tever
geefs 

Het ontwerp voor de bouw van een judolokaal 
voor de 35 leden tellende judoklub uit Sint-Eloois-
Winkel kwam ook voor De VU heeft mets tegen 
judosport, integendeel, maar eerst was dit gebouw 
geraamd op 1,5 miljoen frank en nu reeds loopt de 
som op tot 3,5 miljoen Wat dus neerkomt op een 
kostpnjs van 100 000 fr per klublid En dit in een 
tijd dat de gemeentefinancien met schitterend zijn 
en de belastingen onlangs met 30 % verhoogd 
werden Bovendien beschikt Ledegem met zijn 
9 300 inwoners over 3 (i) sporthallen 

De meerderheid voerde voorts een belasting in 
voor het gebruik van stoelen, nadars, vlaggestok-
ken e d per uitgeleend stuk met een waarborg er 
bovenop De waarborg juichte Firmin Debussere 
toe omdat dit een garantie biedt dat het materiaal in 
oorspronkelijke staat bij de gemeente zou terugke
ren Maar een retributie vragen op de materialen 
was er te veel aan Hij stelde dat de bevolking deze 
al had helpen betalen via de gemeentebelastingen 
bij de aankoop ervan en dat het toch met opgaat 
deze door diezelfde een tweede maal te laten 
betalen Bovendien legt dit een domper op de 
initiatieven vanuit het plaatselijk verenigingsleven 

Geert Dessein 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 
23 NIEUWKERKEN: Grote Vlaamse Zangavond, 
in de Katolieke Kring, Ten Bos, om 20u Org A 
Verbruggenkring Nieuwkerken 
24 AALST: Deens lenterecital m de Stadsfeest
zaal te Aalst om 20u Org FVV-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 I4u aan kasteel Borgwal 
Om 18u Breugelmaal bij Denise Goethyn, Akkerlos 
SteVurse Infoeninscfirijven 091/84 2161 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 
29 ZWIJNAARDE: Hugo Coveliers over Roze 
Balletten en Banditisme Om 20u in het zaaltje 
boven Cafe De Zwarte Fles Dorpsplein Org VU-
Zwijnaard-St Denijs-Westrpm, 
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 
Skandinavie met reisindrukken uit Denemarken, 
Finland en Zweden, door Lucie Lefever Org FVV-
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 (VVB) 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 FVV-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 lOu in VTB-VAB-zaal, 
Paddenhoek 1 te Gent Info 091/23 77 42 Org 
FVK-Rodennbachfonds Gent-Eekio 
3 SINT-NIKLAAS: FVV-Vormingscyclus rond 
Vrouw en Vorming Om 20u in de Stedelijke 
Biblioteek, Reinaertzaal, H Heymanplein Panelle
den Mevr Vansevenant, Mevr Bistmans 
8 SINT-NIKLAAS: 40ste Bormsdag in StJozef-
Klein-Seminane Om lOu Amnestiemis m Kollege-
kerk, met kunstzanger Pieter Vis en St Niklaaskoor 
Daarna Bormsgetuigenis door Wim Van Onckelen 
en Julien Verhulst Jeugdontmoeting en tentoon
stelling Org Bormskomitee 

DANK 
Met deze dank ik het bestuur van Sint-Martens-

Latem, Bob en Lea Van Hooland, alsook Karel Van 
Hoorebeke, voor de steun die ik nu hard nodig heb 

Ik dank ook senator Bob Van Hooland en het 
Latemse bestuur voor het moed-insprekend kaan-

^ Patrick MInnaert, UZ-Gent 

EVERGEMSE CVP-PW-MEERDERHEID 
HET NAUW GEDREVEN! 

Volgens een mededeling van het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen aan de gemeente
raadsleden bestond er geen noodzaak om in fe
bruari een gemeenteraad te houden Te weinig 
dossiers waren beslissingsrijp en de raadszitting 
zou te vroeg vallen in februan 

Op aandringen van de VU-SP-Agalev-oppositie 
besliste het Kollege uiteindelijk de gemeenteraad 
toch te laten doorgaan De oppositiepartijen had
den trouwens ook een aantal agendapunten inge
diend 

Intussen had men in de oppositie vernomen dat 
PVV-fraktieleider Slabbinck in het buitenland ver
bleef Bij het begin van de raadszitting werd door 
VU-fraktieleider Paul Van Kerckhove het woord 
gevraagd om deze toestand aan te klagen Daarop 
vroeg hij de schorsing van de zitting Na samen
spraak met de andere oppositiepartijen heeft men 
beslist om, gezien de houding van de ,,meerder
heid", met verder deel te nemen aan deze gemeen
teraad Met slechts 14 van de 29 raadsleden meer 
in het halfrond moest burgemeester Luc Van Parys 
noodgedwongen deze zitting opheffen 

Paul Van Grembergen gaf achteraf een perskon-
ferentie in naam van de voltallige oppositie Hij 
herinnerde iedereen aan de moeilijkheden die 
reeds van bij de koalitievorming bij de ,,meerder
heid" rondwaren Bij de CVP leeft men onder de 
diktatuur van enkele mensen en kan er geen 
demokratisch gesprek gevoerd worden Bij de PVV 
heersen reeds van in de kiesstrijd persoonlijke 
tegenstellingen 

Paul Van Grembergen drukte erop dat de opposi
tie met aanstuurt op de onbestuurbaarheid van de 
gemeente Hij wou enkel aantonen dat de oppositie 
met akkoord is met de huidige gang van zaken 
waarbij konstruktieve voorstellen vanuit de opposi
tie steeds meedogentoos van tafel geveegd wor
den 

HIJ verwacht dan ook van de meerderheidskoali-
tie een politiek signaal waaruit de bereidheid tot 
samenwerking met de minderheid zou blijken Een 
minderheid die uiteindelijk toch 53 % van de 
Evergemse bevolking vertegenwoordigt' 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

t ETRA P V B A 

miu HEIHOEFSEWEG 1 
I J t T ^ 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ Tel 03/457 23 89 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Opmerkelijk tijdens deze perskonferentie was de 
aanwezigheid van CVP-raadslid Schepens die in 
zijn partij feestelijk aan de kant werd gezet 

RECTA-DOSSIER AFGEKEURD 

Het voorstel van VU-Evergem om de zaal Recta 
aan het OCMW te verkopen om er serviceflats voor 
bejaarden te bouwen in aansluiten bij het ernaast 
gelegen OCMW-rusthuis, werd steeds door de 
CVP-PVV-meerderheid afgewezen Men wil er nl 
ten koste van vele miljoenen een kultuurruimte en 
een biblioteekfiliaal van maken 

