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LEPEL & VORK 

Restaurant «ulttl» 
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 I 

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

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

RESTAURANT 

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

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

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Banketzaaltje gratis voor al uw teesten Tel. 02/269.70.45 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Pri jzen voor groepen 
op aanvraag 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

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

Maandag gesloten 
Rust ieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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

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

ten 

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 
Hei rbaan 53 
2730 B U R C H T 
Te l . : 03/252.70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^mg 
Oerenstraat 13 8190 Alvermgem 

tel 058/288 007 

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

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

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tcl. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

VERSTANDIGE VRIJHEID 

G
ISTEREN donderdag viel het doek over een 
dossier dat reeds twintig jaar de Wetstraat 
bezighoudt: dat van de zwangerschapsaf
breking. Op het ogenblik dat wij deze kom-
mentaar schreven was de stemming over het 
voorstel Lallemand-Michielsens in de kamer 
van Volksvertegenwoordigers nog niet ge
beurd maar alles liet voorzien welke kant het 
met de uitslag zou uitgaan. De eerdere 
uitspraken in de senaat en in de kommissies 
van Justitie en Volksgezondheid lieten daar

over geen twijfel. 
Wat ging hieraan vooraf? 
Wij hebben het nooit hoog op gehad met partijen en 

organisaties die van het delikate probleem van de 
zwangerschapsafbreking een marchandise hebben ge
maakt. Met wansmakelijk drukwerk en vulgaire metho
den uitgaande van Pro Vita, daarbij geholpen door het 
VI.Blok, werden vooral VU-mandatarisen op het per
soonlijke en beroepsvlak getroffen. Dergelijke akties 
waren niet alleen aan het verkeerde adres gericht maar 
bovendien hebben zij een waardige diskussie over het 
probleem ergerlijk bezwaard. 

Op 23 februari 1989 legden de 
VU-senatoren Baert en Peeters 
een wetsvoorstel neer dat uitgaan
de van de blijvende strafbaarheid 
van abortus de kans liet om begrip 
te tonen voor de noodsituatie waar
in mensen kunnen geraken. 

De VU had haar voorstel met het 
nodige denkwerk voorbereid. Het 
was een evenwichtig voorstel, ge
groeid uit tal van gesprekken met 
mensen die vertrouwd zijn met het 
probleem en dit op medisch, etisch 
en rechtskundig vlak. Om te voor
komen dat de noodsituatie naar 
eigen goeddunken zou worden uitgelegd werd deze in 
het VU-voorstel met de nodige omzichtigheid omschre
ven. De inhoud van het begrip noodsituatie won in de 
diskussie meer en meer aan belang. Zelfs de Raad van 
State deed uitspraak over het begrip. 

De waarde van het VU-voorstel lag hem vooral in het 
feit dat het op de bestaande situatie, met per jaar maar 
liefst tot 20.000 vrouwen naar abortuscentra in het 
buitenland!, een antwoord kon geven. Maar tevens gaf 
het een omschrijving aan het begrip noodsituatie, het 
voorstel Lallemand -Michielsens deed dat niet. 

Kommentatoren vonden het VU-voorstel een ernstige 
poging om voor de verroeste standpunten een uitweg te 
zoeken. Maar de diverse partijen hadden zich reeds zo 
diep ingegraven dat een eerlijke toenadering niet meer 
mogelijk was. Enerzijds zaten de CVP-senatoren zo ver 
van de redelijkheid en de realiteit verwijderd dat het 
voorkomen van gezichtsverlies voor die partij belangrij
ker was. Anderzijds waren de aanhangers van het 
voorstel Lallemand- Michielsens zo zeker van hun stuk 
dat ze naar amendering geen oren hadden. 

De stemming in de Senaat was duidelijk, de kamer
kommissie bevestigde de toestand. In de senaat stem
de de VU, op André De Beul na, tegen het abortus-
voorstel. Een zogenaamde alternatieve meerderheid 
zorgde er voor dat sommige regeringspartijen in de 
minderheid werden gesteld. Lange tijd zag het er naar 
uit dat de CVP een stok van achter de deur zou halen 
maar dat ging niet door, de partij gaf de strijd op en 
stelde zich tevreden met een evaluatiekommissie. Had 
zij maar het overbruggingsvoorstel van de VU gevolgd 
dan ware haar veel bespaard gebleven! 

De dagen voor de stemming in de Kamer waren er 
van druk overleg. Met spijt heeft de VU-kamerfraktie 
moeten vaststellen dat haar konsensus-voorstel op
nieuw door de CVP en de SP-frakties werd genegeerd. 
Voorzitter Gabriels had zich nochtans terdege inge
spannen om dit te halen. Want de VU blijft ervan 
overtuigd dat haar voorstel fundamenteel beter was 
dan het goedgekeurde ontwerp en veel beter dan de 
vroegere toestand. De VU-kamerfraktie heeft, trouw 
aan de eerbied voor de levensbeschouwelijke verschei
denheid van elk van haar leden, een vrije stem uitge

bracht. 
Maar laten wij wel wezen, met de 

eindstemming over abortus is het 
probleem niet van de baan. Zwan
gerschapsafbreking is niet zomaar 
een lijfelijke ingreep, hij zal (gele-
galizeerd of niet) steeds een akte 
met psichologische gevolgen zijn 
en blijven. 

Men moet aan de afhandeling 
van het abortusdossier de beden
king knopen dat, ook al is deze niet 
naar onze zin verlopen, eindelijk 
een beslissing is genomen. Het is 
te hopen dat de wetgever de wijs
heid zal hebben initiatieven te ne

men opdat zwangerschapsafbreking zo weinig mogelijk 
zal moeten uitgevoerd worden, 
- dat de begeleiding voor en na de ingreep in optimale 
omstandigheden kan verlopen, 
- dat alle instanties die zich met opvoeding inlaten een 
kuituur van liefde voor het leven benadrukken, 
- dat aan jonge mensen de eerbied voor het wonder van 
de geboorte wordt geleerd en getoond, enz. 

Nog voor de stemming in de Kamer nam de Vlaamse 
regering initiatieven in deze zin. Willen deze nut heb
ben dan moeten ze volgehouden worden en langs alle 
mogelijke kanalen, ook de elektronische, de bevolking 
bereiken. 

De terechte zorg voor de natuur die zovelen bezig
houdt heeft slechts zin wanneer deze kadert in een 
volledige samenhang met de nooit aflatende zorg voor 
een volwaardig menselijk bestaan. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

^ f^ De werkgroep VU-vrou-
1 I 1 *®" kwam samen in 

I ^J Gent. KonklusJe: Een 
vrouwvriendelijk beleid 

vraagt vrouwen in het beleid. 

02/219.49.30, toestel 19 
of privé, Alsembergse-

1512 Dworp. Tel. 02/ 

11 
sers. 

13 

Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroecke 
neemt de verdediging op 
zich van de Vlaamse vis-

Een jaar volksnationale 
strijd bij de Latijnse volke
ren onder en boven de 
Alpen. 

^ ^ De jongste maanden 
I 1 % stond het weer op zijn 
I ^ ^ kop. Daar verscheidene 

instellingen aan weers
voorspellingen doen is er dringend 
nood aan overleg. 

^ H l De wielerpelotons trek-
T g ken weer over onze 

I g Vlaamse wegen. Flan-
drien dook in de archie

ven op zoek naar de geschiedenis 
van de Ronde van Vlaanderen. 

f^ ^ Ook een wielermonument 
M I als de Ronde is toe aan 

i f ^ I voortdurende vernieu
wing. De organizatoren 

van Vlaanderens Ronde volgen die 
vernieuwende trend. 

f \ ^ Brussel was ooit een 
3 ^ Vlaamse stad. Dat en nog 

^ ^ veel meer staat te lezen in 
„De verbeulemansing 

van Brussel". 

ƒ ^ • • Het ANZ was in haar nop-
M i jes. Het kan immers te-

^ f rugblikken op een „be
ter" zangfeest. Een ver

slag over deze 53ste editie. 

(omslagfoto Ronald Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

De Van Gogh-mania komt er met de opening van de Van Gogh-tentoonstelling 
in Amsterdam aan. Donald Bonnema, de Nederlandse akteur die de rol van de 
schilder vertolkt, lijkt sprekend op de meester. (foto reuter) 

IDENTITEITSKAART 
De viertalige identiteitskaart is onwettig. 

Ze is in strijd met de taalwet. Een identiteits
bewijs is een getuigschrift en moet volgens 
de taalwet in de taal van het gewest opge
steld zijn: in Vlaanderen Nederlands, in 
Wallonië Frans, in de Oostkantons Duits en 
in Brussel en de faciliteitengemeenten Ne
derlands of Frans. Oud-VU-senator Rob Van-
dezande en zijn zoon legden om die reden 
klacht neer bij de Raad van State, en een 
auditeur bij de staatsraad gaf hen in een 
advies gelijk. 

Volgens de gewezen VU-senator is de 
Vlaming met het verenigde Europa in het 
vooruitzicht aardig op weg om zijn Vlaamse 
identiteit te verliezen. De viertalige identi
teitskaart bevordert dit proces alleen maar. 

Rob Vandezande stipt overigens aan dat 
hij indertijd als lid van de senaatskommissie 
voor Binnenlandse Zaken, die de invoering 
van het identiteitsbewijs voorbereidde, reeds 
gewezen had op het onwettelijk karakter van 
de viertalige kaart. Toenmalig minister van 
Binnenlandse Zaken Nothomb had daar ech
ter geen oren naar en legde zelfs een nega
tief advies van de Raad van State en van de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht naast 
zich neer. 

Eigen schuld, dikke bult, zouden we zeg
gen. Want als het arrest van de Raad het 
advies volgt, zou dit wel eens zware financië
le gevolgen kunnen hebben. Want dan wil 
Vandezande aktie gaan voeren om iedere 
Belg een identiteitsbewijs te bezorgen dat 
niet in strijd is met de taalwet. 

GEMEENTELIJKE 
AUTONOMIE 

WM-voorzitter Geert Bourgeois haalde 
scherp uit naar de CVP-mandatarissen 
m.b.t. de gemeentelijke autonomie en het 
fonds Vandenbossche. De voorzitter van de 
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen 
noemt het verontrustend dat de CVP voor 
een herwaardering van de provincie binnen 
het federale België pleit. De provincies heb
ben als beleidsinstrument geen enkele zin 
meer, en vormen als nodeloos voogdij-or
gaan net de grootste rem op de gemeentelij
ke autonomie, merkt Bourgeois op. 

De VU-schepen van Izegem kan de CVP-
mandatarissen wel een eind weegs volgen in 
hun kritiek op het fonds Vandenbossche. 
Eigenlijk moest het geld zonder meer in de 
gemeentekas, minstens in het investerings
fonds of in het gemeentfbnds terecht geko
men zijn. Bovendien is het OCMW het geëi
gende orgaan voor de armoedebestrijding. 
Tenslotte werkt dit fonds inderdaad betutte
lend door zijn beperkende opsomming van 
projekten. 

Maar Bourgeois noemt het vreemd dat de 
CVP blijkbaar geen kritiek heeft aan het 

adres van het fonds Lenssens, waarmee het 
veel erger gesteld is. Deze eksellentle deelt 
lukraak zijn centen uit vla het subsidiesy
steem. Minister Vanaanbossche deed ten
minste een poging om tot een objektieve 
verdeelsleutel te komen. 

GEWETENS
BEZWAARDEN 

De Volksuniejongeren zijn verontrust over 
de recente regeringsmaatregelen i.v.m. het 
statuut van de gewetensbezwaarden. VUJO 
is het oneens met de invoering van een 
verplichte bijdrage in de vergoeding door 
verenigingen die gewetensbezwaarden te-
werkstellen. 

Tobback wil ook stevig schrappen in de 
verenigingen die in aanmerking komen om 
gewetensbezwaarden aan te werven. De 
Volksuniejongeren noemen de argumenten 
van Tobback ondenxjkratisch en onwettelijk. 
Ze getuigen van een agressieve anti-gewe-
tensbezwaardenmentaliteit. 

VUJO wil, zeker nu in Europa de ontspan
ning als een vuurtje om zich heen grijpt, een 
veel positievere houding tegenover de gewe
tensbezwaarden. Men mag niet vergeten dat 
deze jongens bereid zijn om zich voor nog 
geen 9.000 fr. per maand in te zetten voor 
maatschappelijk nuttige taken. 

VUJO eist daarom van de moederpartij dat 
ze zich in de ministerraad verzet tegen de 
hakbijlpolitiek van Tobback. Zo zou de VU in 
overeenstemming handelen met de ontwerp
teksten voor het kongres van 12 en 13 mei 
eerstkomend. De jongerenorganisatie vindt 
verder dat de kwota die gehanteerd worden 
om aan te geven hoeveel gewetensbezwaar
den een vereniging krijgt, opgetrokken moe

ten worden. Zo kan de keuzevrijheid van de 
gewetensbezwaarde beter gegarandeerd 
worden. VUJO wil ook de duur van de 
burgerdienst verkorten. Zo zou het verschil 
tussen burgerdienst en militaire dienst een 
beter evenwicht vertonen. En de Volksunie^ 
jongeren zijn tenslotte van mening dat gewe
tensbezwaarden een uitkering zouden moe
ten krijgen die even groot is als het bestaans
minimum. Die uitkering zou zelfs langzaam 
moeten aangroeien tot het minimumloon. 

CLOUSEAU-MANIE 
De Vlaamse popgroep Clouseau scheert in 

Vlaanderen nooit geziene populariteitstop-
pen. Het trouw Zangfeest publiek keek zich 
even de ogen uit zondag jongstleden (zie ons 
verslag daarover). 

En wat met zo'n immense populariteit te 
verwachten was, gebeurde ook: allerlei al 
dan niet door kommerciële motieven geïnspi
reerde organisaties proberen op de trein te 
springen. De groep deponeerde zelfs zijn 
naam om kommerciële kapers op de kust te 
slim af te zijn. 

Dat het ANZ Clouseau op het programma 
van het 53ste zangfeest plaatste, vinden we 
positief. Het Zangfeest was de aansluiting 
met de jeugd een beetje verloren, en pro
beert reeds een aantal jaren vernieuwing te 
brengen in het Sportpaleis. Met Clouseau op 
de affiche zijn ze daar wonderwel in ge
slaagd. Doe zo voort, ANZ! 

Dat het ACV Clouseau voor het eigen heil 
gebruikt, vinden we verwerpelijk. De Genkse 
ACV-jongclub bood verleden vrijdag ieder
een die lid werd een gratis inkomkaart aan 
voor een door haar georganiseerd Clouseau-
konsert. Volgens het Belang van Limburg telt 
de ACV-jongclub nu 1.500 leden meer... 
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DOORDEWEEKS 

De leiders van de Hongaarse liberale Unie van Vrije Demokraten maken het 
overwinningsteken. Samen met het centrumrechtse Demokratisch Forum 
kwamen ze als overwinnaars uit de stembus. (foto reuter) 

CVP VOOR... 
Onder de titel „Wat schreef Herman Van 

Rompuy aan Michael Goibatsjov?" voert de 
CVP een advertentiekampanje ten voordele 
van de Oosteuropese „zusterpartijen". En 
wat schreef Herman Van Rompuy dan wel 
aan de Sovjet-president? Dat Gorbatsjov de 
volkeren uit het Sovjet-imperium het recht op 
zelfbeschikking zou toestaan? Dat de USSR 
als laatste koloniale mogendheid eens aan 
dekolonisatie zou beginnen denken? Dat 
Gorbatsjov de druk op Litouwen zou vermin
deren? Neen, niets van dat. De CVP-voorzlt-
ter bepleitte bij de Sovjet-leider de erkenning 
van de kristendemokratische partij in de 
Sovjet-Unie. 

De traditionele partijen van Europa zien de 
positieve ontwikkelingen in het voormalige 
Oostblok alleen maar in funktie van de uit
bouw en overplanting van „zusterpartijen" 
en „broederorganisaties" achter de resten 
van het IJzeren Gordijn. Mooie staaltjes van 
deze neokolonisatie zagen we bij de recente 
vrije verkiezingen in de DDR. En ook Honga
rije is flink op weg om naar westerse ideologi
sche normen in stabiele vakjes gegoten te 
worden. 

...OOST-EUROPA 
We zagen verder reeds SP-voorzitter Van-

denbroucke zich naar Oost-Duitsland rep
pen, en we mochten op onze televisiezen
ders Verhofstadt bewonderen — in hemds
mouwen — die St///-computers in een voor 
Oost-Europa bestemde vrachtwagen laadde. 

De CVP mocht dus niet op het demokra
tisch vrijheids-appel ontbreken. In vetjes 
doet de CVP een oproep tot bedrijven en 
organisaties om klein buromateriaal, dat in 
Oost-Europa moeilijk te bekomen is, over te 
maken. U kan voor de ophaling van typma
chines, stencilapparatuur, briefomslagen, 
printers, nietjesmachines,... terecht op het 
CVP-sekretariaat. En, naar goede Belgische 
gewoonte, zijn uw gifen vanaf 1.000 frank 
fiskaal aftrekbaar. Steun Oost-Europa!, zegt 
de CVP. 

CANDRIES TEGEN 
COEME 

In een interview met de Gazet van Antwer
pen spuit VU-kamerfraktieleider Herman 
Candries forse kritiek op het beleid dat 
defensieminister Coëme (PS) voert. Coëme 
is volgens de VU-defensiespecialist erg vaag 
gebleven zowel in zijn inspraak- als in zijn 
personeelspolitiek. „Het enige waar hij for
meel in is, is in het uitdelen van kontrakten. 
In twee jaar zijn meer kontrakten toegewe
zen dan in de vorige vijf, zes jaar. Qjëme 
speelt op twee sporen. Dit van Landsverdedi
ging en dit van Ekonomische zaken. De kans 
dat hij daarbij zal ontsporen wordt alsmaar 
groter", aldus Candries. 

Het Mechels kamerlid verwijt de minister 
ook slechts de kaart van enkele traditionele 
luchtvaartbedrijven te spelen. Coëme wil die 

ten koste van alles in leven houden. Noch
tans zou de hoogkonjunktuur hen ertoe moe
ten aanzetten om zich op specifieke deelge
bieden te richten. 

En er spelen ook niet-ekonomische motie
ven mee in Candries' afkeuring van het 
beleid van de defensieminister. Coëme 
koopt maar aan, terwijl de internationale 
situatie hoop geeft om verder versneld en 
gekontroleerd te ontwapenen. „Daarbijkomt 
dan de schrijnende hypokrisie van de socia
listen. Langs de ene kant blazen ze de 
loftrompet van de ontwapening. Nu die kans 
er is, kijken ze de andere richting uit. Er is 
van hun kant nog geen enkel protest geko
men", merkt Candries terecht op. 

ZIEKENFONDSEN... 
Oud-premier en gewezen voorzitter van de 

socialistische mutualiteiten Edmond Lebur-
ton weigerde te verschijnen voor de raadka
mer in Brussel die het ziekenfondsendossier 
behandelt. Leburton heeft naar eigen zeg
gen interessantere dingen te doen dan naar 
de raadkamer te trekken om deel te nemen 
aan een karikatuur van de rechtspraak. Deze 
houding van wie ooit de belangrijkste funktie 
bekleedde In onze demokratie, getuigt wel 
van een groot misprijzen voor de rechterlijke 
macht. 

Leburton vond het wel nuttiger om zijn tijd 
te spenderen aan een druk bijgewoonde 
perskonferentie. De socialist had immers 
aangekondigd dat hij geen blad voor de 
mond zou nemen. Er zouden nog koppen 
vallen. 

Leburton noemde inderdaad namen: die 
van vice-premier Claes en van de voorzitter 
van de kristeiijke mutualiteiten Van den Heu
vel. Als ik voor de rechter moet verschijnen, 
dan ook zij, zegt Leburton. 

...IN HET NAUW 
De zaak draait om geknoei met de boek

houding van de ziekenfondsen. Opdat de 
ziekenfondsen immers hun leden zouden 
kunnen terugbetalen, krijgen ze voorschot
ten van het RIZIV. Daarnaast krijgen ze ook 
beheersgeld, geld voor het werk dat ze doen 
in plaats van de overheid. Met deze voor
schotten en met dit beheersgeld werd er 
echter vrolijk gesjoemeld. De voorschotten, 
het gaat hier om miljarden, moeten normaal 
onmiddellijk doorgestort worden aan dokters 
en ziekenhuizen. De mutualiteiten beleggen 
die gelden eerst echter een paar maanden, 
en gaan dan met de interesten lopen, ide via 
allerlei omwegen bij bevriende vzw's, politici, 
partijen of zelfs kranten terechtkomen. 

De mutualiteiten dienen ook systematisch 
hogere beheerskosten in bij het RIZIV. Het 
geld dat men op deze manier overhoudt, 
verdwijnt eveneens naar de ideologische 
vrienden. Bovendien worden de beheerskos
ten die de mutualiteiten maken voor diensten 
die met de ziekteverzekering niets te maken 
hebben, ook doorgeschoven op de rug van 
het RIZIV. 

Het is duidelijk dat het deksel van de 
ziekenfondspotjes nu eens eindelijk moet 
gelicht worden. De oplichting van de staat 
door de zuilen moet een halt toegeroepen 
worden. Anders moet de overheid de over
heidstaken die momenteel door zuilorganisa
ties uitgeoefend worden maar overnemen. 

En de verantwoordelijken voor deze fraude 
dienen gestraft. Vice-premier Claes mag on
gerust beginnen worden: de klachten betref
fen bedragen van honderden miljoenen. Er 
zijn er die voor veel minder hun portefeuille 
moesten inleveren. Claes kan dat eens gaan 
vragen aan zijn partijgenoot Chevalier. 
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KORTWEG 

• De aMe Levenslijn van VTM bracht 
166 mil)oen f ra i * op voor het kankeron
derzoek. 
• Onder het kommunistische regime 
had Tsjeehosiovaklje een winstge
vend handett|e in ekspiosieven en wa
pens opgezet, o.m. met Ubtê. Er zou 
maar liefst 1.000 ton semtex verhandeld 
zijn. ZOO gram semtex Is voldoende om 
een groot vliegtuig op te blazen. De 
terroristische gemeenschap heeft daar
mee een voorraadje voor 150 Jaar ter
reur. President Havel wil de produktte 
voor industriële doeleinden niet stop
zetten, maar wel een merkstof toevoe
gen aan het goed]e zodat het makkelijk 
opgespoord kan worden. 
• Justitieminister Wathelet schorste 
drie kommissarissen van de gerechte-
iljice politie van Brussel, onder wie 
hoofdkommissaris Reynlers. 
• In een emoUoneie brief aan zi|n stads
genoten riep tjurgemeester Cools (SP) 
de Antwerpenaren op tot meer ver
draagzaamheid tegenover de migran
ten. 

• Volgens sommige diplomaten In Eve-
re zou de Navo onder bepaalde voor
waarden twreld zijn het aantal kernwa
pens In Europa te halveren. Momenteel 
herbergt Europa zo'n 4.000 Navo-kertt-
koppen. 

• We heten Maurits Van Liedekerke 
hatteilf k welkom na een afwezigheid van 
6 weken wegens een heelkundige in
greep. Het zl}n nochtans barre tijden 
voor hooMredakteurs: tuc Van Loon 
kreeg ontslag bij het Belang van Urn-
burg, en Jan Sciiodts wordt op studie
reis gestuurd naar CNN omdat het VTM-
nfeuws nog niet populair genoeg is. 

• België en Zaire kunnen terug met 
een sciione iel b^innen. De nieuwe 
samenwerkingsaidcoorden werden deze 
week door André Geens (Ontwikke
lingssamenwerking) en Mare Eyskens 
(BZ) en hun Zaïrese kollega's onderte
kend. 

• De dienst Socio-kultureie vorming 
van de Belgische kazerne Propsteier-
waid in Duitsland zorgde voor een origi
neel, zij het konb^versleel initiatief ter 
gelegenheid van de Week van de Sol
daat: een optreden van de meisjes van 
de Pin Up-Club. 

• Na de eerste ronde van de vrije ver-
tdezingen in Hongarije kwamen het 
cenbvm-rechtse Demokraltsch Forum 
en de liberale Unie van Vrije Oemokra-
l»n als overwinnaars uit de stembus. 

• In Utotiwen Is de spanning te snij
den. Hoewel de USSR volhoudt dat het 
konfllkt op geweldloze wijze geregeld 
zal vrarden, riep de Litouwse president 
Landsiwrgis reeds de hulp in van het 
west«i. C^ lauwe westerse reakttes op 
de Sovjet-druk doen echter da indruk 
ontstaan dat het westen, wat verbaal 
protest uitgezonderd, weer bereid is 
Litouwen aan de Sovjét-Unie uit te leve
ren. 

HERMAN LAUWERS OVER 
DE BIJZONDERE 
JEUGDBIJSTAND 
• Er was ook kritiek op de mogelijkheid 
dat hulpvragers na hun 18 jaar toch nog 
als nieuwkomer In het Jeugdbijstandscir-
cuit terecht kunnen. 

„Tot 1992 is dit zo. Het gaat echter om een 
erg beperia aantal jongeren (men spreel(t 
van een honderdtal), want vanaf 1 mei zullen 
ze op 18 jaar recht hebben op een bestaans
minimum en dus sneller andere oplossingen 
kiezen. We zullen er trouwens op toezien dat 
minister Lenssens het OCMW aanspoort tot 
een voldoende ruime toekenning van dit 
recht aan jongeren die op zichzelf aangewe
zen zijn en geen inkomen hebben doordat zij 
bvb. studeren. Bovendien schreef ik hem 
gisteren een brief om erop aan te dringen bij 
deze erkenning van initiatieven die in aan
merking komen voor deze 18-plussers ook 
initiatieven zoals de JIAC's in aanmerking te 
nemen, die niet in de klassieke jeugdbijstand 
opereren. Tegen '92 moeten zij immers een 
belangrijke rol kunnen spelen in het welzijns-
netwerk voor jongvolwassenen." 

• Sommigen wezen op de mogelijkheden 
die het parket zou hebben om „bij hoog
dringendheid" toch de jeugdrechter in te 
schakelen en dus de vrijwillige hulpverle
ning buiten spel te zetten. 

„Ja, maar ik ben er een tikkeltje fier op dat 
Walter Peeters en ikzelf op dit punt de CVP 
en de SP achter ons amendement gekregen 
hebben om dit, naar mijn smaak, zeer be
hoorlijk op te lossen. We hebben namelijk 
geen punt gemaakt van de definitie van 
„hoogdringendheid" en „noodsituatie" 
(want dit is onbegonnen werk, zoals de VU al 
eerder besefte!), maar we hebben de moge
lijkheden voor de jeugdrecher in die omstan
digheden in principe herleid tot „krisisop-
vang" met beperking in duur en met het 
recht van „seponering" door hulpverleners, 
niet door het parket! In de juridische wereld 
is dit een revolutie, hoor! Niet-juristen kun
nen in 't slechtste geval na maksimum 45 
dagen een voorlopige maatregel van de 
jeugdrechter, die bij hoogdringendheid werd 
genomen, gewoon zonder verder gevolg la
ten..." 

• Is alle kritiek op het ontwerp dan onder
vangen? 

„Nee, zeker niet. Er zal komplementair 
wetgevend werk moeten gebeuren in het 
nationale parlement waar de minister van 
Justitie de procedurekwesties moet aanpas
sen aan de gemeenschappen. Bovendien 
moet een jeugdsanktierecht worden uitge

bouwd (strafrecht is een nationale materie) 
waarbij wij moeten waken over een voldoen
de juridisch en psychologisch onderscheia 
tussen hulpverlening en straf. Dit dekreet 
biedt mogelijkheden, maar ook de nationale 
wetgever zal klare wijn moeten schenken. 
Want er blijven op dat vlak onduidelijkheden. 
Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst 
wijzigingen aan het dekreet nodig zijn. We 
hebben het echter goedgekeurd, omdat we 
het ontwerp nog op zeer kruciale punten 
hebben kunnen amenderen. Ik betreur wel 
dat de minister daarvoor enkel met de meer
derheidspartijen wilde praten en de inbreng 
van de oppositie uitsloot. 

De sektor kan nu, na 5 jaar onduidelijk
heid, aan de slag. Ik besef wel dat er op het 
terrein nog veel behoefte is aan overleg en 
„goodwill" tussen de verschillende geledin
gen: komitee, bemiddelingskommissie, par
ket, jeugdrechtbank... Want de sfeer is daar 
niet optimaal, linear dat kan je natuurlijk niet 
bij dekreet regelen. 

Van één ding ben ik zeker: het gestemde 
dekreet is gevoelig beter dan het oorspron
kelijke ontwerp. En ik kan je verzekeren dat 
het deugd doet als parlementslid een sub
stantiële bijdrage te hebben kunnen leveren. 
Want dat is vaak een hoogst zeldzaam ge
voel..." 

(lees verder biz. 10) 
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WETSTRAAT 

GEEN KONSENSUS 
OVER ABORTUS 

I N zijn slotbeschouwingen merkte Hugo 
Coveliers terecht op dat het lange debat 
te zeer in het verlengde lag van de nogal 
agressieve traditie in ons land wanneer 
h9t om ethische problemen gaat. Het is 
inderdaad merkwaardig vast te stellen 
hoe er bij sommige drukkingsgroepen of 
frakties hiervan vrij duidelijk een vorm 
van fundamentalisme kan ontwaard wor-

I den. 

Het is dan ook goed dit voor ogen te 
houden, vooral ortxjat abortus slechts het 
eerste en wellicht het gemakkelijkste pro
bleem uit de ethische sfeer is. 

NET EN MORAAL 
Een andere beschouwing van het kamerlid 

sloeg op het onderscheid tussen de taak van 
de wetgever en de individuele overtuiging 
van elk lid van de wetgevende macht. „Waar 
het op aankomst is niet een uitspraak uit te 
lokken over ethische opvattingen of moraal, 
de vraag die moet gesteld is of de wetgever 
gebruik moet maken van zijn bevoegdheid 
om een menselijk gedrag al dan niet tot een 
misdrijf te verklaren." Die bevoegdheid mag 
niet geput worden uit de individuele morele 
of ethische opvatting, wél uit een zo eerlijk 
mogelijke waarneming over hoever de more
le konsensus van het volk reikt. 

Die eerlijke waarneming heeft de VU als 
pluralistische partij aangedurfd, uitgaande 
van de afstand tussen realiteit en bestaande 
wetgeving en de vaststelling dat zwanger
schapsafbreking in bepaalde omstandighe
den door de bevolking zeker niet als een 
misdrijf wordt aangevoeld. 

nen dewelke de noodsituatie als een ver-
schoningsgrond kan gelden. Dit houdt in dat 
het voorstel niet oorziet dat op een bepaald 
moment het misdrijf niet zou bestaan, wel dat 
op een bepaald moment een straf niet nodig 
is. 

Op het ogenblik dat WIJ In druk 
ging, was de uitslag van de 
stemming in de Kamer nog niet 
gekend. Alles liet evenwel ult> 
schijnen dat het abortusvoor-
stel van Lallemand en Herman-
Michïeisens ook wet wordt. 
Daarmede valt het doek over 
dit debat, en rest binnen Euro
pa enkel Ierland nog om aan de 
abortusproblematiek iets te 
doen. 

BEZINNING 

Een en ander leidde tot een voorstel dat 
oordeelt dat zwangerschapsafbreking niet 
goed is, dat het voorkomen ervan dient 
nagestreefd en dat ze uiteindelijk slechts in 
een noodsituatie kan worden aanvaard. De 
beoordeling van deze noodsituatie wordt in 
handen van de rechter gelegd, en tevens 
worden een aantal normen aangegeven bin-

Coveliers kondigde dan ook aan, het VU-
voorstel opnieuw ter beoordeling voor te 
leggen aan de plenaire Kamer. Dit bij wijze 
van amendering. „Het moet betreurd worden 
dat door de rabiate houding van een bepaal
de groep in de Senaat het abortusprobleem 
als niet bespreekbaar werd beschouwd, en 
aldus de kans gemist werd om tot een 
konsensusvoorstel te komen." 

Tot besluit sprak hij de hoop uit dat het 
abortusdebat de aanzet mag zijn om, over 
alle demokratische partijen heen, zich te 
bezinnen over de vraag in hoeverre de ge
meenschap zich mag mengen in de ethische 
levenshouding van haar leden. 

„Slagen wij erin enerzijds het fundamenta
lisme uit onze denkwijze te weren en ander
zijds de kwaliteit van onze demokratie te 
verbeteren, dan hoeven we niet bevreesd te 
zijn om een aantal mensen vrijheid te ge
ven. " (j.a.) 

TOT HET UITERSTE 
Namens zijn fraktte legde voorzitter 

Herman Candries volgende verklaring 
af bij de eindstemming van het ont
werp over abortus: 

„De VU-Kamerfraktie heeft zich in 
overleg met het Partijbestuur beraden 
over de ontwikkeling van de toestand 
inzake het wetsontwerp betreffende 
zwangerschapsafbreking. 

De fraktie heeft vastgesteld dat se
dert de behandeling in de Senaat een 
nieuwe toestond is ontstaan. Met spijt 
heeft de fraktie inderdaad moeten 
vaststellen dat het konsensusvoorstel 
van de partij zowel door de CVP als 
door de socialistische frakties terzijde 

is geschoven, dan waneer dit voorstel 
tot een verzoening had kunnen leiden 
tussen de twee meer ekstreme stand
punten. 

