
eC^S a VLAAMS NATIONAAL WEEKBLAD 

fRIJDAG 20 APRIL '90 3rJAARfiANeNR.1fi*33f 

•f 

WEER VLAAMSE 
WIJNGAARDEN 

* ^ ^ ^ r -t^-fe - » 

MAASDORPEN 
UITGEMERGELD 

VLAAMS JEUGDBOEK 
ZIT GOED 

O W J . ' S M W W S ' S ^ 

» . k 

v ^ 

't 1 



AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nvde winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
-^ 9328 sohoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

A 
v^ 

OEVRIESE 

1 ^ 
k 
i g ^ 

\ baron ruwttelaan 1% 
^ 8320 bruggf 4 A 
l ^ ^ a a n brugge - oostkafnp^| 
• ^ 0W35 74 04 JS^ 

-^^^^m/ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



EERST DIT 

APRILSE GRILLEN 

D
E wakkere burger die gevreesd had zijn door 
regen en wind geteisterde paasdagen in 
ledigheid te moeten doorbrengen heeft kun
nen genieten van een aantal politieke scher
mutselingen. 

Ingrediënten: een koningskwestie die nog 
nazindert, Happart die weer op zijn kermis-
molen toert, meningsverschillen bij de CVP, 
Het Laatste Nieuws dat vervroegde verkiezin
gen voorspelt, de varkenspest die aan de 
poorten van het vilbeluik wordt uitgevochten, 

PTT-minister Colla die boos is omdat de Vlaamse 
regering zijn postcheck niet langer als betaalkanaal wil 
gebruiken... 

Een waslijst van schermutselingen die allemaal niet 
zo onschuldig lijken als ze wel klinken. 

De mini-koningskrizis werd de hele tijd warm gehou
den en gooide zijn schaduw vooruit naar het kamerde
bat dat gisteren, donderdag, plaats had. Maar eer het 
zover was lieten de kranten pro & contra omtrent de 
koning overvloedig aan het woord en spanden kom-
mentatoren zich in om juridische spitsvondigheden en 
etische kronkels te verzinnen. 
Maar de sterkste aandrang kwam 
vanwege het Hof zelf dat middels 
vertederende familiale tonelen de 
dertigste verjaardag van prins Filip 
in de verf zette. 

Dit weekeinde werd duidelijk dat 
voor dit land een nieuwe koning 
opgewarmd wordt. Het begon 
reeds met een portret van de prins, 
geschreven door hofjoernalist 
Louis De Lentdecker die ons in de 
hem vranke maar duidelijke taal 
wist te vertellen dat er van de prins 
geen kwaad kan gezegd worden. 
Zijn studiekwaliteiten werden zedig 
omfloerst, maar geen nood: de prins is gedienstig, diep 
godsdienstig, spreekt Nederlands, is humoristisch aan
gelegd en sociaal bewogen. Hij zou zelfs de Spaanse 
infante op het oog hebben. 

Als Boudewijn, na zijn weigering de abortuswet goed 
te keuren, op het toppunt van zijn populariteit zit, kan hij 
in gewetensrust abdikeren. Aldus klaar om de loper uit 
te rollen voor een jonge kracht, een moderne monarch, 
wordt ons verzekerd. 

De schriftelijke bede van Boudewijn aan regering en 
parlement om strukturele oplossingen te bedenken 
voor 's konings gewetensnood moet zijn opvolger van 
grote problemen behoeden. De wetgevers zullen na de 
abortuswet niet ontsnappen aan wetten die nog veel 
verder gaan op het vlak van de etiek. Boudewijn 
voorziet grote problemen en wil zijn opvolger voor 
herhalingen behoeden. 

De mini-koningskwestie zindert nog na in de CVP die 

van het sukses van Boudewijn pijlen snijdt om haar 
blazoen op te fleuren. De voorzitter van die partij wil 
niets weten van de door de koning gevraagde strukture
le aanpassingen. Premier Martens, die de koning niet 
ongenegen wil zijn, heeft niet willen reageren op de 
houding van Van Rompuy. Het Laatste Nieuws ziet 
onmiddellijk spoken en voorspelt vervroegde verkiezin
gen. Maar wellicht is de kwade bui van de CVP-
voorzitter het gevolg van zijn onhandig gedrag in de 
kwestie en nog meer het feit dat Martens-Deliaene Van 
Rompuy niet of te laat hebben ,,gekend" tijdens de 
voorbije krisisdagen... 

Net voor het paasweekeinde hebben de leden van de 
parlementaire kommissie die zich gebogen hebben 
over de afwerking van de derde faze van de staatsher
vorming de eerste rezultaten van hun denk- en zoek
werk afgeleverd. 

Want, ondanks de vele schermutselingen, moet dit 
werk voorrang krijgen en afgerond worden. Het is en 
blijft hét grote projekt van deze legislatuur. Als dit niet 
kan gerealizeerd worden binnen de gestelde termijn 
dan blijft het werk halverwege steken en mag men het 

wel vergeten. Hopelijk komt het 
niet zo ver en kan op de ingeslagen 
weg verder gewerkt worden. 

Naast het staatshervormend op
zet verbleken alle andere twistpun
ten, het gescharrel van Happart 
blijft maar wat steriel gestunt. 

De Vlaamse beweging beleeft in 
deze kontekst echter een moeilijk 
moment. Enerzijds is er het voort
durend gekanker over het te weinig 
aan verwezenlijking en de hoge 
prijs daarvoor, anderzijds is er de 
onderduimse hoop op een misluk
king. Deze vaststelling doet pijn. 
Te meer daar voor de gemeen

schappen de strukturen om open te bloeien tot echte 
autonomie reeds aanwezig zijn, maar sommigen weige
ren deze te zien. Een Vlaamse beweging-met-het-
hoofd-rechtop zou zoveel kunnen betekenen voor een 
Vlaamse regering waarin niet iedereen meewil of het 
opzettelijk laat hangen. Een kordate medewerking zou 
de lauwen in de Vlaamse regering de nodige duwen in 
de weke ruggegraat kunnen geven om tot een echt 
Vlaams beleid te komen. 

De manifestatie door het Aktiekomitee Vlaanderen 
'90 te Brussel aangekondigd moet, wil ze uitgroeien tot 
een zinvolle bijdrage, vanuit die bedoeling vertrekken 
en niet afbreken wat reeds verworven werd. 6 mei 1990 
kan slechts positief zijn wanneer een snelle afwerking 
van de staatshervorming vooraan staat. 

M&urits Van Liedekerke 

3 WIJ - 20 APRIL 1990 



Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren 
Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen, publici
teit en redaktie op prk 000-0171139-31 van 
„WIJ", Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 
(Tel. 02/219 49 30) Telefax 02/217 35 10 

Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Dnemaandelijks 400 fr. 
Los nummer 33 fr. 

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabnels, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Reklame: 
Karel Severs, tel 02/219 49 30, toestel 19 
('s voormiddags) of pnvé, Alsembergse-
steenweg 41b, 1512 Dworp Tel 02/ 
380.04.78 

INHOUD 
7

Karel Van Reeth (VNOS) ver
gezelde Willy Kuijpers tijdens 
de Paasdagen naar de auto
nome provincie Kosovo in de 

Joegoslavische deelstaat Servië. 

8
Kamerlid Herman Lauwers 
stoort zich aan de manier 
waarop de parlemetitsleden 
de jongste weken door de 

media bekommentarieerd worden. 
Hij schreef een pleidooi pro domo 
voor de ernstig werkende vertegen
woordigers van het volk. 

9
Minister van Ontwikkelings
samenwerking André Geens 
ging op werkbezoek naar 
Ecuador. WIJ was erbij en 

bracht een reportage mee. 

11 Karel Jansegers geeft in 
Volken en Staten deze 
week een overzicht van 
de stormachtige evolutie 

die de beide Duitslanden het afgelo
pen jaar mee-maakten. 

j j f^ De hogeschooltijd van 
I J Edgard Morel, Marcellijn 
I ^J De Wulf, Fernand Pau

wels en Robert Torek 
werd brutaal afgebroken. De vier 
Gandavenses hadden het immers 
aangedurfd om aan de von Bissing-
universiteit te studeren! 

^ • • De wijnkultuur in de Ne-
I ( ^ derlanden heeft wortels 
I ^ tot in de middeleeuwen. 

Er wordt sedert eeuwen 
wijn ingevoerd, maar ook geprodu
ceerd. 

Jj • • De wijnbouw is op de 
I ^F heuvelkam van Diest tot 
I I Aarschot, een historische 

wijngaardgordel, aan een 
periode van heropleving begonnen. 

„Goede wijn behoeft geen krans". 
Omslagverhaal biz. 15 tot en met 19. 

0^ 0^ De Limburgse Maasdor-
^ r l l P®" Rienist, Kanne en 
^ ^ ^ J Zussen dreigen gedeelte

lijk ontgrond te worden. 
Jan Peumans, schepen te Riemst, 
luidt de noodklok. 

^ • • Een blik achter de scher-
3 Ê men van de Bologna Li-

^ P f bro per ragazzi, de boe
kenbeurs waar de Vlaam

se jeugdboekenuitgevers klanten 
zijn die op zoek gaan naar wat 
Vlaanderen later in vertaling zal 
lezen. 

^ ƒ ^ In Engeland, Frankrijk, 
J J Nederland en Duitsland 

^ J ^ P stond de klok op de voet
balvelden ook niet stil. 

Flandrien is onze gids. 

Omslagillustratie Koninklijke BIbiioteek Alliert i, 
Brussel 
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Op 84-jarige leeftijd overleed in New York de legendarische en mysterieuze 
filmster Greta Garbo. Op de foto: Garbo met Robert Taylor in „Camille". 

(foto Reuter) 

MANDELA 
Zeventigduizend entoesiaste fans woon

den op paasmaandag het rockfestijn ter ere 
van ANC-leider Nelson Mandela bij. Een 
pleiade van vedetten uit de popwereld gaf er 
een optreden ten beste. Ster van de avond 
was de vrijgelaten Mandela en zijn vrouw 
Winnie. Het konsert werd in meer dan twintig 
landen uitgezonden, maar niet in Zuid-Afrika 
zelf. 

Tijdens zijn toespraak op het eind van het 
vijf uur durend konsert haalde Mandela 
scherp uit naar Thatciier. De ANC-leider 
weigerde ter gelegenheid van zijn bezoek 
aan Groot-Brittannië Thatcher te ontmoeten. 
De Britse premier is voorstander van het 
afschaffen van de sankties tegen Zuid-Afri
ka. Volgens Mandela komt dit veel te vroeg: 
„Toen ik 27 jaar geleden in de gevangenis 
belandde kon ik niet stemmen. Nu ik vrij ben, 
kan ik nog steeds niet stemmen", zei Mande
la. Volgens een Zuidafrikaans blad is presi
dent De Klerk wel zinnens om binnenkort alle 
nog bestaande apartheidswetten af te schaf
fen. 

Nelson Mandela gaf het afgelopen week
end ook toe dat het Afrikaans Nationaal 
Congres dissidente leden heeft gefolterd. Ze 
werden gestenigd en bewerkt met brandend 
plastiek. Mandela beloofde alles in het werk 
te stellen om soortgelijke voorvallen in de 
toekomst te vermijden. 

VOEREN 
José Happart heeft weer eens van zich 

laten horen. De Voerense onruststoker eist 
nu een achterstallige burgemeesterswedde 
op voor de periode waarin hij als waarne
mend burgemeester zetelde. Happart heeft 
op die vergoeding natuurlijk geen recht ver
mits hij toen geschorst was als burgemees
ter. 

Zoals te verwachten was ging de Franstali
ge meerderheid in de Voerense gemeente
raad met de zienswijze van Happart akkoord. 
Enkele uren later reeds vernietigde de Lim
burgse provinciegoeverneur Harry Vander-
meuten de gemeenteraadsbeslissing, na 
overleg met Vlaams minister voor Binnen
landse Aangelegenheden Luc Vandenbos-
sche (SP). Happart tekende tegen die vernie
tiging beroep aan bij de Raad van State. 
Volgens de goeverneur had Happart de taal
wet geschonden door als nederlandsonkun-
dige toch als waarnemend burgemeester op 
te treden in de periode '87-'88. Daardoor is 
de goeverneur bevoegd om de vernietiging 
uit te spreken. Happart kan naar zijn centen 
fluiten, zoveel mag duidelijk zijn. 

De Vlaamse oppositie zette zich ook af 
tegen de meerderheidsbeslissing over de 
bouw van een Franstalig kultureel centrum in 
Voeren. Daarmee neemt de Franstalige ge
meenschap initiatieven buiten haar grenzen, 
wat volgens de Vlaamse raadsleden natuur
lijk niet kan. 

LITOUWEN 
De Sovjet-Unie drijft de druk op het onaf

hankelijke Litouwen op. Deze week werd de 
gaskraan dichtgedraaid. Er wordt gevreesd 
dat de USSR tot een volledige ekonomische 
boykot van Litouwen zal overgaan. De Ame
rikaanse president Bush heeft al laten weten 
dat indien de USSR de aanvoer van gas en 
andere brandstoffen naar Litouwen vermin
dert, de Verenigde Staten daar „gepast" op 
zullen reageren. 

President Landsbergis had nochtans al 
wat water in zijn wijn gedaan. Hij is bereid te 
onderhandelen over de dienstplicht in het 
Sovjet-leger, de grensbewaking, de onteige
ning van Sovjet-bezittingen en de rechten 
van de Sovjet-burgers in Litouwen. Over de 
onafhankelijkheid zelf zal echter niet gespro
ken worden. 

De steun uit de westerse wereld voor 
Litouwen blijft intussen ondermaats. Slechts 
enkele landen, waaronder Nederland en 
Australië, drukten hun bezorgdheid uit of 
erkenden de onafhankelijke republiek. Bel
gië blinkt nog steeds uit in passiviteit. 

KOKO FLANEL 
De jongste Urbanus-film Koko Flanel slaat 

alle rekords. Urbanus speelt er Placide Smel-
lekens die voor de charmes van een andere 
Vlaamse grootheid, Bea Van der Maet, valt. 
Na acht weken van Koko Flanel-hysterie 
werd de film reeds gezien door meer dan 1 
miljoen landgenoten. Dat is goed voor zo'n 
146 miljoen frank in de geldlade. Een nieuw 
rekord. 

Toeval of niet, het vorig rekord was tot voor 
deze week in handen van de eerste Urbanus-
film, Hector. Die populaire film bracht na 
meer dan 20 weken 142 miljoen frank op. 

In Nederland heeft de Vlaamse Koko Fla
nel inmiddels rond de 900.000 bezoekers 
gelokt, goed voor 130 miljoen frank. Vanaf 
september wordt de Vlaamse humor op onze 
zuiderburen losgelaten. 