De goeverneur heeft dit dossier echter afgekeurd 
op basis van drie leiten er bestaat nog steeds geen 
schriftelijke principiële belofte van toelage opmer
kingen I V m de rooilijn en de raming van de 
bouwkosten is ,,bijzonder laag ' 

Deze laatste opmerking bewijst eens te meer dat 
het huidige schepenkollege maar al te graag een 
loopje neemt met de realiteit als het over uitgaven 
gaat Marcel Neyt 

GESLAAGDE 
ONTMOETING TE 
OUDENAARDE 

Op zondag 4 maart had voor de vierde maal de 
ontmoetingsdag van het arrondissement Ouden
aarde plaats Zo'n tweehonderd aanwezigen luis
terden eerst aandachtig naar de begeesterende 
woorden van algemeen sekretaris Willy Kuijpers en 
deden zich daarna tegoed aan een uitstekend 
breugelmaal 

Minister André Geens hield eraan om ondanks 
zijn zeer drukke agenda tussen 
zijn mensen te vertoeven 

Vermelden we verder nog de opgemerkte aanwe
zigheid vann senator Walter Luyten, ondervoorzit
ter Chris Vandenbroeke en partijbestuurslid Hans 
Braquene 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenw/eg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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ADVERTENTIE 

EEN VAKANTIEGEMEENTE MET TOEKOMST: 

VINTL IN ZUID-TIROL 

Heerlijke boswandelingen maakt u in Vintl. 

De riante Zuidtiroolse gemeente Vintl heeft in 
Vlaanderen furore gemaakt. Omwille van zijn 
droomvolle ligging in het Pusterdal, op 760 m 
hoogte, tegen de flanken van de bergreuzen 
van Alpen en Dolomieten, die de lucht inprie-
men tot 3.510 meter hoog. 

Ook omwille van zijn gemoedelijkheid, zijn 
familiale ingesteldheid, en vooral door zijn zeer 
lage prijzen. 

Op de kaart te vinden tussen Brixen en 
Bruneck, op zowat 1.000 km van Brussel. 
Steeds autosnelweg, tot afrit Brixen-Pusterdal. 

De streek van Vintl is een ideaal uitgangs
punt voor dag- en halve-dagbezoekjes aan o.m. 
Gardameer, Bozen, Meran, Cortina, Lienz, 
Innsbruck, Bruneck of een rondreis doorheen 
de Dolomieten. Het heerlijke panorama is niet 
te beschrijven, net zoals de gastvrijheid van de 
Zuid-Tirolers. 

VIAKANTEPflUZEN D(E BUNA 
ONVOORSTELBAAR OVERKOMEN 

Het Zuidtiroolse Vintl is voor vele Vlamingen 
nog een onbekend begrip, momenteel. Ten 
onrechte, want vooral tijdens de zomer is dit 
een vakantiedorp met de onbegrensde moge
lijkheden van een boeiende bergwereld. 

De verrassende openbaring zijn de zomer-
pri)zen, in alle logiesverstrekkende bedrijven. 
Een flink deel van de gasthoven en de pensions 
hebben zonneterrassen en ligweiden, naast 
ook de zoveel gevraagde balkons. Alle kamers 
zijn komfortabel en mooi ingericht met dat 
vleugje romantie dat nu eenmaal thuishoort bij 
de Tiroolse gastvrijheid. Het onthaal en de 
relaties met de gastheer of -vrouw zijn spon
taan vriendelijk, gemoedelijk en zelfs familiaal. 

Spijs en drank zijn voor iedereen een ere
zaak. Van harte ook aanbevolen de streekwij-
nen die trouwens helemaal niet duur zijn. Naast 
tal van andere specialiteiten uit de regio. 

HALF PENSION 

In Vintl kan men in de formule halfpension 
terecht vanaf 530 fr., dit voor wie kamer wil met 
bad of douche en WC. Deze laagseizoenprijs is 
geldig, grosso modo, tot en met einde juni, 
weer andere tot 11 juli 1990 en dan opnieuw 
vanaf september 90. 

De hoogseizoenprijzen beperkten zich tot 
een korte periode: tweede helft van juli, en dan 
nog met overal, en de topmaand augustus. 

Volgens de aard van het pensioen of het 
gasthof noteert men dan prijzen van circa 740 
fr. en dat is mogelijk in meerdere gasthoven en 
pensions tot maximaal 1.050 fr. Ter inlichting 
terloops citeren dat er in Vintl een tiental 
jeugdhuizen zijn voor groepen, schoolklassen 
en dergelijke. 

Logeren bij partikulieren kan natuurlijk ook. 
Prijzen volgens het seizoen en het komfort: van 
360 fr. tot maximaal 470 fr. inbegrepen zijn 
daarbij overnachting en ontbijt. Bij sommmige 
krijgen de kinderen een forse vermindering. 

VAKANTIEWONINGEN 

Vintl beschikt ook over een paar dozijn 
adressen waar men terecht kan voor zeer 
komfortabele vakantiewoningen, zelfs met 
open zwembad, en ook bij landbouwers. 

Veel hebben van die attentievolle kleinighe
den die bewijzen hoe de gasten er venwend 
wordt zoals een zandbak voor kinderen, tafel
tennis, telefoon, radio, TV, enz. 

De prijzen hieronder vermeld zijn steeds 
alles inklusief: venwarming water, electriciteit, 
gas, linnen, alle keukengerief, handdoeken, 
enz. Buiten het hoogseizoen kan het al vanaf 
220 fr. per dag, per persoon, en wie een verblijf 
wil in het hoogseizoen zal maximum 370 fr. per 
dag, per persoon, betalen in een veel-sterren 
vakantiewoning. Men kan een gemiddelde re
kenen van circa 295 fr. Droomvoorstellen voor 
wie de prijzen kent in eigen en andermans 
land. 

Prijslijsten, prospektussen en info over Vintl 
kan men gratis bekomen via Vintl-Info, Grote 
Hulststraat 2 A, 8880 Tielt, tel. 051/40.12.96 of 
bij Verkehrsverein Vintl/Pfunderertal, 1-39030 
Vintl, Süd-Tirol, Italien. Ook reisbureau's zullen 
U graag informeren over de verblijfsmogelijk
heden in Vintl. 

GRATIS VERBLIJF IN VINTL 

Wie ten laatste tot 1 juni 1990 folders en 
dokumentatie opvraagt, op bovenstaande 
adressen, heeft kans op een gratis verblijf van 
zeven dagen half pensioen, voor één persoon 
bij lottrekking, in Vintl. 

