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Weet u hoe u morgen meer 
kan krijgen dan de prijs die vandaag 

Geld beleggen U kan er 
uw hoofd over breken Of u kan 
naar de Kredietbank stappen voor deskundig advies Want be 
leggen betekent op de eerste plaats overleggen De KB adviseurs 
gaan samen met u na over welke mogelijkheden u beschikt 
welke uw behoefte aan snel beschikbare liquiditeiten is welke 
risico s u kan nemen welk rendement haalbaar is enz Het ant 
woord op deze vragen leidt naar een beleggingsadvies dat exact 
voldoet aan uw behoeften 

Daartoe beschikt de KB over een brede waaier van 
beleggingsmogelijkheden depositoboekje termijndepositoreke 
ningen kasbons beleggingsfondsen sicavs obligaties aandelen 
opties vastgoedcertificaten goud Dit ruime aanbod waarbinnen 
de KB steeds weer nieuwe produkten ontwikkelt stelt u in 
staat een zorgvuldige beleggingsstrategie op te bou 
wen De ideale portefeuillesamenstelling zal voor elke 
belegger verschillen Wie bijvoorbeeld meer te beleggen 
heeft kan grotere risico s nemen Wie elke nacht wakker 

op zijn hoofd staat'. ? ligt als de beurs eens wat mm 
der presteert kan beter met te 

veel aandelen opnemen Enzovoort 
Voor elke belegger geldt echter een gulden regel 

leg met alle eieren in een korf Ook hieraan komt de KB uitste 
kend tegemoet Met haar KB beleggingsfondsen In zo n fonds 
belegt u met meerdere personen in meerdere soorten effecten 
Zo kan u ook met vrij beperkte middelen uw beleggingen sprei 
den en profiteren van het deskundig beheer door de beleggings 
specialisten 

Rekening houdend met het beleggingsklimaat en ge 
heel op uw maat stelt uw KB adviseur voor u een zogenaamde 
fondsenportefeuille samen die bestaat uit diverse KB fondsen 

Op die manier vindt de KB voor elke belegger groot of klem 
beginnend of ervaren actief of passief risicomijdend of 

_ _ durver een passende beleggingsformule Als u dus denkt 
' ^ f l " ^ aan beleggen dan hoeft u alvast met te piekeren over 
^ ^ • # welke bank u het best binnenstapt 

Beter met de bank van hier. 



EERST DIT 

DE KONINKLIJKE 
WEIGERING 

IDDEN het paasreces dat in Wallonië een weel< 
eerder dan in Vlaanderen begonnen is l<wam 
als een donderslag de mededeling dat Boude-
wijn weigert zijn koninklijke handtekening te 
zetten onder de wet die zwangerschapsafbre
king in België toelaat. Helemaal een verrassing 
is de mening van het staatshoofd niet want in 
tal van toespraken had hij herhaaldelijk zijn 
afkeer voor abortus laten bijken. 

Boudewijn verschoont zijn weigering door 
gewetensnood en verantwoordt zijn standpunt 

in een brief aan de regering vergezeld van de eis deze aan de 
verenigde Kamers voor te lezen. De leden van het kernkabi
net hebben daarop herhaaldelijk met de koning gesproken 
om hem te overtuigen van de moeilijke toestand waarin het 
bestuur van dit land aldus was terechtgekomen. In één adem 
heeft het staatshoofd de regering gevraagd een oplossing te 
zoeken opdat de goede werking van de parlementaire demo-
kratie zou gewaarborgd blijven. Omdat hij zich bewust is van 
de toestand vroeg de koning een blijvende oplossing te 
zoeken voor gelijkaardige voorvallen in de toekomst. 

Beseffend in welke verwarde toestand het bestuur van dit 
land aldus is geraakt heeft het kernka
binet gepoogd de koning te overtuigen, 
hoge kerkelijke en wereldlijke gezags
dragers werden zelfs ingespannen, 
maar de koning wou van geen wijken 
weten. Daarop heeft het kernkal)inet 
voorgesteld de onmogelijkheid van de 
koning om te regeren toe te passen, 
wat dan ook is gebeurd. 

Dat de koning zijn gewetensnood 
laat spreken is zijn volste recht, het kan 
echter niet dat het staatshoofd, dat 
regeert bij de macht van de volksverte
genwoordiging, een bij meerderheid 
goedgekeurde wet negeert. Het gevaar 
dat dit land aldus in een nieuwe ko-
ningskrisis zou belanden is niet denkbeeldig. 

Duidelijk blijkt dat de omgeving van de koning steeds meer 
en meer een gesloten kring wordt, het is begrijpelijk dat men 
zich daarover in politieke kringen zorgen maakt. Te meer daar 
de bij grondwet vastgelegde verhouding tussen regering en 
vorst, gegroeid sinds hij veertig jaar geleden na een verwarde 
periode zijn vader opvolgde, een aanvaardbare konsensus 
was geworden. De vorst heeft zich daar steeds angstvallig 
aan gehouden. 

Deze vaststelling is niet nieuw en wordt steeds meer en 

werd herhaaldelijk het ondenwerp van studiewerk. Er zijn 
voorbeelden van koninklijke tussenkomsten uit het verleden, 
maar deze pasten steeds in een klaargemaakt scenario. 
Thans lijkt het erop dat de koning uit eigen beweging heeft 
gehandeld, wat op een wending wijst. 

Ondertussen gebeurde met de goedgekeurde wet wat er 
diende te gebeuren, de ministers hebben deze wet wet laten 
worden door ze te ondertekenen en te laten verschijnen in het 
Staatsblad, daarbij de uitspraak van de volksvertegenwoordi
ging eerbiedigend. 

Wanneer de koning zich als persoon in geweten niet kan 
verzoenen met een wet dan verdient dit alle begrip, grondwet
telijk echter liggen niet zoveel uitwegen klaar; ofwel moet het 
staatshoofd beslissen dat er een einde gekomen is aan het 
principe dat de koning heerst maar niet regeert, ofwel moet 
de grondwet aangepast worden. In het tweede geval zou 
dergelijke stemming vandaag op een herhaling van het 
voorstel Herman-Michielsens lijken... 

Het is nu, woensdagmiddag, nog te vroeg om te voorzien 
hoe de zitting van donderdag in het parlement zal aflopen en 
welke de weg uit het grondwettelijke kluwen is. 

In de korte tijd voor het afsluiten van dit kommentaar 
konden wij echter vaststellen dat de 
koninklijke weigering de klassieke 
breuklijnen in dit land dreigden bloot te 
leggen. Zullen verschillen tussen 
Vlaanderen en Wallonië maar ook de 
ideologische snijlijnen binnen elke ge
meenschap opnieuw aangescherpt 
worden? Het is een niet ongevaarlijke 
toestand, wij stellen deze vraag node. 

Vlaanderen zit niet te wachten op 
een fatale ontknoping, zij zou herinne
ren aan toestanden uit de naoorlog. 
Hopelijk loopt het allemaal niet zo'n 
vaart en behouden allen die met de 
besluitvorming te maken hebben de zin 
voor maat en redelijkheid. 

Het moet echter duidelijk zijn dat de demokratie door 
iedereen dient geëerbiedigd te worden, eens aan dit funda
ment geraakt is het avontuur niet ver meer af. 

Voor ons Vlaams-nationalisten is de verhouding tot het 
staatshoofd en haar omgeving er steeds een van koele 
redelijkheid geweest, uitzichtloze situaties brengen geen 
toekomst. Op het ogenblik dat dit land zijn unitaire struktuur 
voor een federale ruilt zijn dergelijke avontuurtjes totaal 
overbodig! 

Maurits Van Liedekerke 
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VU-volksvertegenwoordiger 
Daan Vervaal is niet meer. 
Een in memoriam. 

8
Heel wat landbouwbedrijven 
in Vlaanderen worden geteis
terd door de varkenspest. VU-
kamerlid Jean Pierre Pellaert 

ondervroeg in het parlement de be
voegde staatssekretaris hierover. 

9
Extreem-rechts staat volop in 
de kijker. Niet alleen in Vlaan
deren, maar ook in de ons 
omringende landen is er een 

toename van belangstelling voor ui
terst-rechts. 

M f^ Op 6 mei wordt Vlaande-
I I 1 ren gemobilizeerd om te 
I ^ J betogen. Willy Kuijpers 

blikt terug op de marsen 
op Brussel. 

M ƒ ^ In de volksnationale strijd 
T 3 wordt vastgesteld dat de 

I ^ ^ zuiderlingen niet mals 
zijn voor mekaar. We kij

ken naar de toestand bij de Korsika-
nen, Oksitanen en de Portugezen 
buiten hun landsgrenzen. 

M H ,,Limburg, van lief naar 
I U\ lef" brengt een veelkleu-
I ^0 rig palet van wat deze 

jonge provincie te bieden 
heeft en welke noden er nog be
taan. Limburg is meer dan een ver
laten mijnschacht. 

M ƒ ^ Radikaal Bons Jeltsin 
/ l M stelde zijn boek voor ,,Ge-
" Y ^ I I tuigenis van een oppo

sant". Wedden dat hij 
over zichzelf schrijft. 

M / % Flandrien bekijkt de voet-
/ l i i ^ baltoppers van het afge-
• ^ ^ ^ lopen weekeinde en 

maakt een balans van de 
prestaties van ons wielerheir. 

Omslagfoto's: Photo News, PVTL 
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IN MEMORIAM 

KAMERLID DAAN VERVAET OVERLEDEN 
(8april1939-3april1990) 
„Nu komt de avond traag de deuren sluiten, de deuren van het licht en van de trage aag . 

J.L. de Belder 

Zo beleefden we Daan's laatste levensu
ren, van zondag tot dinsdag. Bang vermoe
dend en aarzelend; moeilijk gelovend en 
hopend... Tot dan in die vroege morgen, toen 
de lente wat ruige winterkou hernam, zijn 
groot hart — vermoeid — de levensslag 
tegenhield. Annie Blancquaert met Adinda, 
Nele en Joachim zullen Daan in de eerste 
plaats missen. Die lieve man en vader met 
zijn verrassende ogen... Zijn stille gebaren 
en grote gloed zullen nooit meer uit jullie en 
onze herinnering wijken. 

Daan was een goede kollega, voor het 
eerst gekozen als kamerlid op 8 november 
1981 en opnieuw op 13 december 1987. 
Intussen zetelde hij in de Senaat van 28 
oktober 1985 tot 13 december 1987. Hij hield 
van zijn Volk door zijn mandaat. Nooit was hij 
daarbij ver weg van zijn leraar-zijn. Politiek 
betekende voor hem vormgeving, pogen om 
het hoge... Hij groeide op in Kalken, op ,,de 
weg" van Dendermonde naar Gent, in de 
sprong van de Schelde. De streek van de 
Vilain's met het open land waann de oorlogs-
weeën van Lodewijk XIV verzonken liggen en 
de getroffen Schelde doelloos verder spoelt 
Het greep Daan steeds aan hoe nodeloos 
mens en natuur geschaad werden door wan
beleid, door gebrekkige kontrole, door over
dreven winstbejag.. 

HIJ bouwde rond deze heemschut zijn 
mandaat uit, onverpoosd en durvend, ledere 
dag opnieuw tot zijn groot hart hem verwittig
de, dat de mens niet alleen overgave kan 
zijn... Hij verlegde zijn ritme, na een lange 
ziekteperiode en kwam terug m onze kring 
Zijn gebaren bleven dezelfde, zijn diepste 
wezen bleef zingen... Alleen was zijn lichaam 
een eind van hem weg. Zijn hartstocht dreef 
hem, zijn rede beheerste hem.. 

Hij verontschuldigde zich wanneer hij wat 
vroeger wegging uit de zoveelste vergade
ring. En wij begrepen zijn stille blik. Met zijn 
allen zouden wij nog steeds aan Daan willen 
vertellen hoe wij van zijn figuur, van zijn 
inbreng hielden... 

Met de hele Volksuniegemeenschap trach
ten we rond Annie en de kinderen, rond de 
familie te staan, opdat zij weten hoezeer we 
Daan's geest m ons geborgen houden. Zo 
zullen we op zaterdag 7 april om 11u. in de 
O.-L.-Vrouw ten Hemel opgenomen-kerk te 
Vlezenbeek Daan als de voltooide tederheid 
uitgeleide doen en zijn ademtocht voor ons 
Vlaanderen verder dragen. 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

DAAN VERVAET 
Daan werd geboren in Kalken op 8 april 1939 en stamt uit een landbouwers

gezin. Hij studeerde aan de Middelbare Normaalschool in St.-Niklaas-Waas. 
Daarna behaalde hij het attest Hoger Sociaal Onderwijs, Centrum Gezinsweten
schappen in Brussel. 

Vanaf 1962 werd hij leraar aan het St.-Niklaasinstituut in Anderlecht. Dit ambt 
nam hij waar tot 1982. In 1976 zette Daan zijn eerste stappen in de politiek. Hij 
werd in Sint-Pieters-Leeuw verkozen als gemeenteraadslid. Hij zetelde onafge
broken vanaf 1977. Van 1981 tot 1985 werd hij volksvertegenwoordiger voor 
Brussel-Halle-Vilvoorde. Van 1985 tot 1987 werd hij senator voor de provincie 
Brabant. In 1987 werd hij opnieuw volksvertegenwoordiger voor Brussel-Halie-
Vilvoorde. 

Daan was lid van de kommissies "Naturalizatie" en ,,Volksgezondheid en 
Leefmilieu". 

In de Vlaamse Rarad was hij kommissielid voor,,Binnenlandse Aangelegen
heden en Openbaar Ambt" en ,,Media". 

Hij was tevens mede-oprichter van de Volksunie-Jongeren, gewezen partij-
bestuurslid en was huidig voorzitter van de VU-milieucel. 

Daan Vervaet is gehuwd met An Blancquart en heeft drie kinderen. 
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Met veel machtsvertoon werd supergangster Patrick Haemers naar ons land 
overgebracht. 

HAEMERS EN CO 
Gangster Patrick Haemers, zijn vrouw De-

nise Tyacl< en handlanger Axel Zeyen wer
den heel wat eer bewezen. Een zelden 
geziene machtsontplooimg werd tentoon ge
spreid om de drie gangsters over te brengen 
vanuit Brazilië naar ons land. Het geheel 
deed denken aan een waar spionageverhaal. 

Na een lange procedure werden Haemers 
en zijn trawanten dan toch uitgeleverd. De 
terugkeer uit Brazilië werd één van de ge
heimzinnigste operaties die het Brusselse 
gerecht ooit opzette. Het gerecht nam moge
lijke belagers, de pers en vele nieuwsgieri
gen bij de neus door met de buit niet in 
Meisbroek te landen maar wel op de militaire 
luchthaven m Koksijde. Daarna ging het in 
snelle anonieme wagens naar het Brusselse 
gerechtshof. Na de ondervragingen werden 
de aanhoudingsbevelen uitgeschreven en 
werden de gangsters overgebracht naar ver
schillende gevangenissen. 

Voor de overkomst van de publieke vijand 
nr.1 was de beveiliging nog scherper dan 
voor een bezoek van de Amerikaanse presi
dent. Het geheel moet miljoenen gekost 
hebben. Ook de overmatige belangstelling 
vanwege de pers doet haast vergeten dat het 
om ware gangsters gaat die verantwoordelijk 
zijn voor de dood van onschuldige slachtof
fers. Ere wie ere toekomt, maar niet aan deze 
individuen. 

GEHEUGEN... 
In zijn politieke kommentaar in De Nieuwe 

Gazet van 27 maart j . l . kwam Frans Striele-
man onder de titel Erosie tot de vaststelling 
dat de Volksunie in de opiniepeilingen ach-
teruitboert. 

Dit is geen nieuws. Het sterke is wel dat de 
tedakteur van deze gedacht bevalt op een 
ogenblik dat de Vu al een tijdje opnieuw 
standhoudt en met vernieuwde moed aan 
een aktualisering werkt. Iets wat zelfs de 
editorialist van Le Peuple enkele vreken 
geleden reeds had opgemerkt. Geen deci
meter verder op dezelfde bladzijde van De 
Nieuwe Gazet bevestigen de cijfers van een 
recente opiniepeiling dat an een verdere 
neergang geen sprake is. Frans Strieleman 
gaat hieraan met de blik op oneindig voorbij. 

...EROSIE 
In de verte meent hij immers de nnchtin-

gaanwijzers te ontwaren die de Volksunie 
volgens hem wenst te volgen. Links-liberaal, 
een Vlaamse doorslag van D'66, vermoedt 
hij. De verlokking van de Groenen, oordeelt 
hij. ,,Zals ze nog maar de tijd hebben om de 
haarspeldbocht te nemen", zo voegt hij er 
bezorgd aan toe. 

Toch even de zaken duidelijk stellen. Net 
zoals de VU is D'66 steeds een partij ge
weest waarin nieuwe ideeën kunnen en kon
den ontstaan. Beide partijen trachten het 

enge zuilenpatroon te doorbreken. Het Is dus 
niet onlogisch dat beide met interesse naar 
elkaar kijken, zonder dat men daarom leen
tjebuur gaat spelen. Dit belet niet dat de 
Volksunie een eigen partij is en blijft, met de 
ambitie om Volksunie te zijn, en geen afkook
sel van de Nederlandse links-liberalen. 

En dan het lonken naar de Groenen. Het 
groene denken is nooit vreg geweest van de 
Volksunie. De betrokkenheid bij een mens
waardige maatschappij en een leefbaar mi
lieu vormen een niet weg te cijferen bestand
deel van het nationalisme. Dat een en ander 
met de aksenten heeft gekregen die het 
wellicht verdiende, is mogelijk. Maar doen 
alsof de Volksunie nu noodgedwongen hierin 
soelaas zoekt tegen verdere afkalving, ware 
te simplistisch. Waarschijnlijk heeft de erosie 
waarop de auteur zinspeelt eerder in zijn 
geheugen dan in onze partij plaats. 

STOP VERWARRING! 
De Europese regionalisten/nationalisten 

kwamen verleden week samen in het Euro
pees Parlement te Brussel. Voor het eerst 
was dit niet onder het voorzitterschap van 
Volksunieparlementslid Jaak Vandemeule-
broucke. In november al had hij aangekon
digd enkel de Regenboogfraktie te willen 
oorzitten. Zijn taak bij de Europese Vrije 
Alliantie werd overgenomen door Europarle

mentslid en oud-premier van Baskenland 
Karlos Garaikoetxea, sekretaris van de EVA 
én van de Regenboogfraktie blijft VU'er Her
man Verheirstraeten. 

Na de zitting deelden de 25 aanwezige 
leden volgende bericht mee: 

,,De politieke partijen van de EVA betuigen 
hun solidariteit met de Baltische staten en de 
andere volkeren die hun nationale rechten 
verdedigen in de Sovjet-Unie. De Europarle
mentsleden hebben een ontwerpresolutie in
gediend waarin ze de officiële erkenning van 
de onafhankelijke republiek Litouwen vra
gen. Ze bevestigen dat zelfbestuur een 
noodzakelijke voonwaarde is om de kulturele, 
sociale en ekonomische rechten in het kader 
van de internationale gemeenschap te kun
nen verdedigen." 

De EVA drukt verder haar ongerustheid uit 
over de vera/arring die men over „nationalis
me" pleegt te zaaien. Men doet net alsof het 
staatsnationalisme dat steeds minderheden 
heeft proberen te verdrukken op de meest 
ondemokratische en vaak gewelddadige ma
nier, te vergelijken is met de gerechtvaardig
de demokratische verzuchtingen van volke
ren naar zelfstandigheid in harmonie en 
solidariteit met andere volkeren. 

Jaak Vandemeulebroucke vertrok eind vo
rige week op werkbezoek naar Armenië en 
Azerbeidjan, om zich persoonlijk op de hoog-
'te te stellen van de situatie daar. Volgende 
week brengen wij erslag uit van zijn bevindin
gen. 
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EN DE 

ZIEKENFONDSEN 
Rond de ziekenfondsen blijft fiet romme

len. De recente ontwikkelingen en meer 
speciaal de verklaringen van oud-minister 
Leburton betreffende de verantwoordelijkfie-
den binnen de fondsen inzake de afwending 
van gelden in de ziekteverzekering, roepen 
andermaal fieel wat vragen op. Vooral de 
recfitsbedeling rond politiek geladen dos
siers wordt in vraag gesteld. 

De VU-senaatsfraktie fieeft destijds de 
opricfiting van een parlementaire onder-
zoekskommissie voorgesteld. Men ging daar 
niet op in. De fraktie vindt nu echter dat in dit 
dossier het gerecht zijn normale verloop 
moet krijgen, zonder aanziens des persoons. 

De fraktie wil tevens dat in de toekomst 
dergelijke toestanden van oneigenlijk ge
bruik en afwending van gemeenschapsgel
den in de ziekteverzekering onmogelijk wor
den gemaakt. Dit kan alleen door een sluiten
de wetgeving op de ziekenfondsen. 

Het wetsvoorstel Busquin komt maar ge
deeltelijk tegemoet aan deze bekommernis. 
De VU-senatoren zullen bij de behandeling 
van dit ontwerp in de senaat dan ook een 
aantal amendementen indienen. Deze zullen 
vooral gaan naar een meer korrekte taakom
schrijving, een duidelijker scheiding tussen 
verplichte en vrije verzekering en een slui-
tender kontrole. 

Toch blijft een meer fundamentele hervor
ming van de ziekteverzekering meer en meer 
onafwendbaar. Einddoel moet zijn te komen 
tot een gedepolitizeerd stelsel georgani-
zeerd per gemeenschap en geënt op een 
Europese basisnormering. 

GERECHTELIJKE 
DIENST 

Justitieminister Wathelet is heden zowat 
het meest belegerde lid van de regering. De 
aanhoudende stroom beschuldigingen, ont
hullingen en verklaringen over het optreden 
van de gerechtelijke diensten tast het geloof 
in een onafhankelijke en eerlijke rechtsbede
ling aan. 

De parlementaire onderzoekskommissie 
over de bestrijding van het banditisme bracht 
de haperingen van het gerechtelijk apparaat 
in volle openbaarheid. Het eindverslag wordt 
nu afgewacht om te zien of zij het probleem 
overzichtelijk kan stellen. 

De grootste problemen situeren zich in 
Brussel, het belangrijkste gerechtelijk arron
dissement. De gerechtelijke politie wordt er 
verscheurd door interne vetes. 

Litouwen wil verregaande onafhanltelljlcheid. IVIoskou reageerde echter met 
het sturen van troepen die de meest strategische punten in de Baltische 
republielc bezetten. Op dit ogenblil< is enige ontspanning merkbaar en stevent 
men af op een kompromis. 

De minister pakt nu uit met nieuwe onder
richtingen in verband met politietechnieken. 
Infiltratie in het misdadigersmilieu door leden 
van de politiediensten, als techniek onlangs 
nog flink in opspraak gekomen, wordt for
meel verboden. Andere omstreden metho
des als observatie door infiltranten, pseudo-
koop en gekontroleerde zending, worden 
strikt aan banden gelegd. Op elk parket moet 
een zogenaamd „vertrouwensmagistraat" 
dit soort akties en operaties leiden en kontro-
leren en draagt hij er ook de verantwoorde
lijkheid voor. 

De politiediensten zijn tevreden met deze 
instrukties. Tot dusver bleef het bij gebrek 
aan konkrete richtlijnen, met deze risicovolle 
technieken werken in het luchtledige. 

Het werk is echter niet af. Die maatregelen 
en instrukties hadden beter in een wet vast
gelegd geworden. 

VLAANDEREN 

BETAALT... 

Het Genootschap voor Sociale Zekerheid, 
een vereniging die erkend is door het Natio
naal Fonds voor Wetenschappelijk Onder
zoek, organizeerde een studiedag over,,So
ciale Zekerheid en Federalizering" in Ant
werpen. De inhoud van twee studies die op 
die dag aan bod kwamen raakte vooraf 
bekend. 

Uit een studie van Michel Dethée van de 
Sociaal Ekonomische Raad voor Vlaanderen 
blijkt dat de Walen in 1988 minstens 102 
miljard meer uit de sociale zekerheid ontvin

gen dan ze ertoe bijdroegen. Dit Waals 
deficit wordt gedelgd door de overheveling 
van de overschotten van Vlaanderen (87 
miljard) en Brussel (15 miljard). 

Lieve De Lathouwer van het Centrum voor 
Sociaal Beleid (Ufsia) kwam daarnaast tot de 
konklusie dat het gemiddeld inkomen van 
het Waals gezin aanzienlijk lager ligt dan dat 
van een Vlaams gezin en dat dit vooral geldt 
bij de jongeren. Daarbij is de gemiddelde 
Waal in grotere mate afhankelijk van de 
sociale zekerheid. Hij put 43% van zijn 
inkomen uit de SZ ; de gemiddelde Vlaming 
maar 32%. 

... AAN WALLONIË 

Beide auteurs wezen op een aantal objek-
tieve faktoren die het verschil rechtvaardi
gen. Ze zijn van historische, ekonomische en 
demografische aard. We weten echter even
goed dat een deel van deze solidariteit te 
wijten is aan zogenaamde ,,kulturele" fakto
ren. In het Waals gewest ligt bievoorbeeld de 
kost voor de gezondheidszorg beduidend 
hoger dan in Vlaanderen omdat men daar 
meer een beroep doet op gezondheidsdien
sten zonder aanwijsbare reden. In Wallonië 
koos men ook voor een meer specialistische, 
technische geneeskunde. 

Wie hiervoor de verantwoordelijkheid 
draagt is ons probleem niet. We menen dat 
de Gemeenschappen in dit land het recht 
hebben een eigen gezondheidsbeleid te voe
ren. De konsekwentie daarvan is echter dat 
beide Gemeenschappen ook financieel ver
antwoordelijk zijn voor de gevolgen van dit 
beleid. Een federalizering van de SZ dringt 
zich dus op. In een volgende nummer van 
WIJ komen wij uitgebreid op deze studiedag 
terug. 
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KORTWEG 

• Minister Sauwens heeft de prijs van de 
Vlaamse Gemeenschap toegekend aan 
de BRT-verl(eersredal(tie. De minister 
prees vooral het pionierswerk van deze 
redaktie die met haar programma „Rij- en 
vliegwerk" aantoont dat ze meer is dan 
louter een fileradio. Sauwens beloofde bor
den te plaatsen langs de Vlaamse auto
snelwegen met de vermelding van de fre-
kwentie van de zender die verkeersinfor
matie verstrekt. 

• De Vlaamse regering is in een gulle bui. 
Gespreid over drie Jaar, biedt ze haar eigen 
Vlaamse ambtenaren een salarisverho
ging van zes procent aan. Zelfs de vakbon
den zijn aangenaam verrast over deze 
voorsteilen. Het is dan toch zo dat wat we 
zelf doen, beter doen. 

• De voorzitter van het Davidsfonds Lie
ven Van Oerven zit de komende twee jaar 
het presidium voor van het Overlegkomitee 
van Vlaamse verenigingen (OW). Hij volgt 
Willemsfonds-voorzitter Van Buynder op. 

• Komt de pacifikatie in Voeren opnieuw 
in het gedrang? Het Bestuur van Stede
bouw heeft immers gunstig advies ver
strekt voor de bouw van een Franstalig 
kultureei centrum. Het centrum zou on
dergebracht worden in een oude hoeve in 
St-Maartens-Voeren. De Vlaamse schepen 
verzette zich in het kollege maar nu wordt 
het voorstel op de Voerense gemeenteraad 
gebracht. Na goedkeuring in die raad kan 
enkel de voogdij-overheid deze realizatie 
tegenhouden. 

• Onze Flandriens hebben het dit keer 
laten afweten in de 74ste uitgave van de 
Ronde van Vlaanderen. Moreno Argentin 
zorgde na 23 jaar opnieuw voor een Ita
liaanse zege in Vlaanderens mooiste wie
lerwedstrijd. Vlaanderen was massaal op 
de been voor deze klassieker. De rijks
wacht telde ruim 800.000 toeschouwers 
langs de Vlaamse wegen. 

• De Westduitse Grünen hebben op hun 
kongres diepe verdeeldheid getoond 
over het programma voor de parlements
verkiezingen van eind dit jaar. Het politiek 
programma is grotendeels gericht op de 
radikale stellingen van één vleugel van de 
partij, de Fundi's. De gematigde vleugel 
sprak van een krisis en liet verstaan dat 
een splitsing van de partij niet onmogelijk 
Is. 

• In Litouwen schijnt een itompromis 
met Moskou in de maak. Landsbergis, 
president en voorzitter van het Litouwse 
parlement vroeg de Litouwers rekening te 
houden met de problemen van Gorbatsjov. 
Door deze stap komt er wat ontspanning In 
deze Baltische republiek, waar sovjettroe
pen de strategische punten bezetten. 

• In het kader van de aktie openbaarheid 
van bestuur moet er dringend wat get>eu-
ren aan het gebruik van een duidelijker 
taa l naar de burgers toe. Ook de gemeen
ten zal gevraagd worden vooral in hun 
formulieren naar de burger toe wat klaar
dere wijn te schenken. 

• Hoopvol nieuws is er van het geboorte-
front. Afgelopen jaar steeg het aantal ge
boorten liaast met twee procent. Ook vorig 
jaar werd een stijging met hetzelfde per
centage ger>oteerd. Toch zijn de stijgingen 
onvoldoende om in de vervanging van de 
generaties te voorzien. 

J.-P.PILLAERT 
OVER DE VARKENSPEST 

De varkenspest was ook onderwerp van 
een zitting in het parlement. VU- kamerlid J.-
P.Pillaert ondervroeg er staatssekretaris De 
Keersmaeker. 

• De staatssekretaris beweerde dat de 
ziekte naar West-Vlaanderen werd ge
bracht na aanvoer van biggen uit Weelde. 
Maar waarom zijn er dan geen schutkrin
gen in Antwerpen? 

,,Daarop heeft de staatssekretaris niet ge
antwoord, wel heeft hij Ijevestigd dat trans
port en onzorgvuldig gedrag er de oorzaak 
van zijn dat de overdracht naar Wingene 
mogelijk was. Voor wat de uitbreiding betreft 
verklaarde hij inzicht te hebben in de wijze 
van uitzaai. Daarbij noemde de staatssekre
taris de wind en het verplaatsen van mest en 
stro. De zogenaamde buurtbesmetting zora-
de er dus eens te meer voor dat het virus zo n 
uitbreiding kon nemen." 

• Denkt U niet dat varkenspest op zo'n 
grote schaal zijn ontstaan vindt in de 
overdreven koncentratie van varkens? 

,,Dat is niet zeker. Wel is bewezen dat het 
overbrengen van het virus gebeurt door de 
wijze waarop de hygiëne in de vetmesterijen 
wordt gerespekteerd. Het aanvoeren en op
slaan van veevoeders moet omzichtig ge
beuren, slordigheid daarbij kan fataal zijn. 
Meerdere bedrijven te dicht bij mekaar is 
natuurlijk altijd gevaarlijk, bovendien zijn 
weinig mesterijen gesloten bedrijven zodat 
vervoer de kans op besmetting vergroot." 

• Zijn er ook bij de varkensmesterijen 
geen grenzen aan de groei? Zie de mesto
verschotten en het niraat in het drinkwa
ter... 

,,Toen ik in 1986 een voorstel van dekreet 
i.v.m. de mestoverschotten heb neergelegd 
voorzag ik dat het mestoverschot voor pro
blemen ging zorgen. De vraag of er grenzen 
zijn aan de vetmesterij is in die zin juist als 
bedoeld wordt aan de vetmesterij zoals deze 
thans beoefend wordt. Een groei kan nog 
even wanneer aan volgende voorwaarden 
wordt voldaan: het in werking treden van een 
mestbank, stop aan het mest-sluikstorten, 
het opstarten van gesloten bedrijven zodat 
het vervoer tot een minimum kan herleid 
worden." 

• Denkt U niet dat b.v. de Boerenbond te 
ijverig is om steeds meer en meer te 
produceren en zou zij nu niet moeten 
instaan om het verlies te vergoeden? 

„De Boerenbond is van een ledenorgani
satie naar een toeleveringsbedrijf geëvo
lueerd en heeft er natuurlijk alle baat bij dat 
zoveel mogelijk geproduceerd wordt met 

haar voeders. Ik meen dat het passend zou 
zijn dat zij met de winsten die zij bij haar 
leden heeft gemaakt nu ook haar leden zou 
helpen om het verlies goed te maken. Het
zelfde geldt voor de andere boerenorganisa-
ties, het zou een vorm van solidariteit zijn. 
Maar ik vrees dat enkel op de overheid 
beroep zal gedaan worden om het geleden 
verlies te vergoeden." 

• Welke oplossing ziet u voor het pro
bleem dat nu toch reeds enkele weken 
aanhoudt? 

,,Nu de industrie zich met de varkenskwe
kerij is gaan bezighouden moeten er andere 
normen gelden. Zo kan men zich afvragen of 
een industrieel bedrijf nog wel thuishoort in 
een landbouwgebied en niet moet verhuizen 
naar een industrieterrein. Vele van deze 
bedrijven zijn niet- grondgebonden bedrijven 
en hebben met landbouw nog weinig te 
maken. Voor hen gelden dan alle wetten en 
verplichtingen en dus ook het principe dat de 
vervuiler betaalt. Maar dat is een vizie op 
langere termijn. 

Voor de onmiddellijke toekomst zou ik 
zeggen dat het mestdekreet zo vlug mogelijk 
in werking moet treden zodat een afdoende 
mestverwerking kan ontstaan. Tenslotte 
moet men drastisch naar gesloten bedrijven 
opdat gevaarlijk vervoer uitgesloten wordt." 

Jean- Pillaert is kamerlid voor het arr. 
Roeseiare en burgemeester van Hoogle
de. 
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KANSARMOEDE BEPAALT 
EKSTREEM KIESGEDRAG 

V
LAANDEREN kent, net zoals 
de ons omringende landen, 
een toename van de belang
stelling voor uiterst-reclitse 
bewegingen. 

De Bondsrepubliel< l<ent de 
Republikaner, in Frankrijl< is 
liet Front National aktief, in 
Nederland de Centrumdemok-
raten. Bij onze noorderburen 
gaat het voorlopig om een vrij 

beperkt fenomeen, één zetel in de Tweede 
Kamer waardig. In Frankrijk en West-Duits
land IS ekstreem-recints al hee\ wat sterker. 
Waar Nederland opteert om de partij dood te 
zwijgen, is dit in Frankrijk en de Bondsrepu
bliek reeds onmogelijk geworden. Daar gaan 
sommige partijen in de tegenaanval. Het ziet 
ernaar uit dat dit ook bij ons gaat gebeuren.. 

l E F 
Dat deze tegenaanval niet steeds met de 

meest geschikte wapens wordt gevoerd, 
werd bewezen door de aktie die de Antwerp
se burgemeester Cools op het getouw zette. 
Hij stuurde een brief naar alle inwoners van 
de metropool, waarin hij hen opriep om 
kalmte en verdraagzaamheid te betrachten. 
In krachtige bewoordingen zette hij zich af 
tegen de politiek van volksmisleiding en 
ophitsing die door het VI Blok wordt gevoerd. 