Vooral de weigering tot dialoog in de 
Senaat heeft de kans hiertoe ernstig in 
het gedrang gebracht. De fraktie looft 
de inspanningen van het Partijbestuur 
en van algemeen voorzitter Jaak Ga
briels voor de konsekwente en volge
houden inspanningen om de binnen 
de VU ontstane konsensus tot het 
uiterste te verdedigen, konform aan de 
beslissing van de Partijraad, 

De Vü-fraktie blijft ervan overtuigd 
dat haar voorstel ftjndamenteel veel 

beter was dan het huidige ontwerp en 
veel beter dan het ongewijzigd houden 
van de vroegere toestand. Vermits dit 
voorstel thans evenwel geen kans 
meer maakt, heeft de VU-fraktie in 
overleg met het Partijbestuur eenparig 
belist haar leden vrij te laten om zich in 
geweten bij de eindstemming uit te 
spreken. 

Dit is in de gegeven omstandighe
den de enige konsekwente houding 
voor een partij voor dewelke het res-
pekt voor de levensbeschouwelijke 
verscheidenheid één van de essentiële 
onderdelen is van haar programmati
sche opstelling." 
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WETSTRAAT 

EEN WEEK VLAAMSE RAAD 
De Vlaamse Raad handelde vorige week 

een goed gevulde agenda af. Het dekreet 
over de bijzondere jeugdbijstand en de uit
breiding van de bevoegdheden van de So
ciaal Ekonomische Raad van Vlaanderen 
(SERV) w^aren de uitschieters. 

• Als voorzitter van de kommissie voor Wel
zijn en Gezondheid kon Walter Peeters fier 
de aktuallsering melden van het dekreet van 
27 juni '85 Inzake de Bijzondere Jeugdbij
stand. Dit dekreet diende In overeenstem
ming gebracht met de uitgebreide bevoegd
heid op het vlak van de jeugdbescherming 
en de verlaging van de burgerlijke meerder
jarigheid. 

• Zonder te raken aan de grote krachtlijnen 
van het dekreet van '85 werd volgens Pee
ters toch tegemoet gekomen aan de dubbele 
uitdaging. Vooreerst werd de uitgebreide 
bevoegdheid inzake jeugdbescherming naar 
eigen inzichten en op eigen verantwoorde
lijkheid ingevuld, wat zijns inziens de vereis
te aanpassing van de gerechtelijke procedu
re door de centrale overheid slechts kan 
bespoedigen. Anderzijds werd rekening ge
houden met de verlaagde meerderjarigheid 
en aldus geanticipeerd op de eventueel daar
uit voortvloeiende diskriminatle ten opzichte 
van de jeugdwelzijnszorg. 

• Zijn kollega Herman Lauwers bracht enige 
kanttekeningen aan bij de toepassing van 
het dekreet. Zo in verband met de hulpverle
ning na 18 jaar. Deze moet zijns Inziens 
gebeuren In het belang van de jongere, niet 
van de bestaande Instellingen. Er Is wei een 
reeks maatregelen getroffen om misbruiken 
van die Instellingen tegen te gaan, maar de 
subsidieregeling sluit de kans erop niet hele
maal uit. 

• Ook het dekreet op de SERV speelt in op 
de nieuwe mogelijkheden die de staatsher
vorming biedt. Geopteerd werd voor de op
richting van sektoriële kommissies, maar 
tegelijkertijd ook een Overlegkommissie 
Vrouwen en een Vlaamse Havenkommissie. 

• Herman Candries zegde de steun van de 
VU-fraktle toe. Gelukkig was hij echter niet 
met de niet zo duidelijke formulering, zodat 
vooral de praktijk de deugdelijkheid zal moe
ten aantonen. Naar zijn mening zal de SERV 
een belangrijke bijdrage moeten leveren 
voor een nieuw kwaliteitsbesef en voor de 
toepassing van nieuwe technieken. Nood 
blijft er zijn inziens bestaan aan een uitge
breid statistisch apparaat en aan de uitbouw 
van goed gefundeerde en gestruktureerde 
handelsstrukturen. 

• Instemming venwierf ook een wijziging van 
de Huisvestingskode. Hierdoor krijgen mijn
werkers van het westelijk en van het oostelijk 
bekken een gelijke behandeling op het vlak 
van de leningsmodaliteiten. Over het sociaal 
statuut van de mijnwerkers bleef minister 
Waltniel het antwoord aan Frieda Brepoels 
schuldig. 

• Eenparig stelde de Vlaamse Raad een 
tweejaarlijkse prijs van de Vlaamse gemeen
schap in voor een werk over een weten
schappelijk onderwerp. Meteen is volgens 
verslaggever Vanhorenbeek de bestaande 
staatsprijs aangepast aan de staatshervor
ming. 

• Niet zonder belang is de goedgekeurde 
resolutie over de aanwezigheid van de 
Vlaamse Gemeenschap in de Belgische di
plomatieke posten in het buitenland. Bedoe
ling ervan is dat de Vlaamse regering snel de 
onderhandelingen aanvat met de centrale 
regering om tot een samenwerkingsakkoord 
te komen over de Vlaamse belangenbeharti
ging. Onze ambassadeurs moeten, aldus 
Walter Luyten, de verschillende volkeren 
vertegenwoordigen. „De federale geest 
moet doordringen." 

• Bij de Interpellaties kwam de verdere af
werking van de autoweg Al 7 ter sprake, een 
oud zeer dat volgens Mictiel Capoen het 

Walter Luyten: „De federale geest 
moet ook in de Belgische ambassade 
doordringen." 

Nelly Maes bepleitte een betaalbare 
bejaardenzorg voor élke bejaarde. 

resultaat is van de potsierlijke koppeltech
niek van Wallonië: de onrechtmatige eis om 
de weg tussen Pecq en Armentiers door te 
trekken. VU-minister Johan Sauwens kon
digde een overleg met de plaatselijke instan
ties aan, waarna hij met zijn Waalse kollega 
aan de onderhandelingstafel kan. 

• Dat men in Overpelt toch gestart is met het 
geven van Frans aan kleuters, zinde Nelly 
Maes helemaal niet. Zowel omwille van de 
taalwetgeving als om pedagogische rede
nen. Is het juist dat de lesuren tijdens het 
speelkwartier worden gegeven, dan zal mi
nister Coens om de stopzetting verzoeken. 
Gaat het om naschoolse aktiviteiten en met 
instemming van de ouders, dan staat hij 
machteloos. 

• Bij de oprichting van een provincie 
Vlaams-Brabant is de Vlaamse regering niet 
rechtstreeks betrokken. Dat antwoordde mi
nister Vandenbossche op een vraag van Jel 
Valkeniers. Wel werd een interkabinetten 
werkgroep opgericht om de Vlaamsbrabant
se problematiek te behandelen. 

• Vurig pleitte Walter Luyten voor solidariteit 
met het volk van Litouwen, dat een vergelijk
baar verleden heeft. Samen met Paul Van 
Grembergen diende hij een resolutie in om 
de Vlaamse regering aan te porren kontakt 
op te nemen met de onafhankelijke republiek 
Litouwen „in het spoor van de oude kulturele 
en handelsuitwisselingen uit de tijd van de 
Hanza". 

• Aan minister De Batseliervermorddie Nel
ly Maes haar onrust over de Vlaamse 
scheepsbouw. Dankzij gemeenschapsgel
den kon deze sektor overleven en een nieu
we plaats innemen op de wereldmarkt, ook 
werden in de streek van Temse 2.000 jobs 
gered. Maar van de baan zijn de problemen 
niet. In de toekomst wachten beslissingen 
die zwaar zijn en veel geld zullen vergen. 
Volgens het Waas kamerlid moet echter 
iedereen beseffen dat geen enkel land een 
zeescheepsbouwsektor heeft die zonder 
massale overheidssteun kan overleven. 

• In een tweede interpellatie bundelde Maes 
de prangende problemen die opduiken bij de 
opvang en de verzorging van zwaar zorgbe
hoevende bejaarden. Vooral zette zij zich fel 
af tegen de diskriminaties tussen de bejaar
den onderiing. Wanneer een zwaar hulpbe
hoevende bejaarde het geluk heeft om over 
een erkend RVT-bed te beschikken, wordt 
door het RIZIV een dagforfait van 1.153 fr. 
betaald aan de RVT-instelling. Heel wat 
zwaar hulpbehoevende bejaarden verblijven 
echter in rusthuizen waar geen RVT-bedden 
(meer) ter beschikking zijn. 

Niettegenstaande verzorging en verple
ging voor elke bejaarde gelijk zijn, geeft het 
RIZIV maksimaal 344 fr. aan de instelling. De 
ekstra-kost van 809 fr. valt dan ten laste van 
de betrokkenen of wnrdt via de dagprijs aan 
de hele groep bevwners doorgerekend. 
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VU-VROUWEN 

VU-LOTGENOTES SAMEN 
Op initiatief van de werl<groep Voll^sunie-

Vrou*en Iwam zaterdag j . l . een 70-tal vrou
wen — airtief in de Volksunie — te Gent 
samen. 

SOCIALE ZEKERHEID" 
In de voormiddag gaf senator Walter Pee-

ters een uiteenzetting over de recente wijzi
gingen aan het stelsel van de sociale zeker
heid. Hij lichtte vooral die wijzigingen toe 
waarbij vrouwen het meest direkt betrokken 
zijn o.a. de moederschapsverzekering en het 
mini-sociaal statuut voor de meewerkende 
echtgenote. Tevens waarschuwde hij voor 
de te verwachten wijzigingen inzake de werk
loosheidsuitkeringen vooral dan in kombina-
tie met deeltijdse arbeid. Deze maatregelen 
zullen, om begrijpelijke redenen, vooral vrou
wen treffen. Grote waakzaamheid is hier dus 
geboden! 

Verder kwamen de pensioenregeling en 
de fiskale hervormingen (de dekumulrege-
ling, het stelsel van de huwelijkskwotiënt) 
aan bod. Tot slot benadrukte senator Peeters 
drie essentiële principes van het Volksunie
standpunt betreffende de sociale zekerheid: 
recht van iedere persoon op een socio-vitaal 
basisinkomen, recht op arbeid, en de nood
zaak van een gerechtvaardigde spanning 
tussen inkomen uit arbeid enerzijds en een 
gewaarbo.gd minimum-inkomen anderzijds. 

IMPULSEN 
In de namiddag ging algemeen sekretaris 

Willy Kuijpers dieper in op de aanwezigheid 
van vrouwen in de VU-strukturen. 

1. Uit het voorhanden zijnde cijfermate
riaal blijkt duidelijk dat deze aanwezigheid 
van vrouwen in de verschillende partij-gele
dingen niet ,,maatschappij-getrouw" is. Hij 
onderkent dit probleem. Maartevens stelt hij 
dat de oplossing hiervoor niet zomaar voor 
het rapen ligt. Er moet eerst en vooral een 
betere vertegenwoordiging op afdelingsvlak 
komen, waarna deze vertegenwoordiging 
kan doorgroeien naar de top. 

2. Er is ook duidelijk nood aan een mentali
teitsverandering zowel bij vrouwen als man
nen. Dit kan alleen door kadervorming. Vrou
wen moeten overtuigd worden van de nood
zaak van hun engagement in een politieke 
partij. 

3. Willy Kuijpers roept dan ook op om een 
aantal impulsgroepen op te starten die 
standpunten, adviezen en impulsen kunnen 
formuleren rond problemen waarmee in 
hoofdzaak vrouwen gekonfronteerd worden. 

Dit alles moet gebeuren binnen de moge
lijkheden van elk arrondissement. 

De aanwezigen maakten duidelijk dat bin
nen de partij vrouwen niet aan bod komen. 

op om zo snel mogelijk een „positief-aktie"-
programma op te zetten, een aantal doelstel
lingen konkreet te bepalen. Hij vraagt de 
groep een schema op te maken van haar 
werking om te komen tot een betere plaats 
voor de vrouwen. 

Van Annemie Van WInckel, gemeente
raadslid in Herent en schrijfster van Lotgeno
tes, kregen de aanwezigen een geanimeerde 
uiteenzetting en diskussie rond haar boek. 
Het werd een verhelderend gesprek waar
over achteraf nog lang van gedachten werd 
gewisseld. 

OPROEP 

VU-ondervoorzitter Annemie Van de 
Casteele: mentaliteitswijziging bij zo
wel mannen als vrouwen dringt zich 
op binnen de Volksunie. 

Een vrouwvriendelijk beleid vraagt vrouwen 
in het beleid. Zij vragen dat de partij zich zou 
bezinnen over de manier waarop meer vrou
wen in de partijwerking kunnen betrokken 
worden. Willy Kuijpers roept de aanwezigen 

Annemie Van de Casteele, ondervoorzitter 
van de Volksunie, stelde dat de partij de 
emancipatie altijd heeft gesteund, dat zij 
altijd voor gelijke rechten en gelijke plichten 
heeft geopteerd. Maar tevens heeft zij moe
ten vaststellen dat dit in de praktijk geen 
resultaten heeft opgeleverd. Zij stelt dat er 
duidelijk moet gemaakt worden hoe vrouwen 
zinvol kunnen meewerken in de partij. Zij 
stelt dat de Volksunie-vrouwen de uitdaging 
aannemen om binnen de drie maanden een 
aktieschema op te stellen en aan de mentali
teitswijziging tiij de vrouwen te werken. Zij 
hoopt dat de algemene sekretaris zich, zoals 
beloofd, zal inzetten voor de mentaliteitsver
andering bij de mannen in de Volksunie. 

DE BIJZONDERE 
JEUGDZORG 
(vervolg van biz. 7) 

Vorige week keurde de Vlaamse Raad het 
dekreet inzake bijzondere jeugdbijstand 
goed. Senator Walter Peeters (voorzitter van 
de kommmissie Welzijn en Gezondheid) en 
kamerlid Herman Lauwers zorgden ervoor, 
na heel wat kontakten met het „veld", dat 
het ontwerp nog op gevoelige punten gewij
zigd werd. 

• Wat is de eigenlijke betekenis van het 
zopas goedgekeurde dekreet op de bij
zondere jeugdbijstand? Heeft dit vergaan
de konsekwentles? 

„Ik geloof dat er twee zeer belangrijke 
konsekwentles zijn: ten eerste wordt de kans 
dat kinderen en jongeren door de jeugdrech
ter „geplaatst" worden gevoelig kleiner dan 
vroeger. De tussenkomst van de jeugdrech
ter wordt beperkt en hij krijgt een reeks 
maatregelen ter beschikking die een alterna
tief bieden voor de klassieke insellingen-
opnamen. Bovendien zijn de betrokkenheid 
van de jongere en de beperking van maatre
gelen in de tijd gewaarborgd. 

Een tweede belangrijke konsekwentie is 
het feit dat in het dekreet wordt opgelegd dat 

de Vlaamse gemeenschap tegen 1992 een 
volwaardig welzijnsnetwerk voor jongvolwas
senen (vanaf 18) moet uitbouwen, los van de 
„jeugdbescherming." 

• Jamaar, de mogelijkheid wordt toch 
opengelaten dat jongeren na hun 18 in het 
circuit van de Bijzondere Jeugdbijstand 
blijven? Is dit vooral in het (subsidie-
jbeiang van de instellingen? 

„ Voor bepaalde hulpverleningsvormen 
kunnen jongeren die zich nog onvoldoende 
rijp voelen voor de algehele zelfstandigheid, 
vragen om verlenging na 18 jaar. Het lijkt me 
aangewezen om te voorzien dat zij niet tegen 
hun zin onmiddellijk hun vertrouwd milieu 
moeten verlaten, midden in hun sekundair 
onderwijs bvb. Via amendering van het ont
werp is de invloed van de instellingen zeil 
maksimaal beperkt: het komitee voor bijzon
derejeugdzorg, dat de verlenging moet toe
staan, mag geen belanghebbende leden 
hebben en elke verlenging is slechts geldig 
voor 6 maanden. Instellingen die systema
tisch jongeren onvoldoende op zelfstandig
heid buiten de jeugdzorg zouden voorberei
den, zullen snel door de mand vallen." 
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WIJ IN EUROPA 

WINST VOOR FRYSK NASJONALE PARTIJ 
Grou/Butenpost — Nederland en Fries

land beleefden vorige week buitengemeen 
interessante gemeenteraadsverkiezingen 
Daarbij was voor het eerst sinds een flink 
aantal jaren weer een duidelijke winst van de 
Frysk Nasjonale Partij, die nu met 30 % 
raadsleden meer een stevige positie heeft 
veroverd in 18 Friese gemeenten De FNP is 
onze volks-nationale zusterpartij en medelid 
van de EVA 

De kiezer geeft daarmee — terecht — aan 
met te geloven in de verzekering van PvdA 
en CDA dat Friesland en het Fries bij hen m 
goede handen zijn Veelbetekenend is dat de 
FNP bij deze verkiezingen als enige konse-
kwent gebruik maakte van het recht om 
Friestalige kieslijsten in te dienen 

De opmars van de Fiysknasjonalen duidt 
er ook op dat it Frysk steeds belangerijker 
wordt als politiek item en dat roept ook 
weerstanden op In Tytsjerksteradiel kent 
Friesland nu een Friese variant van het FDF 
In deze gemeente, die vorig jaar de Fnese 
plaatsnamen tot officiële namen maakte, 
was er voor het eerst een lijst die elektoraal 
sukses boekte met een anti-Frysk program
ma Lijsttrekker Bouma van deze merkwaar
dige beweging betoogt in het Fries voor 
Omrop Fryslén dat het Nederlands de enige 
officiële taal dient te zijn in de gemeente Hij 
eist zelfs in het Fnes — dat de gemeente en 
haar burgemeester afzien van het mondeling 
schriftelijk gebruik van it Frysk „in het belang 
van de demokratie" 

Verder stonden de gemeenteraadsverkie
zingen vooral in het teken van de dramatisch 
lage opkomst en het spektakulaire verlies 
van de PvdA in steden als Amsterdam, 
Rotterdam, Groningen, Ljouwert en It Haer-
renfaen De grote winnaar was D66, die na 
de winst bij de parlementsverkiezingen in '89 
door CDA en PvdA buiten de regeringskoali-
tie werd gehouden De lage opkomst — in 
veel grote gemeenten tussen de 50 en 60 % 
— moet verklaard worden uit desinteresse in 
de politiek Het Nederlandse politieke bedrijf 
vermag ondanks het toetreden van de PvdA 
tot het derde kabinet Lubbers nog steeds met 
te boeien 

GOEDE UITSLAG 
De Frysk Nasjonale Partij (FNP) deed 

het met 4,8 % met slecht Zij is nu m 17 
van de 31 Friese gemeenteraden verte
genwoordigd Haar aantal gemeente
raadsleden liep op van 21 tot 27 In 20 
gemeenten deed de partij aan de ver
kiezingen mee Op 14 plaatsen ging de 
FNP vooruit, op 5 achteruit en in één 
gemeente liet zij een status quo note
ren Neemt men enkel de gemeenten m 
aanmerking waar de FNP een lijst in
diende, dan behaalde zij 6,9 % 

Veel parlementaners zijn, mede door het 
sisteem van evenredige vertegenwoordi
ging, nauwelijks bekend bij het publiek Bo
vendien IS maar weinig mensen duidelijk wat 
de invloed van de PvdA op de koers van 
Lubbers III is De enige minister die voor 
vuunwerk weet te zorgen is Hanja May-
Weggen van het CDA, die wel eens een 
Nederlandse Thatcher zou kunnen worden 
De kristendemokratische fraktie in het Euro
parlement haalde opgelucht adem bij haar 
vertrek, maar Den Haag is nog met van haar 
af De PvdA zegt zich te richten op „sociale 
vernieuwing", maar heeft de kiezer nog 
steeds met duidelijk weten te maken wat dat 
begnp inhoudt 

Een treurige bijzonderheid bij de verkie

zingsuitslag IS de opmars van schimmige 
groeperingen als Centrumpartij en Centrum-
demokraten m een aantal grote steden Zij 
voerden daarbij leuzen als „eigen volk 
eerst" De allochtonen in Nederland heb
ben nauvrelijks gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om ekstreem-rechts via het 
stemhokje te bestrijden De buitenlanders 
die langer dan 5 jaar in Nederland wonen — 
waaronder een aanzienlijke hoeveelheid Vla
mingen — mochten voor de tweede keer 
stemmen voor de gemeenteraad Van de 
zogenaamde etnische groepen kwamen al
leen de sterk in de Nederlandse samenleving 
aanwezige Antillianen en Surinamers goed 
op 

OPF 

VLAAMSE VISSERS 
FRANSE AGRESSIE 

Bretoense vissers slaagden erin „manu 
militari" de Vlaamse vissersboot Bounty in 
de Westfranse haven Smt-Nazaire dagen
lang vast te houden 

De hele aktie is netjes ingekaderd de 
Vlaamse vissers zouden vismetoden gebrui
ken die met verantwoord zijn, zij vissen op 
tong met sleepnetten 

„Gewoon gelogen" antwoordt VU-Euro-
parlementslid Vandemeulebroucke meteen 
Boomkorvissen is een door de EG reeds 
tientallen jaren erkende manier van vissen 

Hiermee zitten we direkt bij de Europese 
afspraken omtrent de visserij Het heeft heel 
wat moeite gevergd om op het Europese vlak 
tot klare wetgeving te komen op dit terrein 
De Europese visserijpolitiek kan ervoor zor
gen dat via een vrij strikte reglementenng de 
toekomst van de visserij veilig gesteld wordt 

Het wordt echter een regelrechte ramp 
wanneer eenzijdig vissers van een bepaald 
land hun eigen interpretaties beginnen te 
geven aan die wetgeving en daarbij deze 
druk nog brutaal door vissers uit andere 
landen doen naleven 

De hele aktie van de Bretoense vissers 
krijgt nog een heel ander tintje wanneer we 
vaststellen dat hun gewelddadige aktie geen 
alleenstaande operatie blijkt te zijn In de 
voorbije dagen waren er nog andere inciden
ten van dezelfde aard In Duinkerke vtrerd de 
„Nieuwpoort 22" aangevallen en er was ook 
nog het incident met de „Zeebrugge 72" in 
de Seinemonding 

Vandemeulebroucke leerde uit zijn her
haalde kontakten met de Vlaamse vissers 
dat meer en meer de mening veld begint te 
winnen dat voor de Franse vissers uiteinde
lijk één motivatie geldt, nl de zogenaamde 

„eigen" wateren vrijhouden van buitenlan
ders 

Dit zou meteen het faljiet betekenen van 
de kommunautaire vissenj-politiek, want dan 
staat de deur open voor allerhande vormen 
van protektionisme 

Het VU-Europarlementslid wil dit zomaar 
met laten gebeuren en neemt zich voor een 
aantal stappen te zetten om voortaan derge
lijke gebeurtenissen uit te sluiten 

Hij schreef alvast een brief aan de betrok
ken Europese Kommissaris met de vraag 
tussenbeide te komen bij de Franse over
heid, opdat die haar verantwoordelijkheid 
zou nemen om de buitenlandse vissers te 
beschermen die dichtbij die Franse kusten 
vissen 

Hieromtrent is Vandemeulebroucke ook 
van plan een dringende resolutie tijdens de 
aprilzitting van het EP te laten goedkeuren, 
ais een soort veroordeling van de Franse 
agressie 

HIJ greep meteen ook de kans om de 
Europese Kommissaris konkrete vragen te 
stellen omtrent het financiële aspekt van de 
zaak Een vissersboot ongeveer vijf dagen 
moeten missen betekent voor de reder in 
kwestie een groot verlies dat moet geraamd 
worden op ongeveer 200 000 Bfr per dag 
Vandaar dat ons VU-Europarlementslid ook 
de Europese kommissans direkt de vraag 
stelde wie dit gaat vergoeden'' Het gaat 
volgens hem duidelijk om een overtreding 
door de Fransen van de kommunautaire 
wetgeving op de visserij 

Ondertussen wacht hij met spanning op 
een antwoord van de Europese Kommissie, 
in de hoop de Vlaamse reder een positief 
antwoord te kunnen mededelen 

Gilbert \ftinoverschelde 
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HET VLAAMSE HEIR 

WAARVOOR PROUNGUA 
ALLEMAAL MOET DIENEN 

ledereen kent stilaan wel het ongelukkige 
Initiatief van de Vereniging Prolingua waarbij 
opgekomen wordt voor een praktische twee
taligheid vanaf de kleuterklassen. 

Zowel van pedagogisch als van kultureel 
als van Vlaanfis-politiek standpunt is dergelij
ke aktie vanzelfsprekend volkomen af te 
wijzer». 

Het is van de ene kant verheugend dat de 
reaktle hierop in Vlaanderen vrij algemeen 
was. Van de andere kant is het wat veront
rustend dat bij de promotoren ervan enkele 
mensen voorkomen die om tot dusver vrij 
onduidelijke redenen vanuit Vlaamse hoek 
dit initiatief steunen. 

Men kan tevens de vraag stellen met welk 
mandaat de sekretaris-generaal van het 

NCOV bij deze vereniging is aangesloten en 
van zijn hoedanigheid melding laat maken in 
de petitie die door Prolingua wordt verspreid. 

Nog verbazender evenwel is welke inter
pretatie sommigen dan weer aan dit optre
den willen geven. 

Lazen wij niet in Journaal van 8 maart j . l . 
het volgende: „Het (initiatief van Prolingua) 
geeft een idee van de arrogantie waartoe de 
„nieuwe Belgen" in staat zijn na de voor hen 
zo gunstig uitgevallen staatshervorming". 

In welke mate de massale verschuiving 
van macht en middelen van het unitaire 
België naar de deelstaten voor de nieuwe 
Belgen een gunstig uitgevallen staatshervor
ming betekent mag Joost weten. 

Schreef Hugo De Ridder trouwens niet in 

zijn analyse dat deze staatshervorming verre 
van gunstig uitvalt voor de nieuwe Belgen, 
maar integendeel onder meer dank zij het 
optreden van de Volksunie, veel verder in 
federalistische richting is gegaan dan aan
vankelijk gewenst werd. 

Het moet wel zijn dat de obsessie van 
sommigen om toch maar de staatshervor
ming dood te verven zo ver reikt dat men er 
weldra alles zal bijsleuren. 

Als binnenkort de Rode Duivels nog eens 
een oven/vinning halen en er met een Belgi
sche vlag gezwaaid wordt, zal dit waarschijn
lijk ook de fout zijn van de staatshervorming. 

Een tikje meer koelbloedigheid en intellek-
tuele logika zou sommige kommentatoren 
geen kwaad doen. 

ULTRAMONTANEN 
Het ultramontanisme vormt een vertrouwd 

begrip voor wie zich op meer dan gewone 
wijze interesseert voor de mechanismen van 
macht én invloed die bepalend waren in de 
geschiedenis van de ruim anderhalve eeuw 
oude Belgische staat. 

Het begrip is onlosmakelijk verbonden met 
het bittere gevecht tussen twee katolieke 
opvattingen omtrent de verbinding van poli
tiek, godsdienst en maatschappelijk leven in 
België. De eerste opvatting wou van het 
Belgisch parlementaire regime met liberale 
inslag af en wenste de terugkeer naar de 
traditionalistische maatschappij waarin de 
godsdienst opnieuw de maat zou zijn van alle 

VRU VLAANDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12 &13 MEI 1990 

denken en handelen. De tweede opvatting 
stelde zich op het standpunt van de strikte 
loyauteit met hef geldende regime. 

De eerste ultramontani dienen gesitueerd 
in de periode en de kontekst van de Late 
Middeleeuwen. Zij waren de verdedigers van 
de stelling dat de Katolieke Kerk tegelijk op 
het burgerlijke en het godsdienstige vlak de 
leidende rol diende te vervullen. Die stelling 
bleef gedurende enkele eeuwen uitsluitend 
een twistpunt onder teologen en rechtsge
leerden, maar van de 18e eeuw af werd zij op 
ruimere schaal gehanteerd als een politiek 
en maatschappelijk begrip, vooral na de 
doorbraak van de Verlichting en het liberalis
me. 

Het ultramontanisme werd omstreeks het 
midden van de 19e eeuw een brede en 
militante beweging. Die beweging eiste — 
ten koste van de staat — een leidende rol op 
voor de Kerk, in alle onderdelen van het 
maatschappelijk leven. 

Met Gent als voornaamste centrum evo
lueerde het ultramontanisme in België tot 
een soort levenshouding, waarvan de zoge
naamde „goede pers", de liefdadige Sint-
Vincentiusgenootschappen en de neo-goti-
sche kunst belangrijke strijdmiddelen waren. 

Onder de stuwing van de groot-industrieel 
Joseph De Hemptinne bereikte het Belgisch 
ultramontanisme zijn hoogtepunt omstreeks 
1870, in het spoor van de algemene herle
ving van de geloofspraktijk. De beweging 
ging op openlijke vtnjze de politieke strijd aan 

tegen het Belgisch regime. Zij botste even
wel op het weerwerk an de katolieke libera
len, die de rol van Staat en Kerk gescheiden 
wensten te houden. 

Het ultramontanisme verloor zijn politieke 
betekenis nadat de kerkelijke overheid in 
1874 terzake sanktionerend was opgetreden 
en nadat alle gelovigen één front gingen 
vormen tijdens de Schoolstrijd (1879-1884). 
De beweging bleef wel populair bij de lagere 
klerus, bij de volkse massa en in sommige 
kringen van de hoge burgerij. 

Na Wereldoorlog I herleefde de politieke 
geest van het ultramontanisme. De Katolieke 
Aktie ordende en bezielde de rangen en de 
standen, de gilden en de bonden, de vlaggen 
en proosten, de gebeden en de opvattingen. 
Zij trok haar krijtlijnen dwars doorheen ge
vestigde stromingen en opvattingen. Ook 
doorheen de Vlaamse beweging, waar grote 
onzekerheid ontstond omdat men daar de 
neiging bezit tegelijk katoliek en niet-katoliek 
te willen zijn. 

Na Wereldoorlog II trad het ultramontanis
me opnieuw naar voren tijdens de School
strijd van de vijftiger jaren. Maar het ver
dween, samen met de liberale chocolade, 
die niet meer door katolieken mocht gegeten 
worden... 

Alleen het stoomschip van de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas doorstond de ekono-
mische gevolgen van het ultramontains re
veil... 

Frans-Jos Verdoodt 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD ^ 
LATIJNEN ONDER EN BOVEN DE ALPEN 

Het IS warempel met toevallig dat over 
volkeren met een eigen staat zo weinig te 
berichten valt inzake de handhaving van de 
eigen volksaard Tot op heden is een staat 
daarvoor immers de beste bescherming naar 
buiten uit gebleken Zij het dat dit m sommi
ge gevallen tot bewuste/oosheid leidt en tot 
onderschatting van de waarde die het identi-
teitsbesef voor een gemeenschap heeft (Ne
derland bijvoorbeeld) Latijnse volkeren 
schijnen daar met zo licht last van te hebben 

De Italianen alvast met Zij zorgen eerder 
voor last bij hen die in hun machtsbereik zijn 
terecht gekomen Slovenen, Fnoeliers, Duit
sers, Oksitanen, Fransen, Sarden 

SCHOMMELINGEN 
OP SARDINIË 

Deze laatsten hebben de jongste jaren hun 
lot steeds duidelijker in eigen handen geno
men De Partidu Sardo d'Azione die gesticht 
werd na de eerste wereldoorlog en dank zij 
anti-fascistische weerstand, na de laatste 
oorlog voor Sardinië autonomie m de Ita
liaanse grondwet kon doen inschrijven, is 
naderhand gaan inslapen 

In 1979 tilde een nieuwe ploeg haar op en 
in 1984 haalde zij zelfs het voorzitterschap 
van het Gewest Sardinië Regeren brengt 
echter sleet mee, vooral als het in koalitie 
gebeurt In 1989 lijdt de autonomistische 
partij verlies Wat met belet dat haar voor
man Mano Melis verkozen wordt, samen met 
twee Lombarden, op de lijst die volksminder-
heden en regionalisten van Italië opgesteld 
hadden voor de Europese verkiezingen Hij 
zetelt nu samen met Jaak Vandemeulebrou-
cke in de Regenboogfraktie van het Europe
se parlement, hij neemt daar de rol van 
Michele Columbu over 

HANDIGE FRANSEN ~ 
Dient het gezegd dat de Fransen zich in 

dezelfde toestand bevinden als de Italianen f 
ZIJ brandmerken als achterlijk allen die, 

tegen hen in, zich aan hun taal vastklampen 
Inmiddels bouwen zij de „francophonie" 
steeds beter uit Dit is een internationale 
belangengemeenschap met als bindteken 
het hanteren van eenzelfde taal, het Frans 

In mei 1989 houdt deze groep weer een 
topkonferentie, ditmaal te Dakar, in Senegal, 
een gewezen Franse kolonie Twee Belgi
sche delegaties trekken er heen, één onder 
leiding van de minister-president der Franse 
Gemeenschap, Valmy Féaux, een andere 
onder leiding van Belgie's eerste-mimster 

De Sarden nemen de jongste jaren 
hun lot steeds meer In eigen handen. 