GENERALE 
De Generale Maatschappij van België 

sloot het boekjaar '89 af met een nettowinst 
van 20,1 miljard frank. De GM heeft zich dus 
goed hersteld van het turbulente '88. Toen 
zat de holding nog in de rode cijfers. Ieder
een herinnert zich nog wel de strijd om de 
overname van de houdstermaatschappij 
waarin een roekeloze De Benedetti uiteinde
lijk het onderspit moest delven. De maat
schappij volgde de politiek om zoveel moge
lijk verlieslatende bedrijven af te stoten. In 
het verleden kwamen die zwarte pieten dan 
vaak in overheidshanden terecht. 

De raad van Bestuur zal de aandeelhou
ders nu voorstellen om het dividend per 
reserve-aandeel te verhogen van 77 tot 84 fr. 
De stijging van de winst is te danken aan de 
verhoogde deelname van de GM in sommige 
bedrijven en de betere resultaten van doch
termaatschappijen als Gechem, CBR, Sibe-
ka en de non-ferrobedrijven gegroepeerd in 
Acec-Union Miniere. Alleen FN maakt nog 
verlies. De wapenindustrie heeft het nu een
maal wereldwijd moeilijk. 
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De ontwapening van de Nicaraguaanse contra's is begonnen. Op de foto 
ontvangt Generaal Augustin Quesada, bevelhebber van de VN-blauwhelmen 
in Centraal Amerika, het wapen van Serefino Bencie, leider van de Indiaanse 
contra's. Ortega liet intussen weten dat de machtsoverdracht aan zijn 
verkozen opvolger Chamorro op 25 april uitgesteld kan worden als de 
ontwapening van de contra's tegen die tijd niet afgerond is. (foto ap) 

FRANS-VLAANDEREN 
TWEETALIG 

VU-sekretaris Willy Kuijpers stelde de Pro-
lingua-gravln Tessa de Brocqueville voor om 
een aktie te voeren ter promotie van het 
Nederlands in Frans-Vlaanderen. Dit Zuidne
derlands taalgebied heeft volgens de senator 
nog steeds een Vlaams karakter. Het Neder
lands heeft evenwel door het Parijse centra
lisme zijn echte taal verloren. 

Willy Kuijpers schrijft evenwel dat er „in 
het Zuidvlaams openbaar leven een steeds 
roter wordende sympathie ten aanzien van 
Vlaanderen en het Nederlands bestaat. Al
leen de wetgeving en de middelen ontbreken 
er om op een gepaste wijze het Nederlands, 
dat er in wezen de eerste taal is, te onderwij
zen en te gebruiken". 

De Leuvense senator vraagt Prolingua 
daarom om „een passende aktie op te zetten 
om nadien bij de Franse overheid tussenbei
de te komen om in dit met historische rech
ten bekleed gebied een Europees te achten 
Nederlands-Franse tweetaligheid op gang te 
brengen." 

DE PRINS... 
De oudste zoon van prins ̂ toert en prinses 

Paola, Filip Leopold Lodewijk Maria heeft de 
kaap van de dertig overschreden. Zeker nu 
het koningshuis weer alom in vraag gesteld 
wordt, een mooie aanleiding om mits lieve 
beeldjes van de kaarsjes uitblazende ge
doodverfde troonopvolger de prinselijke 
goedwil wat aan te scherpen. Volgens ko
ninklijk raadgever en Standaardjoernalist 
Louis De Lentdecker wordt mogelijk weldra 
de verloving van de prins aangekondigd. De 
uitverkorene zou de infante Christina van 
Spanje zijn. 

Wie wat tussen de regels kan lezen, leidt 
uit het artikel dat idi over de prins pleegde 
duidelijk af dat de adelijke hoogheid geen al 
te grote hoogvlieger is. Wat anders te den
ken van de zinsnede waarin Idl erop wijst dat 
de prins niet altijd makkelijk school liep? Of 
dat de school waar hij — in het Nederlands 
— zijn diploma middelbaar onderwijs behaal
de de kunst verstond om minder begaafde 
kinderen van welstellende of hoogstaande 
ouders door de zwaarste moeilijkheden van 
het middelbaar ondenwijs te sleuren? Ldl, 
blijkbaar verrast door de stoute ondertoon in 
zijn eigen artikel, gaat vervolgens op een 
loftoer die niet meer van deze tijd is. Uitein
delijk komt de penneridder tot de konklusie 
dat de prins veel troeven in de hand heeft om 
een modern monarch te zijn in een modern 
en moeilijk land. 

...EN DE 
REPUBLIKEIN 

Als het echter van VU-kamerlid Jan Cau-
dron afhangt, zal de prins zijn stapel troeven 

nog nodig hebben om een gewone job te 
zoeken. Hopelijk blijken de troeven dan geen 
waardeloze jokers te zijn, met gulle hand 
verschaft door instanties die niet mochten 
weigeren. 

Voor Caudron gaat het koningschap im
mers in tegen het principe dat politiek verant
woordelijken verkozen moeten worden, en is 
het bijgevolg niet demokratisch en verou
derd. Caudron stelt voor om koning Boude-
wijn na zijn koningschap niet als koning te 
vervangen. Caudron meent dat de miniko
ningskwestie aantoonde dat deze staats-
struktuur niet langer houdbaar is. Wat als de 
koning gewetensproblemen heeft over de 
derde faze van de staatshervorming?, vraagt 
het kamerlid zich in een vraaggesprek met 
De Morgen af. En Caudron venwijst naar tal 
van andere wetten en besluiten die de ko
ning evenzeer gewetensproblemen hadden 
moeten opleveren: de raketten, de verloede
ring van het leefmilieu, fiskale en sociale 
fraude, wapenleveringen, de 0,7% van het 
BNP voor ontwikkelingssamenwerking,... En 
moet de koning dan ook geen gewetenspro
blemen hebben over het uitblijven van am
nestie voor de repressieslachtoffers?, stelt 
het Aalsters kamerlid terecht. 

VLAAMSE LOKETTEN 
Het Taalaktiekomitee (TAK) heeft aan het 

Brusselse metrostation de Brouckère twee 

Vlaamse loketten geopend. Deze aktie is een 
uitloper van het onderzoek dat TAK deed 
naar de kennis van het Nederlands bij de 
loketbedienden van de Brusselse maat
schappij voor interkommunaal vervoer 
(MIVB). De resultaten daarvan waren ronduit 
beschamend. De MIVB doet geen moeite om 
de Vlaamse klanten in Brussel in hun eigen 
taal te bedienen. Wettelijk moet het buiten
personeel van de openbare diensten in Brus
sel nochtans tweetalig zijn. 

TAK riep de Vlamingen ook op om steeds 
en overal in Brussel hun eigen taal te spre
ken. Al te vaak immers laten de Vlamingen in 
Brussel zich in het Frans aanspreken, en 
antwoorden ze zelfs in het Frans. Uit een 
onderzoek van Eigen Aard uit Etterbeek 
bleek dat meer dan de helft van de Vlamin
gen die uit het hinterland naar Brussel ko
men Frans spreken in burelen en winkels. 
Brussel is nochtans de hoofdstad van Vlaan
deren. 

TAK eiste verder de organisatie van een 
nieuw taaleksamen voor alle personeel van 
Brusselse overheden die in buitendienst wer
ken. De nederlandsonkundigen moeten dan 
maar naar de binnendiensten overgeplaatst 
worden. Het Taalaktiekomitee pleit ook voor 
de invoering van een tweetaligheidspremie 
om een funktie in de buitendiensten aantrek
kelijker te maken. 
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KORTWEG 

• Tijdens het voorbije paasweekend von
den 25 verkeersslachtoffers de dood op 
onze wegen. 

• Omdat er geen tegenkandidaat kwam 
opdagen, is KUL-rektor Roger Dillemans 
nu al zeker van een tweede ambtstermijn. 
De rektorverkiezing heeft plaats op 2 mei 
a.s. 

• De Sovjet-Unie heelt haar ekskuzes aan
geboden aan Polen voor de slachting van 
Katyn. Volgens het persagentschap Tass 
was Katyn een van de grootste misdaden 
van het stalinisme. In 1940 werden in Polen 
15.000 Poolse officieren om het leven ge
bracht. Slechts 4.000 lijken werden met 
een nekschot teruggevonden in het woud 
van Katyn. Vlaanderen was reeds sedert 
1943 op de hoogte van deze schanddaad. 
Toen bracht prof. Spelees (RUG) ais lid van 
een internationale wetenschappelijke on-
derzoekskommissie de zaak aan het licht. 
Bij zijn veroordeling na de oorlog werd 
Speieers' deelname hieraan als een fcie-
zwarende omstandigheid beschouwd. 

• Miss Unhrerse, IMona Grudt (19) uit 
Noorwegen, wil als kinderverpleegster in 
Afrika gaan werken. 

• Koning Birendra van Nepal heeft de 
belangrijkste elementen van het partijloos 
politiek systeem afgeschaft. Na twee 
maanden kampanje van de oppositie en 
minstens 100 doden opende hij hiermeee 
de weg naar een meerpartijenstelsel. 

• Koen Wauters werpt zich in navolging 
van Urbanus en Bea Van der Maet in de 
filmwereld. My blue heaven heet de Neder
landse film van kollega-debutant Rondaid 
Beer. Koen Wauters trouwt zelfs in de film! 
Première op 19 december... 

• De karrière van André Alen, professor 
en sekreteris van de ministerraad, heeft na 
de minikoningskwestie een forse duw in de 
rug gekregen. Alen neemt van kollega-
professor Senelie een prestigieuze pubii-
katie over van het ministerie van Buiten
landse Zaken en wordt haiftijds assessor 
bij de Raad van State. 

• Frankrijk gaat de diskriminatie van aids-
patiënten streng bestraffen. 

• De Nederlandse sterspeler Ruud Guilit 
van AC Milaan zal waarschijnlijk wel speel-
klaar zijn tegen de wereldbeker voetbal In 
Italië. Na negen maanden inakthriteit we
gens een knieblessure kreeg de Nederlan
der van Surinaamse afkomst van de Vlaam
se dokter Martens het licht op groen voor 
kompetitievoetbal. 

• Het permanent veterinair EG-komitee 
heeft toestemming gegeven voor het slach
ten van varkens in de bufferzone, nadat 
een klinisch onderzoek uitgevoerd is. Bij 
een goede uitslag mag het varkensvlees 
dan op de binnenlandse markt gebracht 
worden en uitgevoerd worden naar de EG-
landen die niet offksieei varkenspestvrij 
zijn. 

KAREL VAN REETH (VNOS) 
OVER KOSOVO 

Tijdens de voorbije Paasdagen verbleef 
senator Willy Kuijpers in Kosovo, de zelfstan
dige Albanese provincie van de deelstaat 
Servië (Joegoslavië). De VU-senator stelde 
er een onderzoek in naar de schending van 
de mensenrechten. Kuijpers was vergezeld 
van een VNOS-kameraploeg. 

Aan Karel Van Reeth, VNOS-verantwoor-
delijke, enkele vragen over de bevindingen. 

• Wat was de aanleiding tot het bezoek 
aan Kosovo? 

„U zult zich herinneren dat begin dit jaar 
Enver Hadri te Brussel vermoord werd. Deze 
Albanezenleider, wiens vader door de Ser-
ven in 1944 vermoord werd, vertoefde ooit 5 
weken ten huize Willy Kuijpers. Van hem wist 
Willy dat het met de mensenrechten in Koso
vo niet pluis was. Zo was hij vrij vlug op de 
hoogte van de vreemde vergiftiging van Al
banese scholieren en studenten in Kosovo. 
Van het paasreces heeft Kuijpers dan ook 
gebruik gemaakt om zich ter plekke van de 
toestand te vergewissen." 

• Welke misdaden tegen Albanezen heeft 
u kunnen vaststellen? 

„Och het wordt allemaal nogal veel om op 
te noemen. In Kosovo maken de Albanezen 
90 % van de bevolking uit en toch worden ze 
door de Serven voortdurend geplaagd en te 
kort gedaan. Er zijn voortdurend arrestaties 
van aktivisten voor autonomie, niemand 
weet precies te zeggen hoeveel honderden 
politieke gevangenen er zijn. Weet u dat ook 
Kosovo zijn Mandela heeft? Sinds 27 jaar zit 
de schrijver Adem Dermaci achter de tra
lies... 

Bij elke manifestatie vallen er doden en 
gekwetsten. Om de haverklap voert de Mili-
cia huiszoekingen uit waarbij onder het mom 
van het zoeken naar wapens woonkamers en 
huisraad vernietigd worden. Er is een be
stendige terreur: op elke hoek van de straat 
staan zwaarbewapende Milicia-leden. 

Spelende kinderen die het V-teken maken 
worden als booswichten behandeld. 

De nieuwste terreurdaad is de uitwijzing 
van 700 Albanese gezinnen naar Albanië. 

Kuijpers heeft tegen hun uitwijzing krach
tig geprotesteerd op het ministerie van Bin
nenlandse Zaken te Belgrado op de UNO-
zetel aldaar." 

• Heeft u Iets kunnen achterhalen van de 
vreemde vergiftigingen? 

,,Wij kregen de gelegenheid om enkele 
ziekenhuizen te bezoeken en te filmen waar 
de jongeren verzorgd worden. 

Het deed zich allemaal voor rond 2 april. 
Leden van de Milicia gooiden ampullen in de 

schoollokalen, het goedje verspreidde aan
vankelijk een heerlijk parfum maar bleef 
achteraf een gevaarlijk gif te zijn. De scholie
ren werden er misselijk van maar dienden 
achteraf in klinieken te worden opgenomen. 

Artsen stelden simptomen van epilepsie 
vast, braakneigingen, krampen en het begin 
van coma." 

• Gebeurde de vergiftiging massaal? 

„Wij bezochten in drie steden ziekenhui
zen, in de provinciesteden Djakova en Peeja 
ontmoetten wij respektievelijk 532 en 502 
slachtoffers, in de hoofdstad Pristina nog 
eens zo'n 500. 

De overheid had er echter voor gezorgd 
dat in het vooruitzicht van het kontrole-
bezoek door het Helsinki-komitee reeds heel
wat patiënten naar huis waren gestuurd... 
Roemeense toestanden dus, geloof mij!" 

• Hoe reageerde de Servische overheid 
op jullie nieuwsgierigheid? 

„Door allerlei truuks is onze kameraploeg 
in Servië geraakt, maar dat viel best mee. De 
mizerie begon pas toen wij in de ziekenhui
zen aan het filmen gingen, eens dat gesinja-
leerd maakte de staatsveiligheid jacht op de 
video-kassettes. Met een beetje fantazie en 
hulp van binnenuit raakten wij voorbij elke 
barrikade. Zo werden de kassettes veilig 
opgeborgen in de bekleding van de auto. De 
onvindbaarheid werkte de Milicia danig op 
de zenuwen zodat ze het huis waar wij 
logeerden dag en nacht in de gaten hield. 

Bovendien raakt de Milicia in de war door 
de officiële toelating die wij gekregen hadden 
om te filmen. Die toelating sloeg natuurlijk 
niet op de schande van de ziekenhuizen, 
maar dat wist de Joegoslavische ambassade 
in Brussel niet..." 