Een reaktie van deze partij liet met op zich 
wachten, waarbij trouwens andermaal dema
gogie en poujadisme niet geschuwd werden. 
Een oplossing voor de problemen van de 
stad vonden we in het antwoord van Karel 
Dillen niet terug. Toch toont de brief van 
burgemeester Cools aan dat het stadsbe
stuur evenmin iets in die zin te bieden heeft. 
Hij legt integendeel op schrijnende wijze de 
onmacht bloot van een SP-CVP-koalitie die 
door een decennialang bestuur van de ha
venstad vermolmd en inert geworden is. De 
haastige en halfslachtige stappen die Bob 
Cools enkele dagen later op het UlA-kollok-
wium aankondigde kunnen nauwelijks dienst 
doen als schaamlapje voor jarenlang wanbe
leid en amateurisme. 

In die zin klinkt de oproep van CVP-
kamerlid Mare Van Peel om eindelijk de hand 
aan de ploeg te slaan i.v.m. de migrantenpro-
blematiek even meelijwekkend en ongeloof
waardig. 

Iets ernstiger ging het er aan toe op een 
studiedag die door het Vredescentrum en de 
Auschwitzstichting werd georganiseerd. Een 

pleiade aan specialisten uit binnen- en bui
tenland, historici, sociologen, politologen 
enz. zorgden vooreen indringende en hoog
staande benadering van het fenomeen ek-
streem-rechts. Zowel de ideologische, socio-
ekonomische en politiek-elektorale facetten 
van de problematiek kwamen aan bod. Paral
lellen en verschillen met de situatie in Frank
rijk, de Bondsrepubliek en Nederland kwa
men aan bod. Ondermeer B. De Corte (KUL) 
en Bruno De Wever (RUG) belichtten de 
historisch-ideologische kant van uiterst-
rechts. Aandacht werd eveneens geschon
ken aan het kaderen van de problematiek in 
een maatschappelijke en ekonomische evo
lutie op wereldschaal, terwijl een vertegen
woordiger van de Franse regering over de 
ontmaskering van de uiterst-rechtse mytolo-
gie handelde. 

in de loop van de vorige week 
verscheen het VI Blok meer
maals in de kolommen van de 
Vlaamse pers. 
Aanleiding hiertoe was ener
zijds een open brief van de 
Antwerpse SP-burgemeester 
Bob Cools, en anderzijds een 
kollokwium over ekstreem-
rechts op de kampus van de 
Universitaire Instellingen in 
Antwerpen (UIA). 

ANGST 
In een andere werkgroep werd met belang

stelling uitgekeken naar de uiteenzetting van 
M. Swyngedouw (Erasmus Universiteit Rot
terdam) over de herkomst van de VI Blok-
stemmen bij de recente verkiezingen in Ant
werpen. De opvallende konklusie was dat 
niet zozeer het migrantenprobleem mensen 
aanzette tot een keuze voor ekstreem-rechts, 
als wel de globale problemati'ek van de 
kansarmoede. Woonwijken met een hoog 
bestand aan krotwoningen, veel bejaarden, 
een hoog werkloosheidspercentage enz. 
stemden over het algemeen meer voor VI 
Blok. Daarnaast opteerden sommige rijkere 
groepen voor een dergelijk kiesgedrag, 
waarschijnlijk uit angst om mogelijk te verlie
zen wat ze in jaren hadden opgebouwd. 
Merkwaardig is ook dat de kiezers zich 
veeleer bij de 36-46-jarigen situeerden, en 

Le Penn voert nog steeds een sterke 
vertegenwoordiging van extreem
rechts aan in Frankrijk. 

met zoals algemeen gedacht bij de jeugd. 
Ook hier zou een refleks tegen de ekonomi
sche krisis gespeeld hebben. 

KROMMENAAS ~ 
Wellicht is het nog te vroeg om konklusies 

te trekken uit deze studiedag. Wel blijkt dat 
er reeds veel te veel tijd werd verloren, zowel 
bij het voorkomen als bij de behandeling van 
de kwalen die tot de huidige malaise hebben 
geleid. Het Antwerpse stadsbestuur gebaart 
anderhalfjaar na de schok van de gemeente
raadsverkiezingen nog steeds van kromme-
naas. Bovendien blijkt dat men niet uitslui
tend aan de migrantenproblematiek zijn aan
dacht mag schenken. 

Als men de opmars van het VI Blok wil 
stoppen moet dringend een globale aanpak 
van de kansarmoede doorgevoerd worden. 
Antwerpen mag hiervoor met alleen opdraai
en, vooral gezien de zwakke toestand van de 
stadsfinanciën. Het stadsbestuur dient ech
ter wel de nodige initiatieven te nemen met 
het oog op de herwaardering van bepaalde 
wijken, en de menswaardige behandeling 
van de inwoners — migranten zowel als van 
de eigen bevolking. 

Fr. Seberechts 
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DE MARSEN OP BRUSSEL 

B
ETOGEN is een demokratisch 
recht. Ik vind het zelfs een demo-
kratische plicht want manifesta
ties bieden de kans om — tussen 
de verkiezingen door — nieuwe 
of weggedrongen ondera/erpen 
in het midden van het politieke 
forum te plaatsen. Ofwel zorgen 
de betogingen ervoor dat een 
hangend politiek vraagstuk een 
flinke duw in de rug krijgt. 

Dat was ook zo toen de Vlaamse beweging 
in het begin van de jaren zestig „naarstig" 
zat te werken aan de eerste grote machtsont-
plooiing in de hoofdstad sinds de jaren 
dertig. Jaren verrotting en moedwillige on
achtzaamheid hadden massaal ongenoegen 
opgeleverd in Vlaanderen en dat zou de 
Wetstraat en de arrogante franstalig-Brussel-
se burgerij ondervinden. De klassieke partij
en, die in het unitaire België steevast onder 
elkaar regeringsmeerderheden vormden, 
hadden immers de Vlaamse eisen netjes 
onder de mat geveegd. Vlaanderen werd 
enkel opgediept in verkiezingstijd, wanneer 
er stemmen te winnen waren. Het Vlaams 
Aktiekomitee een breed samenwerkings-
verbnd over de levensbeschouwelijke gren
zen heen — was het instrument dat als motor 
zou dienen. 

ONAFZIENBARE RIJEN... 
De eerste mars ging door op 22 oktober 

1961. Ze was massaal. Onafzienbare rijen 
Vlaamsgezinden vulden de brede lanen van 
Brussel. De regering was meteen venvittigd 
dat het menens was: Geen gebiedsrood en 
Halt aan de verfransingl, Vernederlandsing 
van het bedrijfsleven en een Volwaardige 
plaats voor het Nederlands in Brussel. De 
voltallige Volksuniefraktie was aanwezig 
naast enkele mandatarissen uit andere par
tijen. Er waren omzeggens geen noemens
waardige incidenten omdat de franstaligen 
zich niet,,voorbereid" hadden op tegenbeto
gingen. Ze hadden hautain hun neus opge
haald voor de optocht van het Vlaamse 
platteland. De schok was niet snel verwerkt. 
Er stak een storm van verontwaardiging op in 
de franstalige pers en de Vlaamse beweging 
werd letterlijk en figuurlijk zwart gemaakt. 
Ook sommige Vlaamse kranten deden mee 
aan dat moddergooien... 

De tweede mars werd reeds in februari 
1962 aangekondigd. Maar niet enkel de 
Vlaamsgezinden begonnen aan de voorbe
reidingskampanje. De frantalige en unitaristi-
sche hetze had voor gevolg dat flaminganti-
sche kringen die aanleunden bij de traditio
nele partijen onder zware druk kwamen te 
staan en geleidelijk afhaakten. Op 14 okto

ber was het dan zover. Een hernieuwde 
massale opkomst! 

DE VERDIENSTEN 
De [barsen op Brussel in 1961 en 1962 

hadden de geweldige verdienste dat het voor 

De Mars op Brussel bracht, na 
die van het jaar daarvoor, op 14 
oktober 62, het dubbel aantal 
volk op de been. 
Op diezelfde zondag speelde 
de Munt „La Muette de Porti-
ci"... Galgenhumor?! Intussen 
werd Vlaanderen bijna 30 jaar 
ouder. De meegedragen slo
gans werden voor een goed 
deel Vlaamse werkelijkheid. 
Maar het „Meesterschap in ei
gen Huis" - spandoek, dat die 
betoging beheerste, kan nog 
steeds niet opgeborgen wor
den. 
Onder het verantwoordelijk uit
geverschap van... Wilfried Mar
tens werd achteraf een - voor 
die tijd - fraai fotoboekje uit
gegeven. Samen met Antoon 
Roossens is hij de enige over
levende van het kwintet dat 
deze opmerkelijke betoging 
leidde. Zowel Edwar Amter 
(Voorzitter van het Aktiekomi
tee), als Paul Daels, die de 
organisatiekommissie trok en 
Staf Verrept (die met Willy KuiJ-
pers de ordedienst leidde) zijn 
overleden. De laatste foto van 
dat boekje met dat kwintet en 
de andere „aktie"-foto's met 
o.m. Mik Babyion, weerspiege
len een generatie. 
Het was een generatie Vlamin
gen, waarvan velen Vlaanderen 
ontegensprekelijk „vorm" ga
ven. Voor de manifestatie van 6 
mei in het vooruitzicht vroegen 
wij Willy Kuijpers om even zijn 
bedenkingen neer te schrijven 
vanuit die tijd. 

ieder verstandig mens duidelijk werd dat 
Vlaanderen het wachten beu was en dat er 
eindelijk paal en perk moest gesteld worden 
aan de franskiljonse arrogantie. De vele 
tienduizenden die door het Brussels centrum 

De eerste mars op Brussel was een 
sereieuze verwittiging voor de rege
ring. De tweede zou nog massaler 
zi jn ! (foto vuM) 

marsjeerden hadden het nochtans niet ge
makkelijk. Op de trappen van de beurs 
stonden groepen tegenbetogers hun haat uit 
te schreeuwen. Het bleef niet bij roepen... 
Die weerstand was wel voorzien maar een 
gedisciplineerde ordedienst kon niet beletten 
dat er klappen vielen. Niet iedereen kwam er 
zonder kleerscheuren vanaf. 

Uiteindelijk en onbedoeld zou de vrees en 
de afkeer die in Brussels-franskiljonse krin
gen leefde voor de Vlaamse beweging door 
de Marsen gevoelig versterkt worden en zou 
het FDF elektoraal vleugels krijgen. Dat was 
uiteraard niet zo voordelig voor de Vlaamse 
beweging want daardoor kwamen de Waalse 
federalisten — waarmee diskreet onderhan
deld werd — in de verleiding om te gaan 
samenwerken met déze Brusselaars. 

Het gevolg was dat de nadruk weer kwam 
te liggen op hun imperialistische politiek in 
vele Vlaamse taalgrensgemeenten en in de 
Brusselse rand. De Waalse federalisten die 
samenwerking wilden met de Vlaamse fede
ralisten werden naar de minderheidspositie 
verdrongen. 

EEN DERDE MARS? ~ 
Een derde mars werd aangekondigd in 

maart 1963. Maar het zou niet zo simpel zijn. 
Het eisenpakket werd uitgebreid naar ekono-
mische struktuurhervormingen en het woord 
federalisme werd nu onomwonden gebruikt. 
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Weer haakten een aantal kringen af. De 
Brusselse burgemeester voerde een vertra-
gingsmaneuver uit door de toestemming 
voor de betoging langdung in beraad te 
houden. Een betogingsverbod hing in de 
lucht. Daarom ook werd er uitgeweken naar 
Antwerpen. De betoging liet in alle duidelijk
heid zien hoe geradikalizeerd de Vlaamse 
beweging ondertussen was geworden. Vele 
tientallen eisen werden op bordjes meege
dragen. De Vlaamse beweging leek een 
verzamelbekken geworden voor een hele 
reeks vernieuwingstendenzen. 

Wat overblijft is niet alleen de herinnering. 
Maar ook trots omdat ons eigenpakket ach
teraf door de Volksunie is doorgeduwd naar 
de eerste rij in de Wetstraat. Er werden ook 
wonden geslagen in de Vlaamse gelederen 
die zelfs nu nog met geheeld zijn I En daar
naast bestond er de haatreaktie die opge
wekt werd bij de Brusselse frankofonie. Het 
heeft een volle generatie geduurd eer die 
onverdraagzaamheid tegenover de Vlamin
gen weer wat milderde en het FDF herleid 
werd tot een restgroep. 

OPMERKELIJK 
STAALTJE 

Maar het globale resultaat is positief: een 
betoging steekt de politiek bewusten een 
hart onder de riem: ,,wij zijn met alleen...". 
En dan bedoel ik hier met zozeer de loutere 
aantallen aan mensen die een dag ervoor 
over hebben om mee te stappen. Zeker zo 
belangrijk is een breed scala aan mobilize-
rende organisaties. De voorbereiding van 
een betoging drijft de verenigingen ertoe om 
het eisenpakket grondig te bespreken. De 
kaders dragen het uit en motiveren het 
tegenover hun achterban. Een organisatie 
kan immers niet zomaar opstappen. Ze moet 
zich gesteund weten door de eigen leden en 
zelfs door een bredere instemming naarge
lang de politieke familie waartoe ze zich 
rekent. 

Voor een algemeen-maatschappelijke pro
bleemstelling zoals die ook aan de Marsen 
op Brussel ten grondslag lag, is het boven
dien opvallend dat belangrijke aantallen 
mensen en organizaties overkwamen uit po
litieke families die traditioneel weinig betrok
ken waren bij het ondenwerp Zo was het 
opmerkelijk dat een Waalse delegatie in 
1963 meestapte in Antwerpen omdat zij ge
wonnen waren voor het federalisme. Even 
belangrijk was dat de Waalse delegatie werd 
toegejuicht. 

De Marsen op Brussel gingen de geschie
denis in, en terecht! In hun eisenpalcket zat 
er een merkwaardige uitbreiding en verdie
ping. Drie jaar betogen was oorzaak en 
aanleiding om een omvangrijk pakket nieu
we inzichten aan de man en de vrouw te 
brengen. Het resultaat was een opmerkelijk 
staaltje van politieke bewustwording. 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

De marsen op Brussel veroorzaakten een schok. De franstalige pers rea

geerde verontwaardigd, maar ook sommige Vlaamse kranten smeten 

met modder... (foto VUM) 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Vrouwen te koop 
De internationale vrouwenhandel is in opmars. De trafiek gebeurt 

van de arme landen naar de rijke landen. Zo worden Filipina's 
wereldwijd uitgevoerd als bruid, hoer en meid. Ook Belgiè krijgt zijn 

deel. Deze week in Knack. 

Haemers en de Bende 
Patrick Haemers, Luc Beyer, Ma
dam Bouhouche, Philippe La-
croix, allemaal komen ze voor in 
de puzzel rond de Bende van Nij-
vel. De politie kan nu bijna alle 
stukjes op hun plaats leggen. Wie 
was wie in de Bende? Deze week 
in Knack. 

Het stille museum 
Wat het meeste opvalt in de Alba
nese hoofdstad Tirana, is dat het 
er zo stil is. Knack bezocht stie
kem Europa's laatste stalinistische 
oase. Een land als een museum. 
Een reportage, deze week in 
Knack. 

Het mammie-pad 
Dat het merendeel van de vrou
wen buitenhuis werkt, is een ver
worvenheid met een keerzijde. 
Wat te doen als er kinderen ko
men ? Blijven werken of toch thuis 
blijven? Een Amerikaanse onder
zoek, deze week in Knack. 

En meer... 
• Interview: Lee lacocca kiest 
voor Europa • Portret: Michael 
Heseltine, een Tory met een hart 
• Expositie: Picasso en Braque, 
het kubisme in Basel • Boeken: 
James Purdy, of Amerika gaat 
naar de verdommenis • Wielren
nen : Roger De Vlaeminck over 
Parijs-Roubaix. 

11 WIJ - 6 APRIL 1990 



VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD ,8, 
ZUIDERLINGEN NIET MALS VOOR ELKAAR 

Van uit de Nederlanden gezien zijn de 
bewoners van de omstreken der Middelland
se Zee, meer bepaald van haar westelijk 
bekken, allen ,,zuiderlingen" 

BIJ nader toezien bestaan tussen al die 
zuiderlingen met alleen vele verschillen maar 
ook scherpe tegenstellingen Bijna altijd zijn 
deze te wijten aan de omstandigheid dat hele 
of halve volkeren aan de staatsalmacht van 
andere onderworpen zijn en dat hen vaak het 
recht ontzegd is, zichzelf te zijn 

KORSIKANEN ZEGGEN 
HET MET BOMMEN 

Over Italianen hebben we het al gehad 
Ook over de binnen de Italiaanse staat leven
de Sarden Ten noorden van Sardinië ligt 
een andere Middellandse-Zee-eiland, Korsi-
ka Het bevindt zich binnen de Franse staat 
maar is nog minder Frans dan Sardinië 
Italiaans 

In het voorjaar barst op Korsika een zwaar 
sociaal konflikt uit, gedragen door alle vak
bonden en gesteund door Corse Entreprise, 
de socio-ekonomische vleugel van de Korsi-
kaanse beweging Deze roept de Staten-
Generaal van Korsika bijeen om m te gaan 
op de diepere, strukturele oorzaken van de 
krisis 

Onze voornaamste inlichtingenbron over 
het Korsikaanse nationalisme is het tijd
schrift Arritti De laatste tijd zien we daarin 
steeds meer artikels in het Korsikaans ver
schijnen, ofschoon een meerderheid, waar
van het hoofdartikel, nog steeds in het Frans 
Als we daarop mogen afgaan zijn de Korsika-
nen dus bezig zich innerlijk aan 't versterken 

Nochtans blijft het met het Korsikaanse 
boek slecht gesteld Arritti verheugt zich zo 
waar over een toestand die wij zelf voor 
bedenkelijk houden De uitgeverij op Korsi
ka, zo leert ons een m 1989 gepubliceerd 
overzicht, heeft m 1988 een vijftigtal boeken 
op de markt gebracht, waarvan een tiental m 
het Korsikaans Arritti geeft toe dat het met 
veel IS maar troost zich met de gedachte dat 
ZIJ de verdienste hebben te bestaan, en de 
taal te doen voortleven 

BELABBERD 
De UPC (de Korsikaanse VU) moet vast

stellen dat bij heropening der scholen met de 
minste vooruitgang voor het onderwijs van 
het Korsikaans te zien is De bestaande 
toestand is belabberd Korsikaans is een van 
de weinige vakken die slechts over een uur 

PER L'AUTONOMIA 

SETTIMANALI NAZIÜNALISTU CORSU N" 1170 Prezai: 7 ËA 

Het korsikaanse tijdschrift Arritti, een belangrijke inlichtingenbron over het 
Korsikaans nationalisme, publiceert steeds meer artikels in het Korsikaans. 
Toch wordt het grootste gedeelte van de tekst, waaronder het hoofdartikel, 
nog in het Frans geschreven. 

per week beschikken, wat minder is dan voor 
vreemde talen Geen enkele maatregel 
spoort in het lager onderwijs aan om het 
Korsikaans een belangrijke plaats te gun
nen Ten behoeve van de leerkrachten zijn er 
haast geen leerboeken beschikbaar Wel is 
het aantal van de leerkrachten wat toegeno
men, dat van de leerlingen echter met 

De materiele voorwaarden waarin het Kor
sikaans moet onderwezen worden, zijn on
gunstig De lessenrooster duwt dit vak naar 
de tijd tussen 16 en 18 uur, dan wanneer de 
meeste scholen de deuren sluiten om 16 uur 
voor al wie geen Korsikaans volgt Boven
dien komt de schoolbus gewoonlijk kort na 
16 uur 

Korsikaans volgen vergt dus wel een grote 
inspanning Met weinig resultaat wat brengt 
1 uur per week aan ' Voor de schoolresulta
ten telt het weinig mee En voor de wereld 
buiten de school"^ Alles wat officieel is, is 
Frans Dat het aantal leerkrachten dan de 
moed opgeven is zeer begrijpelijk 

Enig lichtpunt bij de verkiezingen van 
oudersveremgingen voor het schooljaar 
1988-1989 blijkt AeAssocin di i Parenti Corsi 
in aantal stemmen en zetels vooruit te zijn 
gegaan 

Een oud Korsikaans zeer is het politieke 
bedrog via vervalste kiezerslijsten De nog 
steeds machtige clans doen mensen stem
men die al lang dood of uitgeweken zijn (het 
binnenland ontvolkt) 

Einde oktober kondigt minister Joxe, na 
lang overwegen, eindelijk een oplossing aan 

Iedereen zal daar moeten stemmen waar hij 
leeft Dit sluit truukjes met uitgewekenen uit 
maar anderzijds sluit het de mogelijkheid uit 
dat volksgezmde Korsikanen hun stem laten 
gelden 

De UCP had een tussenoplossing voorge
steld ZIJ werd door de Fransen geweigerd 
omdat ZIJ met willen horen van een uitzonde
ring voor Korsikanen Volgens nog steeds 
gelige republikeins-Jakobijnse begnppen 
kan een wet voor Frankrijk met anders dan 
,,gelijk", dit is ,,dezelfde" zijn voor heel 
Frankrijk 

DESPERADOS... ~ 
De Korsikaanse beweging is zeer op leef

milieu en ruimtelijke ordening gericht In 
Korsika worden beiden sterk bedreigd door 
het toerisme, even goed door dat van de 
ekskluzieve elite als door dat van de mas
sa's Het eerste is trouwens vaak met méér 
dan de wegbereider van het tweede 

Is het verwonderlijk dat in een tot wanhoop 
drijvende politieke, kulturele, sociale en eko-
nomische toestand „desperados" optre
den'' Zuiderlingen zijn heetgebakerd, berus
ten met zo gemakkelijk als noorderlingen m 
verlies en ondergang 

Begin november doen een dertigtal ge
maskerde mannen 135 vakantiewoningen 
springen aan een van de vele door het 
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betontoerisme beschadigde kusten. Nie
mand werd gewond. De 17 aanwezige bewo
ners werden voordien (met geweld) wegge
bracht. 

Vermoedelijk is dit het werk van de separa
tistische FLNC. Deze had in juni 1988 harde 
aanslagen „uitgesteld", einde oogst 1989 
nochtans tegen nieuwe toeristenvestigingen 
gewaarschuwd. Niet onbelangrijke „de
tails" : de promotoren hadden zich aan geen 
wet gestoord, bouwtoelatingen waren vernie
tigd doch werden dadelijk weer toegekend, 
het gerecht begroef het dossier, de admini
stratie leverde hand- en spandiensten en dat 
alles voor gebouwen op enkele meters van 
de kustlijn. 

Het protest na de aanslag was luid en 
algemeen, van Korsikaans gezinden al over 
gevestigde partijen tot en met de prefekt van 
de streek. Het richtte zich tegen... de speku-
lanten. 

BESCHEIDEN 
VERBETERING VOOR 
OKSITAANS 

De Korsikanen zijn van de eigenlijke Fran
sen gescheiden door de Oksitanen. Alhoe
wel de meesten van deze laatsten zich verre
gaand met de Fransen hebben geïdentifi
ceerd, blijft hun taal en beschaving in leven, 
ja zelfs de laatste jaren in opgang. 

Candalette heet de totaal-Oksitaanse 

school, vergelijkbaar met de Bretoense Di-
wan en de Baskische Ikastola. In Oksitanië 
zijn er zeven. Maar ze moeten leerlingen 
weigeren. Ze worden in leven gehouden door 
vrijwilligersgroepen en soms, vooral te Be-
ziers, door het stadsbestuur. Bovendien wer
den in september 1989 twee tweetalige 
klassen Oksitaans-Frans geopend te AIbi en 
te Saint Affrique. Beiden tellen bijna 70 
leerlingen. 

Sedert 1983 heeft de Generalitat an Kata-
lonië (Spanje) erkend dat de taal van de 
Aranvallei niet Spaans noch Katalaans maar 
Oksitaans is. In 1989 wordt gewerkt aan de 
kodificering van het aldaar gesproken Oksi
taans. Deze taal beschikt immers nog niet 
over een standaardvorm. Verder is men 
bezig met de voorbereiding van het openba
re leven dezer taat (wegwijzers, administra
tieve formulieren en zo meer) alsook met het 
ondenwijs ervan. 

Kenschetsend is wel dat men hiervoor 
heeft moeten wachten op het begrip van een 
autonoom Katalaans bestuur. Zolang Spanje 
alleen baas was, kwam er niets van in huis. 
Zoals niets in huis komt van een samenwer
king tussen Oksitaans en Katalaans, in het 
kader van samenwerking tussen de universi
teiten van Montpellier en Barcelona. Hier is 
het de Franse staat die stokken in de wielen 
steekt. Niet door botweg te weigeren. Dat is 
de Franse stijl niet. Door niet te antwoorden 
op vragen, door passief te blijven waar aktie 
op haar plaats is. En of konservatieve Fran
sen zoals Chirac dan wel progressieve zoals 
Rocard aan het bewind zijn, het verandert er 
niets aan. 

Katalanen en Oksitanen zijn naar de taal 
zo verwant met elkaar als Nederlanders 
(Nederduitsers en (Hoog-)Duitsers. Met de 
autonoom geworden Katalanen schijnen de 
half-autonome Vlamingen het goed te vin
den; althans die Vlamingen die autonomie 
betrachten. VU-Gemeenschapsminister 
Sauwens werd immers in de Vlaamse Raad 
door een CVP-raadslid onder vuur genomen 
omdat hij in Barcelona de oprichting van een 
Vlaams Huis aldaar had laten doorscheme
ren. 

In oktober werden in heel Spanje Cortès-
verkiezingen gehouden. In Katalonië behield 
de Convergencia I Unio, nationalistische 
centrumpartij, haar 18 zetels. De streek rond 
Valencia is Katalaans zonder het graag te 
willen weten of te beseffen. De Katalaanse 
partij aldaar slaagt in een eerste doorbraak 
met 2 verkozenen. De regionalisten in Span
je zelf laten ook van zich horen: een volks
vertegenwoordiger die onafhankelijkheid wil 
voor de Kanarische Eilanden, bekomt 1 ze
tel; uit Aragon komt 1 en uit Andaloezië 2 
regionalisten. 

DE ROTS 
Er is nog weinig sprake van Spanje's 

rechten op Gibraltar. In januari deelt de 
Britse staatssekretaris voor Buitenlandse Za
ken mede dat tegen 1991 de helft van de op 
de Rots gelegerde Britse troepen weg zullen 

> 

Katalonië drijft zijn zelfbeschikking steeds verder door, geruggesteund door eigen financiële instellingen. Volgende 

stap naar de zelfbevestiging zijn de Olimpische Spelen in Barcelona '92. (Foto oann) 
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zijn. Weliswaar slaat dit alleen op 800 infan-
teristen, met op de belangrijke zee- en lucht-
Riachtbasis. Het onbehagen dat dit nieuws 
verwekt bij de zeer anti-Spaanse bevolking 
wordt gesust met de verklaring dat dit geen 
voorbereiding betekent voor overdracht aan 
Spanje. Het zou om een loutere bespanng 
gaan. Spanje geldt in Angelsaksische ogen 
nog steeds als niet volstrekt betrouwbaar. 

TAMELIJK RUSTIG 
IBERIE 

Over Portugal zelf, de enige Europese 
vastelandsstaat zonder nationaliteitenvraag-
stukken, hebben wij uiteraard nooit iets te 
berichten. Portugezen wonen echter ook nog 
buiten de staatsgrenzen. Wij bedoelen hier
mede met de vele gastarbeiders, met eens 
de velen die verblijven in voormalige kolo
men. Er zijn ook Portugezen in Spanje, met 
name in Galicië. Galiciërs zijn Portugezen 
zoals Vlamingen Nederlanders. De Galiciërs 
hebben zich in Spanje altijd vrij gedeisd 
gedragen. Toch werden ook zij met autono-

ADVERTENTIE 

SCHRIKBEWIND 

Appelsienenbomen bloeien op de 
historische binnenplaats van de ,,Ge-
neralitat", het parlement van Katalo-
nië. 

mie bedacht en is sedertdien het openbare 
gebruik van hun taal merkbaar toegenomen. 

De beruchte anarchistische terreurgroep 
GRAPO is ooit in Galicië ontstaan. Zij had 
nooit nationalistische bedoelingen. Men 
meent nochtans dat enkele ex-leden hiervan 
betrokken zijn bij het sinds 1986 gekende 
EGPGC (Exercito Guerrilleiro do Povo Gale-
go Ceibe). Tot nu toe bleven haar aanslagen 
beperkt tot officiële gebouwen, zonder 
slachtoffers te maken. 

Begin februari komt daar verandering in. 
De Guardia Civil wordt in een hinderlaag 
gelokt. Een politieman is gedood, een ande
re zwaar gewond. 

In maart wordt het scenario herhaald: 
twee agenten vermoord, hun wapens buitge
maakt. 

Nochtans kan men niet volhouden dat 
Spanje een schrikbewind voert in Galicië of 
duidelijk op verspaansing aanstuurt. Ook is 
het onafhankelijksheidsstreven van de be
volking eerder zwak te noemen. Gaat het dus 
slechts om nationalisme als voorwendsel 
voor voortgezet links-anarchistisch terroris
me? 

Karel Jansegers 

Donderdag 12 april op 19u.15BRTTV1 kijken en kennis maken met de nieuwe SKM, 
het modehart van België. 
Een reportage die je moet zien. 
SKM, een modezaak die je zelf moet beleven !!!! 

^ I M R l 

^ 

het modehart van België 

Al 2 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 

m m V 

VTBOVAB 

Dagelijks open van 9 tot 18 u 
Vrijdagavond, Feest- en koop
avond met Trandmodeshow van 
de Young Fashion Club open tot 
21 u 
Zon- en feestdagen gesloten. 
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LIMBURG 

VAN LIEF NAAR LEF 

N
ET voor de tweede wereldoorlog verscheen 
van de hand van de Leuvense prof. e.h. Karel 
Pinxten de brochure Limburg, een koloniza-
tiegebied. Pinxten, zelf een Limburger, was 
in 1937 gepromoveerd tot doktor in de Ekono-
mische Wetenschappen met een proefschrift 
over het Limburgse kolenbekken. De tekst 
verscheen ongeveer een kwarteeuw nadat 
de eigenlijke ontginning van de Kempische 
ondergrond was begonnen. De tijd dus, vond 
de prof., om een balans op te maken van wat 

er terecht gekomen was van wat Vlaanderen en dan 
vooral Limburg mocht verwachten sinds André Dumont 
begin deze eeuw het eerste staal kempische steenkool 
naar de oppervlakte had geboord. 

Reeds in de titel lag de ontgoocheling van Karel 
Pinxten. En hij was niet alleen. 

In 1957 stond in een studie van de Limburgse 
Ekonomische Raad te lezen dat: ,,De auto-financiering 
van de Kempische mijnen geruime tijd geremd werd 
door de winstafnemingen." En in 1964 publiceerde de 
Ekonomische Raad voor Vaanderen dat de KS- mijnen 
„steeds onder een leiding hebben 
gestaan die in sociaal en Vlaams 
opzicht schromelijk tekort geble
ven is aan haar verplichtingen te
genover het Limburgse volk." 
Reeds in 1961 had VU-voorzitter 
Frans Van der Eist in de Kamer de 'Sw. > 
overheveling van Limburgse bedrij
ven naar Wallonië aangeklaagd. 

ledere dag toen pendelden 
13.000 Limburgse arbeiders naar 
Luik, 11.000 naar Nederland en 
2000 naar Duitsland. Het lag dus 
voor de hand dat op een bepaalde 
dag in Limburg de vlam van het 
ongenoegen zou oplaaien en tot 
een bloedige botsing uitgroeien. En dat gebeurde toen 
met kerstdag 1965 de sluiting van de mijn van Zwart
berg werd aangekondigd. Pierre Harmei, die toen 
eerste- minister was, verbaasde er zich over dat een 
,,kalme en minzame bevolking,, in staat was tot een 
dergelijk krachtdadig verzet. 

Een in april 1966 uitgegeven VU-witboek over 
Zwartberg beschreef de woede als volgt:,,Men had 
Limburg jarenlang zijn grondstoffen en zijn volkskracht 
genomen en had daarvoor zo goed als niets in de plaats 
gegeven. Toen dan uiteidelijk ook de hand gelegd werd 
op net enige wat de Limburgers ooit gekregen hadden -
het,,recht,, om in hun eigen ondergrond voor vreemde 
heren te werken- liep de beker, die vijftig jaar lang dag 
aan dag werd gevuld, fataal over." 

En er vielen doden en gekwetsten in Zwartberg... 
De minzaamheid van de Limburgers was tot dan 

spreekwoordelijk geweest en altijd goed voor een 
grapje, men sprak van dé Limburg zoals men van dé 
Kongo sprak en het zangerige van hun taal werd 
steevast door niet-Limburgers slecht nagebootst. 

Nu zijn Limburgers in Vlaanderen altijd een buiten
beentje geweest, ze hebben een eigen nationaal lied en 
koesteren voor niet-Limburgers een ietwat vreemd 
overkomend chauvenisme dat ze delen met hun volks
genoten in Nederland. Dat chauvenisme bestaat echt 
en leverde herhaaldelijk stof voor diepzinnige verhan
delingen. Zo lazen wij onlangs een heuse studie over 
het ontstaan van dat Limburgse chauvenisme in... 
Sittard. Maar de Limburgers van beide zijden van de 
grens hebben op hun wederzijdse landgenoten voor 
dat zij wellicht de enigen zijn die de integratie tussen 
beide landen in de praktijk brengen. Eenzelfde kracht
toer is de vreedzame wijze waarop zij hun migrantenbe
volking hebben weten te integreren. 

Omdat ze door de traditionele machten (partijen, kerk 
en sindikaten) steeds onderdanig werden gehouden 
hebben de Limburgers zich lange tijd in deze rol 
geschikt, ze noemden zichzelf glimburgers en heten 

iedereen onophoudelijk welkom. 
Maar de kolonizatie die prof. Pinx
ten, en voor hem Lodewijk de Raet 
en Lieven Gevaert, aankloeg 
maakte van de lieve Limburgers 
uiteindelijk burgers- met-lef. 

De rol van de Volksunie in deze 
omwenteling is zeer groot geweest. 
De Vlaams-nationalisten hebben 
zich tot het laatste ogenblik ge
weerd, eerst om te voorkomen dat 
de mijnen dichtgingen en toen dit 
onafwendbaar was om de meest 
menselijke voorwaarden bij de slui
ting te verwerven. Ook voor het 
bekomen van hoger onderwijs 

heeft de VU een eerste rol gespeeld, in de gemeentera
den, de provincieraad en in de parlementen ijveren 
haar mandatarissen voor blijvende tewerkstelling, voor 
de landschapszorg, voor de socio- kulturele infrastruk-
tuur... 

Limburg is thans niet onaardig vertegenwoordigd bij 
de politieke besluitvorming: een vice-premier in de 
federale en drie ministers in de Vlaamse regering. 

Het weekblad WIJ besteedt deze week een nummer 
aan Limburg en noemt het omslagverhaal van Van lief 
naar lef. Het is geen totaalbeeld geworden maar een 
veelkleurig palet van wat de provincie te bieden heeft 
aan mogelijkheden en schoonheid, zonder haar noden 
te vergeten, haar werkkracht en verbeelding, haar 
Voer-egeltje en haar lekkere tafel... 