Alfons Vërmeersch 
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DOOFPOÏÏEN 
Herman Van den Abbeele schnjft m WIJ (9 

maart j I) terecht dat vooral Hugo Coveliers 
en ook Willy Kuijpers goed werk leveren 
doordat zij een aantal op zijn minst gesteld 
onfrisse dossiers uitspitten en uit de doofpot
ten halen Hij merkt wel op dat het met 
volstaat hard te werken, moed en durf te 
tonen Zij zouden tekort schieten bij het 
beantwoorden van de dikwijls venijnig ge
stelde vragen 

Tekortschieten' In de demagogoie of licht
zinnige praat' Neen, integendeel ze geven 
juist blijk van met sensatiejager of demagoog 
te zijn ZIJ worden op de vingers gekeken 
door „het" milieu dat zich et alle middelen 
beschermt En daarbij de hulp heeft van 
politieke tegenstanders en bevriende pers-
jongens 

ZIJ moeten ook mensen in bescherming 
nemen die hen informatie bezorgen Dat kan 
de gekontroleerde informatie zijn, bezorgd 
door de agent, de straatgendarm, de lagere 
BOB-er of GPP-speurder Alles blootgeven 
zorgt doorgaans voor reaktie onderzoeken 
worden hiërarchisch stilgelegd, speurders 
worden op non-aktief geplaatst als ze al met 
geplaagd worden met tuchtverslagen of 
overplaatsing, noem maar op 

Dat milieu is hetrzelfde als hetgeen dat 
ervoor zorgt dat onderzoeken in de gesloten 
doofpot zitten Het is hun job het deksel 
gesloten te houden' Trouwens eigenlijk is 
het met belangrijk wat in die doofpot steekt, 
wel wie krampachtig het deksel erop houdt 

De man m de straat is er zich ondertussen 
wel van bewust wat er echt gebeurt Kijk 
maar naar de resultaten van de enquête door 
Zeker Weten waar 80 % van de Vlaamse 
ondervraagden zich met hebben laten beïn
vloeden door de akteerkunst van VDB 

Laat ons daarom met teveel onder de 
indruk geraken van de desinformatie die dat 
milieu verspreidt met de hulp van tegenstan
ders en de hen goed gezinde pers Zij zitten 
op het deksel van de doofpot, met de VU-
parlementairen i 

Hugo Hermans, Antwerpen 

BRTN 
Regelmatig dienen wij vast te stellen dat 

men in het buitenland nog onvoldoende weet 
dat de taal van de Vlamingen het Nederlands 
IS O m tientallen jaren van frankofiele Belgi
sche diplomatie zijn hieraan schuldig Vla
mingen spreken in deze optiek geen taal, 
slechts een ,,dialekt" 

Wanneer de BRT haar naam zou verande
ren ligt er hier een unieke kans om deze in 
het buitenland sterk doorgedrongen foutieve 
informatie recht te zetten en wel door naams-
verandenng m BRTn Dit is des te meer 
aangewezen omdat de RTBf met de ,,f" 
reeds naar een taal lijkt te verwijzen Gebrui
ken WIJ VRT, dan zal men automatisch weer 
aan een „Vlaamse" taal gaan denken en op 

die manier de strategie van de franstalige 
Vlamingenhaters nog snel een steuntje in de 
rug geven Wanneer onze identiteit met taal 
verbonden is, mag het feit dat wij Nederlands 
spreken wel eens onderstreept worden 

Bovendien IS er al een VTM BRTnenVTM 
zouden als naam elkaar mooi aanvullen 

J. Van Dijck, Lier 

BARRIKADE 
Dank aan dhr Willy Kuijpers en aan de 

redaktie van WIJ voor het onthaal en de 
opname van enkele regels uit mijn gedicht 
getiteld ,,lk zou een vogel willen zijn" 

J. De Dier sr., Erembodegem 

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

ANTWOORD 
Enkele lezers lijken het op mij gemunt te 

hebben, dat pleziertje gun ik hen graag De 
kwaliteit van hun bewijsvoering is overigens 
van die aard dat het met de moeite loont erop 
in te gaan, de intelligente lezer zal zijn besluit 
al wel getrokken hebben 

Toch even dit over de Vlaamse Volksbewe
ging Mocht Stroobandts bewering over mijn 
Vlaams Blok-simpathieen juist zijn (ik her
haal mocht), dan nog zou er voor mij plaats 
zijn in de VVB, die pnncipieel pluralistisch is 
en dus niemand uitsluit, zolang men haar 
standpunten deelt Zo staat de VVB-deur 
uiteraard ook open voor Vlaams-radikale so
cialisten, kommunisten, kristenen, VU'ers 
De deur gaat pas dicht wanneer iemand de 
VVB voor partij-doeleinden wil misbruiken 

Peter De Roever, 
alg. voorzitter VVB 

(ingekort) 

Met deze reaktie van Peter De Roover sluit 
de redaktie de polemiek over de VVB-voorzit-
ter 

IJZERTOREN 
In 1989, bij de 43ste verjaardag van de 

aanslag op de 1ste IJzertoren te Diksmuide, 
had de redaktie van WIJ het met nodig 
geacht hierover een artikel te schrijven 

U was het vergeten 
Nu, 1990, bij de 44ste verjaardag van het 

dinamiteren van Vlaanderens Dodenmonu-
ment terug geen enkel spoor in het blad WIJ 
van de Volksunie 

Moeten wij ouderen veronderstellen dat de 
WlJ-redaktie van deze gebeurtenis eenvou
dig geen weet heeft of mogen de jongeren 
met attent gemaakt worden op wat zich 44 
jaar geleden afspeelde te Diksmuide in de 
nacht van 15 op 16 maart 1946' 

Verleden jaar heb ik gereageerd op deze 
grove nalatigheid Ik heb zelfs voorspeld dat 
de VU een stemmenverlies zou hebben bij 
de Europese- en agglomeratieverkiezingen 

Andre Serruy, Brussel 

OPROEP 
Op zondag 6 mei is er in Brussel een 

Vlaamse betoging onder het motto , Vlaan
deren echt vrij" 

De betoging start om lOu in de Jacqmain-
laan 

Op deze betoging mag geen enkele VU-
afdeling met afdelingsvlag en zoveel moge
lijk Vlaamse leeuvren ontbreken 

De leeuw moet klauwen in Brussel 

Swa Cauwenbergh, Londerzeel 

APPELEN EN 
CITROENEN 

De hofschrijvers van de partijen die baas 
zijn in een of meer dagbladen, zijn zelden 
duidelijk Moedwillig komt deze onduidelijk
heid zelfs over bij bv Mark Platel 