• Wat werd met de aktie bereikt? 

,,Met de aktie werld alvast bereikt dat de 
overheid in Belgrado niet meer kan doen 
alsof. Ze weet nu dat het buitenland op de 
hoogte is van de overtreding van het IHand-
vest van de Mensenrechten (UNO) door 
Joegoslavië mee-ondertekend. Verschillen
de ambassades in Belgrado werden op de 
hoogte gebracht van de schending 

Zeggen — zoals in Roemenië gebeurde — 
dat zij van niets wisten kan niet meer! 

Maar vooral werd bereikt dat een verdrukt 
volk weet dat het niet alleen staat in zijn 
rechtvaardige strijd voor zelfbestuur!" 

Eksklusieve beelden over de schande van 
Kosovo ziet u in de VNOS-uitzending van 
dinsdag 24 april a.s. om 21u.30 op BRT 2. 
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WETSTRAAT 

„WIJ ZIJN NIET LUI!' 

D
E wijze waarop de jongste maan
den de parlementsleden door de 
media worden bekommenta-
rieerd, begint me ernstig te sto
ren en lijlrt me bovendien ge
vaarlijk. 

Een VTM-uitzending deed het 
uitschijnen dat parlementairen 
voortdurend op recepties vertoe
ven, premières bijwonen, sport 
beoefenen in hun privé-zaal van 

het parlement en daarvoor een bovenmaatse 
vergoeding krijgen waarmee ze in weelde 
leven. 

NIETS OM HANDEN? 
Kranten maken opmerkingen over de bijna 

lege zaal van de plenaire zitting, over het 
gebrek aan belangstelling, over het absen
teïsme door het dienstbetoon enz. 1 

Ik wens erop te wijzen dat zowel in de 
Kamer als in de Vlaamse Raad tijdens de 
plenaire vergadering er ook verschillende 
kommissies bijeenkomen. Het overkomt me 
geregeld dat ik zelfs in twee kommissies 
tegelijk zou moeten zijn, terwijl het ondertus
sen openbare zitting is. Men kan dit betreu
ren, maar het ritme van de werkzaamheden 
ligt dermate hoog dat een strikte scheiding 
niet haalbaar is, vrees ik. Toch zou bij 
algemeen belangrijke agenda's enige rem 
op kommissiewerk aangewezen zijn. Een 
voorbeeld: tijdens de ganse tijd van het 
belangrijke abortusdebat vergaderden ook, 
kommissies, waardoor ik dus inderdaad niet 
in het halfrond was. Maar is dit desinteresse 
of absenteïsme? 

Ik heb geen georganizeerde zitdagen van 
dienstbetoon, ik ga zelden naar recepties, 
bals of dergelijke en ik heb geen nevenbe-
roep. Als ik voortga op de teneur van de 
media, moet ik dus zo goed als niets om 
handen hebben... 

JK KLAAG NIET,. 
Ik geef toe, zelfs als ik geen kommissie-, 

fraktie- of werkgroepvergadering heb, durf ik 
soms toch nog een openbare zitting tijdelijk 
„brossen". Om dossiers voor te bereiden is 
immers ook studiewerk nodig, informatieve 
gesprekken met betrokkenen onmisbaar, 
moet overleg gepleegd worden.. 

En 's avonds en tijdens het weekeinde 
draaien de partijgeledingen op volle toeren. 
Ik geloof dat het soms verantwoord kan zijn 
het plenaire gesprek over te laten aan de 
gespecialiseerde parlementsleden en onder

tussen zelf ander nuttig werk te doen op het 
eigen terrein. 

Het is dus fout wanneer joernalisten het 
belang van het openbaar debat afmeten aan 
het aantal aanwezigen en alle afwezigen 
gebrek aan verantwoordelijkheid verwijten. 

Wat de parlementaire vergoeding betreft 
wil ik zeer duidelijk zijn: wie enkel zijn 
mandaat als inkomensbron heeft, kan be
hoorlijk leven, maar hij/zij zal er zeker niet rijk 
van worden. Als je alle partij-bijdragen, kan
toor- en verplaatsingskosten, giften, doku-
mentatie- en presentatiegelden aftrekt, hou 
je van de belastingsvrije helft (83.000 fr.) niet 

Parlementsleden zijn zowat de 
kontroleurs van de uitvoerende 
macht. Maar wie kontroleert 
het werk van de parlementai
ren? 
in beginsel worden zij om de 
vier jaar door de kiezer be
loond of afgestraft. 
Maar eer het zover Is wordt de 
volksvertegenwoordiging da
gelijks door de media op de 
vingers gekeken en achter de 
veren gezeten en daar Is -
aldus de verkozenen - nogal 
eens willekeur mee gemoeid. 
Dat werkt zo stilaan op de ze
nuwen van een aantal jonge 
kamerleden, lichting 1987. On
der hen de VU-ers Frieda Bre-
poets en Herman Lauwers. 
Deze laatste schreef „een ver
dediging pro domo" neer. Wij 
leggen ze aan onze lezers voor. 
Een gelegenheid om een 
boompje op te zetten! 

zoveel meer over. En dat is trouwens de 
bedoeling. Trek van de andere bruto-helft de 
belastingen en de pensioenbijdrage af en ik 
daag elk kaderlid van een KMO uit om voor 
dit inkomen van agenda te verwisselen. 

STERKE LEIDERS? 
Ik klaag niet, maar ik wil ook niet voor 

„profiteur" versleten worden, die als een 
luilak parasiteert op de belastingsbetaler. 
Dat sommige parlementsleden via een twee
de inkomen hun kosten kunnen „spreiden" 
is juist, maar dit is een zaak voor de belas-
tingsinspektle. 

Volgens volksvertegenwoordiger 
Herman Lauwers hebben parlemen
tairen nog wat anders te doen dan 
recepties af te schuimen, (foto DANN) 

Niet alleen worden door de negatieve te
neur in de media heel wat ernstige parle
mentsleden persoonlijk in diskrediet ge
bracht, maar bovendien voeden joernalisten 
daardoor een vage anti-parlementaire re-
fleks, die de vraag naar ,,sterke leiders", 
naar mediafiguren of spektakelpolitici ver
sterken. En ik neem aan dat dét niet de 
bedoeling is. 

De politici hebben ongetwijfeld hun aan
deel in de groeiende onverschilligheid en 
zelfs afkeer tegenover het parlementair sis-
teem. De media gaan hier de jongst maan
den evenmin vrijuit, door het beeld dat zij 
ophangen van de parlementsleden zelf. Het 
is een beeld van profitariaat, luiheid, gemak
zucht en geldgewin. Dit is niet alleen onjuist 
tegenover vele parlementsleden uit verschil
lende frakties, maar het diskrediteert boven
dien het politieke regime en de politici zelf. 

Herman Lauwers, 
kamerlid 
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ECUADOR 

SAMENWERKING 
MET ECUADOR: 

DE RYCKE ACHTERNA 

T
USSEN Vlaanderen en Ecuador 
bestaan reeds banden sinds de 
zestiende eeuw De Mechelaar 
Joos de Rycke (Jodoco Rique) 
reisde in 1532 in het spoor van 
de conquistadores naar Zuid-
Amenka De missionans nchtte 
m Quito, de huidige Ecuado-
riaanse hoofdstad, een francis-
kanerklooster op Het werd de 
uitvalsbasis voor de kerstening 

van Ecuador en Peru, of van het oude 
Inkarijk Joos de Rycke nam het echter op 
voor de Indianen, en botste daarmee regel
matig met de Spaanse en ,,knstelijke" over
heden De Indianen, zo schreef de Rycke, 
„zijn zeer sociaal voelend en hebben een 
scherp rechtvaardigheidsgevoel Op dat vlak 
staan ze zelfs boven de Europeanen " Een 
met mis te verstane venwijzmg naar de on
menselijke wreedheden die de Spanjaarden 
begingen 

De traditie wil ook dat Joos de Rycke de 
graangewassen in de Andes invoerde Hij 
wordt met ten onrechte aanzien als de eerste 
Vlaamse ontwikkelingshelper in de regio 
kultureel respekt, aanbrenger van nieuwe 
technieken en methoden die met als vreemd 
werden ervaren, maar die aansloten bij de 
bestaande kennis en techniek Omwille van 
die redenen doopte het Vlaams Internatio
naal Centrum (VIC), bijzonder aktief in Ecua
dor, zijn programma voor het Andesland 
Joos de Rycke 

SCHULDENLAST ~ 
Maar ook van officiële zijde kan onze 

ontwikkelingsbijdrage in Ecuador tellen de 
bijdrage van de Belgische officiële ontwikke
lingssamenwerking (ABOS) steeg van 38 
miljoen frank in 1981 tot 131 300 000 frank m 
1987 De kofinancienng van de niet-goever-
nementele organisaties (de overheid betaalt 
75% van de goedgekeurde projektn van de 
NGO's) steeg van 4 500 000 frank in '81 tot 
30 700 000 in '87 In Ecuador werken mo
menteel elf officiële kooperanten aan zes 
bilaterale projekten Daarnaast zijn er 52 
Belgische vrijwilligers in NGO-projekten 
werkzaam 

Het eerste samenwerkingsakkoord met 
Ecuador dateert van 1980 De situatie is er in 
die tijd echter met op verbeterd Zoals m 
zovele ontwikkelingslanden betekenden de 
jaren tachtig eerder een achteruitgang dan 
een vooruitgang De grote buitenlandse 
schulden, werkloosheid en munterosie, 
strukturele ongelijkheden op de interantiona-

Niet weinig ontwil(kelde men
sen fronsen even de wenifbrau-
wen wanneer je hen vraagt om 
Ecuador te situeren op de we-
reldltaart. Het Latijnsameri-
kaanse land, buur van Peru en 
Colombië, scheert nu eenmaal 
zelden hoge toppen in het in
ternationale nieuws. Als klein
ste land van Zuid-Amerika is 
het vrij stabiel en demokra-
tlsch. Ons land heeft een aantal 
belangrijke samenwerkings-
projekten lopen met Ecuador, 
zowel op officieel als op niet-
goevernementeel vlak. Minister 
van Ontwikkelingssamenwer
king André Geens is juist terug 
van het land op de evenaar. Hij 
bezocht er verschillende Belgi
sche ontwikkelingsprojekten 
en ondertekende er de beslui
ten van de vierde gemengde 
kommissie Ecuador-Belgiê. 
WIJ mocht mee, keek zich de 
ogen uit, en schreef een repor
tage waarvan U nu het eerste 
deel in handen hebt. 

Ie markt voor belangrijke eksportprodukten 
zoals koffie en kakao, veroorzaakten een 
algemene sociale achteruitgang Zelfs de 
petroleummkomsten waarvan veel ven/vacht 
werd, brachten geen soelaas meer Integen
deel er komt meer en rneer protest van 
natuur- en Indianenfederaties tegen de on
gebreidelde afbraak van unieke natuurgebie
den als de Onente door de petroleumprodu-
centen 

In zijn openingstoespraak ter gelegenheid 
van de vierde Gemengde Kommissie, de 
officiële vergadering van de Belgische hulp
verleners en de Ecuadonaanse hulpontvan
gers, wees minister ,4ndre Geens erop dat hij 
de bezorgdheid van president Borja deelt om 
de makro-ekonomische parameters van het 
land te verbeteren André Geens „We zijn 
bereid om de onderhandelingen van deze 
Gemengde Kommissie te starten op basis 
van een bedrag van 450 miljoen frank, over 
een periode van 3 jaar of 150 miljoen per 
laar, voor vi/at de direkte samenwerking be
treft In dat kader en met het oog op de 
oplossing van het schuldenprobleem zijn wij 
bereid om over te gaan tot een omzetting van 
de Ecuadonaanse schuld (225 miljoen frank) 
via het systeem van een tegenwaarde
fonds " 

TEGENWAARDE-FONDS~ 
Soortgelijk tegenwaarde-fonds bestaat 

reeds voor de Zaïrese schuld aan ons land, 
ZIJ het alleen voor de intresten De Belgische 
ontwikkelingssamenwerking zal de jaarlijkse 
afbetaling van de schuld van Ecuador aan 
ons land en de intresten overnemen In ruil 
daarvoor moet de Ecuadonaanse regering 
een gelijk bedrag in lokale munt (de sucre) in 
een ontwikkelingsfonds storten Dit fonds 
wordt door België en Ecuador samen be
heerd, waarbij ons land een vetorecht heeft 
De gelden uit dit fonds moeten aangewend 
worden om ontwikkelingsprojekten in Ecua
dor te financieren 

Volgens Geens heeft dit systeem voor het 
brokje Ecuadonaanse schuld een dubbel 
voordeel het helpt enerzijds de druk op de 
ketel verlichten De verstikkende schulden
last verhindert in veel derde wereldlanden 
immers elke ekonomische aktiviteit En an
derzijds blijft België via het zogenaamde 
tegenwaardefonds meester over de bestem
ming van het geld voor ontwikkelingsprojek
ten 

André Geens kreeg van de Ecuadonaanse 
president, van de minister van Buitenlandse 
Zaken en m verschillende artikels en editon-

O 
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ECUADOR 

In Ecuador kan 85% van de mannen lezen en schrijven. Bij de vrouwen is 80<>/o 
alfabeet. (foto copibo) 

alen in de pers woorden van lof voor het 
goede voorbeeld dat België met deze schuld
verlichting geeft aan de andere (grotere) 
schuldeisers van Ecuador. Maar André 
Geens wil ook de kleinere ontwikkelingspro-
jekten blijven steunen' „Hef is vanzelfspre
kend dat we ook in het nieuwe programma 
zullen blijven zorgen voor de plattelandsont
wikkeling en de ontwikkeling van de gemen-
schappen in de sierra. We zullen hierbij ook 
oog hebben voor de ontwikkelingskansen 
van de vitale ekonomische sektoren inzake 
tewerkstelling, inkomen een het beter benut
ten van de bestaande kapaciteiten." 

MAKRO-ONTWIKKELING 
Dee nieuwigheden van de vierde Gemeng

de Kommissie, waar nu met argusogen naar 
uitgekeken werd, waren voor de Ecuadoria-
nen zeer gunstig: naast het opdrijven van de 
bilaterale (officiële) samenwerking van 100 
miljoen in '89, naar 150 miljoen per jaar voor 
de periode '90-'92, en de overname van de 
jaarlijkse last van de gekonsolldeerde Ecua-
doriaanse schuldvorming van de Delcredere
dienst, werden nog een aantal andere inte
ressante overeenkomsten gesloten. Zo 
wordt er een studiefonds opgericht (bedrag 
voor dee periode '90-'92: 20 miljoen frank). 
De Ecuadoriaanse regering kan hieraan de 
realisatie van studies aanvragen, die zullen 
uitgevoerd worden door Belgische, even

tueel met Ecuadoriaanse geassocieerde stu-
dieburelen. 