(m.v.L) 
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LIMBURG 

ABC VAN DE REKONVERSIE 

D
E beslissing van de nationale 
regering van 31 december 1986 
was gebaseerd op een herstruk-
tureringsplan van KS-manager 
Thyl Gheyselinck en dat hij op 
17 december 1986 bekend had 
gemaakt. Nog op diezelfde 17de 
december hield de Limburgse 
goeverneur Harry Vandermeu-
Ier) een perskonferentie over de 
rekonversie van Limburg. Hij 

vroeg aan de nationale, gewestelijke en 
Europese beleidsverantwoordelijken een 
Toekomstkontrakt voor Limburg, teneinde er 
zich toe te verbinden voor de toekomst van 
de provincie de nodige inspanningen te 
doen. 

TOEKOMSTKONTRAKT 
Dit Toekomstkontrakt kwam er en werd op 

woensdag 24 april 1987 ondertekend door de 
provincie, de Vlaamse eksekutieve, de natio
nale regering en de Europese Commissie. 
Dit kontrakt is natuurlijk geen kontrakt in de 
juridische zin van het woord, maar een 
gemeenschappelijke intentieverklaring van 
de verschillende overheden. 

Konkreet betekende het Toekomstkontrakt 
een verbintenis om de werkloosheid in Lim
burg tot een zelfde gemiddelde terug te 
dringen als in de rest van Vlaanderen. Dit 
hield in dat in de komende tien jaren onge
veer 35.000 arbeidsplaatsen gecreëerd zou
den moeten worden in Limburg. 

De huidige stand van zaken met betrek
king tot de evolutie van de werkloosheid ziet 
er als volgt uit : bij aanvang van de werking 
van het Toekomstkontrakt in april 1987 be
droeg het werkloosheidssurplus 15.429. Dit 
surplus steeg tot 19.140 einde februari 1988, 
waarna de daling volgde tot op het huidige 
nivo. Op dit huidige nivo (einde januari 1990) 
bedroeg het aantal uitkeringsgerechtigde 
volledig werklozen in Limburg 33.485, dit is 
16,1 % van het aantal tegen werkloosheid 
verzekerden. In de rest van Vlaanderen be
draagt dit 9,5 %. Konkreet betekent dit nog 
steeds een werkloosheidssurplus van 13.628 
werklozen ten opzichte van de rest van 
Vlaanderen. 

Teneinde de rekonversie te begeleiden wer
den een aantal werkgroepen in het leven 
geroepen. Dit gebeurde bij besluit van de 
Vlaamse eksekutieve van 4 februari waarbij 
enerzijds de Politieke Werkgroep Limburg en 
anderzijds de Permanente Werkgroep Lim
burg werden opgericht. 

De bedoeling van de Politieke Werkgroep 
Limburg was het organiseren van een over
leg tussen de Vlaamse eksekutieve en de-
bestendige deputatie teneinde het Toe
komstkontrakt geregeld te kunnen evalue-

De sluiting van de Limburgse steenkoolmijnen heeft zware ekonomische 
gevolgen voor de provincie. Sociale begeleidingsmaatregelen en een rekon-
versieplan moet de schokken inzake tewerkstelling opvangen. 

(foto Peustjens) 

ren. Deze werkgroep is totnogtoe maar zel
den samengekomen. 

De Permanente Werkgroep Limburg orga
niseert een geregeld overleg tussen verte-

De sluiting van de Kempense 
Steenkoolmijnen (KS) was een 
beslissing die niet licht geno
men werd. Pas toen er uitge
breide sociale begeleidings
maatregelen en een tastbaar 
rekonversiepian gewaarborgd 
werden, wist de overheid te 
verhinderen dat de sociale 
stoppen in Limburg kompleet 
doorsloegen. Erik Notermans 
van het kabinet van gemeen
schapsminister J. Sauwens 
licht de rekonversiesluier op. 
Ligt het geld in Limburg echt 
voor het oprapen? 

genwoordigers van de bestendige deputatie, 
kabinetten van de Vlaamse Eksekutieve en 
van de nationale regering, medewerkers van 

de Europese Commissie en de sociale part
ners. Deze Permanente Werkgroep heeft als 
opdracht de uitvoering van het Toekomst
kontrakt op te volgen, m.a.w. de stand van 
zaken m.b.t. de rekonversie in de provincie. 

GEÏNTEGREERD 
AKTIEPROGRAMMA 

Het Geïntegreerd Aktieprogramma Lim
burg (GAPL) is een ontwikkelingsplan dat 
door GOt^-Limburg werd opgesteld voor de 
periode 1987-1991 en voorstellen bevat op 7 
domeinen: de industriële ontwikkeling, de 
Kempense Steenkoolmijnen, toerisme, we
tenschappelijk onderzoek, beroepsopleiding 
en scholing, 

infrastruktuur en tenslotte land- en tuinbouw. 
Dit GAPL werd in zijn geheel opgenomen in 
het Toekomstkontrakt en in zijn totaliteit 
goedgekeurd door de Europese Commissie. 
Dit betekende konkreet dat de Europese 
Gemeenschap voorde periode 1987-1991 in 
totaal bijna 6,4 miljard steun zou ter beschik
king stellen. 
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LIMBURG 

De Limburgse investeringsmaatschappij 
(LIM) werd op 1 juli 1987 opgericht met als 
doel het verstrel<ken van risikodragend kapi
taal voor nieuwe ondernemingen die zich 
vestigen in Limburg of voor bestaande on
dernemingen in Limburg die uitbreiden. Het 
kapitaal van de LIM bedraagt 5 miljard, 
waarvan 3 miljard ter beschikking werd ge
steld door KS en 2 miljard door de Geweste
lijke 
Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen 
(GIMV). 

Op 6 februari 1990 had de LIM 36 partici
paties genomen in Limburgse bedrijven voor 
een totaal van 1,121 miljard. Daarnaast wer
den voor 464,5 miljoenen leningen toege
kend, in totaal zouden ongeveer 680 mensen 
tewerkgesteld zijn in die bedrijven waar de 
LIM in participeert. 

De participaties van de LIM zijn echter niet 
allemaal vlekkeloos verlopen. Zeer recent 
zijn nog een aantal zware problemen opge
doken. In 1987 richtte de LIM samen met de 
bouwonderneming Piet Luys en Partners het 
bedrijf Profilim op dat sandwichpanelen pro
duceert. De L'M had een meerderheidsparti
cipatie, die het echter reeds begin 1990 
diende af te staan aan Eternit. Dit was het 
gevolg van financiële problemen die Profilim 
kende. 

Een nog groter probleem vormde het be
drijf Eurolim, een bedrijf dat mede werd 
opgericht door de LIM en gespecialiseerd 
was in de produktie van golfkarton. Reeds 
van bij aanvang kreeg Eurolim veel tegen
wind, voornamelijk van de andere Belgische 
golfkartonfabrikanten. Volgens hen was het 
onverantwoord dat met overheidsgeld een 
bedrijf werd medegefinancierd in een sektor 
waarin reeds een overproduktie bestond. Zij 
kregen gelijk, want op woensdag 6 februari 
1990 werd Eurolim in vereffening gesteld en 
inmiddels werd de onderneming overgeno
men door twee Oostenrijkse papierfabrikan
ten. De LIM investeerde naar verluid een 
zeer groot bedrag (150 miljoen ?) en zou 
daarvan niets of slechts zeer weinig terug
zien. 

Als een gevolg van de beslissing van de 
Vlaamse Eksekutieve van 26 mei 1989 om 
ook de mijnen van Beringen en Zolder ver
vroegd te sluiten, werd een aktualisering van 
het Toekomstkontrakt Limburg in het vooruit
zicht gesteld. 

In een eerste fase zou alleen het sociale 
gedeelte worden bijgestuurd. Daartoe werd 
een Sociaal Investeringsfonds opgericht 
waarvoor KS 3 miljard ter beschikking stelde. 
Het ging hierbij om de volgende domeinen: 
migranten, opleiding en onderwijs, welzijns
voorzieningen en huisvesting. Op 15 februari 
1990 werd de Beheerraad van het Sociaal 
Investeringfonds geïnstalleerd, waardoor de 
eerste fase van de aktualisering in werking 
werd gesteld. 

De tweede fase van de actualisering dient 
eveneens te worden voorbereid door de 
Permanente Werkgroep Limburg. 

Erik Notermans 

GELD VOOR HET RAPEN? 

Deze indruk ontstaat bij velen ongetwijfeld wanneer men hoort praten over de miljarden 
die in Limburg ter beschikking zouden worden gesteld van de rekonversie. De waarheid 
ligt echter vaak anders. Het zogenaamde beschikbare geld zit immers voor het grootste 
deel bij de NV Kempense Steenkoolmijnen. De nv KS kreeg immers ter bekostiging van 
het herstruktureringsplan van haar manager Gheyselinck, 100,4 miljard ter beschikking. 
Hiervan mocht 28 miljard dienen voor de beëindiging van de mijnaktiviteiten in 
Waterschei, Winterslag en Eisden, terwijl de ovenge 74,2 miljard ter beschikking werd 
gesteld voor de herstrukturering en investeringen in Beringen en Zotder voor de periode 
1987 tot en met 1996, 
Ten gevolge van de versnelde sluitingen zullen deze kredieten niet volledig worden 
opgebruikt en blijft nog geld over om te gebruiken voor rekonversie. Hoeveel zal 
ongeveer overblijven ? 
Van de sluiting van de mijnen van Waferschei, Winterslag en Eisden is ongeveer 11 
miljard overgebleven. Dit is het verschil tussen de beschikbare 28 miljard en de kosten 
voor de dekking van de eksploitatieverliezen en sociale begeleidingskosten die 17 miljard 
fciedroegen. Voor deze 11 miljard heeft Gheyselinck trouwens reeds een bestemming 
uitgewerkt. Voor de oprichting van de LIM werd 3 miljard ter beschikking gesteld; 1 
miljard wordt binnen de nv KS geresen/eerd voor de zogenaamde diversifikatieprojekten 
en de overige 7 miljard worden gereserveerd voor de venwezenlijking van het zogenaam
de ERC-projekt. 
Ten gevolge van de beslissing om ook de mijnen van Beringen en Zolder vervroegd te 
sluiten, zal van de voorziene 72,4 miljard „slechts" 50 miljard worden opgebruikt voor 
dekking van de eksploitatieverliezen en sociale begeleiding. Dit betekent dat ongeveer 
22,4 miljard niet zal worden gebruikt en er dus 11,2 miljard terugvtoeit naar de Vlaamse 
Gemeenschap en 11,2 miljard bij KS blijft. Voor deze laatste 11,2 miljard hebben KS en 
Gheyselinck reeds een gedeeltelijke bestemming gevonden. Eén miljard zal worden 
gebruikt voor de aanleg van industrieterreinen en 3 miljard is toegewezen aan het Sociaal 
tnvesteringsfonds. Dit betekent dat nog ongeveer 7,2 miljard geen bestemming heeft en 
volgens KS zal worden gebruikt voor diversifikatie van het bedrijf zetf. 
Samengevat kan men stellen dat op dit moment nog ongeveer 14 miljard ongebruikte 
gelden in handen van K.S. zijn of zullen komen tussen nu en 1996. En daar nijpt voor een 
belangrijk deel het schoentje met betrekking tot de zogenaamde reconversiegelden voor 
Limburg. Het is immers de nv Kempense Steenkoolmijnen die de gelden krijgt en vrij kan 
beslissen over de bestemming ervan. In de provincie Limburg zijn er nog een groot aantal 
belangrijke noden, onder meer een zeer belangrijke achterstand in de sociale woning
bouw, het sociaal welzijn, renovatie van de mijncités, ondenwijs (universitair), spoonwe-
gen en enkele grote wegeninfrastruktuunwerken. 
Op 7 juni 1989 heeft de Volksunie reeds voorgesteld om de gelden die ter beschikking 
zijn ook daadwerkelijk te gebruiken voor de noden in sektoren zoals ze hiervoor werden 
opgesomd. Het voorlopig niet gebruikte geld kan dan worden beheerd in een op te 
richten Limburg Monetair Fonds en aangewend worden op tijdstippen dat de ekonomi-
sche konjunktuur in Limburg minder gunstig is dan op dit moment het geval is. Bij 
uitvoering van het voorstel van de Volksunie zouden de nu beschikbare rekonversiegel-
den ook werkelijk gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze voorzien zijn, met 
name de gehele rekonversie van de provincie en niet alleen de eenzijdige ekonomische 
uitbouw zoals die nu gebeurt. 
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ADVERTENTIE 

BLEYEN INDUSTRIE IN VOLLE GROEI 
In de industriezone in Overpelt wordt haast 

de ganse Haltstraat ingenomen door vestigin
gen van „Bleyen Industrie". Grondlegger van 
een strijdlustige ondernemersgeneratie is Ju-
lien Bleyen, die blijk gaf van vakmanschap, 
industriële en zakelijke kwaliteiten. 

Het verhaal van Julien Bleyen start in de 
jaren zestig. Hij begint dan zelf met het produ
ceren van televisie-antennes en -masten. 
Dankzij een kort oponthoud in een bad vol zink 
krijgen zij een haast onbeperkte levensduur 
mee. Twintig jaar later, op een moment dat die 
antennes langzaam maar zeker weer van de 
daken verdwijnen, is coating in het algemeen, 
en verzinking m het biezonder, een begrip 
geworden voor al wie met staal (en de natuurlij
ke vergankelijkheid ervan) gekonfronteerd 
wordt. Precies die dure vergankelijkheid, onder 
de vorm van de gevreesde roest, kan verholpen 
worden dankzij drie door Bleyen Industrie ge-
perfektioneerde procédés: het thermisch ver
zinken of galvanizeren, het elektrolitisch ver
zinken en het metallizeren. 

Na twee decennia is Bleyen Industrie erin 
geslaagd een zeer breed gamma van nevenak-
tiviteiten te ontwikkelen tot in de dienstensektor 
toe. Ook voor verzekeringen, transport, kompu-
teropleidingen en zelfs matrassenproduktie ga
randeert de glanzende ridder, het simbool van 
de holding een niet te evenaren kwaliteit. 

GALVANIZEREN 

Voor Bleyen Industrie gelden meer dan ooit 
volgende principes: mari<tleider blijven op het 
vlak van het thermisch verzinken, de groep 
uitbouwen in de coatingtechnieken en het aan
trekken van nieuwe bedrijven. 

In Overpelt zelf beschikt Bleyen over vier 
zinkbaden. Galva Gentri, Galva Quatri, Galva 

E J 
BLEYEN INDUSTRIE 

Express en het grootste Galva 1. In Dender-
monde werd de verzinkerij Galva Staal opge
start. Galva West huist in leper en richt zich 
vooral op de uitbouw naar Noord-Frankrijk. 
Galva Bocher in Zeebrugge richt zich op het 
verzinken van het staal in de scheepsbouw. In 
Gent wordt Galva Noord opgestart en biedt de 
mogelijkheid overzeese relaties te leggen. 

Volledig nieuw is Galva 2000 een gloednieuw 
bedrijf opgericht bij Charleroi. Deze hypermo
derne eenheid is gebaseerd op efficiëntie en 
perfektie. 

Naast het klassieke verzinken en het zoge-
iieten metalliseren bestaat er een derde manier 

om stalen voon/verpen voor roest te vrijwaren: 
het elektrolitisch verzinken. Het gaat om een 
biezondere toepassing van het algemeen ver-
zinkingsprocédé dat bekomen wordt door elek-
trolyse van het staal in een zoutoplossing. Dit 
wordt ondergebracht in het bedrijf Belcoat en is 
gevestigd in Overpelt. Hiermee wil Bleyen 
Industrie de volledige markt bestrijken. 

TOEKOMST 

De investeringspolitiek in dienstenbedrijven 
is een logisch gevolg van de ekonomische 
evolutie. De tertiaire sektor wint steeds meer 
veld en wordt als dusdanig een niet te verwaar
lozen ondersteunend element van de industrië
le sektor. De situatie in Noord-Limburg, op dit 
vlak min of meer een braakliggend terrein, 
heeft Bleyen Industrie ertoe aangezet zelf het 
roer in handen te nemen. Het resultaat is dat 
een grote aktiviteit wordt aan de dag gelegd in 
de dienstensektor. Zo werd gestart met de 
transportfirma Zebra IGTdie zich zal toeleggen 
op industrieel vervoer. Het CIO Training Center 
verzorgt informatika-opleidingen. Asset inves
teert zwaar in de ontwikkeling en aankoop van 
nieuwe software technologie. Ariane is aktief in 
het domein van de industriële verzekeringen. 
Hermes Communications is aktief in de audio
visuele wereld en produceert reclame- en tele
visieprogramma's en ook bedrijfsfilms. Intert-
ras produceert matrassen en sinds kort is 
Bleyen Industrie ook aanwezig in de partikulie-
re vastgoedsektor. 

De holding is in volle uitbouw. Meer dan 400 
weknemers komen aan hun trekken en de 
omzet gaat over het miljard. Voor al haar 
ondernemingen worden twee richtlijnen opge
legd: teamwerk en flexibiliteit. 

WIJ - 6 APRIL 1990 18 



GEVOLGEN VAN DE 
GRINDONTGINNING 

D
E landschappelijke gevolgen 
van de ontgnndingen komen 
meestal neer op een definitief 
verlies Hierdoor verdwijnen in 
veel gevallen belangrijke flonsti-
sche en faunistische waarden, 
bijvoorbeeld ook een aantal 
waardevolle landbouwgronden 
zijn reeds definitief verloren ge
gaan 

Al deze ekologische gevolgen 
hebben reeds een dergelijke belangrijke 
landschappelijke druk op het Maasland en 
ook het Kempisch Plateau veroorzaakt dat 
verdere ontgnnding rampzalige gevolgen 
voor het gehele gebied zal hebben 

De ontgnnding heeft ook negatieve gevol
gen voor de mens Eerst en vooral is er de 
stofoverlast die wordt veroorzaakt door zo
wel het wegnemen en afvoeren van de dek
laag, als door het transport, dat in vele 
gevallen door bebouwde gebieden geleid 
wordt 

Vervolgens is er een vaak onderschatte 
vorm van hinder, met name het lawaai en de 
trillingen die worden veroorzaakt door win-
werktuigen Tenslotte is er een belangrijke 
hinder als gevolg van het zware vrachtver
keer 

Vele mensen dragen deze last reeds vele 
jaren Het wordt hen soms onmogelijk ge
maakt op een rustige en veilige manier te 
wonen Een uitbreiding van de gnndeksploi-
tatie zou deze situatie alleen maar erger 
maken 

EKONOMISCHE 
GEGEVENS 

De ekonomische betekenis van de gnnd-
ontgmning voor de provincie Limburg mag 
zeker met overdreven worden Het belang
rijkste ekonomisch gegeven vormt de te
werkstelling Direkt zijn een 300-tal personen 
tewerkgesteld in de zand-en gnndgroeven in 
geheel Limburg Indirekt komen hier nog een 
ongeveer 480 personen bij in het transport 
(scheepvaart en vrachtvervoer), waaronder 
ongeveer 180 Nederlandse schippers 

De toegevoegde waarde van de grmdwin-
ning kan worden geraanxl op ongeveer 500 
miljoen fr Dit is nog geen 0,2 % van het 
totale geografische produkt van Limburg 

Daarnaast zijn er nog een aantal schijnba
re bijdragen zoals een zekere meerwaarde 

voor de gronden, een gemeentelijke omslag
belasting en belastingen voor de staat Glo
baal beschouwd kan men gerust stellen dat 
de impakt van de ontginningsaktiviteit zowel 
een aantal positieve als een aantal negatieve 
gevolgen heeft Het belang er van op het 
ekonomische gebeuren is echter eerder be
perkt te noemen 

De voorbije jaren heeft de rekreatie op en 
aan de Maas een enorme vlucht genomen 
Deze ontwikkeling is onder meer het gevolg 
van het feit dat uitgestrekte waterplassen, 
die ontstaan zijn ten gevolge van de massale 
ontgnndingen, vaak in open verbinding 
staan met de Maas Een goed voorbeeld van 
de groei van de toeristische sektor m het 
Maasland vormt de vzw Marec Marec omvat 
twee watersportcentra, namelijk de Heeren-
laak en de Spaanjerd, respectievelijk in 
Maaseik en Kinrooi 

Toeristisch gezien sluit het waterrijke ge
bied van het Maasland perfect aan bij het 

Het is logisch dat de grindont-
ginning een aantal gevolgen 
met zich meebrengt, zowel po
sitieve ais negatieve. Deze ge
volgen zijn niet alleen beperkt 
tot het Maasland, maar breiden 
zich ook reeds uit tot het aan
grenzend Kempisch Plateau. 
Wij tracht deze gevolgen op 
een rijtje te zetten. 

aangrenzende bosrijk Kempisch Plateau Dit 
blijkt trouwens ook duidelijk uit een studie, 
uitgevoerd door Belgroma die tot de slotsom 
komt dat de natuur in het gebied Kempen-
Maasland zeer goed geschikt is voor toens-
me en recreatie Er moet echter, nog steeds 
volgens de studies wel over gewaakt worden 
dat dit gebeurt via een kwaliteitsaanbod Er 
moet bijgevolg voor worden bezorgd dat het 
huidige groen dat nog beschikbaar is als een 
samenhangend geheel behouden blijft , wa
terputten zijn er m elk geval meer dan 
voldoende 

DE VU EN HET 
GRINDDOSSIER 

Onder impuls van de plaatselijke leden en 
gemeentelijke, provinciale en nationale man

datarissen heeft de Volksunie steeds een 
aktieve rol gespeeld in het grinddossier De 
partij heeft haar verantwoordelijkheid met 
ontlopen en steeds duidelijke standpunten 
ingenomen, gebaseerd op grondig onder
zoek van de situatie ter plaatse 

WIJ zijn dan ook van mening dat er een 
onmiddellijke halt moet worden toegeroepen 
aan de gnndontginning De gevolgen, zowel 
ekologisch als voor de omwonenden, laten 
immers met toe dat de gnndontgmnig nog 
wordt uitgebreid Konkreet betekent dit dat 
een uitbreiding van de ontgnnding naar de 
op het gewestplan voorziene uitbreidingen 
van ontgmmngsgebieden en reservegebie
den voor ontginning geen enkele sprake kan 
zijn Alleen de bestaande huidige wettelijke 
uitbatingen mogen in het toegewezen ontgin
ningsgebied tot een einde worden gebracht, 
onder voorwaarde van een degelijk herstruk-
turenngsplan 

STOP VERDERE 
ONTGRINDING 

De beschikbare toegewezen gnndvoorra-
den dienen gekontingenteerd te worden, 
teneinde het gebruik te kunnen beperken tot 
het stnkt noodzakelijke Ondertussen dient 
degelijk onderzoek te worden gedaan naar 
alternatieven Dit gebeurt op dit moment 
trouwens reeds in toenemende mate bij 
Openbare Werken, onder impuls van VU-
Gemeenschapsminister Johan Sauwens 

Ook van een gewestplanwijziging ten voor
dele van gnndontginning m het Kempisch 
Plateau, waarvan de laatste tijd sprake is en 
dat ondermeer wordt voorgesteld door Ge
meenschapsminister De Batselier, kan geen 
sprake zijn 

Zowel het Maasland als het Kempisch 
Plateau dienen van verdere ontgnnding ge
spaard te blijven De ontgnnding dient trou
wens te worden behandeld in het kader van 
de ontgnndingen in het algemeen Volksver
tegenwoordiger Jaak Gabriels diende reeds 
in 1984 een decreet in op de ontgnndingen 

Een aanvaarding hiervan zal vele problemen 
die er nu zijn oplossen Dit dekreet dient 
bijgevolg opnieuw behandeld te worden 
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HET LANDSCHAP 
IN LIMBURG 

D
E meest groene provincie heeft 
door zijn relatief goed bewaard 
natuurpatnmonium natuurlijk 
een kruciale rol te vervullen voor 
het landschaps- en natuurbe
houd Vele flora- en fauna-ele
menten vinden in deze provincie 
immers een laatste mogelijkheid 
tot overleven Bijgevolg dient op 
termijn de toenemende rekrea-
tieve druk verzoend te worden 

met de ekologische gedachte, een opdracht 
die met altijd even gemakkelijk is 

PURPEREN HEI 
Landschappelijk kan men in Limburg een 

viertal entiteiten onderscheiden Het groot
ste deel wordt ingenomen door het Kempens 
plateau, een puinwaaier gevormd uit zand
en grindsubstraten, afkomstig van de Arden
nen en meegesleurd door een verwilderde 
Maas 

Na kapping van het oerbos versctienen 
hier op een natuurlijke manier de welbeken
de heidevlakten In dit romantisch aandoend 
landschap regeerden echter ziekten en ar
moede Het was de periode van arme keuter-
boerkes en herders, die met hun schaaps
kudden de heidevegetaties in stand hielden 
Vanaf de 18de eeuw werden de heidevelden 
geleidelijk beplant met naaldhout, een ten
dens die later versneld werd met de ontdek
king van steenkool door Andre Dumont 

Deze vaak immense naaldhoutwouden be
palen momenteel steeds het landschaps
beeld ten noorden van de lijn Hasselt-Genk 
Van de oorspronkelijke heidevegetaties vin
den we nog relikten terug in ,,Het park van de 
Midden-Kempen" en de grote militaire do
meinen 

De arme zandbodems lieten weinig land-
bouwvreugde toe In een poging om de 
bodemstruktuur te verbeteren werden vooraf 
aangelegde veldjes bevloeid met het kalkrijk 
water, geput uit het Kempens kanaal met 
voedselrijk water Deze ingenieus uitgedach
te bevloeiingssystemen met aanvoersloten 
en afvoersloten worden wateringen ge
noemd en zijn typisch voor het noordelijk 
deel van de provincie Deze wateringen 
brachten hooi van goede kwaliteit voort, voor 
een groot deel bestemd voor de paardenstal-
len van het leger, gekazerneerd te Leopolds-
burg Slechts enkele wateringen hebben de 
tijd kunnen overleven Deze van Lommel-

Kolonie is de best bewaarde en wordt als 
natuurgebied beheerd 

RIJKE ZUIDEN 
In tegenstelling tot de zandige Kempen 

kende het zuidelijke deel van de provincie, 
Haspengouw, een gans andere geschiede
nis Vanuit de talrijke en kleine dorpskernen 
werd deze regio ai vrij snel in kuituur ge
bracht De rijke leembodems heten immers 
hoge landbouwopbrengsten toe 

De veelal kleine perceeltjes werden des
tijds systematisch afgeboord met houtkanten 
en hagen Ook de holle wegen en het zacht 
glooiende landschap met zijn karaktenstieke 
herenboerderijen zijn typisch voor deze 
streek 

Limburg wordt met recht en 
rede de meest groene provin* 
cie van Vlaanderen genoemd. 
Het - in verhouding - trager 
op gang komen van de indus
triële ontwikkeling is hier zeker 
niet vreemd aan. Over grote 
delen van de provincie bleef 
Immers het heidekarakter tot 
laat in de 20ste eeuw domine
ren op de voor de landbouw 
minder geschikte zandbo
dems. Op deze manier bleven 
grote delen van Limburg ver
stoken van grootschalige men
selijke invloeden. Dit alles 
biedt Limburg momenteel bij
zondere kansen op gebied van 
rekreatie en toerisme. 

De Maasvallei leunt landschappelijk aan 
bij Haspengouw, maar heeft met zijn uiter
waarden, de overstromingszone tussen zo
mer- en winterdijk, een eigen karakter Ook 
hier IS het landschap sinds de eeuwwisseling 
sterk veranderd, oude Maasmeanders wer
den ingedamd, de uiterwaarden droogge
legd In de tweede helft van de eeuw werden 
hier de eerste ontgrindingen gestart Vanaf 
dat moment verschenen in de Maasvallei 
enorme waterplassen, die het typische en 
kleinschalige landschap onherroepelijk ver
storen 

De overgang naar de schilderachtige 
Voerstreek wordt gemaakt door de vermaar
de Smt-Pietersberg, een grensoverschrijden

de dikke krijtheuvel waann de Maas een 
diepe bedding geschuurd heeft In deze 
krijllagen groef de plaatselijke bevolking een 
uitgebreid gangenpatroon De uitgesneden 
mergelblokken werden gebruikt voor de hui
zen- en kerkenbouw Later werd het gangen
stelsel in gebruik genomen voor de cham-
pionnenkweek 

Tegenwoordig worden de mergellagen in
dustrieel afgegraven ten behoeve van de 
cementindustne Vanzelfsprekend heeft dit 
afgraven nefaste gevolgen voor landschap 
en natuur De rijke mergel-loss bodems her
bergen immers typische vegetatietypen die 
m Vlaanderen enkel op de Sint-Pietersberg 
terug te vinden zijn Het is bovendien interes
sant te weten dat de ondergrondse galerijen 
overwintenngsplaatsen van internationaal 
belang vormen voor verschillende be
schermde vleermuizensoorten Meerdere 
gangen hebben om deze reden het statuut 
van natuurreservaat verkregen 

Rest nog de Voerstreek, een uitermate 
mooi en heuvelend landschap met talrijke 
loofboskompleksen, holle wegen, meande
rende beekjes en uitgestrekte hoogstam-
boomgaarden 

HET BEZOEKEN MEER 
DAN WAARD 

Rekreeren m een groen dekor heeft altijd 
een streepje voor Vandaar dat de toeristi
sche troeven voor Limburg hand over hand 
toenemen Het landelijk karakter biedt vooral 
mogelijkheden voor passieve rekreatie, 
waarbij de landschappelijke belevingswaar
de van fundamenteel belang is De provincie 
IS rijk bedeeld met talrijke toeristische wan
del- en fietsroutes 

Naast de stille rekreatie is er in Limburg 
ook plaats voor de aktieve en meer groot
schalige vormen van rekreatie Een mooi 
voorbeeld hiervan vormen de verlaten grind-
gaten Hier werd al vrij snel de waterrekreatie 
vakkundig uitgebouwd, inklusief jachthavens 
en surfklubs 

Een andere evolutie is de versnelde aan
leg van allerhande vakantie- en pretparken 
Zulke vakantieparadijzen kaderen immers 
het liefst in een natuurlijke omgeving Het 
omringende landschap biedt hierbij alterna
tieve ontspanningsmogelijkheden aan de ge-
stresseerde rekreant 
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Limburg is rijlcelijk bedeeld met ekologisch waardevoile gebieden, (foto VUM) 

De Provincie hecht bijzonder veel aan
dacht aan de verdere uitbouw van het toeris
tisch l<aral<ter van Limburg. Voorlopig blijft 
het domein Bokrijk nog steeds het parade
paardje en voornaamste publiekstrekker. In 
de la van Geyselink liggen echter grootse 
plannen klaar om op de voormalige mijnter-
reinen een superdelukse rekreatiepool uit te 
bouvî en, geïntegreerd in de Middenlimburg-
se naaldhoutbossen. 

LANDSCHAPSZORG 
De uitbouw van rekreatie en toerisme in 

Limburg blijft echter sterk verbonden met het 
groene karakter. Alleen al om deze reden is 
het bijgevolg belangrijk het natuurpatrimoni
um vakkundig te beheren. Het komt erop aan 
bijkomende rekreatiekompleksen systema
tisch te toetsen aan de ekologische infra-
strukturen en de draagkracht van het land
schap. Dit kan enkel door de kwetsbare en 
ekologisch waardevolle gebieden strikt te 
beschermen en gelijktijdig de rekreatie af te 
leiden naar de groene bufferzones die bijko

mende rekreatledruk kunnen verdragen. 
Ook de inplanting van de gezinspretparken 
dient in deze optiek bekeken te worden. De 
strijd voor het behoud van de resterende 
open ruimten is bijgevolg een essentiële 
pijler voor de verdere toeristische uitbouw. 

GESTRUKTUREERD 
NATUURBEHOUD 

Teneinde het Limburgse natuurlandschap 
beter te kunnen beschermen verenigden de 
verschillende natuurverenigingen, zich en 
werd de Natuur-Aktie-Limburg (NAL) ge
vormd. Deze koepelorganisatie vormt het 
Limburgse luik van de Bond Beter Leefmilieu 
en is bijzonder aktief op milieu-hygiënisch en 
natuurbehoudsvlak. leder gesignaleerd mi
lieumisdrijf wordt systematisch aangeklaagd 
bi) de verantwoordelijke instanties die de 
NAL als gesprekspartner erkennen. Een an
dere en even belangrijke taak bestaat in de 
informatie-overdracht naar de Limburgse be
volking toe. 

Via de NAL-bekenwerkgroep wordt verder 
gewaakt over de kwaliteit van de Limburgse 
waterlopen. In samenspraak met de provin
ciale waterregie en de plaatselijke Polders 
en Wateringen wordt getracht de basiskwall-
teit van de Limburgse waterlopen te handha
ven. Deze organisatie staat tevens aan de 
wieg van landschapspark Herk en Mombeek 
vzw. Dit is een pilootprojekt waarbij getracht 
wordt om grotere landschapseenheden in 
het natuurbehoud te betrekken. Om dit inter
gemeentelijk projekt tot een goed einde te 
brengen werd een overlegplatform geïnstal
leerd waarin de betrokken gemeentebestu
ren vertegenwoordigd zijn. Deze gemeenten 
dragen tevens financieel bij tot de realisatie. 

Ondertussen werd reeds in elke deelne
mende gemeente een natuurreservaat opge
richt terwijl ernstige stappen werden onder
nomen om de kleinschalige en lineaire land
schapselementen te beschermen. Hierbij 
wordt de bevolking regelmatig betrokken 
d.m.v. publieke wandelingen en kontakt-
avonden. 

Het idee van natuur- en landschapsparken 
wordt hier in praktijk toegepast. De resulta
ten van dit pilootprojekt kunnen later over-
geënt worden op andere grote landschap
seenheden zoals de Voerstreek en de Hoge 
Kempen. 

AANKOOP 
NATURGEBIEDEN 

De aankoop van natuurgebieden blijft als
nog de beste politiek. Vermits Limburg nog 
rijkelijk bedeeld is met ekologisch waardevol
le gebieden trachten de grote Vlaamse na
tuurverenigingen (Natuurreservaten vzw en 
Wielewaal vzw) een groot deel van hun 
investeringspakket in het Limburgse te kon-
sentreren. Met dit doel voor ogen werd zelfs 
een provinciaal georiënteerde natuurvereni
ging opgericht; de stichting Limburgs land
schap. Deze vzw heeft alvast enkele bijzon
dere natuurgebieden in eigendom. Een van 
de voornaamste is het Stamproyerbroek in 
de noordoosthoek van de provincie. Het 
paradepaardje van Natuurreservaten vormt 
de Zwarte Beek, een valleigebied van natio
naal belang. 

Meer en meer worden tevens de kleinere 
regionale organisaties in het aankoopbeleid 
betrokken. In samenwerking met Natuurre
servaten, Limburgs landschap of Wielewaal 
investeren ook zij in waardevolle bossen, 
hooilanden, kleinschalig landschap, moeras
sen e.d. Ze staan bovendien in voor het uit te 
voeren beheer ervan. Dit aankoopbeleid 
wordt financieel ondersteund door de provin
ciale overheid. Het Lisec (Limburgs studie
centrum voor ekologie en bosbouw) stelde 
voor dit doel een prioriteitennota samen 
waarop de meest kwetsbare en bij voorkeur 
aan te kopen gebieden gerangschikt staan. 
De aankoop van prioritaire gebieden wordt 
voor 30% gesubsidieerd. 