De grootste nagestreefde kunst van som
mige hoofdartikelschrijvers bestaat erin zand 
in de ogen te strooien en venwarring te 
stichten in de geesten 

Wij weten maar al te goed — we hoeven 
slechts een rekensommetje te maken — dat 
alleen de VU zeer spaarzaam was bij het 
uitdelen van mimsterfunkties Terwijl bv de 
CVP en in lichtere mate de SP zich hebben 
gespecialiseerd om nutteloze, overbodige 
dubbelmimstenes op te richten en nog altijd 
met begrepen hebben dat milieu en volksge
zondheid best onder een minister vallen 

De liberale pers bv is sedert ze geen 
nationale ministers meer heeft, onbe
schaamd in de leugenachtige taal, die wordt 
geschreven en de onbeschofte vragen die 
worden gesteld bv over onze kabinetten 

Moet het ons dan verbazen dat Jan met de 
pet met meer weet waar hij staat' 

J.E. Torfs, Oostende 
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VNJ (1) 
Mijnheer Verschoren, U mag gerust eens 

een VNJ-dienst van naderbij gaan bekijken 
De diensten beginnen en eindigen met een 
formatie en uniform is verplicht Maar er 
vi'ordt vooral veel gespeeld, geravot en er 
worden ook Vlaamse liedjes aangeleerd Er 
heerst een zekere discipline en eerbied voor 
de andere en de natuur is hen ook met 
vreemd 

WIJ zijn aktief in de Volksunie (zoals vele 
VNJ-ouders) En wij vinden dat we konse-
kwent zijn i 

Marleen Maldoy, Kontich 

VNJ (2) 
Met verbazing heb ik de bnef gelezen van 

Jan Verschooren, in WIJ van 16 maart j I 
Deze VU-afdelingsvoorzitter mag mij eens 
komen uitleggen hoe een jeugdbeweging 
waar Noordafnkaanse en Aziatische kinde
ren samen spelen met Vlaamse leeftijdsge
noten racistisch kan zijn Meneer Verschoo
ren heeft duidelijk ook problemen met het 
verschil tussen militansme en „vnj" aan
vaarde tucht en orde Het VNJ „marcheert" 
inderdaad, maar met in de rangen van het 
Vlaams Blok, en ook met deze van de Volks
unie Het VNJ bemoeit zich met met partijpo
litiek, en zal dat m de toekomst ook nooit 
doen 

Als ploegleider in het VNJ zorg ik ervoor 
dat jonge mensen spelend opgroeien tot 
bewust volksnationalisten en radikale flamin-
gantn, en daar ben ik fier op' 

Dirk Vandenberghe, Harelbeke 
(ingekort) 

VNJ (2) 
De heer V J uit Brasschaat schreef in WIJ 

(16 maart j I) een lezersbrief omtrent het 
VNJ De te gemakkelijke generalisering die 
ik er m terug vind is in feite gelijklopend met 
datgene wat hij aanklaagt Laat me toe 
enkele denkgegevens ,,rond jeugdbewe
ging" op een rij te zetten 

1 Jeugdbeweging moet jeugd zijn die 
beweegt, ongebonden t a v iedere politieke 
partij De geschiedenis van de jeugdpedago-
giek biedt ons in overvloede voorbeelden, 
hoe gepolitiseerde (standen)-jeugdbewegin-
gen ,,hun generatie" met overleven 

2 De jeugdbeweging is een federatief 
gegeven Binnen de algemene spelregels 
vind je in iedere groep ook weerspiegeld de 
specifieke kenmerken van de streek, van de 
leiding van de sociologische achtergrond 
van de leden enz Zo kan je onmogelijk in 
vele aspekten alle groepen van een jeugdbe
weging over dezelfde kam scheren 

3 Bovendien meen ik dat het noodzakelijk 
IS dat studenten- en jeugdbewegingen in 
samenspraak leven met haar omgeving Het 

IS maar al te gemakkelijk om jongeren te 
isoleren, of te betoveren door al te emotione
le gegevens De wereldwijde opvoedingsdi
mensie van bv de Blauwvoetene, van het 
AKVS IS afleesbaar m de opmerkelijke per-
soonsbeelden van haar oud-leden 

A. D., Mechelen 

GEEN BELGEN? 
Graag nog volgende bedenking betreffen

de de steengoede Achteruitkijkspiegel,, Er 
zijn geen Belgen" van Herman Maes in WIJ 
nr 9 

Niet alleen Brussel zit opgescheept met 
hatelijke en volksvreemde namen, monu
menten enz , alles ter meerdere en onvolpre
zen glone van „La dolce Latmeaa" Wij hier 
in ,,Aantwaarpe" hebben ook nog wat te 
bieden, en een hele resem zelfs Ik hou het 
maar alleen bi| 3 namen „die eruit moeten" 

Nr 1 Maarschalk Gerard „minder bekend, 
maar toch ook Franselaar" i 

De tweede lelijkerd is nog belangrijker i Le 
general Carnot „de bevrijder" van de stad 
De man die aan het hoofd van de oprukken
de Fransozen en Belgische muiters, de stad 
belegerde, beschoot en verorverde in 1831 

Want, verder dan de huidige Kerkstraat, 
Turnhoutse Baan, Kroonstraat waren ze met 
geraakt I 

Als eeuwige dank van de nieuwe heersers 
in Antwerpen werd later de toegangsstraat 
vanaf de Kerkstraat tot aan de Dambrugge-
straat naar hem genoemd 

De derde m de rij,,monsieur Jenneval", de 
man van „den brave Zeien", citeer ik alleen 
Berchem en ja, ja, die van Boechout 

Dat, tot besluit, de bevelhebber van de 
vesting Antwerpen, generaal Chassee de 
naam kreeg de stad beschoten te hebben, 
past wonderwel in de „Belgische Geschiede
nis" 

Paul De Graef, Wommelgem 

KLEUTERS 
Hoe het in godsnaam mogelijk is dat 

Vlamingen met enig gezond verstand steun 
verlenen aan het martelen van kinderher-
sens IS onbegrijpelijk 

Eender welke pedagoog weet dat peuters, 
kleuters en kinderen met zo vroeg m staat 
zijn om met taal om te spnngen 

Door ons verblijf tijdens de jongste oorlog 
in Groot-Brittannie leefde onze dochter als 
peuter en kleuter in een gezin, waann altijd 
Nederlands werd gesproken Op straat hoor
de ze alleen Engels Dat was voor haar de 
taal van de kinderen Ze sprak nooit wat 
anders dan deze, haar kindertaal Ook thuis 
Ze verstond wat wij in het Nederlands zeg
den maar kon of wou die taal ,,der grote 
mensen" met spreken 