Er wordt ook een fonds opgericht voor de 
aankoop van wisselstukken (bedrag voor '90-
'92:4 miljoen frank), bestemd voor de uitrus
tingsgoederen diee voortkwamen uit de Bel
gische bijdrage van afgelopen samenwer-
kingsprojekten. 

André Geens stelde verder tijdens zijn 
verblijf in Ecuador vast dat Ecuadorianen die 
met een ABOS-beurs van plan zijn om in 
België te komen studeren, met heel wat 
taalproblemen worstelen. Via meer lokale of 
regionale stagebeurzen, intensieve taalkur-
sussen in België zowel als in Ecuador, zal 
ook aan dit probleem tegemoet gekomen 
worden. 

Een laatste belangrijke nieuwigheid is een 
ABOS-bijdrage in de modernisering van de 
distributienetten van de regionale elektrici
teitsmaatschappijen. Deze bijdrage wordt 
evenwel maar effektief wanneer de Ecuado
riaanse regering een lening van staat tot 
staat goedkeurt. Volgens Geens kadert deze 
medewerking aan de verbetering van het 
elektriciteitsnet in zijn beleidsvisie om meer 
de nadruk te leggen op makro-ekonomische 
faktoren van de officiële ontwikkeling. Deze 
makro-faktoren hebben volgens de ontwikke
lingsminister een veel direkter positief ge
volg voor de ekonomie van een ontwikke
lingsland dan projekten diee zich toespitsen 
op lokale noden en problemen. 

(Pdj) 

ECUADOR 
KORT 
Bevolking: 10 miljoen, waarvan 40% In
dianen, 42% Ivlestiezen, 10% blanken en 
8% zwarten 

Oppervlakte: 281.561 km2 of 9,3 keer 
België 

Hoofdstad: Quito (1,5 miljoen inwoners) 

Officiële taal: Spaans 

Gemiddeld inkomen per hoofd: 1.160 $ 
(410.000 fr.) 

Gemiddelde levensverarachting: 66 jaar 

Munteenheid: sucre (1 Belgische frank 
= 23 sucres) 

Voeding: per hoofd bedraagt het aanbod 
dagelcijks 88% van wat nodig is aan 
kalorieën 

Kindersterfte: onder 1 jaar 64 per dui
zend, bij de Indianen en zwarten echter 
134 per duizend 

Onderwijs: het basisonderwijs is alge
meen ; 1 op 2 jongeren volgt middelbaar 
onderwijs, bij de Indiaanse jongens is dit 
1 op 4, bij de Indiaanse meisjes 1 op 8; 
15% van de mannen en 20% van de 
vrouwen is analfabeet 

Toegang tot drinkwater: totaal: 47%, in 
de steden 75%, op het platteland 16% 

Toegang tot gezondheidsdiensten: to
taal: 62%, in de steden 90%, op het 
platteland 30%; slechts bij 27% van de 
geboorten is gevormd medisch perso
neel aanwezig 

Armoede: in de steden leeft 40% onder 
de absolute armoedegrens, op het platte
land 65%. 

Bronnen: ABOS, Unesco, VIC 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD (io) 
DUITSERS OP EEN KEERPUNT? 

Achteraf is het allemaal gemakkelijk uit te 
leggen. Een jaar, een half jaar voordien had 
geen enkele politieker of politikoloog het 
kunnen voorspellen: de staatkundige een
making van de Duitse Bondsrepubliek met 
de Duitse Demolcratische Republiei< staat 
vóór de deur. 

Vrij vlug en onverwacht kwam einde 1989 
feitelijk het bankroet van een staat die zon
der Russische bajonetten nooit had kunnen 
ontstaan en zonder een totalitair despotisch 
stelsel, met koncentratiekampen, geheime 
politie en tutti quanti, het nooit zo lang had 
kunnen uithouden. Eens dat de Sovjet-Unie 
als steunpilaar van deze staat wegviel, kon 
het hele gebouw niet anders dan instorten. 

„COME T O G E T H E R " " 
De beruchte Berlijnse muur wordt einde 

november gesloopt. De oude hoofdstad van 
het Duitse Rijk wordt opnieuw één wanneer, 
op vrijdag 22 december, de Brandenburgse 
Poort overrompeld wordt door een ononver-
zienbare mensenmenigte. Teken des tijds: 
één van de spandoeken luidt „come toge
ther". Voorlopig lijkt daar nog geen opge
schroefd nationalisme te vrezen. 

Al zit aan heel dit gebeuren geen recht
streeks ethno-politiek probleem vast, de ge
volgen in dit opzicht zijn onoverzichtelijk. 

Dat het gewicht van een te venwachten 
eengemaakte, hopelijk verder nog federale, 
staat Duitsland in de toekomst met 17 mil
joen mensen en 108.000 km^ zai toenemen, 
is niet het belangrijkste gevolg. 

Allerbelangrijkst is het ongedaan malden 
van een staatkundige splitsing die ideolo
gisch gekleurd was en die op lange termijn 
een uit ell<aar groeien had kunnen veroorza
ken, vergelijkbaar met de scheuring van de 
Nederlanden. De gemelijke uitlatingen over 
een „brutale anneksatie" van de DDR door 
de Bondsrepubliek komen van mensen die 
een ideologisch keurslijf verkiezen boven 
natuurlijke mensengemeenschappen. 

Wat voor vele Duitsers in 1988 nog slechts 
een droom was, ja een reeds als ,,rechts" 
omschreven droom, is op de drempel van 
1990 bijna een voldongen feit, met een 
aftredend kommunistisch gezag en — voor 
het eerst sedert 1933 — vrije verkiezingen in 
het vooruitzicht. 

DREIGING? 
Dadelijk gaan de politici van alle nabuur

landen de Wiedervereinigung ais een drei
ging ervaren. Het is begrijpelijk, in het licht 
van de jongste geschiedenis. Dat de Duitsers 

" w ^ % ^ ^ -

ACHTÜNGl 
Sie verlossen iefzt 

WBT-Ï 

De „Brandenburgse Poort", nu het simbool van de „Wiedervereinigung". Het 
bordje op de voorgrond herinnert aan minder vrolijke dagen. 

wat meer zelfvertrouwen gaan putten uit hun 
versterkte positie, kan een heilzame weer
slag hebben op de waardenng van hun 
volksaard en bijgevolg op hun weerstand 
tegen nivellering, verfransing, veritaliaan-
sing en andere vormen van vervreemding. 
Het ware onjuist en gevaarlijk, deze gezonde 
uitingen van volksbewustzijn af te doen als 
Duits of neo-nazi-gevaar. 

Het blijft wel te hopen dat hun zelfvertrou
wen niet weer eens tot zelfoverschatting 
leidt. 

In die verband worden vaak de Republilo-
ner geciteerd. Deze ongetwijfeld rechtse par
tij krijgt in 1989 de wind van achteren. 

In januari halen zij in West-Berlijn 7,5 % 
van de stemmen bij Landdagverkiezingen. 
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VOLKEN EN STATEN 

Op 18 juni sturen zij vertegenwoordigers 
naar het Europese parlement. Zij sluiten aan 
bij de weliswaar „technische" fraktle van 
rechtsen, waarin ook Le Pen en Karel Dillen 
zetelen. Toch schijnen zij eerder een soort 
Duitse Gaullisten dan echte ekstremisten te 
zijn. 

Aangezien geen enkel Europees volk 
staatkundig zo versplinterd is als het Duitse, 
hebben wij enige moeite met het begrip 
„Duitsland". Het komt ons als onjuist voor, 
alleen het staatkundige Duitsland als zoda
nig te betitelen. Ook de Oostenrijkers zijn — 
bijna allen — Duitsers, en de meeste Zwit
sers. Daarnaast zijn er nog de velen die in 
Duitse randgebieden of in voormalige Duitse 
gebieden leven. 

ZWARE SIMBOLIEK ~ 
Tegelijkertijd met de stormachtige ontwik

kelingen in de richting van een min of meer 
eengemaakte Duitse staat, steekt de kwestie 
op van de grenzen. Nauwkeuriger: van zijn 
oostgrenzen. Het lijdt geen twijfel dat de 
beruchte Oder-Neisse-grens monsterachtig 
is en op geen enkele grond stoelt dan wraak 
omwille van het wraakroepend lot dat nazi-
Duitsland aan Polen beschoor. 

Afgezien van de juridische bezwaren die 
een erkenning van deze grenzen door een 
nog op te richten nieuwe Duitse staat be
moeilijken, blijkt deze grens evenwel een zo 
teer punt en zo zwaar simbolisch geladen te 
zijn dat omwille van de vrede in Europa het 
zo goed als uitgesloten lijkt er iets aan te 
veranderen. 

Hoe dan ook, Oost-Duitsland herrijst, al
thans in ontelbare artikelen en gesprekken. 
Het ware Oost-Duitsland dan, dat wat nu deel 
is van Polen, Tsjechoslowakije en de Sovjet
unie. Niet „Mittel-Deutschland", dat veertig 
jaren DDR geheten heeft en om politieke 
redenen omgedoopt werd tot Oost-Duits
land. 

Begin maart '89 komt het tot een handge
meen tussen Poolse en DDR-zeepolitie in de 
buurt van Stettin. Deze haven ligt te paard op 
de monding van de Oder maar ze werd, 
samen met wat ommeland, helemaal aan 
Polen toegewezen. De oorsprong van de 
Incidenten ligt in een betwisting over de 
afbakening van de zeegrenzen. 

De betwisting dateert al van 1985. Einde 
mei 1989 wordt ze in Polens voordeel be
slecht. 

GRIEVENTROMMEL ~ 
Ongelooflijk maar waar: een maand later 

lekt uit dat de Polen, ekonomisch aan de 
grond, welvarende Duitse boeren trachten 
aan te trekken om hun landbouwgrond meer 
te doen opbrengen. Meer dan 400 Duitsers 
tonen duidelijk belangstelling. Nochtans, zo 
is het eeuwen geleden ai begonnen: Poolse 
vorsten lokten Duitse — en Dietse — boeren 
en ambachtslui aan, en waarborgden hen 
eigen rechtswezen en taalgebruik. In de 

De oude hoofdstad van het Duitse rijk wordt weer één. De aanzet werd 
gegeven op vrijdag 22 december toen de Brandenburgse Poort overrompeld 
werd door een mensenmassa. (foto Reuter) 

winter van 1945 op 1946 werden hun nako
melingen, met 10 miljoen tegelijk, terugge
dreven tot... achter Oder en Neisse. 

In augustus maken Duitse en Poolse kato-
lieken een gemeenschappelijke verklaring 
bekend. Zij pleit voor het behoud van Polens 
westgrens, vraagt het identiteitsbehoud van 
Duitsers in Polen zoals van Polen in Duits
land, erkent het recht op zelfbeschikking 
voor de Duitsers en herdenkt de doden die 
beiderzijds in vervolgingen gevallen zijn. 

Polen in Duitsland zijn gastarbeiders, Duit
sers in Polen zijn overgeblevenen van een 
eeuwenlange aanwezigheid. Lange tijd 
dacht men dat er helemaal geen achterge
bleven waren. De jongte jaren begonnen 
enkelen van hen zich weer te roeren. 

De Sozio-kulturelle Vereinigung der deut-
schen Minderheit von Oberschlesien be
weert 200.000 leden te tellen. Begin novem
ber ledigen enkele bestuursleden hun grie-
ventrommel vóór een kommissie van het 
Poolse parlement. De vereniging zelf wordt 
echter van officiële zijde het bestaansrecht 
betwist. 

Niet alleen in Polen leven Duitsers, ook in 
de Sovjet-Unie, nog steeds verspreid nadat 
zij door Stalin uit hun nederzettingen aan de 
Woiga verdreven werden naar Aziatische 
republieken. 

Tijdens de eerste vier maanden van het 
jaar 1989 stonden 27.000 van de 57.000 
uitreisvisie voor Sovjetburgers op naam van 
Volksduitsers. 

In de loop van het jaar duiken hardnekkige 
geruchten op, volgens welke de Opperste 
Sovjet aan de heroprichting van een repu
bliek voor Sovjetduitsers zou denken. Som
migen spreken zelfs van hun overbrenging 
naar het door de Sovjet-Unie aangehechte 
noordelijk gedeelte van Oost-Pruisen. 

Vast staat dat de Opperste Sovjet op 28 
november alle wegvoering van volksgroe

pen onder Stalin als ,,onwettelijk" bestem
pelt en een resolutie over de autonomie van 
Duitsers en Krem-Tataren goedkeurt. 

NIET WELKOM 
De grotere openheid van de kommunisti-

sche regimes vergemakkelijkt uitwijking. In 
1988 slaagden 200.000 Volksduitsers er in, 
de Bondsrepubliek te bereiken. In 1989 wa
ren er 300.000. Niet iedereen heet hen 
welkom. Duitsers die alleen voor de eigen 
welstand oog hebben wensen niet te delen 
met volksgenoten die het nog nooit goed 
gehad hebben. De socialistische partij begint 
zelfs een hetze tegen de ,,Aussiedier". Os
kar Lafontaine (Saarlander en kandidaat 
voor het kanselierschap) ziet niet in waarom 
zij een beter onthaal verdienen dan Serviërs 
of Turken. Het zal wel zo zijn dat die Volks
duitsers, socialistische regeringe beu, waar
schijnlijk geen SPD-klanten zullen worden. 

In ons bericht over Roemenië hebben we 
gewezen op de verdrukking en verroemeen-
sing die het rode Roemenië op Hongaren en 
Duiters doen wegen. Bezoekers die eindelijk 
met hen vrij kunnen spreken na de dood van 
Ceausescu, berichten over de doffe moede
loosheid van de Duitsers aldaar. Ze schijnen 
niet meer te geloven in een toekomst voor 
hen in de Balkan. De meesten willen er weg. 

In 1989 is het nog te vroeg om een 
eventuele weerslag te bespeuren van de 
Oostduitse gebeurtenissen op toestanden 
aan de Duitse westgrens. Het is ook verre 
van zeker dat die er ooit zal zijn. De meeste 
Duitsers in die grensstreken laten zich zon
der al te veel weerstand verfransen. 

Maar dat is stof voor een volgende afleve
ring onder de veelzeggende titel ,,lm Westen 
nicnts neues"... 

Karel Jansegers 
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DENKEND AAN 
VIER EX-GANDAVENSES 

I
N 1817 werd door Willem I, koning der 
Nederlanden, te Gent en te Luik een 
universiteit gesticht. De voertaal was er 
Latijn, de taal van de Universitas Magi-
strorum et discipulorum sedert de oprich
ting der universiteiten van 1200 af, tot ver 
in de 19de eeuw. Eksamens, lessen, 
proefschriften, administratie, alles in het 
Latijn. In het verre Isegin werden zelfs 
vele namen en familienamen gelatini
seerd of vertaaJd. 