Frieda Brepoels en Patrick Hermans 
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ADVERTENTIE 

Plumax slachterijen n.v. 
Kolmenstraat 149 B — 3512 Stevoort (Hasselt) 

tel.: 011/31.13.51 

fax: 011/31.62.06 

telex: 39073 

KIP EN KIPSPECIALITEITEN 
ADVERTENTIE 

Jansen n.v. 

N.v. AFWERKINGSBEDRIJF JANSEN 
63, PEERDERBAAN, 3578 MEEUWEN 

TEL.: 011/79.16.67/ FAX: 011/79.16.68 

UIT SIMPATIE 
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HASSELT EEN 
VERKEERSVRIENDEUJKE 

STAD 

J
OHAN SAUWENS wil de auto uit de 
stad verdringen. Welke oplossin
gen stelt U echter voor ? 

„Dit jaar start ll< met het park-
and-ride-systeem. De bedoeling is 
de steden aangenaam om leven te 
maken. Daarvoor moeten de ste
den zoveel mogelijk de auto aan 
banden leggen. Belangrijk is echter 
dat de automobilisten de mogelijk
heid krijgen om gebruik te maken 

van parkings aan de stadsrand en van vlotte 
busdiensten binnen de stad." 

— Hoe ziet U dit voor Hasselt? 

,,Er werd op de begroting van Openbare 
Werken en Verkeer een bedrag van 30 
miljoen frank vrijgemaakt voor de aanleg van 
de eerste parkeerruimten in Hasselt. Twee 
parkings komen in de nabijheid van de 
Universiteitslaan en de Kuringersteenweg. 
Tussen beide punten wordt een pendeldienst 
voorzien." 

— Hoe wilt U de automobilist aanzetten 
om zijn auto aan de rand van de stad 
achter te laten? 

„Er bestaan verschillende mogelijkheden 
om dit systeem aantrekkelijk te maken : 

* de busfrekwentie moet hoog genoeg 
liggen van in de beginne. In de eerste fase 
voorzien wij een frekwentie van om de 10 
minuten. 

* de verplaatsingstijd is eveneens van 
kapitaal belang. Wanneer de automobilist 
geen duidelijk tijdsverschil waarneemt zal hij 
nooit de pendelbus nemen. Daarom wordt in 
Hasselt gestart met een nieuwe busbaan. 
Deze baan zal aangelegd worden vanaf de 
Grote Ring, parallel lopen met het rangeer
station richting station, Bampslaan, Kleine 
Ring via Leopoldlaan, Kol. Dusartplein en 
Boudewijnlaan naar de Universiteitslaan. 

* de prijsvriendelijkheid van deze pendel
dienst staat natuurlijk buiten kijf." 

— Bestaan er buitenlandse voorbeelden 
van dit park-and-ride systeem? 

,,0p mijn studiereis naar het Franse Gre
noble en het Zwitserse Bazel zag ik dat dit 

openbaar vervoersisteem met groot sukses 
wordt toegepast. In Grenoble is het autover
keer volledig uit de binnenstad verdrongen. 
De frequentie van het openbaar vervoer ligt 
er zo hoog dat men nauwelijks op een tram of 
bus moet wachten. Iedereen van direkteur 
tot arbeider nemen er het openbaar ver
voer." 

— Hoe zijn deze vervoerssystemen ge
groeid in het buitenland? 

,,Eind van de jaren zestig begonnen de 
Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) met de in
stallaties van biljet- en ontwaardingsautoma-

Op verkeerstechnisch vlak zul
len er In onze steden de eerst
volgende jaren tal van projek-
ten en werken moeten uitge
voerd worden om de steden 
verkeersvrlendelijker te ma
ken. 
Volgens Johan Sauwens, Mi
nister van Openbare Werken en 
Verkeer, mag het er echter niet 
op gaan lijken dat wij een be
leid tegen de auto voeren. Wij 
moeten wel een nieuwe kijk op 
de verkeerssituatie aankwe
ken. Er is een dringende be
hoefte aan een nieuwe hiërar
chie van de wegen en in funktie 
daarvan moet achteraf de bud
gettaire invulling gebeuren. 

ten aan de haltes. De automaat kwam in de 
plaats van de 'ontvanger'. De BVB wilde de 
tram- en busbestuurders niet extra belasten 
met de kaartverkoop. Deze automaat werd 
verrassend snel aanvaard. Overigens alle 
grote en middelgrote 'Zwiterse' steden wer
ken uitsluitend met automaten aan de haltes. 
In de automaat bevindt zich ook een doos 
met gegevens die wij in de centrale computer 
kunnen stoppen. Op basis van deze gege
vens is ook bijvoorbeeld te zien hoeveel 
reizigers er op een bepaalde halte gebruik 
maken van het korte afstandstarief. 

23 

Minister Johan Sauwens ijvert ervoor 
de auto uit het stadsverkeer te ban
nen. Hasselt wordt een eerste werk
terrein. 

Ik was diep onder de indruk van het 
volledige bovengronds vervoer in Basel, 
waar de milieuvriendelijke tram een hoofdrol 
speelt. Al sonds december 1971 stromen de 
trams hier vlot door het stadshart. Wat verf 
en politieke moed volstonden. In Antwerpen 
was men toen druk bezig met de aanleg van 
het eerste premetrovak. Het Bazelse open
baar vervoer is een ideaal. Het is een kwestie 
van mentaliteit van onze bevolking." 

— En in Grenoble? 
,,ln Grenoble had men op het einde van de 

jaren zeventig wel een bijzonder uitgebreid 
netwerk van autobussen. Op de centrale as 
door de stad werden per uur niet minder dan 
200 bussen geteld. Maar toch konden de 
mensen er beter hun weg te voet zoeken, 
want de bussen stonden meer stil in een 
lange verkeersopstopping. Ook financieel 
zag het er voor Grenoble alles behalve roos
kleurig uit. r> 
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Er moest dus snel iets gebeuren. De 
bevolking werd bij het onderzoek betrokken 
en in 1984 werden de werken aangevat. Een 
uiterst moderne tram, die ook zonder proble
men toegankelijk is voor rolstoelen, kreeg in 
het stadscentrum de absolute voorrang. 
Langsheen het bijna 10 km lange traject rijdt 
de TAG (Tramway de l'Agglomération Gre-
nobloise) in eigen bedding. De tram over
heerst en bedient ook de verkeerslichten op 
de kruispunten, zodat hij ook daar lange 
wachttijden kan vermijden. 

Het succes was enorm. De TAG deed in 
september 1987 zijn intrede en hij vervoert 
op dit ogenblik 40.000 mensen per dag. Op 
de spitsuren keeft men een frequentie van 
één tram om de 4 minuten en hij werkt het 
totale trajekt (bijna 20 km ) af in 1 uur. De 
TAG is in Grenoble echter meer dan een 
vervoermiddel. Hij is er in geslaagd het totale 
stadsbeeld te wijzigen. Vele straten werden 
omgebouwd tot voetgangerszone en er wer
den nieuwe pleintjes aangelegd, vroeger kon 
dat niet omdat alles in funktie van de auto 
was ingericht." 

— Maakt een dergelijk vervoerssyteem 
bij ons een kans? 

,,Het vervoerssisteem bewees ook reeds 
zijn deugdelijkheid in Hasselt bij de Virga-
Jesse feesten in 1989. 

Hasselt wil het autoverkeer uit de 
stad bannen. Het heeft al heel wat 
winkelstraten, enkel toegankelijk 
voor voetgangers. Kortelings zullen 
parkings aan de rand van de stad 
aangelegd worden. Een pendeldienst 
moet dan de bezoekers naar het cen
trum brengen. (foto Peustjens) 

De verkeersmassa die Hasselt beide keren 
te verwerken kreeg was uitermate groot. 
Door de gratis pendelbussen van de NMVB 
kon de verkeerstroom in goede banen geleid 
worden. De 20 pendelbussen vervoerden 
met minder dan 15.000 mensen van en naar 
het stadcentrum." 

— Kan U deze nieuwe vervoersvisië In 
een groter geheel kaderen? 

„Grenoble en Bazel bewijzen duidelijk dat 
stadrenvatie, ruimtelijke ordening en open
baar vervoer hand in hand gaan. Bovendien 
kan men met een goed openbaar vervoer het 
grootst aantal mensen in het stadscentrum 
brengen. Ik venwacht dan ook duidelijk heil 
van de nieuwe Vlaamse Vervoersmaat
schappij. Ik hecht daarbij veel belang aan het 
bovengronds vervoer. 

Ondanks de miljarden die in het metro-
projekt zijn gestoken, zit Atnwerpen nog 
steeds hopeloos in de knoei met het open
baar vervoer. Ik wil dan ook op de eerste 
plaats de kapaciteit op de piekuren verhogen 
en het netwerk degelijk uitbouwen. 

Maar essentieel blijft de mentaliteitswijzi
ging bij de bevolking. Zij moet immers van 
het nut van het openbaar vervoer overtuigd 
worden en dit is met mogelijk met het af
schaffen van lijnen." 

Mieke Lauwaert 

ADVERTENTIE 

Mk N.V. MAASLAND GROEFUITBATING 
KAPELSTRAAT 17 — 3610 DIEPENBEEK 

* Stortklaar beton, zand-cement 
• Gewassen maaszand en grint 
• Gebroken grint en steenslag 
* Verhuren van mixers 

Tel. 011-613.613 — Fax 011-613.630 — Telex 39250 MATCO 

ADVERTENTIE 

Taverne • Restaurant 

DE ULTIEME 

tiALLÜEINflTlE 

¥ ¥ 
Koningsstraat 316, 1210 BRUSSEL 

Tel. (02) 217.06.14 - Fax. (02) 217.72.40 

,,DE ULTIEME HALLUCINATIE" is een typisch voorbeeld 
van Belgische, meetkundige ART NOUVEAU. Het huis, 
gebouwd in 1850, werd vernieuwd door de Brusselse 
architekt PAUL HAMESSE in 1904. Het is op het ogenblik 
het enigste originele Jügendstill restaurant. Naast het 
restaurant zijn er de verschillende zalen voor eetpartijen tot 
50 personen, de prachtige brasserie voor democratische 
maaltijden en het unieke bar-dansant ,.Citizen ZEB" . 
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ONDERWIJS SCHAKEL 
IN REKONVERSIE 

I
N 1968 ging de Ekonomische Hoge
school Limburg van start. De oprichting 
van de EHL l<aderde in een reeks maatre
gelen met betrekking tot de universitaire 
ekspansie, met name een eerste uitbouwt 
van onderwijs op universitair niveau ver
zekeren in Limburg. 

Een volgende maatregel inzake de uni
versitaire ekspansie in Limburg was de 
oprichting van het Limburgs Universitair 
Centrum (LUC) bij wet van 28 mei 1071. 

De EHL werd hierin echter niet opgenomen. 

Op 22 mei 1985 werd in de Senaat een 
wetsvoorstel goedgekeurd om de EHL in het 
LUC te integreren. Vooraleer dit wetsvoorstel 
echter kon worden behandeld in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers werd het par
lement ontbonden. 

Thans is de integratie van de EHL in het 
LUC nog steeds niet gebeurd en ook de 
uitbouw naar licenties (de zogenaamde verti-
kale uitbouw) iaat nog steeds op zich wach
ten. 

PROVINCIALISME? 

Vaak hoort men het verwijt dat de vraag 
voor uitbouw van het LUC ingegeven is door 
een sterk Limburgs provincialisme. Een aan
tal objektieve gegevens tonen echter aan dat 
de Limburgse vraag gerechtvaardigd is. 

Men hoort wel eens dat er in Vlaanderen te 
veel universitaire instellingen zijn. Indien we 
de situatie in een aantal landen vergelijken 
met deze bij ons, zien we dat er in Groot-
Brittannië 46 universiteiten en 30 polytech-
nies zijn voor 56 miljoen inwoners; in Duits
land 66 universiteiten voor 61 miljoen inwon-
ders; in Oostenrijk 12 universiteiten voor 7,5 
miljoen inwoners; in Quebec 12 universitei
ten voor 6,5 miljoen inwoners en in Neder
land 13 voor 14 miljoen inwoners. 6 universi
teiten voor 5,5 miljoen Vlamingen is dus niet 
overdreven, dunkt ons. 

Een tweede argument voor de uitbouw van 
het universitair onderwijsaanbod in Limburg 
Is het feit dat de Limburgse jongeren in 
onvoldoende mate doorstromen naar het 
hoger en naar het universitair ondenwijs. 
Gemiddeld kiezen in Vlaanderen 14 jonge

ren op 20 universitair onderwijs, tenwijl dit in 
Limburg slechts 10 jongeren op 100 zijn. 
Deze achterstand is trouwens de jongste 
jaren niet verbeterd, integendeel. De voor
bije 6 jaren groeide de participatie van het 
universitair onderwijs in Vlaanderen met 3,1 
%, van 11,9 % naar 14 %; in Limburg 
groeide dit echter slechts met 0,9 %, van 9,1 
tot 10 %. Ook in het HOBU-lange type haalt 
Limburg een resultaat dat beduidend lager is 
dan het Vlaams gemiddelde. 

Reeds jarerjiang vormt de uit
bouw van het Limburgs ür>Jversi-
tdïr Oentrum een heet hangijzer. 
Met LUC Is Bog steeds enkel eer» 
Ittmdlda&tretMientrum, ondanks 
de Jarenlange vraag vanuit Lim
burg om ook te mogen uitbou
wen naar iicenties en post-gra-
daaten, weliswaar in een beperkt 
aant^ richtingen. 

Da» nauw bij aansiu itervd is er 
de vraag om de Ekonomische 
Hogeschool Limburg (EHL) in het 
LUC te integreren, waardoor een 
voiie(£g uitgebouwde fakulteit 
Ekonomische Wetenschappen 
bini^n het LUC zou kunnen be
staan. 

Zijn deze Limburgse onder-
wijjsvragen te hoog gegrepen of 
vormen zij een realistische 
wens*? Een stand van zaken. 

NOOD 
Een derde argument voor de uitbouw van 

ihet Limburgs universitair aanbod is het gege
ven dat het regionaal onderwijsaanbod de 
studiekeuze van de student polariseert. Voor 
de studierichtingen die in Limburg worden 
onderwezen boekten de Limburgse jongeren 
op het vlak van participatie in vergelijking 
met de rest van Vlaanderen een meer dan 
behoorlijk resultaat. 

Deze regionale onderwijspolarisatie is 
trouwens geen puur Limburgs gegeven. Ook 

in de ons omringende landen, bvb. in Neder
land, wordt de studiekeuze voor een belang
rijk deel bepaald door het regionaal aanbod. 

Rekening houdend met deze gegevens 
kan een vraag voor uitbouw van het universi
taire aanbod in Limburg zeker niet worden 
afgedaan als een provincialistische verzuch
ting, maar van een nood. Een degelijk univer
sitair aanbod in Diepenbeek zou een belang
rijke peiler kunnen vormen voor de uitbouw 
van één universiteit in Vlaanderen, waarvan 
de VU uitgesproken voorstander is. 

Daarnaast is er natuurlijk een bijkomend 
element dat in dit dossier zeker niet mag 
verwaarloosd worden, namelijk de rekonver-
sie. 

In Limburg wordt na de afbouw van de 
mijnbouw hard gewerkt aan de uitbouw van 
een degelijke ekonomische ekspansie. Maar 
de ontplooiing van Limburg moet verder 
gaan dan alleen industnële ekspansie. Ook 
de wetenschappelijke uitbouw van de provin
cie, gekoppeld aan degelijk ondenwijs, moet 
in die ontplooiing een belangrijke schakel 
vormen. 

MAASTRICHT 
In Nederlands-Limburg is duidelijk geble

ken dat rekonversie en uitbouw van universi
tair onderwijs hand in hand kunnen gaan. De 
Rijksuniversiteit Maastricht heeft daar im
mers een enorme bloei gekend. De uitbouw 
van het LUC zou een nauwe samenwerking 
tussen Maastricht en Diepenbeek zeker ten 
goede komen. Met de Europese ontgrenzing 
voor de deur is dit een belangrijk gegeven. 

In 1975 verklaarde Gastor) Geens, toen 
nog staatssekretaris voor Begroting en We
tenschapsbeleid, ter gelegenheid van de 
opening van het derde akademiejaar van het 
LUC: „De inplanting van een universiteit met 
al wat zij meebrengt aan menselijk potentieel 
en wetenschappelijke en kulturele aktivitei-
ten, wordt uiterst belangrijk geacht voor de 
ontplooiing van een streek". 

Het zou goed zijn om Gaston Geens, nu 
voorzitter van de Vlaamse Eksekutieve aan 
zijn uitspraak van 15 jaren geleden te herin
neren. 
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ADVERTENTIE 

VERENIGING VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 

U, ALS VLAMING 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ - ZIEKENFONDS 

VAN UW STREEK? 

SEKRETARIATEN 
WZ-ZIEKENFONDSEN: 

PROVINCIE ANTWERPEN: 

MECHELEN, Hoogstralenplein 1 tel 015/20.36 40 
HEIST OP DEN BERG, Bergstraat 89 tel 015/24.73 85 
MOL, Turnhoulsebaan 15 tel 014/31 2716 
ANTWERPEN, Amenkalei 21 tel 03/237 32 10 
BORNEM, Kraanweg 21 lel 03/889 16 19 
LIER, Anlwerpsestraat 145 tel 03/480 89 81 

PROVINCIE BRABANT: 

OVERUSE, Schapenweg 2 tel 02/687 95 42 
KORTENBERG, Parkstraat 42 tel 02/759 71 49 
GOOIK, Groeningenveld 15 tel 02/532 03 29 
ANDERLECHT, Ninoofsesteenweg 228 tel 02/523 87 77 
LEUVEN, Bhjde Inkomststraat 6 tel 016/23 90 85 
LEUVEN, (Kessel-Lo), Martelarenlaan 139 
tel 016/26 11 11 
LENNIK, Markt 15 tel 02/532 01 72 

PROVINCIE LIMBURG: 

GENK, Nieuwstraat 35 tel 011/35 67 53 
BREE, Nieuwstadstraat 10 tel 011/47 23 03 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN: 

GENT Holstraat 21 lel 091/23 52 27 
AALTER, Ter Walle 12 lel 091/74 25 00 
EKE, Steenweg 249 tel 091/85 50 10 
MERELBEKE, Poelsiraat 40 tel 091/30 79 09 
MELLE, Brusselsesleenweg 359 tel 091/52 39 38 
EEKLO, Leopoldlaan 40 tel 091/77 23 51 
AALST, Stationsplein 12 tel 053/78 52 75 
t^lNOVE, Onderwijsstraat 5 lel 054/32 21 54 
ZELE, Lokerenbaan 16 tel 052/44 83 03 
BRAKEL, Markt 19 tel 055/42 51 88 
BEVEREN, Oude Zandstraal 14 lel 03/775 66 66 
SINT NIKLAAS, Kalkstraal 64 lel 03/776 51 12 

PROVINCIE WEST-VLAANDEBEN: 

BRUGGE, Katelijnestraal 115 tel 050/33 22 24 
KORTRIJK, Gr Gwijde van Namenstraat 7 
lel 056/22 55 98 
MENEN, leperstraal 65 lel 056/51 06 91 
ROESELARE. Sint Michielslraal 23 lel 051/20 83 45 
IZEGEM, Nieuwstraat 29 lel 051/20 83 45 

VVZ-doelstellingen -

— Uitbouw van een Vlaams, niet-partij-politiek gebon
den, ziekenlondswezen 

— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de 
gezondheidszorg 

— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal 
kultureel front 

Vereniging van VZ Zieltenfondsen 
V.V.Z. sekretariaat; Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (fel. 056/ 
22.56.98) 

ADVERTENTIE 

JONG EN 
DYNAMISCH 

VOORDEELMARKT 

PEVTRI 
Over 't Waterstraat, 2 
— OVERPELT — 

Tel. 011/64.06.76 

w 
ADVERTENTIE 

De 
troeven voor 
een gezellige 
uitstap 
Tevens beschikt de 
Brouwerij St.-Jozef over 
een uitgebreid assortiment 
eigen frisdranken. 
Vraag vrijblijvend 
inlichtingen op onze stand 
484 in hal IV. 

BROUWERIJ 

F 
ITTERPLEIN 19, 3692 OPITTER-BREE 
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VOEREN: EEN 
SCHIJNBARE RUST 

De VU-Voeren met Jean Duysens en Viktor Walpot op kop, ijveren voor de 
werkgelegenheid in Voeren. De bouw van douanekantoren zorgt reeds voor 
werk. Tocti hopen ze investeerders aan te trekken op de Voerense KIMO-zone. 

(eigen foto) 

D
E Voerstreek haalt niet onmid
dellijk meer de koppen van het 
dagelijkse nieuws. Kemphaan 
Happart Is schijnbaar rustiger 
geworden of is dat ook alleen 
maar schijn. Burgemeester 
Droeven zit de gemeenteraad 
voor die bestaat uit negen leden 
van de lijst Retour è Liège en zes 
van de Vlaamse lijst. Op het 
nippertje werd een zevende ze

tel gemist. 

Onze gesprekspartner Jean Duysens ging 
in op deze schijnbare vrede. 

„De mensen hier in Voeren en ool< er 
buiten liebben de laatste maanden veel ho
ren praten over pacifikatie in de Voer. Zowat 
twee maanden geleden pakte Happart zelfs 
nog uit met het grote woord pacifikatie. Het 
begrip wordt echter verschillend geïnterpre
teerd door de Walen en door de Vlamingen. 
Het komt er voor de Walen op neer dat wij als 
Vlamingen moeten tollerant zijn en bij hen 
houdt dat in dat ze naar ons luisteren. Om die 
pacifikatie te toetsen wilde Happart dat we 
samen met hem de nieuwe straatnaambor
den zouden ophangen. Wel, daar zijn we niet 
ingetrapt want dan zouden wij een onwettig 
bordje moeten ophangen. De Franstalige 
benaming stond immers vooraan. We gaan 
akkoord als de borden de Nederlandstalige 
naam in het groot vermelden en in het klein 
de Franse vertaling. 

TOEKOMST 
Op die manier tracht hij dan onze ver

draagzaamheid te toetsen. Voor heel de 
gang van zaken hebben we maar één 
spreekwoord aan te halen : Wanneer de vos 
de passie preekt, boer let op je ganzen. 

Happart heeft andere bedoelingen. Hij wil 
minister worden en probeert zich nu populair 
te maken. Als hij ooit Waals minister wordt, 
zal hij ernaar streven het ganse Voerkompro-
mis op de helling te plaatsen. Het is dus 
oppassen geblazen met het grote woord 
pacifikatie. 

Er is wel een opening gekomen sinds 
Happart vervangen werd als burgemeester 
Nu komen we reeds tot een soort kommuni-
katie, men heeft begrip voor argumenten van 
anderen. We kunnen al praten en er wordt 
geluisterd naar ons, wat al een hele stap 
vooruit betekent. Ook de huidige burge
meester maakt het ons niet moeilijk, hij heeft 
wel graag dat we hem erkennen als burge

meester. Hij staat open en wil aan ieders 
wensen tegemoet komen. Misschien schuilt 
daarin een gevaar voor het bestendigen van 
zijn macht. Happart trad op als breekijzer. 
Droeven gaat meer de verleiderstoer op en 
tracht ook Vlaamse stemmen te winnen." 

De Voerstreek bestaat uit zes 
deelgemeenten, samen goed 
voor iets meer dan 4000 inwo
ners. De totale oppervlakte be
draagt 50 vierkante kilometer. 
Als enig stukje van Vlaanderen 
(Limburg) ligt het aan de ooste
lijke kant van de Maas, precies 
tussen Maastricht en Luik. We 
gingen een kijkje nemen in 
deze Vlaamse gemeente en 
spraken er met VU-voorzitter 
Viktor Walpot en VU-OCMW-
raadslid Jean Duysens. Zij 
staan dagelijks in de bres om 
de Vlaamse belangen te verde
digen. 

Jean Duysens blikt ook vooruit. 

„De jongste verkiezingen konden we een 
zetel meer behalen. We hebben een sche-
penambt gekregen zoals het regeerakkoord 

voorziet. De inhoud van het ambt is niet groot 
maar we hebben nu ten minste inzage en zijn 
bij het beleid betrokken. Zelf zit ik in het vast 
bureau van het OCMW zodat ook daar niet 
alles meer achter de schermen kan geregeld 
worden. Nu heb ik vastgesteld welke discri
minatie er vroeger bestond in verband met 
de hulp aan mensen die in nood waren. 
Vlamingen kwamen er steeds bekaaid af. Die 
situatie is nu rechtgetrokken. Op dit ogenblik 
halen we regelmatig onze slag thuis. We 
kunnen nu wel degelijk meewerken aan het 
beleid en dat moet ook vertrouwen geven 
aan onze kiezers. Vroeger was het alleen 
maar oppositie voeren en sommigen hebben 
nu problemen met deze nieuwe opstelling. 
Voor de onmiddellijke toekomst zie ik de 
volgende verkiezingen onze groep een zetel 
meer binnenhalen. En moesten de Nederlan
ders ooit stemrecht verkrijgen in de Voer dan 
halen we de volstrekte meerderheid. Zij zijn 
haast allen nauw betrokken bij het Vlaamse 
verenigingsleven in Voeren." 

INFRASTRUKTUUR 
Eén van de hoofdtroeven van Voeren is de 

toeristische sektor. Door de weergekeerde 
rust is de toeristische bedrijvigheid sterk 
toegenomen. Viktor Walpot hierover: „ Er 
moet dringend werk gemaakt worden van de 
uitbouw van de toeristische struktuur. De 
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LIMBURG 

hotelakkommodaties moeten verbeteren en 
uitgebreid worden. Het blijft niet opgaan 
toeristen te lol<i<en en ze dan in een verbouw
de stalling op te vangen. Toeristen verlangen 
meer en willen komfort. We moeten nu 
profiteren van de naambekendfieid van Voe
ren. 

We trokken naar allerlei diensten en minis
teries in Brussel om te onderzoeken wat er 
allemaal kan bekomen worden. We hebben 
onze mensen beloofd voor werkgelegenfieid 
te zorgen. Dit kan niet alleen in de toeristi-
sctie sektor maar ook door tiet aantrekken 
van KMO's. 

Voor ons is het belangrijk dat we de jonge 
mensen in Voeren kunnen houden, vooral 
dan de jonge Vlamingen. We moeten ze dan 
ook werk kunnen aanbieden. Daarom doen 
we een oproep naar ondernemers en inves
teerders uit heel Vlaanderen om zich met 
hun onderneming in de Voerstreek te vesti
gen. Voeren heeft immers een prachtige 
Kfi/IO-zone. De ligging is ideaal en zeer 
gunstig: op de autosnelweg op enkele minu
ten van Luik en Maastricht, in de nabijheid 
van twee vliegvelden. De GOf^ is onmiddel
lijk bereid om de zone bedrijfsklaar te ma
ken. Niet alleen werkgelegenheid is er nodig. 
Ook moet uitgekeken worden naarde uitbrei
ding van woonzones. 

ivlinister Sauwens springt ons bij in ver
band met de infrastruktuuur. Hij heeft 12 
miljoen vrijgemaakt om de aanleg van fiets
paden en wandelpaden te realizeren. Verder 
moet er dringend wat gebeuren aan de 
verbetering van de gemeenteweg die de 
Voerdorpen verbindt. Die plannen beston
den reeds onder burgemeester Dodemont en 
later heeft Happart ook gevraagd dat de 
overheid de weg zou overnemen. Dat ge
beurde toen niet. Ook het plan of de koehan
del van Nothomb om 400 miljoen te schen
ken aan Voeren als Happart zijn burgemees
tersjerp liet, viel in het water Wij hebben nu 
aan minister Sauwens gevraagd om die weg 
alsnog over te nemen. De verbetering van 
deze verbindingsweg is voor de ganse Voer
streek een goede zaak. Wij, als Vlamingen 
gaan ervan profiteren en voor de toeristen is 
het eveneens een goede zaak. Wij hebben 
tijdens onze verkiezingskampagne verbete
ringen beloofd en we kunnen nu tonen aan 
onze achterban dat we ook iets doen en 
daarmee winnen we aan geloofwaardigheid. 
Ook de realizatie van de verbinding l^oelin-
gen - Riemst is een pluspunt. We voelen ons 
nu nog dichter bij Limburg aangesloten. 

Ook de realizatie van de Vlaamse douane
kantoren langs de autosnelweg Luik-lvlaas-
tricht op het grondgebied Voeren zijn van 
belang. De inklaringsbureaus en douanepos
ten zorgen voor werkgelegenheid voor 
Vlaamse Voerenaars." 

Beide gesprekspartners wilden ool< nog 
een oproep richten naar de Vlamingen toe; „ 
Vlamingen, kom naar Voeren kom er genie
ten van de natuur en kom er investeren. Voor 
ons Voerenaars is het een steun omdat we 
dagelijks tegen een harde meerderheid moe
ten vechten. Laat daarom Voeren niet los." 

Voeren met geverfde muren en straten. Is die tijd helemaal voorbij of is de 
huidige pacifikatie maar schijn? (foto Mare ceis) 

ADVERTENTIE 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

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

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Flecent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 
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BLOEI VAN ZAALSPORTEN 
IS EEN FENOMEEN 

Zaalsporten bloeien meer dan ooit in Limburg. Dit heeft te maken met de 
moderne sportinfrastruktuur. Ook op zaalvoetbalgebied spant Limburg de 
kroon. (toto p. BOISIUS) 

E
TIENNE VANDEBRIEL, provin
ciaal voorzitter Zaalvoetbal, start
te In Zolder drie ploegen op in '68. 

Vandebrlel: „Vandaar is het 
uitgewaaierd naar Maasmeclie-
len, IHasselt en Genl<. Dadelijl< 
kwamen de juiste mensen op de 
juiste plaats. Limburg had veel 
jeugd en die kon in de vele sport
hallen terecht. Momenteel heb
ben we 6.000 leden en van alle 

zaalsporten het meeste teams in kompetitie. 
Daarnaast zijn er nog veel rekreatiespelers. 
We hebben in Hasselt ons bondsgebouw 
waar mensen voltijds ter beschikking staan 
van de klubs. 

GEEN SUBSIDIE 
Ook voor de nationale ploeg leveren we de 

meeste spelers. In eerste nationale prijken 
nu Genk, Hasselt en Hoeselt aan de leiding. 
Verderop zitten Munsterbilzen, Bilzen en 
Eisden. In de andere afdelingen heersen ook 
de Limburgers. Maar de jeugd en de dames 
vergeten we evenmin. Er is nog steeds een 
grote aangroei: voor volgend seizoen staan 
al weer twintig nieuwe klubs in de rij." 

Voorzitter Vandebrlel betreurt het wel dat 
het Vlaamse zaalvoetbal geen frank subsidie 
krijgt van het BLOSO hoewel de opsplitsing 
er kwam. ,,De Waalse vleugel krijgt dan wel 
zes tot zeven miljoen van ADEPS. Het is een 
schande. Toch ben ik fier dat we ver boven 
onze Waalse tegenstrevers uitsteken." 

GROOT VIA SCHOLEN 
Wat ouder en nog groter is het Limburgse 

volleybalgild. De pionier hier Is voornamelijk 
de normaalschool (NORMA) van Maasme-
chelen. 

„Ik herinner me nog goed de tijd als achter 
de Genkse brandweerkazerne Norma tegen 
de Politie Genk kwam spelen, voor 400 
man", debiteert Louis Willeins. Willems was 
samen met Marcel Martens de trainer die de 
kiemen heeft uitgedragen. „Er waren de 
Maaskant en Genk en verder een koncentra-
tie rond Mol. Ma,ar feitelijk werden de volley
ballers via de scholen gevormd. Overal scho
ten de ploegen als paddestoelen uit de 
grond. Aanvankelijk werd er buiten ge
speeld, op een of andere speelplaats. Maar 
dat kon de evolutie niet afremmen. Dan 
kwamen er overal sporthallen en toen was de 

bal definitief aan het rollen." Thieu Broek-
mans zaliger en Robert Martens hebben 
eigenlijk het Limburgse volleybal een bijzon-

De zaalsporten in Limburg ma
ken de jongste 20 jaar zo een 
omwenteling mee dat geen en
kele s(up)porter er nog kan 
naastkijken. „Wij" ging dus 
naar het volley-, hand-, basket
en zaalvoetbal. Eén konstante 
is steeds: Limburg heeft snel 
een goede sportinfrastruktuur 
opgebouwd via scholen of ge
meenten. Daarom gedijen ze. 
Maar er zijn uiteraard nog an
dere faktoreh. 

dere dimensie gegeven. Nu zijn dat Willy 
Bruninx (voorzitter), goeie ouwe trouwe Ro
ger Steenberghs (sekretaris-, Julien Haegdo-

rens (kompetitieleider) en anderen. 

Bij de vroegere toonaangevers past het 
Hörmann (Hoevoc) Genk te citeren. Jaren
lang lokten zij duizenden naar de internatio
nale kersttornooien. 

De huidige koppen noemen Noliko Maas
eik en Debic Zonhoven. Als die tegen elkaar 
spelen, zit er kruit in de lucht. Ook de 
provinciale en jeugdkompetitie draait op vol
le toeren. 

„De Limburgse speler is een doorzetter, 
een vechter, iemand waar je staat op kunt 
maken." Daarom worden ook de topspelers 
gegeerd. Zo ,,eksporteerde" Limburg ex-
internationale Danny Sannen en Els Rogiers 
naar ereklassers Roeselare en Wervik. Het 
toeval wil dat hun volleybalwieg in Lummen 
stond. 

Bij de dames maakten Lanaken, Achel en 
Initia Hasselt destijds het mooie weer. Deze 
laatste ploeg fusioneerde met Tongeren (Ha-
tovoc) en maakt nu de dienst uit in ereklasse 
samen met Maaseik. r-̂  
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LIMBURG 

VAN DALLEN- TOT 
EUROSPELERS 

Piet Moons, marketing-direkteur bij het 
BlOC, maakte de „boom" van liet handbal 
mee. „Het startte feitelijk in '65 met Maas-
mechelen dat toen in de Nederlands-Lim
burgse kompetitie speelde. Via de diverse 
Maasoverbruggingen kwam de sport naar 
Hasselt, Neerpelt en Tongeren. Prof. Pau
wels stimuleerde in Leuven deze specialiteit. 
Het (eerste Vlaamse) kollege Neerpelt hand
balde geregeld interscolair met Nederland 
en Luksemburg. Het werd uitgezaaid naar 
andere scholen. Vrij snel kwam er een pro
vinciaal bestuur dat flink met de klubkernen 
werkte. De sport is uitgegroeid dank zij de 
infrastruktuur en de goede samenwerking. 
Joegoslaaf Vuk Roganovic heeft evenwel 
Limburg leren handballen. Nu zijn Neerpelt 
en Hasselt de nummers één en twee. Ook 
wat de jeugd betreft is Limburg een toonaan-
gever. Een probleem is dat het op hoger vlak 
wel budgettair moeilijk ligt." 