Wilfned Martens 44 leden (staten of deelsta
ten) zijn er nu al, tegenover 41 vong jaar te 
Quebec De meeste zijn geen echt Franse 
staten maar slechts oppervlakkig of gedeel
telijk Frans of verfranst, België bv of, één 
der pas aangesloten leden, Zwitserland, net 
als België een grotendeels Germaanse staat 

In Frankrijk en ook elders wordt herdacht 
dat in 1789 een Franse priester-politikus met 
name Henn Grégare, tot afgevaardigde van 
de klerus m de „Etats Généraux" van de 
Franse Revolutie verkozen werd Zulke her
denking zegt veel over een bij vele Fransen 
nog steeds levende geestesgesteldheid 
Deze Grégoire was immers de voornaamste 
vervolger van alles wat met Frans was en is 
HIJ zette uitdrukkelijk aan tot uitroeiing van 
alle met name genoemde minderheidstalen 
van het toenmalige Frankrijk 

„UNION VALDOTAINE" 
EN DE BIERKAAI 

Ooit zullen historici en politologen mis
schien eens kunnen verklaren hoe het komt 
dat Frankrijk, dat zijn kuituur tot in alle 
hoeken van de wereld opdringt, zich opval
lend bescheiden opstelt tegenover het ge
bied rond Aoste Dit onbetwistbaar Franco-
Provencaalse taalgebied aan de overzijde 

van de Alpen hanteert het Frans als kultuur-
taal sedert de Renaissance 

Sedert de vorming van een Italiaanse staat 
(1860) staat het, als uithoek daarvan, bloot
gesteld aan de klassieke vervreemdmgspro-
cédés die praktisch alle staten ter wereld 
toepassen Dat Italië een zogenaamd gere
gionaliseerde staat IS, dat de Val d'Aoste 
daarenboven op een biezonder statuut kan 
bogen, na de laatste vtfereldoorlog door zijn 
anti-fascistische weerstanders afgedwon
gen, verandert blijkbaar weinig aan de gang 
van zaken Rome tracht voortdurend aan de 
Franse autonomie te knabbelen, de Italianen 
ter plaatse zien geen reden om zich aan 
Franse toestanden aan te passen („wij zijn 
hier toch in Italië'") en de meeste inboorlin
gen verkiezen zich, met het oog op hun 
materieel en sociaal welzijn, aan de (Italiaan
se) machtsverhoudingen aan te passen 

Als hierbij gevoegd wordt dat de Franse 
staat nooit méér dan wat akademische 
schouderklopjes geeft, is een beeld ge
schetst van wat nog met zo vlug schijnt te 
veranderen 

Begin 1989 kent — eindelijk — twee 
toepassingen van het autonomiestatuut uit 
1948 de bevoegdheid van het Gewest Aoste 
inzake nijverheid, ambachten en mijnen 
wordt afgelijnd en de Gewestraad knjgt de 
wettelijke bevoegdheid om zijn eigen verkie
zing te orgamzeren, tot dan toe regelde de 
Staat die 

Steeds weer moeten de autonomisten van 
de Union Valdötaine zich te weer stellen 
tegen de Italiaanse pers Deze blijft bv de 
„Président de la Junte", van Aosta „pre-
fekt" noemen Welnu, deze laatste titel is 
tipisch voor een vertegenwoordiger van een 
centralistische staat, terwijl de Raadsvoorzit
ter zijn macht uit zijn eigen bazis haalt 

PREMIE... 
Het derde nationale kongres van voor

noemde partij IS gewijd aan de hervorming 
der instellingen Inmiddels zit de vijand bin
nen de vesting Dit kongres moet immers 
vaststellen dat in sommige instellingen van 
deze bij uitstek Franse partij Italiaans wordt 
gesproken doordat leden werden aangewor
ven welke het Frans noch het Franco-Pro-
vencaalse dialekt machtig zijn Het kongres 
komt met kracht op tegen een dergelijke 
afgang Het zegt er met bij dat het deze een 
beetje aan zichzelf te wijten heeft Dit schijnt 
immers het kwalijke resultaat te zijn van een 
„verruimingspolitiek" die Italiaanse inwijke-
lingen om met-etnische redenen het autono-
mie-statuut wilde doen steunen r> 
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VOLKEN EN STATEN 

Tous les joü qui l'mois d'mausse a bat 
Po l'mois d'maye, on les ra bin laid. 

Traduction : Tous les jours que Ie mois de mars a de beaux 
On les retrouve au mois de mai bien laids. 

Naar een erkenning van het Waals in Wallonië als officiële taal naast het 
Frans? 

Op 21 mei herdenkt de Conseil de la 
Vallée zijn vijftigjang bestaan 

De 3e top van de francophonie is de eerste 
waaraan de Aoste-vallei, met instemming 
van de Italiaanse staat, volwaardig mag deel
nemen De voorzitter van de Gewestregering 
bijgestaan door twee Frans-Italiaanse amb
tenaren, wordt er heen gezonden 

In november laat de Club des Cordeliers 
weer eens van zich horen Ie verhoudingen in 
acht genomen, zou men deze met onze W B 
kunnen vergelijken Zij protesteert heftig te
gen een toestand diewij reeds verleden jaar 
vermeldden Alle ambtenaren en bedienden 
die krachtens hun ambt tweetalig (zouden 
moeten) zijn ontvangen een tweetaligheid-
spremie Velen beperken hun tweetaligheid 

tot het op zak steken van de premie en 
vertikken het, een woord Frans te spreken 

WALEN WILLEN 
WAALSER WORDEN 

De Walen gedragen zich tegenover de 
buitenwereld en zeker tegenover de Vlamin
gen, met wie zij sedert kort het bestuur van 
de Staat België moeten delen, als Fransen 
Vandaar halen zij hun meerderwaardigheids-
gedrag Af en toe echter komt nog eens de 
ware aard van dit Romaanse volk naar bo
ven 

Op 16 januari dient de socialistische 
volksvertegenwoordiger Charlier een wets
voorstel in „tot regeling van de procedure om 
de eed van getrouwheid aan de Koning en 
Gehoorzaamheid aan de Grondwet in het 
Waals af te leggen" De formule zou luiden 
als volgt „Dji djure di lesse fidele au Ruè et 
d'choüter li luè d'Bêse et l's-ötès du peüpe 
Bèlje" 

Kort daarop maakt de Koninklijke Vereni
ging van de Waalse Bonden voor Drama en 
Letterkunde aan voorzitter Féaux van de 
Eksekutieve der Franse Gemeenschap de 
tekst over van wat zou kunnen worden een 
dekreet tot erkenning van het Waals in Wal
lonië als officiële taal naast het Frans 

SOLIDAIR 
Op 8 april kongresseert Wallonië Region 

d'Europe Prof Pénn kant er zich vierkant 
tegen erkenning van het Waals en dnngt aan 
op nauwere aansluiting bij Franknjk In haar 
resoluties vraagt het kongres o m volledige 
keuzevrijheid voor het onderwijs van een 
tweede en derde taal De volksmenner en 
taalgrensstrijder José Happart wordt als 
voorzitter herkozen 

Uit de Europese Parlementsverkiezingen 
komt dezelfde Happart nogmaals als over
donderende overwinnaar Vele Walen tonen 
zich dus solidair met deze Vlamingenhater 
die m feite opkomt voor het recht op verfran-
sing 

MADE IN WALLONIA 
in juii neemt de Waalse Gewestraad een 

dekreet aan dat de vermelding „made in 
Wallonia — fait en Wallonië" legaliseert 

Op 26 en 27 september vieren Walen en 
verfransten het feest van de Franse Ge
meenschap Zwaartepunten „Bruxelles" en 
„Arion" alias Brussel-op-de-Zenne en „Arel-
op-der-Knipchen Kan het cynischer' 

De Belgische Duitsers beginnen zich zor
gen te maken om hun lot in de steeds vaker 
gehoorde hipotese van een samensmelting 
van Waals Gewest en Franse Gemeen
schap 

in december giet PSC-voorzitter (en Euro
pees parlementslid) Gérard Deprez olie op 
dit vuurtje door voor te stellen dat alle frans-
taligen in Brussel zich „Waal" zouden laten 
noemen Er zouden wel drie Belgische Ge
westen blijven Waarop PRL-senator en 
oud-ULB-rektor Hasquin op 13 december 
uitpakt met een voorstel tot herziening van 
art 3ter van de Grondwet teneinde zulke 
samenstelling Communautó Wallonië-
Bruxelles te dopen 

Karei Jansegers 
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HET WEER 

DAT HET AL WEER IS DAT 
HET WIL... 

R
EEDS op 1 januari 1833 startten 
de waarnemingen bij de Sfer-
renwacht. Een poëtische naam 
voor een (destijds) franskiljonse 
instelling, die later plectitig het 
Koninklijk Meteorologiscfi Insti
tuut zou vrorden. De vervlaam-
sing groeide er maar stap-na-
stap. Wijlen Joris Depré (Tervu-
ren) — VU-provincieraadslid — 
was een van de enkelen die 

hiertoe bijdroegen en die ook doorheen zijn 
radiopraatjes, het wetenschappelijke mate
riaal van het KMI kon populariseren. Via de 
televisie zou Armand Pien hetzelfde doen. 
Maar eer het zó ver zou groeien, liep er nog 
heel wat water naar de zee! 

ADOLF QUETELET ~ 
Deze jonge wiskundige (Gent 1796 — 

Brussel 1874) — nu wat vergeten, maar toch 
nog bekend door het Queteletplein in St.-
Joost-ten-Node — was hoogleraar te Gent en 
te Brussel. Als een van de eersten in Europa 
was hij bezeten door de statistiek. De meting 
van de natuur, van de mens in zijn gemeen
schap en al wat daaruit voortvloeide, werd 
zijn passie. In 1823 stelde hij koning Willem 
der Nederlanden voor om, even buiten de 
stadsmuren, in St.-Joost-ten-Node, een ster
renwacht op te richten. En de bouwwerken 
startten reeds In 1827. Tijdens de omwente
ling van 1830 werd de ruwbouw gebruikt voor 
de parkopstand \ En vermits het een plan van 
de Nederlandse koning was, kreeg Quetelet 
het achteraf moeilijk om zijn droom verder uit 
te bouwen. Maar hij zette door. 

OVERAANBOD? 
Zijn instelling werd van St.-Joost-ten-Node 

naar Ukkel overgebracht. Twee afdelingen 
werden er ontwikkeld: de sterren- en de 
weerkunde. Ondertussen venwierf Quetelet 
wereldbekendheid en kreeg in 1953 zonder 
meer het voorzitterschap van de Ie Interna
tionale Konferentie oer Meteorologie. Zo 
werd tevens de grondslag gelegd voor de 
Meteorologische Wereldorganisatie. Maar in 
1855 liep Quetelet een beroerte op, zodat hij 
de grote bloei van „zijn Observatorium" zélf 
niet meer zou leiden. Weinigen onder ons 
beseffen dat deze Gentenaar, in dit staatje, 
een wetenschappelijk en technische „we
reld-specialiteit" ontwikkelde, waarop we nu 
nog steeds verder bouwen. 

De jongste weken stond het weer hier op z'n kop. De bewoners van dit huls In 
St.-Geneslus-Rode kregen alvast de kerktoren op hun kop! (toto Paui BOISIUS) 

Dat het ai weer is dat het wli, 
ontkleed Je niet voor eind apriil 
De jongste rnaanden - en fei-
teitjk de hete winter - stond 
het weer op i^jn kop. Een volle 
ienteweek met de eerste hom
mels, nog In het vroege van de 
sprokkelmaand/februarl, deed 
ons toen de trui uitschieten, at 
herinnerden wij ons zeer goed 
de bovenstaande titelspreuk 
van onze ouders. 
Ik weet het wel: was er geen 
weer, dan was er geen gesprek 
mogelijk. Maar toch: er is méér 
gaande dan het weer attéénl 

intussen ontstond bij de Regie der Lucht
wegen een weerkundige dienst maar ook bij 
de Luchtmacht. In verschillende universitei
ten, volgens het inzicht van de ene of andere 
prof, werd een sterrenwacht en/of weer-
dienst opgericht. Multinationale bedrijven en 
informatie-media besteedden na de 2e WO 
meer en meer aandacht aan het weerbericht. 
Ook in het onderwijs drong het weerbericht 
door. Een aantal sektoren van landbouw en 
nijverheid kunnen zelfs niet meer zonder. 
Denk maar aan de bietennijverheid, waar het 
weerbericht gemiddeld miljoenen frank doet 
besparen. 

De weervoorspellingen ten gerieve van de 
ekonomie en iedere burger mogen niet al
leen op langere termijn geschieden. Daarbij 

> 
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HET WEER 

Donkere wolken pakken samen. Alweer een storm op komst? Wij hebben 
dringend nood aan weersvoorspelling op korte termijn. (toto Paui BOISIUS) 

kunnen immers vooral en slechts algemene 
weersfenomenen voorspeld worden. Wat wij 
ook nodig hebben, zijn voorspellingen op 
kortere termijn, waarbij gedetailleerde gege
vens omtrent intensiviteit en tijdsbepaling 
met grotere zekerheid kunnen verstrekt wor
den. Het zendschema van onze radio's (en 
alle beschikbare informatiemedia) zou aan 
deze werkelijkheid onderworpen kunnen 
worden, vooral bij zware weerstoornissen. In 
die zin werden de jongste jaren wél voorbeel
dige initiatieven genomen nl. inzake toeristi
sche- en verkeerskundige inlichtingen. 

Noch de kranten, noch de TV zijn bij 
machte om voor dezelfde of de volgende dag 

voldoende nauwkeurige snel-opkomende 
weersontwikkelingen mede te delen. Het 
weerbericht behoort meer en meer tot onze 
nieuwskultuur. Elkeen in onze snel-lopende 
samenleving is afhankelijk van (lokale) 
weersomstandigheden: de landbouwer, de 
wandelaar, de dakdekker, de horeka — om 
maar die betrokkenen te noemen. De midde
len zijn meer dan overvloedig voortianden 
om de burger beter te dienen; wie wacht op 
wie? 

Tussen de donderdag 25 januari en don
derdag 1 maart 1990 trokken 9 stormen over 
ons land. Drie daarvan haalden plaatselijke 

windsnelheden van meer dan 150 km/uur. In 
de media verscheen heel wat kritiek op de 
voorspellingen van het KMI, dat als één van 
zijn belangrijkste taken de waarschuwing 
van het land voor weerrampen heeft. 

ONOVERZICHTELIJK 
Ons land beschikt over verschillende 

weerdiensten, die elk hun eigen voorspelling 
maken In het kader van hun specifieke taken, 
maar daarnaast zonder voldoende overleg 
weerberichten naar het publiek verspreiden 
en zich hierbij maar weinig aantrekken van 
de nationale en internationale overeenkom
sten. 

Een voorbeeld: op 28 februari worden 
door de voorspeller van het KMI om 21 u.05 
de BRT en RTBf ingelicht dat tot 1 uur 's 
nachts rukwinden mogen venvacht worden 
van 140 km/uur of plaatselijk meer. Om 
21U.15 en 21u.20 worden deze berichten 
door de radio uitgezonden. Om 21u.30 loopt 
bij de radio een teleks binnen met het wegen
bulletin : het meldt dat er mkwinden venwacht 
kunnen worden tussen 110 en 120 km/uur in 
het binnenland en 130 km/uur aan de kust. 
Welke burger vindt daar nog zijn weg in? 
Een betere koördinatie en bundeling van 
mensen en middelen is dus dringend nood
zakelijk. 

Een juiste voorspelling van rukwinden bin
nen een grens van 10 è 20 % is op dit 
ogenblik onmogelijk, evenmin als het in
schatten van de mogelijke schade. Het bepa
len van de kracht van klein- of mesoschalige 
fenomenen zoals rol-, wervel- en onweers
rukwinden is op dit ogenblik een onmogelijk
heid, zowel door de aard van het fenomeen 
als door de specifieke ruimtelijke gegevens 
van de plaatsen waar ze kunnen optreden. 
Enige vaagheid in de bepaling van de wind
snelheid is dus onvermijdelijk. 

Maar hoe beter de mikrowaarnemingen, 
des te beter de weersvoorspellingen. En 
daarop volgt de schadebeperking. 

In het Verenigd Koninkrijk werd berekend 
en door de overheid aanvaard, dat zelfs als 
een stormwaarschuwing slechts één uur 
vooraf gebeurt, dit nog steeds een schade
beperking van 3 tot 4 % teweegbrengt. 
Omgerekend naar de schadecijfers van de 
Jongste maanden kunnen we stellen dat 
goed-verspreide weerberichten ten minste 
1,2 tot 1,5 miljard opleveren, of dus de 
personeelskosten van het KMI voor méér 
dan tien jaar! 

Op 23 maart j . l . werd ook in Vlaanderen de 
Werelddag voor Weerkunde gehouden, deze 
stond in het teken van „De Rol van de 
Meteorologische Diensten bij de Opvang van 
de gevolgen van Natuun-ampen". Het kon 
niet beter gepland zijn I 

Ondertussen is de minister van Binnen
landse Zaken dan toch zo wijs geweest om 
alle meteorologische diensten met mekaar te 
doen samenwerken. Hopelijk lukt heti 

Wllly Kuijpers 
senator 
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VELDTOCHT VOOR 
PEDAALRIDDERS 

H
ET was geen toeval dat de Ron
de van Vlaanderen vlak voor de 
eerste wereldoorlog werd gebo
ren. Onze provinciën zuchtten 
toen in diepe armoede. De werk
loosheid was groot en de uitwij
king massaal. Veel door ellende 
gestaalde jongeren zagen in de 
wielrennerij een mogelijke uit
weg naar een betere toekomst. 
Het is geen misplaatste roman

tiek te stellen dat de wielersport binnen haar 
eigen beperkingen heeft bijgedragen tot de 
ontvoogding van ons volk. Toen we (nog) 
niets hadden om fier over te zijn hadden we 
nog Toen/vinnaars en wereldkampioenen, 
hadden we Flandriens om de reputatie van 
ons volk „de grenzen voorbij" te vestigen. 

VLAAMS PATRIMONIUM 
Toch willen we ons voor de historische 

situering van de Ronde verlaten op Pierre 
Chany, de schitterende wielerspecialist van 
L'Equipe, die in zijn magistraal boek „La 
fabuleuse histoire dy cyclisme" de magie 
van de Ronde van Vlaanderen grandioos 
omschrijft. 

„De Ronde van Vlaanderen is voor de 
bewoners van „Ie plat pays" gewoon De 
Ronde. Voor buitenlanders is het echter de 
kalvarieberg: gekasseide wegen in de berg-
zone, talrijke bochten, wind en regen verze
kerd. Van maart 1913 tot maart 1949 kon 
slechts één buitenlander, de Zwitser Suter, 
deze koers winnen. Op het palmares komen 
maar twee Franse namen voor: Louison 
Bobet en Jean Forestier. 

De Vlaming maakt van deze koers op het 
nog winters kale platteland zijn erezaak. 
Koereurs uit Brugge, Eekio en andere ge
vreesde streken ontdekken in zichzelf onver
moede krachten bij het naderen van de Muur 
van Geraardsbergen en de Valkenberg, bar
baarse namen voor oorden die ons Latijnen 
traditioneel vijandig gezind zijn. Sinds de tijd 
van Romain Gyssels (winnaar in 1931 en 
1932) heeft de Ronde haar parcours bijge
schaafd. De wegen werden verbreed — de 
bergzone uitgezonderd natuurlijk — en de 
kasseien zijn minder talrijk en zelfs wat 
afgerond. Maar niets is gemakkelijk gewor
den. 

De jonge Vlaamse wolven, erfgenamen 
van een gevreesd ras, hebben hun scherpe 
tanden behouden. Ze winden de bolletjes
zakdoek niet meer om hun nek zoals Rik Van 

Steenbergen, ze dragen geen schoorsteen
vegerspet meer zoals Marcel Kint, bijge
naamd „de Zwarte Arend", maar deson
danks is er wezenlijk weinig veranderd sinds 
de tijd dat Paul Beving dekreteerde dat: „de 
Ronde onderdeel is van het Vlaamse patri
monium zoals de boeteprocessie van Viur-
ne, dezeewijding in Oostende, de kattestoet 
in leper en de Heilige Bloedprocessie van 

De geschiedenis van de Ronde 
van Vlaanderen lean op vele 
manieren worden geschreven. 
Niet onbelangrijk is te weten 
dat de Ronde de jongste is van 
de i(lassiel(e monumenten van 
de wielersport. 
In 1913 werd zi| voor het eerst 
gereden. tulk-Bastenaken-Luilc 
heet de oudste klassieker te 
zijn. Sj kreeg al in 1894 haar 
eerste winnaar. De tweede iau> 
reaat klom evenwei pas acht
tien jaar later (In 1912) op het 
podium. De Waalse topkoers 
geniet eigenlijk ten onrechte 
van haar eretitel „doyen". De 
uit de mode geraakte Bor-
deaux-Parijs is nog ouder. 2I{ 
werd van in 1892 regelmatig 
georganiseerd, in 1896 reed 
men voor het eerst van Parijs 
naar Roubaix en nog vijf Jaar 
later werd de eerste overwin-
naar van Parijs-Tours be
kroond. In 190S werd de Ronde 
van Lombardije de eerste Ita
liaanse klassieker en twee jaar 
later kwamen daar Miiaan-San 
Remo en Parijs-Brussel bij. Het 
is dus niet overdreven te stel
len dat de wieg van de wielren
nerij in de Franse h<K>fdstad 
heeft gestaan. 

Brugge". Beving voegde daar nog aan toe: 
„Geen andere koers ter wereld straalt een 
gelijkaardige sfeer uit, wordt met meer geest
drift en vuur gevolgd en beleefd". 

Die Vlaamse passie die wordt gevoed door 
sportieve mistiek en die wordt overgoten met 
bier is de eerste verrassing waarmee renners 
die uit het Zuiden van Europa in het Gentse 
Sint-Pietersstation aankomen, worden ge-

Karel Van Wynendaele: zijn naam 
blijft eeuwig verbonden aan de Ron
de van Vlaanderen. 
konfronteerd. Wind en regen slaan hun daar
bij doorgaans in het aangezicht... 

— Slecht weer jongens! Het gaat gieten. 
De meesten zijn geestelijk dan al opnieuw 

ondenweg naar huis... 

Een herinnering nog van Willem Van Wij-
nendaele om beter te begrijpen wat de Ron
de voor het Vlaamse volk betekent. 

— Vlak voor de tweede wereldoorlog werd 
een van moord beschuldigd man door het 
Brugse assisenhof vrijgesproken omdat een 
oude dame koppig volhield dat ze de man op 
het ogenblik van de moord (een zondagmor
gen) gezien had in het gezelschap van twee 
andere personen. Die twee werden door de 
Justitie opgespoord en zij bevestigden het 
getuigenis van de vrouw. 

„Ik bevond mij op de deurdrempel toen 
mijnheer X aan de andere kant van de straat 
voorbijwandelde. Het was zondag 30 april. 
Het was 11.05 uur". Aldus de oude vrouw. 

De rechter vroeg verbaasd hoe ze dat 
allemaal zo precies wist. 

„Omdat de Ronde die dag passeerde en 
voor geen geld ter wereld zou ik dat hebben 
willen missen. Om 11.05 uur was alles voor
bij en ik zou het middagmaal beginnen 
bereiden". 

De Ronde redde dus een onschuldige... 
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DE RONDE 

WEERWRAAK... 
De onwaarschijnlijke overwinning van Su-

ter in 1923 verbijsterde Vlaanderen en enl<el 
kwade tongen, waaronder Gerard Debaets, 
zweerden luidop „het affront te zullen wre
ken". Debaets hield woord en viron in 1923 
en In 1927, Na hem schreven andere Vlaam
se kampioenen de geschiedenis van hun 
Ronde: Buysse, Schotte, Van Steenbergen, 
Impanis, De Bruyne, Van Looy, Foré, Gode-
froot, Merckx, Walter Planckaert, Roger De 
Vlaeminck, Pollentier, Vanderaerden, Eddy 
Planckaert en Van Hooydonck. Elke zichzelf 
respekterende toprenner van bij ons moest 
en moet minstens éénmaal „zi jn" Ronde 
hebben gewonnen. 

Maar laat ons temgkeren naar het verhaal 
van Pierre Chany. 

— Er was een tijd waarin Fransen en 
Italianen verkozen de Ronde te negeren. Die 
helse wedstrijd waarborgde hen immers al
leen maar lijden, geweeklaag en vernede
ring. 

„Een reriner is geschapen om op de weg 
te koersen", zegde Archambaud die noch
tans van geen kleintje vervaard was. „Niet 
om door kuilen en slijkgaten te schuren of 
over stoepen te schokken". Na de tweede 
wereldoorlog was men het er over eens dat in 

Vorig jaar won een jonge Vlaming de Ronde: Edwig Van Hooydoncic. 

de Ronde enkel een Vlaming een andere 
Vlaming zou kunnen kloppen. De weinige 
Waalse renners werden er, net als de Fran
sen, als „vreemdelingen" beschouwd... 

DE RONDE 
VAN VLAANDEREN 
De d ^ dat Vlaanderen op zijn paasbest 
en In de wielenwolken is, 

• de ddte rtt langs kerken 
en langs pleinen, 
de dorpen die als korte dikke dames 
op do landkaart zitten. 

En de verbazende verdwazing van de koeien, 
da zondagspaarden dte naar fietsengtans 
en felgekleurde mannen kijken. 
En op hd slaan, Pontiac-tlc-tac. 
De Muur van Geraardsbergen 
die zijn kinderkoppen heeft gekuist, 
de rennersruggen krommer maakt. 
hun tongen uit de mond 
en stom siaö. 
Ach, die hotsende hoogdag 
voor hotdog en Vlaanderen, 
de massage-geur die huwt 
met juffrouw Wierook van de zondagsmis 
en aan de meet de Miss 
die niet mis is 
en de zegebloemen aan de warmte 
van haar weetóerige boezem 
bk}eien laai 

Wlliie Verhegghe 
uit Peyresourde, wielergedichten (Uitg. Poëziecentrum, Gent). 

„Het mirakel werd verwezenlijkt dozor een 
Italiaan die... alle Vlaamse kwaliteiten in 
overtreffende trap scheen te bezitten. Hij 
was robuust, mild in de inspanning, sluw en 
ambitieus. Fiorenzo Magni was een uitzon
derlijk hardrijder die God noch de duivel 
vreesde maar die als mkidelmatig klimmer 
op zijn schiereiland de wetten van het duo 
Óoppi-Bartali moest naleven. Hij besliste zijn 
roem en zijn glorie te vergaren op de apoka-
lyptische wegen van de toenmalige Ronde. 
Hij bracht het Vlaamse eergevoel een ver
schrikkelijke slag toe. Hij vestigde evenwel 
de faam van de Ronde In gans Europa". 

De lezer zal het ons niet kwalijk nemen 
wanneer we hier aan toevoegen dat de 
briljante pen en het onomstotelijk gezag van 
wielerkenner Chany de Ronde met deze 
tekst van een duurzaam kwaliteitslabel voor
zag. 

BOBET EN... 
Het venvondert ons dat de geschiedenis 

van de Ronde van Vlaanderen nooit in boek
vorm is verschenen. Tenminste niet voor 
zover wij weten. Er zouden schitterende 
verhalen en onmogelijke anekdotes kunnen 
worden verteld. 

Aan twee roemrijke ovenwinnaars willen wij 
niet voorbijgaan. We schreven 1955. De 
wielersport was immens populair en werd 
gedragen door een pleiade kampioenen met 
onwaarschijnlijke klasse. Koblet en Kubler, 
Coppi en Petrucci, Bobet en Forestier, Van 
Steenbergen en Ockers. En we vergeten een 
peloton klasbakken die vandaag voor grote 
kampioenen zouden doorgaan. De Ronde 
viel ook in dat jaar op de legendarische Muur 
in zijn beslissende plooi. Een vlucht van vier 
nam er vaste vorm aan: Rik Van Steenber-
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gen, Hugo Koblet, Bernard Gauthier en Loui-
son Bobet. Ik zie ze nog altijd voorbijrijden. 
We waren al fier en gelukkiq. Van Steenber
gen gold immers als snelste spurter ter 
wereld. Hij zou in Wetteren een van zijn 
glansrijkste overwinningen behalen. Het ver
liep anders. Bobet, misschien wel de kom-
pleetste Franse kampioen aller tijden, werd 
voorbeeldig geholpen door zijn ploegmaat 
Gauthier die zelf de inhoud had van een 
potentiële winnaar. Gauthier ging in de laat
ste twee kilometer oeweldig tekeer en Van 
Steenbergen en Koblet verspilden toen de 
krachten die ze in de slotmeters tekort zou
den komen. Bobet won en vestigde meteen 
de roem van onze Ronde in zijn land. Bij ons 
kreeg hij onmiddellijk zijn plaats in de galerij 
van de allergrootsten. De koers zelf duurde 
die dag voort tot laat in de avond. De vier 
vluchters waren namelijk over of onder de 
slagbomen van een gesloten overweg gekro
pen en het wedstrijdreglement verbood 
zulks. De vijde zou. Ingeval hij klacht neer
legde, meer dan waarschijnlijk tot winnaar 
zijn uitgeroepen. Die vijfde was evenwel 
Karel De Baere, een ploegmaat van Louison 
en ploegleider Antonin Magne gebood hem 
de tanden op elkaar te houden. Gelukkig 
maar voor de geschiedenis en voor de ere
lijst van de Ronde. 

... MERCKX 
Het absolute hoogtepunt van de Ronde 

situeerde zich voor ons in 1969. Eddy 
Merckx was toen al „de gevestigde kanni
baal" maar hij was er nog niet in geslaagd de 
Ronde van Vlaanderen te winnen. Dit gaf 
natuurlijk aanleiding tot allerlei veronderstel
lingen. De wedstrijd zou hem helemaal niet 
liggen en de natuurlijke koalitie van al de 
andere Vlaamse kanshebbers zou hem te 
machtig blijven. Eddy, die in dat gezegend 
jaar ook Milaan-San Remo, Luik-Baste-
naken-Luik en zijn eerste Ronde van Frank
rijk zou winnen, verscheen geprikkeld aan de 
start. Traditiegetrouw had hij in de dagen 
voor de koers geklaagd over lichamelijke 
ongemakken. De knie, de keel, het oor, het 
zadel, het stuur: er scheelde altijd wat wan
neer Eddy zijn grote triomfen voorbereidde. 

Men bevond zich op honderd kilometer 
van de streep en stilaan begonnen de kans
hebbers aan de finale te denken toen Eddy 
onverhoeds demarreerde. Niemand begreep 
wat er (nu al) gebeurde. Merckx reed voor 
gek. Hij vloog van vriend en tegenstander 
weg. Hij keek geen enkele keer meer om. Hij 
reed zichzelf in de geschiedenis aan onge
hoorde snelheid. Hij won met minuten voor
sprong. Men waande zich vijftig jaar terug in 
de tijd... Merckx was gewassen en gekleed, 
had de pers te woord gestaan, had een brief 
geschreven en de stripverhalen van Suske 
en Wiske en de avonturen van Nero gelezen 
in Het Nieuwsblad toen Gimondi als een 
„gegeneerde" tweede over de streep kwam 
gebold. Felice verontschuldigde zich als het 
ware aan de koers te hebben deelgenomen. 
De Italiaan werd die dag met geklopt. Hij had 
niet mogen meedoen van de kannibaal die 

zichzelf meer dan ooit ,,tot grootste uit de 
wielergeschiedenis" had gepromoveerd. 

GEEN EKSKUSES 
De Ronde van Vlaanderen heeft in de 

voorbije jaren nog aan internationaal presti
ge gewonnen. De televisieuitzendingen wa
ren daar niet vreemd aan. Ook zondag zullen 
de kamera's weer overtalrijk aanwezig zijn, 
zal men de koers beter thuis dan langs het 
parcours kunnen volgen. Al kan men zich 
dan niet onderdompelen in de sfeer en de 
magie die de koers bij het voorbijtrekken 
naar alle kanten uitslaat. 

Onze vermeende cracks zullen zondag
avond geen ekskuses kunnen aanvoeren 
wanneer zij nog eens moesten geklopt wor
den. Na hun beschamende ondergang in 
Milaan-San Remo zouden zij geen buitenlan
der in de eerste vijf mogen dulden. Maar de 
tijden zijn veranderd natuurlijk. De Nederlan

ders, die de Ronde sinds 1965 maar liefst 
achtmaal wonnen en wanneer men daar 
Wim Van Ests zege in 1953 bijtelt precies 
even veel overwinningen verzamelden als 
alle andere buitenlanders samen, rijden de 
jongste jaren in onze Ronde een halve thuis
wedstrijd. Zij vormen per definitie de grootste 
bedreiging voor onze halve en kwartkampi
oenen die er best nog eens mogen aan 
herinnerd vrorden dat de glorie en het sukses 
van hun sportdiscipline gevestigd werd op de 
inspanningen, de koppigheid, de vasthou
dendheid en de moed van „de Flandriens". 
Renners die tussen 1910 en 1950 in de 
onmogelijkste omstandigheden bewijzen le
verden van grenzeloze weerstand tegen pijn 
en lijden in volle inspanning. Misschien zou 
het goed zijn onze koereurs in de geschiede
nis van hun sport te onderwijzen, hen te 
herinneren aan hun onvergetelijke erflaters, 
de edele ridders op de fiets... 