Paracelsus {Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim 1493-1541) protesteerde reeds 
tegen dat Latijn en wenste dat Duitse univer
siteiten (en Zwitserse en Oostenrijkse) in het 
Duits zouden werken. Het gezag van het 
Latijn als geleerdentaal was toen nog onaan
tastbaar, dat was het niet meer in de 19de 
eeuw. 

WAKKER KRAAIEN! 
De incivieke, want Hollandse, universiteit 

van Gent werd in 1830 afgeschaft en weer 
opgericht. Ze werkte van dan af in het Frans, 
de taal van de nieuwe Belgische staat. Over
al in Europa schakelde men omtrent die tijd 
over naar de volkstaal, behalve te Gent, daar 
werd het Frans, omdat het Vloms niet ge
schikt was voor de hoge vlucht van de geest 
(?). Dus moesten de Vlamingen in hun ont
wakend bewustzijn maar vechten voor een 
eigen universiteit. De strijd om die verneder
landsing is een lange strijd geweest, de 
Vlamingen zijn duldzaam. 

In 1914 was men zo goed als klaar met een 
wetsvoorstel. Het had veel moeite gekost, 

j?ant een Nederlandstalige universiteit was 
„een aanslag op de eenheid van het franko-
fone vaderland". Veel geleerde professoren 
spanden zich jarenlang in Hogeschoolkom
missies in. Kleine Vlamingen op hun beurt 
deden dat ook door op alle meetings over dat 
tema aanwezig te zijn, door in de vele 
betogingen mee op te stappen. In elke 
Vlaamse stad waren er akties. De zoekers 
naar lokale geschiedenis moeten het voor 
hun gebied maar eens uitwerken. 

De kampanje van de drie Kraaiende Ha
nen is legendarisch geworden: de katoliek 
Frans Van Cauwelaert, de socialist Kamiel 
Huysmans, de liberaal Louis Franck, alle drie 
roepend in hun eigen partij die ovenwegend 
franskiljons georiënteerd was. Toch riepen 
ze niet in de woestijn. „ We zullen Vlaande
ren wakker kraaien", zei Huysmans. In 1914 

was het doel in zicht. Maar de oorlog smeet 
roet in het eten en de universiteiten sloten 
hun deuren. Het parlement kwam niet meer 
samen om het werk af te maken. 

VON BISSING 
Na veel geschrijf en gewrijf startte in 1916 

de Gentse universiteit opnieuw en... in het 

Deze historische l(ommentaar 
schrijven wij, denkend aan vier 
ex-Gandavenses, ooit student 
aan de Gentse universiteit. Î un 
hogeschoottijd werd echter 
lïrutaal afgeoroiten omdat ze 
het hadden aangedurfd te stu
deren aan een oorlogsuniversi
teit en dat was „fout"... 
Deze achteruitkijkspiegel dus 
voor vier streeltgenoten, vier 
voorbeelden: 
- Edgard Morel van Sint-Ni-
klaas, hij werd breigoedfabri
kant. 
- Marcellijn De Wulf van Sint-
Nikiaas, hij werd winkelier in 
een bloeiende kruideniers- en 
fruithandel en een zeer ijverig 
medewerker in de Kunst- en 
Oudheidkundige Kring van het 
Waasland. 
- Fernand Pauwels van Dein-
ze, hij werd bediende, schoon
broer van Joris van Severen en 
maakte naam als de dichter 
Marnix Van Gavere. 
- Robert Torek van Deinze, hij 
werd industrieel in de sektor 
kinderwagensfabrikatie. 

Nederlands. De man die de grote stoot gaf 
was nu echter de Pruisische generaal von 
Bissing die tijdens de bezetting in Brussel de 
Duitse keizer vertegenwoordigde en een Fla-
menpolitik had ontworpen. Vandaar dat de 
universiteit van Gent smalend de „von Bis
sing-universiteit" genoemd werd... Slechts 
enkele professoren bleven want heel wat van 
hen waren trouwens niet in staat om in het 
Nederlands te doceren. Die professoren, of 

De Duitse generaal von Bissing, die 
als onderdeel van zijn Flamenpolitik 
de Franstalige universiteit van Gent, 
vernederlandste. 

ze nu les gaven of niet, bleven gedurende de 
hele bezetting van '14 tot '18 hun wedde 
opstrijken, ook na weigering In 1916. Nieuwe 
professoren en studenten rukten aan. Maar 
mocht men wel naar die universiteit gaan? 
Velen stonden voor moeilijke beslissingen, 
zowel de werkende als de nieuwe professo
ren. Maar ook de jonge mannen die toen 18, 
19 jaar oud waren. Geboren in 1897, '98, '99 
waren ze te jong om in 1914 soldaat te 
worden, maar nu oud genoeg na hun huma
niora. 

De vernederlandsing van de universiteit 
was een programmapunt van de Vlaamse 
frontsoldaten. Koning Albert beloofde ze... 
voor later, na de oorlog. De oorlogsuniversi
teit werd officieel afgewezen. In november 
1918, het derde akademiejaar was juist be
gonnen, werden alle studenten en professo
ren geschrapt. De studenten mochten aan 
geen enkele Belgische universiteit verder 
studeren of opnieuw beginnen. Hun karrière 
was gebroken nog voor ze begonnen was. 
Hun naam en adres werden gepubliceerd om 
ze zeker allemaal te treffen. Het ging om 
enkele honderden die als aktivisten werden 
afgewezen. 

• > 
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GENADEKLOP 
Sommigen van die jongeren gingen naar 

het buitenland studeren, anderen moesten 
een uitweg zoeken in niet-lntellektuele be
roepen. Ze werden winkelier, fabrikant of 
bediende. Na enige tijd mochten ze wel 
eksamen gaan afleggen voor de centrale 
eksamenkommissie, maar de leden van die 
kommissies weigerden hen te ondervragen. 
Enkelen konden via een handigheidje of een 
spitsvondigheidje, bvb. door de spelling van 
hun naam te wijzigen, toch weer ergens 
binnen geraken. Maar de grote meerderheid 
van die Vlamingen die de eerste generatie 
was die in eigen land en in eigen taal kon 
studeren aan de universiteit, was verloren 
voor de Vlaamse intelligentia. Toch hebben 
velen zich op een andere manier zeer ver
dienstelijk gemaakt in de Vlaamse bewe
ging, velen zijn de genadeklop die ze kregen 
te boven gekomen op het persoonlijke vlak, 
zij het dan allicht met een wrange nasmaak. 

Diegenen die zich bij de socialistische 
partij lieten inlijven konden opnieuw karrière 
maken en hun flamingantisme, dat eerst 
jaren had gesluimerd, kwam dan weer naar 
boven. 

Iemand als Lode Craeybeckx is daar het 
mooiste voorbeeld van. Anderen, de mees
ten, zijn hun levenlang flamingant gebleven 
(ieder volgens eigen temperament en moge
lijkheden). Nog anderen hebben zich in on
verschilligheid teruggetrokken. Er zijn ook 
enkelen die zich lieten franskiljoneren om 
weer,,fatsoenlijk" te worden in het Belgisch 
Staatsgebouw. 

Ook professoren weken uit. Sommigen 
kwamen terug, zoals dr. Martens en dr. 
Speleers. 

Alleszins was de vernederlandsing een 
generatie achteruit gezet. En de gewone 
kleine man kon weer beginnen met meetings 
bij te wonen en te betogen om voor zijn 
kinderen onderwijs in eigen taal te krijgen. 
Vele intellektuelen konden weer hun tijd 
verliezen om aan Vlaamse beweging te 
doen. Want hoelang hebben Vlamingen 
moeten vechten om te bereiken wat men 
elders vanzelfsprekend vond? 

De twee, bijna drie jaargangen ex-Ganda-
venses 1916-18 hebben voor Vlaanderen 
bewezen wat hun aartsbisschop niet ver
stond, nml. dat universitair ondenwijs in Bel
gië in het Nederlands mogelijk was, zowel als 
in Nederland. Maar hier keken velen alleen 
Zuidwaarts. De rest van de wereld gold dan 
als onderontwikkeld... 

Van die ex-Gandavenses leven er wellicht 
geen meer. Over de vernederlandsing en 
over het lot van deze mensen kan nog heel 
wat geschreven worden. In de lokale ge
schiedschrijving zouden deze ex-Gandaven
ses onderwerp voor een diepgaand onder
zoek kunnen zijn, daarin moet nagegaan 
worden hoe ze op de breuk in hun studie 
gereageerd hebben. De vier die wij vandaag 
even hebben belicht hebben dit alvast met 
sukses gedaan I Herman Maes 

KIJK, VNOS OP 

VAARWEL, 
ETIENNE D'HOOGHE 

Tussen de aanstaande VNOS-uitzending 
van dinsdag 24 april en de jongste aflevering 
zijn ons enkele mensen ontvallen, die op een 
of andere wijze veel betekend hebben voor 
onze Vlaams-Nationale Omnoep: Daan Ver-
vaet, Jef Olaerts en Etienne D'Hooghe. 

Net terug van een ietwat gedurfd maar 
beklijvend bezoek aan Kosovo, vernamen wij 
het overlijden van Etienne D'Hooghe. Voor 
de meeste nationalisten misschien niet direkt 
een bekende naam. Omdat voor de buiten
wereld onbekend was dat Etienne vanaf het 
ontstaan van VNOS zijn rijke ervaring als TV-
realisator ten dienste stelde van onze uitzen
dingen. In de beslotenheid van de regieka
mer leidde hij met zachte maar kordate hand 
het inblikken van de Vlaams-nationale stem. 
Is de naam van Etienne op de BRT verbon
den met populaire amusementsprogram
ma's als bv. de Wies Andersen-show lang 
geleden en Hoger-Lager meer recentelijk, 
dan wist iedereen in „het huis" dat „den 
Etienne" nog een tweede liefde had: VI^OS. 

Was Etienne het toonbeeld van verdraag
zaamheid en was hij ieders vriend, toch eiste 
hij respekt voor zijn overtuiging. Toen in 
september j. l . vogels van alle politieke plui
mage zijn 60ste verjaardag vierden op z'n 
hoevetje in Ursel, wapperde de leeuw. 

„Maar er wordt niet over politiek geklapt", 
zo vermaande hij. Waarna hij me vroeg hoe 
dat nu zat met die verkiezingen aan de top 
van de partij. 

Wij zullen zijn vaderlijke schouderklopjes 
missen. En zijn wijze raad. 

En met meer vernamen wat ,,de gewone 
mensen denken over die cinema in Brussel". 

Dank, Etienne. Vaarwel, mijn broeder. 

In de volgende VNOS-aflevering zullen wij 
ook met ontroering terugdenken aan Jef 
Olaerts. Of moeten wij zeggen: ,,Stovejef". 
Want onder die naam is hij geboekstaafd in 
be analen van onze omroep. 

De gedachtenis aan Daan Vervaet willen 
wij eren met de uitzending van een interview 
met hem, opgenomen enkele dagen voor zijn 
plots verscheiden in zijn geliefd Pajotten-
land. 

KOSOVO 
Met de Paasdagen bezochten wij met 

senator Willy Kuijpers Kosovo, het land van 
de Shqiptaren. Zeg maar de Albanezen. Een 
volk dat beeft onder de verschrikkingen van 
de laatste stalinistische terreur in Midden-

DE BUIS 

Etienne D'Hooghe, in de fleur van zijn 
leven; pionier van de Vlaamse televi
sie en naarstig medewerker achter de 
VNOS-schermen! (foto VUM) 

Europa, die van de Servische machthebbers 
in Belgrado. 

Een meerderheid die overheerst wordt 
door een minderheid. Dat verstaan wij in 
Vlaanderen maar al te goed. Dat de elemen
taire mensenrechten op een zo brutale wijze 
met voeten konden getreden worden, had
den wij met voor mogelijk geacht in een tijd 
van slopen van Berlijnse muren en IJzeren 
Gordijnen en van Litouwse lentes. 

En dat het Westen de noodkreten uit 
Kosovo niet echt beantwoordt is onbegrijpe
lijk. Of heeft u reeds vaak horen spreken in 
de media over Adem Dermaci, de Nelson 
Mandela van Kosovo? Deze schrijver zit 
reeds 27 jaar in de gevangenis. Zijn mis
daad : opkomen voor zelfstandigheid van zijn 
volk 

Al was het met gemakkelijk werken in deze 
politiestaat toch zijn wij erin geslaagd aan
grijpend beeldmateriaal te sprokkelen. 

„Kosova, fitorel" is de titel van onze 
reportage over de Albanezen in Joegoslavië 
Er IS een volk aan 't kreperen in óns Europa. 
Dat gaat ons allen aan. 

In onze aktualiteitsrubriek een gesprek 
met Koen Baert, sekretaris van het IJzerbe-
devaartkomitee, over de manifestatie van 6 
mei te Brussel. 

Tot slot een reportage over de akties 
„SOS-Red de Schelde" van de gelijknamige 
aktiegroep en van Vlaanderen 2000. En hoe 
kan het ook anders, met de medewerking 
van VU-burgemeester Antoine Denen. 

— VNOS op dinsdag 24 april omstreeks 
21 u.30 op BRT 2. Noteren In je kijkboekje! 
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NEDERLANDEN HADDEN 
EIGEN WIJNGAARDEN 

A
LHOEWEL in onze gewesten 
ook plaatselijke landwijnen en 
Rijnwijn werden gedronken, 
was er altijd een belangrijke 
invoer uit Frankrijk. Deze in
voer gebeurde langs twee 
hoofdwegen. 

De wijnen uit lle-de-France, 
Champagne en Bourgogne 
reisden naar het noorden over 
een landweg vanuit Reims 

naar Bergen, maar in hoodzaak via de Maas 
met Mezières als etappeplaats. Vooral de 
franstalige streken van onze gewesten be
trokken hun Franse wijn langs deze weg. 

D A M l 
Voor de Dietse gewesten was het makkelij

ker en voordeliger, zich langs de zeeweg te 
bevoorraden in de dicht bij de zee gelegen 
wijngaarden van de streken rond La Rochel-
Ie en Bordeaux. Damme was tot in de 15e 
eeuw de belangrijkste invoerhaven van deze 
wijnen en kreeg in 1331 het wijnstapel-
privilegie. Langs de Lieve werd de wijn van 
deze stapel naar Gent en de Schelde ge
voerd. Na het verzanden van de Damse 
haven richtte de wijninvoer zich op Sluis, 
later op Antwerpen. 

De eerste zeerechtkade, de zgn. Róles 
d'Oléron, werd opgesteld tegen het einde 
van de 12e eeuw. Hij vond zijn oorsprong in 
de wijnvaart tussen de Franse westkust en 
de noordelijke havens waaronder In de eer
ste plaats Damme. De Vlaamse versie van 
deze scheepvaartregels en -voorschriften, 
bekend als het Zeerecht van Damme of het 
Dammer Waterrecht, werd het wetboek voor 
de Noordatlantische scheepvaart en voor de 
zee- en kustvaart in gans noordelijk Europa. 
Nog in de 15e eeuw werd het Dammer 
Waterrecht opgenomen in het Zeerecht van 
Wiby op Gotlan, de grootste verzameling van 
zeerechtteksten in het Baltisch gebied. 