Moons herinnert zich nog de tijd dat hij in 
Cahotte moest spelen en de bus op het 
handbalveld geparkeerd stond. Niemand 

In de volleybalkompetitie zorgen 
Maaseik en Zonhoven voor de Lim
burgse aanwezigheid bij de top. 

(foto N. Trio) 

had het gemerkt. „De Limburgers zijn van 
dallen- tot Europaspelers uitgegroeid", be
sluit de pionier. 

EBURONEN OP K O P ' " 
De oudste discipline is basket. Daarmee 

gaat het in de provincie iets minder goed. 
Alleen Houthalen draait mee aan de top. 

Coach Tony Souverijns: „Mijnheer Vroo-
nen zette Tongeren op weg. Eburonen en 
Ambiorix maakten furore. Nadien waren dat 
Runkster en Excelsior. Konkurrentie van 
voetbal was groot. Toch kwamen ook Sint-
Truiden, Beringen, BK Tongeren en Bacma 
aan de bak. Zaalsporten promoten was niet 
simpel. Door meer vrije tijd kwamen er wel 
jongeren naar het basket. De invloed van 
één persoon in de klub is vaak doorslagge
vend. En klasgenoten zetten mekaar wel aan 
om voor die tak te kiezen. In kleinere agglo
meraties met een goede akkomodatie zoals 
Houthalen lukt dat best. Toch is de jeugd wat 
gemakzuchtig. Wel hebben heel wat klubs 
moeten afhaken om financiële redenen. Niet
temin blijf ik mooie herinneringen bewaren 
aan het basket." 

PvM 

ADVERTENTIE 

PVi 
INDUSTRIËLE BEKLEDINGEN 

^O^fifH^ INDUSTRIETERREIN KANAAL-NOORD 14 
3690 BREE 

Tel.: 011/47.19.12-13-14 
Fax.: 011/47.19.15 

— Levering en/of montage van 
Dak- en Wandbekledingen in staal, aluminium en pvc. 

— Knip- en plooiwerken staalplaat tot 6 m lengte en 8 mm dikte. 
— Alle laswerken. 

ADVERTENTIE 

.V*\e^ 
evi^Jl 

Verkrijgbaar in talloze kleurschakeringen. 

BOORDSTENEN 
met BENOR-keuring 

KLAPS BETON 
Breeërweg 33, 3670 Neeroeteren s> (011) 86.49.09 — 86.61.07 
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SIEMENS 

Het recept heb je van grootmoeder, 
De Kombi-oven van Siemens, 

Grootmoeder stond urenlang aan het for
nuis. Maar daar heb je vandaag geen tijd meer voor 
En toch wil je lekker koken. Daarom kombineerde 

Siemens in zijn ovens alle 
technieken die je keuken-
kreativiteit kunnen waarma
ken: hete lucht, grill, boven-
en onderverwarming, hete 
lucht grill en mikrogolven. 
5 ovens in één. De recepten 

van grootmoeder vormen nu geen enkel probleem 
meer 
Je kan het even goed. En vooral... véél sneller 

Siemens. Onze voorsprong, uw komfort. 

Kies zonder aarzelen voor een van de 
Kombi-ovens van Siemens. Want in zo'n kleine oven 
maak je de grootste lekkernijen. Bakken, braden, 
grillen,... De Siemens- Kom bi-oven kan het allemaal 
moeiteloos aan. Wat opnieuw bewijst dat onze voor
sprong, uw komfort is. 

1. n na 
• • 

1 '^ 



k Had een Dinky Toys gevraagd en oma 
nam me mee op stap. Stapt ze plots het ASLK-
kantoor binnen en zegt ze: "Jongen, als je later 
'n échte sportwagen wil, spaar dan nu op zo'n 
boekje." Ze gaf de bediende 500F en die schreef 
mijn eerste spaargeld m. 

Vandaag heb ik m'n echte sportwagen. En 
spaar ik nog altijd op zo'n boekje, 't Is een vei

lige belegging en er moet meer dan 'n miljoen 
opstaan voor de fiskus mag meerijden. 

Van meerijden gesproken. Tegenwoordig 
neem ik oma mee op stap. Om haar te leren 
rijden. Wees gerust, ze is nog niet het ASLK-
kantoor binnengereden. Maar 'k heb haar wel 
gezegd er eens binnen te stappen. Voor' n voor
delige autolening. Je kunt er natuurlijk ook 



terecht voor persoonlijke leningen, krediet voor 
meer komfort, belastingskrediet en noem 
maar op Maar oma wil 'n motorhome Oma's 
gaan tegenwoordig mee met hun tijd Net als 
de ASLK ASLKS 
IN DIE 125 JAAR HEBBEN WE GEEN MINUUT STILGESTAAN. 



ADVERTENTIE 

Wie op 
kwaliteit staat , 
lean a la minute bii 
Stulens terecht! ^ 

BIJ Stulens vindt U immers het volledige gamma 
kw/aliteitscopiers van Canon Met onbeperkte mogelijkheden 
zw/art/wit, kleur, verkleinen, vergroten Meer nog Stulens heeft op 
gebied van kantoorelektronika en technologie al de nieuwe snufjes in 
huis' Fax en autofax, autotelefoon, rekenmachines, typemachines, 
en de eigentijdse kantoormeubel-programma s die al die moderne 
apparatuur vereist' Bovendien is Stulens specialist op het terrein van 
planning, service en techniek' 

Vooruitstrevende ondernemers die meer willen weten, 
ontvangen wij graag in onze showroom of bellen voor een afspraak' 

Havermarkt 14 3500 Hasselt 222277 Stulens 
Voor een dynamisch kantoorbeheer 

Havermarkt 14 3500 Hasselt (011)222277 

/ / - 't Wordt tijd 
om een fax aan 

te schaffen! 
De voordelen van de fax en de werking ervan kent 

ondertussen al iedereen De beste kiezen dat wordt nu weer het 
probleem' Gelukkig is er Stulens' Stulens heeft op gebied van 
kantoorelektronika en technologie al de nieuwe snufjes en alle kennis 
in huis' 

Fax, zelfs autofax, autotelefoon copiers, rekenmachines, 

typemachines, en de eigentijdse kantoormeubel programma s die al 

die moderne apparatuur vereist' Bovendien is Stulens specialist op 

het terrein van planning service en techniek' 

Vooruitstrevende ondernemers die efficient en prettig 
willen werken zijn welkom in onze showroom of bellen voor een 
afspraak' 

Stulens 
Voor een dynamisch l<antoorbeheer! 



LIMBURG 

WANDELEN EN LEKKER 
TAFELEN IN SAN MARTINO 

ADVERTENTIE 

In de Voerstreek vinden we hetzelfde gol
vende landschap als in het Mergelland van 
Nederlands Zuld-LJmburg. Het vormt een 
overgangsgebied van de Maasvallei, met 
een sterk Haspengouws karakter, naar het 
Land van Herve. 

Miljoenen jaren geleden golfde over dit 
gebied het water van een ondiepe tropische 
zee. De huidige ondergrond van de Voer
streek nu, is de zeebodem van toendertijd. 
Dieren en planten die in het zeemilieu van 
100 miljoen jaar geleden leefden, zorgen 
voor de meest typische gesteenten die deze 
ondergrond vormen; kalk (ook krijt of mergel 
genoemd) en vuursteen (of silex) 

Toen de zee zich terugtrok, ontstonden 
door erosie van de rivieren diepe dalen, die 
het huidige landschap zijn golvend karakter 
verlenen. Er ontstonden brede dalen in ver
houding tot de kleine waterlopen of zelfs 
droogdalen, waar nu helemaal geen water 
meer doorstroomt. 

Heel wat bezoekers vinden in de Voer
streek een gaaf landsschapspatroon waar 
fauna en flora aparte trekjes vertonen. Een 
uniek gebied om doorheen te wandelen. 

Wie een tipje van de Voer wil leren kennen 
kan zich wagen aan de ,,Vuursteenwande-
ling". Deze bewegwijzerde wandeltocht gaat 
van start aan Hotel-restaurant San Marlino in 
Sint-Martens-Voeren. Door een holle weg 
gelegen op de bodem van een droogdal 
komen de wandelaars aan het Alsbos. Van 
daar gaat het langs laagstamfruitbomen naar 
het dal van de Voer. Beneden bereik je dan 
de eerste bron an de Voer. ,,De Drinck" heet 
deze wijk van Sint-Pieters-Voeren. De tocht 
gaat dan verder langs velden en weiden 
doorspekt met hellingen. Je krijgt zicht op 
heel wat boerderijen die meestal opgetrok
ken werden in silex of vuursteen. Deze 
vuursteen werd vooral in het oosten van de 
Voerstreek gebruikt als bouwmateriaal. 

Verder gaat de tocht naar het dal van de 

Veurs. De tocht loopt via de Sint-Annakapel 
opnieuw naar de vertrekplaats: San Martino. 

Wie San Martino zegt denkt onmiddellijk 
aan de Vlaamse strijd in de Voerstreek. Het 
hotel-restaurant ligt midden in een oase van 
groen zonder drukke wegen, zonder zware 
industrie, in een echt paradijs voor wande
laars zowel in de zomer- als in de winterpe
riode. 

San Martino is het vertrekpunt bij uitstek 
voor urenlange wandelingen, fietstochten, 
skitochten. Langlaufski's liggen er op de 
liefhebbers te wachten. Tevens is het een 
eindpunt want na de zware inspanningen 
kan iedereen er genieten van een heerlijke 
maaltijd, steeds bereid met marktverse pro-
dukten, of een stuk taart met geurende 
koffie. 

Wie vooraf bestelt, hoeft niet huiswaarts te 
keren maar kan rustig overnachten in één 
van de komfortabel ingerichte kamers met 
stortbad, WC, telefoon en TV. Tot 25 perso
nen kunnen geherbergd worden. 

Groepen tot 35 personen eten in San 
Martino lekker en goedkoop aan speciale 
prijzen. Hiervoor dient vooraf besteld en dan 

zorgt San Martino ook voor een uitstekende 
gids die begeleidt bij de wandelingen en de 
bezoeken aan de bezienswaardigheden 
zoals een komputergestuurd melkveebedrijf, 
een forellenkwekerij, een Amerikaans solda-
tenkerkhof. 

Tevens staat een vergaderzaal of feestzaal 
ter beschikking van groepen voor o.a. Volks
unie, FVV, Vlaams kruis. Sint Maartens-
fonds... Daar bestaat ook de mogelijkheid 
voor het organizeren van een vertoning van 
video's en dia's over de Voerstreek. 

Voor een verblijf tijdens de vakanties, voor 
gastronomische weekeinds, voor groeps-
maaltijden, voor seminaries, voor feesten 
kan iedereen terecht in San Martino. Voor 
kinderen is er een speeltuin en voor de 
zomerperiode wacht een openluchtzwem
bad. 

Inlichtingen worden graag verstrekt op tel. 
041-81.09.29 en 041-81.09.08. 

Van 1 mei tot 1 oktober staat San Martino 
alle dagen open. De andere periode wordt er 
maandag en donderdag gesloten. Aarzel 
niet, neem rechtstreeks kontakt met San 
Martino, waar Vlamingen thuis zijn. 

ADVERTENTIE 

fÊfi WMMMtittltlimttHtHttt/ 

verandas genknv. 
tMmm^^mmMttttttimttmitiiiii 
Kreatiever bouwen voor beter wonen" 
A//£ÜIV.- m OOK RAMEN EN DEUREN 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel.: (011)36.32.60. 

BON: 
Ja, ik wens vrijblijvend bezoel< aan huis voor informatie en inlichtin
gen. 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: Tel.: 

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak. 

Info n veranda/pergola AZ Privé 
n veranda/pergola Horeca 
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LEKKER LIMBURG 

H
ET woord „eetkultuur" komt 
misschien wat dikbuikig over, 
hoewel elke vorm van kuituur de 
som is van een aantal vaardig
heden, kundigheden, tot regel
rechte kunstekspressie, vanuit 
het verre verleden tot de dag 
van nu. Mensen en volkeren die 
niet meer verwonderd kunnen 
zijn, die hun fierheid verliezen, 
die niemand bewonderen, ver

vallen in krenterige kleinheid. 

Internationale waardering is slechts moge
lijk wanneer een volk zich manifesteert en 
gestuwd wordt door gezond provinciaal en 
plaatselijk chauvinisme. 

VERLEDEN 

Zo is Limburg ook springlevend nu I Straks 
staat heel Haspengouw weer te bloeien over 
honderden hektaren plantages van appelen, 
peren, krieken. Jan Bellefroid startte zelfs 
opnieuw de wijnbouw in Borgloon. Het zan
derige Noorden specialiseert naar aardbei
en. Zonhoven is een internationaal centrum 
voor de kweek van zoetwatervis: forel, kar
per, baars, tot tropische tilapi. 

IN DE WOLKEN 
In Lommei fladderen duizenden kwartels. 

Beringen heeft het enige produktiecentrum 
van ekskluzieve ganze- en eendelever van 
dit land. Noord-Limburg telt tal van vestigin
gen voor het vetmesten van kalveren en 

Limburg beschikt over uitstekende 
hotelscholen en vormingscentra met 
kulinaire afdelingen. Op gastrono
misch vlak blinkt Limburg eveneens 
uit. Heel wat restaurants dingen naar 
sterren in de Michelingids. 

(foto R. De Moor) 

hij er zovelen gevormd heeft, zodat men 
rustig van de school van Souvereyns kan 
spreken. Roger Souvereyns is een onbetwis
te trend-setter en top chef-kok in dit land, één 
van de weinigen met internationale allure. De 
faam en de reputatie van meesterkok Roger 
Souvereyns is nu zelfs doorgedrongen tot in 
de wolken. Sinds vorige maand serveert de 
luchtvaartmaatschappij Sabena voor haar 
ff/•s^c/ass-passagiers op de vluchten New 
York-Boston, Johannesburg en Kinshasa 
menu's van Souvereyns. De maaltijd begint 
met vier hapjes: tartaar van zalm, een witlof
blaadje met Noordzeegarnalen, een hapje 
kaviaar en één met staartvis, volgt dan ge
konfijte kwartel met ganzelever. Daarna met 
verse groenten gepaneerde tarbot met romi
ge Souternesaus. Als hoofdgerecht: kalfsfi-
let met Heidebitt, een stronkje witlof, een 
gevulde artisjokbodem en een gratin van 
knolselder. Nagerecht is een terrine van 
appel en peer in de huid van mango met 
munt en kaneel en daarbij peersorbet en 
kiwi. 

Lekker Limburg, en lekker is dus véél 
meer, dan één vinger lang! 

Jan Maesen 

Lange inleiding, zal u zeggen, maar een 
noodzakelijk alibi, om dat Limburg van ons, 
op een aanvaardbare wijze ten hemel te 
prijzen. Want 800 jaar geleden was Hendrik 
van Veldeke uit Spalbeek de eerste dichter 
van het hele Nederlandse taalgebied; na 600 
jaar is Jan Van Eyck uit Maaseik nog altijd 's 
werelds geniaalste schilder: en 500 jaar 
geleden schilderde Pieter Breughel z\\n Lim
burgse vlaaien! Dat ,,verre" Limburg heeft 
dus alvast een uniek verleden en is van 
meetaf aan bepalend geweest voor de 
Vlaamse vroomheid en zintuiglijkheid. 

Dat verleden leeft in tal van volkse mani
festaties als Oudlimburgse schuttersfeesten, 
uitbundige karnavaloptochten, vrome pro
cessies en traditionele kermissen. Al zijn de 
boekweitpannekoeken met siroop, de bal-
kenbrij en kipkap, het spek en ei met desem-
brood en de bakkemuizenvlaai min of meer 
tot de folklore gaan tellen, toch hebben bier 
en taart de eeuwen getrotseerd en ze worden 
hier mateloos gekonsumeerd. Geen mooiere 
bloemlezing van deze tradities dan het boek 
Oude gebruiken en gerechten uit Limburg 
van Jacques Collen, de latere stichter van de 
Akademie voor Streekgebonden Gastrono
mie, die over heel Vlaanderen uitstraalt. 

HÖRËD 
Wijlen Jan Joris stichtte Horeli, een in die 

land unieke, provinciale beroepsvereniging 
van een 50-tal hotel- en restauranthouders, 
ter bevordering van de gastronomie en het 
toerisme in Limburg en met bijzondere aan
dacht voor het streekgerecht en de Neder
landse keukenterminologie. Ook de Broeder
schap van Vlaamse Keukenmeesters, met 
soortgelijke doelstellingen maar met aktiera-
dius over heel Vlaanderen, zag het levens
licht in Limburg, met als geestelijke vaders 
Jean-Pierre Wets en Hugo Aerts. 

Volksspreuken wortelen in een 
zware grond van waarheid en 
volkswijsheid. En de meest ge
citeerde kulinaire spreuk blijft 
nog altijd: „de liefde gaat door 
de maag". Een kind doe Je 
glunderen met een snoepje; 
het prilste lief trakteer je op een 
spaghetti; bij een huwelijks
feest hoort een banket; een za
kenrelatie wordt tot soepelheid 
bewogen tijdens een uitge
breid diner. 
Alle belangrijke gebeurtenis
sen van geboorte tot dood wor
den meestal rond een gedekte 
tafel gevierd of herdacht. Eten 
is dus meer dan alleen maar 
materiële voeding. De sociale 
funktie van de tafel is onge
meen groot. 

lammeren. In de meest ekskluzieve Brussel
se traiteurszaak liggen juweeltjes van Lim
burgse geitekaasjes uit de Abdijhoeve van 
Herchenrode. En bijna zou ik de paddestoe
len uit de Zuidlimburgse mergelgroeven nog 
vergeten en de Europese distributie van 
Nieuwzeelandse kiwi's vanuit Sint-Truiden. 

Geen wonder dat de gastronomie met 
reuzenschreden vordert, zodat de vijf sterren 
van Michelin in de nabije toekomst moeten 
aangroeien, om niet als ondergewaardeerd 
ervaren te worden. De bloeiende hotelscho
len van Hasselt en Herk-de-Stad en de Vor
mingscentra met kulinaire afdelingen stoffe
ren de infrastruktuur, zodat er een rijkelijke 
keuze is aan vakkundige en talentrijke res
tauranthouders. 

Van de tientallen kulinaire kunstenaars in 
Limburg vermeld ik er één met naam, omdat 
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HET LIMBURGS VLAAIENBOEK 
Vlaai, vlaai, sokker oppe vlaai 
Ich wooi det ich terei stokske van Haai 
En al waas det stokske nog zoo klem 
Dao moet waal sokker op zeen 

Een Limburgs kinderversje over vlaai en 
dat mag niet venwonderen want vlaai is in 
Limburg van oudsher een populair gerecht 
en zal bij een feest nooit ontbreken De vlaai 
was vroeger in Limburg een lukse gerecht 
Er heerste armoede en men kon zich zo'n 
lekkernij enkel op feestdagen permitteren 
Dan werden ze echter in overvloed die nu 
ongekend is aangemaakt Een kermis met 
dertig grote vlaaien in de kelder was met 
ongewoon 

Wil en Netty Engels staan in Limburg 
bekend als voorvechters van het behoud van 
de Limburgse eetkultuur Ze verzamelen al 
vele jaren recepten en bundelden deze in 
een groot aantal boeken 

In hun Limburgs Vlaaienboek ontsluieren 
ZIJ de geheimen van de traditionele Limburg

se vlaaikultuur en maken het iedereen moge
lijk te genieten van een Limburgse vlaai — en 
dat uit eigen keuken 

Naast vele recepten van oude, bijna verge
ten vlaaien, zoals oeftenvlaai, moorevlaai er 
taartevlaai, worden talrijke nieuwe varianten 
beschreven, waaronder vlaaien van cake- en 
van biscuitdeeg 

De veelvuldig uitgeteste recepten worden 
duidelijk beschreven, terwijl de basispnnci-
pes van voorbereiding en afwerking van de 
vlaaien met instruktieve foto's worden ver
helderd 

EEN VOORSMAAKJE 
Rode-bessenvlaai 

Benodigheden deeg 250 g bloem, 15 g gist, 
1 dl melk, 30 g boter, 15 g suiker en 3 g zout 
Benodigdheden vulling 3/4 kg rode bessen, 
suiker, paneermeel 

Deeg: maak de gist aan met een klem deel 
van de lauwwarme melk Doe de bloem in 
een kom en maak er een kuiltje m Giet hienn 
de aangemaakte gist, de boter en de suiker 
Strooi het zout langs de buitenrand Giet het 
grootste gedeelte van de resterende melk in 
het kuiltje en kneed een deeg Laat het rijzen 
tot het dubbele volume 
Vulling: was de bessen en ris ze van de 
steeltjes Laat ze goed uitlekken 

Rol het deeg uit en bekleed er een ingevette 
vlaaivorm mee Pnk de deegbodem in en laat 
hem rijzen tot hij dik gezwollen is Bestrooi 
de bodem met paneermeel en verdeel hier
over de bessen Strooi suiker op de vruchten 
Bak de vlaai op 220= C gedurende 25 
minuten Strooi nog eens suiker over de vlaai 
als ze uit de oven komt 

Smakelijk I 

— Limburgs Vlaaienboek Wil en Netty Engels-
Geurts. Uitg. MP, verdeeld door Standaard, Ant
werpen. 1990 96 biz , 315 fr 

ADVERTENTIE 

7̂  Openbare verlichtingsmaterialen 
it Driekleurige signalisatie 
it Alle verlichte signalisatie 
it Vangrails, Bekleding van metalen 
ik- Metaalkonstrukties 
it Weg- en Werfsignalisatie 
it Verlichtingspalen 

Tel, 

Herderstraat 6 
Industriezone 

9140 Zele 
: 052/44.64.31 

(5 lijnen) 

• STRATENPLANNEN 
it PLANAUTOMATEN 
ir PUBLICITEITSBUREAU 
it LICHTREKLAMES 
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ADVERTENTIE 

Uw verwarmingsbudget 
betaalt U MAANDELIJKS 
(zonder kosten of intrest) 

81.31.31 

STULENS 
BRANDSTOFFEN 
Heuvenelnd* 77 ZONHOVEN 
T«l.: 011/81.31.31 _ ^ .11,,, , 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcentrale ̂  heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) • 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. • Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 

LIMBURG, 
EEN LAND! 

Als „klein manneke", vooraan gezeten op 
't zadelke van vaders grote fiets, reden we 
tijdens iedere vakantie de Maasbrug- en „de 
grens"-over. Later trapten we zélf over de 
goeie Limburgse wegen die nóg beter wer
den in het Nederlandse Limburg I Doeanebe-
ambten in verschillende uniformen, maar 
met dezelfde taal, kontroleerden ons. Nu 
verbindt de autosnelweg, als een betonnen 
ritssluiting. West met Oost. De doeanekanto-
ren staan er nog — met „veel papieren" voor 
het vrachtverkeer en soms 'n loom handge
baarvoorde „gewone" wagen. Enkel bij een 
stiptheidsstaking voelen we er de „grens-
macht" van het verdelend litteken. Het Lim
burgs volk herstelt, zachtjes zonder over
moed, zijn opdeling, nu een eeuw oud. De 
gewesttaai bleef één en daardoor ook het 
Limburgs gemoed. „Men" is trouwens in 
Oost- en West-Limburg nooit heel erg van 
mekaar weg geweest. Beide provincies lig
gen ,,ver" van de hoofdsteden; hun stroom, 
hun ,,volkslied", hun schutterijfeesten enz... 
bonden mekaar méér dan het staatscentra-
lisme vermoedde. En die werkelijkheid 
groeit. Uit een thesisonderzoek bleek hoe in 
de loop van één jaar 2/3e van de Oostlim-
burgse bevolking tenminste één keer de 
Maas ,,overstak" om in 't Westen te winke
len. 

GEEN GRENZEN ~ 
Wilfried van Daele, sekretarls van het 

Algemeen Nederlands Kongres, berekende 
dat er dagelijks binnen het Nederlands taal
gebied een vijftal grensoverschrijdende akti-
viteiten op gang worden gebracht. Over de 
Maas groeit het tewerkstellingsverkeer, niet 
alleen in de nijverheid maar ook in de verple
ging, in het onderwijs. De onderwijscentra 
van Heerlen en Maastricht rekruteren meer 
en meer in beide Limburgen net zoals Maas
eik en Rolduc dat tot voor de 2e WO deden. 
Nederland plantte in 't Zuiden, als uitnodi
gend integrerend gebaar zijn open universi
teit in. De leefmiddenproblemen (denk maar 
aan de ontgrinding, de Beekse luchthaven-
hinder, de Maaswaterkwaliteit enz...) kennen 
ook in dit gebied geen grenzen. Praktische 
studies zoals die destijds over het Benelux-
middengebied en samenwerkingsprojekten 
moeten nu vorm geven aan die onderliggen
de werkelijkheid. Een inventaris van datgene 
wat op korte termijn kan is dringend noodza
kelijk. Het éne Limburg heeft er alle belang 
bij. 

Willy Kuljpers, 
senator. 
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LIMBURG ZENDT 
ZONEN UIT 

Kuituur, muziek, de kunst van 
het woord, sport, film, tv. Wij 
hebben er nogal wat. Limbur
gers die bedrijvig zijn op deze 
en andere vlakken van het ge
meenschapsleven, en daarbij 
verdere eer en glorie vergaren 
dan in de eigen achtertuin. 
Zij doen dat entoesiast en on
dernemend, gemoedelijk en 
spontaan, zonder kompiimen-
ten. En laat het gezegd zijn dat 
deze kwaliteiten Limburg en de 
Limburgers vele malen beter 
typeren dan het stereotype 
idee dat nogal eens gangbaar 
is buiten de provinciegrenzen. 
Enkele van deze bekende Lim
burgers - die we thuis vonden 
- vroegen we naar hun mening 
over dat Limburg anno '90 en 
hun ervaringen als Limburger 
in aktie buiten de provincie. 

MIEL COOLS 
De minnestreel van het Vlaamse lied. Een

voudig getooid met baard en gitaar is hij 
aktief van in het prille begin en nog steeds 
brandend aktueel. 

„Wat mij hoogst bezorgd zijn de mijnperi-
kelen van de jongste tijden en meer bepaald 
de rekonversie die niet of onvoldoende van 
de grond komt. In Holland hebben ze toen-
dertijd het probleem eerder aangepakt met 
gevolg dat het antwoord op de mijnsluitingen 
daar veel efficiënter was. 

Nu speelt men met de idee om van Lim
burg een groot rekreatief centrum te maken. 
Dat kan mooi worden en goed voor de 
Limburgse werkgelegenheid en het geeft 
daar bovenop de kans om de milieulast in de 
provincie te beperken. Maar toch heb ik zo 
mijn twijfels of dit wel het antwoord is op de 
Limburgse problemen. Ik vrees dat dit groot
se projekt de hooggestelde verwachtingen 
niet zal inlossen en dat we binnen een paar 
jaar met de kater zullen zitten. Beter lijkt het 
mij om naast rekreatie ook andere werkgele
genheid aan te trekken. 

In Vlaanderen, net zoals in de ons omrin
gende landen, speelt het kulturele leven zich 
af in de hoofdstad. Brussel, Amsterdam, 
Londen, Parijs, daar gebeurt het. En als je 
erbij wil zijn, moet je daar leven, moet je in 
die kringen aanwezig zijn. Een artiest uit het 
verre Limburg wordt snel vergeten en leeft bij 
de gratie van zijn of haar persoonlijke kontak
ten. Als Limburger moet je iedere dag op
nieuw het isolement doorbreken en dat 
maakt de opdracht niet gemakkelijker. Van 
de andere kant blijf je daardoor steeds op 
scherp staan en behou je zo de frisheid die 
nodig is om mensen steeds opnieuw aan te 
spreken." 

LEI CLUSTERS 
Voorman en rots in de branding bij de 

voetbal-landskampioen. Hard maar eerlijk op 
de groene mat en zonder vedettenallures. 
Geen bal te rond, geen voetbalplein te groot, 
of hij speelt er mee. 

„Limburg is mijn thuishaven. Zeer bewust 
heb ik gekozen om er te blijven wonen. Ik 
vind er de nodige rust en gezelligheid. Lim
burgers zijn gemoedelijk en doen niet druk. 

Ik kan hier gewoon op straat komen zonder 
dat ze voortdurend aan mijn jas hangen te 
sleuren, zo van: „Hei, daar is Lei Clijsters". 
fi/lijn trouwste supporters wonen in Limburg, 
in mijn buurt. Maar ze zijn niet fanatiek, ze 
laten mij de ruimte om te ademen, om te 
leven als een gewoon mens. Ik ga graag 100 
km ver naar het voetbalterrein maar kom 
even graag 100 km terug naar huis. En 
onderweg valt het mij steeds op hoe groen 
Limburg nog is. De natuur bepaalt nog 
steeds het uitzicht, ook al zie ik met lede 
ogen dat meer en meer bossen moeten 
wijken voor bebouwing en industrie. 

In de sport zijn wij als Limburgers goed 
geaklimatiseerd. Limburg levert wereldwijd 
vijf ploegkapiteins en dat is toch een duidelijk 
bewijs. Wij hebben ons een reputatie opge
bouwd als harde werkers, die zich trouw en 
plichtsbewust inzetten voor hun beroep. En 
dat wordt gewaardeerd. En per toeval heb
ben die Limburgse ,,boerkes" ook nog ver
stand van voetbal. Ik voel mij volledig aan
vaard en dat is ook zo voor de andere 
Limburgse voetballers, meen ik." 

> 
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LOUIS VERBEECK 
De kunstenaar met woorden, uit het leven 

gegrepen. Als hij de mond opent, stromen er 
zo de mooiste beschouwingen des levens 
uit, moeiteloos, of het niks is. De kracht zit 'm 
in de eenvoud. Het moet heerlijk zijn door 
zulke kunstenaar onderwezen te worden. 

,,Het gonst van de bedrijvigheid in Lim 
burg. Grootse projekten staan op stapel. Ik 
hoop dat het nu eindelijk gaat gebeuren met 
Limburg, dat we eindelijk de lift omhoog 
kunnen nemen. 

Limburg: provincie van de toekomst, jonge 
provincie, gezonde provincie, zijn prachtige 
slogans die bomvol beloften zitten. Laat ons 
nu de kans grijpen die ons geboden wordt. 

Limburgers zijn een volk van familieban
den, van buurten in de gezellige sfeer van 
onderons. Daar hoor je me niets verkeerd 
over zeggen. Maar we mogen ons niet op
sluiten binnen die vertrouwde grenzen, als 
Limburgers moeten we oog hebben voor 
ontwikkeling, moeten we uit ons kot durven 
komen. Daarbij speelt vorming een belangrij
ke rol. Universiteiten bieden aan onze jonge
ren de kans om hun blik te verruimen en in 
kontakt te komen met andere kuituren. Daar
om heb ik bedenkingen bij de regionale 
uitbouw ervan. Ik weet dat ik hiermee op zere 
tenen trap, maar vorming is meer dan verre 
afstanden. We moeten leren ruimer te ade
men. 

Ik heb nooit moeite ondervonden bij de 
vele lezingen in het Vlaamse land, louter 
omdat ik Limburger ben. Integendeel, ik voel 
mij een ven/vend kind. Dikwijls werd mij 
gevraagd wat er nu Limburgs aan mij is, en 
dat zal wel veel te maken hebben met mijn 
afkomst en Looi's aksent, dat het midden 
houdt tussen Limburgse en Kempense origi
ne. Er is natuurlijk een groot verschil in 
reakties: een West-Vlaming is stroever maar 
eerlijk, een Kempenaar is spontaner. Maar 
dat heeft alles te maken met eigen geaard
heid en niets met mijn afkomst. Die lezingen 
zijn voor mij een hobby en in die zin heb ik 
nooit meegedraaid in het echte kommerciële 
cirkuit. Het zou bijvoorbeeld veel moeilijker 
zijn om in Nederland aan de bak te komen. 
Daar moet maatwerk geleverd worden of iets 
dat ze nog nooit gezien hebben. Ze vinden 
ons wel aardig maar toch nog steeds een 
beetje minderwaardig. In Vlaanderen echter, 
voor mij geen probleem." 

LUC APPERMONT 
De zoetgevooisde stem, de frisse manne

lijke verschijning op TV. een ongekunsteld
heid en stijl die de indruk opwekt dat hij 

MEER INFORMATIE, GRAAG! 

Stuur mij gratis en zonder enige verplichting: 
n Gedurende 3 weken het weekblad WIJ 
D Het VU-kennismakingspakket 
D De aanvraag tot VU-lidmaatschap 

Naam; 

Adres: 

Terugsturen naar Provinciaal VU-sekretariaat De Heraut, Koningin Astridlaan 26 te 3500 Hasselt. 

samen met ons in de huiskamer zit. Kwis, 
variété, muziekwedstrijd,... niets is te min of 
te moeilijk of hij weet het je aan te passen. 

„Ik volg de tendenzen die in Limburg 
heersen op de voet. Aandachtspunt nummer 
één is momenteel de tewerkstelling. Het is 
de taak van de Vlaamse en nationale regerin
gen om daarvan degelijk werk te maken in 
deze jonge en groeiende provincie. Door 
mijn bezigheden kom ik overal te lande en 
ben ik goed geplaatst om een vergelijking te 
kunnen maken tussen de verschillende stre
ken van het land. Limburg doorstaat die 
vergelijking meer dan behoorlijk. Het is voor 
mij de mooiste leefgemeenschap van alle
maal, omwille van de natuur en het volk dat 
er woont. De konfrontatie tussen Kempen en 
Haspengouw en de rijkdom aan fauna en 
flora die daarmee gepaard gaat, is enig. 

Het geeft een enorme variatie aan land
schappen en groene plekjes. Daaraan recht
streeks verbonden is het karakterverschil 
tussen Haspengouwer en Kempenaar, en al 
hun afstammelingen zo boeiend. Het sociale 
leven is hechter in Limburg dan elders, het 
verenigingsleven bloeit er zoals nergens. Het 
is goed wonen in Limburg. 

Toen ik begin de zeventiger jaren bij de TV 
begon te werken, was het nog al Antwerpen 
en Brabant wat de klok sloeg. Limburgers 
speelden toen nog de underdog, waar weinig 
rekening mee gehouden werd. 

Het „verre Limburg" was toen nog een 
ingebakken begrip. Die achterstand hebben 
we stilaan maar zeker weggewerkt. Als Lim
burger heb ik echter nooit last ondervonden 
om mijn werk te doen, ik kan geen negatieve 
ervaringen opnoemen. 

Ik blijf wel steeds mijn Limburg uitdragen 
in de vele kontakten die ik heb. Vooreerst 
voel ik mij wereldburger, maar mijn afkomst 
zal ik nooit verloochenen. Voor mij is Lim
burg een deel van mijn presentatiekaartje." 
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LEPEL & VORK 

^Restaurant «©tt l» 

Wij vieren onze derde verjaardag 
en bieden U een uitstel<end menu aan 
è 875 fr. 
Apentief gratis 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat 
Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten 
Zaterdag open vanaf 18 00 uur 

Restaurant TUL I 

Hhb lAUHANT 

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

Banketza< 

lil&ijp 
LUNCH-TIME MENU MARKTMENU 

900 F p.p. 1.300 F p.p. 
4 diensten 5 diensten 

iltje gratis voor al uw feesten J e | . : 0 2 / 2 6 9 . 7 0 . 4 5 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

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 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

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

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

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

ten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ijfetettg 
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 

Wi] bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken a la carte en 8 menu s van 695 fr lot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers 1 met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogehjkheden 
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. 
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KUIFJE BORIS JELTSIN 
VERTELT... 