Flandrien 

„Bij mij zal de voelende mensch meer vinden dan de denkende, omdat het aangebrachte 
materiaal riekt naar de lucht en de grond van de streek, en de beelden voor 't grootste paart 
gekapt zijn uit het graniet van het Vlaamsche Volkl" 

Karel \tan Wijnendaele, 
„Het rijke Vlaamsche wielerleven" — 1943 
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FIORENZO MAGNI, DE WEGBEREIDER 
Zondag beginnen ze er voor de vierenze-

ventigste keer aan. De Ronde van Vlaande
ren, het absolute hoogtepunt van het wieler-
jaar, zal andermaal een heel volk op de been 
brengen. Met enige verbeelding kan men 
zeggen dat de weg van Sint-NIklaas naar 
Meerbeke onze sportieve IJzerbedevaart is 
geworden. De Ronde is nochtans ouder dan 
de eerste wereldoorlog maar eigenlijk werd 
zij pas na de tweede grote brand, omstreeks 
1950, een wielerwedstrijd met internationale 
allure. 

Een eerder kleine, kalende Italiaan, Fio-
renzo Magni geheten, heeft daar niet weinig 
toe bijgedragen. Hij doorbrak de schijnbaar 
eeuwige hegemonie van de streekrenners 
die op de eigen kasseien onveranderlijk de 
spot dreven met de grote buitenlandse kam
pioenen. Het kan onwaarschijnlijk klinken 
maar voor de tweede wereldoorlog kon enkel 
de Zwitser Suter het meesterschap van de 
Vlaamse kasseistampers doorbreken. In 
1923, we waren toen aan de zevende editie 
toe, werd hij de eerste en enige buitenlandse 
winnaar voor de tweede wereldoorlog. Die 
Henri Suter was overigens geen gewoon 
koereurke. Hij won ook Parijs-Roubaix (in 
datzelfde jaar trouwens), Parijs-Tours en 
Bordeaux-Parijs. Hij werd ook vijf keer Zwit
sers wegkampioen. Suter kon dus per velo 
rijden... 

DRIESLAG 
Een kleine Italiaan doorbrak de hegemonie van de Vlaamse streekrenners. 
Fiorenzo Magni won drie keer op rij de Vlaamse klassieker. 

Het was evenwel Fiorenzo Magni die onze 
Ronde buiten de grenzen het statuut van 

internationale topkoers schonk. Die in Mon-
za geboren crack was op zijn zachtst uitge
drukt een ongewoon geval. Hij was een 
soepele „rouleur", bescheiden klimmer en 

DE FLANDRIENS 
Vartachter Leuvense stoven kwamen ze, 
met forse kop en pezige benen, 
ze hadden poten aan hun lijf 
en troW<en er harder dan anderen 
me9 aan het staar. 
Ze stuurden ansichtkaarten naar huis 
met groetjes uit het verre Frankrijk 
en wisten niet, nooit van opgeven. 
Ze brachten geld mee om een koe 
of een café op het dorpslein te kopen. 
Of ze werden veksmaker 
en vertelden met glanzende ogen 
ove/ de Tourmalet en de Peyresourde. 
Ze verschenen heel trots op sportavonden 
en pinkten er al eens 'n traan weg. 
Soms zag je ze nog eens 
op begrafenissen of op televisie. 
Ze waren niet van deze tijd, 
de flandrtens, ze moeten nu 
bijna attemaaf dood zijn. 

Wllite Verhegghe 
uit Peyresourde, wielergedichten (Ultg. Poëzlecentrum, Gent). 

spektakuiair daler. Hij werd driemaal kam
pioen van Italië, hij won driemaal de Giro en 
driemaal ook verbijsterde hij Vlaanderen. In 
1949 zegevierde hij in de Ronde voor Valeer 
Ollivier. In 1950 won hij voor Briek Schatte en 
in 1951 had hij zijn kale kop al gekamd toen 
Bernard Gauthier tweede werd. Nooit eerder 
en nooit nadien slaagde iemand er in de 
Ronde driemaal na elkaar te winnen. Voor en 
na hem hadden Achiel Buysse en Eric Le-
man daar vier jaar voor nodig. 

Voor de schrijver van deze bijdrage was 
Fiorenzo Magni „zijn kinderverdriet". Drie 
jaar na elkaar wachtte hij in korte broek op de 
Muur op „zi jn" Ril< Var, Steenbergen, drie 
jaar na elkaar kwam die kale Transalpijn 
alleen de Muur op. Geen enkele keer werd hij 
nog bijgehaald. Verschrikkelijk, onbegrijpe
lijk en onrechtvaardig was dat. 

Magni was dus een wegbereider. De „Des-
grange-Colombo" deed de rest. Deze regel-
maatheidstrofee, de voorkjper van de Super
prestige en de huidige wereldbeker, werd in 
1948 voor het eerst uitgeloofd door de toon
aangevende sportbladen van Frankrijk, Italië 
en België. Gazette delta Sport, L'Equipe en 
Het Nieuwsblad-Sportwereld wilden de vele 
kampioenen uit die tijd vaker met elkaar 
konfronteren. De erelijst bewijst dat zij in hun 
opzet zijn geslaagd. De vroegste laureaten 
heetten Schotte, Coppi, Kubler, Bobet, Pe-
trucci, Ockers en De Bruyne... 
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DE BINNENKANT 
VAN DE RONDE 

R
OB Discart aan het woord: 

Het is opvallend dat haast 
alle toppers in de wielersport 
georganizeerd worden door 
een krant. Hoe is dit feno
meen te verklaren? 

„Wat specifiek Het Nieuws
blad betreft is de situatie fiisto-
riscti gegroeid. De Ronde van 
Vlaanderen is destijds gestictit 

door Karel Van Wijnendaele tevens uitgever 
van een krant. Gaandeweg ging de krant 
echter meer wedstrijden patroneren ook van
uit redaktionele hoek. Heel wat wedstrijden 
hebben een lange periode overleefd en heb
ben daarna geprofiteerd van de populariteit 
van de wielersport. 

Ook vandaag nog bestaat de link naar de 
krantenwereld toe. De wielersport is in 
Vlaanderen, na het voetbal, de meest popu
laire sport. Als krant rekruteer je vooral ook 
lezers uit dat publiek, zeker een krant als Het 
Nieuwsblad die bestemd is voor een breed 
publiek. Ons lezerspubliek wil wielrennen in 
haar krant. Een blad dat met de tijd mee wil 
zijn, moet daar dus op inspelen. 

Daarnaast kent ook de wielersport op zich 
een enorme doorgroei. Bepaalde van die 
wielerorganizaties gaan dan uiteraard een 
internationale uitstraling krijgen en ook op 
sportief vlak winnen zij dan ook meer aan 
betekenis. Zo is het ook met de Ronde 
gebeurd." 

De krant heeft nu ook weer andere 
organizaties op zich genomen zoals de E3-
prijs Harelbeke en Gent-Wevelgem. Om 
welke reden? 

„Dit alles is gebeurd in funktie van de 
Ronde van Vlaanderen. In het verleden gin
gen een tiental wedstrijden de Ronde vooraf 
Hoe langer, hoe méér is het sportieve belang 
en de internationale uitstraling van de Ronde 
gaan toenemen en die voorafgaandelijke 
wedstrijden gingen daar meer en meer van 
profiteren. Ze konden immers uitpakken met 
het imago van dé voorbereidingswedstrijd op 
het wielermonument. Dit is te merken aan 
het deelnemersveld, aan het parkoers dat 
wordt voorgeschoteld. 

Dan is bij ons de idee gegroeid om die 
wedstrijden te gaan groeperen. Immers, door 
de internationalizering geraakten onze bin
nenlandse wedstrijden wat in de verdrukking 
op de internationale wielerkalender. De strijd 
om plaatsen op die kalender neemt elk jaar 
toe. We hebben dan ook de plicht de periode 

dat het internationaal wielergebeuren zich 
afspeelt binnen onze grenzen naar aanlei
ding van de Ronde van Vlaanderen te be
schermen. 

Een tweede argument heeft te maken met 
de promotionele kant van de zaak, zowel 
naar de Ronde toe als naar de krant. Een 
promotiekampagne voor een hele periode, 
nu veertien dagen, is veel krachtiger dan 
vooreen ééndagswedstrijd. Naar sponsoring 
toe kan men dan in dezelfde termen en 
filosofie gaan denken. Een wedstrijdperiode 
die loopt over veertien dagen en voorafge
gaan wordt door een promotiekampagne van 
vier weken levert dan zes weken topwieler-
sport op die je naar sponsors en naar publiek 

De tijd staat niet stit. Ook niet 
voor organizatoren van wieler
wedstrijden. Die zijn de jongste 
jaren in een heuse stroomver
snelling terecht gekomen. De 
drang naar kwaliteit en perfek-
tle wordt steeds groter. Dit 
geidt zeker voor organizaties 
die een plaats ambiëren bij de 
internationale elite. Een wed
strijd zoals de Ronde van 
Vlaanderen, één van de wieier-
monumenten, hoort tot de top. 
We gingen samen met event-
manager van Het Nieuwsbiad 
Rob Dl?cart een kijkje nemen 
achter de schermen van Vlaan-
derens mooiste klassieker. 

toe kan brengen. Dat is het grote argument 
om die wedstrijden te bundelen. 

Een derde argument is ook dat op de 
eksploitatiekosten kan bespaard worden. 
Voor dergelijke organizaties lopen de kosten 
al vlug op en heel wat elementen keren 
gewoon terug." 

De organizerende krant Is de eerste die 
met een zekere vernieuwde aanpak start
te. Kan dat ook voor een dergelijk wieler
monument? 

„Alles hangt natuurlijk af van de sportieve 
waarde van de wedstrijd. Voor de Torhout-
Werchter classic werd een grondige vernieu
wing doorgevoerd en werd het animatieve 
karakter sterk opgedreven. We zijn heel 
dringend toe aan de modernizering van de 

Rob Discart: met de organizatie het 
publiek geven wat het wenst. 

wielersport in ons land. In het buitenland zien 
we dat een Ronde van Ierland georganizeerd 
wordt door een TV-station. De technieken en 
de aanpak die bestaan bij de TV worden ook 
toegepast in de wielerorganizatie. 

Ook de bedrijfswereld moet heel nauw 
betrokken worden bij dergelijke organizaties. 
De wielersport leeft immers dankzij de spon
soring. Ook voor onze Ronde zijn we aange
wezen op sponsoring en TV-rechten. Van
daar dat het modernizeren van het geheel 
moet rekening houden met het bedrijfsleven. 
Wil men een bedrijf interesseren voor het 
produkt, meer bepaald de wielersport, dan 
moet het produkt samen kunnen gaan met 
het imago dat het bedrijf zich wenst aan te 
meten. In die kontext gezien moet men een 
imago gaan kreëren dat modern, professio
neel af is. De aanpak moet zo zijn dat voor 
het bedrijfsleven het evenement funktioneel 
wordt gemaakt. De bedrijfswereld moet dus 
op één of andere manier baat hebben om in 
de marketingstrategie te participeren. Wij 
doen dat door een reeks faciliteiten te kreër
en zoals catering, VIP-toestanden zodat het 
bedrijf het evenement funktioneel kan ge
bruiken in zijn verkoopspolitiek. 

De wedstrijd moet de wedstrijd blijven 
maar de omkadering hebben we totaal an
ders aangepakt. Dat is in feite het moderni
zeren geweest van de Ronde van Vlaande
ren, zowel naar uitzicht als naar het funktio
neel bruikbaar zijn voor de bedrijven die ons 
sponsoren. 

Voor de Ronde hebben we dan ook enkele 
dingen fundamenteel veranderd. In Sint-Ni-
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klaas, de vertrekplaats, kregen we elk jaar 
duizenderi mensen samen die een glimp 
wilden opvangen van de renners. Drie, vier 
jaar geleden kwamen de renners voor de 
wedstrijd op het stadhuis stiekem het kontro-
leblad tekenen. Het was dan drummen en 
duwen om de renners even te zien. We 
hebben dan besloten die renners te tonen 
aan het grote publiek en ze te laten defileren 
op een groot podium. Aanvankelijk waren er 
nogal wat sceptici. Nu blijkt dat de Grote 
Markt in Sint-Niklaas te klein wordt om de 
massa op te vangen. Heel wat eerste klasse-
ploegen uit het voetbal zouden gelukkig zijn 
met dergelijke belangstelling. 

Voor het publiek is het belangrijk dat ze 
hun vedetten kunnen zien. Daar komen wij 
met onze moderne aanpak aan tegemoet. 
Bovendien geven we de vedetten waarop ze 
recht hebben. Een sportman blijft een vedet
te, dus plaats hem ook op die status en toon 

Daarnaast staat dan de financiering van de 
vmdstrijd waarmee ook tijdig dient gestart. 
Bedrijven dienen gekontakteerd, een spon-
sordossier wordt samengesteld. Dit vraa0 
heel wat dinamiek en tijd om met die mensen 
te overleggen en uw organizatie wat aan te 
passen in funktie van de sponsors. 

Ook het samenstellen van het deelnemers
veld vormt een apart element. Deze rekrute
ring moet tijdig beginnen. Tot slot is er dan 
nog de eigenlijke organizatie zelf met het 
aantrekken van personeel, seingevers, een 
reklamebureau voor de promotie, overleg 
met TV en het doorverkopen van die rechten. 

De grootste opdracht bestaat er dus in met 
de timing in orde te blijven om naar het einde 
toe niet in de problemen te geraken." 

De organizatie vraagt op de dag zelf de 
Inzet van heel wat mensen. In welke orde 
van grootte? 

Ook een wielermonument als de Ronde doet aan vernieuwing. Aan de 
startplaats in Sint-Niklaas komen duizenden wielerfans samen om hun idool te 
zien defileren op een podium. 

nem op die manier aan het publiek. Er wordt 
een afstand gekreëerd tussen het publiek en 
de vedette en een bepaalde vedette is maar 
zo groot als dat hij onbereikbaar wordt voor 
zijn publiek." 

Welke zijn voor dergelijke organizatie 
de zaken waarmee vooral moet rekening 
gehouden worden?-

„De meeste nadruk wordt gelegd op de 
timing. We moeten een vrij omvangrijk orga-
nizatieplan in mekaar steken zodoende dat 
alle elementen erin zitten. Het eerste ele
ment is het uitstippelen van het parkoers. Dit 
vergt heel wat tijd en alle gemeenten waar 
we doorrijden moeten toelating geven. Op 
technisch vlak moeten we kunnen overleg 
plegen met een aantal mensen die er profes
sioneel mee bezig zijn of voldoende ervaring 
bezitten. We beschikken daan/oor over Noël 
Foré en Eddy Merckx die ons steeds bijstaan 
voor de opmaak van het parkoers. 

„In de eerste plaats dienen we een vijfhon
derd seingevers te kontakteren. Daarbij wor
den een 250-tal politiemensen ingeschakeld. 
De eigenlijke karavaan telt vanuit de organi
zatie een vijfentwintigtal wagens die allemaal 
begeleid moeten worden. Daarbij komen dan 
nog de mensen aan de startplaats, aan de 
aankomst, de veiligheidsdiensten, de promo
tieteams, de hostessen, samen zowat 120 
mensen. Globaal kom je dan al vlug In de 
buurt van duizend medewerkers die de dag 
zelf helpen om alles in goede banen te 
lelden." 

Het parkoers vormt mee de aantrek
kingskracht van de klassieker. Hoe blijft 
men die Vlaamse kasseistroken toch vin
den? 

„De Ronde van Vlaanderen wordt zondag 
voor de 74ste keer gereden. Ruim 18 jaar 
werken we nu met dezelfde groep om dat 
parkoers uit te stippelen. In het verleden was 

het zo dat mensen uit de buurt van het 
parkoers werden gerekruteerd. Anderen 
schreven ons met suggesties over hellingen 
of kasseistroken. Zo kregen we op een be
paald ogenblik een brief met de melding dat 
een vroegere zandweg een kasseibedekking 
kreeg. Ter plaatse werd vastgesteld dat het 
ging om de Patersberg die daarna in het 
parkoers werd opgenomen. De meeste moei
lijke delen van het parkoers worden ontdekt 
op basis van verkenning en ervaring. Vooral 
Noël Foré en Frans Grimmonpont neuzen in 
de streek rond, doorkruisen de heuvelzone 
en vinden regelmatig leuke dingen om in te 
brengen." 

En hoe staat het met de medlat>elang-
stelling? 

„Naast de publieke belangstelling groeit 
uiteraard de belangstelling van de media 
voor onze organizatie. Zowat vijf jaar gele
den was ik verantwoordelijk voor de ont
vangst van de pers. Toen kregen we een 
honderdtal joernalisten in de Ronde. We 
zitten nu reeds met een verdubbeling van het 
aantal akkreditaties en dit kan zelfs oplopen 
tot 250. Ook de TV-belangstelling groeit. 
Vroeger beperkte zich dat tot Frankrijk, de 
Rai, Nederland en onze eigen zenders. Nu 
komt daar ondermeer de Baskische televisie 
bij, de Canadese, de Deense en zomeer We 
zijn van een tiental stations gegroeid naar 
een uitzending voor 24 stations. Zelfs beeld
banden worden opgevraagd en verkocht aan 
diverse niet- Europese landen zoals Austra
lië, Noord-Amerika." 

Op het vlak van de wielersport zelf 
beweegt er heel wat. Hein Verbruggen wil 
de mondiallzering stimuleren. Vandaar 
ook de wereldbeker die zijn Intrede doet In 
de wielrennerij. Heeft die ganse ontwikke
ling invloed op een Ronde? 

„ Het mes snijdt aan twee kanten. Het 
heeft zeker positieve punten voor de Ronde 
van Vlaanderen. De internationale uitstraling 
neemt toe en ook het deelnemersveld wordt 
sterkeren internationaler. De sportieve waar
de van de deelnemers gaat er alleszins op 
vooruit. Vroeger hadden we steeds proble
men om Spaanse ploegen aan te trekken. Dit 
gaat nu veel vlotter omdat er punten voor de 
wereldbekerkompetitie te verdienen vallen. 

Er zijn ook wel gevaren verbonden aan de 
gang van zaken. Stel dat je organizatie op 
een bepaald ogenblik niet meer In aanmer
king komt voor de wereldbeker dan Is de 
vraag watje organizatie nog waard Is, wat Is 
je marktwaarde dan nog. De mondiallzering 
neemt toe en vraag is in hoeverre zal ons 
land nog wedstrijden toegewezen krijgen die 
de status van wereidbekem/edstrijd mogen 
meedragen. We moeten ons in die evolutie 
goed wapenen en ons indekken tegen die 
risico's." 

En wat kost nu die hele organizatie? 
„ De ganse Ronde kost ons tussen de tien 

en twaalf miljoen. Het prijzenbedrag voor de 
renners loopt tot 540.000 fr. De winnaar zeil 
krijgt zowat 100.000 fr Maar de Ronde op je 
erelijst hebben is nog veel belangrijker." 
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BOEKEN 

DE VERBEULEMANSING 
VAN BRUSSEL 

D
E vernederlandsing van het on
derwijs en de ekonomische bloei 
van Vlaanderen hebben de Vla
ming zelfbewuster gemaakt. Ak-
ties van het NCC „Vlaming, 
spreek Uw taal te Brussel" droe
gen hun steentje bij. Vandaag is 
de kans dat een Vlaming te 
Brussel niet in zijn eigen taal 
bediend wordt (zelfs in een zaak 
op de Louisalaan) zeer klein. 

Voorwaarde is uiteraard dat die Vlaming zelf 
zijn taal spreekt" (biz. 271). 

VERBEULEMANST 
in het kader van de „Instruktieve Omroep" 

van de BRT heeft Ria Van Alboom een 
prachtig werkstuk „De Verbeulemansing van 
Brussel" afgeleverd. Na drie televisiepro
gramma's en zes radioprogramma's dan nu 
het boek: niet zomaar rechtstreeks te verkrij
gen in de boekhandel, alsof de Boze er weer 
zelf mee gemoeid is. Maar voor de boeken
wurm: een ,,must". De titel van het boek 
verwijst naar een satirisch toneelstuk ,,Le 
Mariage de Mademoiselle Beulemans" van 
Fonson en Wicheler. We leren er dat het 
,,Brussels" ook al eens in kiekefretterige stijl 
,,Kaekebroeks" werd gedoopt. ,,Beule
mans" haalde echter de geschiedenisboek
jes. 

Het is beslist een boek dat onze aandacht 
verdient. De kaft is in pure ,,Kuifjes-stijl" en 
moet ieder Ketje met nostalgische gedach
ten opzadelen. Niemand minder dan Johan 
De Moor verzorgde deze prachtige ,,cover" 
waar de Waalse haan bovenop de kop van 
Manneken Pis nestelt. De perfekte illustratie 
voor een boek dat de geschiedenis weer
geeft van een merkwaardige ,,verbeuleman
sing", lees: verknechting. Slotindruk als 
men het boek heeft doorlezen: de verfran-
sing van Brussel heeft gewoon te maken met 
het eeuwenoude drama van de sociale ver
knechting van ons volk. We kunnen er verder 
lezen hoe onze voorouders (voor velen 
,,grootouders"), op hoop van zegen en een 
betere toekomst, naar Brussel trokken om er 
te ,,dienen" of ,.commerce" te doen. Zelfs 
VDB.blijkt nog uit dit ras te stammen, mis
schien ook juist daarom dat hij tegenover de 
schrijfster van het boek stelde: ,,Ek haaf van 
Brussel, da kunde nie in 't Frans zeggen." 

„De verbeulemansing van Brussel" is in 
meer dan één opzicht een zeer geslaagd 
boek. Het illustreert de trieste ondergang van 

Het simbool van de Verbeulemansing van Brussel, want helemaal verfranst 
heeft men Manneke Pis nooit! (foto oann) 

I vriendelijk geworden. Het boek van Van 
Toegegeven. Er zijn jaren ge- Alboom stelt verder dat Brussel, spijts alles, 
weest dat we als Vlaming Brus- een Egmont-regering heeft gekregen en 
sei meden ais de pest. Brussel '^^^'' eigenlijk wei bij vaart. 
was Vlaams-vijandig, het FDF 
spuwde slogans als „Brussel, 
ca jamais!", en toen we pro
beerden in onze eigen taal een 
antwoord te krijgen werden we 
bekeken alsof we van een an
dere planeet kwamen. En dan 
te bedenken dat Brussel ooit 
een Vlaamse stad was ge
weest. Harba Lori Fa, het min
nelied van Hertog Jan de Eer
ste en dat soort van liederen. 
Ja, dag Jan... 

EUROPESE HOOFDSTAD 

een in wezen Vlaamse stad. Maar toch is de 
lezing van het boek verre van deprimerend. 
Het Vlaamsvijandige Brussel van pakweg 
tien, twintig jaar geleden is opnieuw Vlaams-

In de laatste hoofdstukken wordt stilge
staan bij de nieuwe uitdagingen van de 
hoofdstad: één op vier inwoners heeft een 
buitenlandse nationaliteit. De eigen bevol
king vergrijst en vermindert. Tenslotte is er 
de Europese uitdaging: Brussel als hoofd
stad van het Europa van de toekomst. 

Een boek dat beslist onze aandacht ver
dient. Helaas is het niet in iedere boekhandel 
te vinden. 

L. Demedts 

— De verbeulemansing van Brussel. Ria Van 
Alboom. Uitg. BRT — Instruktieve Omroep-
/Dienst Volwassenen, Brussel. 1990. 
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'k Was nog 'n broekventje toen ik 'm voor 
de eerste keer zag: nonkel Joe. Hier vertrokken, 
in Amerika rijk geworden. "Come on, kid. Ik 
zal you tonen hoe je rijk wordt" zei hij. En 
samen stapten we het ASLK-kantoor binnen. Hij 
gaf de man achter het loket enkele dollars, die 
nam 'n boekje en schreef mijn eerste spaargeld 
in. Rijk worden leek me ineens heel simpel. 

Ondertussen ben ik groter en slimmer 
geworden. Maar 'k heb nog steeds 'n ASLK-
spaarboekje. Da's 'n veilige belegging en 
belastingvrij tot 1 miljoen. 

Nu kon ik op mijn beurt een goeie tip 
geven. Dus zei ik: "Joe, probeer eens de 
andere beleggingsformules van de ASLK: 
spaarbons, Euro-obligaties, gemeenschap-



ttttrt) tH-tffctW. 

pelijke beleggingsfondsen, SICAV's..." 
"Okay", zei hij En we zijn opnieuw de ASLK 

binnengestapt. Want nonkel Joe, die blijft bij de 
tijd. Zeker als 't op "money" aankomt. Net als 
de ASLK dus. ASLKS 
IN DIE 125 JAAR HEBBEN WE GEEN MINUUT STILGESTAAN. 



BOEKEN 

VERTALEN EEN VAK, 
HOOGSTANDJES VAN EEN VERTALER 

Op een driedaagse trip naar Londen — 
alweer enkele tijd geleden — viste ik ergens 
in een van de vele boekhandels die ik be
zocht, tussen een stapel tweedehandsboe-
ken, het boek Blood-and-thunder adventure 
on Hurricaine Park van de Nieuwzeelandse 
schrijfster Margaret Mahy op. 

Vermits het boek nog niet in het Neder
lands was verschenen — en ik een venwoede 
Margaret Wafty-fan ben, zat ik al vlug te 
lezen. Tijdens het lezen vroeg ik me voortdu
rend af waarom het nog niet vertaald was, 
zo'n gek boek was het, maar realiseerde me 
steeds meer, dat een vertaler er een hele 
klus aan zou hebben. Het gebeurt niet alle 
dagen dat je in de mogelijkheid bent om een 
oorspronkelijk werk te vergelijken met het 
vertaalde, maar toen bij f̂ acet in Antwerpen, 
recent Griezelavontuur op Wervelwind Berg 
verscheen, wist ik dat én uitgever én vertaler 
het hadden aangedurfd. 

WHAT'S IN A NAME? 

Het is met vertalen natuurlijk niet altijd 
zoals Shakespeare zegt; ,,Wat zegt een 
naam ? Dat wat wij een roos noemen, zou 
met elke andere naam even heerlijk ruiken", 
want vertalen is schrijven, herschrijven en 
proberen de vertaalde roos even aangenaam 
te laten ruiken als de oorspronkelijke. 

Zo zien we dat de Mahy-vertaler John 
Riedijk, het personage van de heel gemene 
industrieel Sir Quincey Judd-Sprockett trans
formeert naar Meneer Judas Penning-Jen-
ner. Waarom? Eerst vindt men er Judaspen-
ning in, terwijl Judas een verraderlijk mens 
is, een kweller, plager en ook wel een kijk
gaatje om heimelijk iets te beloeren. Na 
lezing van maar enkele lijnen, weet men 
reeds dat de naam in overeenstemming is 
met het personage. De twee kinderen, die 
mee als hoofdpersonages fungeren zijn Hux
ley Hammond en zijn zus Zaza, zij willen 
graag schrijver en tekenares worden. Nu 
gaat de vertaler werkelijk zijn gang. In Hux
ley Hammond vind hij de Engelse auteur 
Huxley terug, wiens voornaam Aldous luidt, 
daarom ligt het voor hem voor de hand dat 
Huxley getransformeerd wordt naar Aldus, 
en heb je niet ergens Aldus sprak Zarathoes-
tra? Uiteindelijk belanden we dan bij Adius 
Toestrat en zijn zus Zaza wordt Zara Toestra. 
Amadeus en Voltaire Shoddy, twee schurken 
in dienst van f^eneer Judas, worden Ama
deus en Voltaire Misbaksel, want shoddy is 
nu eenmaal prullerig, minderwaardig. Aunt 

HET BOEK 

f r iAï 

Perdita, een geadopteerde tante wordt Tante 
Verlora (perdita van perdu?) en de schooldi-
rektrice mrs. Desire Thoroughgood, wordt 
juffrouw Desire Doodgoed, terwijl het stadje 
Hookywalker in het Nederlands Hoek Loos 
wordt. Hoek — een plek, plaats zijnde (zoals 
in Achterhoek) en Loos — vals, slim, sluw (er 
is wat loos). Maar in zijn vertaling van de 
namen van de politieagenten-tweeling, broer 
en zus Davenport en Dreadnought Davis is 
Riedijk super in de overtreffende trap. Da
venport is een gestoffeerde sofa, terwijl Dre
adnought een duffelse jas is en Davis een 
toestel om uit een duikboot te ontsnappen. 
Wat wordt het dan: Soof en Duffel Dieperik! 

ADVERTENTIE 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STUFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

Zoals uit het voorgaande de lezer reeds 
duidelijk werd, gaatjet hier om een humoris
tisch boek. Het is voor kinderen en volwasse
nen vanaf 9 jaar. Het is dus het verhaal van 
de heel gemene industrieel Judas Penning-
Jenner, die samen woont met zijn aangeno
men tante Verlora, die hem helpt bij alle 
klusjes, omdat Judas maar één been heeft 
en in een rolstoel zit, die voortdurend in 
panne ligt. Dat is niet vreemd, want al 
hetgeen uit de fabrieken van Judas komt, 
komputers en kampeerauto's en rolstoelen, 
valt binnen de kortste keren in panne. Daar
om wil Judas zo graag met Belladonna 
Exacta, een uitvindster, in het huwelijk tre
den. Alleen Belladonna weet het nog niet, 
trouwens is zij heimelijk verliefd op haar 
neef, die ze in jaren niet heeft gezien. Boven 
op Wervelwind Berg, in de Ongelooflijke 
School, waar de concierge een kat is en de 
direktrice juffrouw Desire Doodgoed al meer 
dan veertig jaar is verdwenen, Teeft Meneer 
Magier als plaatsvervangend schoolhoofd en 
hij onderwijst zijn enkele leerlingen alleen 
maar in de leer van de tovenarij. Dat vinden 
Aldus en Zara Toestra uiteraard heel fijn, 
want zij werden naar de Ongelooflijke School 
gezonden, omdat zij zich enorm misdroegen, 
ze schreven en tekenden het pas geschilder
de huis van hun feestvierende ouders hele
maal vol. Zeg nu zelf, dat kan toch niet. 

Vertaler en auteur zaten duidelijk op één 
lijn en de krankzinnige ontwikkelingen die 
elkaar pagina na pagina opvolgen, krijgen 
zelfs de grootste zuurpruim aan het lachen. 
Als er al een boodschap in het boek zit, is het 
de boodschap van vreugde. 

Momos 

— Avontuur op Wervelwind Berg. Margaret 
Mahy. Uitgeverij Facet, Antwerpen, 1990. 144 
biz. Paperback (genaaid). Tekeningen Wendy 
Smith. 424 fr. 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

L^diilMM^ 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 
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ZANGFEEST 

HET BETERE ZANGFEEST 
EN mooi feest met zoals gewoon-

massazang, koreografie van 
Alkuone, volksdans en uiteraard 
de jaarlijkse toespraak van de 
ANZ-voorzitter. Richard Cells 
hield, zijn belofte aan de pers 
indachtig, een relatief bondige 
maar gevatte toespraak E 

^ ^ ^ H ,,De grenzen voorbij" was het 
^ ^ ^ ^ motto van dit zangfeest, het on
aangekondigde optreden van een Estse 
zanggroep paste dan ook perfekt in het 
programma. Het publiek reageerde entoe-
siast op het optreden van de Esten (die 
trouwens ook een jarenlange zangfeesttradi
tie kennen). 

De liederen, zowel de samenzang als die 
van de solisten waren allemaal funktioneel 
gekozen en op het tema toegespitst: het Ad 
Hoe-koor van het ANZ, onder leiding van 
Juliaan Wilmots, gaf een prachtige renais-
sancesuite ten gehore. Gust Teugels oogstte 

„Ik ben een gelukkig man" zei 
ANZ-voorzitter Richard Cells 
na afloop van het 53ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest in z'n 
dankwoordje tot de trouwe me
dewerkers van het zangfeest 
Een beetje moe maar votdaan 
waren de organisatoren, hoe 
teleurgesteld ze vorig laar na 
de rumoerige 52ste edttie wa
ren, zo opgetogen waren ze 
zondag over de jongste afleve
ring. Wellicht keertien ook de 
pakweg 15.000 aanwezigen te
vreden huiswaarts, en de te
neur bij de persiui was even
eens overw^end positief. Het 
53ste zangfeest was inderdaad 
(op een paar schaduv^ntjes 
na) een echt feest. 

veel bijval met het lied „Vlaanderen" op 
tekst van Louis Verbeeck en ook de Brabant
se groep Zakdoek verdient een eervolle ver
melding, in alle bescheidenheid brachten zij 
een lied van Wannes van de Velde over de 
mijnwerkersellende en het „Vissersaifabet" 
over de weinig komfortabele reizen van de 
IJslandvaarders. 

AMNESTIE 
Op schitterende wijze vertolke Connie 

Neefs het „groene" lied van haar overleden 
broer — „Laat ons een bloem". Ook een 
voor de gelegenheid geschreven lied rond 
het amnestietema viel, ondanks de nogal 
voorspelbare tekst, enorm in de smaak. 

Aan de taptoe van de jeugdmuziekkapel-
len is de jongste jaren aardig gesleuteld, er 
wordt naar een nieuwe vormgeving gezocht. 
Onder leiding van Oscar Van Malder traden 
de muziekkorpsen van VNJ, Scouts en KSA 

D> 

Tussen de eregenodigden had ook Louis Davids moeten zitten. Hód, want onder druk van dreigtelefoontjes liet hij zich 
om „familiale redenen" verontschuldigen. Ergerlijker kon het niet! (toto M. ceis) 
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aar>, geruggesteund door de Jeugddrum-
band Hamont. Het werd een kleurrijk, maar 
vooral klankrijk spektakel. Misschien duurde 
het geheel ietsje te lang, al was dit aan het 
applaus te meten voor de meeste aanwezi
gen geen bezwaar. 