Aangekomen in Putte na de oorlog ontdek
te ze dat de kindertaal geen Engels was, 
maar wel dezelfde taal als deze van haar 
ouders Ze sprak nooit geen Engels meer, 
maar onze taal, die nu haar kindertaal was 
Rond de leeftijd van 10 jaar, nadat ze haar 
Nederlands beter meester was, leerde ze 
Frans als tweede taal De praktijk heeft 
geleerd dat zulks met elke vreemde taal 
alleen echt goed gaat, als aan de vreemde 
taal met te veel nutteloze teorie wordt be
steed Die IS goed voor taalspecialisten De 
beste praktijk is deze van oefenen in het 
spreken onder de leerlingen met de onder
wijzers 

Met de domme metode van „madame de 
Broqueville" en hun Prolingua bereikt men 
de Brusselse toestanden, waar Vlaamse kin
deren vroeger in de meeste gevallen geen 
enkele taal beheersten tot jolijt van de frans
kiljons 

F. Habitans, Schaarbeek 

NEDERU\NDS 
IN EUROPA 

BIJ aankoop van een Japans rekenma
chientje, kreeg ik een handleiding in 6 Euro
pese talen Engels, Duits, Frans, Spaans, 
Italiaans en Zweeds Maar geen letter Neder
lands 

Tijdens een vakantie op Majorca kon ik 
overal, naast Engelse, ook Zweedse vertalin
gen vinden van Spaanse aankondigingen 
Hetzelfde in het vliegtuig 

Wat hebben Zweden dat wij met hebben' 
Is het met onbegnjpelijk dat het Zweeds 
(door 7 tot 8 miljoen mensen gesproken) 
bijna overal aanwezig is, terwijl ons Neder
lands (de taal van 21 miljoen mensen) vaak 
met aan bod komt' 

Is het met onze eigen domme schuld' Of 
hebben wij te veel bescheidenheid en te 
weinig lef om advertenties, gebruiksaanwij
zingen of mededelingen m onze taal te 
eisen' 

Waar wacht onze Vlaamse deelregering 
op om samen met de Noordnederlandse 
regering een doelgerichte internationale 
beinvloedingskampanje te starten' Of wacht 
men liever tot onze taal en onze rijke kuituur-
onder de voet gelopen worden door taalgroe
pen die nog talrijker zijn dan w i j ' 

Moeten wij Vlamingen, Zuidnederlanders 
dus, na onze jarenlange strijd tegen verfran-
sing, of zelfs tegen mogelijke verduitsing, nu 
ook al dammen gaan opwerpen tegen de 
oceaan van Engels die ons dreigt te over
spoelen ' 

Als verbruikers staat ons maar eén ding te 
doen alle vreemdtalige publiciteit terug stu
ren aan afzender, met als doorslaand argu
ment dit (Engelse) spreekwoord „Wilt u 
zaken doen, gebruik de taal van uw klant" 

Jaak Glllssen, Maasmechelen 
(ingekort) 
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NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
^ 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

DEVRIESE 

baron ruuttclain 7S 
«520 bruuc * 

baan brugge - oostkaniD 
"•w 050/35 74 04 > ' 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE : 
m o d e r n e a p p en vi l las 

in al le prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
sctiilderen — betiangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — ... 
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KLEDINGSZAAK 
VOOR HET 

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

i % 

Dagelijks open van 9 tot 18 u VRIJDAGAVOND: FEEST
EN KOOPAVOND MET TRENDMODESHOW VAN DE 
\ O l ' N G FASHION CLUB. OPEN TOT 21 U. Zon- en 
feestddaen gesloten \n-B0VAB 

het modehart 
van België 

A12 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 

file:///n-B0VAB
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Uw lidmaatschap van de Volksunie 
maakt geschiedenis. 



Een plan voor het Betere Vlaanderen, 

1968. Het jaar van Leuven. Het jaar 
van het begin van het einde van het 
unitaire België. Het jaar van de grote 
aardverschuiving naar de VU. 

1990. Het jaar van Leuven (bis). Het 
jaar van het begin van het zelfstan
dige Vlaanderen. Het jaar van de zware 
VU-gongslag voor een vrij Vlaanderen, 
met vrije mensen. 

feesten en werken. 

Op 12 en 13 mei bnjist Leuven opnieuw. 
De VU viert haar vijfendertigjarig 
bestaan, en vooral de revolutionaire 
stap die ze zette naar écht Vlaams 
zelfbestuur. De VU werkt er ook aan 
haar toekomst, die van Vlaanderen 
en het Vlaamse volk. 

met z'n allen. 

Op 12 en 13 mei barst Leuven weer 
uit de voegen. Als we met z'n allen 
willen. Als we met z'n allen, samen, 
temgkijken op de boeiende vijfender
tig jaar van de VU en voonjitkijken 
naar de verre horizon die het Betere 
Vlaanderen is. 

Vrij Vlaanderen, vrije mensen 

•' VtAAMS NATIONAAL •' ƒ £ i WEEKBLAD 

«aj¥«(¥»iwn*»"i 

Deze mini-uitgave van "WIJ, Vlaams-Nationaal" valt gratis in uw bus. 
Graag houden we U week na week op de hoogte over de geschiedenis die u 
schrijft. Helaas, gratis kan dat niet. Wél voor slechts 100 fr. per maand. Dan 
ontvangt U, getrouw elke vrijdag, de échte "WIJ". 
Maak gebruik van deze bon, en drie weken lang maakt U, bij wijze van proef, 
gratis kennis met ons weekblad. 

Ja, Ik wil op de hoogte blijven van de geschiedenis die Ik schrijf. 
Zend mij gratis, en zonder enige verbintenis van mijnentwege, het weekblad 
"WIJ" gedurende drie weken. 

Naam 
Adres : 
Tel. :.. 

Terugsturen aan : Volksunie, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
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EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN. 