B
ORIS NIKOLAJEVITSJ JELTSIN 
werd op 1 februari 1931 geboren 
in het dorpje Boetl<a, distrikt Talit-
sa, provincie Sverdlovsl<, USSR 
en al van meetaf aan bleek dat de 
jonge held was voorbestemd voor 
heel wat avonturen. De priester 
die hem moest dopen was ladder
zat en liet de arme Boris in de 
tobbe zakken „maar vergat mij er 
weer uit te halen ". Slechts op het 

nippertje werd hij van een gewisse dood 
gered. 

BOKSERSNEUS 
De kinderjaren van Boris waren „erg moei

lijk. Bijna elke dag vonden er wil schietpartij
en, moorden en diefstallen plaats." (biz. 20). 
Maar gelukkig... „Op school viel ik tussen de 
andere kinderen op door mijn ijver en door
zettingsvermogen...", „met het leren ging 
alles prima, alleen maar tienen." Natuurlijk 
waren er heroïsche gevechten. Jeltsin ver
haalt hoe hij aan een boksersneus kwam en 
hoe hij twee vingers verloor tijdens de oorlog. 
Verder zijn er de onmenselijke overlevings
tochten door de tajga en een redding van zijn 
kameraden: ,,...kregen we buiktyfus. Alle
maal. Veertig graden koorts, ik ook, maar ik 
had mijn plichten als organisator Ik sjouwde 
de jongens in mijn armen naar het bootje, 
legde hen op de bodem en probeerde zelf 
met mijn laatste krachten bij bewustzijn te 
blijven" (bIz. 27). 

Wonderboy Jeltsin heeft verder slechts 
drie tot vijf uur slaap nodig. Hij reisde des
tijds illegaal op het dak van een treinwagen, 
ontsnapte aan de moordpogingen van een 
stelletje pokerspelers en werd het proefko
nijn van een professor Wiskunde: „De pro
fessor wilde met mij echter een experiment 
uitvoeren. Eigenlijk mocht hij mij wel. Ik had 
ooit een vraagstuk opgelost dat geen van zijn 
studenten de laatste tien jaar had aange
kund." (h\z. 32). 

Het lijkt wel een verzameling van Kuifjesa-
vonturen. Jeltsin ontsnapte voorts uit een 
ziekenhuis via een touw van lakens, hij werd 
ei zo na naar de eeuwigheid gereden door 
een trein, enzoverder... 

Getuigenis van een opposant staat bol van 
dit soort van sterke verhalen en Boris Jeltsin 
komt dan ook naar voren als een van ijdel
heid overdruipende baron von Munchhau-
sen. 

ONDER GROTE MENSEN 
Jeltsin heeft het voorts over zijn ontmoe

ting met Leonid Brezjnev. Men kan het 
raden: „Brezjnev zei dat er een zitting van 
het Politburo was geweest en men had mij 
voorgedragen voor de funktie van eerste 
partijsekretaris van het provinciaal komitee 
van Sverdlovsk" (bIz. 52). Jeltsin, die zich
zelf verder afschildert als een groot sportman 
met een voorliefde voor het volleybal, heeft 
het voorts over zijn ontmoeting met Anatoli 
Karpov. Uiteraard bleek Jeltsin ook al groter 
dan de meester. 

Een paar weken geleden was 
de „radikaal" Boris Jeltsin te 
gast in Amsterdam om er de 
Nederlandstalige versie van 
zijn Getuigenis van een oppo
sant aan pers en publiek voor 
te stelten. Het „enfant terrible" 
van de recente Russische poli
tiek deed alle moeite om het te 
laten geloven dat het hier niet 
om een autobiografie ging, dan 
wel om een belangrijk histo
risch dokument. 
Het boek handelt echter uitslui
tend over de heldendaden van 
itameraad Jeltsin en het steekt 
boordevol sterke verhalen om 
op verhitte avonden bij een flin
ke fles wodka te vertellen aan 
de kleinkinderen. 

En dan was er natuurlijk Gorbatsjov. „Ik 
heb het idee dat hij in de beginperiode van 
zijn funktie als partijsekretaris anders was, 
opener, eerlijker en oprechter" (bIz. 611. 

Aanvankelijk bleek de verstandhouding 
tussen beide zeer goed maar weldra botst 
het waar het niet klinkt. „Als er geen Jeltsin 
bestond, dan had Gorbatsjov er een moeten 
uitvinden." 

Zeer treffend is ook de passus waar Jeltsin 
het heeft over Fidel Castro, — „ik onderhield 
een vertrouwelijke relatie met hem" —, en 
waar de Cubaanse leider bijna optreedt als 
geestelijke raadgever van kameraad Boris. 

Jeltsin noemt zichzelf een onkreukbaar 
politikus. Eigenlijk is hij een schoolvoorbeeld 

Boris Jeltsin brengt in een boek de 
getuigenis van een opposant in de 
USSR. 

van onbaatzuchtigheid. Hij weigert met een 
limousine door de straten van Moskou te 
rijden en neemt, zoals de meeste moskovie-
ten de overvolle metro. „M/yn honorarium 
voor dit boek wil ik in zijn geheel schenken 
aan de bestrijding van AIDS in ons land" 
(bIz. 5). 

Het boek, — dat wel vlot leest en eigenlijk 
iets heeft van een scenario voor een goed 
stripverhaal — is natuurlijk ook voorzien van 
de nodige foto's. We zien er Boris Jeltsin in 
de kinderjaren, Boris als sportieve tennisspe
ler, Boris als toppolitikus... 

Uit het boek moet intussen overduidelijk 
blijken dat Boris Jeltsin de gedroomde presi
dent van de Russische Federatie moet wor
den. Gorbatsjov krijgt nog wel wat krediet 
maar het is duidelijk een kortlopend krediet. 

Na al wat we over Jeltsin reeds hoorden, 
zagen en lazen is de ontnuchtering verbijste
rend. Zijn naam mag dan al goed in de oren 
liggen (Lenin, Stalin, Jeltsin...), zijn verhalen 
komen over als deze van een stroper in het 
grote Russische woud, ze klinken ons ge
vaarlijk en iets te demagogisch. Als Boris de 
boswachter van de toekomst moet worden 
staan ons nog bange dagen te wachten. 

L. Demedts 

— Boris Jeltsin. Getuigenis van een opposant. 
Uitg. Lannoo-Anthos, 1990. 220 bIz., 475 fr. 
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BOEKEN 

MERKWAARDIG DEBUUT 
Auteur Wim Menheer brengt in zijn debuut 

In de schaduw van de eik vijf verhalen die 
verbonden zijn door één centraal element, zij 
het soms zeer toevallig: een eik, een quer-
cus robur. In het eerste verhaal is die eik nog 
jong en rond hem speelt zich een gebeuren 
af waarbij historiscfie en kriminele elemen
ten op een afgewogen en spannende wijze 
samengaan. Het hoofdpersonnage draagt 
een beroemde naam: Rembert Dodoens. 

Met het tweede verhaal stappen wij van de 
16e naar de 19e eeuw. De eik is nu al enkele 
eeuwen ouder en de protagonisten in het 
dramatisch gebeuren zijn: een beoefenaar 
van de pas ontluikende kunst der fotografie 
en een oude adellijke zonderling. Minder 
„magisch" is het korte verhaal van de man 
die 's avonds door het venster kijkt naar de 
eik en verbeelding en werkelijkheid door 
mekaar brengt In De nieuwe morgen is de 
eik a.h.w. zelf handelend personnage wan

neer hij zich dodelijk-wrekend verdedigt. Het 
lange slotverhaal De ingreep is gesitueerd in 
de 21e eeuw: magie, SF en realiteit worden 
erin verweven tot één geheel. 

Deze vijf verhalen zijn stuk voor stuk 
spannende lektuur, getuigend voor de fanta-
zie van de schrijver. Sommige verhalen ko
men echter wat moeizaam op gang omdat de 
auteur ons waarschijnlijk té goed wil introdu
ceren. Magische krachten krijgen in de ge
stalte van een eik reële vorm in een haast 
surrealistisch klimaat. De auteur lijkt ons 
verbeeldingskracht en scheppend vermogen 
genoeg te hebben om ons uitvoeriger werk te 
kunnen schenken... In ieder geval zijn deze 
verhalen spannende lektuur en is het een 
veelbelovend debuut. 

JV 

— In de schaduw van de elk. Wim Menheer. Uitg. 
Nloba, 142 biz., 495 fr. 

DE AVONTUREN VAN 
ALFRED JODOCUS KWAK 

PAUL 
BRONDEEL 

In de reeks VWS Cahiers — tweemaande
lijkse uitgave van de Vereniging van West-
vlaamse Schrijvers — verscheen als nr. 135 

— nr 2 in de 24e jaargang, een brochure over 
de auteur Paul Brondeel. West-Vlaanderen 
moet wel veel auteurs hebben en gehad 
hebben, om zulk een uitgave jarenlang te 
kunnen volhouden! De in dit nummer voor
gestelde auteur, Paul Brondeel werd gebo
ren te Lede in 1927 en debuteerde als 
romancier in 1967. Voordien had hij al ge
dichten en verhalen geschreven. 

Zijn eerste romans zijn gesitueerd in het 
voormalige Belgisch Kongo. De jaren zestig 
waren op literair vlak gekenmerkt door een 
hele Kongo-literatuur van vaak uitzonderlijk 
gehalte. Brondeel heeft zijn Kongo-romans 
echter op een algemeen-menselijk vlak ge
plaatst en ze uit het Kongo-gebeuren a.h.w. 
losgemaakt. 

De brochure wordt ingeleid door drie blad
zijden voorstelling van auteur en werk door 
Jooris van Hulle, zelf West-Vlaming, auteur 
van verscheidene literaire monografieën en 
medewerker aan de Standaard der Letteren. 

JV 

— Paul Brondeel. Jooris van Hulle. Uitg. VWS 
Cahiers, Torhout. 

De figuur Alfrd Jodocus Kwak speelt al 
vanaf december 1989 wekelijks op de Neder
landse televisie-omroep Vara de hoofdrol in 
een oorspronkelijk Nederlandse tekenfilmse
rie. 

De man achter het projekt is Herman van 
Veen, de Hollandse zanger en klown, die de 
serie ook bewerkte tot een reeks sprankelen
de kinderboeken. Prachtige kleurenplaten 
illustreren de spannende avonturen van het 
ondernemende eendje Jodocus Kwak, die 
samen met zijn vriendjes alle kinderharten 
steelt. 

De omslagillustraties zijn, evenals het 
„characterdesign" van Siepermann & Ba-
cher. Dit tweetal komt voort uit de Disney-
school. 

De nieuwe boekjes zijn: De zeven eieren, 
Achter tralies, Op school, Het kroonjuweel. 
De Olympiade, Krab de Kat. De zeeverken
ners. De Heilige tulband en Het circus zijn in 
voorbereiding. 

— Heel 1990 door... De avonturen van Alfred 
Jodocus Kwak, op Ned. 1, zondagavond, tel
kens om 18U.35. 

- De avonturen van Alfred Jodocus Kwak. Her
man van Veen. Uitg. Van Reemst/Standaard 
uitgeverij Antwerpen. 32 bIz., 225 fr. Alfred Joducus Kwak, het eendje dat alle harten steelt. 
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VLAKBIJ & ELDERS 

EEN DICHTER IN DE SPORT 
Van staatsprijswinnaar Paul Snoek werd 

bij leven wel eens beweerd dat hij een 
mooiprater en opschepper zou zijn. Als dat 
zo was, werd hem dit door zijn vrienden en 
kennissen graag door de vingers gezien 
omwille van zijn onweerstaanbare charme en 
uitzonderlijk poëtisch talent. 

Ook werd de dichter vaak een te grote 
ambitie verweten. Het ging hem echter meer 
om speelse geldingsdrang dan om echte 
ambitie. 

Paul Snoek beleefde een groot deel van 
zijn loopbaan als een ludiek sportieve uitda
ging. In de sport telt de eenmalige prestatie 
en bij uitbreiding daarvan de eventuele op
volging van prestaties. Maar hoe ook, elke 
wedstrijd is een act van min of meer korte 
duur, een eksplozie van talent... Een toneel
stuk, een dichtbundel. Dat lag Paul wel, 
zowel op zakelijk als artistiek gebied: de 
kombinatie van talent, temperament en enig 
ekshibitionisme. 

Praktisch in de sport was Snoek een 
entoesiast supporter en beoefenaar. In het 
voetbal volgde hij, naargelang zijn woon
plaats, kwasi alle thuiswedstrijden van Sint-
Niklaas, AS Oostende en Club Brugge. Hij 
was een meester in het tonspel dat hij lange 
tijd wekelijks in café De Quinten te Antwer
pen speelde. Meer folkloristisch ging hij er 
prat op binnen de minuut een groot bord 
spaghetti Bolognese te kunnen opzwelgen 
en binnen een uur een bierglas op te eten... 

MASKERING 
In Antwerpen begint het projekt Stad aan 

de Stroom meer en meer vorm te krijgen. Het 
gaat hier om een samenwerkingsverband 
van de stad met een aantal bedrijven, organi
saties en kunstenaars, met de bedoeling de 
stadsontwikkeling en -renovatie een nieuwe 
impuls te geven. Het is wel jammer dat dit 
alles moet opgezet worden ter maskering 
van het wanbeleid van decennialang rooms-
rood bestuur. Hele wijken in 't stad zijn 
verkrot en verworden tot sociale puinhopen. 
De vele aanslagen op het stadsbeeld kunnen 
niet goedgepraat vrorden met een ambitieus 
projekt. Het is te hopen dat de plannen eerst 
en vooral de toenemende groep achterge
stelden ten goede komen, en niet slechts de 
politieke, financiële en artistieke glorie van 
enkelingen. Het ,,Nieuws"-blad van de orga
nisatie overtuigt alleszins niet. 

Gedurende twee seizoenen beoefende hij 
intensief de motorcross (waarvan men de 
weerslag vindt in zijn bundel korte verhalen 
Bultaco). In het artiesten-wielerkriterium van 
Opdorp onderscheidde hij zich door een 
mislukte poging om een ronde uit te rusten 
en dan weer ongezien bij het peleton aan te 
sluiten. Tot zijn grote woede werd hij uit de 
uitslag geschrapt. Grote dichters worden 
helaas zelden begrepen. 

De finale van zijn leven was even onver
wacht als tragisch. In een vraaggesprek had 
hij ooit verklaard dat de mooiste dood was te 
sterven aan het stuur van een blauwe sport
wagen. Het werd een zwarte Alfa Romeo 
2500 limousine... 

(NvB) 

De vrienden van Snoek zagen zijn „mooi-
praterij" graag door de vingers, en dit 
omwille van z'n charme en uitzonderlijk 
talent. 

ADVERTENTIE 

— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

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

— Nieuws, Antwerpen stad aan de Stroom, 
Dienst voor Werken, Desguinlaan 33, 2018 Ant
werpen (03/328.87.06). 
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BIOS 

ZELDEN ZO'N PAUL NEWMAN GEZIEN 
Internal affairs van Mike Figgis, met Ri

chard Gere, Andy Garcia en Laurie Metcalf, 
gaat over de Afdeling Interne Zaken van de 
stadspolitie van Los Angeles. Dennis Peck 
(Gere) is een rotte politieappel, die al heel 
wat andere politieappels heeft aangestoken. 
Wanneer Raymond Avila (Garcia, reeds druk 
bezig zich in de kleren van De Peetvader III 
te werken) en Amy Wallace (Metcalf) de 
opdracht krijgen, de agent Van Stretch (Wil
liam Baldwin) te onderzoeken worden we 
getuige van olimpische bedprestaties, 
schietpartijen, hinderlagen, verraad, bedrie
gerij, drugs. Maar we hadden het allemaal al 
eens gezien en véél spannender 

Vorige week zaten we in The Shadowma-
kers tegen een Paul Newman aan te kijken, 
die niet om aan te kijken was — gewoon een 
schaduw van zichzelf. In Blaze van regisseur 
Ron Shelton weet je gewoon niet wat je ziet. 
Hier zien we — een natuurlijk oudere New
man — de prestaties uit Sweet bird of youth, 
Cat on a hot tin roof, From the terrace, 
Hombre en Cool Hand Luke evenaren. De 
titel Blaze komt van de naam Blaze Starr, 
naar wiens memoires deze film werd ge
maakt. 

Het weze meteen gezegd: dit is een der 
sterkste (en soms erotische) liefdesverhalen 
van de jongste jaren. Heeft Italië zijn Romeo 
en Juliette, Engeland zijn Heathcliff en Ca
tharine, nu heeft Ameril<a zijn Earl K. Long 
(Newman) en Miss Blaze (Lolita Davidovich). 

Earl K. Long is goeverneur van de staat 
Louisiana, hij is de broer van de voormalige 
goeverneur Huey P. Long, die in 1935 tegen 
een kogel aanliep. Earl, een varkensboer, 
door de dood van zijn broer zo uit de modder 
van zijn boerderij op de politieke scène 
geklommen, is een voor Louisiana erg pro
gressief heerschap. Hij is niet voortdurend 
bezig zijn ondeugden te verbergen zoals 
andere hoogwaardigheidsbekleders, neen, 
hij etaleert ze zelfs. Hij weet stemmen te 
winnen door zijn buik rechtuit te spreken en 
doordat hij voortdurend met de belastingen 
overhoop ligt, kan hij ook rekenen op de 
simpatie van veel boeren, die graag hetzelf
de spel spelen. Hij is een vriend van de arme 
man, met wie hij dikwijls samen dronken 
wordt, en dan verandert hij in een gevaarlijke 
gek; zeggen zijn tegenstanders. Het is niet 
zozeer zijn liaison met de stripper Blaze Starr 
die hem dreigt de das om te doen, maar het 
is — we schrijven 1959 en we zijn in Louisia
na, niet direkt de meest tolerante staat — zijn 
opkomen voor het stemrecht voor zwarten. 
Zijn stormachtige liefdesverhouding met Bla
ze helpt natuurlijk niet, ze zorgt er echter 
voor dat hij steeds op de voorpagina belandt 
van joernalisten, die er een erezaak van 
hebben gemaakt, Earl K. Long goeverneur af 
te maken. 

De eerste ontmoeting tussen Blaze en Earl 
is een vuurwerk en meteen weten we dat 
deze twee erg eigenzinnige individualisten 

Paul Newman en Lolita Davidovich, echt vergeten bij de Oscars 

voor elkaar zijn gemaakt. De liefdesscènes 
tussen dit tweetal zijn soms erg woest, grap
pig, maar meestal roerend. Men ziet dat 
stripper Blaze van Earl houdt, niet omdat hij 
goeverneur is, maar omdat hij gewoon is wie 
hij is. Lolita Davidovich slaagt er in Blaze zo 
prachtig gestalte te geven, dat men gelooft in 
de onschuld van deze vrouw, alhoewel een 
stripster nu niet direkt als de meest onschul
dige vrouw wordt beschouwd. 

Newman, de knapst uitziende 63-jarige die 
ik ken, verandert als bij toverslag in het halve 
wrak dat Earl K. Long eigenlijk is. Alhoewel je 
hem liever niet als jouw vertegenwoordiger in 
het bestuur zou zien, toch ga je met hem 
simpatizeren. Wanneer hij als een kamikaze 
opkomt voor het stemrecht voor zwarten kun 
je niet anders dan hem bewonderen maar 
dat doet hem wel in een instelling voor 
geesteszieken belanden, zeker nadat hij in 
de regering van Louisiana de hele boel op 
stelten ging zetten. 

Blaze is een erg onderhoudende film, die 
in de tweede plaats over politiek gaat, in de 
eerste plaats echter over twee verliefde men
sen. 

De gekozen muziek heeft ondergetekende 
reeds naar de platenwinkel gekregen. Een 
hele hoop ouwerdjes aangevuld met voor de 
gelegenheid geschreven filmmuziek zijn ge
woon hemels. 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor " A L " Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 
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KEERPUNT OF EINDPUNT 

K
V MECHELEN was gewoon 
sterker dan Anderlecht en won 
met vernietigende 0-3 cijfers. 
Natuurlijl< had Aadde Mos gelijk 
toen tii] achteraf stelde dat indi
viduele tekortkomingen het 
wedstrijdverloop hadden ge
oriënteerd. Hij had er kunnen 
aan toevoegen dat het nooit 
anders is geweest. De sterkte 
van een ploeg blijkt nu eenmaal 

uit het vermijden of opvangen van persoonlij
ke fouten. „Zijn" KV Mechelen was daar de 
voorbijze seizoenen bijzonder bekwaam in. 
„Zi jn" Anderlecht daarentegen slaat bij elke 
belangrijke match „tilt". Dat mag niet langer 
als toeval worden afgedaan. 

DRIEHOEKJES 
Het ongenaakbare Anderlecht van sep

tember en oktober zal tot het einde van dit 
seizoen met zijn beperkingen moeten leven. 
De ploeg mist evenwicht in elke lijn, komt 
gestalte, koffer en kracht tekort. Het wordt 
nog niet openlijk gezegd omdat de Mos 
voorlopig een heilig beeld drijft in onze voet-
balkerk maar Anderlecht heeft een aantal 
denkfouten gemaakt in het tussenseizoen. 
Inzonder het vertrek van topschutter Krnce-
vic wordt de klubleiding vandaag bij herha
ling verweten. De trainer geloofde dat het 
duo Degryse-Van der Linden het voetbal 
opnieuw zou uitvinden. Wekenlang goochel
de dit miljoenenduo met fraaie kombinaties 
en doelpunten maar eens de tegenstanders 
begrepen hadden dat men centraal in de 
verdediging met gewicht en lengte flink wat 
hindernissen kon aanleggen, begon het tij te 
keren. De veel geroemde en vaak ook spek-
takulaire driehoekjes kwamen niet meer ter 
bestemming en Anderlecht werd op slag een 
ploeg als een andere. Een alternatief — en 
dat vooral mag men de Brusselse verant
woordelijken aanrekenen — bleek niet voor
handen. Even scheen Gertje Verheyen de 
oplossing te zullen aanbrengen maar na 
Nieuwjaar vond niemand nog het spoor van 
,,de nieuwe Jef (Germans"... 

Door een en ander is Anderlecht zijn greep 
op het binnenlandse voetbalgebeuren kwijt 
geraakt. Het kampioenschap is nog niet 
verloren maar alles wijst vandaag in de 
richting van een Brugse triomf. Sporting won 
dit seizoen in de eigen kompetitie nog geen 
enkele topmatch. Verder kon het ook nog 
maar zelden een ongunstige wedstrijdont
wikkeling ombuigen. Aad de Mos zal dat 
natuurlijk ook wel hebben opgemerkt en we 
mogen ons dan ook voorbereiden op een 
nieuw Brussels transferoffensief dat én kwa
litatieve én kwantitatieve bedoelingen zal 
hebben. De Mos houdt nu eenmaal van 
jongens die gedisciplineerd ondankbare op

drachten willen uitvoeren. Van dat soort 
spelers heeft Anderlecht er voorlopig te wei
nig in de voorraadschuur. 

De topmatch in het Vanden Stockstadion 
was een heuse triomf voor R Van Hoof. De 
leerling spelde de meester de les. Al moet 
men altijd voorzichtig blijven met dat soort 
begrippen. Vanzelfsprekend heeft Van Hoof 
als hulptrainer een en ander opgestoken van 
Aad de Mos. Fi was altijd al een slimme 
jongen die met open ogen en oren door de 
voetbalwerekJ stapte. Hij waande zich nooit 
de beste of de schoonste maar hij leerde 
altijd en overal. Hij was geen voetballer met 
ongewone aanleg maar hield wel jarenlang 
stand in de eerste ploeg van Malinwa. Omdat 
hij zijn eigen mogelijkheden perfekt kon 
inschatten en zich altijd maksimaal inzette. 
Als trainer is hij niet anders. Hij weet dat 
oefenmeesters maar zelden veldslagen win
nen en nooit doelpunten maken. Hij zal 
voetballers nooit met onmogelijke opdrach
ten opzadelen, leder zijn werk en ieder zijn 

Het heette dat het voorbije 
weekend beslissend zou zijn 
voor het verder verloop van de 
voetbalkompetitie. Algemeen 
was men van oordeel dat KV 
Mechelen op Anderlecht zijn 
laatste titelkansen zou achter
laten en dat Antwerp op de 
eigen Bosuil zonder ongeluk
ken afstand zou nemen van 
Club Brugge. 
Het is helemaal anders verlo
pen. 

deel. Fi zal de eenvoud nooit proberen kom-
pliceren. Zijn Anderlechtse triomf was hem 
dan ook van harte gegund. 

Voor hem moet het moeilijkste evenwel 
nog komen. Laat hij zich terugzetten in de rol 
van hulptrainer of blijft hij zelf op de hoogste 
trap staan? Het spreekt vanzelf dat hij het 
hoofdtrainerschap aankan. Hij is nu eenmaal 
intelligent, werklustig en bescheiden. Boven
dien kan hij zichzelf en zijn ploeg ook nog 
goed verkopen. Maar Fi is natuurlijk wijs 
genoeg om te beseffen dat fataaal in een 
schopstoel zal blijken te zitten. Het is een 
moeilijk keuze voor een ,,Malinwa-er" in hart 
en nieren. In de plaats van Cordier zouden 
we wel weten wat doen. We zouden Fi 
verplichten aan te blijven. Hij is een betaal
bare trainer met méér inhoud dan de meeste 
buitenlandse geldwolven. Hij wordt door de 
spelers en het publiek aanvaard. Meer kan 
een klub zichzelf niet toewensen. 

, •„Mirf''^" 

In de topper in het Astridpark heeft 
KV IMechelen ruim afstand genomen 
van Anderlecht. Wilmots was één van 
de boemannen. (foto M. Herremans) 

KAMPIOEN 
Enigszins in de schaduw van het gebeuren 

in het Astridpark rekende Club Brugge af met 
Antwerp. 0-4. Ook die uitslag kon tellen. Club 
werd wel goed geholpen door de vroeg 
blunderende Antwerpverdediging maar wie 
buitenshuis viermaal skoort is doodgewoon 
de sterkste. 

Er is natuurlijk nog niets beslist maar de 
ploeg van Leekens schijnt regelrecht op de 
titel af te gaan. Deze vaststelling maakt 
natuurlijk bedenkingen los. Club liet in het 
voorbije tussenseizoen immers zijn absoluut 
toptalent. Mare Degryse, naar de konkurren-
tie vertrekken. Het werd daarvoor door de 
eigen supporters naar de hel gewenst. Maar 
vandaag voetbalt de ploeg sterker en zelfbe
wuster dan ooit. Zelfs in het topvoetbal is 
niemand onvervangbaar. Meer: met Degry
se zou Club niet staan waar het nu staat. Het 
zou immers niet over de nodige fondsen 
hebben beschikt om het geheel in de breedte 
te versterken. Club heeft, en dat is de grote 
verdienste, goed gekocht. Het bezit vandaag 
een hongerige komplementaire ploeg die 
haar hoogtepunt zeker nog niet heeft bereikt. 
Dat belooft. Vooral omdat ook geruchten 
lopen dat kapitaalkrachtige sponsors op de 
stoep staan te dringen om de nu al gretige 
spelersgroep nog sterker te maken. Ons 
voetbal beleeft merkwaardige tijden. 

Flandrien 
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ITALIAANSE LENTE IN VLAAMSE RONDE 
Het weer is ook met meer wat net geweest 

is en het is zeker niet wat het zou moeten 
zijn. Wanneer de Ronde van Vlaanderen op 
zonovergoten wegen wordt gereden, staat 
de wereld op zijn kop. Vorige zondag beleef
de Vlaanderen dan ook een Italiaanse lente. 
Letterlijk en figuurlijk. Volgens het inrichten
de blad zouden er honderdenduizenden toe
schouwers langs de weg hebben gestaan. 
Het verwondert ons amper. We schrokken 
eigenlijk alleen maar van de uitslag.. Een 
Italiaanse oven/vinning. Tot daar aan toe. Dat 
hadden we al wel eerder meegemaakt. Al
hoewel het lang, zeer lang (drieëntwintig jaar 
om precies te zijn) geleden was. Maar 
slechts drie van onze renners binnen de 
eerste twintig. Zoiets was nog nooit eerder 
opgevoerd. 

Vooreerst een kort woord over Moreno 
Argentin, de briljante winnaar. Argentin is 
een kampioen. Wie de Ronde van Lombar-
dije, Luik-Bastenaken-Luik (tot driemaal toe), 
het wereldkampioenschap, het Italiaans 
kampioenschap en nu ook nog de Ronde van 
Vlaanderen op zijn palmares inschrijft, is 
gesneden uit het hout waarmee Karel Van 
Wijnendaele destijds de beste wielermeube-
len maakte. Punt andere lijn. 

DE TRIOMFATOR ~ 
Lof ook voor Rudy Dhaenens, Carlo Bo-

mans en aartsvader Criquielion. Maar waar 
zaten al onze andere hard(?)rijders. In Mi-
laan-San Remo lieten ze zich verrassen door 
een vroege vlucht, nu werden ze verlamd 
door de voorjaarszon. Wat zal het zondag in 
Parijs-Roubaix zijn? Namen noemen hoeft 
niet meer. Momenteel regeert het kollektief 
onvermogen. We voegen er nog aan toe dat 
voor onze cracks het seizoen einde april al 
voor drie vierde voorbij is. In de grote ronden 
mogen ze in het beste geval hun kopman 
opwachten bij lekke band... 

Groot triomfator vorige zondag was onge
twijfeld Hein Verbnjggen. Zijn wereldbeker, 
zijn FICP-puntensisteem: het begint vruch
ten af te werpen. Nooit eerder was de buiten
landse bezetting in de Ronde kwalitatief en 
kwantitatief sterker. Nooit eerder sloegen de 
Italianen zo krachtig toe. Ze eindigden met 
zeven binnen de eerste twintig. Er finishten 
ook vier Fransen, twee Nederlanders, een 
Pool een Zwitser, een Oost- en een Westduit
ser binnen die twintig besten. Een uitslag die 
voor een paar jaar gewoon ondenkbaar was. 

Verbruggen heeft geduldig gezaaid en is 
nu aan oogsten toe. Misschien staan we nog 
maar aan het begin van spektakulaire ont
wikkelingen. Zo voltrekt zich de opmars van 
de koereurs uit het Oostblok gestaag. De 
grenzen zijn doorbroken. Zelfs de machtig
ste wielerblokken kunnen niet langer geïso
leerd blijven verder leven. De organisators 
van de Ronde zijn er vermoedelijk niet onge

lukkig om. Argentin is een mooie naam meer 
op hun al indrukwekkende erelijst Want voor 
wie er nog mocht aan twijfelen: de Ronde 
van Vlaanderen overtreft alle andere Vlaam
se eendagswedstrijden in alle tijden en wij
zen. 

Vlaanderens mooiste werd gewon
nen door de Italiaan Moreno Argen
tin. Het was 23 jaar geleden dat nog 
een Italiaan de Ronde van Vlaanderen 
zon. 

ADVERTENTIE 

domus - uioningen 
Ruwbouw off sleutelklaar ! 