De afwisselende, vaak pittige teksten van 
Wouter de Bruyne en Mare Caelenberg wer
den op professionele wijze gebracht door 
Herman Bogaert en Chilo Vanlerberghe. De 
hoogdravende, gezwollen lyriek die de zang
feesten zo vaak een bombastisch karakter 
gaven lijken nu wel definitief tot het verleden 
te horen. Bovenvermeld viertal zal wel voor 
een paar jaar bij mogen tekenen. 

Kindertjes die optreden zijn altijd aandoen
lijk, maar blijkbaar moet er dringend iets 
gebeuren aan de lichamelijke opvoeding van 
onze kinderen. Die indruk kregen we althans 
na het zien van de suite van kinderliederen. 
Zijn deze, overigens wellicht gemotiveerde 
„Ghespeelkens" echt zo'n stijve harkjes? 
Mooie stemmetjes, dat wel. 

En dan waren er natuurlijk de jonge hel
den, de halfgoden van Clouseau. Toen Ri
chard Cells twee jaar terug in zijn toespraak 
de weerkundige voorspelling deed dat „'t 
donderen zal" keek hij ongetwijfeld in de 
toekomst, want de Antwerpse velodroom 
barstte haast uiteen van het overdonderend 
applaus, gegil, geroep en getier toen de 
Vlaamse Beatles de arena betraden. Een 
geslaagde zet van het ANZ, die perspektie-
ven voor de toekomst opent. Het gevreesde 
tumult tegen dit „ontaarde" vijftal bleef uit op 
één loeiend koeiebeest en een paar eenza
me schuifelaars na. Toch zullen de organisa
toren het niet gemakkelijk hebben om elk 
jaar met zulk een topper voor de pinnen te 
komen, 

SCHADUW 
Globaal genomen was dit zangfeest een 

mooi feest, met een volwassen publiek (dat 
trouwens een stuk talrijker opgekomen was 
dan vorig jaar) en vooral met een programma 
van hoog nivo. Toch ook dit jaar weer een 

voorval dat de pret enigszins tempert. Sinds 
enige jaren nodigt het ANZ een aantal ere
gasten uit die gehuldigd worden omwille van 
hun verdienste ten bate van het Vlaamse 
volk. Onder hen bevond zich ook Louis 
Davids, hoofdredakteur en direkteur van het 
Belgisch Israëlitisch Weekblad. Davids staat 
bekend als een man die de integratie van de 
Joodse gemeenschap in Vlaanderen na
streeft, maar ook als één van de eersten die 
op moedige wijze na de oorlog begrip be
pleitte in de Joodse gemeenschap voor de 
Vlaamse zaak. Louis Davids kwam echter 
niet opdagen, enkele ogenblikken voor de 
aanvang van het zangfeest verontschuldigde 
hij zich bij ANZ-voorzitter Richard Cells. 
Officieel omwille van familiale verplichtin
gen, maar in „De Standaard" van 27 maart 
verklaart Davids dat hij vreesde het mikpunt 
van een ekstreem rechtse hetze te worden. 
„In het belang van de Vlaamse zaak" is hij 
niet gekomen. 

Telken jare is het uitkijken naar de rede
voering van de ANZ-voorzitter, samen met 
deze op de IJzerbedevaart een groot ogen
blik in een jaar Vlaamse beweging. 

Het tema „De grenzen voorbij..." kon 
onmogelijk voorbij aan de gebeurtenissen in 
Europa, maar de verlegde grenzen in eigen 
land kregen toch de meeste aandacht. 

Uit de toespraak van Richard Cells puren 
wij de krachtlijnen. 

Waarnemers waren het roerend eens dat 
Richard Cells een evenwichtige toespraak 
heeft gehouden die vertrekkend van de reële 
politieke toestand de blik op de toekomst zet. 

„Ik geef het toe: minder spektakulair dan 
in Oost-Europa, maar met de vaak vermoei
de middelen van de denwkratische machts
vorming, heeft de Vlaamse beweging een 
reeks hoopvolle bakens kunnen uitzetten. 
Vlaanderen heeft een eigen regering, een 
eigen administratie, eigen middelen en zelfs 
— hoor ik soms zeggen — eigen macht. 

De prozaïsche manier waarop deze her
vormingen, faze na faze, en vaak temidden 
van veel juristerij tot stand komen, is er mee 
de oorzaak van dat Vlaanderen de afgelegde 
weg en de nog af te leggen weg, niet juist 
weet in te schatten. 

Er is nog altijd te weinig Vlaams beleid in 
dit half afgewerkte Vlaanderen. Er is vooral 
te weinig geloof in de schokkende verande
ringen die wij reeds hebben afgedwongen. 

„Ik wou vermijden dat er door mijn aanwe
zigheid herrie zou losbarsten op het 53ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest, waardoor de 
Joodse gemeenschap de indruk zou krijgen 
dat die manifestatie een anti-joods karakter 
heeft". 

Richard Cells liet alvast duidelijk verstaan 
dat het ANZ nooit zal zwichten voor een 
handjevol racistische herrieschoppers. Ook 
vice-eerste minister Hugo Schiltz betreurde 
het spijtige verloop van deze zaak en vond 
terecht dat ,,Wat nu gebeurde een gevoelige 
achteruitgang van de tolerantiegedachte in 
Vlaanderen is". 

„De grenzen voorbij", steeds vond ons 
volk zijn weg uit de beklemming van te 
nauwe grenzen, maar ook de grenzen van 
onze bekrompenheid dienen dringend door
broken te worden. Wanneer kunnen eindelijk 
élle Vlamingen welkom zijn op het Vlaams 
Nationaal Zangfeest? 

Er is te weinig zelfvertrouwen in one moge
lijkheid om af te dwingen wat wij nog nodig 
hebben. 

Wat hebben wij nodig op zéér korte ter
mijn? Ten eerste, dat wij rechtstreeks een 
eigen parlement kiezen, zodat er een eigen 
Vlaamse straf of een eigen Vlaamse belo
ning komt voor wie ons goed of slecht 
vertegenwoordigt; ten tweede, dat wij ons 
internationaal en Europees kunnen profile
ren, dat wij de grenzen niet voorbij moeten 
lopen aan het handje van de Belgische 
stiefmoeder; en ten derde, dat wij de volheid 
hebben van alle bevoegdheden, behalve 
diegene die wijzelf vrijwillig afstaan aan het 
federaal of aan het Europees niveau. 

Zonder deze drie, nog af te dwingen, 
hervormingen kan er geen sprake zijn van 
een Vlaamse staat." 

WIJ VERWACHTEN... 
Voorzitter Cells wou met zijn grieventrom-

mel niet naar de Belgische staat („die is 
trouwens al lang op de taalgrens gebarsten") 
maar naar de Vlaamse gezagsdragers en 
verkozenen. 

„ 1 . Wij verwachten de onbespreekbaar
heid van onze grenzen. Wij willen op en 
gastvrije grenzen voor wie de regels van de 
gastvrijheid eerbiedigt. Eén van de regels is, 
dat in Vlaanderen zonder uitzondering en 
zonder verminking alléén het Nederlands de 

ANZ-VOORZinER RICHARD GEUS: 

ZONDER ANGST 
DE WERELD BETREDEN 
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ZANGFEEST 
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ANZ-voorzitter Celis: „Het komt ons als kleine natie en als middelgrote 
taalgemeenschap toe onze rol en onze plaats in het Europa van moraen te 
bepalen!" 

enige officiële taal is. Daarvoor hebben toch 
al te veel generaties gevochten. 

2. Wij verwachten de versterking van de 
Vlaamse belangenbehartiging te Brussel. 
Wij verwachten dat de trend naar een vol
waardig derde gewest er omgebogen wordt. 

Zolang deze trend niet definitief en radi-
kaal is omgebogen moet Vlaanderen zich 
verzetten tegen ieder kiesrecht der eurokra-
ten. 

3. Wij verwachten dat onze Vlaamse struk-
turen worden ingevuld en dat zonder be
voogding. 

Het Vlaams beleid en de Vlaamse begro
ting moeten ophouden een verkleinde door
slag te zijn van het Belgisch beleid en de 
Belgische begroting. Vlaanderen moet en 
kan nu de eigen prioriteiten leggen. Wat 
Vlaams is, moet ook in zijn naam, naar 
binnen en naar buiten: van het ontwikke
lingswerk en de buitenlandse handel tot de 
BRT moet alles een fiere Vlaamse naam 
dragen. 

4. Wij venwachten van het Vlaams gezag 
de bescherming en de bevordering van onze 
kuituur die in de wereld, het best herkenbare 
Vlaamse kwaliteitslabel is. 

Wij venvachten dat het Vlaams gezag het 
ook opneemt tegen de Europese technokra-
ten die de open marktprincipes inroepen 
tegen iedere positieve richtlijn die de kleine
re kultuurgebieden zou t)eschermen. 

5. Wij verwachten ook het behoud van 
onze sociale venrorvenheden. 

6. Wij verwachten met de grootste aan
drang een sluitend milieubeleid. Het is voor 
ons onduldbaar dat de Schelde, de Dender, 
de Durme, de Nete, de Rupel, de Leie en de 
IJzer de smerigste rivieren van West-Europa 
zouden blijven. 

7. Wij venivachten dat Vlaanderen op ieder 
vlak deelneemt aan de federale beslissings

macht inzake internationale aangelegenhe
den. Wij verwachten dat niets namens België 
op het internationale vlak beslist kan worden 
als het niet de goedkeuring van Vlaanderen 
wegdraagt. Wij venwachten dat iedere be
voegdheid die Vlaanderen binnenlands be
zit, haar internationaal verlengstuk krijgt." 

Het ANZ richtte zich met deze verwachtin
gen uitdrukkelijk tot het Vlaamse gezag. Het 
zijn immers niet meer de Belgische struktu-
ren, maar de wil en de moed van het Vlaams 
gezag, de eigen Vlaamse staat en de Euro
pese konfederatie die voortaan de volle ver
antwoordelijkheid dragen voor onze toe
komst en ons welzijn. 

„Als België dan toch nog een laatste daad 
van rechtvaardigheid zou kunnen en zou 
moeten stellen, dan is dat amnestie! 

In een beschaafd land is een koninklijk jaar 
daarvoor een uitzonderlijke en zeg ook maar 
— de laatste — gelegenheid." 

GEMENEBEST 
Als grote kulturele vereniging kon voorzit

ter Celis niet voorbij aan onze Nederlandse 
identiteit. 

„De vermenigvuldiging van de massame
dia in Vlaanderen is geen weldaad voor wie 
hongert naar kuituur. 

De bedreiging die uitgaat van vervlakken
de multinationalisering en van een ontspan-
ningskultuur die beheerst wordt door vreem
de talen en kuituren, mag niet onderschat 
worden. 

Luister maar naar Vlaamse en Noordne-
derlandse zenders van allerlei pluimage, lo
kale radio's niet te vergeten. 

Aan dit barbaars gedoe kan het ANZ niet 
voorbijgaan. 
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In het klimaat van kulturele abdikatie 
schuilt een wezenlijk gevaar. Voorstellen en 
initiatieven die in een normaal klimaat van 
fiere kulturele eigenheid gewoon zouden 
weggelachen worden, krijgen wel een kans 
in een klimaat dat de eigen identiteit op de 
helling zet. Zo stelde uitgerekend een Neder
landse minister van Ondenwijs voor, het Ne
derlands in de scholen te vervangen door het 
Engels. 

Zijn handelswijze is even zinloos en stui
tend als het voorstel van de franstalige 
gravin om reeds onze kleuters vertrouwd te 
maken met de charmes van haar taal. 

Ook om louter pedagogische redenen la
ten wij ons nooit afpakken waarvoor genera
ties Vlamingen vochten en broodroof ken
den. 

Als kleinste natie en als slechts middel
groot taalgebied, moeten wij ons, in Europa 
en in de wereld, niet handhaven door onze 
grenzen te sluiten. Wij moeten ons handha
ven door onze kulturele autonomie zó te 
hanteren, dat onze eigenheid in ons onder
wijs, in onze opvoeding, maar ook in onze 
ontspanning en in de massamedia niet uitge
hold maar versterkt wordt. 

Het blijft dan ook een dwingende opdracht 
woor de Vlaamse beweging te bouwen aan 
een hernieuwd eenheidsgevoel van alle Ne-
derlandstaligen, over de grenzen heen. Ik 
herhaal hier uitdrukkelijk mijn oproep voor 
een Gemenebest der Nederlandstaligen. De 
Vlaamse autonomie op dit vlak is volledig en 
groot genoeg om daartoe eindelijk het initia
tief te nemen." 

MEERWAARDE 
De jongste tijd werd herhaaldelijk van 

gedachten gewisseld over de positie en de 
zin van de Vlaamse beweging. Zo zal Celis 
deze: 

„Voor mij is de zin van de Vlaamse bewe
ging : dat wij aan het naakte feit van ergens 
geboren te zijn, een menselijke meerwaarde 
toevoegen, waaraan ik duidelijkheidshalve 
toevoeg: zonder op die meenwaarde BTW te 
moeten afdragen aan eender welke niet-
Vlaamse staat. 

Voor mij is de zin van de Vlaamse bewe
ging: dat mijn Vlaamse eigenheid de wereld 
verrijkt en dat de vervlakking van mijn identi
teit de wereld zou verarmen. 

Voor mij is de zin van d Vlaamse bewe
ging: dat wij, zonder angst voor het eigen 
huis, de wereld kunnen betreden." 

En tot de jeugd: 
„Aan de jonge mensen van vandaag, aan 

diegenen die straks de generatie van het jaar 
2000 zullen vormen, wil ik dit meegeven over 
de Vlaamse beweging: kijk heel even — met 
dankbaarheid — achteruit naar wat de vorige 
generaties van de Vlaamse beweging u ge
bracht hebben aan mogelijkheden en ver
worvenheden, maar kijk vóóral entoestiast 
vooruit naar wat gij er nu mee kunt doen, 
vandaag en morgen in Vlaanderen én in de 
wereld." 
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ZANGFEEST 

EEN VLEUGJE HYSTERIE, 
EEN TIKKELTJE WAANZIN 

„Daar zijn ze", vijf buitenaardse we
zens stappen door de artiestengang aan 
de achterlcant van het sportpaleis. As
grauwe gezichten hebben ze. Asgrauw 
wegens te weinig slaap, asgrauw wegens 
teveel sukses. 

Uren al vrardt naar dit ogenblik uitgeke
ken. Een nerveuze spanning hangt al de 
ganse dag in de katakomben van de 
Antwerpse velodroom. Verscherpte kon-
trolé aan de ingang, plichtsbewuste orde-
dienstjongens vragen bitsig: „Dienst-
kaart? Neen? Opgekrast dan!". Zelf een 
aantal ANZ-bonzen geraken niet door dit 
Ijzeren gordijn. Om in de artiestenbar 
binnen te geraken heb je al serieuze 
adelbrieven nodig. Rondom de kleedka
mer van de marsianen is een heuse 
schutkring getrokken. Piepjonge danse
resjes in te nauwe panty's krijgen haast 
een appelflauwte, trommeljongens sta
ren wezenloos voor zich uit, ze dromen 
weg en denken ,,och was ik maar voor 
één rninuut de grote zanger...". 

Vandeliers in pseudo-middeleeuwse 
plunje verliezen haast hun zelfbeheer
sing bij het zien van de vijf halfgoden. De 
manager houdt de opdringerige meute 
handtekeningjagers op een afstand, hij 
snauwt iedereen af „niet voor het optre
den!". Geen medelijden dus. Het huilen 
staat enkele bakvisjes in volksdanstenue 
nabij, de wanhoop staat in hun glazige 
oogjes te lezen: „zo lang op gewacht, 
een week niet geslapen, al drie dagen 
diarree... en nu geen handtekening krij
gen?". 

De halfgoden verdwijnen in hun pan-
teon. Een ANZ-veiligheidsagent vat post 
voor de deur: GEEN DCX)RGANG. De 
met schrijfstokken en bloc-notes gewa
pende horde houdt een zitaktle voor het 
heiligdom, ze vergeten dat ze straks zelf 
de schijnwerpers inmoeten voor een 
dansje, een vlaggennummertje of een 
roffeltje. Op dit moment interesseert hun 
dit alles geen klap meer, de jonge helden 
die moeten ze hebben, zien, voelen, 
opeten, bezitten... 

Even ontstaat er rumoer, er rijst hoop, 
de deur achter de veiligheidsagent gaat 
open... pech, een schriel kereltje, rokend 
als een Turk wandelt naar buiten: het is 
de bassist van Zakdoek. Opnieuw wach
ten, tientallen minuten lang. En dan plots 
verschijnt hij, de Messias, geflankeerd 

De half-god, de grenzen 
van de roem voorbij. 

(foto M. Cals) 

doorz'n paladijnen. Ordejongens maken 
een kordon omheen de heilige vijfvuldig-
heid. Danseresjes flippen, vendeliers 
gaan uit de bol, een koorzanger uit Est
land kijkt niet begrijpend toe... Als galei
boeven worden de E.T.'s naar het po
dium gevoerd. Nu verliezen ook een 
aantal volwassenen hun waardigheid en 
trachten zich door een eskorte heen te 
wurmen: „Een handtekening voor m'n 
dochtertje, voor m'n zieke zuster, voor 
m'n ouwe moer, voor mezeif...". 

De halfgoden zweven naar het podium. 
Duizenden ogen vreten de jonge helden 
op. 

Geroep, getier, gehuil, applaus. Op het 
randje van het hysterische af. Wat een 
kerels! De play-backshow gaat er in als 
zoete koek. De zaal ligt plat, de helden 
vermunten 15.000 toehoorders, ieder
een moet eraan geloven, er is geen 
ontkomen aan. 

Zo plots als ze zijn gekomen, zo snel 
smeren z' hem, honderden radeloze fans 
achterlatend. 

Als galeiboeven worden de E.T's weg
gevoerd, geëskorteerd door ordelui, aan 
hun zij de manager die toeblaft „geen 
handtekeningen, niet na het optreden". 
Toch deelt de messias hier en daar een 
krabbel uit, onbewogen, het lijkt hem 
allemaal maar Siberisch te laten. Slechts 
enkele gelukkigen slagen er in een signa-
tuurtje te bemachtigen. Ze koesteren het 
smoezelige vodje papier alsof ze zojuist 
een Van Gogh achterover hebben ge
drukt. 

De halfgoden stappen hun ruimtetuig 
in, hun smachtende aanbidders achterla
tend, ze gunnen ze amper een blik. 
Hartverscheurende taferelen. Een dame 
van middelbare leeftijd uit haar veront
waardiging: „Ziet, Connie Neefs loopt 
hier zomaar los, en aan HEN mogen we 
niet aankomen!". 

Het ruimtetuig schiet door het zwerk, 
de vijf suizen door het heelal, richting 
Sint-Genesius-Rode, een nederzetting 
op Mars. 

De droom is voorbij, alleen het applaus 
gonst nog na. 

• • • 

Het zangfeest herneemt z'n gewone 
verloop, het programma wordt afgewerkt. 
De muziekkapellen hebben zo juist hun 
nummer ten beste gegeven. Een kleine 
padvinder wiens te grote deukhoek 
slechts door zijn oren, als koolbladen zo 
groot, wordt opgehouden streelt zijn 
trommel. Hij heeft zo z'n eigen kijk op het 
waanzinnige gedoe rond de vijf heiligen, 
al die kouwe drukte raakt zijn kleren niet. 
Eerder voor zichzelf murmelt hij: „Pff, wij 
heljben toch ook veel sukses gehad". 

Zalige kerel, verrukkelijk aards wezen I 

Tom Bola 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 33 

HORIZONTAAL 

3. Gedeelte van een gewas dat op stap 
gaat (9) 

8. Slechts een beetje gekwetst (12) 
9. Die vrouw is wel van adel, maar nog niet 

de echtgenote van een graaf (7) 
10. Sierlijk middel om dieren te vangen (5) 
13. Niet lief (12) 
16. Ondergrondse toepassing van de werk

wijze van een tandarts (12) 
19. In die werkplaats worden vervoermidde

len vervaardigd die nooit op onze wegen 
zullen rijden (16) 

20. Tegen zo'n meubel zeg je geen ja en 
geen nee (9) 

VERTIKAAL 

1. In zo'n dorp (of stad) is nog ruimte (6) 
2. Die jongen is niet zo wild als anderen (6) 

Bedrijvigheid waar men in de publiciteit 
wel weg mee weet (5) 

5. Schilderstuk (4) 
6. Geldbedrijven in ruste (11) 
7. Met dit meubel kun ie ouderwets kermis-

plezier beleven (13) 
Die woudvogel tref je aan nabij een 
Antwerps voetbalveld (6) 
Gemakkelijk, want wat je nodig hebt, zit 
erin (9) 

14. Zo'n jonge priester zal buiten niet veel 
zien (7) 

15. Tekort aan bevroren water, want de ko
ning kwam niet opdagen (8) 

17. Zonderlinge gelaatshouding (6) 
18. Meer dan zo maar een paar keer (5) 

11 

12 

OPLOSSING OPGAVE 32 
Horizontaal: 3. overzingen; 7. VU; 9. 
troostwedstrijd; 12; voetbalspullen; 13. 
onwel; 14. halfvasten; 17. visite; 18. 
eigenwijs. 

Vertikaal: 1. witte raven; 2. gulden; 4. 
verwachten; 5. riool; 6. grens; 8. krols; 
10. stuwer; 11. cement; 12. vangst; 15. 
logé; 16. spijt. 

WINNAAR 
OPGAVE 31 

Ditmaal gaan we met ons boekenpakket 
naar Leuven. En wel bij Andrea D'Hollander, 
Diestsevest 97/6. Veel leesgenot Andrea! 

i I l2 

13 U S5 \ 

17 I |Ï8 

^JZÉZIZIZ 

SATERDAG 
BRT wil poen voor 
dulvennleuws 
't Dulfke lacht, niet meer. 

Schutkringen vergroten maar 
Pest-Vlaanderen. 

Schroot in Grote Prijs Brazilië 
Thierry Botsen. 

VTM-nleuwsdienst zit... 
...Schodts en scheef. 

Vlaamse vissers: Bretoense... 
...Steek onder water. 

Aktle Levenslijn vras sukses 
Geen reden tot kankeren. 

Worden gangsters 
overgevlogen? 
Hamerslingeren. 

PRB faljiet? 
Alle kruit verschoten... 

53ste Zangfeest 
De Clou, een zootje 
van 5 man. 
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MUZIEK 

ONZE TRADITIONELE MUZIEK 
Van 1 tot 7 juli richt Jeugd en Muziel< 

Vlaanderen een workshop in voor jonge 
muzikanten vanaf 14 jaar in het Kasteel 
Mariagaarde te Hoeperlingen. De bedoeling 
van deze workshop is jonge muzikanten te 
laten kennismaken met onze Vlaamse tradi
tionele muziek. Hierdoor willen wij onze kul-
turele identiteit beschermen en versterken 
en ook ons steentje bijdragen voor het ver
wezenlijken van een genuanceerde wereld-
muziekkultuur. 

Leden van 't Kliekske, Brabants Volksor
kest en Jan Smed staken reeds hun hoofden 
samen om aan deze week de gepaste inhoud 
te geven. 

Overdag wordt er gemusiceerd, indivi
dueel en in groep, gedanst en worden de 
historische achtergronden van de melodieën 
toegelicht. 

Instrumenten zoals hommel, draailier en 
doedelzak worden voorgesteld. Het blazers-

LIEDEREN VAN 
ONS VOLK 

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

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

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

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

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

ensemble zal wals, polka, scottisch en ma
zurka laten weerklinken. Allemaal muziek 
geschreven op het einde van de vorige en in 
het begin van deze eeuw door mensen van 
bij ons! Je kan er de doedelzak leren bespe
len en de fijfer: er worden instrumenten ter 
beschikking gestekj I 

Er is ook een atelier voorzien voor diatoni
sche- en chromatische akkordeon en een 
atelier zang. 

Vioolspelers zullen zich toeleggen op de 
manuskripten van speëmannen en dans
meesters. Voor de handigen is er een atelier 
instrumentenbouw waarin Herman Dewit ons 
een hommel leert bouwen, 's Avonds worden 
koncerten ingericht met relevante volksmu
ziekgroepen. In Hoepertingen zal dus een 
festivalsfeertje heersen I 

Dinsdag en woensdagnamiddag worden 
de fietsen uitgehaald om met een gids een 
tocht te maken door de fruitstreek en donder
dag gaan we zwemmen in St.-Truiden. 

Wil je er in Hoepertingen ool( bij zijn dan 
moet je wel inschrijven vóór 3 april! Voor 
meer Informatie: 02/513.07.98, ivo Lema-
hieu, regionaal animator. 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Zeg niet te gauw 
Miet Smet is een van de weinige vrouwelijke politici met nationale 
bekendheid. Als staatssekretaris houdt ze zich bezig met milieu en 
emancipatie. Een ongelijke strijd? Een gesprek over haar politieke 

leven. Deze week in Knack. 

Revolutie in de revolutie 
Journalist Petre Popescu leidde de 
Roemeense televisie-revolutie van
uit studio 4 in Boekarest. Zijn ge
tuigenis over de feiten en het ver
slag daarvan, van december tot 
nu. Deze week in Knack. 

Een stad als Marseille 
Waarom houden de andere Fran
sen eigenlijk niet van Marseille? 
Toch niet omdat ze zo spreken? 
Wellicht omdat nooit duidelijk is 
wie er nu eigenlijk de lakens uit
deelt. Maar wie deelt er de lakens 
uit? Deze week in Knack. 

Lothar de Maizière 
Twee weken geleden was hij eigen
lijk nog een nobele onbekende. 
Tot zijn kristen-demokraten de 
eerste vrije verkiezingen in de 
DDR wonnen. Een portret van 
Lothar de Maizière, een Franse 
nobiljon in Oost-Berlijn. Deze 
week in Knack. 

En meer... 

België - Zaïre: er is een nieuwe sa
menwerking op komst • Land
bouw : waarom de Walen niet van 
de Boerenbond houden • Voet
bal: de terugkeer van Johan 
Boskamp. 
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Paul Newman werpt geen grote schaduw in Shadowmakers 

Pijlen, kogels, kanonkogels, daar kon men 
zich voor verbergen in zijn huls of zijn fort, 
maar toen de atoombom op de proppen 
kwam, was er nergens nog een veilige plek. 
Die alles vernietigende kracht moest er vol
gens generaal Leslie R. Groves komen, om 
de oorlog te beëindigen en plots werd het lol 
van de wereld hem in de handen gelegd door 
een aantal briljante geesten, onder leiding 
van J. Robert Oppenheimer. Dit is het ver
haal van de Roland — The Mission, The 
killing fields — Joffé-film: Shadowmakers. 
Een verhaal dat reeds meermalen werd ver
teld en soms veel boeiender dan hier, waar 
zelfs sterren als Paul Newman, Dwight 
Schuiz en John Cusacl( je niet kunnen belet
ten, af en toe te denken: gooi nu vlug die 
bom, dan is de film gedaan. 

Ben je nog ergens veilig voor de bom? 
Ook voor lawaai kun je niet meer vluchten... 
Zelfs als je midden in een Kempisch bos 
woont, ontsnap je 's nachts niet aan de 
geluiden van een verre autosnelweg of van 
een nabije of verre hond. In de stad worden 
die geluiden nog dichter op elkaar gedron
gen. Neem nu linkerbuurman, die is klaar om 
naar bed te gaan, want hij schudt de kolen-
bus op de kachel en even later begint het 
gehamer van het barrikaderen van zijn deur. 
Bij linkerbuurman werd vorig jaar ingebro
ken, terwijl hij met vakantie was, dus dat 
barrikaderen. Maar waarom moet dat steeds 
nó elf uur en gisteren zelfs na middernacht? 
Overbuurvrouw komt thuis, het moet nu 
ongeveer middernacht zijn. Auto stilzetten, 
deur open, dan dichtslaan, garagepoort pie
pend openschuiven, auto starten, deur dicht
slaan, binnenrijden, deur dichtslaan, garage
poort kreunend en piepend dichtschuiven. 
Oef, gelukkig is kat vandaag niet ontsnapt, 
anders stond buurvrouw nog een tijdje han
denklappend — het is ondertussen reeds 
middernacht — aan haar deur, om het beest
je te behoeden voor een nachtje buitensla-
pen. 

Recht tegenover begint de vraakhond, een 
Duitse herder, te blaffen. Hij zit achter in een 
garage, een betonnen pijp, die als een ge
luidsversterking werkt, zodat elke blaf als 
een kanonschot klinkt, net een regelmatig 
artillerievuur. Nu is de hel los, de twee 
honden van nummer zeven eisen hun deel in 
het koncert, morgenochtend zal hun baasje 
hen om half zeven reeds uitlaten met het 
nodige lawaai, en het houdt vooralsnog niet 
op, want buurvrouw van vierentwintig zet net 
haar voordeur open, om haar monster blaf
fend buiten te laten. Haar ssssttti wekt 
diegenen die nog niet wakker waren. Mor
genochtend zal haar mannelijke wederhelft, 
een buschauffeur, de hond zéér vroeg uitla
ten, nadat hij soms met heel wat moeilijkhe
den zijn bus heeft geparkeerd, om thuis nog 
even gedag te zeggen. Je ligt te hopen dat 
de volgende dag de hondepoep niet voor 

jouw deur zal liggen. Dat kan dan gelukkig 
geen punt van diskussie worden morgen
vroeg — zondagnrorgen — tussen de vrou
wen van nummers 13, 16, 17 en 18, wiens 
geluidsvolume zelfs dat van een voorbijgaan
de fanfare overstemt. 

Dat is ongeveer de gedachtengang van 
het hoofdpersonage uit Turner & Hooch, 
film in een regie van Roger Spottiswoode. 
Scott Turner (Tom Hanks) is politieagent en 
komt uit hoofde van beroep op vele plaatsen. 
Ook bij de oude Amos Reed {John Mcintire), 
die steeds zijn hond Hooch (Beasly getramd 
door Clint Rowe) aan de leiband moet hou
den als een bezoeker zijn domein betreedt, 
anders vloert hij hem of haar binnen de 
kortste keren en heeft hen bij de strot. Amos 
vertelt Scott van linke zaakjes bij de buren, 
een groot bedrijf waar verse vis wordt ver
handeld. Maar Amos kan veel vertellen. 
Diezelfde nacht echter wordt Amos ver
moord en Hooch zou wel eens de enige 
getuige kunnen zijn. Scott, een ordelijk man, 
waarbij alles zijn vaste plaats heeft en die bv. 

ADVERTENTIE 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

iedere avond uitgebreied toilet maakt, om 
dan met het boek Honderd jaar eenzaamheid 
in bed te duiken, ziet zich opgescheept met 
het monster Hooch, dat net een tennis-
schoen lijkt te hebben ingeslikt, waar de 
veters nog naar buiten hangen. Veters zijnde 
kwijl, dat hij kwistig rondstrooit. Alles begint 
plots om de hond te draaien en diegenen die 
kunnen lachen omdat de hond de hele prach
tige inhoud van Scott's flat vernielt hoop ik 
dat ze ooit eens hetzelfde zullen hebben, en 
de anderen die kunnen lachen omdat Scott 
niet kan slapen tenwjl Hooch buiten tegen de 
niaan zit te huilen geef ik gratis een verblijf 
van drie dagen in mijn straat. Ze zullen het 
lachen wel verleerd zijn. Voor diegenen die 
konden lachen met die andere honden-poli-
tiefilm, K 9, is dit gesneden koek, een lullig 
verhaaltje, af en toe een lach, slechte ak-
teursprestaties en voor de hondenliefhebber 
een schat van een kwijlende hond. Men weze 
echter verwittigd: ook honden kunnen ster
ven. 