IS HET 
MAAR DAT? 
De staatshervorming is al jaren the 
ma nummer één in de Belgische 
politiek. Eindelijk begint ze dan 
toch uit de verf te komen : 
de huidige regering heeft 
reeds een flinke stap 
vooruit gezeten moet 

EEN GELOOF DAT 
BERGEN VERZET. 

ij nader toekijken 
echter is de staatsher

vorming de ernstige 
poging en de enige mogelijkheid om 
twee verschillende volkeren eindelijk in 
vrede naast en met mekaar te laten 
leven, leder met eigen bevoegdheid en 
centen, leder met dat deel van de koek 
v/at hem toekomt. Hoe belangrijk het 
eigen leven van de volkeren is, wordt 
de jongste weken en maanden iedere 
dag aangetoond in Oost-Europa. Po
len en Hongaren, Tsjechen en Slova-
ken, Roemenen en Duitsers, de volke
ren van de Baltische landen en van de 
Sovjetunie : met een geloof dat reeds 
bergen heeft verzet en muren neerge
haald eisen zij hun rechtop eigenheid. 
Op de keeper beschouwd zijn wij hier 
in Vlaanderen met hetzelfde bezig. 
Onze weg naar eigenheid en zelfbes
tuur is de staatshervorming. Dat ge
beurt hier met vreedzame middelen, 
volgens de weinig geestdrift wekkende 
methode van het demokratisch over

leg. Minder spektokulair dan in Oost-
Europa. Maareven ingrijpend. En even 
beloftevol voor de toekomst. 

WIJ HAALDEN DE 
KOLEN UIT HET VUUR. 

eVolksunie is jaren
lang de enige partij 

geweest, die de federale 
staatshervorming heeft geëist en ge
predikt. Het is dan ook maar normaal, 
dat zij tot een regering is toegetreden 
die eindelijk werk maakt van de Vlaam
se en de Waalse eigenheid. Zonder de 
Volksunie zou het er nooit van geko
men zijn. Mét de Volksunie treedt ons 
land eindelijk toe tot de groep van wel
varende topnaties die stuk voor stuk 
federale landen zijn : de Verenigde 
Staten, de Duitse Bondsrepubliek, 
Canada, Australië en de Zwitserse con-



Uw lidmaatschap maakt geschiedenis 

Geacht VU-lid, 

Inderdaad. Uw lidmaatschap van de VU maakt geschiedenis. Na amper 35 jaren is de partij 
erin geslaagd haar streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen om te zetten in keiharde staats-
vormende wetgeving. De afgelegde weg is indrukwekkend: van eenmanspartijtje met enkel 
Frans Vander Eist in de Kamer tot volkspartij, die met vreedzame en demokratische midde
len een revolte ontketende. Welke andere partij kan zo'n palmares voorleggen ? 

Als lid van de VU maakt U ook geschiedenis in Midden- en Oost-Europa. Wezenlijk in de 
omwenteling aldaar is immers de kracht van het volksnationalisme. Het is deze kracht die de 
springstof aanreikte om de muren te slopen en het Blokken-Europa te dynamiteren. Het is 
deze kracht die met het konfederaal model de bouwsteen moet aanreiken voor het nieuwe 
Europa. 

Geacht lid, beide vaststellingen bewijzen dat wij ons bevinden in de lijn van de geschiedenis 
en ons bewegen in de lijn van de toekomst. De VU zit op het goede spoor. Zonder omwegen 
durven we U vragen, mede getuigenis af te leggen van dit zelfvertrouwen : voor een vrij en 
beter Vlaanderen, met een open kijk op Europa en de wereld is de inbreng van de VU, van 
een Vlaams-Nationale partij met een menselijk gelaat essentieel en onmisbaar. 

Samen blokken we het doemdenken over de toekomst van onze partij radikaal af. 

Met Vlaams-Nationale groeten. 

Willy Kuijpers, Algemeen Sekretaris Jaak Gabriels, Algemeen Voorzitter 

Chris Vandenbroeke, Ondervoorzitter Annemie Van de Casteele, Ondervoorzitter 



/ 

Groen-rood^!^ 
"Groen-rood wordt geel-zwart". Zo luidde de kampanje die de VU midden 1988 opzette over 
haar toetreding tot de regering. 

De uitspraalt was uiteraard niet letterlijlc te nemen. De verlceersSIchten zouden ool< in de 
toelcomst groen en rood pinken, maar tocli een beetje zwart-geei kleuren. In figuurlijke zin 
althans. En in Vlaanderen. 

Vandaag kan de VU rustig en zelfverzekerd verklaren 
groen-rood is geel-zwart. 

Verderttig van de uitgaven In federale staten (In %) 
osmtrate overheid 

^ 9 
52,3 
fi6,Ö 
^^ 

61,2 
M,6 

deeistaten 

37.1 
17,7 
31,1 
1$,2 
2ê,7 
38,a 
39,4 

Zélf in handen 
Eindelijk is de droom van de 
Frontsoldaten '14-'18 vertaald in 
Vlaams zelfbestuur. Onomkeerbaar 
en vatbaar voor groei. 

Vlaanderen en Wallonië kregen macht 
en middelen om een eigen zelfstan
dig beleid te voeren. Ekonomie, on
derwijs, kuituur, openbare werken en 
verkeer, milieubeleid.... dit alles heeft 
Vlaanderen nu zélf in handen. 

Het bevoegdheidspakket van Vlaan
deren en Wallonië beslaat niet minder 
dan 40 procent van de totale over
heidsuitgaven. 

België behoort meteen tot de meest 

gefederaliseerde landen ter wereld. 

Vlaanderen heeft definitief de 
mogelijkheid om zélf de nodige er
kenning af te dwingen, ook in Voeren 
en de Vlaamsbrabantse randgemeen
ten, en - wat meer is - Brussel mede 
te besturen. 

De Vlaamse machtsdeelname in onze 
hoofdstad is verzekerd. 

Maar niet af. 
Nog is het werk niet af. Dagdagelijks 
is waakzaamheid geboden. Dagda
gelijks verschijnen neo-unitaire kapers 
op de kust. De revolte die deze staats
hervorming is, schijnt nu pas écht 

door te dringen in sommige, ook 
Vlaamse kringen. Zij houden niet op 
te beweren dat de federalisering van 
bvb. het milieubeleid en het weten
schappelijk onderzoek er een poes
pas van maakte. 

Schoonheidsfouten zijn zeker niet te 
mijden, maar met een onverzettelijk 
geloof in de federale dinamiek moeten 
alle kapers resoluut zeewaarts ge
stuurd. 

Het belang van de zogeheten derde 
fase wordt er enkel groter bij. Een 
onafhankelijk Vlaams Parlement, ver
dragsrecht en korrekte bevoegd
heidsafbakening vormen de motor die 
de federale dinamiek in hogere ver
snelling moet brengen. 



IS 
OT^ geel-zwart 

Gunstige 
balans 
Reeds is duidelijk dat de staats-
omvorming het regeringswerk ten 
goede komt. Kommunautair getwist, 
en Happart-toestanden boycotten niet 
langer het sociaal-ekonomisch her
stel. 