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

Met tradit ionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

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

- * * 3 

BON VOOR INLICHTINGEN 
- ( OPSTUREN A.U.B. ) 

NAAM : 
ADRES : , . . 
TEL : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dol<unnentatie (types, bescfirijving, prijzen ) 
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ZATERDAG 7 APRIL ZONDAG 8 APRIL MAANDAG 9 APRIL 
BRT 1 

10 30 1.0 op zaterdag; 16 00 Brigadoon, film, 
17 45 Korte film; 17 55 Nieuws; 18 00 m talc; 
18 05 Plons; 1810 Schoolslag, spel, 18 50 Kili
manjaro, jeugdnieuws, 19 20 Lotto- en jokertrek
king; 19 30 Nieuws. 
20 00 Vrouwenharten, mannendromen, serie 
20 25 Mrs. Sundance, TV-film 
22 00 Ongelooflijk, maar Bardi, mentalist 
22 30 Nieuws 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 De verpleegster brengt het wel in orde, 
triller 

BRT 2 
18 40 Nieuwskrant, 18 45 Spiegel-ei, toer maga
zine, 19 30 Nieuws 
20 00 Sport-extra, snooker 
20 55 Lava, humor 
21 25 Binnenskamers, klassiek 

VTM 
16 00 Ducktales, sene, 16 30 Transformers, se
rie, 17 05 VTM-Super 50, hitparade, 18 00 
Nieuws; 18 05 Flying doctors, serie, 19 00 
Nieuws 
19 30 Dag Coco, dierenmagazine 
20 00 Kommissans Roos, serie 
21 00 Dallas, serie 
21 50 Dear John, serie 
22 15 Nieuws 
22 45 Little Girl lost, TV-film 
00 00 Nieuws 

Ned 1 
13 00 Nieuws; 15 54 Orlando Kwartet, muziek, 
16 30 Kijk op interieur, info, 17 00 Passage, info 
17 30 Nieuws; 17 40 Passage; 18 29 U zij de 
glorie, religieuze muziek, 19 00 Nieuws; 19 20 De 
Cosby show, serie 
19 50 Herbie is de pisang, film 
21 29 A different world, serie 
22 00 Welles, nietes, woordenstrijd 
22 46 Tussenspel, muzikale ontmoeting 
23 00 Nieuws 
23 11 Solo, De vrouw van Pilatus 
23 23 Drieluik, over de Ned film 
00 08 Huizen van Oranje 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Transformers, serie, 16 20 
Take five, info, 17 25 Sledge Hammer, serie, 
17 50 Club Veronica contpleet, jongerenprogr , 
18 15 Top 40; 19 00 Family Ties, serie, 19 25 De 
nieuwe nationale ideeënbus, praatprogr; 20 00 
Nieuws. 
20 27 Empty nest, serie 
21 00 Tour of duty, serie 
21 50 Veronica Sport 
22 25 Flashpoint, film 
00 00 Nieuws 
00 05 The good, the bad and the ugly, film 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal ekstra; 
19 10 Hollander voor de eeuwigheid, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 20 De Anna, film 
21 51 Mozart vanuit Dresden, pianokoncert 
22 32 Studio sport 
23 00 Nieuws 

BRT1 

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

BRT 2 

13 14 Parijs-Roubaix, wielrennen 
14 10 Snooker 
15 30 Parijs-Roubaix, wielrennen 

VTM 
14 00 The day Christ died, film, 16 30 Animals of 
Africa, dok , 17 00 De kinderakademie; 18 00 
Nieuws; 18 10 De Nijl, dok ,19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Walters verjaardagsshow, spelprogr 
21 40 Sanseveria, merkwaardige verhalen 
22 10 Nieuws 
22 40 Boxcar Bertha, film 
00 15 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 15 Vara matinee; 1616 Ho
ward's way, sene, 17 06 Een klas apart, sene, 
17 30 Nieuws; 17 36 Vroege vogels, natuurmag , 
18 10 Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Flying doctors, serie 
19 53 Twaalf steden, dertien ongelukken, serie 
20 27 Per sekonde Wijzer, spelprogr 
21 03 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 32 De Octopus, serie 
23 15 De schreeuw van de leeuw, cabaret 
00 05 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 Knipperdeknap, 09 10 Dribbel, tekenfilmse
rie, 09 15 Broodje Bras, kinderprogr, 09 30 Ach-
terwerlc in de kast internationaal; 09 45 De toren 
van pizza's, jeugdmag ,1010 The Jeessie Mek-
reezie show, 10 30 Gophers, serie, 11 00 Reizi
ger in muziek; 13 00 Nieuws; 19 00 Onrust, 
subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Van Kooten en de Bie, satire 
20 32 Belevenissen 
20 58 Aan de voet van de heuvel, Hongarije 
22.59 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 11 00 Eredienst; 11 30 Omroep 
Frysidn; 12 00 Het Capitool, nieuwsanalyse, 
12 45 Het kloppend hart, voorlichting; 13 45 Stu
dio sport; 18 00 Komputers in de klas, kursus, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 
Nieuws. 
20 10 Sjappoo, praatprogramma 
20 40 Men zoekt zich, dok 
21 25 Het oordeel, kriminaliteit 
22 27 Werken aan werk, rekreatie 
22 57 Later, praatprogr 
23 25 Muziek in de Nederlanden 
23 55 Nieuws 

BRT 1 

16 00 Duel in de diepte, sene, 17 30 Sinja Mosa, 
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
1810 Draaimolen, kinderprog , 18 20 Liege
beest, serie, 18 35 De terugkeer van de antilope, 
serie, 19 00 Land boven de bomen, dok , 19 30 
Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwis 
20 40 Maria Van Damme, serie 
21 35 TOfSPORT,vrijeti)dssport 
22 05 Lokeend, verrassende vertelling 
22 35 Nieuws 
22 50 Help klassiek! muziekprog 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Labyrint: Het weerzien 
20 50 De eenzame strijd, dok 

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 Dierenplezier, kwis 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Murphy's law, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 30 indiscreet, film, 17 05 
Neighbours, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 Kro 
Kresj, 18 25 Opgeruimd staat netjes, jeugdsene, 
19 00 Nieuws; 19 20 Rabbi Jacob, film 
21 00 Honderd dagen zonder auto, reportage 
22 15 Brandpunt, aktualiteiten 
22 50 Bertus Aatjes, sprookje 
23 00 Nieuws 
2310 Street Legal, sene 

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, sene, 18 30 Wordt 
vervolgd, tekenfilms en stnps, 19 00 Avro sport-
panorama; 19 25 Ciao Italia, sportkwis, 20 00 
Nieuws. 
20 27 De muziekale wereM van Rene Froger, 
show 
21 25 Avro's televizier 
2215 L.A. Law, sene 
23 05 Ontdek je plekje, Hasselt 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 15 00 Deutsch direkt, kursus, 
18 00 Tipje van de sluier, dok , 18 30 Sesam
straat; 18 45 Jeugdjoernaai; 18 55 Het klokhuis, 
kindennfo, 19 10 Teleac; 20 00 Nieuws. 
20 20 RVU/MilieuberKht 
20 25 Weerwerk: de zaak van Dee 
20 50 Ma'loul fête sa destruction, dok 
21 23 Muziek in de Nederlanden, kursus 
22 00 NdS-laat, achtergrondinfo 
22 45 My^e en bewustzijn, kursus 
23 35 Nieuws 
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DINSDAG 10 APRIL WOENSDAG 11 APRIL DONDERDAG 12 APRIL 
BRT1 
16 00 My little pony, serie, 16.20 Duel in de 
diepte, serie, 17 30 SInja Mosa, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18.10 Mijn 
leven als, dok serie, 18 35 Johan en Pierewiet, 
serie; 19 00 Meesters van de animatlefiim, dol< 
serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Moeders mooiste, serie 
20 20 Saffloer over de vloer, praatprogr 
21 15 Tien voor taal, taalstrijd 
21 55 Oogappel, oudermagazine 
22 30 Nieuws 
22 45 Uitgelezen, literair mag 

BRT 2 
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 WK 10 dansen voor amateurs 
20 45 Wie slim is, sorteert, info 
21 15 Sprechen Sie Deutsch, kursus 
21 45 uitzending door derden 
22 40 Jazz Middelhelm '89 

VTM 
17 00 VTM-Kinderkiub; 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 Mediscli 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 Welles, nietes, woorden
strijd, 16 41 Ja natuurlijk ekstra, natuurdok, 
17 05 KIssy Fur, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 Ncrv 
sport op 1; 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, België 
20 22 Een tijd van oorlog, serie 
21 19 Ja natuurlijk, natuurmagazine 
22 10 Hier en nu, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Weerklank, koor- en kerkmuziek 
23 36 Huizen van Oranje 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwenmag, 
17 01 Het erfgoed Guldenburg, sene, 17 45 Het 
luchtruim overwonnen, dok sene, 18 52 Tik tak; 
18 57 De DD-show, spelprogr, 19 27 Familie 
Oudenrijn, serie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Op voile toeren, show 
21 29 De TV-dokter, advies 
21 30 Tros aktua 
22 04 De TV-dokter, advies 
22 05 Teddy, TV-film 
23 35 Nieuws 

BRT 1 
16 00 Gritta van het Rattenslot, jeugdfilm, 17 30 
Sinja Mosa, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 18 10 Kameleon, 18 35 Bassie en 
Adriaan, serie, 19 00 Uitzending door derden, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Baraka, spelprogr 
21 30 Wikken en wegen, konsumenteninfo 
22 30 Nieuws 
22 45 Even diep ademhalen, serie 

BRT 2 
14 40 De Waalse Pijl, wielrennen, 18 40 Nieuws
krant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Buren, serie, 19 00 
Sportavond 

VTM 
16 00 The Ewoks, sene, 16 30 The real Ghost-
busters, serie, 16.50 Schuif af, kinderprogr , 
17 30 Cijfers en letters; 18 00 Nieuws; 18 05 
VTM-Super 50; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 De André Van Duin Show 
21 00 Edward & Mrs. Simpson, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star 
2310 Wolf, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn, mag ; 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 In beeld... Berry 
Brugman, portret; 15 23 Ronduit muziek, gospel 
15 36 Jack Miner, de man met het verhaal, 
portret, 16 31 Tom Sawyer, serie, 16 55 De avon
turen van..., kinderprogr , 17 30 Nieuws; 17 4C 
Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 28 Avonturenbaai 
sene, 19 00 Nieuws; 19 20 Highlight, Philip Bai 
ley 
19 56 The Campbells, sene 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 Aaron Miller, serie 
21 25 Jan en alleman, gevar progr 
22 25 Tijdsein 2, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Mag ik es met je praten 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Port of New York, film, 17 20 
The edge and beyond, sporten, 1740 Starcom, 
tekenfilmsene, 18 05 B.O.O.S, kinderprog , 18 35 
Countdown, pop, 19 25 Die 2, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Op de drempel van het leven, temaprogr 
22 40 Crime story, sene 
23 35 Pin Up Club, erotiek 
00 00 Cash, beleggingsspel 
00 25 Nieuws 

BRT 1 

16 00 My little pony, sene, 16 25 Duel in de 
diepte, serie, 17 30 Sinja Mosa, sene, 17 55 
Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, serie, 18 10 
Draaimolen, kinderprogr , 18 20 Jacobus en Cor-
neei, sene, 18 35 De tovenaar van Oz, sene, 
19 00 Puur natuur; 19 05 Uitzending door der
den; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitooi, sene 
20 20 Felice!, spelprogr 
20 55 De Prehistorie, muziekprogr 
21 25 Panorama, met o m Jan Caudron 
22 30 Nieuws 
22 45 Première, nieuwe films 

BRT 2 
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babei, voor migranten, 
19 00 Buren, sene, 19 30 Nieuws 
20 00 Eiland, kunstmagazine 
21 00 De Mattheuspassie, vanuit Antwerpen 
22 15 Kerken In Vlaanderen, dok 
22 30 De Mattheuspassie, vervolg 

VTM 

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

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41 
Neighbours, sene, 17 04 Pugwaii, jeugdsene, 
17 30 Nieuws, 17 41 Jules Unlimited, nieuwe 
technieken, 18 06 Vara's kindermenu; 19 00 
Nieuws; 19 22 De baas in huis, sene, 19 46 Anita 
and the kids of United Europe, sene 
20 19 Lingo, woordspel 
20 52 Fantastico, amusement 
22 05 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 29 Op 't scherp van de snede, sene 
23 00 Nieuws 
23 10 De kloof, diskussieprogr 
23 55 Natuurmonument 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro service salon; 17 00 
Post, voor de jeugd, 17 03 Runaway island, 
jeugdsene, 17 30 Toppop gogo; 18 00 Ontdek je 
piekje, IHasselt, 1815 Van huisschaker tot kiub-
schaker, TV-kursus, 18 30 David de kabouter, 
serie, 19 00 Pauze TV, jongerenmag , 19 25 Pre
ferenties, spelprogr , 20 00 Nieuws. 
20 27 Una Giornata Particoiare, film 
22 15 Vinger aan de pols, medisch progr 
23 00 Karel, praatprogr 
23 40 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 15 15 Teieac; 18 00 De Flamenco, 
dneluik, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoer-
naal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 Mens 
en klimaat, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Sport studio 
21 04 Onder de hemelhoog, dok 
21 50 Open universiteit 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 Klassieke mechanica, kursus 
23 15 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 14 50 De Waalse Pijl, wielrennen, 
18 00 Hollandse nieuwe. Rappers, 18 30 Sesam
straat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, 
jeugdinfo, 19 10 Van gewest tot gewest, info, 
19 49 Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Socutera, voorlichting 
20 25 Ecce Homo Homolka, film 
22 00 NOS-laat 
22 50 Studio sport 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 18 00 De waslijn, immigranten, 
18 15 Stadskronkeis, dok ,18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugd
info, 19 10 Press gang, serie, 19 35 Vogels kij
ken, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubriek 
21 03 De bezetting, dok 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Gemeentewijzer, info 
2315 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 13 APRIL 
BRT 1 

16.00 My little pony, serie; 16.20 Duel in de 
diepte, serie; 17.30 Sinja Mosa, serie; 17.55 
Nieuws; 18.00 T\k tak; 18.05 Postbus X, serie; 
18.35 David de kabouter, serie; 19.00 Uitzending 
door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Oe droomfabriek, hartewensen 
21.35 Gloriea Estefan, muzlekspecial 
22.00 Filmspot, achtergrondinfo 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd is geld, ekon. mag. 
23.00 De twee kruisen, film 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor migranten; 
19.00 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 WO II, Het minste kwaad 
21.00 Het Europa van het Gulden Vlies, dok. serie 
21.50 De zeven laatste woorden wan de Verlos
ser, klassiek 

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 Jamaica Inn, film 
22.40 Nieuws 
23.10 Crime story, serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 14.35 De Mattheuspassie, regis
tratie; 17.30 Nieuws; 17.35 Lekker weg, toeristi
sche info; 18.05 Jagers van het luchtruim, dok.; 
18.30 De verbeelding, dok.; 19.00 Nieuws; 19.15 
Hints, spelprogr. 
19.50 Love brings us together, jeugdkoor 
20.15 Deze man... deze vrouw, serie 
21.10 Glad ijs, serie 
21.35 Brandpunt, aktualiteiten 
22.05 Als ik jou was..., praatprogr. 
23.00 Nieuws 
23.10 Pilatus en anderen, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Gloss, serie; 16.48 Dieren 
van de Middellandse Zee, dok.; 17.16 Tros 
jeugdstation; 17.23 Heathcliff & Co, serie; 17.55 
Alf op Meimac, serie, 18.18 Bassie en Adriaan, 
serie; 18.23 Tros popformule; 18.58 Tik tak; 
19.03 Linda, life-style; 20.00 Nieuws. 
20.20 Dennie Christian 1989, special 
20.55 Jongbloed en Joosten, praatprogr. 
21.29 De TV-dokter, advies 
21.30 America's funniest home videos 
22.20 Tros sport 
22.45 Ivo NIehe praat met Steven Spielberg 
23.00 De lift, film 
00.35 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 17.15 Viering; 17.45 Een bericht 
van de wilde ganzen; 18.00 Een van ons, 18.30 
Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 Het 
klokhuis, jeugdinfo;; 19.10 Bamboe, het wonder-
gras, dok.; 19.35 Alan B'Stard, serie; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Langs de kant van de weg, dok. 
21.16 Via Crucis, passiemuziek 
22.05 NOS-laat, aktualiteiten 
22.45 Islamitische omroepstichting 
23.15 Nieuws 
23.35 Studio sport 

Sophia Loren en Marcello Mastroianni, twee slachtoffers van het fascis
me ontmoeten mekaar in Una Glornata Particolare. Donderdag 12 april op 
Ned. 2, om 20U.27). 

ZATERDAG 7 APRIL 

HERBIE GOES 
BANANAS 
Amerik. komische film van Vincent McE-
veety uit 1981. De „dolle kever" Herbie 
gaat deelnemen aan de Grote Prijs van 
Brazilië. Voor het autootje echter ter be
stemming geraakt, moeten een aantal 
hindernissen uit de weg geruimd wor-
den... (Ned. 1, om 19u.50) 

ZONDAG 8 APRIL 

BOXCAR BERTHA 
De jaren dertig in de VS. De grote depres
sie heeft al heel wat menselijk leed veroor
zaakt. Ook in de staat Arkansas ontsnapt 
men niet aan de miserie. Deze dramati
sche film van Martin Scorsese uit 1972 
vertelt de lotgevallen van een plattelands-
meisje (Barbara Hershey), haar vriend en 
diens zwarte gezel, die zich verzetten 
tegen de praktijken van een spoora/eg-
maatschappij. (VTM, om 22u.40) 

MAANDAG 9 APRIL 

RABBI JACOB 
Rabbi Jacob woont al 30 jaar in New York. 
Hij wil van het kommuniefeest van zijn 
kleinneef David gebruik maken om zijn 
familie in Parijs nog eens op te zoeken. 
Louis de Funès staat centraal in deze 
komedie uit 1973. Het was zijn 130ste film 
en voor die prestatie kreeg hij een ,,Le
gion d'honneur" opgespeld. (Ned. 1, om 
19U.20) 

DINSDAG 10 APRIL 

POURQUOI PAS NOUS? 
Franse komische film uit 1981 met Aldo 
Maccione, Dominique Layanant en Flo

rence Giorgetti. Marcello, alias „Cromag-
non" is een rondreizend worstelaar met 
een weinig aantrekkelijk uiterlijk. Bij een 
optreden in Carpentras maakt hij kennis 
met Jacqueline... (RTL-TVI, om 20u.10) 

WOENSDAG 11 APRIL 

LA PEAU DE TORPEDO 
Krestowics is een spion voor een vreem
de mogendheid. Zelfs zijn vrouw Domini
que is daar niet op de hoogte van. Op een 
dag krijgt hij de opdracht in te trekken bij 
Francoise, een „kontaktvrouw"... Franse 
film uK 1970 met o.a. Stéphane Audran, 
Lili Palmer en Klaus Kinski. (Télé 21, om 
20u.) 

DONDERDAG 12 APRIL 

UNA GIORNATA 
PARTICOLARE 
Itai.-Kanadese film van Ettore Scola uit 
1977 met Sophia Loren en Marcello Ma
stroianni. In 1938 is de Romeinse bevol
king op de been voor de militaire parade. 
In een flatgebouw zijn twee mensen ach
tergebleven: Gabriele, een gewezen ra
dioreporter en Antonietta, een huis
vrouw... (Ned. 2, om 20u.27) 

VRIJDAG 13 APRIL ~~~~ 

LE DUO CROCE 
1942 in bezet Nederland. Titus Brandsma 
is een 60-jarige karmeliet die meer en 
meer betrokken raakt bij de Weerstand. 
Hij wordt echter door een van zijn eigen 
mensen verraden en wordt naar het kon-
centratiekamp van Amersfoort overge
bracht. Ital. film uit 1987 met Heinz Ben
net, Pafnela Volloresi en Jacques Breur. 
(BRT-l[ om 23u.) 
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HERSENBREKER 
OPGAVE 34 

HORIZONTAAL 

3 Die Limburgse gemeente heeft een Duit
se historische stad geannekseerd (7) 

5 Die televisie-persoonlijkheid heeft nog 
wat af te rekenen (10) 

7 Deze kledingstukken — behalve een 
eksemplaar in Engeland — zijn mm of 
meer in onbruik geraakt (11) 

8 Grammatikaal, laat ons zeggen, heeft 
zo'n uitdrukking geen funktie (13) 

10 ZIJ hebben zich gespecializeerd in het 
ontvreemden van een belangrijk voe
dingsmiddel (10) 

13 Hoofdsieraden (12) 
16 Nog een keer (4) 
17 BIJ zo' n toneelstuk weet je met of je moet 

lachen of wenen (5) 
18 Dit dier beschermt je tegen de kou (3) 

VERTIKAAL 

10 

11 
12 
14 
15 

Die ophangmogelijkheid is vroeger een 
streep geweest (6) 
Deze afsluiting is erg beweegbaar (4) 
Waarom associëren ze deze stad mei 
gooi- en smijtwerk'' (9) 
Wat ze daar in mekaar getimmerd en 
gemetseld hebben' (7) 
Overvloedig, maar met veel geraas 
groeiend (7) 
Als je die koopt, moet je 'm zeker met 
van tevoren laten inpakken (3) 
Een reaktie die er mag zijn opnieuw 
aan de arbeid (8) 
Uit zijn voornaam blijkt dat die hoogge
plaatste meneer een groot liefhebber is 
van voedsel uit een kot (7) 
Rampzalige toestand (7) 
Liefje (5) 
Zo'n plek kan overal zijn (4) 
De verraderlijkste van het twaalftal (5) 

OPLOSSING OPGAVE 33 
Horizontaal: 3 wandelaar, 8 lichtge-
raakt, 9 barones 10 stnk, 13 onbe-
minnelijk, 16 tunnelboring, 19 vlieg
tuigfabriek, 20 twijfelaar 

Vertikaal: 1 plaats, 2 makker, 4 ak-
tie,5 doek, 6 slaapbanken, 7 schom-
melstoel, 11 Bosuil, 12 geneflijk, 14 
neomist, 15 ijsgebrek, 17 gnmas, 18 
vaker 

WINNAAR 

OPGAVE 32 

Of het toeval is of met, maar in dit Limburg-
nummer trok onze onschuldige hand een 
winnaar uit Juist' Ze woont m 3680 Maas
eik, in de Van Eycklaan 76 en haar naam is 
Mia Van Engelen-Mevissen 

SATERDAG 
Dewael schrapt teatersubsidles 
Dura Lex, sed Lex 

Haetners overgevlogen 
Dure vogel 

Italiaan wint Vlaamse ronde 
Geen goud maar Argentin 

Warme oproep tot DDR 
Dreigt Kohl met muur' 

Prison-opstand in IManchester 
Geen woorden maar doden 

Boeren verdienen 42 % meer 
Vetgemest i 

Euro-munt wordt onontbeerlijk 
Histoire d'Ecu 

Varkenspest wordt katastrofe: 
Dnngend aktie levenszwijn nodig i 

Gorbie houdt niet van zangers 
Hij heeft iets tegen Lee Towers 

Abortusvoorstel 
Herman-Michlelsen 
Wordt met vorstelijk onthaald 

Prison-opstand in Manchester 2 
Gedetineerden riskeren 
gevangenisstraf 
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WIJ-PROMOTIE 

VOOR WAT HOORT WAT, 
Inderdaad, want zowel nieuwe abonnees als de 

entoesiaste WIJ-wervers maken kans op één van 
de schitterende prijzen uit onze tombola. Dit als 
blijk van waardering voor de nieuwe lezer die 
hopelijk een trouwe lezer wordt, en als dank én 
aanmoediging voor de onvermoeibare werver. 

EEN SCHITTERENDE 
TOMBOLA 
— Kombi-oven (waarde 40 000 fr.). 
— U en uw levenspartner van kop tot teen in het 

nieuw gestoken (waarde 20 000 fr.). 
— Tien eendagstrips over het kanaal. 
— Meerdere boekenpakketen. 
— Een week vakantie in Zuid-Tirol voor 2 personen 

(waarde 16 000 fr.). 
— 10 stereo-radio's + kassette. 
— De beste prozawerken van Felix Timmermans 

(waarde 7.990 fr.). 
— 30 haardrogers + badkamerradio's. 
— 40 autostofzuigers. 
— Meubelwaardebon (5.000 fr.). 
— 2 Gidsen voor Vlaanderen. 
— Geldbeugels, tientallen kogelpennen, enz 

Deze tombola loopt i.s m Siemens, Sukses Kle
ding Meyers, Reizen Vermeersch, Davidsfonds, 
NMKN, Kredietbank, Meubelen Heylen, North Sea 
Femes, enz.. 

De abonnementenslag loopt al van in de maand 
november. Wekelijks krijgt u m WIJ een overzicht 
per individuele werver en per arrondissement (zie 
biz. hiernaast). Over zowat heel Vlaanderen wordt 
nu al volop gewerkt om nieuwe lezers voor ons blad 
te werven. Deze promotiekampanje heeft ook een 
beetje z'n sportieve kant, gezonde konkurrentie 
stimuleert! Elke WIJ-werver zal wel eens tersluiks 
de wekelijkse stand raadplegen om te zien of hij 
geen plaatsje gestegen is in de ,,hitlijst". Vergeet 
niet dat uw kansen op een mooie pnjs, met elk 
nieuw abonnement dat u aanbrengt, stijgen! 

ABONNEMENT-
TENSLAG '89-'90 
WERVERS 

6. 
7. 
8. 

10 
11 

13. 

15. 

Ward Herbosch, Wommelgem 32 
Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde 24 
Pierre Vos, Riemst 24 
Wim Duys,Broechem 22 
Rob Geeraerts, Laakdal 22 
Bert Anciaux, Brussel 15 
Liske Vanhorenbeek, Hofstade 13 
Anny Lenaerts, Wilrijk 9 
Walter Storms, Lovendegem 9 
Jan Strynckx 8 
Willy Kuijpers, Herent 7 
Patrick Minnaert, Gent 7 
Georges Raes, Ledegem 6 
VU-Haacht 6 
Willy Putzeijs, Lummen 5 
Cecile Vens-Demuynck, Izegem 5 
Bert Verleysen, Munsterbilzen 5 
Rita Borremans, Geraardsbergen . . . . 4 
Maurits Passchyn, Meise 4 
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 4 
Jacques Vander Haeghen, Oudenaarde 4 

ARRONDISSEMENTEEL 

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

10. Oostende-Veurne-
Diksmuide (10) 

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

Nieuwe % t.o.v. 
streefnorm 

47 
93 
39 
37 
24 
26 

112 
23 
32 

28 
53 
44 
22 
20 
20 
25 
6 
5 

Totaal 656 

(*): plaats vorige week. 

50 
45,6 
43,8 
42,5 
39,3 
37,7 
35,7 
34,3 
30,8 

30,1 
27,9 
27,9 
22,4 
24,1 
23,3 
17,9 
17,6 
14,3 

32,8 

ANTWOORDBON 
JA, ik neem uw aanbod aan. 

— Ik word abonnee 
— Ik kruis aan hoe ik WIJ wens te betalen 

D 1200 fr. op rek. 000-0171139-31 
D 100 fr. per maand. En vraag een formulier van Doorlopende Opdracht. 
D Stuur mij ook meteen het tombolabiljet waarop ik recht heb 

Naam: 

Adres: 

Handtekening: 

* Sturen naar WIJ, Barnkadenplein 12, 1000 Brussel. 

VRIJ VLAANDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12&13MEI 1990 
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Die 31e maart 1990 was geen dag zoals 
een ander, maar een echte paasbloem gelijk, 
zonnig-fris... Voor een 3e maal vonden de 
arrondissmentele- en provinciale voorzitters, 
de arr, sekretarissen en het dagelijks bestuur 
mekaar om ons bouwplan ,,Het Betere 
Vlaanderen" op zijn uitvoering te toetsen. 
Boven op het vergadergebouw, de Westand, 
ten aanschouwe van heel Dilbeek en héél 
Vlaanderen prijkte reuzegroot: ,,Waar Vla
mingen thuis zijn". Voelen we ons wel thuis 
in Vlaanderen? Vlaanderen werd, sedert 
16.1.89,,grondwettelijk" een dikke brok zelf
standiger. Maar ,,onze thuis" is nog bijlange 
niet af. Over de 3e faze wenkt Europa... met 
zijn vervreemding én centralisme. Vlaande
ren is nog steeds meer een bevolking dan 

HET PARTIJBESTUUR 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 

maandag 2 april j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededeling verspreid ten be
hoeve van de pers. 

FONDSEN VANDENBOSSCHE 
EN LENSSENS 

Naar aanleiding van de disputen tussen CVP en 
SP over de aanwending van de Fondsen Vanden-
bossche en Lenssens dringt het Partijbestuur van 
de VU aan op een spoedige konsensus in het 
belang van de gemeentelijke autonomie. De VU is 
van oordeel dat zo vlug mogelijk werk moet ge
maakt worden van één enkel Gemeentefonds en 
één enkel OCMW-fonds, beide op basis van strikte 
kriteria en aan de hand van prioritaire parameters. 

De betuttelende betoelagingspolitiek via allerlei 
fondsen moet definitief geweerd worden. Op deze 
wijze wordt door de bevoegde ministers al te 
lukraak en te eenzijdig bevoogdend omgesprongen 
met gemeenschapsgelden. 

Dat na het investeringsfonds nu ook in de kultu-
rele sektor zo wordt gedacht om iedere gemeente 
te geven waar ze recht op heeft, is zonder meer 
positief. De VU vraagt dat ook de inspanningen van 
andere departementen die op de gemeenten ge
richt zijn, hierin worden opgenomen 

De jongste jaren kregen de gemeenten zoveel 
taken bijkomend toegeschoven, zonder evenwel 

een Volk. Wi\ hebben dus nog altijd duizen
den monden méér nodig om te getuigen, om 
te zingen, om te betogen, om te bouwen. 
„Willen de holle monden zich onthouden?" 
Luide decibelgen en hersenloze sloganes-
ken vormen alleen maar stoorzenders. En in 
dit samengesteld naamwoord — dat lees je 
zo — vreet het eerste, het tweede deel op... 
Grandioos hebben we in Antwerpen kijkend 
gezongen tijdens die stormachtige 25 maart. 
In Brussel — aan de hoek van de Jacqmain-
laan — vinden we mekaar krachtig-ludiek op 
6 mei terug. 

In Leuven, 24 jaar later, dag-na-dag na het 
fameuze Belgische mandement van de Bis
schoppen, kongresseren we op 12 en 13 
mei. Dan volgen... de Sporenvieringen, de 
IJzerbedevaart, de Gordel en de 11 Novem-
ber-vredesherdekingen. In deze jaarkring 
hebben we duizenden monden nodig. Jouw 
mond dus ook, bezield met hart en geest. Elf 
agendapunten hebben we in Dilbeek nage
keken, bedacht, bepraat en doorgelicht, van
uit onze bestuursverantwoordelijkheid. Wij 
zijn immers allen verbonden door die unie 
met ons Volk. 39 % van alle huisbussen in 
Vlaanderen krijgt onze nieuwsbrief. Wij za
gen onze Wij-familie met een 600-tal abon
nees vergroten. Doen wij wat met die gedruk
te boodschappen? Nemen wij ze op in onze 
mond ? 4.500 Mooie kongresboeken vertrok
ken naar de 308 gemeenten in Vlaanderen. 
Lezen we die teksten? Bespreken we ze in 
onze voelkringen? Dragen we samen de 
verbeterde inhoud naar Leuven? Intussen 
startte ons Vormingscentrum L. Dosfel met 
een aanbod rond de streekpers. Leeft er in 

DEELT MEE 
over de middelen te beschikken, en vooral dan in 
de welzijnssektor. En Is juist het gemeentelijk 
niveau niet bij uitstek geschikt om efficiënt en 
doeltreffend een welzijnsbeleid te voeren ? 

BEGROTINGSKONTROLE 
VLAAMSE REGERING 

Tot slot hoorde het Partijbestuur een verslag van 
minister Johan Sauwens over de begrotingskontro-
le 1990 van de Vlaamse regering. Zowel budgettair 
als naar het beleid toe kon met de resultaten 
ingestemd worden. 

Ten gronde hecht de Volksunie veel belang aan 
de komende Vlaamse onderhandelingen met het 
Openbaar Ambt en het Ondenvijs. Een eigen 
Vlaams beleid op dit vlak moet kunnen. Vlaanderen 
moet z'n ambtenaren en zijn onderwijzend perso
neel degelijk kunnen vergoeden, en tegelijkertijd 
een verbeterde dienstverlening aan de bevolking 
aanbieden. 

Met betrekking tot het onderwijs is de VU van 
oordeel dat de tijd van de proefbalonnetjes moet 
voorbij zijn. De bestaande malaise duldt dit niet 
langer Een henivaardering van het onderwijzend 
personeel moet het eerste doel zijn, ook financieel. 
Dit kan, mits de Vlaamse regering het lef heeft over 
te gaan tot een rationelere aanwending van de 
beschikbare mankracht en het wegsnijden van de 
vele abcessen die de verzuiling doorheen de jaren 
heeft meegebracht. 

onze éérste kring van ons Volk, de gemeen
te, de VU-pers? Doorgronden we onze 
VNOS-uitzendingen met 'n kijkgroepje? 
Zoek een paar mensen die met hart-en-geest 
dit alles in geschreven mondwerk „verta
len". Vorm geven aan ons huis, dat doe je 
niet alleen. Daarvoor heb je niet alleen dui-
zende monden, maar ook duizende handen 
nodig. Zo groeiden die ankermomenten: am
nestie — welzijn en leefmidden. Werden 
onze 4 „groene", steengoeie VVM-boekjes 
in jouw gemeente reeds met een praktisch 
initiatief ,,beloond"? Onze partij leeft volop 
doorheen de ,,wervelende-wervende" aktie 
van 18 arrondissementen. Wij brengen ze 
een eresaluut want ze zijn mét de afdelingen 
dé hoekstenen van dé hele Barrikade I En die 
zit met afdelingsbezoeken volgeboekt tot 
november 1990. Maar dit betekent niet dat je 
er niet welkom bent met je initiatieven, je 
vragen en je geesteskracht. 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretarls 

14DE MARS VAN 
DE PEENE 

De Vlaamse beweging m Frankrijk leeft' Zo gaal 
op zaterdag 28 april de 14de Zwijgende Voettocht 
van de Peene door. De slag aan de Peene-beek var 
11 april 1677 had tot gevolg dat het huidige Frans-
Vlaanderen door Frankrijk werd ingelijfd. Op 11 
april 1977, 300 jaar na de feiten, had voor de eerste 
maal de zwijgende voettocht door het vroegere 
slagveld plaats. Rat Seys was er de initiatiefnemer 
van. 

Dit jaar vertrekt de voettocht van de Peene om 15 
uur aan het kerkje van Noordpeene. Noordpeene 
is, zoals Zuidpeene, tegen aan de Kasselberg 
gelegen, op 15 km van de grens in het Département 
du Nord. 

Na de voettocht kan men een bezoek brengen 
aan de vestingstad Kassei met zijn grote kultuurhis-
torisch verleden. Een monument hennnert er aan 
de drie memorabele veldslagen die beneden de 
berg geleverd werden, nl. in 1071 met Robrecht de 
Fries, in 1328 met Nikolaas Zannekin en in 1677 
met Willem van Oranje. De voettocht gaat door 
achter de leeuwevlag en de heel-nederlandse drie
kleur. Partijen en/of verenigingsvlaggen zijn met 
toegelaten. 

Hopelijk zit het weer mee zodat deze uitstap naar 
de Franse Westhoek een onvergetelijke dag wordt. 

L. Van den Weygaert 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 
7 ZELE; FVV naar Stadsschouwburg Sint-Ni-
klaas. Toneelkring Tijl speelt ,,Als Gust de lotto 
wint". Aanvang 20u. 
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 lot 14u. Zesde 
lentebuffet, voor vrienden en kennissen. Tafelrede
naar: Walter Luyten. Org.: VU-Brakel. 
8 LOCHRISTI: „Aperitief" over Leefmilieu. Ro
ger Van Hoe spreekt en toont video over de 
vervuiling van ons water. Om 10u.30 in het Schuur-
ke in hotel Begonia. Org.: Dr. Goossenaertskring 
Lochristi. 
8 SINT-NIKLAAS: 40ste Bormsdag in St.Jozef-
Klein-Seminarie. Om 10u. 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. 
12 AALST: Jan Caudron in Panorama op BRT 1, 
om 21U.25, over de problematiek van de verpleeg
kundigen. 
16 BAARDEGEM: 10de EienA^orp en paasfeest. 
Om 15u. bij Maxens te Baardegem. Me\ gooche
laar, paaseieren, paashaas, paaskoeken en paas-
bier. Inkom gratis. Org.: VU-Baardegem-Herder-
sem-H^eldert-Moorsel. 
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. Jolie (091/51.49.81 of S.. 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., 
kindermenu 150 fr. 
21 ZELE: FVV naar Belsele. Toneelgroep De 
Klokkenlappers voeren op: Muis in de oven. Aan-
ang 19u.30. 
25 DEINZE; Vice-eerste-minister Schiltz op de 
rooster. In De Volkskring, Markt 73 om 20u. Vragen 
staat vrij. Org.: VU-Deinze. 
28 GENT: Gentse kabaretavond met ,,Moereloe-
re". In Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26. Optre
den om 20u. Deuren open vanaf 19u. Iedereen 
welkom. Inkom 100 fr. tel. 091/26.63.53. Org.: VU-
Gent-Brugsepoort. 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — Student 1ste jaar drukker zoekt 
vakantiejob in drukkerij. Kan zich aanpassen qua 
periode. Gebied West-Vlaanderen. Voor inlichtin
gen zich wenden tot Gilbert Vanoverschelde, A. 
Scheuremanspark 13 te 8021 Loppem. Tel. 
050/82.52.02 of 02/234.30.39. 

— GEZOCHT — Licentiate Psychologische Weten
schappen (klinische en ontwikkelingspsychologie) 
zoekt werk. Voor meer info zich wenden tot Gilbert 
Vanoverschelde, A. Scheuremanspark 13 te 8021 
Loppem, tel.050/82.52.02 of 02/234.30.39. 

— GEZOCHT — 45-jarige gehuwde dame met 
naaisterdiploma en jaren ervaring als dienster in 
cafetaria en keukenhulp, zoekt werk in het Brussel
se of ten westen van Brussel. Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers 
(02/569.16.04). 

Johan Sauwens op de praatstoel bij Gert Robert. 

MINISTER SAUWENS OP DE PRAATSTOEL 
Tijdens het Breugelfeest van de plaatselijke afde

ling Gentbrugge-Ledeberg werd eregast gemeen
schapsminister Sauwens op de praatstoel gezet 
waar hij bereidwillig inging op de vele vragen van 
afdelingsvoorzitter Gert Robert. Een Aktiekomitee 
uit Drongen kwam een petitie overhandigen om 
dringend maatregelen te vragen voor de beveiliging 
van het kruispunt met de Rijksweg waar deze week 
opnieuw een meisje het slachtoffer werd van een 
dodelijk ongeval wegens overdreven snelheid. Mi
nister Sauwens gaf in een notedop zijn visie op de 
doortocht van het verkeer door smalle dorpskom
men en gaf de mensen uit Drongen hoop op een 
spoedige regeling. 