Willem Sneer 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

tel 02/36020 40 
Kantooruren 9-12-15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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TELEVISIE 

ZONDAG 1 APRIL MAANDAG 2 APRIL 

BRT1 
10.301:0 op zaterdag; 16.25 Zielen in nood, film; 
17.55 Nieuws; 18.00 Til< tak; 18.05 Plons; 18.10 
Schoolslag, spel; 18.50 Kilimanjaro, jeugd-
nieuws; 19.20 Lotto- en jokertrekking; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Vrouwenharten, mannendromen, serie 
20.25 Bewegend doel, TV-film 
22.00 Ongelooflijk, maar Bardi, mentalist Peters 
Pop show 
22.30 Nieuws 
22.45 Sport op zaterdag 
23.15 Dubbele moord, triller 

BRT 2 
18.40 Nieuwskrant; 18.45 Spiegel-ei, toer. maga
zine; 19.30 Nieuws. 
20.00 Panorama, al<tualitelten 
20.55 Lava, l̂ umor 
21.25 Mijn moederspraek, O welig wonnig milde 

VTM 
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 Dierenplezler, l<wis 
20.00 Kommissaris Roos, serie 
21.00 Dallas, serie 
21.50 Dear John, serie 
22.15 Nieuws 
22.45 The Gift, TV-film 
00.25 Nieuws 

Ned1 
13.00 Nieuws; 15.44 Tegenwoordigheid van 
geest; 16.30 Kijk op Interieur, info; 17.00 Passa
ge, info. 17.30 Nieuws; 17.40 Passage; 18.26 U 
zij de glorie, religieuze muziek; 19.00 Nieuws; 
19.20 De Cosby show, serie; 19.50 Splash, 
sprookjesl<omedie. 
21.38 A different world, serie 
22.17 Rondom tien, diskussieprog. 
22.54 Nieuws 
23.11 Solo, De overspelige vrouw 
23.22 Musica die Gloria, geestelijke liederen 
23.45 Hulzen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Transformers, serie; 16.20 
Take five, info; 17.25 Sledge Hammer, serie; 
17.50 Mijn eerste keer, 1 april; 18.15 Top 40; 
19.00 Family Ties, serie; 19.25 De heilige koe, 
automagazine; 20.00 Nieuws. 
20.27 Empty nest, serie 
21.00 Nederland muzlekland, show 
21.50 Veronica Sport 
22.25 Fire and ice, film 
23.45 Moody Blues, kompilatie 
00.15 Nieuws 
00.20 Quicksilver, film 

Ned. 3 

09.00 Geschreven nieuws; 18.00 Paspoort Ma
rokkanen; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoer-
naal ekstra; 19.10 Hollander voor de eeuwig
heid, dok.; 20.00 Nieuws. 
20.20 Vincent terug In Aries, impressie 
20.44 De dream, film 
22.16 100 meesterwerken, dok. 
22.32 Studio sport 
23.00 Nieuws 
23.11 Studio sport 
23.45 Nieuws 

BRT1 
09.00 Yakarl, serie; 09.05 Tom en Tina, tekenfilm; 
09.10 Seabert, serie; 09.35 Dommel, serie; 10.05 
Krokant, zoetwatervissen; 11.00 De zevende dag, 
praatkaffee; 13.00 Sunday proms, koncert; 14.00 
Huizen kijken, info; 14.30 3 uur Jessie, geva
rieerd progr.; 17.30 Leven... en laten leven, dok.; 
17.55 Nieuw; 18.00 Tik tak; 18.05 Leven... en 
laten leven, kwis; 18.45 Sportweekend I; 19.30 
Nieuws. 
19.45 Sportweekend II 
20.15 Alfa-papa-tango, serie 
20.55 Het el van Chrlstoffels, mag. 
21.55 Blikvanger — ekstra, mode 
22.00 I.Q., kwis 
22.30 Nieuws 
22.50 Abdijen der Lage landen, dok. serie 

BRT 2 
09.45 Ronde van Vlaanderen, wielrennen 
14.10 Ronde van Vlaanderen, wielrennen 
15.30 Ronde van Vlaanderen, wielrennen 

VTM 
14.00 The Bible, film; 16.55 De kinderakademie; 
18.00 Nieuws; 18.10 De Middellandse Zee: wieg 
of graf, dok.; 19.00 Nieuws. 
19.30 VTM-Sport 
20.00 Walters verjaardagsshow, spelprogr. 
21.30 Sanseveria, merkwaardige verhalen 
22.00 Nieuws 
22.30 A high wind in Jamaica, film 
00.15 Nieuws 

Ned. 1 
10.50 Te gast bij god; 11.00 Omroepparochie; 
13.00 Nieuws; 15.15 Vara matinee; 16.16 Ho
ward's way, serie; 17.06 Een klas apart, serie; 
17.30 Nieuws; 17.36 Kassa, konsumentenrubriek; 
18.10 Vara's kindermenu; 19.00 Nieuws. 
19.07 Flying doctors, serie 
19.57 Twaalf steden, dertien ongelukken, serie 
20.27 Per sekonde Wijzer, spelprogr. 
21.02 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21.32 De Octopus, serie 
23.11 De schreeuw van de leeuw, cabaret 
23.51 Museumschatten 
00.01 Nieuws 

Ned. 2 
09.00 Knlpperdeknap; 09.10 Broodje Bras, kin-
derprogr.; 09.25 Futlllteltenmuseum, IHet takje; 
09.45 Plankenkoorts, kursus toneel; 10.00 Terug 
van weggeweest, Stalin; 10.30 Gophers, serie; 
11.00 Reiziger in muziek; 13.00 Nieuws; 19.00 
Bij Lobith, praatshow; 20.00 Nieuws. 
20.10 Van Kooten en de Bie, satire 
20.32 Een winter aan zee, belevenissen 
21.22 Aan de voet van de heuvel, Hongarije 
23.23 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 11.00 Eredienst; 11.30 Omroep 
Fryslin; 12.00 Het Capitool, nieuwsanalyse; 
12.45 Zomerpostezegels; 14.00 Studio sport; 
18.00 Komputers in de klas, kursus; 18.30 Se
samstraat; 18.45 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.10 Sjappoo, praatprogramma 
20.40 Stage struck, dok. 
21.18 Het vonnis, korte film 
22.00 Kenmerk, aktualiteiten 
22.25 Bericht n de wilde ganzen 
22.27 Werken aan werk, rekreatie 
22.57 Muziek in de Nederianden 
23.25 Nieuws 

BRT1 
17.30 Sinja Mosa, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik 
tak; 18.05 Plons; 18.10 Draaimolen, kinderprog.; 
18.20 Liegebeest, serie; 18.35 Kinderen van de 
hondsster, serie; 19.00 Puur natuur; 19.05 
Mtzending door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het Capitool, serie 
20.20 De drie wijzen, kwis 
21.00 Maria Van Damme, se 
21.55 In-grid! In-gridI, sportkwis 
22.35 Nieuws 
22.55 Help klassiek! muziekprog. 

BRT 2 
18.40 Nieuwskrant; 18.45 IRIn, serie; 19.00 Bu
ren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Modem: Hoe groot is mijn huls 
21.40 lemandsland, Sri Lanka 
21.40 Uitzending door derden 

VTM 
17.00 VTM-KInderklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Santa 
Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Dierenplezler, kwis 
20.30 MacGyver, serie 
21.30 Family Ties, serie 
22.00 Nieuws 
22.30 Vroemtuigen, info 
23.00 Murphy's law, serie 
23.50 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 15.25 Nine B, film; 17.05 Neigh
bours, serie; 17.30 Nieuws; 17.40 Kro Kresj; 
18.25 Opgeruimd staat netjes, jeugdserie; 19.00 
Nieuws; 19.20 Maandagavond met van Wllligen-
burg, praatprogr.; 20.15 Ook dat nog, humor, 
konsumentenprog. 
21.05 De Brug, serie 
21.50 Honderd dagen zonder auto, reportage 
22.15 Brandpunt, aktualiteiten 
22.5 Bertus Aafjes, sprookje 
23.00 Nieuws 
23.10 Street Legal, serie 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 15.30 Avro Service Salon; 17.00 
Post; 17.03 Thundercats, serie; 17.30 Toppop 
gold; 18.05 Growing pains, serie; 18.3Wordt 
vervolgd, tekenfilms en strips; 19.00 Avro sport-
panorama; 19.25 Ciao Italia, sportkwis; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Avro 12 provinciën spel 
21.35 De nationale harttest 
22.40 Avro's televizler 
23.15 De nationale harttest 
00.00 Ontdek je plekje, Ameroen 
00.15 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 15.00 
Deutsch direkt, kursus; 18.00 Canto Carlbe, 
dok.; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het klokhuis, kinderinfo; 19.10 Teleac; 
20.00 Nieuws. 
20.20 RVU/Milieubericht 
20.25 Onze jongens... 25 jaar, dok. 
20.55 ha, praatprogr. 
21.15 Eigenaardig, column 
21.23 Muziek in de Nederlanden, kursus 
22.00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22.45 Myte en bewustzijn, kursus 
23.35 Nieuws 
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TELEVISE 

DINSDAG 3 APRIL 

BRT1 

17.30 Sinja Mosa, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik 
tak; 18.05 Plons; 18.10 Het station, l<indermag.; 
18.45 Op liet terras, seniorenmag.; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het Capitool, serie 
20.20 Saffloer over de vloer, praatprogr. 
.15 Tien voor taal, taalstrijd 
21.55 Mobiele mensen — auto, automag. 
22.30 Nieuws 
22.45 De dodenspoorweg, dol<. 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 RIn, serie; 19.00 Bu
ren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Open monumentendag 
20.50 Een komputer ook in jouw klas, info 
21.15 Sprechen Sie Deutsdi, l<ursus 
21.45 Uitzending door derden 
22.25 Huizen kijken, info 

VTM 
17.00 VTM-KInderklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Santa 
Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Medisch Centrum West, serie 
21.05 Return to Eden, serie 
22.00 Nieuws 
22.30 The New Mike Hammer, serie 
23.15 Sport 
23.45 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.55 Rondom tien, dlskussie-
progr.; 16.41 Ja natuurlijk ekstra, natuurdol<.; 
17.06 Kissy Fur, serie; 17.30 Nieuws; 17.40 Ncrv 
paperclip, jongerenmag.; 18.04 Disney Parade; 
18.44 Op de groei, kinderprogr.; 19.00 Nieuws; 
19.20 Buli's eye, spelprogr.; 19.51 Anita and the 
kids of United Europe, Beigië. 
20.22 Een tijd van oorlog, serie 
21.59 Hier en nu, al<tualiteiten 
22.41 Tussenspel, orgelmuziel^ 
22.54 Nieuws 
23.10 Swing it again. Count Basle 
23.36 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Belfleur, vrouwenmag.; 
17.08 Het erfgoed Guldenburg, serie; 17.45 Het 
luchtruim overwonnen, dok. serie; 145 Tik tak; 
18.50 Dierenmanieren, ongewone dieren; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Onze ouwe, serie 
21.34 De TV-dokter, advies 
21.35 Tros-modemagazlne*M 
22.19 De TV-dokter, advies 
22.20 Tros aktua, al<tualiteiten 
22.55 Hoe later op de avond, hartchirurgie 
23.45 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 10.30 Schooltelevisie; 15.05 Tele-
ac; 18.00 Flamingo, drieluik; 18.30 Sesamstraat; 
18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis, jeugd-
info; 19.10 Mens en Mlmaat, dok.; 20.00 Nieuws. 
20.25 Sport studio 
21.03 Frans Hals, dok. 
22.00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22.45 Klassieke mechanica, kursus 
23.15 Nieuws 

BRT1 

16.00 Hond van Vlaanderen, jeugdfilm; 17.30 
Sinja Mosa, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 
18.05 Kameleon; 18.35 Bassie en Adriaan, serie; 
18.55 Meesters van de animatiefilm, dok; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Tatort, serie 
21.30 Krokant, kuiinair mag. 
22.30 Nieuws 
22.50 Even diep ademhalen, serie 

B 2 

15.15 Gent-Wevelgem, wielrennen; 18.40 
Nieuwskrant; 18.45 Rin, serie; 19.00 Buren, se
rie; 19.00 Sportavond 

VTM 

16.00 The Ewoks, serie; 16.30 Schuif af, kinder
progr. ; 17.30 The real Ghostbusters, serie; 17.30 
Cijfers en letters; 18.00 Nieuws; 18.05 VTM-
Super 50; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 De Ané Van Duin Show 
21.00 Edward & Mrs. Simpson, serie 
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 ArrivedercI Roma, 
portret Geatana Sottile; 15.30 Nederland te water, 
watermolens e.d.; 16.30 De slimste vogel van 
Engeland, dok.; 16.3Tom Sawyer, tekenfiimserie; 
16.54 Kinderkrant; 17.30 Nieuws; 17.40 Tijdsein 
1, aktualiteiten; 18.28 Avonturenbaal, serie; 
19.00 Nieuws; 19.20 Ronduit praise, jongeren-
mag. 
19.56 The Campbells, serie 
20.25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20.35 Taaislag, spelprogr. 
21.20 Praise gala, gospelgaia 
22.05 Tijdsein , aktualiteiten 
22.35 Wit begint, zwart wint?, gevolgen weivaart 
23.00 Nieuws 
23.10 Toren van Babel, diskussleprogr. 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Long John Silver, film; 
17.45 Starcom, tekenfiimserie; 18.10 B.O.O.S, 
kinderprog.; 18.40 Countdown, pop; 19.25 Die 2, 
serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Crime story, serie; 
21.20 Nieuwslijn, aktualiteitn 
21.50 RUR, praatshow 
22.35 Married with children, serie 
23.05 Milieulijn 
23.30 Pin Up Club, erotiek 
23.50 Cash, beleggingsspel 
00.15 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Hol
landse nieuwe. 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 King's college, koorzang 
22.00 NOS-laat 
22.50 Studio sport 
23.20 Nieuws 

BRT1 

17.30 SInJa Mosa, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik 
tak; 18.05 Plons, serie; 18.10 Draaimolen, kinder
progr.; 18.20 Klein klein kleutertje, kinderprogr.; 
18.35 De tovenaar van Oz, serie; 19.00 Puur 
natuur; 19.05 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Het Capitool, piiootfiim 
20.20 Felice I, spelprogr. 
20.55 De Prehistorie, muzlekprogr. 
21.25 Panorama, aktualiteiten 
22.30 Nieuws 
22.45 Première, nieuwe films 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor migranten; 
19.00 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Follies, een triomfboog In de achtertuin, 
reportage 
20.35 Placido Domingo, interview 
21.25 Master of the marionettes, film 

VTM 

17.00 VTM-KInderklub; 17.05 Thundercats, se
rie; 17.30 Lassie, sene; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Santa Barbara, serie; 
19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Flamingo Road, serie 
22.00 Nieuws 
22.30 Tele-facts, aktualiteiten 
23.05 Soap, serie 
23.30 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.30 Museumschattten; 16.41 
Neighbours, serie; 17.04 Pugwall, jeugdserie; 
17.30 Nieuws; 17.41 Cult, kunst; 18.06 Vara's 
kindermenu; 19.00 Nieuws; 19.22 De baas In 
huls, serie; 19.46 LIngo, woordspel. 
20.18 Zeg 'ns aaa, serie 
20.49 Fantastico, amusement 
22.04 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22.29 Op 't scherp van de snede, serie 
23.00 Nieuws 
23 10 Roots in Rotterdam, dok. serie 
23.50 Natuurmonument 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 15.30 Avro service salon; 17 00 
Post, voor de jeugd; 17.03 Runaway Island, 
jeugdserie; 17.30 Toppop gogo; 18.00 Ontdek je 
plekje, Amerongen; 18.15 \^n huisschaker tot 
klubschaker, TV-kursus; 18.30 David de kabou
ter, serie; 19.00 Pauze TV, jongerenmag.; 19.25 
Preferenties, spelprogr.; 20.00 Nieuws. 
20.27 erry Christmas, mr. Lawrence, film 
22.35 De hoogste versnelling, automagazine 
23.05 Karel, praatprogr. 
23.45 Voorheen van de rug af gezien, taal 
00.20 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 17.30 Stu
dio sport; 18.00 De waslijn, immigranten; 18.15 
Stadskronkels, dok.; 18.30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis,MO jeugdln-
fo; 19.10 Press gang, serie; 19.35 Vogels kijken, 
dok.; 20.00 Nieuws. 
20.20 Lopend vuur, mediarubriek 
21.03 De bezetting, dok. 
22.00 NOS-laat, aktualiteiten 
22.45 Gemeentewijzer, info 
23.15 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 6 A P I 

BRT1 

17.30 Sinja Mosa, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik 
talc; 18.05 Postbus X, serie; 18.35 Oavid de 
kabouter, serie; 19.00 Uitzending door derden; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Het Capitool, serie 
20.20 De droomfabrlek, hartewensen 
21.55 Het kapsalon, serie 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd is geld, ekon. mag. 
23.00 Mohammed: boodschapper van Gk>d, film 

BRT 2 
18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor migranten; 
19.00 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Filmspot, achtergrondinfo 
20.25 WO II, Het minste Icwaad 
21.25 Het Europa van het Gulden Vlies, dok. serie 

VTM 
17.05 Thundercats, serie; 17.30 Lassie, serie; 
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 
Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad 
van fortuin. 
20.00 Bompa II, serie 
20.30 Hong-Kong, film 
22.30 Nieuws 
23.00 Sister Kate, serie 
23.25 Crime story, serie 
00.15 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 15.20 De woestijn, dok.; 15.55 De 
vrijdag is anders; 17.30 Nieuws; 17.40 Honderd 
jaar tekenfilm, dok.; 18.15 Tom & Jerry, serie; 
18.25 Abdijen der Lage Landen, dok. serie; 19.00 
Nieuws; 19.20 Hints, spelprogr. 
19.55 Deze man... deze vrouw, serie 
21.00 Glad ijs, serie 
21.25 Brandpunt, aktualiteiten 
22.05 Als Ik jou was..., praatprogr. 
23.00 Nieuws 
23.10 The trip to Bountiful, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Gloss, serie; 16.46 Tros 
jeugdstation; 16.53 Heathcliff & Co, serie; 17.25 
AH op Melmac, serie; 17.48 Bassie en Adriaan, 
serie; 17.53 Een thuis ver van huis, dok.; 18.23 
Tros popformule; 18.58 Tiktak; 19.03 Linda, life
style; 20.00 Nieuws. 
20.27 Bananasplit, verborgen kamera 
21.12 De TV-dokter, advies 
21.13 Allo, allo!, serie 
21.47 De TV-dokter, advies 
21.48 Jonglboed en joosten, praatshow 
22.25 Tros sport 
22.55 Nieuws 
23.00 Prizzi's honor, film 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 10.00Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het klokhuis, jeugdinfo;; 19.10 Graaf Duc-
kula, serie; 19.35 Alan B'Stard, serie; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Langs de kant van de weg, dok. 
21.20 Cinema 3, info 
21.30 Jimmy's, serie 
22.00 NOS-laat, aktualiteiten 
22.45 Islamitische omroepstichting 
23.15 Nieuws 
23.35 Studio sport 

Regisseur John Huston met zijn sterren uit „Pftey's Honor", vrijdag 6 
april, op Hed. 2, om 23u. 

ZATERDAG 31 MAART 

SOULS AT SEA 
Amenk. fitm uit 1937 met Gary Cooper, 

George Raft en Frances Dee. De kapitein 
van een slavenschip is bij een muiterij om 
het leven gekomen. De jonge officier 
Taylor neemt het gezag over maar dan 
vergaat het schip na een hevige storm... 
(BRT 1, om 16Ö.25) 

ZONDAG 1 APRfL 

THE BIBLE 
Deze bijbelfilm van John Huston uit 

1965 brengt de eerste helft van het boek 
Genesis in beeld. Het begint met het 
verhaal van de schepping van hemel en 
aarde, de eerste mensen in het paradijs, 
de zondeval, Kam en Abel, de zondvloed 
en de Ark van Noë. Met Peter O'Toole, 
Franco Nero, John Huston en Ava Gard
ner, (VTM, om 14«.) 

MAANDAG 2 APRfL 

FREQUENCE 
MEURTRE 

Om de herinnering aan de moord op 
haar ouders te verdrijven stort Jeanne 
Quester (Catherine Deneuve) zich op 
haar werk ais psichiater, 's Avonds be
antwoordt zij in een radioprogramma de 
vragen van luisteraars. Tijdens een van 
die uitzendingen wordt zij door een man 
opgebefci... Franse film uit 1988. (RTB11, 
om 20U.05) 

DINSDAG 3 APRIL 

UNE AFFAIRE 
D'HOMMES 
Carmet, Op nauwelijks enkele dagen tijd 

werden 3 vrouwen rrtet hetz^fde wapen 
vermoord. Kommissaris Servolte is goed 
bevriend met bouvtqsromotor Faguel, en 
diens vrouw wordt het vierde slachtof
fer... (TF 1, om 2(fe.40) 

WOENSDAG 4 APRIL 

LONG JOHN SILVER 
Ma de dood van kapersk«y3itein Büi 

vindt Jim Hawkins, de zoon van een 
herberg er, in diens bezittingen een plan 
van het Schatteneiiand. Samen met zijn 
vriend bestuit hij de schat te gaan zoe
ken. Amerik. film uit 1954 naar het boek 
Treasure Island van R.l.Stevenson. Met 
Bobby Driscoll en Robert Newton. (Ned. 
2, om 16u.) 

DONDERDAG 5 APRIL 

MERRY CHRISTMAS 
MR. LAWRENCE 

Brits-Jap. film uit 1982, met David 
Bowie, Tom Conti en Jack Thompson, 
Kort nadat de Japanners het voonmalige 
Nederlands Indië onder de voet hebben 
gelopen, ontmoeten twee Engelse officie
ren mekaar in een krijgsgevangenkamp. 
Stillaan groeit er een band tussen deze 
twee en de wrede Japanse kampover-
sten... (Ned. 2, om 20u.27) 

VRIJDAG 5 APRIL " 

PRIZZrS HONOR 
Onkonventionele zvrarte komedie over 

een niet bijster intelligente beroepsmoor
denaar uit een mafiafamilie die totaal de 
kluts kwijt raakt wanneer hij smoorver
liefd wordt op een vn3uw die hij op een 
bruiloft ontmoette. Met Jack Nicholson 
en Kathleen Turner. (Med. 2, om 23u.) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

SImbolen ? 

• Toen ik begin januari in Transsylvanië 
braafjesweg de vraag stelde waarom er ool< 
geen Hongaarse en/of Duitse opschriften te 
lezen waren in het straatbeeld, vond mijn 
Roemeense bevrijdingsnationalist-gezel dat 
bijkomstig en niet-terzake doend. Samen 
vormen Hongaren en Duitstaligen nochtans 
in Roemenië een bevolking die groter is dan 
bv. deze van Ierland. Onze Tsjechische 
vrienden, die we Illegaal in een kelder van 
een Praags appartementsgebouw ontmoet
ten, bij de viering van Charta 77-87, beleden 
volop het volkerenrecht. Nu, 3 jaar later, 
vallen sommigen onder hen over het federale 
en een „koppelteken" I Géén Federatie Tsje-
cho-Slovakije! Zij wensen 'n Tsjechoslovaak-
se Republiek, want de ± 5 miljoen Slovaken 
zijn voor hen maar oostelijke boerkes! 

• De CVP-Vlaamse-alibi-figuur (nó Jan 
Verroken), Erik Van Rompuy, vond de laat-
Belgische SP'ers tégen de VU in. Zo komt 
van het VU-naamveranderingsvoorstel VRT 
(i.p.v. BRT) niets in huis . De P W onthield 
zich, maar wil wél de radio en de TV van 't 
zelfde huis in tweeën opdelen — voor héér 
benoemingsgemak. 

• Johan Sauwens' grote „Vlaanderen"-
borden aan de toegangswegen van ons land 
en „ons kleuren" werden be-grinnikt door 
het zogenaamd weldenkende politiek-we-
reldje dat moeilijk het eerste jaar van de 
Vlaams-federale zelfstandigheid beleefde... 

• Hetzelfde geschiedde met Hugo Schiltz' 
voorstel om de autonummers van de Vlaam
se regeringswagens met VL te laten vooraf
gaan. De weidenkenden vonden dat het 
taalkundig-neutrale E(ksekutleve/xécutive) 
beter stond. 

• Op de lentedag 90 stond onze vriendin 
Annemie Neyts-Uyttebroeck als gastvrouwe 
op het spreekgestoelte van het Vlaams Eko-
nomisch Verbond te Brussel. Zij spotte de 
Vlaamse 6-mei-opstap (met de marsen op 
Brussel!) naar de voorgeschiedens. Nieuw is 
dit niet. Ook op 22 oktober 1961 en 14 
oktober 1962 vond de liberale partij de beto

gingen prehistorisch! Zij besefte natuurlijk 
niet dat Lieven Gevaert, de eerste VEV-
voorzitter, vóór 70 jaar, op 11 september 
1920 onder het simbool-patroonschap van 
Ste-Lutgart, de doorbraak forceerde van el-
gen Nederlands onderwijs in Vlaanderen. 

• In 1953 achtte een biechtvader (!) het 
nog nodig me zijn zegen (?) te geven met 
daarbij de raad (?) — glurend doorheen het 
scheidingsrooster: ,,En doe da leeuwespel-
leke maar af!". In mei 1954 vond een jeugd
bewegingsleiding het niet gepast op te stap
pen met de leeuwevlag voor kardinaal Van 
Roey... 

Na het goedkeuren in 1973 van het VU-
voorstel van dekreet „over de Vlaamse sim-
bolen", zongen we met de hele VU-fraktie in 
de Kamer onze „Vlaamse Leeuw" en hesen, 
voor 't eerst in de geschiedenis, een leeuw-
vlag, op het Parlement, dat zo het Paleis der 
Natiën (meervoud!) werd. Zoals we in 1954 
met tientallen leeuwevlaggen voorbij de 
sfinksachtige, volop in tekstiel tronende kar
dinaal Van Roey stapten, blijft „ons leeuw-

ke" op onze jas zitten. Het reist mee overal in 
de wereld. 

• SImbolen? Overdrijven? Neen, gewoon
weg jezelf zijn. Zonder meer. Zonder 
,,Deutschland über élles" of „Right or 
wrong, England is my country" of ,,We trust 
in God" of „La France éternelle" of „Una 
Patria grande..." of... of... 

SImbolen zijn dienstbare bakens, merkte
kens van verbondenheid tussen persoon en 
volk, tussen onze wijk-Vlaanderen én de 
wereld. Het zijn vredeshanden voor de ont
moeting. Zeg... je draagt toch ook een leeu
wespeldje? En heb je een VL-klever op je 
wagen? En onze Euro-volkerenplakker? Be
stel ze bij Mia Geens-De Prins, Barrikaden-
plein 12 — 1000 Brussel. Niet uitstellen — 
doen! SImbolen zijn belangrijk voor mensen. 
En wees er bij op 6 mei; mét je afdelingsvlag 
natuurlijk! En ook op 12-13 mei — bij ons, in 
Leuven. 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretarls 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 26 maart j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers. 

Het Volksunie-partijbestuur besprak tijdens haar 
vergadering de 53ste uitgave van het Vlaams 
Nationaal Zangfeest, de malaise bij het gerechtelij
ke apparaat en de situatie in Litouwen. 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Het VU-parti]bestuur houdt eraan het Algemeen 
Nederlands Zangverbond te feliciteren met het 
53ste Zangfeest dat zondag in Antwerpen plaats
vond. 

De VU is verheugd dat het ANZ in de roos schoot 
met enkele programmatische en inhoudelijke ver
nieuwingen. De partij kan zich volledig aansluiten 
bij de eisen die ANZ-voorzitter Richard Celis in zijn 

VRIJ VLINDEREN 
VRIJE MENSEN 
IfUVEN 12 &13 MEI 1990 

rede tot de Vlaamse bewindslieden richtte: een 
rechtstreeks verkozen Vlaams parlement, interna
tionale rechten voor de Vlaamse Gemeenschap en 
de toewijzing van de restbevoegdheden aan ge
westen en gemeenschappen. Ook de VU wil deze 
eisen, overeenkomstig het regeerakkoord, bij de 
derde faze van de staatshenn>rming gerealiseerd 
zien. 

De VU steunt de ANZ-voorzitter verder in zijn 
pleidooi voor een ernstig milieubeleid, zijn oproep 
tot solidariteit met de zwakken in Vlaanderen en in 
de wereld, en tot versterking van de kulturele 
autonomie van Vlamingen en Nederlandstaligen in 
Europa. 

MALAISE 

Naar aanleiding van de uitspraken van Eerste-
minister Martens in konfrontatie dringt het partijbe
stuur er nogmaals op aan dat de bijzondere kom
missie inzake banditisme en terrorisme de onder
ste-steen bovenhaalt. 

Het geloo' van de burger in het gerechtelijk 
apparaat is dermate geschonden dat halve maatre
gelen of sussend optreden de zaak alleen nog 
zouden verergeren. 

Nu vluchten voor de verantwoordelijkheid of 
heilige huisjes sparen is niet langer aanvaardbaar. 
De scheiding der machten inroepen is hier evenmin 
op z'n plaats want alhoewel de VU fen/ente voor
stander is van dit grondwetelijk vastgelegd principe 
meent zij toch dat de wetgevende macht, de enige 
die door het volk Is gekozen, nu haar verantwoorde
lijkheid ten volle moet nemen en dat de uitvoerende 
macht spoedige en efficiënte maatregelen in prak
tijk moet brengen. 

LITOUWEN 

De Volksunie roept tenslotte de ambassadeur 
van de USSR in België op om bij de Sovjetregering 
een geweldloze regeling te bepleiten voor het 
konflikt in Litouwen, die het zelfbeschikkingsrecht 
van de Baltische Staten respekteert. 
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BRABANT 
MAART 

OVERWELVING 
LEUVENSE SPOORWEGGEUL? 

30 LENNIK: Om 13u.30 in Huize Zwartenbroek: 
Kinderen en veiligheid. Org.: Brab. Dienstverle
ning. 
30 BRUSSEL: DF-avond „De Basken en hun 
volksnationale strijd. Om 20u. Baskisch avond
maal, 21 u.: spreekbeurt door Walter Luyten. Inkom 
vrij. Zaal Ten Nude, J.W. Wllsonstraat 21 (St.Joost-
plein). Inschrijven op nr. 03/482.11.93. 
31 BRUSSEL: Etentje In zaal Familia, Frans 
Vekemansstraat 131, 1210 Brussel van 17u. tot 
23u. Org.: VU-hoofdstad. 
31 KAMPENHOUT: Lentebal in zaal F^una Flora 
te Berg. Om 21 u. 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 Fotogratish Kollektief. Org.: 
VU-Haacht. 
31 KAMPENHOUT: Jaarlijks lentebal in zaal Fau
na & Rora, 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 
l lu.30. 

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 niet toegelaten. 
7 STEENOKKERZEEL: Milieuweekend met be
trekking op landbouw. In de vrije gemengde school 
van 14 tot 19u. Ook op 8 april van 9 tot 18u. Org.: 
De Vlaamse Gaai, natuurbescherming. 
10 LENNIK: Raadzaal Gemeentehuis om 20u. 
Hong Kong, Japan, Taiwan en Indonesië. Causerie 
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. 
22 DIEGEM: Jaarlijks spagettifeest, vanaf 12u. in 
Parochieheem, Gildenhuis. Org.: VU-Diegem. 

Het Leuvens kamerlid Luk Vanhorenbeek stelde 
vorige week een spektakulair projekt voor de over
welving van de spoorweggeul aan het Leuvens 
station voor. Momenteel biedt deze geul, ruimtelijk 
aansluitend bij het ontwikkelingsplan van de Vaart-
kom en zijn direkte omgeving, een troosteloze en 
nutteloze aanblik. Vandaar Vanhorenbeeks plan 
om ze een meer renderende en verantwoorde 
bestemming te geven. Er is in het Leuvense al 
genoeg druk op de schaarse open ruimten, en de 
lasten voor de SST-doortocht mag wel wat gekom-
penseerd worden door milieuvriendelijke maatre
gelen. 

Vanhorenbeek wil parkeerplaatsen aanbrengen 
op drie nivo's voor auto's en fietsen. Deze onder
grondse parking zou plaats bieden voor 9.100 
wagens en 2.000 fietsen. Het treinverkeer zou dan 
a.h.w. in een tunnel verlopen. 

Op de ovenwelving kan een nieuwbouw opgericht 
worden met een hoogte van 6 bouwlagen in traps
gewijze bouwstijl. Bij deze nieuwbouw opteert Van
horenbeek voor een multi-funktionele bestemming 
van de ruimte. De aanpak moet leiden tot een vlotte 

afwikkeling van de verkeersstromen aan het sta
tionsplein en een henwaardering van de stations-
wijk te Leuven en Kessel-Lo. De handels- en de 
woonfunktie dienen hierbij gantegreerd te worden. 

Vanhorenbeek voorziet In zijn projekt kantoor
ruimten voor openbare diensten en privé-instellin-
gen, handelsruimten (winkels en diensten, horeca, 
galerijen), gemeenschapsvoorzieningen als kon-
gres- en ekspositieruimten, sociale huisvesting en 
service-flats en rekreatieve voorzieningen als bi
bliotheek, bowling of bioskoop. De huidige onfrisse 
bovengrondse parkings langs de Tiensevest en de 
Martelarenlaan zouden door dit projekt overbodig 
worden. Vanhorenbeek voorziet er groenaanleg. 

Het voorstel heeft niet de pretentie volledig 
technisch onderbouwd te zijn. Maar dat is ook niet 
de bedoeling. Het dient wel eens getoetst te wor
den aan het projekt Vaartkom waarmee het een 
geheel kan vormen en waarin het kan geïntegreerd 
worden. De vaartkom en de spoonweggeul zijn 
momenteel twee gehavende en troosteloze gebie
den, die dringend aan henwaardering toe zijn. Luk 
Vanhorenbeek gaf daartoe een mooie aanzet. 

VOORSTEL OVERWELVING SPOORWEGCOMPLEX LEUVEN 

schetsvoorstel van doorsnede C - C', B - B' 

1 TB offrWDPert oupfOaBtMOiS PlMi*fM^ 

TB B»HOup«N tfOftmH 

—*, 

B' B 

HUISVUILPROBLEMEN IN LEUVEN 
De huisvuilproblematiek staat in Leuven sedert 

geruime tijd In de belangstelling. Op een perskonfe-
rentie gaven de Leuvense VU-gemeenteraadsle-
den Wans Bracquené en Vital Geeraerts hun visie 
op het afvalprobleem in de universiteitsstad. Een 
degelijk afvalbeleid gaat volgens de gemeente
raadsleden van volgende 4 krachtlijnen uit: het 
voorkomen van afvalproduktie; het verbeteren van 
afvalverwijdering (in de eerste plaats van de reku-
peratie); de bewustmaking van inwoners, onderne
mers en verantwoordelijken; en kontrole en sank-
tionering. 

Leuven speelde met de bollenparken een pio
niersrol inzake selektieve afvalvenwerking. Dit ek-
speriment kan een sukses genoemd worden. De 
VU wil dat Leuven deze pioniersrol verder zet. 