Deze regering kan dan ook op een 
prachtig palmares terugblikken. Fi
nancieel, sociaal, fiskaal en eko-
nomisch vielen belangrijke beslissin
gen. Ook op het vlak van de nieuwe 
politieke kuituur doemt eindelijk een 
lichtje op aan de duistere einder. 

Voor het eerst sedert 1945 wist VU-
minister H. Schiltz de begroting tijdig 
bij het Parlementte brengen. Hij staat 
er overigens borg voor dat het tekort 
verder daalt en de rentesneeuwbal 
wegsmelt. 

Deze gunstige balans is te danken 
aan de federalisering : federale staten 
zijn goedkoper en beter te beheren. 

Nieuwe wind 

Meer bevoegdheden en meer geld. 
Vlaamse Regering en Raad hebben 
alles in handen om onverwijld te tim
meren aan een beter Vlaanderen. 

Dat dit kan, bewijst VU-minister J. 
Sauwens. De nieuwe wind die met 
hem waait op het Vlaams departe
ment van Openbare Werken en 
Verkeerswezen, geeft aan dat een 
vrij Vlaanderen ook een beter Vlaan
deren is. 

l/laanderen 

De nieuwe wind moet dringend de 
ganse Vlaamse regering vatten. Met 
een zelfbewuste Vlaamse regering 
die mekaar eensgezind vindt in een 
bezielend projekt, die motor is van 
een nieuwe politieke kuituur met meer 
verdraagzaamheid en luister
bereidheid, die de zoektocht aanvat 

naar een ruim-gedragen natiebesef 
als basis voor een breed sociaal recht
vaardigheidsgevoel en een eko-
nomisdi en kultureel dinamisme - met 
een dergelijke Vlaamse regering wordt 
de kroon gezet op de historische 
staatsomwenteling. 



Met een stip in uw agenda 

Zondag, 6 m ^ 1990 
Zaterdag m zondag, 12 ̂  13 mei 19Ö0 
Woensdag, i i juij 1990 
Zondag, 26 atiguslus 1990 

ManHöstatie Akti^korrtllöd Vfaand^en *0ö, Öru^el. 
VU-l<OTgr€^s"Vi1j VlaanRiefef), Vtfje Mensen", letwen. 
Feestdag van de Vlaamse Gemeensctiap. 
Ifzerbedevaart, Diksmulde. 

Kroon 
op het werk 
Net 6 jaar geleden, op 8 april 1984, 
vierden meer dan 7.000 leden en 
vrienden van de VU het dertigjarig 
bestaan van de partij. Het Gentse 
sportpaleis zinderde van enthoesi-
asme. 

Ondertussen is weer een half decen
nium voorbij. Een periode waarin de 
VU met sukses haar streven 
bekroonde: de laatste hinderpalen naar 
échte Vlaamse autonomie werden gro
tendeels opgeruimd. 

Maar de VU wil meer. Zij wil voor 
Vlaanderen een betere samenleving. 
Op 12 en 13 mei zal zij op haar 30ste 
kongres een sensationeel dokument 
bespreken dat hieraan gestalte wil 
geven : een strategie voor een vrij 
Vlaanderen, met vrije mensen. 

Meteen biedt dit kongres de gelegen
heid, met recht en reden terug te 
blikken op de niet altijd onbewogen 
vijfendertig VU-jaren. 

Dra van de pers 
Midden 1988, na de regeringsonder
handelingen, verscheen de brochure 
"Groen-rood wordt geel-zwart". 

Overzichtelijk gaf het de beweegre
denen aan van de VU om tot de 
regering toe te treden. Na de over
dracht van de bevoegdheden en de 
goedkeuring van de financieringswet, 
januari 1989, kwam een nieuwe bro

chure van de pers. "De macht van de 
middelen" zette een en ander in 
mensentaal om. 

Toch regent het nog misverstanden 
en twijfels over de juiste draagwijdte 
van de staatsomvorming voor Vlaan
deren. Daarom plant de VU twee 
nieuwe uitgaven, een eerste met het 
a, b, c van de staatshervorming, en 

een tweede over het nieuwe statuut 
van Brussel. 

Bestellen kan bi j : 

VU, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

Zodra ze van de persen rollen vallen 
ze in uw huisbus. 
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federatie. Mét de Volksunie wordt hier 
een vorm van samenleven in zelfstan
digheid ontwikkelt, die straks model 
kan staan voor de rest van Europa en 
een oplossing biedtvoordegroteOost-
europese problemen. Tussen haakjes : 
sinds vorig jaar gaan in ons land 40 % 
van de overheidsgelden naar de deel
staten. Dat is precies evenveel als in het 
welvarende Zwitserland met zijn eeu
wenoude federale traditie. Wie zegt 
daar nog dat de soep de kool niet 
waard zou zijn ? 

HET BOS ZIEN 
DOOR DE BOMEN. 

ie dieper kijkt dan de 
^ J K onvolmaaktheden van 

de nog maar half afge
werkte staatshervorming, krijgt reeds 
nu een blik op een betere toekomst. Het 
regeringswerk en het ekonomisch her
stel worden niet meer om de haverklap 

straks het >verk verder afma
ken. Maar of de bevolking daar

over geestdriftig is ? Eerlijk ge
zegd neen ! Toegegeven : wat 

vandaag vooral zichtbaar is voor 
v^ie niet dieper kijkt, doet niemand 

van geestdrift in de handen klappen. 
Méér ministers en méér ministeriële 

kabinetten dan goed is voor een land. 
Méér administratie, méér instellingen en 

niet minder papier dan voorheen. Dezelfde 
partijen bedienen zich op dezelfde wijze als 

vroeger royaal uit de soepketel. Is het maar 
dat, het nieuwe Vlaanderen? 

lamgelegd door Happart-toestanden. 
Als Luik wegzakt in het schuldenmoer
as, draait Wallonië daar zélf voor op 
en moet het zélf daarvoor ofwel de 
centen ofwel de sanering opbrengen. 
Met als gevolg onder meer dat de 
Vlaamse regering geld heeft voor haar 
beleid en dat de Waalse regering thans 
leert wat zuinigheid betekent. Dat alles 
nu moeizamer en trager zou gaan ? De 
feiten zeggen het anders. Voor het eerst 
sinds jaren is de begroting op tijd inge
diend en kan het parlementtijdig toekij
ken op de besteding van de centen die 
de burgers hebben betaald. Het begro
tingstekort daalt en de rentesneeuwbal 
is eindelijk aan smelten toe. Dat is het 
gevolg van twee dingen. De federale 
staat is goedkoper en valt beter te 
beheren. En VU-minister Schiltz ge
bruikt zijn beste brilletje om nauwkeu
rig te letten op de besteding van ons 
aller geld. En is het U ook opgevallen 
dat er op Openbare Werken een nieu
we wind waait sinds het een Vlaams de
partement is geworden ? 
Met daarenboven een VU-minister van 
het kaliber Souwens. 