Tijdens het gevarieerde Breugelmaal en na

dien... laveerden de muzikanten van de groep 
Zakdoek tussen de tafeltjes om met hun muzikale 
hoogstandjes en fratsen de vele aanwezigen een 
onvergetelijke avond te bezorgen. 

Zowel de senatoren F. Baert en Bob Van Hoo-
land, eresenator O. Van Ooteghem, de provincie
raadsleden J. Beke en J. Taghon, de gemeente
raadsleden H. De Bleecker, K, Van Hoorebeke en 
A. Verpaele, OCMW-raadslid J. De Moor, prov. 
voorzitter J. Ritzen als arr. voorzitter G. Van de 
Kerckhove kregen een muzikale serenade aan tafel 
gebracht tot groot jolijt van de tafelgenoten. Het 
was voor Zakdoek de ultieme repetitie voor het 
Zangfeest 's anderendaags. 

GOED NIEUWS VOOR „DAGTRIPPERS" I 
De lente is in het land en de vakantiestemming 

komt er stilaan in... Verre reizen en leuke daguit-
stapjes zullen weer aan de dagorde zijn. Maar dan 
rijst ook nogal frekwent de vraag: ,,waarheen met 
het gezin voor een dagje uit?". 

Welnu, daarop heeft de VU-afdeling Gent-Sint-
Pieters een heel interessante suggestie. Wat dacht 
u van een ,.Zoektocht door het historische Gentse 
stadscentrum"? 

Boeiend, leerrijk en ontspannend! En het hele 
gezin kan er gezellig en aktief aan deelnemen, 
vanaf de Paasvakantie tot het einde van de maand 
augustus. 

Door een eenvoudige overschrijving van 100 fr. 
op rek. nr. 068-2077640-24 van Volksunie Gent-
Sint-Pieters te 9000 Gent, bent u erbij. 

Er zijn talijke prachtige prijzen te winnen Er is 
tevens een prijs voorzien voor de afdeling buiten 
Groot-Gent met het grootste aantal deelnemers. De 
uitreiking ervan zal plaatshebben op zaterdag 8 
september e.k. in het Jeugdhuis De Vleer te Zwijn
aarde (Gent) ter gelegenheid van een feestelijke 

samenkomst waarop ook een gezellig etentje niet 
ontbreekt. 

Wacht niet langer en stel u nu reeds schriftelijk of 
telefonisch in verbinding met de sekretaris van de 
afdeling, R. Roels, Burggravenlaan 243 te 9000 
Gent, tel. 091/22.72.37. Dan worden u alle nuttige 
en praktische inlichtingen medegedeeld. 

Bij voorbaat hartelijk welkom in de oude fiere 
hoofdstad van het voormalige roemrijke graafschap 
Vlaanderen. 

40STE BORMDAG 
Op 8 april gaat te Sint-Niklaas de 40ste Borms

dag door in St.Jozef-Klein-Seminarie. Om 10u. 
amnestiemis in Kollegekerk, met kunstzanger Pie
ter Vis en St.Niklaaskoor. Daarna Bormsgetuigenis 
door Wim Van Onckelen en Julien Verhulst. Home-
Ne door e.h. Haenens. Jeugdontmoeting en ten
toonstelling. Toespraak door Guido Moons namens 
het Aktiekomitee Vlaanderen '90. 
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UIT DE REGIO 

APRIL 
7 WERVIK: Jaarlijks VU-feest in zaal 't Kapittel, 
om 19U.30. Speciale gast: Johan Sauwens. 700 fr. 
p.p. Inschrijven bij U. Keersebiick, Rapetstr. 74b 
(31.42.94) en andere mandatarissen. 
7 NIEUWPOORT: Openingszitting van de 16de 
Frans-Vlaamse veertiendaagse 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". Org.: FW-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 huls vanaf 20u. Tweede 
kaarting. Ook op 15/3 vanaf 10u. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
21 IZEGEM: Terrein Stadio 4, om 16u.: Voetbal
match Vlaams Huls-Uilenspiegel. Org.: Voetbal-
klub Vlaams Huls. 
26 IZEGEM: Bar auditorium om 20u.: prof. Paul 
Van de Meerssche over de Japanse Maatschappij. 
Toegang 50 fr.; abonnees gratis. Org.: Vlaamse 
Studie- en Vormingskring (VSVK). 
27 ASSEBROEK: Open Hoorzitting met vice-
eerste minister Hugo Schlltz. Om 20u.30 in zaal 't 
Leitje, Assebroek. Vrije toegang. Iedereen welkom. 
Alle vragen worden beantwoord. Org.: VU-arr. 
Brugge. 
28 NOORDPEENE: (Frans-Vlaanderen), 14de 
Zwijgende Voettocht van de Peene. Vertrek om 
15u. aan de kerk. Verdere info bij Raf Seys, 
Ringlaan 1 te 8280 Koekelare. 

11DEASSEBR0EKSE 
MEERSENTOCHT 

Op 1 april ging de 11de Assebroekse Meersen-
tocht door. Zo'n 250 wandelaars maakten van het 
prachtige weer gebruik om de schoonheid van de 
meersen te (her-)ontdekken. Er werden ook prijzen 
bij de vleet uitgereikt. Dank ook aan het Vlaams 
Kruis, de stads- en provinciediensten en het kabi
net van minister Schlltz. 

Grootste groep: het Meersentocht-schoentje — 
geschonken door raadslid Bob Vanhaverbeke — 
voor Davidsfonds Katarina (28 deelnemers) dat ook 
de prijs van de Assebroekse wandelaar ontving. 

De oudste deelnemer, Jacques Inion (70 )aar), 
ontving een stadsmedaille. De 2de oudste deelna-
mer: een medaille van de provincie West-Vlaande-
ren ging naar Roger Dessein (69 jaar). 

De jongste deelnemers waren Sofie Charlet (7 
jaar) en Wouter Rommel (6 jaar). De verst komende 
deelnemers Tim en Jan De Backer uit Gent, ontvin
gen een aandenken van vice-eerste-minister Hugo 
Schlltz. En rolstoelpatiënt Fillp Moerman uit Asse
broek ontviing een aandenken van vice-eerste-
minster Hugo Schiltz. 

Er even op wijzen dat het parkoers diende 
verlegd omdat het pdderbestuur geen doorgang 
verleende. Toch waren er geen incidenten en kon 
het bedreigde deel van de Meersen „bekeken" 
worden. 

„EKSELLENTE AVOND" TE lEPER 
Op vrijdag 23 maart ontmoetten we vice-eerste-

minister Hugo Schiltz op een arrondissementele 
hoorzitting te leper. 

In de inleiding legde Schiltz aan het publiek uit 
waarom de Volksunie anderhalf jaar geleden in de 
regering stapte: om het federalisme een heel eind 
verder op weg te helpen, om het herstelbeleid 
verder te zetten en om de demokratie meer kansen 
te geven, waarbij hij zich afzette tegen het aan 
banden leggen van de vrije meningsuiting, 

In het tweede deel kon het publiek zijn schriftelij

ke vragen formuleren. Er werden veel problemen 
naar voor geschoven. Enkele markante onderwer
pen waren: pensioenen, herstelbeleid van de rege
ring, tien procent voorheffing, al dan niet te veel 
ministers en staatssekretarissen; separatisme. 
Wat na de 3e faze? Is de Volksunie dan niet 
overbodig? 

Schiltz snakt naar de voltooiing van de 3e faze 
van de staatshervorming. Pas dan kan de Volks
unie ten volle op dreef komen en veel zinvol werk 
verrichten binnen het federalisme. Hiermee besloot 
de minister de werkelijke ,,eksellente" avond. 

H(X)RZITnNG MILIEU ROND 
„HOOG-KORTRIJK" 

Op 26 maart j . l . organiseerde de VU-Kortrijk een 
info-avond rond Hoog-Kortrijk. De opkomst, zo'n 
250 aanwezigen wees op een levendige belangstel
ling van de (wijk)bewoners van de Doornikse Wijk, 
de Doorniksesteenweg, 't Hoge en aanpalende 
straten. 

Ingenieur Karel Debaere (Leiedal) verzorgde de 
technische inleiding aan de hand van plannen en 
schetsen. Spreker beklemtoonde de noodzaak var 
een gestruktueerde en stedebouwkundig verant
woorde planning en aanpak. Hij gaf een bondig 
overzicht van de verstedelijking van de regio tussen 
1850 en 1988. 

De verschuiving in de tewerkstelling, het mobili
teitsprobleem, de te verwachten ,,vergrijzing" van 
de bevolking waren temata die bi) dergelijke uiteen
zetting niet konden of mochten ontbreken. 

Hoe boeiend de uiteenzetting ook was, toch 
bleven heel wat vragen onbeantwoord. 

VEEL PROBLEMEN 

Een overzicht geven van de gestelde vragen is 
onbegonnen werk. Toch een poging om de tendens 
van de vraagstelling te situeren. Vragen over de 
geluidshinder, vragen i.v.m. het natuurreservaat de 

Klelputten en de groenzone's. Wordt de Doornikse
steenweg ook tot een dienstencentrum uitgeboud? 
, de invloed op de verkeersveiligheid?, de grootte 
van de onteigeningen. Aansluiting bij het diensten
centrum van het Kennedypark?, de doortrekking 
van de ringlaan tussen de Doornikserijksweg en de 
Oudenaarsesteenweg?, de problematiek van de 
woonsituatie? 

Herhaaldelijk werd de vraag gesteld waarom de 
betrokken buurtbewoners niet geraadpleegd wor
den, of geen inspraak hebben bij zulke grootschali
ge projekten. 

In zijn repliek bepleitte mr. José De Schaep-
meester de vorming van een aktiekomitee dat de 
buurtbewoners vertegenwoordigt en hun belangen 
behartigt. 

VU-Kortrijk heeft haar steun aangeboden om als 
promotor ter zake op te treden. 

Aan de ongeveer 100 aanwezigen die na de 
vergadering hun naam en adres signaleerden zal 
ten gepaste tijde de nodige bijkomende informatie 
worden doorgespeeld. 

Kortom: een geslaagde avond, ook al bleven tal 
van vragen ook nu nog onbeantwoord. 

S. Beelen 
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HOORZITTING 
MET SCHILTZ 

Op vrijdag 27 april a.s. gaat een open hoorzittinc 
door met vice-eerste minister Hugo Schiltz. Alle 
vragen i.v.m. de staatshervorming, de financiële 
toestand van het land, de Vollounie enz. kunnen 
vrijelijk gesteld worden. Schiltz zal deze vrijmoedig 
beantwoorden. 

Iedereen is welkom om 20u.30 in zaal 't Leitje te 
Assebroek. 

Niet te missen! 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 
w4y HEIHOEFSEWEG 1 
Jffgfc 2520 EDEGEM 
ï ^ 4 ^ Tel: 03/457.23.89 

APRIL 

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 
Metallurigie Hoboken, aankomst Steenplein rond 
16u. Org.: Vlaanderen 2000. Verdere info bij Arnold 
Peeters, Thaliastr. 14 (03/322.20.14). 
7 WOMMELGEM: Zevende Plantenruildag. In de 
Kastanjelaan nr 4 vanaf 14u. Planten en struiken te 
bezorgen vanaf 10u. Walter Wessels geeft deskun
dig advies. Info bij Sonja Maldoy (353.68.94). 
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 \fekbel (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-ümburg. 

20 SCHOTEN; Voordracht door Grete Siemens-
Moortgat over Chinese filosofie. Om 20u. in Kultu-
reel Centrum, Kasteel van Schoten. Inkom FVV-
leden, CC, 100 fr., met-leden 150 fr. Org.: FVV-
Schoten. 
21 WOMMELGEM: Muzikale Europa-reis met 
zang, dans en muziek door gemengd koor Orto
laan. In zaal Familia, A Mortelmansstraat 18, om 
20u. Kaarten 150 fr bij bestuursleden KK Jan 
Puimège of tel op nr. 03/353.37.76 (Rik Hertogs). 
25 KONTICH: jongerendebat/happening in zaal 
d' Ekster om 20u. Org.: VU-Kontich. 
26 KAPELLEN: Kennismaking met Anton Van 
Wilderode. Diamontage door Lieve en Rom Du-
prez. In de Oude Pastorie om 20u. Org.: FVV-
Kapellen i.s.m. DF-Kapellen. 
26 BERCHEM: Naar de Arenbergschouwburg 
voor Tine Ruysschaert met ,,Ruzie voor Begin
ners". Kaarten aan 250 fr. op tel. 321.73.60 van 
FVV-Berchem. 
28 EDEGEM: 8ste Volkszangavond ,,Kom zing 
met mij". Alg. leiding: Gust Teugels. Gastvedette: 
Connie Neefs. Om 20u. in zaal Elzenhof, Kerkplein 
Edegem-Elsdonk. Inkom 150 fr. Kaarten 
03/457.11.51 (na 18u.) Org.: VNSE. 
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2 soorten witte wijn (75 cl) 
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Glühwein 

(in flessen van 1 I) 
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KORBEEK-LO 
016-46.03.11 

voi NiCHT K.OC H>,N .NLTKOitHTZEN 61 ' 
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ADVERTENTIE 

OOK DIT IS EBES 
EBES kent één richting: voorwaarts, in alle do- nische redenen kan niet alle geproduceerde 
meinen. Op alle vlakken, in al haar activiteiten, vliegas hergebruikt worden. De overblijven-
Vooruitgang mag echter niet willekeurig ge- de vliegas wordt dan gestort op geschikte 
beuren, kost wat kost. Daaronn bij
voorbeeld heeft EBES beslist haar 
vliegasstorten ecologisch te herstel
len. Vliegas is een fijn grijs poeder 
dat met de verbrandingsgassen uit 

2 de ketel van de centrales naar de 
^ schoorsteen wordt meegevoerd en 
^ opgevangen door "elektrofilters" 
o Omwille van kwantitatieve en tech-

stortplaatsen die met aangepaste 
technieken bezaaid en beplant wor
den. Het resultaat is de effectieve 
groei van verschillende boomsoor
ten, de ware ecologische 
herstelling van de omge
ving. 
Ook dit is vooruitgang. 
Ook dit is EBES. E B E S 
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BRABANT 
APRIL 
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. 
8 KRAAINEM: Wandeling ,,Vlaamse huisves
tingspolitiek in de rand?" Vertrek om 14 uur 
parking Kasteel Jourdain, Dezangrelaan 48 te 
Kraainem. Om 10u. VUJO-raad in kasteel Jourdain. 
Org.: VUJO. 
10 LENNIK: Raadzaal Gemeentehuis om 20u. 
Hong Kong, Japan, Taiwan en Indonesië. Causerie 
door Bernard Henry. Org.; FVK. 
11 LENNIK: Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
straat 127, om 20u. Info-avond over Aids. Org.: 
Fed. Aut. Centra voor Welzijnszorg Lennik. 
22 DIEGEM: Jaarlijks spagettifestijn, vanaf 12u. 
in zaai Gildenhuis, Kosterstraat 1 te Diegem. Org.: 
VU-Diegem. 
24 LENNIK: Om 20u. in raadzaal Gemeentehuis 
Lennik: gespreksavond over Tsjechoslowakije, 
door Eric Vandeweyer. Toegang is gratis. Org.: 
Vorming en Gemeenschap Lennik. 
27 LENNIK: Vorming en Gemeenschap Lennik 
organiseert geleid bezoek aan tentoonstelling ,,En 
toch was ze rond... Middeleeuws mens- en wereld
beeld". In de gebouvien van de Univ. Fak. Sint 
Aloysius, Vrijheidslaan 17 te Brussel. Toegangs
prijs 50 fr. Verzamelen om 13u.30 Grote Markt te 
Lennik. 
28 WEERDE: Grote kaartavond (boomke wies) in 
zaal Alcazar, Damstraat 96. Waardevolle prijzen 
o.a. prachtige hesp, koffiezetapparaat enz. Aan
vang 20u. Org.: VU-Weerde. 
28 LINKEBEEK: 4de Spaghetti-festijn. In 't zus
terschool, Hollebeekstraat 262 te Linkebeek. Vanaf 
19U.30, zolang de voorraad strekt. Org.: VU-Beer-
sel-Linkebeek. 

DENKEND AAN 
ALBERT SEGERS 

'k Zie Mijnheer Segers nog steeds ,,De Cristal" 
binnenstappen. Een waardig man, die zakelijk-
konkreet redeneerde. Met die grote kwaliteit kon hij 
rust brengen in onze onstuimige vergaderstijl. Hij 
was, als vervoerder, een degelijk zakenman en 
hield van vaste afspraken. Met zijn groot rechtvaar
digheidsgevoel trad hij toe tot de Volksunie, van 
buiten de klassieke flamingantische kringen. Nu 
zou men hem een verruimingskandidaat noemen. 
Maar Albert betekende meer. Vanuit zijn dorp 
Boortmeerbeek, waarmee hij verbonden leefde zag 
hij hoe ,,Brussel" er de besten weghaalde en 
verfranste. Als voorzitter van de Cementnatie wist 
hij dat Vlaanderen werkte maar dat de grote op
brengsten via 't frankofone beheer naar anderen 
wegvloeiden. Zonder een échte kongresganger te 
zijn, bouwde hij een programma uit: voor zichzelf 
en voor zijn omgeving. 

Zo vertaalde hij de VU, ook in kringen waar we 
toen geen enkele toegang hadden. Albert was 'n 
erkend politiek gevangene en was aktief in 't 
muziekleven. Samen met de Leuvense dokter Van 
't Velt — die de Kamer ,,trok" — vormde hij ons 
elektoraal boegbeeld. Wij hoopten en plakten en 
met ons vele studenten, gul en spontaan deelde 
Albert zijn grote wagen en zijn inkomen. Voor die 
,,donkere" tijd waren zij uitzonderingen... 

Daarom alleen al zal Albert Segers, nooit uit onze 
dankbaarheid verdwijnen. 

MATHILDE EN DAAN, 
TWEE BRUSSELSE 
VRIENDEN... 

Enkele dagen geleden is Mathilde gestorven. 
Neen, ze was geen VU-lid, ze had geen palmares in 
de officiële Vlaams-nationale strijd. Mathilde Cel-
crier was een aktieve, soms koppige, maar goedge-
mutste Brusselse volksvrouw. 

„Ons Mathilde" was 65 jaar geleden geboren in 
Herent. Nu woonde ze al decennia in Brussel, in de 
Noordwijk. Mathilda had haar wijk zien afbreken 
door volksvreemde politici. Ze had aan den lijve 
ondervonden waartoe woonideeën en grootheids
waanzin politici kunnen drijven. 

Mathilde was altijd in de weer voor haar Harmo
nie-wijk, voor haar oude bewoners en ook voor de 
jonge migranten. Mathilde wist misschien niet wat 
volksnationalisme inhield, maar ze leefde er volle
dig naar. Ze was Vlaming, maar sprak met haar 
geburen en vrienden meestal Frans. Eigenlijk kon 
dat haar niet echt schelen. Ze zette zich in voor 
iedereen. 

Ons Mathilde gaf veel steun. Door een dikke kus 
kon je weer energie opdoen. Voor mensen als 
Mathilde is het meer dan de moeite waard om voor 
te werken. Neen, het was een hele eer. 

Lieve Mathilde, rust nu maar, je hebt het ver
diend. We nemen de fakkel over! 

En dan hoor je plots dat ook Daan Vervaet 
overleden is. Het komt keihard aan. Waarom toch? 
Daan woonde wel in zijn Pajottenland, hij was elke 
dag ook met ons Brussel bezig. We hadden aan 
hem onze 2de nationale mandataris, onze depute, 
onze kabouter, onze senator. 

Ook Daan was met zijn Volks bezig. Elke dag, 
jaar in jaar uit. 

Net als Mathilde was hij gevoelig en koppig 
togelijk. Net wat de VU nodig heeft. Geen roepers 
vanop het spreekgestoelte, maar vissen in het 
water. Mensen tussen hun volk. 

Daan, de Volksunie gaat u missen. Je blijft bij 
ons, overal tussen ons mensen. 

Dag Daan, en bedankt voor uw onbaatzuchtige 
steun en vriendschap. 

Bert Anclaux, 
gemeenteraadslid Brussel 
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NEDERLAND EN 
VLMNDEREN 
SAMEN 
IN EUROPA 

Op zaterdag 28 april, om 14u.30, heeft in de 
Beneluxzaal van liet Kongressenpaleis te Brussel 
(vlakbij Centraal Station) de openingszitting plaats 
van het 40ste Algemeen-Nederlands Kongres. Dit 
kongres heeft als tema „Nederland en Vlaanderen 
samen in Europa" en sprekers op de openingszit
ting zijn mevrouw Hedy d'Ancona, minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Kuituur; Paul Beu
gels, oud-kommissaris HOS; Karel van Miert, Euro
pees kommissaris; en RemiPiryns, voorzitter ANC. 

De slotzitting vanhet 40ste Algemeen-Neder
lands Kongres zal plaatsvinden op 22 september, 
in de UFSAL te Brussel. 

Tussen de openings- en de slotzitting leggen de 
20 gespecialiseerde werkgroepen van het ANC de 
laatste hand aan een inventaris van de Nederlands-
Vlaamse kontakten die de jongste jaren in hun 
vakgebieden plaatsvonden, en gaan zij na hoe 
beide landen doeltreffender samen kunnen optre
den in het groter wordende Europa na 1992. Welke 
zijn de kansen en gevaren voor wetenschappelijk 
onderzoek, toerisme, media, onderwijs, leefmilieu, 
boek, enz.? 

Met de organisatie van de vijfjaarlijkse kongres-
sen wil de Stichting Algemeen-Nederlands Kongres 
de traditie van de in 1849 onder impuls van dr. F.A. 
Snellaert gestarte ,,Nederlandsche Kongressen" 
voortzetten. Het ANC, waarbij ruim 200 verenigin
gen, instellingen en universiteiten zijn betrokken, is 
in de eerste plaats een permanent kontakt-, studie-
en dokumentatiecentrum voor de Nederlands-
Vlaamse betrekkingen. 

Deelname aan de openingszitting op 28 april is 
kosteloos. Vooraf inschrijven is wel vereist bij ANC, 
Gallaitstraat 80, 1210 Brussel, tel. en fax-
02/241.31.64. 

LIMBURG 
APRIL 

7 HERK-DE-STAD: Lentebal in zaal 't Reehof te 
Schulen vanaf 20u.30. Inkom 100 fr., wk 80 fr. 
Org.: De Nieuwe Lijst. 
7 RIEMST: Ledenfeest met etentje en gezellig 
samenzijn in zaal Lido te Ziehen-Bolder vanaf 
19U.30. Inschrijven bij bestuursleden vóór 1 april. 
Iedereen welkom. Org.: Nieuw en VU-Riemst. 
8 MAASEIK: Vertelnamiddag over dr. August 
Borms, om 15u. in de Oase (Dorne). Org.: IJzerbe-
devaartkomitee Maaseik en VVVG-Maasoeter. 
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). 
24 BREE: Bestuursvergadering VU-Bree in Café 
De Kroon, om 20u.30. 
28 TESSENDERLO: Familieuitstap naar Nijvel 
en Villers-la-Ville. Info en org. FW-Tessenderlo. 

Raad van bestuur en vennoten van cv. Area bij algemene vergadering in Provinciaal 
Ontmoetingcentrum Limburg de Heraut. 

WELKOM IN DE HERAUT 
Hasselt — Het ontbreken van een echt Vlaams 

ontmoetingscentrum in het provinciehoofdstad van 
Limburg is altijd een doorn in het oog geweest van 
vele Vlaams-nationalisten. Nergens een vaste 
plaats hebben waar je iemand van dezelfde strek
king of ideeëngoed l<an ontmoeten of samen mee 
een pint kan mee drinken was een tekort dat al 
jaren door iedereen aangevoeld werd. Nu is er zo'n 
ontmoetingscentrum, m.n. de Heraut. 

De Heraut is een klein en gezellig kaffeetje, 
stijlvol ingericht, op de Koningin Astridlaan 26 te 
Hasselt, vlak bij de enorme gebouwen van ABB, 
met enkele vergaderzaaltjes en kantoorruimte, 
waar het Provinciaal Sekretariaat van de Volksunie 
en de VUJO zich reeds hebben geïnstalleerd en 
waar minister Johan Sauwens wekelijks zitdag 
houdt. De Heraut wordt uitgebaat door de charman
te Renilde Motmans. 

Het initiatief voor de oprichting van dit centrum 
ging uit van senator Laurens Appeltans en is 
aanvankelijk gegroeid uit de idee om in Herk-de-
Stad een gelijkaardig centrum te starten. Door 
omstandigheden kon dit niet gerealiseerd worden 
en werd er uitgekeken naar een vestiging in Has
selt. Om van meet af aan op een gezonde financiële 
basis te starten heeft men geopteerd voor de vorm 
van een koöperatieve vennootschap om zo de 
nodige financiële middelen te verzamelen en de 
nodige betrokkenheid van de leden te bevorderen. 
Anderzijds geeft een koöperatieve vennootschap 

ook de mogelijkheid om op andere plaatsen derge
lijke centra op te richten. 

De stichtende leden van de koöperatieve ven
nootschap Area zijn senator Laurens Appeltans, Lo 
Guypen en de vzw Vlaams Huis Area, vertegen
woordigd door Hilde Vanhumbeeck. Tijdens de 
stichtingsvergadering, die administratief geleid 
werd door Rigo Paque, instrumenterend accoun
tant, werd de raad van bestuur aangeduid door de 
algemene vergadering. De raad van beheer Area 
cv., bestaat uit senator Laurens Appeltans, provin
cieraadslid Johan De Turck uit Zonhoven en Jos 
Claessen uit Bocholt, arrondissementeel bestuurs
lid Tongeren-Maaseik. Als zaakvoerder van de 
Heraut, het eerste centrum van de cv. Area, werd 
Renilde Motmans aangeduid. 

H.J. Ombelets 

DAG, JAAK VOS 
Zij woonden met hun vieren kort bijeen in Zwart

berg. Op drie jaar tijd gingen allen heen. Jaak, 
zonder Amnestie. Hij was geboortig van Hamont. 
Zoals zovelen was hij na de oorlog naar de mijn
streek getrokken. Spijtig dat hij nooit heeft mogen 
stemmen: voor Vlaanderen. 

Ivo Coninx 
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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 

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 m zee lozen Hienn 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 

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" 

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 

•î  
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

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

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

Kostuums naar maat. 

Luc Van den Weygaert 

^ Ca/y 2^ JfatA ^ 

klcffsUr^faat 3 3690 Bree 

„Vlaanderen 2000" aan de bron van de 
vervuilde Schelde (foto Fik) 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — Student 1ste jaar drukker zoekt 
vakantiejob m drukkerij Kan zich aanpassen qua 
penode Gebied West-Vlaanderen Voor inlichtin
gen zich wenden tot Gilbert Vanoverschelde, A 
Scheuremanspark 13 te 8021 Loppem Tel 
050/82 52 02 of 02/234 30 39 

— GEZOCHT — Licentiate Psychologische Weten
schappen (klinische en ontwikkelingspsychologie) 
zoekt werk Voor meer info zich wenden tot Gilbert 
Vanoverschelde, A Scheuremanspark 13 te 8021 
Loppem, tel 050/82 52 02 of 02/234 30 39 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel . 426 .19 .39 

% 

nv de winne-fabrisac 

V 

/ migrostraat 128 
^^B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

DEVRIESE 

birun ruwntlaan d 
H520 brugge 4 

baan bruggr Oostkamp 
'' Ü5OJ5-4 0-» 

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 V O m UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app en villa s 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
® 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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WINSTPUNT 
Sinds de aandacht de WIJ besteedde aan 

een korrekte en respektvolle benaming voor 
mensen met een handikap (WIJ, 2 juni 1989), 
Zijn er al enkele winstpunten geboekt 

VU-senator Van Hooland kreeg op zijn 
parlementaire vraag (18 aug '89) aan minis
ter Lenssens het volgende antwoord „Het 
ligt in mijn vaste bedoeling naar de toekomst 
toe de termen ,,Handikap, gehandikapte 
mensen, personen met een handikap" te 
gebruiken m officiële publikaties en m de 
naamgeving van Vlaamse Instellingen (25 
sept ^89) 

BIJ Besluit van de Vlaamse Eksekutieve 
van 10 jan 90 wordt de Vlaamse Hoge Raad 
voor officieel omgedoopt tot Vlaamse Hoge 
Raad voor Personen met een Handikap 

En nu op 17 april as bespreken de 
kommissieleden van Welzijn en Gezin een 
voorstel van dekreet, ingediend door Agaiev 
en mede-ondertekend door VU-mandatans 
Lauwers, om het gebruik van de benamingen 
,,gehandikapten — personen met een handi 
kap" vast te leggen voor alle officiële teksten 
van de Vlaamse Gemeenschap 

Wij hopen op een unaniem akkoord 

Een naam openbaart een vizie op de mens 
en zijn wereld 

Ben Wuyts, Deurie 

NU BEWIJZEN 
Onder de titel Van der Elst-Jonssen (WIJ, 

30 maart j I) bracht een lezer lof voor het 
werk van het VU-tweespan Van der Elst-
Jonssen Met aan het slot een lofwoord voor 

VRIJ VLAANDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12&13MEn990 

de jonge mensen, die ook nu nog het werk 
van de VU willen helpen afmaken 

Hun hulp zal meer dan nodig zijn, want 
reeds te veel geruchten ondermijnen de 
kansen van een zeer goede ,,derde faze" 
Vooral uit CVP-kringen waar men met de 
abortuskater zit 

Op 6 mei e k krijgen de huidige jongeren 
een schitterende kans om hun jeugdig ge
wicht in de politieke schaal te leggen Als de 
jeugd het nu wil zal het gedaas en geroddel 
rond de derde faze moeten wegvallen en 
krijgt deze faze een eerlijke, volledige kans 
Kans die meer dan belangrijk is voor de 
volledig mogelijke toekomstkansen van ons 
volk, dus van de jongeren van nu 

Floere Smit, Oostende 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de sclieurmand 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. 

NIET KRENKEND 
Ik mocht vernemen dat gewezen VU-sena

tor Vandezande zich in zijn Vlaams-zijn ge
krenkt voelt door de nieuwe identiteitskaar
ten, en daarover klacht heeft ingediend bij de 
Raad van State 

Daarover enigszins verbaasd en veront
rust, ben ik terstond begonnen met een 
grondige studie van deze ongeveer 70 mm^ 
papier/plastiek-mengeling 

Daarbij ben ik tot volgende bevindingen 
gekomen 

— Ik stel vast dat de voornaamste Europe
se talen aan bod komen, met voorrang van 
mijn eigen moedertaal, het Nederlands 

— Ik meen te weten dat de bedoeling 
vooropstond, om tot een aanvaardbare en 
begrijpelijke Europese identiteitskaart te ko
men, en vind dit dokument in dit opzicht 
geslaagd 

— Hoewel ik mijn best deed om tijdens 
mijn studie allerhande muggeziftenjen te 
bedenken, moet ik toegeven dat ik mij door 
deze kaart geenszins in mijn Vlaamszijn 
beledigd voel 

U. Franco, Oostende 

VERONTWAARDIGD 
Tijdens zijn jaarlijkse preek in de Broeder-

bandmis op 31 maart te Aalst is pater Aer-
noudts met misprijzen te keer gegaan tegen 
de versoepelde abortuswet die onlangs werd 
goedgekeurd 

,,Dan waren onze Oostfrontstrijders uit 
een ander hout gesneden'" zei de pater 
verontwaardigd 

Wat hij daarmee bedoelde mag (de heilige) 
Joost weten 

Onze jongens, misleid door de oorlogspro
paganda, zullen geen ongeboren leven heb
ben afgebroken, nee de levens die zij moes
ten neermaaien ter bestrijding van het god
deloze bolsjivisme waren ongeveer twintig 
jaar ouder Jonge mannen in de fleur van het 
leven, altijd iemands kind, altijd iemands 
geliefde, die er ook met om gevraagd hadden 
toevallig in een kommunistisch regiem ter 
wereld te komen 

Als overtuigd tegenstander van abortus en 
als knsten vind ik de dubbele moraal van 
pater Aernhoudts van bedenkelijk allooi 

S.V., Aalst 

NIET KLAGEN 
Jaren reeds klaagt men in de Vlaamse 

beweging in het algemeen en in de Volks
unie m het bijzonder over een gebrek aan 
belangstelling vanwege de jongeren 

Men kan zich echter afvragen of men wel 
zelf belangstelling heeft voor de jongeren 
Als men voldoende op de hoogte was van 
hetgeen leeft bij jongeren, zou men moeten 
weten dat vanaf apnl tot en met juni de 
voltallige studentengemeenschap een afge
zonderd bestaan gaat leiden, onder andere 
gekenmerkt door een nijpend tijdsgebrek 

Toch slaagt men er in het Volksuniekon-
gres te organiseren medio mei Veel kritische 
studenten zullen derhale genoodzaakt zijn 
hun stevig gefundeerde kritiek op de partij 
voor zich te houden (of was dat misschien de 
bedoeling, heren arisstokraten') 

Ook het Aktiekomitee Vlaanderen'90 koes
tert de maand mei als betogingsmaand 

Dat men achteraf met komt klagen dat de 
jongeren met meer geïnteresseerd zijn in 
hun levensgemeenschap 

Rest mij enkel hen die zich zitten te 
ergeren achter hun kursussen vruchtbare 
eksamens toe te wensen 

Patrick D'haese, 
voorzitter VUJO-RUG 
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Dagelijks open van 9 tot 18 u Vrijdagavond Feest en 
koopavond met Trendmodeshow van de Young Fashion 
Club open tot 21 u Zon en feestdagen gesloten 

VTBOS/AB 

het modehart 
van België 
A12 Boomsesteenweg 35 Aartselaar 
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HOTEL — RESTAURANT 
Berg, 17 B 3790 St -Martens-Voeren 
Tel 041-81 09 08 - 041-81 09.29 

Middenin de voerstreek, het stukje Vlaande
ren over de Maas ligt SAN MARTINO, een 
komfortabel gezellig familiehotel met 12 ka
mers waarvan 8 met douche, w c en televisie 

Tevens is er een gezellig terras, een grote 
parking, een openluchtzwembad, een kinder-
speeltuin en een petanquebaan 

SAN MARTINO is met alleen een vertrek
punt bij uitstek voor wandelingen en fietstoch
ten door de oase van groen en rust die de 
voerstreek eigenlijk is, maar ook een eindpunt, 
want na de fysische inspanningen kunt u zich 
in ons restaurant culinair laten verwennen (van 
goede burgerkeuken tot gastronomisch menu) 
of genieten van een stuk taart met koffie 

Groepen kunnen, na afspraak, met een gids, 
een daguitstap maken en de forellenkwekerij, 
kastelen en computergestuurde boerderij be
zichtigen Picknicks worden door ons klaarge
maakt en desgewenst ter plaatse gebracht 

Speciale menuprijzen voor groepen 

Gastronomische weekends (reserveren ge
wenst) 

Aanbevolen door V T B - V A B - V B K 

BVBA 

Voor in l icht ingen: 
SAN MARTINO BVBA 

Berg 17, 3790 Sint-Martens-Voeren, 041/81.09.29 

Theunissen 
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3600 GENK 
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