Daarom pleiten Bracquené en Geeraerts ervoor 

om de verplichting om officiële vuilniszakken te 
gebruiken opnieuw te verstrengen. Ook moet er 
werk gemaakt worden van een verder doorgedre
ven selektieve ophaling van het huisvuil. Zo is de 
huidige mogelijkheid om bij elke ronde apart papier 
mee te geven een maat voor niets. In de praktijk 
wordt dit papier vaak door de werklieden met en 
tussen het gewoon huisvuil meegenomen, o.a. 
omdat de „snelle" papierwagen niet de gewone 
hulsvuilwagen volgt langs de ophaalronde. 

De VU stelt voor om privé-ophalingen van papier 
aan te moedigen. Dit kan door een aanmoedigings
premie van 250 frank per ton opgehaald papier te 
geven aan de plaatselijke verenigingen die oud 
papier ophalen. 

Om de organische afvalberg te verminderen 
suggereert de VU de invoering van een toelagere

glement voor tuinkompostvaten. Organisch afval 
wordt binnen 6 maanden afgebroken tot kompost 
dat een prima meststof vormt voor de tuin. 

Geeraerts en Bracquené willen verder de huis
vuilbelasting terug invoeren, zij het in het kader van 
een globale herschikking van de fiskaliteit waarbij 
de totale belastingdnik ongewijzigd blijft. Deze 
belasting is de toepassing van het principe de 
vervuiler betaalt, menen Geeraerts en Bracquené. 

De bouw van een verbrandingsoven in Vlaams-
Brabant Is onvermijdelijk geworden, zo stelt de 
Leuvense VU-fraktle tenslotte. Om geografische, 
ekonomische en ekobgische redenen zien Brac
quené en Geeraerts deze oven het liefst in Vilvoor
de Ingeplant worden. Ze verzetten zich tegen een 
eventuele vestiging ervan in Leuven. 
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VIC ANCIAUX: 
„NIET BANG VOOR KULTURELE 
KONFRONTATIE" 

Op 24 maart opende staatssekretaris Vic An-
ciaux de kunsttentoonstelling, ter gelegenheid van 
het feest „Kuituren als Buren", in het Vlaams 
Trefcentrum Obbrussel te St Gillis-Brussel 

in zijn toespraak wees hij erop dat de Brusselse 
Vlamingen, door de steeds voortschrijdende inter
nationalisering van Brussel, voor een enorme uitda
ging worden gesteld De sterke koncentratie van 
sociaal-zwakkere migranten van meer dan 100 
nationaliteiten, waaronder zeer velen uit een erg 
verschillende kuituur enerzijds, en de groeiende 
inwijking van rijkere Europese ambtenaren en fl-
nancieel-ekonomische agentschappen uit heel de 
wereld anderzijds, scheppen heel wat moeilijkhe
den zowel op sociaal en algemeen maatschappelijk 
als op kultureel gebied 

KONFRONTATIE 

Vic Anciaux verzette zich echter tegen het doem
denken en de klaagmuurmentaliteit van sommige 
schrijvelaars en mensen uit de Vlaamse beweging 
Het IS goed dat er op de gevaren gewezen wordt, 
zei hij, maar het is veel nuttiger een voluntaristische 
en doelgerichte Vlaamse strategie te ontwikkelen 
vanuit een zelfbewust en diepdoorvoeld Vlaams 
kultuurbesef 

Is de konfrontatie met andere kuituren een uitda
ging, ZIJ betekent tevens een voorrecht waarvan de 

Brusselse Vlamingen kunnen genieten Kuituur is 
immers geen statisch gegeven, kuituur moet dina-
misch zijn, steeds in beweging, altijd zoekend naar 
vernieuwing In dat verband benadrukte Vic An
ciaux de noodzaak van een hoogstaand kultuurbe-
leid en van een Nederlandstalig onderwijs dat elke 
konkurrentie overtreft 

HIJ verzekerde de Brusselse Vlamingen dat zij in 
staat zijn de zgn gevaren van de konfrontatie met 
andere kuituren om te zetten in een rust- en 
genoegenschappende verrijking van de eigen kui
tuur De Brusselse Vlamingen van vandaag zijn 
immers de ,,natuurlijk-geselekteerden" die aan de 
jarenlange verfransende psycho-sociale druk heb
ben weerstaan 

Nu dat de goed gestruktureerde Vlaamse min
derheid een politieke machtspositie heeft verwor
ven, vormt ZIJ een stevig bruggehoofd, onmisbaar 
voor heel de Vlaamse Gemeenschap in haar relatie 
met de andere volkeren van Europa en de wereld 

Er IS slechts één maar' De band met en de steun 
van heel Vlaanderen is eveneens onmisbaar Wel
nu, zei Vic Anciaux, de Brusselse Vlamingen voe
len zich duidelijk onvoldoende gesteund Hij nep de 
ministers Coens, Lenssens en De Wael op gedu
rende een paar weken Brussel in al zijn geledingen 
te bezoeken Hij wil graag als gids optreden 

G. Claeys 

NIJVERHEIDSZONE BEDREIGT WOONZONE! 
Willy Kuijpers (VU) schreef een brief aan de 

kollega's van burgemeester en schepenen i v m 
de hinderlijke leefomstandigheden rond het 35 ha 
grote Haviland gelegen tussen het Kanaal, de 
Provinciebaan en de nabije sociale woon- en re-
kreatiezone te Kampenhout Zo kon men vaststel
len dat de wettelijke voorschnften totaal ontbreken, 
namelijk een groene bufferzone en een reglemen
terend algemeen- of bijzonder plan van aanleg 

Daarenboven ontbreken de specifieke uitbatings-
voorschnften voor de erg verschillende bedrijfsves
tigingen op het nijverheidsterrein De burgerklach
ten i v m reuk-, neerslag-, geluids- en verkeershin-
der zijn schering en inslag Wie zich begeeft op het 
wandelpad van het kanaal Leuven-Mechelen merkt 
onmiddellijk een grote vuilnisbelt op Steeds meer
dere mensen vragen zich af of er lozingsvergunnin
gen zijn toegekend Kuijpers onderzocht eveneens 
of er wateropvangs- en zuiveringsinstallatie voor dit 
nijverheidsterrein aanwezig is Zowel de huidige 
bedrijfsbezetting als de verdere uitbreiding van dit 

ADVERTENTIE 

nijverheidsterrein baren terecht zorgen voor de 
dicht bebouwde woonomgeving 

Het begint stilaan wel meerdere klachten te 
regenen in Boortmeerbeek i v m milieuproblema-
tieken De zogenaamde ,,ambachtelijke zones" 
blijken met altijd te funktioneren zoals het hoort Zo 
moesten mensen uit de Laarstraat en de Schrans 
een vuile brei in de aangrenzende beken tolereren, 
omdat een aantal jonge bednjven lozen zonder dal 
er afwateringsgrachten en een afvalwatenngsnet 
aanwezig zijn 

De politiek van Boortmeerbeek mag er toch met 
alleen in bestaan om zoveel mogelijk bedrijven aan 
te trekken en zogenaamd de werkgelegenheids-
kansen voor de plaatselijke bevolking doen toe te 
nemen Niets is minder waari Dit bewees Domini
que Vanneste (KUL) nog met zijn studie over de 
Ekonomische typering van de Belgische gemeen
ten Een gemeente moet ruimtelijk leefbaar blijven 
of men bekomt tegenstellende effekten 

Dirk Kops 

SST-PU\NNEN 
VERNIELEN 
LEMBEEK 

Einde januari '90 werden de officiële SST-plan-
nen openbaar gemaakt Lembeek (Groot-Malle), 
het meest zuidelijke Vlaamse dorp wordt hienn 
spijtig genoeg bedreigd door een overblijfsel van de 
ideeën van de vonge verkeersminister, Herman 
Decroo 

A la Ceaucescu dreigt hier een dorp van de kaart 
te verdwijnen, misschien is dit de enige dorpskern 
m Vlaanderen waar een SST-lijn, de bestaande lijn 
96 en de N6 tussen de kerk en het gemeentehuis 
zal liggen 

Daarenboven komt de SST op een 2 km-lang 
viadukt het dorp binnen geraasd en zal een (Berlijn-
se) betonmuur Vlaanderen een dorp bijschenken 
West- en Oost-Lembeek 

Nu reeds 2 maanden is een spontaan aktiekomi-
tee aktief en met resultaat i Zo schaarde uiteindelijk 
de volledige gemeenteraad van Malle zich, onder 
druk van de oppositie (voor de VU Juul Denayer en 
Wilfned Wouters) en 90 % van de bevolking, achter 
de eis van het komitee Deze luidt geen barrière 
bouwen maar er één wegwerken door de lijn 96 en 
de SST ondergronds te leggen ter hoogte van de 
dorpskom 

Hiervoor lopen nu studies en onderzoeken bij de 
NMBS, het stadsbestuur en ook de 4 grote partijen 
uit de Vlaamse Raad buigen zich nu ook intensief 
over dit dossier Een komitee van 4 volksvertegen
woordigers, onder de stuwende bezieling van Daan 
Vsrvaet zal eveneens trachten in de Vlaamse Raad 
een logische en dorpvnendelijke doortocht te reali
seren 

Lembeek en haar Paassddaten waken hoopvol 
voor de redding van deze leefgemeenschap 

Eric De Greet 

ZOEKERTJES 
— Vraagt dringend werk: Kinderverzorgster 
(vr.), geboren 1968 Opleidingsniveau Sanitaire 
opleiding, specialiteit kinderverzorging Talenken
nis Nederlands en Frans Zoekt werk in de omge
ving van Brussel Kamerlid Daan Vervaet, tel 
02/519 86 94 (7u 30-12u), ref 890453 

— GEZOCHT — Vraagt dringend werk bediende 
(vr), geboren 1969, Nederlandse origine, oplei
dingsniveau middelbaar onderwijs + 2 jaar detail
handel, typen, zoekt deeltijds werk als onthaaljuf-
frouw (voorkeur dinsdag, woensdag en donder
dag-voormiddag) in Brussel of ten westen van 
Brussel Kontakteer dringend kamerlid Daan Ver
vaet, tel 02/19 86 94 (7u 30-12u) Ref 9010 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

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

054-33 11 49 

H^ 
N.V. Z A K E N K A N T O O R 

H E R M A N S T E E N H O U D T 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 
w4y HEIHOEFSEWEG 1 
« j y ^ 2520 EDEGEM 
0ii^S^ Tel 03/457 23 89 

39 WIJ - 30 MAART 1990 



UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 
30 VEURNE: Autoweg Al 9: vloek of zegen ? Info-
avond in café 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. 
31 BRUGGE: Wandebezoek aan Sint-Anna-
Brugge. Vertrek Jerusalemkerk om 14u.30 (Hoek 
Balstraat-Peperstraat). O.l.v. gids, begeleidingsbij
drage: 50 fr., kinderen gratis. Org.: WB-Brugge. 

APRIL 
1 IZEGEM: Vlaams Huis, om 13u.30. Verzamelen 
voor wandeling te Wulvergem o.l.v. H. Desmet. 
Org.; Wandelklub Vlaams Huis. 
1 VER-ASSEBROEK: 11de Assebroekse Meer-
sentocht. 8km, nieuw parcours. Inschrijven vanaf 
14U.30. 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.: FW-Oostduinkerke. 
7 WERVIK: Jaarlijks VU-feest in zaal 't Kapittel, 
om 19U.30. Speciale gast: Johan Sauwens. 700 fr. 
p.p. Inschrijven bij U. Keerseblick, 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. Gastspreker Walter Luyten. 
Programma verkrijgbaar op nr. 058/23.55.94. 
9 IZEGEM: Oud Stadhuis, om 15u.: voordracht 
met dia's over het Vatikaan, door J. Deceuninck. 
Org.: VWG-lzegem. 
10 IZEGEM: 't Spiegelaarke, om 20u.: informatie 
over honing, en uiteenzetting,,Koken op grootmoe
ders wijze". Oro.- FVV-lzegem. 
12 ROESELARE: „Brusseldag" meto.m. 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. 
13 IZEGEM: Vlaams huis vanaf 20u. Tweede 
kaarting. Ook op 15/3 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
21 IZEGEM: Terrein Stadio 4, om 16u.: Voetbal
match Vlaams Huis-Uilenspiegel. Org.: Voetbal
klub Vlaams Huis. 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — Vraagt dringend werk: Sekreta-
reese (vr.), geboren 1936. Talenkennis: Neder
lands, Frans en Engels, notities Duits. Kennis van 
steno-daktylo en tekstverwerking. Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel. Kontakteer dringend ka
merlid Daan Vervaet, tel. 02/519.86.94 (7u.30-
12u.). Ref.: 89165. 

— GEZOCHT — Vraagt dringend werk: Licentiaat 
Handels- en Financiële Wetenschappen (m.)," gebo
ren 1963. Talenkennis: Nederlands, Frans Engels 
en Duits. Militaire dienst volbracht. Zoekt werk in 
Antwerpen of omgeving. Kontakteer dringend ka
merlid Daan Vervaet, tel. 02/519.86.94 (7u.30-
12u.). Ref.: 89587. 

— GEZOCHT — Vraagt dringend werk: Free-lance 
Mannequin (vr.), 25 jaar, zoekt werk als mannequin 
of als onthaaljuffrouw in Baissel of Vlaams-Bra-
bant. Perfekt tweetalig. Kontakteer dringend ka
merlid Daan Vervaet, tel. 02/519.86.94 (7u.30-
12u.). Ref: 9030.. 

GEZELLIG SAMENZIJN TE LEDEGEM 
De groep Vrijheid en Demokratie uit Ledegem hield een gezellig samenzijn met haar 

medewerlcers. Op de voorste rij herlcent u de gemeente- en OCMW-raadsleden op Roger 
Scheldeman na die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. De batterijen werden er weer 
opgeladen om de volgende 4 jaar via een gezonde oppositie opnieuw een beleidsploeg 
te kunnen vormen. (foto Jan stragier) 

FRANS-VLAAMSE VEERTIENDAAGSE 
NIEUWPOORT- GREVEUNGEN 

Voor de 16de keer heeft de Frans-Vlaamse 
verbroedering plaats van Nieuwpoort, dit keer met 
Grevelingen. Het begint reeds in deze laatste stad 
op 5 april a.s. met een tentoonstelling over het 
leven van Georges Brassens en op 6 april met een 
kunsttentoonstelling en een lentekoncert. 

Maar het echte feest gaat op zaterdag 7 april om 
16u. van start in de feestzaal Vismijn te Nieuw
poort. Belangrijke gebeurtenissen zijn daar het 
protokolakkoord West- en Frans-Vlaanderen en de 
toespraak door senator Walter Luyten „Frans-
Vlaanderen: vervagen ook hier de grenzen na 
1992?". 

Twee weken lang gaan in beide steden festivitei
ten van kulturele en sportieve aard. Te noteren nog 
een optreden op vrijdag 20 april om 20u. van ,,ln de 
Miroir" door Barbry's Volkstoneel voor Frans-
Vlaanderen. 

Op 28 april heeft dan de 14de zwijgende voet
tocht door het slagveld van de Peene plaats. 
Vertrek om 15u. te Noordpeene. 

Alle info voor deze grensoverschrijdende mani
festatie bij de Dienst voor Toerisme en Kuituur — 
V W te Nieuwpoort (058/23.55.94 of 23.39.23). 

DIREKTE DEMOKRATIE IN KORTRIJK 
Een senator in huis, en zo even doorrammen 

over enkele aktuele politieke problemen. Even het 
standpunt van een man van de praktijk aanhoren... 
Dit is zowat samengevat wat we met enkele jongren 
gedurende een drietal uurtjes hebben gedaan... 

Op 17 februari kwamen in Kortrijk twee groepen 
jongeren tesamen, een kategorie variërend van 18 
tot 23 jaar, een andere kategorie die tot zo'n 35 jaar 
ging. Kamerlid Paul Vangansbeke ontving ten hui
ze van voorzitter H. Douchy-Comeyne. Dit artikel is 
de weerslag van de ontmoeting met senator Ca-
poen ten huize van J. Ballegeer. 

Doel van de samenkomst was een soort opinie
peiling, die door middel van publieke diskussie 
bepaalde verwachtingen en voorkeuren moest dui
delijk maken. Voor de partijman die het geheel 
kwam aanhoren en wat in goede banen sturen, was 
het eerder een soort gegevensverzameling die 
daaruit zou moeten resulteren. 

De huidige achteruitgang van de VU en het 
verliezen van de jongere kiezers heeft niet altijd zo 
duidelijk een reden. Misschien hoopte senator 
Capoen door middel van dergelijke diskussies die 
reden te vinden. 

Waar men het langst bleef stilstaan vras de 
huidige struikelsteen die overal te lande voor poli
tieke kontroverse zorgt. Abortus is een punt waar 
velen zich een eigen mening hebben over ge
vormd, wat leidt tot tal van overeenstemmingsmoei-
lijkheden. Algemeen werd betreurd dat een derge
lijk moreel geladen ondervrerp partijpolitiek werd 
uitgebuit. Velen opteerden dan ook voor de norma

le parlementaire behandeling, zonder er een twist
appel tussen partijen van te maken. Het feit dat 
partijen elkaar om de oren slaan met eigen benade
ringen komt de sereniteit die gepast is bij dergelijke 
diskusies zeker niet tengoede. 

Wat de toekomst van de Volksunie betreft werd 
alras duidelijk dat het Vlaams Nationalisme zijn rol 
niet uitgespeeld heeft. Toch zou het wel even 
knokken worden voor de Volksunie, want de alge
mene politieke letargie, aangewakkerd door de 
groeiende welstand, is geen goede voedingsbo
dem. 

Eigen middelen voor eigen volk, gekoppeld aan 
een solidariteitsmechanisme, werd door iedereen 
beaamd. 

Over Brussel werd niemand het eens. Blijven we 
strijden voor de Vlaamse minderheid in die groeien
de multi-raciale metropool, of geven we Brussel 
gewoon uit handen, als echte Europese hoofdstad. 
Tussen beide ekstremen konden de meeste visie's 
worden gesitueerd. 

Het Volksunie-standpunt omtrent deze en andere 
kwesties werd telkens uitgelegd, en het gemiddel
de van de groepsgedachte lag, enkele uitzonderin
gen niet te na gesproken, nooit ver uit de buurt. 

Het is niet de bedoeling aan ieder punt een 
aparte bespreking te wijden. Belangerijk was het 
feit, en tevens de eindkonklusie, dat jongeren wel 
duidelijk een politieke mening erop na houden, en 
zich vragen stellen die de dagdagelijkse politieke 
werkelijkheid overstijgen. 

Hein Mahleu, Marke-Kortrljk 
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MENEN: AKTE VOOR 
EEN PROPERE 
MARKT 

ledere zaterdagmiddag ligt onze markt bezaaid 
met afval en vuilnis, afkomstig van de verkoopakti-
viteiten van de marktkramers, het blijft er steeds 
liggen, het hele week-end door, tot de maandag
morgen! 

Pas op maandag komt iemand van de Techni
sche Dienst de boel opruimen Het schepenkollege 
heeft al langer weet van deze toestand maar blijft 
passief 

Nu de voormarkt heraangelegd werd (op voorstel 
van de Volksunie) met de bedoeling het stadscen
trum aantrekkelijker te maken, zou zeker ook de 
groentenmarkt er proper bij moeten liggen Hoe fel 
IS het kontrast tussen de met vuil bezaaide groen
tenmarkt en de prachtige gevels van het Admini
stratief Centrum I 

Het schepenkollege draagt in deze de verant
woordelijkheid Met een ruime meerderheid, SP-
CVP, hoopte burgemeester Bossuyt de stad beter 
te kunnen besturen De Volksunie stelt vast dat 
daar niéts van in huis komt, wel integendeel i 

Waar blijft bvb de Stadbegroting 1990' Na 7 
maanden bewind is er nog geen enkel beleidspro
gramma verschenen i 

De vervulling van de Markt is slechts het topje 
van de ijsberg De Volksunie kon met werkeloos 
blijven toezien en heeft dan ook simbolisch de 
Markt opgeruimd 

„Moet straks ook het puin van de SP-CVP-
koalitie geruimd worden?", vraag Volksunie-Me
nen zich af 

11DEASSEBR0EKSE 
MEERSENTOCHT 

De Assebroekse Meersen zijn in het recente 
verleden herhaaldelijk in het nieuws gekomen De 
aanleiding hiertoe waren de fel omstreden ingrepen 
zoals drastische drooglegging in dit toch wel unieke 
landschap 

De vzw Vlaams Trefpunt Assebroek organiseert 
reeds zijn 11de Assebroekse Meersentocht op 1 
april a s Dit jaar staat de toch in het teken van de 
vrijwanng van dit natuur-rijke landschap Het is 
opnieuw de bedoeling, via dit iniatief, de rekreant 
en de natuurliefhebber kennis te laten maken met 
deze laaggelegen gronden, die op zich weinig 
toegankelijk zijn 

De tocht leidt je langs een groene oase van 
landelijke rust, njen populieren en knotwilgen, 
sloten en natte graslanden Het trajekt is geschikt 
om er met de ganse familie op los te wandelen, 
daar het bijna volledig over verharde wegen loopt 
Kindvnendelijk is het ook, want met de buggy raak 
je overal probleemloos doorheen, zonder een mod
derpoel mee naar huis te nemen 

Inschrijven kan, vanaf 14u 30 in herberg 't Leen
hof, pastoor Verhaegheplein (aan de kerk van Ver-
Assebroek) We starten gezamenlijk om 15u 15 De 
aankomst — aan restaurant 't Leitje — ligt op 
amper 150 m van de startplaats, zodat de wagen 
zowel bij start én aankomst geparkeerd wordt 
Onderweg wordt een „opwarmertje aangeboden" 
en bij de aankomst wacht nog een smakelijke 
verrassing 

Deelname kosten 80 f r Kinderen tussen 5 en 14 
betalen slechts 40 fr Peuters wandelen gratis mee 

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 f r , 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, om15u in de Oase (Dorne) Org IJzerbe-
devaartkomitee Maaseik en VWG-Maasoeter 
9 BREE: Zaal Rembrandt in Bocholt, om 20u 30 
Ontstaan van VU tot heden door Toon van Over-
straeten Org VU-Bree 
20 NEERPELT: Brussel-bezoek, kanton Neer-
pelt Vertrek 8u Bezoek parlement, Barrikaden-
plein, oude stad Brussel, kabinet minister Sau-
wens Info Linda Vissers (011/64 43 14) 
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LIEVE WALBERS 
TE OVERPELT 

Overpelt — De tentoonstelling van de schilderij
en en tekeningen van Ueve Wötóers in het kultureel 
Centrum van Overpelt is een hoogst merkwaardige 
en boeiende ervanng 

BIJ de opening van de tentoonstelling noemde 
Lut Mans, licentiate Kunstgeschiedenis en Archeo
logie, het werk van Lieve Walbers het resultaat van 
een jarenlange studie waarbij zij de techniek met 
als een doel op zich beschouwd maar een middel 
om zich als kunstenaar te uiten, waarbij mettertijd 
de technieken aan bod kwamen die haar als 
kunstenaar het beste die mogelijkheid hebben 
gegeven Het werk van Lieve Walbers bekoort door 
de ingetogen sfeer, vage herinneringen komen 
boven, weg van hel dagelijkse, onuitgesproken 
gedachten worden gesuggereerd, waarna dan pas 
vormen en figuren zichtbaar worden zonder daar
om herkenbaar te worden In de moderne weerga
ve van kunst is haar werk geen radikale afrekening 
met het verleden, maar eerder een herwaardering 
van dat verleden dat ze op haar eigen manier weet 
te vertalen Tot zover Lut Mans 

De tentoongestelde werken laten op de toe
schouwer een vreemde indruk achter De werken 
van Lieve Walbers hebben iets misterieus Ze 
boeien enorm, zijn mooi en getuigen van grote 
kunstenaarschap, maar net dat element om ze 
volledig te begrijpen en te achterhalen wat er 
achter steekt ontgaat de toeschouwer De ene keer 
IS het iets vertederend, de andere keer iets beang
stigend In elk werk is er iets dat met te vatten is 
Lieve Walbers houdt ervan de toeschouwer m het 
ongewisse te laten over de achtergrond van haar 
werk, met de misterieuze glimlach van een Mona 
Lisa 

Hendrik-Jan Ombelets 

EVERGEMSE AKTIE VOOR ROEMENIE 
GESLMGD! 

De inzamelaktie die op 20 januan door VU-Groot-
Evergem werd opgezet is uitgegroeid tot een over
donderend suksesi Bijna 300 000 fr en 30 ton 
goederen werden opgehaald door VU-bestuursle-
den en enkele vrijwilligers Dat onze mensen overal 
welkom waren betekende een grote stimulans en 
getuigde van veel simpatie vanwege de bevolking 
voor ons initiatief 

De showavond die werd ingericht ten voordele 
van deze aktie werd eventjes onderbroken om Willy 
Kuijpers en zijn Roemeense gasten te laten getui
gen over de toestand en de noden van en in 
Roemenie 

Bovendien slaagden onze VU-raadsleden erin 
om tijdens de gemeenteraad van 25 januan, in 

weenwil van de tegenwerking van de CVP-PVV-
meerderheid, een gemeentelijke steun van 100 000 
fr te doen goedkeuren 

Van 29 januari tot 4 februari werd het grootste 
gedeelte van de opgehaakJe goederen door 5 
bestuursleden persoonlijk naar Roemenie ge
bracht WIJ mochten hierbij rekenen op een 25-
tonner van de firma BVT 

Daar de hulpgoederen blijven toestromen en 
gezien de vaststellingen die onze mensen ginder 
gedaan hebben in de bezochte klinieken, wordt een 
nieuwe zending georganiseerd rond half maart 
Hierbij zal vooral medisch materiaal meegenomen 
worden dat zal gekocht worden met het opgehaal
de geld Marcel Neyt 

25 JAAR VU IN WONDELGEM 
De VU-afdeling Wondelmgem vierde haar zilve

ren jubileum Die ging gepaard met een grootse 
viering die begon met een dankmis Daarna volgde 
een receptie met aansluitend een feestmaal in zaal 
De Nachtegaal 

De afdelingsvoorzitter Dirk Buys bracht hulde 
aan Antoine Maenhaut, één van de mede-oprich
ters van de VU in Wondelgem en na 25 jaar nog 
steeds bestuurslid In die tijdspanne bekleedde hij 
alle funkties en is bovendien nog aktief m andere 
Vlaamsnationale verenigingen Hij ontving enkele 

mooie geschenken terwijl vrouw Simonne even
eens in de hulde werd betrokken 

Gevat en kort bedankte Antoine voor de hulde 
HIJ wees nogmaals op de redenen die hem de stap 
naar de VU lieten zetten en sprak zijn bereidheid uit 
om te blijven meewerken 

Op de viering was ook partijsekretans Willy 
Kuijpers aanwezig HIJ had het over de problemen 
in Europa door een volksnationale bril gezien 

De feestavond liep uit en er werd nog lang 
nagekaart met vroegere schepenen en bestuursle-
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Het bestuur van de Wase Jonge Leeuwen kende te Sint-Niklaas de Leeuwepenning 1990 
toe aan TAK-verantwoordelijke Guido Moons (derde van rechts), (foto Deiro) 

WASE JONGE LEEUWEN ZETTEN 
TAK IN DE BLOEMETJES 

OOST-VLAANDEREN 
OOST-VLAANDEREN 

MAART 

30 ERTVELDE-EVERGEM: VU{JO) Evergem 
geeft een reisverslag met dia's van Roemenie. Om 
20u. in de Rieme-I(ring. 
30 SINT-AMANDSBERG: Om 1 gu.30 in Taverne 
St.Elooi, Antwerpsesteenweg: diavoorstelling over 
Skandinavië met reisindrukken uit Denemarken, 
Finland en Zweden, door Lucie Lefever. Org.: FW-
Sint-Amandsberg. 
31 GAVERE: Lentemaal. Om 19u.30 in feestzaal 
Willem Teil, Hundelsesteenweg 53 te Baaigem. 
Aperitef, Waterzooi of kalfsfrikassee, koffie en ge
bak aan 450 fr. Eregast Willy Kuijpers. Inschrijven 
bij bestuursleden van VU-Groot-Gavere. 
31 DE PINTE: Zaal Mieregoed. Om 18u. Etentje 
en gezellig samenzijn. Tafelrede door Peter De 
Roover (WB). 250 fr. p.p., inschrijven bij A. Van 
Effelterre (091.82.27.79). Org.: IJzerbedevaart-
werkgroep-VOS. 
31 AALST: Kaas- en wijnavond in St.Annakring, 
Roklijf te Aalst. Vanaf 19u.30. Volw. 280 fr., kind. 
150 fr. Org.: FW-Aalst. 
31 DEStELBERGEN: Geleid bezoek aan middel
eeuws kasteel van Beersel o.l.v. Walter Michels, 
konservator. Daarna geleid bezoek museum Felix 
De Boeck. Info: 091/55.67.91. Org. Dr. Goosse-
naertskring Destelbergen. 

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-Eeklo. 
3 SINT-NIKLAAS: FW-Vormingscyclus rond 
Vrouw en Vorming. Om 20u. in de Stedelijke 
Biblioteek, Reinaertzaal, H. Heymanplein. Panelle
den: Mevr. Vansevenant, Mevr. Bistmans. 
5 SINT-NIKLAAS: Strijdvergadering Aktiekomi-
tee Vlaanderen 90, om 20u. in Calfac van het Sint-
Jozet-Klein-Seminarie, Collegestraat. 
5 AALTER: Gespreksavond met gemeenschaps
minister Johan Sauwens voer het Vlaamse beleid 
voor openbare wereken. Om 20u. in zaal Pax, 
Kerkhofweg 1. Org.: Dr. Goossenaertskring Aalter. 

7 GENT: Met Vakbel naar het ADVN. Rondleiding 
is gratis en vangt aan om lOu. Inschrijven op 6 april 
bij J.P. Roosen (091/23.01.36). 
8 BRAKEL: Zaal Ceres, van 12 tot 14u. Zesde 
lentebuffet, voor vrienden en kennissen. Tafelrede
naar: Walter Luyten. Org.: VU-Brakel. 
8 SINT-NIKLAAS: 40ste Bormsdag in St.Jozef-
Klein-Semlnarie. Om lOu. Amnestiemis in Kollege-
kerk, met kunstzanger Pieter Vis en St.Niklaaskoor. 
Daarna Bormsgetuigenis door Wim Van Onckelen 
en Julien Verhulst. Jeugdontmoeting en tentoon
stelling. Org.: Bormskomitee. 
17 SINT-AMANDSBERG: Bezoek aan NAVO en 
Japanse toren per bus. Vertrek om 8u. Gemeente
huis. Terug rond 18u. Richtprijs: 300 fr. (bus), 100 
fr. (Japanse toren). Zo vlug mogelijk inschrijven bij 
L. Jdie (091/51.49.81 of 8.. Van Bocxstaele 
(091/22.87.63. 

21 ERPE-MERE: Eetfestijn VU-Erpe-Mere van 12 
tot 19U.30, zaal Zanzibar, Dorp in Erpe. 300 fr. p.p., 
kindennenu 150 fr. 

ZOEKERTJE 
— Vraagt dringend werk: Arbeider (tn.), geboren 
1969. Opleiding: schrijnwerkerij. Zoekt vrerk in 
omgeving van Aalst of Brussel. Kamerlid Daan 
Vervaert, tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref. 
900357. 

De vierde Leeuwepenning van de Wase Jonge 
Leeuwen werd te Sint-NIklaas uitgereikt aan de 
Wase TAK-verantwoordelijke Guido Moons. De 
uitreikingsplechtigheid werd bijgewoond door o.m. 
VU-kamerlid Nelly Maes, VU-senator Walter Pee
lers en Anton van Wilderode. 

WJL-sekretaris Bernd Van Besauw onderstreep
te dat de Leeuwepenning bedoeld is voor basiswer
kers die zich in het Waasland inspannen voor de 
Vlaamse bewustmaking. 

Paul De Belder, ondervoorzitter van het IJzerbe-
devaartkomitee (waarvan Guido Moons ook deel 
uitmaakt) stelde dat TAK de belichaming is van de 
spontane verontwaardiging over taaimistoestan
den. Hij prees de moed waarmee TAK is blijven 
aktie voeren, ook wanneer het daarbij alleen stond 
of zijn akties misbruikt zag door ekstreem-rechts. 

De Vlaams-nationale Studiedienst van het arron
dissement Dendermonde nodigde op 19 maart j . l . 
Toon Van Overstraeten en Louis De Lentdecker uit 
op het stadhuis van Dendermonde voor een debat 
rond het tema: ,,Repressie, amnestie... vijf-en-
veertig jaar later". Pol Van den Driessche was 
moderator. 

Het werd een boeiend debat voor ruim honderd 
toehoorders. LDL, vanuit zijn ervaringen als aktieve 
weerstander en als ooggetuige en verlaggever van 
nagenoeg alle belangrijke repressieprocessen, en 
TVO als één van de jongste Vlamingen die naar het 
Oostfront trok, gaven beiden hun visie op wat zich 
binst en vlak na de oorlog in Vlaanderen heeft 
afgespeeld. Zij wisselden ook uitgebreid van ge
dachten rond de (on)mogelijkheid tot het uiteinde
lijk nog (al dan niet) verlenen of bekomen van 
amnestiërende maatregelen vanwege de overheid. 