NEE, WIJ LATEN 
ER GEEN SOEPJE 
VAN MAKEN ! 

e Volksunie wil dat 
de staatshervorming 

afgewerkt wordt en bekroond met de 
verkiezing van een eigen Vlaams par
lement. Dit mag niet leiden tot een 
verhoging van het aantal politieke 
mandaten. En het rijtje ministers moet 
fors worden uitgedund. 

De Volksunie wil vooral een beter 
Vlaanderen, zuiniger beheerd vanuit 
doorzichtige en demokratische struktu-
ren en niet gekoloniseerd door zuilen 
of drukkingsgroepen : een verdraag
zaam Vlaanderen met eerbied voor de 
persoonlijke vrijheid en met 
vrije mensen. 

DeVolksuniewil een gezond Vlaan
deren, waar het bewapeningsgeld dat 
vrij komt door de internationale ont

spanning gebruikt wordt om onze ste
den en dorpen, ons water en onze lucht 
weer leefbaar te maken en om vrede en 
ontwikkeling in de wereld te bevorde
ren. 

DIT IS WAARVOOR 
WIJ U NODIG HEBBEN. 

e Volksunie heeft 
behoefte aan mens

en die de kool noch de 
geit sparen als het er op aankomt, die 
bouwen aan een beter Vlaanderen dat 
groen is, wereldgericht, welvarend en 
sociaal rechtvaardig. Wij hebben U 
nodig ! U kan ons beter leren kennen 
door U gratis en zonder enige verbin
tenis een proefabonnement op het 
Vlaams-nationaal weekblad "V/IJ" te 
laten toesturen. En U mag natuurlijk 
ook lid worden. Héél graag zelfs. 

VRIJ VLAANDEREN, VRIJE MENSEN. 

IK MAAK GEBRUIK VAN UW AANBOD. 
Stuur mij gratis en zonder enige verbintenis van mijnentwege het weekblad "V/IJ" gedurende 
drie weken. Ik wens daarenboven lid te worden van de Volksunie (1) 

Naam : 

Adres : 

Tel: 

Terugsturen aan : V.U. - Barrikadenplein 12 - 1000 Brussel, tel. 02/219.49.30 
(1) Schrappen indien niet gewenst. 

Speciale uitgave van het weekblad WIJ, maart 1 990.Verantwoordeliike uitgever • Jaak Gabriels Barrikadenplein 1 2 1000 Brussel 



De VU heeft mensen die het doen 

"Het federalisme zou nooit zo on
omkeerbaar zijn geweest zonder de 
regeringsdeelname van de V. U.". 

(Lou De Clerck, 
"Gazet van Antwerpen", 7 november 
1989) 

"De grote borden die bij tiet binnenrij
den van Vlaanderen duidelijk maken 
dat de grens is overschreden, zijn 
voor iedereen zichtbaar. De Vlaamse 
grenzen zijn tastbaar geworden en 
Vlaanderen krijgt op het terrein ges
talte". 

(Dirk Achten, 
"De Standaard" 9 maart 1990). 

"Minister van Ontwikkelingssa
menwerking André Geens (VU) is 
geen drukdoener. Geen politikus die 
het allemaal zelf doet, maar op korte 
tijd zich heeft doen aanvaarden als 
iemand die met alleen weet waarover 
hij praat, maar doet of laat doen wat 
nodig is". 

(Paul De Baere, 
"Het Volk", 7 oktober 1989). 

"Het initiatief van de VU-fraktie in de 
Vlaamse Raad om met een projekt 
Vlaams-Brabant uit te pakken kan 
een stimulans zijn. Het zou evenwel 

tot een projekt moeten uitgroeien waar 
ook andere frakties kunnen achter 
staan". 

(Hugo De Ridder, 
"De Standaard", 29 november 1989). 

"In het voorbije jaar heeft deze koalitie 
een behoorlijk sterke begrotingsdisci
pline aan de dag gelegd. Begro-
tngsminister Hugo Schiltz kan een 
pluim op zijn hoed steken. Hij heeft 
alvast de uitgaven onder kontrole ge
houden". 

(Lou De Clerck, 
"Gazet van Antwerpen" 
1990). 

4 januari 

iJi^/uè' 



De Volksunie weet wat ze wil. 

De onverminkte en on
verminderde uitvoering 
van de derde faze van 
de staatshervorming. 

Een nieuwe poiitieice Een evenwichit tussen Een open gesprek met 
kuituur welvaart en welzijn. Europa en de wereld. 

# Rechtstreeks verkozen 
Vlaams en Waals Parle
ment. 

# Eigen internationaal ver
dragsrecht. 

# Enkel wat we zelf willen, 
toespelen aan het centraal-
Belgisch bestuursniveau. 

• Geen politieke benoem
ingen van ambtenaren en 
rechters. 

• Een zindelijk hanteren 
van de macht. 

# Inspraak en openbaar
heid van bestuur. 

# Terugwijzen van de pri
vate belangenbehartiging, 
het algemeen belang heeft 
voorrang. 

# Eerste aandacht voor 
de kansarmen, Vlamingen 
én migranten. 

# Een demokratisch en 
aktief heelnederlands kul-
tuurbeleid. 

# Bekommernis voor leef-
en werkmidden. 

0 Zinvolle arbeidskansen 
voor eenieder. 

• De uitbouw van een 
samenwerking met Neder
land en Fijans-Vlaanderen. 

# Echte solidariteit met 
de Derde wereld. 

• Afbouw van de waan
zin van de wapenwedloop. 

# Een Europa van vol
keren en regio's, dat kul-
turele verscheidenheid 
ver1<iest boven vervlakkende 
verstaatsing. 

Vrij Vlaanderen, Vrije Mensen. 

Dat wil de Volksunie. 
U kan helpen bij het uitdragen van deze boodschap. 

Bijgevoegde folder werd op 1 miljoen eksemplaren aangemaakt. 
Vele afdelingen verspreiden hem. 

Draag ook uw steentje bij. Lees hem zorgvuldig door. 
Bezorg hem nadien aan een vriend, een gebuur, iemand die volgens 
U ingelicht moet worden over de geschiedenis die U, samen met de 

partij, vandaag schrijft. 

Dank. 

Verantwoordelijke voor uitgave en opstel: Jaak Gabriels, Barrlkadenplein 12,1000 Brussel. 