De Boergondische tijd had zijn weerslag 
op de invoer zowel van Bourgogne- als van 
Bordeauxswijnen. De Bourgognes werden te 
Brussel aan het hof gedronken en kregen 
daardoor meer aanzien. De Vlaamse en 
Zeeuwse schippers ondernamen de vaart op 
Bordeaux en La Roebelle steeds meer in 
konvooien die door krijgslieden tegen de 
Bretoense kapers werden beschermd en die 
geleid werden door een admiraal aangesteld 
door de Boergondische hertogen. De Vlaam
se admiraliteit dankte haar ontstaan dan ook 
aan de wijnvaart op Frankrijk. 

BRABANTSE LANDWIJN 
Er werd echter in de zuidelijke Nederlan

den niet alleen Franse wijn of Rijnwijn ge
dronken ; ook de eigen produktie telde mee. 
Het graafschap Vlaanderen had al vroeger 
wijngaarden dan het hertogdom Brabant. Dé 
wijnstreek bij uitstek was echter van de 12e 
tot de tweede helft van de 16e eeuw de 
streek van Aarschot met de zonnige hellin
gen van de Hagelandse heuvels. De Diesti-
aanse zandsteen die de warmte goed be
waarde, bezorgde deze hellingen het mini
klimaat waarin de druiven best gedijen. 

In de wijnhandel geldt nog al
tijd de vuistregel dat de Vlaam
se wijnliefhebbers vooral Bor
deaux drinken, terwijl het 
grootste deel van Wallonië het 
bij Bourgogne houdt. Dit ver
schil In voorkeur kan wellicht 
voor een heel klein deel ver
klaard worden door een ver
schil in smaak. Het is echter 
vooral een gevolg van een eeu
wenoude traditie die op haar 
beurt teruggaat op de middel
eeuwse aanvoerwegen van de 
Franse wijn. 

Nog kort vóór de ineenstorting van de 
wijnteelt op het einde van de 16e eeuw, 
produceerde het land van Aarschot in goede 
jaren bijna 30.000 hl wijn. Een groot deel 
daarvan werd ter plaatse verbruikt; een an
der deel werd langs de rivieren uitgevoerd 
naar het Noorden en in de 15e eeuw soms tot 
in Engeland. 

Ook elders in het Hageland werd Brabant
se wijn gemaakt: te Brussel en omgeving tot 
in Asse en Hekelgem, rond HalTe, in de 
Ysevallei en rond centra zoals Antwerpen, 
Mechelen, Herentals en Geel. Leuven telde 
in 1411 niet minder dan 23 openbare wijnper
sen. In volle krisis rond 1580 waren er te 
Hoegaarden nog een zeventigtal wijnboeren. 

De wijnteelt was zeer arbeids- en kapitaal
intensief. Behalve de vorstelijke domeinen of 
bij abdijen waren de wijngaarden dan ook 
meestal bescheiden in omvang; gemiddeld 
besloegen ze 30-35 a. De eigenaars waren 

' ^ ' " ' — ~—'—r~.^. --•• 

Een muntbeker uit Berlijn (ca. 1750). 
De beker is met 18 zilveren muntstuk
ken ingezet. Dit type beker was sterk 
verspreid in Noord-Europa tijdens de 
18de eeuw. 

(Verz. Kasteel-Museum Gaasbeek. 
Foto De Graeve) 

veelal welstellende burgers en leden van de 
adel of de geestelijkheid. 

NIEUWE AANLEG ~ 
Tot de eerste promotoren van de wijnteelt 

in Brabant behoorde hertog Godfried I in de 
12e eeuw. Hij werd vrij vlug gevolgd door de 
abdijen die alvast een permanente behoefte 
hadden aan miswijn; zij gaven geleidelijk 
hun verre wijngaarden in Frankrijk of het 
Rijnland op om dichter bij huis te produceren 
of te kopen. 

Tot de promotoren in de moderne tijd 
behoorde l<oning Willem I der Nederlanden 
die in 1818 zijn aktieve steun verleende aan 
een poging om terug Hagelandse wijn te 
winnen op nieuw aangelegde terrassen op 
de Wijngaardberg te Wezemaal. De poging 
liep na de Belgische omwenteling van 1830 
spaak. 

De jongste jaren is er in de streek een mini-
herleving van de wijnteelt Enkele liefheb
bers-wijnboeren hebben nieuwe stokken ge
plant en bottelen weer de Hagelander. 

(t.V.0.) 
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TWEEDUIZEND JAAR HANDEL IN 
EN VERBRUIK VAN WIJN 

Grafzuil van een koopman uit iiet Rijnland. De afbeelding erop toont een schip geladen met wijnvaten met bestemming 
Engeland. (Leiden, Rijksmuseum voor Oudheden) 

Het wonder gebeurde zowat 6000 jaar 
geleden, wat bessen, vergeten in een pot 
ergens in het warnfie Tweestromenland tus
sen Eufraat en Tigris, gistten en veranderden 
in een hartig, koppig brouwsel. 

De Grieken op hun beurt ontdekten de 
bitterzoete verleidingen van het edele druive-
nat en Socrates verkoos zelfs de dood door 
het drinken van een beker wijn met vergif. 

De wijn was aan de verovering van de 
wereld begonnen. De Romeinse legioenen 
voerden in hun kielzog de fel begeerde drank 
met zich mee naar alle windstreken. Algauw 
zouden ook de Gallische volkeren, hoe ver
knocht ook aan bier en mede, bezwijken voor 
de verlokkingen van Bacchus. De wijnbouw 
bleek echter een precaire zaak te zijn en 
ondanks het feit dat de nieuwe teelt op 
enkele plaatsen, zoals o.a. langsheen de 
Rhone en in de Moezelvallei, sukses kende 
bleef de wijnbouw in Noord-Gallië een frus
trerende bezigheid. 

De wijnen van betere kwaliteit dienden nog 
steeds te vrorden aangevoerd. Maar wijn 
maken mocht dan al een heksentoer zijn, 
wijn transporteren was helemaal een helse 
bedoening. De Romeinen hadden proble
men met hun breekbare en onhandige amfo-
ras en schakelden over op houten vaten, een 
Gallische uitvinding. 

Ook de wegen vormden een groot pro
bleem, 's Winters was het ploeteren in een 
glibberige modderbrij, 's zomers hotsen en 

botsen over hobbelige banen. Bovendien 
werden de wegen onveilig gemaakt door 
struikrovers en legerbendes die het tijdens 
hun moorddadige rooftohten gemunt hadden 
op de „kostbare" lading. 

Het transport over water leek een uitweg te 
bieden voor deze problemen maar stelde de 
begeleiders van het wijntransport dan op
nieuw voor andere grote hindernissen: een 
lage waterstand met het risiko van aanvarin
gen en schipbreuken, het uitputtende en 
dure slepen van de schepen tegen de stroom 
in en het laden en lossen van de tonnen aan 
iedere kaai en aan iedere brug. Indien het 
transport over zee gebeurde diende men uit 
veiligheidsovenwegingen in groep te varen. 

Tot de komst van de spoonwegen in de 
vorige eeuw zou wijn transporteren meestal 
een tijdrovend en hachelijk avontuur blijven 
en wijnhandelaars genoten dan ook van 
generatie tot generatie een hoog aanzien. 

Doorheen de eeuwen heen werd Bacchus' 
nektar met steeds meer zorg een eerbied 
behandeld. Aardewerk en metaal moesten 
wijken voor glas zodat het fonkelende licht-
spel in de wijn ten volle tot zijn recht kon 
komen en de wijn diende steeds met stijl 
gedronken te worden. 

Al deze facetten worden geïllustreerd met 
autentieke stukken en met een ikonografie 
van hoge kwaliteit tijdens de schitterende 
tentoonstelling ,,Van Rank tot Drank" in de 

ASLK-galerij te Brussel. Een unieke kans om 
de wijn te volgen op zijn lange tocht door tijd 
en ruimte, van het oude Rome tot op onze 
tafel vandaag. Een boeiende reis door het 
Europa van de wijn. 

VAN RANK 
TOT DRANK 

De tentoonstelling loopt in de ASLK-
Galerlj, Kreupelenstraat 12 te 1000 
Brussel en is alle dagen toegankelijk 
van 10 tot 18 uur, ook op zon- en 
feestdagen, tot en met 10 juni. 

Gratis toegang. 

Telefonische reservatie van geleide 
bezoeken kan op het nummer 
02/213.71.68. 

Een geïllustreerde katalogus is ver
krijgbaar in de ASLK-Galerij voor de 
prijs van 650 fr. Hij kan ook besteld 
vwjrden door storting van 750 fr. (650 fr. 
+ 100 fr. verzendingskosten) op reke
ning 001-1650004-13 van de Dienst 
Kuituur van de ASLK. 

Na de ekspositie wordt de prijs 850 fr. 
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WITTE KAPITTEL: 
VLAAMSE WIJNBOUW 

HERLEEF 

D
E zuiderflanken van de heuvel
rug tussen Diest en Aarschot 
vormden eeuwen geleden de 
Vlaamse wijngaardgordel. Am
per zes km van de abdij van 
Averbode en zeven km van de 
abdij van Tongerio leverde deze 
wijnheuvel ,,Aen het Kapittel" in 
de 15de en 16de eeuw de mis
wijn voor de abdijen en de nota
belen. De naam zelf ,,Aen het 

Kapittel" laat een historische verbondenheid 
met beide abdijen vermoeden. 

Tot de twintiger jaren moeten er wijngaar
den geweest zijn in de streek van Herentals. 
In de vroege middeleeuwen was Hernethals, 
zoals het toen heette, naast een belangrijk 
centrum voor de lakenproduktie, een wijn
stad bij uitstek. Niet voor niets werd het een 
„Heerlijkheid" genoemd. In oude geschrif
ten leren we dat de plaatselijke wijn toen 
zelfs beter was dan de ingevoerde Franse 
wijnen. „De aanvoerweg vanuit Antwerpen 
was lang en hobbelig, de vaten klotsten en 
botsten zodat de inhoud dikwijls dun en zuur 
was voor hij de kelder van de Heer bereikte. 
Meer en meer waren tovermiddeltjes nodig 
om de zure azijnsmaak te verdoezelen: ho
ning en thijm, kardamon en gember, de bast 
van walnoten en marjolijn. Erger zelfs, soms 
werd gewoon water uit de Nete toege
voegd." Dat zegt een tekst over Franse 
ingevoerde wijnen. 

DE START 
De Kapittelberg tussen Herselt en Blau-

berg heeft een hoogte van 32 m en is ten 
oosten en ten noorden door bossen afge
schermd. De zuiderflank is nu met wijnran
ken beplant. Dat gebeurde in 1964 door 
R.Bossuyt. Het was wijlen Dr. Jozef Weyns, 
konservator en medestichter van het open
luchtmuseum in Bokrijk die R. Bossuyt aan
moedigde. Op de heuvel herrees de Kapittel
hoeve, die gebouwd werd volgens het model 
van een Norbertijnerhoeve uit de streek, toen 
ze de hei ontgonnen: driebeukig en met een 
aparte schuur. 

R. Bossuyt kocht als eerste ranken de 
Pinot Noir in Vosne-Romanée, een Bourgon
dische druif. In 1967 werd op het landgoed 

voor de eerste keer wijn gemaakt. In 1980 
overleed Bossuyt en kocht Karel Willekens 
het landgoed en een jaar later werd de 
wijngaard tot zeven variëteiten en tot 2,5 ha 
uitgebreid. Willekens is een industrieel die 
vooral in Zuid-Afrika werkzaam is. Daar heeft 
hij een elektronika-bedrijf maar ook liefst 800 
ha wijngaarden. 

De wijngaard op de Kapittelberg werd 
oorspronkelijk als hobby aangelegd. Karel 
vond er de rust en een uitgelezen vrijetijds
besteding. Alles veranderde echter toen ook 
zoon Jan zijn interesse toonde voor de wijn
gaard en er zijn kostwinning wilde van ma
ken. 

De heuvelkam van Diest tot 
Aarschot is niet alleen de histo
rische scheidingslijn tussen 
het Land van Aerschot en het 
Markiezaat Westerloo. Het is 
tevens de geografische over
gang tussen de Kempen en Ha-
geland. Op deze vroegere wijn-
gaardgordei herleeft de wijn
bouw. In Herselt wordt op het 
landgoed „Ten Kapittelberg" 
opnieuw aangeknoopt met de 
traditie van eeuwen geleden. 

Jan heeft de wijnmikrobe te pakken. Hij 
trok twee jaar naar het Lycée Viticole van 
Ruffach in de Franse Vogezen. Hij leerde er 
alles over grondonderzoek, wijnontleding, 
wijnbouw, chemische processen. Daarna 
trok hij naar Duitsland en liep er school in de 
Winzer Meisterschule in Bad Kreuznach. 
Daar genoot hij een opleiding, als enige 
Vlaming tussen een rij zonen van Duitse 
wijnbouwers. Jan is nu de wijnbouwer op de 
Kapittelberg. 

GUNSTIGE LIGGING ~ 
Volgens het boekje is boven de 50 = 

noorderbreedte wijnbouw uitgesloten. Hoe 
komt het dan dat het op de Kapittelberg wel 

kan? Jan Willekens geeft het antwoord: „ 
Dankzij zijn natuurlijk gunstig gesitueerde 
ligging geniet de wijngaard een werkelijk 
mikroklimaat. Terwijl de koude door de vallei 
trekt geniet de zuiderflank van een tempera
tuur die een paar graden hoger blijft. Dit is 
vooral belangrijk in de late nawinter, maart-
april, wanneer vorstscfiade de vroege vrucht-
sctiotten vernietigt. Een paar graden warmer 
kunnen van vitaal belang zijn voorde overle
ving van de jonge botten. Ook In de oogstpe-
riode - half oktober, begin november - zorgen 
deze paar graden nog voor een ekstra sui
kerwinning. 

KULTUUR 
De zandige bovenlaag wordt steeds luch

tig en onkruidvrij gehouden. Dit zorgt voor 
een tamelijke warmte-opname overdag. Aan
gezien de koude richtingen (noorden en 
oosten) door een woudgordel zijn afge
schermd, kan alle opgeslagen warmte langer 
worden vastgehouden en vollediger worden 
benut. 

De zandige bovenlaag bezit nog andere 
voordelen. Het is typisch voor elke druif dat 
ze arme grond vraagt. Zo wordt het wortelge-
stel niet horizontaal maar vertikaal uitge
bouwd. Daardoor wordt de plant minder 
beïnvloed door droogteperioden en is ze 
meer afhankelijk van de ondergrond. In de 
ondergrond vinden we zelfs een lichte kalk-
samenstelling wat enkel ten gunste komt van 
de wijnplant." 