Het werd een open en eerlijk gesprek tussen 
twee mensen die blijkbaar mekaar al lang amnestie 
hebben verleend maar die er beiden evenzeer van 

Lieven Dehandschutter, voorzitter van de Wase 
Jonge Leeuwen, noemde TAK een radikale maar 
fundamenteel demokratische Vlaams-nationale ak-
tiegroep. Hij waardeerde het nonkonformisme van 
TAK. Het is volgens hem een misvatting de TAK-
tivisten als marginalen te bestempelen. De mees
ten zijn ook geëngageerd in de brede Vlaamse 
Beweging en in sociale of kulturele middens. 

VU-senator Walter Luyten had lof voor de TAK-
akties in Brussel en Vlaams-Brabant. TAK blijft 
volgens hem hameren op de grondregel voor de 
Europese eenmaking, ni. respekt voor de eigen
heid van elk volk. 

In zijn dankwoord waarschuwde Guido Moons 
voor elke misplaatste vorm van „euroforie" en 
spoorde hij aan tot deelname aan de nationale 
Vlaamse manifestatie op zondag 6 mei te Brussel. 

overtuigd zijn dat algemene amnestie in dit land er 
nooit komt. 

Belangrijk in die zin was de uitspraak van LDL 
„dat ingevolge de repressie het unitaire België 
definitief heeft opgehouden te bestaan". 

TVO van zijn kant bracht een zeer boeiende en 
stevig gedokumenteerde analyse van „een buiten
matige, anti-Vlaamse en anti-sociale repressie". Hij 
onderbouwde zijn stelling met heel wat interessant 
cijfermateriaal. Het talrijke publiek kreeg de kans 
om nog een aantal vragen te stellen. Vooral de 
vragen van een aantal jonge toehoorders naar de 
motivatie die elk van de twee in hun jeugd in twee 
tegengestelde kampen bracht gaven aanleiding tot 
een verhelderend verlengstuk van dit debat. 

De amnestiegedachte blijft blijkbaar ook heel wat 
jongeren in Vlaanderen nog steeds boeien. Een 
boeiend en leerrijk debat, elders voor herhaling 
vatbaar! 

Welter Peeters 

BOEIEND AMNESTIEDEBAT 
TE DENDERMONDE 
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VU-ARR. AALST 
VOOR PROPERE 
DENDER 

leder gezin in het arrondissement Aalst kreeg 
onlangs een aanslagbiljet toegezonden in verband 
met de „Heffing van liet Vlaams Gewest ter be
scherming van de oppervlaktewateren tegen ver
ontreiniging". 

De Volksunie van het arrondissement Aalst eist 
van gemeenschapsminister Kelchtermans dat de 
opbrengst van deze milieubelasting zou besteed 
worden aan de zuivering van de Dender, de meest 
ver- en bevuilde waterloop. 

De belangrijkste vervuilende bedrijven respekte-
ren de afspraken niet. Daarenboven blijven de 
meeste landelijke gemeenten in gebreke wat be
treft het rioleringsnet, met als gevolg open, stinken
de grachten. 

De VU van het arrondissement Aalst vraagt 
daarenboven aan de gemeenschapsminister van 
Leefmilieu de nodige fondsen ter beschikking te 
stellen om het totale rioleringsplan te realiseren. 
Daarbij geeft de VU-arr. Aalst aan volksvertegen
woordiger Jan Caudron de opdracht een voorstel 
van dekreet bij de Vlaamse Raad in te dienen, 
houdende sanering van verontreinigde landelijke 
beken door middel an kleinschalige alternatieve 
waterzuiveringstechnieken op initiatief van ge
meentebesturen. 

WEREN VAN 
TROPISCH HOUT 
TE SCHILDE 

Met meerdere ingebrachte punten vanuit de 
oppositie op de gemeenteraadszitting van 15 maart 
j . l . kwam ook punt 21 aan de dagorde, verdedigd 
door VU-raadslid Marita Schadick: „ Weren van het 
gebruik van tropisch hout in onze gemeente". 

Door verschillende organisaties (NCOS, Broe
derlijk Delen) werd een aktie op touw gezet: „Red 
het Tropisch Regenwoud". 2b werden in Vlaande
ren alléén al 620.000 handtekeningen ingezameld. 
Met géén tropisch hout in onze gemeente hoopt 
men de mandatarissen te kunnen bewegen om het 
gebruik van tropisch hout in officiële en aanverwan
te gebouwen drastisch te verminderen. 

Het werd een gunstige stemmenuistlag met 25 
op 25 punten. Toegegeven, zetelend in oppositie is 
dit niet zo'n gewoon voorvalletje. Voornaamste Is 
dat ook vanuit Schilde het Tropisch Regenwoud 
voor een deeltje kan beschermd worden. 

Met punt 23 op de dagorde: „Opleiding Gemach
tigde Verl<eersopzichters" kreeg ons raadslid Mari
ta ook de wind in de zeilen. Na zovele jaren inzet 
omtrent dit punt mag nu de opleiding een waar 
sukses heten, mede door de daadwerkelijke inzet 
van onze nieuwe adjunkt-kommissaris die ons 
raadslid terdege steunde, mogen wij nu fier zijn op 
125 leerkrachten en ouders die deze opleiding 
volgden. Er rest nog de school Mariadalinstituut-
Schilde die in april de opleiding krijgt. En zo kunnen 
weldra onze Gemachtigde \^rkeersopzichters aan 
de slag en dit ter bescherming van de schoolgaan
de jeugd. 

Volhouden en doordoen en dan lukt het wel, al Is 
het na zovele jaren inzet. 

MAART 

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. 850-8808850-84 t.n.v.V.A.G. vóór 23/3, of tel. bij 
K. Geens (014/58.04.42) J. Sels (014/58.20.89) en 
H. Verachtert (014/58.23.51). Org.: Vlaamse Aktie-
groep Geel. 

APRIL 

2 AARTSELAAR: Roemenië-avond met Willy 
Kuijpers. Met filmopnamen. Om 20u. in taveerne 
Rodenbach, Kapellestraat 19. Inkom 50 fr. Org.: 
VUJO-Aartselaar. 
2 BERCHEM: Naar tentoonstelling in Slnt-NI-
klaas „Tussen Heks en Heiligen". Vertrek Ber-
chem-statie met trein ong. 12u.45. Gids voorzien. 
Iedereen welkom. Org.: FW-Berchem. 
3 BERLAAR: Spreekbeurt door senator Walter 
Luyten over de gebeurtenissen in de Sovjet-Unie. 
Zaal Kinderland (aan de kerk). Met getuigenis van 
mevr. Gailiute uit Litouwen. Aanvang 20u. 
5 MECHELEN: Eenmalige vertoning langspeel
film Romero, in organisatie van Rodenbachkring 
Mechelen. Info: 015/21.07.23. 

5 LIER: Drankvoorstellingsavond. Om 20u. in het 
VNO Berlarij 80 te Lier. Inkom 50 fr. Org.: FW-Lier-
Koningshooikt. 

6 KONTICH: Jongerengebeuren distrikt Boom-
/Kontich m.m.v. VUJO. Zaal d' Ekster om 20u. 

7 ANTWERPEN: Protestwandeling langs de 
kade „voor een schone Schelde". Vertrek 14u. aan 
Metallurigle 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). 

18 DESSEL: Brusseldag van VUJO-Dessel. 
19 MOL: Studieavond over streekpers, in zaal 
Malpertuus om 20u.30. org.: VU-Mol 
20 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u.30 in Ka-
pellekeshoef: Vice-eerste minister Hugo Schilts 
over de Toekomst van Vlaanderen. Org.: SMF-
Kempen-Limburg. 

20 SCHOTEN: Voordracht door Grete Siemens-
Moortgat over Chinese filosofie. Om 20u. in Kultu-
reel Centrum, Kasteel van Schoten. Inkom FW-
leden, CC, 100 fr., niet-leden 150 fr. Org.: FW-
Schoten. 

GESLAAGD LEDENFEEST TE LAAKDAL 
Op 3 februari 1990 had in zaal Sint-Lambertus te 

Eindhout het jaarlijks ledenfeest van de VU-Laak-
dal plaats. Naast de traditionele discobar was er dit 
jaar een ekstra-muzikale omlijsting. 

De groep Zakdoek bracht op haar eigen gekende 
wijze de stemming in de zaal. Hun optreden tijdens 
de maaltijd en ook nadien, werd ten zeerste ge
waardeerd door de 200 aanwezige VU-leden. Ook 
het eten, klaargemaakt door ons OCMW-raadslid 
Eric Boeckmans en zijn echtgenote, geholpen door 
de rest van het VU-bestuur, werd evenzeer gepre

zen. Wij venwachten (en hopen) dat volgend jaar 
veel mensen gaan terugkomen indien we dezelfde 
kwaliteit op het programma van ons ledenfeest 
plaatsen! 

Tijdens deze avond, die over heel de lijn als een 
sukses mag beschouwd worden, sprak senator 
Rob Geeraerts over zijn taak als mandataris binnen 
de partij en over zijn inzet voor de streek en de 
gemeente. 

Afspraak volgend jaar op zaterdag 2 maart 1991! 
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DE LMK: DE LOZINGEN 
MOETEN OPHOUDEN 

Reeds 35 jaar duren de giftige lozingen in de 
Laak, waardoor niet alleen de Laak, maar het hele 
Nete-bekken vergiftigd wordt. 

Reeds 15 jaar duren de akties tegen deze lozin
gen. 

De VU erkent dat de bedrijven van Tessenderio 
en Kwaadmechelen inspanningen gedaan hebben 
om de hoeveelheden aan giftige elementen in het 
afvalwater te verminderen, maar anderzijds stellen 
wij vast dat de huidige afvalwaters nog steeds 
totaal ongeschikt zijn voorlezing in oppervlaktewa
ters. 

De zout-koncentratie is dermate hoog (15 gram 
per liter) dat alle leven in de betrokken beken en 
rivieren onmogelijk is. Bovendien blijft de hoeveel
heid geloosde cadmium en radioaktiviteit erg hoog. 

STOP! 

Steeds heeft men gesteld dal de koliektor de 
oplossing voor de problemen zou brengen. Recent 
werd door de minister van Leefmilieu besloten een 
deel van de koliektor te gaan gebruiken voor 
transport van drinkwater tussen Viersel en Antwer
pen. 

Aangaande het eventueel gebruik van de koliek
tor voor het transport van het afvalwater van 
Tessenderio Chemie naar de Schelde nam hij 
echter nog steeds geen beslissing. 

Voor ons hoeft de koliektor niet gebruikt te 
worden. Alleen stellen wij dat de lozingen in de 
Laak van afvalwater dat ongeschikt is voor opper
vlaktewater dient gestopt, met of zonder koliektor. 

In Antwerpen is verzet gerezen tegen lozing via 
de koliektor van het afvalwater in de Schelde. 
Indien de wetenschappelijke argumenten daarvoor 
juist zijn, gaan wij akkoord met deze bezwaren, 
maar wij stellen dan wel zeer uitdrukkelijk; Indien 
het afvalwater van Tessenderio Ctiemie ongeschikt 
is voor lozing in de Schelde, dan is dat zeker het 
geval voor lozing in de Laak. De Laak en de Nete 
zijn veel kleiner dan de Schelde en kunnen dus 
zeker minder vervuiling verdragen. 

Uit het rapport dat wij bemachtigden naar aanlei
ding van de beslissing over het gebruik van de 

koliektor voor drinkwater blijkt o.a. dat de lekverlie
zen 82 kubieke meter per dag bedragen, hetgeen 
erg veel is, ook al is het slechts 1/500ste van de 
lozing van Tessenderio Chemie en ook al lekt er 
momenteel via de Laakbodem, de Netebodem en 
eventuele overstroomde gronden veel meer weg 
naar de grondwaters. De kosten op de kollektorpijp 
te herstellen zouden 2,5 miljard bedragen. 

Bijzonder erg vinden wij de tekst in het rapport: 
Tessenderio Chemie wenst geen veranntwoorde-
lijkheid over de koliektor te dragen... (Na 25 jaar 
gezever over deze koliektor had er toch al een 
betere afstemming tussen overheid en bedrijf kun
nen zijn stellen wijl). 

Verder stelt Tessenderio Chemie boudweg: Wij 
hebben geen ekonomisch verantwoorde metode 
om het zoutgehalte van het afvalwater te verminde
ren! 

Dit komt gewoonweg neer op een blijven lozen 
van het zoute afvalwater in de Laak, hetgeen wij 
niet langer aanvaarden. Dat de minister voor Leef
milieu nog langer zijn medewerking verleent aan 
deze situatie Is eveneens onduldbaar. 

De VU van de Kempen eist een onmiddellijke 
oplossing voor het probleem. Wij hebben lang 
genoeg positief meegedacht. De maat is nu vol, er 
moet eindelijk gestopt worden met de lozingen. Wij 
willen geen gehakketak meer over kollektortje-ja en 
kollektortje-nee, wij willen gewoon een leefbare 
Laak en Nete. Onze akties zullen niet meer zo 
vreedzaam blijven als vroeger. De lozingen van 
Tessenderio Chemie druisen in tegen alle Europe
se richtlijnen inzake oppervlaktewateren, dus hoe
ven onze akties ook niet meer in de zachte sfeer te 
blijven. Wij zullen alles in staat stellen om de 
lozingen te stoppen en vragen daarvoor de hulp en 
de steun van de bevolking. Enkel indien de aktie 
opgedreven wordt zullen wij een propere Laak 
krijgen. 

Vandaag beginnen wij reeds met het afsluiten 
van de lozingspijp. Andere akties kunnen volgen, 
zachte en minder zachte! 

Namens VU-Kempen, 
Rob Geeraerts, senator 

REDT DE SCHELDE 

In het kader van de aktie „Redt de Schelde" 
organiseert de werkgroep Vlaanderen 2000 op 
zaterdag 7 april een kadewandeling langs de 
oevers van de stroom. Men vertrekt om 14 uur aan 
de Metallurgie in Hoboken, A. Greinerstraat en zal 
tegen 16 uur aakomen op het Steenplein in Antwer
pen. Hierwordt het kunstwerk ,,Scaldis Spiscis", 
van de kunstenaar Lieven D'Haese onthuld, het 
stelt een dode visgraat voor. De nodige animatie 
wordt voorzien. Er is busvervoer om terug te keren 
naar het vertrekpunt. 

K 
Deze aktie kadert In het protest tegen de schan-

delige vervuiling van de Schelde. Onze beken en 
rivieren zijn open riolen geworden die enorme 
hoeveelheden vuilnis en gif In zee lozen. Hierin is 
geen leven meer mogelijk. Het grondwater is bijna 
overal ondrinkbaar geworden. Onze watervoorzie
ning komt ernstig in het gedrang. De volksgezond
heid en de toekomst van onze kinderen wordt 
bedreigd. Het monument moet een permanente 
aanklacht zijn tegen de vervuiling van de Schelde. 

VU EN 
TESSENDERLO 
CHEMIE 

Tijdens een blitz-aktie, opgezet door sena
tor Rob Geeraerts in samenwerking met het 
arrondissementeel VU-bestuur, werd de lo
zingspijp van Tessenderio Chemie dichtge
draaid. Deze pijp loost enorme hoeveelheden 
(tientallen miljoenen liters per dag I) zeer zout 
water in de Grote Laak, waardoor heel het 
Laak- en Netebekken vergiftigd wordt. 

De aktie werd gevoerd door senator Gee
raerts, de provincieraadsleden Frans Teuw-
kens en Staf Driesen, de gemeenteraadsle
den Lillane Tops uit Geel, Viviane Van Dijck, 
Patrik Vankrunkelsven, Freddy Jans en Ludo 
Helsen uit Laakdal, Cis Anthonis uit Heren-
tals. Marcel Carpentier en Herman Hermans 
uit Arendonk, Jef Thys en Wilfried Draulans 
uit Westerio, Luc Beyens uit Meerhout en 
nog vele VU-beotuursleden uit verschillende 
afdelingen, o.a. uit Turnhout. 

Het was dus echt een aktie vanuit de VU 
van de hele Kempen. 

Rob Geeraerts zaagde met een ketting
zaag de vergrendeling van de lozingskraan 
over, waarna hij samen met Patrik Vankrun
kelsven de kraan dichtdraaide, waardoor de 
lozing stopte. Welke de gevolgen zullen zijn, 
dient afgewacht. In elk geval mag Tessender
io Chemie nog meer van dergelijke akties 
ven/vachten, want ons geduld is definitief ten 
einde. De Laak en die Nete moeten weer 
zuiver worden. 

De aktie gebeurde op dit moment omdat 
deze week de beslissing genomen werd door 
minister Kelchtermans om een deel van de 
afvalkollektor te gaan gebruiken voor drink
watertransport, zonder dat er duidelijkheid 
gegeven wordt over een eventueel gebruik 
van de koliektor voor afvoer van het zoute 
afvalwater van Tessenderio Chemie. Wij vin
den dit een kwalijke zaak, omdat daardoor de 
lozingen in de Laak dreigen vereeuwigd te 
worden, hetgeen wij niet kunnen dulden. Wij 
willen zuiver water nu! 

VERVUILING REEDS IN FRANKRIJK 

Op zondag 11 maart hield Vlaanderen 2000 
reeds een protestaktie aan de bron van de Schelde 
in het Noordfranse plaatsje Le Catelet. Op honderd 
meter van haar bron wordt de stroom al zwaar 
vervuild door een beek. 

Om haar akties tegen de vervuiling van de 
Schelde te financieren geeft de werkgroep post
kaarten uit met een afbeelding van het „dode 
visgraatmonument". Deze kaarten kosten 50 fr. en 
zijn te bekomen bij Arnold Peeters, Thaliastraat 14 
te 2600 Berchem, tel. 03/322.20.14 of door over
schrijving van het overeenkomstige bedrag op rek. 
nr. 001-2065593-54 met vermelding „Postkaarten 
Schelde". 

Luc Van den Weygaert 

„Vlaanderen 2000" aan de bron van de 
vervuilde Schelde (foto Fik) 
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BROEKZELE 
In de pers lazen we deze week „Het 

hoofdstedelijk gewest is op zoek naar een 
eigen grafisch symbool, waarvoor de hoofd
stedelijke eksekutieve dan ook een wedstrijd 
uitschrijft met 350.000 fr. voor de winnaar". 

Het schoonste bewijs dat er, buiten Man
neken-Pis, niets tipisch Brussels bestaat; er 
zijn alleen Vlamingen en Walen, en België is 
het enige land ter wereld dat de stommiteit 
begaat, van de Stad een Gewest te maken. 

S. E., Gent 

AMNESTIE 
Op 6 maart zongen 2 Vaganten voor een 

80-hoofdig publiek in „De Valk" te Leuven. 
Mooie muziek. Minder mooie inleiding, 
soms! Want (eens te meer!) — zoals TAK — 
hield een Vagant het publiek dé kwakkel van 
't jaar voor dat Amnesty International tégen 
Amnestie zou zijn. Elkeen die wat aktief is, 
weet dat Al, omschreven en beperkt door zijn 
statuten, zich enkel mag bezig houden met 
het lot van geweldloze gewetensgevange
nen, overal in de wereld. Noch min noch 
meer. Wie dat anders voorhoudt denkt te 
weinig of helemaal niet na. Spijtig voor de 
Vaganten én voor Al én voor Amnestie. 

K.K., H. 

BELGISCH VISUM 
Westeuropese politici van alle kleuren 

doen de voorbije weken aan politiek ontwik-
kelingswerg in Oost-Europa: maken er films, 
delen er geschenken uit, houden opgemerk
te tussenkomsten op hoog niveau, m.a.w. 
willen hun politieke familie helpen. 

Hebben die heren ooit een bezoekje ge
bracht aan de Belgische ambassades al
daar? Dan zouden ze vernemen hoe moeilijk 
het de Oosteuropese mensen gemaakt wordt 
om een Belgisch visum te bekomen: wacht
tijd minstens 4 a 6 weken; prijs: 1/3 maand-
weddel 

Eventjes vergelijken: een visum voor Oost-
Europa bekomt men hier op één of twee 
dagen voor 500 è 800 fr. 

Flor Vanrusselt, Borgloon 

REKLAMETAAL 
Aansluitend op de lezersbrief over de 

Franse bijsluiter in een doos Bioform SKP 
600 (produkt van Boodt Natural), kan ik alle 
Vlamingen misschien ook waarschuwen, als 

ze beroep mochten doen op de Franse 
Dienst voor Toerisme te Brussel. Die mensen 
kunnen wel reklame maken voor hun land in 
een Vlaams tijdschrift (Knack), maar wie om 
dokumentatie vraagt krijgt folders met Fran
se, Engelse, Duitse, Italiaanse en Spaanse 
tekst. 

Ik heb natuurlijk alles onmiddellijk terug 
gestuurd met de vraag om enig respekt voor 
de taal van ongeveer 20 miljoen Europea
nen. 

De volgende morgen kreeg ik een tele
foontje met verontschuldigingen. „Neder
landstalige folders zijn uitgeput en moeten 
van Amsterdam komen...", zei de dame in 
haar „beste" Nederlands. 

Da's nogal logisch! In heel Brussel of 
omstreken zijn immers geen mensen te vin
den die een Franse tekst kunnen vertalen, 
laat staan een Nederlandstalige folder kun
nen samenstellen! 

Voor kardinaal Mercier was het Neder
lands geen universiteitstaai... Voor de Fran
se Dienst voor Toerisme is het blijkbaar ook 
geen reklametaal! 

Ondertussen zijn er 2 è 3 maanden ver
streken... zijn de drukkers in Nederland in 
staking??? 

Gilberte Vets, Keerbergen 

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

VAND 
EN 

ER ELST 
JORISSEN 

Hendrik Elias doet in zijn ,,Geschiedenis 
der Vlaamse Gedachte" zeer goed uitkomen 
dat de rechtmatige ontvoogding van ons volk 
haast voordurend studies in de diepte over 
de noodzaak van de Vlaamse beweging 
heeft gemist. 

Niettegenstaande dat eigenaardig gemis 
is Vlaanderen toch geraakt waar het nu staat. 

Als ooit een studie verschijnt, enigszins goed 
uitgediept, over de rol die de stichters van de 
Volksunie hebben gespeeld, zal opvallen dat 
het voor Vlaanderen een gelukkig toeval was 
dat Frans Van der Eist en Wim Jorissen 
elkaar hebben gevonden. 

Bij de stichting van de VU hebben ze, 
naast een paar aktuele problemen van toen, 
zich gewoöfl.beperkt tot één belangrijk punt: 
federalisme als enige kans voor een zo 
uitgebreid mogelijke autonomie. Dit leiding
gevend tweespan heeft altijd alles uit het 
partijprogramma blijven weren dat volgens 
hen onbereikbaar of nog niet aktueel was. 

Dank zij de doortastende inzet van deze 
twee stichters en dank zij de noodzakelijke 
inzet van hun medewerkers staan we nu 
sedert verleden jaar met een Vlaanderen met 
een begrensd gebied, waar alleen onze taal 
officieel is. 

Zij voerden met dat werk zo goed mogelijk 
het testament uit van onze frontsoldaten. 
Voor de verdere afwerking van het nieuwe 
Vlaanderen wordt beroep gedaan op hen, die 
zich buiten de politiek blijven inzetten voor 
hun volk. 

Hun werk, het werk van de Vlaamse bewe
ging nu moet zo nuchter en doelbewust 
mogelijk worden uitgevoerd. Er zijn op de 
bedreigde plaatsen waar de franskiljonse 
unitaristen een bres willen slaan in onze 
grenzen, individuel en zo nodig vruchtbare 
groepsakties (zoals bv. door TAK) nodig om 
het aan de Walen duidelijk te maken dat wij 
ons gebied hebben zoals zij het hunne. 

Ingevolge de rampzalige toegevingen van 
PW, CVP en SP in 1970 kan onze meerder
heid bij onderhandelingen niet meer spelen. 
Maar voor alles wat tot ons gewest en tot de 
Vlaamse gemeenschap in Brussel behoort 
zijn onze mandatarissen alleen bevoegd. 

F. Habitans, Schaarbeek 

BIJNA KERNRAMP! 
Het stoort me al een hele tijd, dat ook de 

VU meedoet aan het opbod van alarmerende 
berichten over alles wat gaat over kernener
gie. Ook nu weer i.v.m. een ongeval met een 
vrachtwagen die een kontainer vervoerde 
gevuld met splijtstof-elementen: 

1. voor een kern-ramp is er een kernreaktie 
nodig, en die kon hier niet gebeuren; 

2. de gebruikte kontainer is in veiligheid 
getest voor botsingen met een trein tegen 
160 km/u.: die mag dus van heel wat hoger 
vallen dan enkel af te schuiven van een 
tientonner! 

De oversensibilisering van het publiek 
voor alles wat met kernreakties te maken 
heeft, is veelal een gevolg van nonsens, 
overdrijvingen en vooral gebrek aan kennis 
of vorming. Er zijn heel wat meer milieu- en 
mensbedreigende aktiviteiten, waarover we 
zwijgen omwille van ekonomie, werkgele
genheid en eigen komfort! 

Dr. P.W. Heidbüchel, Blenden 
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De redaktie ontving opnieuw tal van 
brieven aangaande het VNJ. Veel lezers 
voeren dezelfde argumenten aan zodat de 
redaktie zo vrij was enkel deze brieven te 
weerhouden die nieuwe elementen in de 
disküssie aanbrengen. 

VNJ (4) 
Met verontwaardiging wens il< te reageren 

op de brief van J. Verschooren uit Bras-
schaat (WIJ, 16 maart j.l.)-

Als gewezen VNJ-leider doet het me pijn 
zull<e nonsens te moeten lezen in WIJ. Zuli< 
proza hoort thuis In Humo of De Morgen. 
Velen binnen de VU hebben op de een of 
andere manier te maken gehad met het VNJ, 
of werken er nog aan mee. Binnen het 
arrondissement Antwerpen en ook daarbui
ten, ken ik vele personen die dankzij het VNJ 
nog steeds meebouwen aan een Vlaamse 
Staat. Verschooren moet dus opletten met 
z'n stelling dat al deze VNJ-simpatisantën 
maar moeten aansluiten bij het Blok. 

Het VNJ Is Inderdaad een jeugdbeweging 
waar stijl en orde nog belangrijke waarden 
zijn en waar de kinderen een Vlaams Natio
nale vorming wordt meegegeven. Dat is ook 
de reden waarom mijn kinderen aan deze 
jeugdbeweging meewerken en waarom ik
zelf en m'n echtgenote hen door dik en dun 
blijven steunen. 

Luk Lemmens, 
Oud VNJ-Schaarleider, 

vu-voorzitter Wilrijk 

VNJ (5) 
Ook in Hamme Is er een bloeiende VNJ-

afdeling. Mijn beide zonen zijn er medestich
ters van en nog steeds aktieve leiders. Ook 
de afdeling Wetteren werd mede onder haar 
Impuls opgericht. 

Het VNJ is een jeugdbeweging nóch van 
de Volksunie, nóch van het Vlaams Blok 
nóch van enige politieke partij. Het VNJ is 
een jeugdbeweging die wél nog een bood
schap heeft aan het Vlaams-nationalisme. Zij 
bestaat uit jonge Vlaams-nationalisten die 
fier zijn dat te zijn. Zij werven, motiveren en 
vormen jonge Vlamingen, op bazis van het 
Vlaams-nationaal ideeëngoed, dat In scho
len en andere jeugdbewegingen al lang niet 
meer aan bod komt. 

Zij doet dat volgens de geëigende meto
des van de jeugdbeweging, ais jonge men
sen los en zelfs v\Qrs van de beperkende 
wetmatigheid van de partijpolitiek. 

Zij laten de etiketten die de heer Verschoo
ren hen opplakt voor zijn rekening. 

Volgens de heer Verschooren moet ook ik 
nu konsekwent zijn en aansluiten bij het 
Vlaams Blok. 

Behoort de voorzitter van VU-Brasschaat 
misschien ook tot die kaders die tot hun 

ontgoocheling moeten vaststellen dat hun 
kinderen, vla de huidige onderwijsmetodie-
ken en via andere jeugdbewegingen en 
jeugdklübs Agalev-kiezers geworden zijn? 

Walter Peetere, senator 
Hamme 

VNJ (6) 
Persoonlijk hoop ik dat het VNJ nog lang 

„marcheert", Vlaams-nationaal gericht, 
maar zonder bindingen met om het even 
welke partij. 

E. Croes, Mortsel 

VNJ (7) 
Tegenover de bewering dat het VNJ Ideo

logisch venwijderd Is van de VU, had ik graag 
gesteld dat. Indien de VU wat meer aandacht 
had geschonken aan de Vlaams-natlonale 
jeugd, zij nu waarschijnlijk over een jong 
degelijk gevormd kader zou beschikken in 
plaats van de huidige diepe malaise door te 
maken. 

Tot slot nog dit, zouden we ais Vlaams
nationalisten over alle meningsverschlilen 
heen, er niet beter aan doen ons te richten 
naar de bede uit het,,Gebed voor het Vader
land": „Heer, laat het prinsenvolk der oude 
Nederlanden niet ondergaan in haat, In broe
dertwist en schande". 

Koen Bultinck, 
VNJ-verantwoordelijke W.-VI. 

VNJ (8) 
Het VNJ is radikaal en gedisciplineerd, en 

dan ? Ik zou zeggen: goed zo I Wij spreken 
hier toch over een jeugdbeweging en geen 
politieke partij. Ik ken tientallen eerlijke jon
gens en meisjes die hun Vlaams-natlonale 
vorming al spelend en dan weer ernstig 
hebben meegekregen in het VNJ en die nu 
ook In de VU op VU-bestuurlijk en gemeente
lijk vlak hun verantwoordelijkheid hebben 
opgenomen. Er zullen er ook wel in het 
Vlaams Blok zitten. 

Het VNJ kan en wil in geen geval zijn 
oudere leden dwingen of aanzetten voor 
gelijk welke partij te stemmen: dat zou pas 
ondemokratlsch zijn! 

MIeke Van de Wouwer-De Houwer, 
Mortsel 

VNJ (9) 
Stoort het lezer Verschooren dat het VNJ 

nog steeds een uniform draagt? 
Dat er van zijn leden orde en stijl venvacht 

wordt? 

Als dhr. Verschooren hiermee militaris
tisch, racistisch, en antl-demokratisch be
doelt, is dit een eretitel. 

Ondanks dhr. Verschooren blij ik trouw 
aan het VNJ en de VU. 

Roland Bollaerts, Mortsel 

VNJ (10) 
Men kan een individuele mening hebben 

over bepaalde niet-partijpolitleke Vlaams-na
tlonale organisaties maar de VU-bestuursle-
den en de VU-mandatarlssen hebben de 
plicht om te bundelen en niet om af te stoten. 
En het is zeker fout van een afdelingsvoorzit
ter om de VU-leden voor het hoofd te stoten 
die kinderen bij het VNJ hebben. Iedereen is 
bij ons welkom die het goed meent met 
Vlaanderen en die akkoord is met het pro
gramma van de VU. 

Bovendien Is het nu eenmaal zo dat de niet 
partijpolitieke Vlaams-natlonale organisaties 
het veel gemakkelijker hebben om zich radi-
kaler op te stellen. Dit Is niet alleen de 
werkelijkheid die we moeten inzien, maar we 
moeten ook toevoegen dat dit hun taak is. 

Johan Vandewalle, Mortsel 

VNJ (11) 
De brief van dhr. Verschooren zou me niet 

storen — ons heer moet van ieder zijn getal 
hebben — ware het niet dat hij zich de 
voorzitter van een VU-afdelIng noemt. 

Ik dacht dat een goede voorzitter als een 
echte familievader In een geest van pluralis
me en verzoening zijn afdeling dient te 
leiden. 

Hugo Verhelst, Wilrijk 

GRIJZE GROEI 
In het omslagverhaal De Grijze Groei (Wij 

van 23 maart) doet men er fout aan de 
tematiek van de senioren enkel te stellen in 
termen van verzorging, inkomsten, betutte
ling. 

Voor de senioren In het algemeen en in het 
biezonder voor de jong- en vroeg-gepensio-
neerden gelden ongetwijfeld een aantal kwa
litatieve gegevens waanroor een goed beleid 
,,voor het eerst in de geschiedenis van de 
mensheid" — dit citaat Is niet van ondergete
kende — ook oog moet hebben. 

In dit verband zou een hulde-groet passen 
aan de vaandeldragers van de Universiteit 
voor de Derde Leeftijd die in de meeste 
stedelijke kernen van Vlaanderen een stevi
ge poot aan de grond heeft en op het stuk 
van de kwalitatieve voorzieningen ten behoe
ve van de senioren het laatste woord nog niet 
heeft gezegd. 

G. Van In, Brugge 
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HannMEMiinM 

NV BERT Cars e n T r u c k s 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Te l . : 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, vractitwagens 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 

migrostraal 128 
-^ 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

OEVRIESE 

baron ruuttclaan 78 
8520 brugge 4 

baan brugge aostkamir 
^w 050/35 74 04 A • 

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 villa s 

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 — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



DE 
9é 

KLEDINGSZAAK 
VOOR HET 

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

t % 

Dagelijks open \dn 9 tot 18 u VRIJDAGAVOND FEEST 
EN KOOPAVOND MET TRENDMODESHOW VAN DE 
•yOlNG FASHION CLUB OPEN TOT 21 U Zon en 
teestdaeen eesloten VTBO\/AB 

het modehart 
van België 

Al 2 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 