Jan Willekens wil ook wat kwijt over de 
kuituur van de wijnbouw zelf. „De kuituur die 
we toepassen is afgeleid van de Kaapse 
kuituur. Wij telen in dubbele bogen, waarbij 
de ranken op een hoogte van 90 cm in twee 
tegenovergestelde richtingen worden gebo
gen zodat de druiven meer zon krijgen, de 
zogenaamde omkeerkultuur. 

Onvoldoende zon In onze kontreien vormt 
overigens een probleem, in de eerste plaats 
voor de Pinot Noir, die haast nooit tot volle 

t> 
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rijpheid l(omt. Vandaar dat er andere drui-
vensoorten in de wijngaard opgenomen wer
den. Meer aangepast aan ons klimaat zijn de 
druivensoorten Ortega, Sieger, Riesling, Sil-
vaner, Optima en Müller-Thurgau die de 
Duitse, Luxemburgse en Elzasser-wijnen le
veren. 

De biotechniek levert ons op dit ogenblik 
de planten die specifiek ontwikkeld zijn in 
funktie van de grond hier. Dit is een pluspunt 
in een streek waar te weinig zon is en teveel 
zuur in de bodem. Eigenlijk mogen hier geen 
Franse wijnranken staan. De EG verplicht 
ons planten aan te schaffen die immuun zijn 
tegen de druifluis, en die geënt zijn op 
Californische planten." 

CYCLUS 
Jan vertelt ons ook over de wijncyclus. 

„Na het aanplanten moet er vier, vijf jaar 
geduld geoefend worden. Eens de druiven-
ranken volgroeid wordt er in de winter ge
snoeid. In het voorjaar bij het uitkomen van 
de botten wordt er gesproeid en later volgt 
het buigen en onkruid wieden. De bodem 
wordt regelmatig gekontroleerd op de zuurte-
graad. Meststoffen worden niet gebruikt. 
Half augustus volgt de laatste besproeiing 
waarna een wachttijd van twee maand volgt. 
Vanaf half september wordt dagelijks het 
suikergehalte van het sap gemeten. Tijdens 
het rijpingsproces stijgt het suikergehalte 
één graad per dag. De pluk uiteindelijk moet 
gebeuren bij droog weer. Dit gebeurt voorna
melijk tussen 11 uur en 15 uur. Daarna volgt 

Jan Willekens heeft zich op de wijnbouw gestort. Hij is op dit ogenbiil( de 
wijnboer van het landgoed Ten Kapittel. Hij voorspelt een grote toekomst voor 
de heropleving van de Vlaamse wijnbouw. (eigen foto) 

het persen, wijn in flessen doen en dan kan 
de wijn naar de verbruiker. 

Op die 2,5 ha staan zowat 8000 wijnstok
ken. Als je weet dat elke stok per seizoen 
zeventien keer wordt aangedaan begrijp je 
dat het heel wat werk vraagt. Ondertussen 
heb ik de oppervlakte uitgebreid tot 4 ha met 
in totaal zowat 13.000 wijnstokken. Over 
twee, driejaar wordt de eerste oogst van de 
jongst aangeplante ranken venvacht. Het 
totaal levert mij nu 12 km aan ranken op. 

Normaal houdt een wijnrank tot zelfs 150 
jaar stand. Om optimaal te renderen moeten 
de ranken echter om de 25 jaar vervangen 
worden." 

TAFELWIJN 

'W<r'^</^'<r^''VW<(^-v^'<r^'<rw^t^<{^9'^^ 

é^ M^ z>~ 

10,7% 
vol. 

N.v.,_.^i ^^^^'^e/efe^a S.A. 

1988 

WriTE KAPITTEL 
GEVINIFIEERD EN GEBOTTELD OP HET 

LANDGOED - TEN KAPITTELBERG - HERSELT 0,75 1. 
BELGIË ZUIDERKEMPEN- TAFELWUN 

Het weilukken van de wijnproduktie hangt 
praktisch helemaal af van de kwaliteit van de 
druif. Als de druif goed is, vormt het geen 
probleem om goede wijn te maken, aldus Jan 
Willekens. 

Hij is echter niet te spreken over de Belgi
sche wetgeving, beter gezegd het ontbreken 
ervan. Daardoor mogen de etiketten alleen 
de vermelding ,,Tafelwijn" dragen. Eén en 
ander heeft te maken met het feit dat ons 
land valt onder het Germaans wijnbouwge-
bied, maar de keuringskommissie werkt vol
gens de Franse normen. Vandaar krijgen ze 
geen benaming „appellation" zoals bij de 
Fransen of „Predikaat" zoals bij de Duitsers 
toegewezen. 

Het produkt „De Witte Kapittel" mag er 
anders wel zijn. Het is een droge witte wijn 
met het kleinste zweempje zoet. De jonge 
wijn is niet bedoeld om te bewaren. Hoog
stens twee jaar mag hij rusten. En gegadig
den zijn er al genoeg. Heel wat horeca
bedrijven komen hun wijn op de Kapittelberg 
kopen. Ook partikulieren hebben hun weg 
naar Herselt gevonden. 

Ten Kapittelberg Is gelegen langs de 
rijksweg Herselt-Averbode. Vanaf 1 juli tot 
eind september Is de wijnschuur dagelijks 
open vanaf 14 uur. Je kan er na een tocht 
rustig genieten van de Witte Kapittel. Eind 
augustus vinden er de meerdaagse wijn
feesten plaats waarbij vorig jaar ruim 3000 
mensen aanwezig waren. 
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WIJNWEETJES 
• Wijn zegt veel over de mensen die hem 
drinl<en. De Romeinen dronken hem ijsge-
l<oeld of met water aangelengd. De Galliërs 
dronken hem puur... 

• De Romeinen onderwierpen wel de Gal
liërs maar het Gallische wijnvat haalde het 
op de Zuiderse amfoor... 

• In 1414 dichtte Jan van Merchtem: „Goet 
lant es Brabant, dat es waer... Van beemp-
den, van wigaerden, van foreesten..." 

• In de H. Schrift worden meer dan 1200 
zinspelingen gemaakt op wijn, wijngaarden 
en wijnbouw... 

• Omdat koop en verkoop van wijn voor 
taalproblemen kon zorgen en bovendien niet 
lederen geletterd was hanteerde de wijnhan
del een eigen taal. Deze was zowel in Vlaan
deren, Brabant, in het prinsbisdom Luik als 
in de wijndorpen langs de Rijn bruikbaar. De 
tekens die vooral op de inhoud sloegen 
werden met krijt aangebracht, maar ook met 
beitel en brandmerk. Ze waren eenvoudig en 
bestonden uit strepen en cirkels. 

• Het OCMW-archief van Antwerpen be
waart het rekeningenboek van Joannes 
Franciscus Schatten. Op 31 januari 1728 
maakte hij een staat op van zijn wijnkelder. 
Zijn stock noemde hij,,blijf van den wijn" en 
gebruikte daarvoor de overeengekomen te
kens. De verkochte hoeveelheden stonden 
geregistreerd onder „uyt"; de verliezen, 
door breuken en lekken, onder „laccagie". 

• Op een andere bladzijde staat het loon 
van de ,,kraenkinderen" vermeld. Deze, wel
licht eerste havenarbeider(tje)s, waren kin
deren die o.l.v. een kraanmeester in een 

Bte luararlin^Ije confix 
üec (Btomttti^tnAtnmtit i)oeinen alDerl)anDe 
b;e}>9(iea/lctt0Öen/titcten/rn IjoorOöen Der Dci(icn/beani)rn/bo(fc(^/ 

bcrgljen/mttfclrfcn/plaucpfclcnto^rcn/ljupfen/herchcn/eft 
Alücttjaitöc &tn0l;en meten fat. Ijoemcn oocfi mahen fal 

Hit m^nroctie/oin te totim aII>ccF;anQe tonnen/ oa^ 
ten/m;»pen'üachen rii biet fffjclórhc. 

C<!5(jci>;cat 3;f)aiuwcrpc» üp ^an floclaato/<BI;efaJo;fn lu 
b;ancr bpöcr Tfi./R.tofjiIjclaccn/DooitfïaenDe op on^ 

fctUciicru;ontx)rii (ictcijof onüccDcn to;en> 
fVict «Static caöe ]̂ ;cmlCjjic . 

„Die Warachtige const der Geometrijen... Hoenen oock maken sal die 
wijnroede..." Het oudste boek over het roeien van wijnvaten in het Neder
lands, voor het eerst in 1513 in Brussel uitgegeven. 

(Baissel, Koninklijke Biblloteek Albert I) 

tiedrad de kraan in beweging brachten. 
Brugge en Antwerpen beschikten als eerste 
havens over dergelijke kranen. De Spanjaar
den die toen nog niet over zo'n geavanceer
de tuigen beschikten noemden de Antwerp
se werf met de kranen „al al crana"... 

• Dat de zuidelijke Nederlanden over eigen 
wijngaarden beschikten is thans nog af te 
lezen uit tal van straatnamen. Zo zijn er 
Wijngaardstraten bij de vleet en in Brussel 
zelfs een Wijnheuvelenstraat. En hoeveel 
families noemen niet Van den Wijngaerde, 
Wijnant, Van Wijnendaele, Wijn of Wyninck? 

• Het begrip „pot-de-vin", steekpenning, is 
eveneens afkomstig uit de wijnhandel. Het 
ging daarbij om een geschenk dat bovenop 
een verkoop werd gegeven. In het begin was 
dit „apartje" een geoorloofde geste maar ze 
groeide vlug uit tot een „geschenk" met een 
reukje aan. Nu nog... 

• En tot slot is er de grijsgebruikte uitdruk
king ,,Goede wijn behoeft geen krans", maar 
de aangepaste versie van Johan Gouds
bloem is ook leuk: „Eigen wijn behoeft geen 
krans!"... 
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HET LANDSCHAP 
ONTMERGELD? 

B
RIEVEN aan de Bestendige De
putatie en hel<abinet van minister 
De Batselier bleven of onbeant
woord of lieten weinig goeds ver
hopen. Deze ontwikkeling is een 
ernstige test voor tiet jonge na
tuurontwikkelingsplan van minis
ter Kelchtermans; liet wordt kie
zen voor een ekologiscli en land
schappelijk waardevol landschap 
of voor de ekonomische belan

gen van de cementindustrie. 

Het door Jaak Gabriels ingediende ont-
grondigsdekreet uit 1984 kan de oplossing 
bieden. Het dekreet moet bijgevolg terug in 
de aktualiteit gebracht worden. 

MERGELONTGINNING~ 
De fel begeerde mergellagen situeren zich 

vooral in het Nederlandse heuvelland (pla
teau van Margraten), de grensoverschrijden
de St.-Pietersberg met o.a. plateau van Kas-
tert en de plateau's van Roosburg en Wonck 
aan weerszijden van de Jeker (zie plan). 
Mergel is de basisstof voor het maken van 
„klinker" dat als halffabrikaat venwerkt wordt 
tot verschillende soorten cement. 

De ontginningsgebieden zijn hoofdzakelijk 
in eigendom van de CBR {Cimenteries Bri-
quetteries Réunies) of van de ENCI (Eerste 
Nederlandse cementindustrie). In België 
bleef de winning van deze grondstof beperkt 
tot het Waalse grondgebied. Nu wenst de 
CBR blijkbaar ook op Vlaams grondgebied te 
ontginnen. Met dit doel voor ogen willen de 
cementbedrijven in eerste instantie 17 ha op 
het grondgebied van de gemeent^ Riemst in 
eksploitatie brengen. 

Hiervoor wordt thans aan de bevoegde 
Instantie (Vlaamse Eksekutieve) de erken
ning als ontginningsgebied aangevraagd. Dit 
is echter slechts de eerste van de vijf voorzie
ne onteigeningsfasen waarbij CBR tenslotte 
aanspraak wil maken op de volledige 330 ha 
verspreid over Riemst, Zichen-Zussen-Bol-
der en Kanne. Het is belangrijk te weten dat 
de CBR in het geheel van deze 5 fazen reeds 
55 ha in eigendom heeft. Deze gronden 
worden momenteel aan de landbouwers ver
huurd met een pachtovereenkomst voorzien 
van een industriële klausule. 

NEDERLAND-BELGIE" 
Nederland heeft reeds gekozen voor een 

versnelde afbouw van de ontmergelingen op 

haar grondgebied. Dit stelde onlangs de ex-
minister van Verkeer en Waterstaat mevr. 
Smit-Kroes in haar landelijke beleidsnota 
„gegrond ontgronden". Hierbij werd echter 
vergeten de situatie in internationaal per-
spektief te onderzoeken. Bij de raming van 
de Nederlandse behoefte wordt immers uit
gegaan van een verzekerde import van mer
gel uit België en West-Duitsland. 

Dit maakt dat de ,,ontginningsdruk" voor 
deze landen sterk verhoogt, terwijl Neder
land door het spel van de dochteronderne
mingen van mergel-import verzekerd blijft. 
Om dit mogelijk te maken werd een Belgi
sche dochter van ENCI opgericht om de 

De Limburgse Maasdorpjes 
Riemst, Kanne en Zussen drei
gen binnen middellange ter
mijn gedeeltelijk ontgrond te 
worden. De reden hiervoor is 
de aanwezigheid van dikke 
mergellagen in de ondergrond. 
Mergel vormt immers een on
misbaar bestanddeel voor de 
aanmaak van cement. 
Na de ontgrindingsproblemen 
in het noordelijk deel van de 
Limburgse Maasvallei, wordt 
nu ook het zuiden ernstig be
dreigd met grootschalige ont-
grondingen. Dit alles was aan
leiding voor het gemeentebe
stuur van Riemst om bij monde 
van VU-schepen van Leefmilieu 
Jan Peumans de noodklok te 
luiden. 

Nederlandse hoofdzetel van ,,Belgische klin
ker" te blijven voorzien. 

In Vlaanderen blijken noch de Bestendige 
Deputatie, noch de bevoegde Vlaamse over
heid enige visie op korte of lange termijn 
ontwikkeld te hebben. 

Het provinciebestuur lijkt dezelfde ,,dag-
jespolitiek" te spelen als in het felbekritiseer-
de ontgrindingsdossier. Ook de bevoegde 
Gemeenschapsminister onderschat blijk
baar de bijkomende druk op de Belgische 
kalksteenvoorraden. We voeren sinds 1977 
jaarlijks 700.000 ton klinker uit. Dit zal na 
1991 niet veranderen. Door het uitstellen van 
een duidelijk beleid zadelt de bevoegde 
overheid het lokaal bestuur op met de huidi
ge problemen. 

Ingang tot de mergelgrot van Zichen-
Zussen-Bolder waar zich in 1958 een 
dramatische ramp voordeed. Als men 
het gulzige CBR laat begaan liggen 
Riemst, Ziehen en Kanne (zo'n 
330 ha) er over enkele jaren helemaal 
uitgemergeld bij... (foto M. ceis) 

GEWESTPLANNEN 
Eksploitatie van de Limburgse gronden 

kan enkel indien het gewestplan Tongeren-
St.-Truiden gewijzigd wordt. Het overgrote 
deel van dit gebied is echter landbouwgrond 
met uitzonderlijke waarde. De afzetting van 
de fijnkorrelige loss garandeert hier hoge 
rendementen. 

Het afgraven van het plateau van Kastert 
heeft nog grotere gevolgen voor natuur en 
landschap. Dit plateau werd immers om 
landschappelijke en ekologische redenen als 
natuurreservaat en natuurgebied ingekleurd. 
Tevens werd het Limburgse deel als be
schermd landschap gerangschikt. 

Het verleden leert ons echter dat de groe
ne gewestplanbestemmingen geen zeker
heid op termijn kunnen garanderen. Op dit 
vlak wegen de ekonomische redenen vaak 
zwaarder dan het landschapsbehoud. 
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GEMEENTELIJK 
STANDPUNT 

De gemeente Riemst zal zich, zoals in het 
verleden reeds herhaaldelijk gebleken is, 
volledig verzetten tegen het ontginnen van 
zowel het Plateau van Kastert als van het 
Plateau van Roosburg. Voor haar is het 
duidelijk dat de beloofde herinrichting van de 
groeve zeker niet in verhouding staat met de 
verloren natuurwaarden. 

Verder is het onverantwoord dat uitsteken
de landbouwgronden opgeofferd worden ter
wijl de cementlndustrie op Luiks grondge
bied nog een reservezone van 239 ha bezit 
met een potentiële voorraad van 80 miljoen 
ton. Te meer dat 70 % van deze mergel 
bestemd is om de Nederlandse mergel te 
bevoorraden. 

Bovendien is Zuid-Limburg een typisch 
agrarisch gewest. Dit maakt dat de land-
bouwsektor, samen met toeleveringsbedrij
ven en verwerkingsindustrie, heel wat ar
beidsplaatsen vertegenwoordigt. Tevens kan 
de vraag gesteld worden hoe de kleine 
dorpjes zoals Zussen nog leefbaar kunnen 
blijven als er tot enkele meters van de huizen 
graafwerken en ontploffingen plaatsheb
ben? 

Naast landschappelijke aantasting komt 
hierdoor ook de leefbaarheid van enkele 
Zuidlimburgse dorpjes ernstig in het ge
drang. 

ONTGINNINGSDEKRElT 
Voor de gemeente Riemst is het duidelijk. 

De ontginningszone moet beperkt worden in 
ruimte en tijd. De jaarlijks te ontginnen hoe
veelheid moet strikt beperkt worden. 

Ook belet het dieper graven in de bestaan
de eksploitaties dat telkens nieuwe gebieden 
moeten aangesproken worden. Gelijktijdig 
dient het onderzoek naar vervangende pro-
dukten gestimuleerd te worden. 

Teneinde te komen tot een definitieve 
regeling stelt de gemeente een ronde tafel
gesprek met alle betrokken partijen op het 
niveau van de overheid voor. 

Maar veel problemen kunnen reeds opge
lost worden door het voorstel van dekreet 
betreffende de ontgrondingen van Jaak Ga
briels terug bespreekbaar te maken. Dit 
dekreet uit 1984 lieeft immers nog niets van 
haar inhoudelijke of aktuele waarde verloren. 

Ook wordt de ontgrindingsproblematiek 
een ernstige test voor het natuurbehouds-
plan van Gemeenschapsminister Kelchter-
mans. In de idee om op deze manier van 
grote landschappelijke entiteiten een stevige 
hoofdgroenstruktuur uit te bouwen neemt 
het plateau van Kastert een centrale plaats 
in. Meteen zal duidelijk worden in welke mate 
er daadwerkelijk uitvoering gegeven wordt 
aan geformuleerde beleidsintenties. 

P.H. 

SITUERING 
DER KRIJTLAGEN 

L C G E H D C • +.+++ Land&gtem. 
PeJLuneXen kAA-j-ttagen 

ttmmm Kanaat 

^=^=» Hoaó 

RUIMTEVRETERS IN 
DEKLAS 

Natuurreservaten en de Jeugclt>ond 
voor Natuurstudie stelden een eerste 
edukatief projekt Ruimtevreters samen. 
Het betreft een lessenpakket voor de 
derde graad (5e en 6e leerjaar) van het 
lager onderwijs en belicht de Ruimtelij
ke Ordening. 

Uitgangspunt voor dit projekt is de 
vaststelling dat in Vlaanderen nog 
slechts 10 % aan groene bestemmin
gen overblijft. Van deze 10 % heeft 
bovendien maar een klein deel bijzon
der ekologische waarde. De overige 90 
% worden ingenomen door landtüouw, 
woonuitbreidingen, industrie en rekrea-
tie... Deze „harde" bestemmingen be
dreigen steeds meer de overgebleven 

natuunwaarden. Het zijn... „Ruimtevre
ters". 

Dit idee wordt door middel van taken 
en spelmogelijkheden aan de leerlin
gen overgebracht. Het projekt Ruimte
vreters laat de kinderen toe hun eigen 
omgeving kritisch te bekijken. Op deze 
manier worden ze op een speelse ma
nier gesensibiliseerd voor de proble
men met betrekking tot de ruimtelijke 
ordening en het natuurbehoud. 

Voor inlichtingen en het bestellen 
van het lessenpakket (5 postzegels van 
14 frank toevoegen) kan u terecht bij: 
Natuurreservaten (Dirk Bogaert), Kon. 
St. Mariastraat 105 te 1030 Brussel. 

(P-h.) 
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VEEL GEBLAAT EN 
WEINIG WOL 

„Met het milieu zie ik tiet minder somber 
is: de natuur heeft een toekomst, omdat ze 
business is geworden. De boom is business 
geworden, dus de tmom heeft toekomst. Als 
je de juiste brieven weet te schrijven, kun je 
er nog fantastische subsidies voor krijgen 
ook." 

Herman van Veen 

T
WEE weken geleden waren wij 
ergens tussen Lier en Mechelen 
bij een milieugroep te gast voor 
een lezing over biologisch ver
antwoord tuinieren. Meer dan 
een halfuur had een goed ogen
de en welbespraakte schepen 
van Milieu nodig om daar vooraf 
te vertellen wat reeds gebeurde 
en nog te gebeuren stond om 
het groen nog groener en het 

water nog natter te maken dan het reeds was 
in zijn gemeente. 

Over drijfmest en de tonnen giftig spul dat 
lustig verspoten en verstoven werden door 
de gangbare beroepstulnbouw ter plaatse, 
werd schroomvallig gezwegen. Een politikus 
pleegt nu eenmaal geen politieke zelfmoord.. 

VERANTWOORDELIJK-
HBD 

Het is opvallend dat de jongste tijd op radio 
en TV door het nationale en het gewestelijke 
beleid sterk aangedrongen wordt opdat de 
gemeenten inzake milieu in eerste instantie 
hun verantwoordelijkheid zelf zouden opne
men.. 

Wij kunnen daar best inkomen, want zo
lang de gemeenten met zelf hun volle verant
woordelijkheid willen dragen, hebben ze niet 
het morele recht te kankeren op het in 
gebreke blijven van het nationale en het 
gewestelijke beleid. Van de andere kant zien 
wij dit allemaal eerder als een wederzijds 
afschuiven van eigen verantwoordelijkhe
den. 

Het is nu wel zo dat in de meeste gemeen
ten uiteindelijk toch iets gedaan wordt om de 
totaal verknoeide boel wat op te kalefateren. 
Men beseft al te goed dat er hoognodig wat 
moet gebeuren, liever zeer veel, maar tot vrij 
kort was dit bijna onbespreekbaar in de 

meeste kolleges van burgemeester en sche
penen. Wij willen zelfs grif aannemen dat de 
meeste schepenen van Milieu het goed be
doelen, maar vrezen dat er heel wat zinnige 
voorstellen, voor zover die aan bod kunnen 
komen, vriendelijk tot hautain worden weg
gewuifd in de betrokken kolleges. 

KORDATERE AANPAK" 
Het is duidelijk dat heel wat milieuproble

men niet beginnen, noch eindigen aan de 
gemeentelijke grenzen. Het allerminste wat 
een gemeente kan doen is een volledige 

fc'*!iJ*M4S«'«i!«WSSSSf;¥aSS.' 

Het overkwam me op een van 
de tienduizenden vergaderin
gen die in ons Vlaanderenland 
ten beiioeve van de redding 
van liet hopeloos verkwansel
de milieu gehouden worden. Ik 
betrapte er mezelf op dat ik de 
„uitgenodigde" beieidsman 
wou opjutten met het intussen 
afgezaagde deuntje dat de mi
lieuproblematiek „politiek bij
zonder gevoelig ligt", 
ik werd meteen zo bokkig op 
mezelf, dat ik veel zin kreeg om 
tegen eigen schenen te stam
pen, wat in de praktijk niet zo 
handig is. Het enige wat ik nog 
kon doen, was het vaste besluit 
nemen dergelijke zoetsappige 
vergaderingen links te laten, 
om mezelf, althans op dat vlak, 
niet meer te kompromiteren. 

dokumentatle aanleggen over de kleine, mid
delgrote en zware vervuilers. In een volgen
de faze worden de betrokkenen aangespro
ken, om hen te verzoeken mede te delen wat 
ze inzake lozingen en uitstoot willen verbete
ren en binnen welke termijn. 

Het gaat hier dus voorlopig niet om proces
sen-verbaal of dreigingen, maar gewoon die 
mensen een redelijke kans geven om water, 
bodem, lucht en voedsel minder tot met te 
bevuilen. 

Het is duidelijk dat de milieudienst en de 
mllieuraden die personen en bedrijven willen 
bijstaan metterdaad én met goede raad. 

In die dokumentatle, die ter inzage moet 
liggen van alle gemeentenaren (desnoods 
langs het gemeentelijk kontaktblad om) moet 
vermeld worden waarom vervuild wordt; de 
intensiteit ervan; of dit wel écht nodig is en 
welke alternatieven in het vooruitzicht ge
steld worden. 

Het is klaar dat iedere persoon of bedrijf 
binnen een te bepalen tijd, duidelijke teke
nen van beterschap moet geven. De ge
meentelijke bevoegdheid is terzake vérstrek
kender dan het beleid zelf durft vermoeden. 
Indien heel wat gemeentebesturen op dit 
vlak een schitterend, uitgebreid en vooral 
volledig en gedurfd palmares weten voor te 
leggen, zou dit een sterke stimulans zijn voor 
de gewestelijke en nationale besturen. 

MOED! 
Wij menen dan ook dat de mensen, die in 

de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het 
dagdagelijks beleid, in deze geen verstek 
mogen laten gaan. Desnoods moet tegen 
een bepaalde hardleerse kleine groep on-
slmpatiek overkomende maatregelen geno
men worden. Dat onze politici hierbij niet 
vergeten dat moed, vooral dan politieke 
moed, op alle vlakken uiteindelijk rendeert... 

Het gaat hier minder om wat reeds venve-
zenlijkt werd, maar om het oneindig vele dat 
nog hoogdringend moet gebeuren I 

Rik Dedapper 
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EEN RUSSISCHE RAMPENFILM 

#• 
mmA 

Na Tschernobyl... verschillende bomen sterven af. Andere worden dwergboompjes of nemen reuzenafmetingen 
aan. Deze eikenbladeren zijn vervormd. De Moskouse geleerde Vladimir Sherchenko verzamelt ze. „De loop der 
natuur is verstoord", aldus Sherchenko. (bron oie zeit) 

Het ongeluk met de kernreaktor in Tsjerno-
byl, eind april 1986, inspireerde de Duitse 
schrijfster Gudrun Pausewant om het boek 
De Wolk te schrijven De tegenstrijdige ver
klaringen van de regenng en vooral de talrij
ke pogingen om de gemoederen te sussen, 
pnkkelden haar om te vertellen wat er alle
maal kan gebeuren als een dergelijke supe-
ratoomramp m Duitsland plaatsvindt 

De vertaler Ernst van Altena heeft de 
superatoomramp op zijn beurt dan weer 
ergens m Nederland gesitueerd, om op die 
manier het reële, maar angstaanjagende 
gebeuren letterlijk dichter bij de nederlands-
talige lezer te brengen Het hard en meedo
genloos boek werd in Duitsland bekroond 
met de Deutsche Jugendliteraturpreis 1988 
en kreeg dit jaar m Vlaanderen een Boeken-
welp, terwijl de verkoop gestadig doorgaat 

NAAR CANNES? ~ 
Het IS blijkbaar zo dat de aanblik van het 

verwoeste Tsjernobyl nog op vele netvliezen 
hangt en dat het geluid van de ramp nog 
steeds m vloedgolven over Europa waart 
Het bulderende geweld van de brandende 
koeltoren, de wegen gevuld met verschnkte 
vluchtelingen, spookverschijningen in anti-

stralingspakken, zullen weidra ook op het 
bioskoopscherm te zien zijn, in de Russische 
film Raspad De regisseur Michael Belikov is 
op dit ogenblik in Amenka bezig met de 
naproduktie, want hij wil de film zijn premiere 
laten beleven op het Cannes Film Festival in 
mei HIJ werkt onder hoogspanning om tot 
een betere geluids- en filmkwaliteit te komen, 
om daardoor uiteraard ook de kommerciele 
waarde van de film op te drijven De Russen 
zijn gretig ingegaan op het Amenkaans voor
stel en leggen nu op de Skywalker Ranch 
van filmtycoon George Lucas de laatste hand 
aan een film, die wel eens filmgeschiedenis 
zou kunnen schrijven 

„Als we deze film over Ts]ernobyl in het 
jaar van de ramp hadden gemaakt, zou het 
om een propagandafilm zijn gegaan", zegt 
de Oekrainse regisseur H/lichael Belikov, 
,,met een heleboel leugens en zeker geen 
enkele mogelijkheid om er iets aan over te 
houden" Met grote stelligheid kan worden 
gezegd dat ook deze Amerikaanse konnektie 
er dan met zou geweest zijn 

De meesten die bij de film betrokken zijn, 
woonden op het ogenblik van de ramp m 
Kiev, hoofdstad van de Oekraïne Enkelen 
verloren familieleden en vrienden aan de 
straling Belikov, woedend om het verstop
pertje spelen van de overheid, schreef een 

aantal sketches gebazeerd op eigen erva
ring, weer anderen heeft ie van horen zeg
gen Het verfilmen van Raspad begon op de 
derde verjaardag van de ramp, met de hulp 
van een ongewoon hoge subsidie 
21 000 000 fr , en met de toestemming om in 
Kiev en Pnpyat — een stadje waar de werklui 
uit Tsjernobyl huisden — en in de kerncen
trale te filmen 

DE TOESTAND NU ~ 
Drie jaar na de superatoomramp werd er 

dus begonnen, op het ogenblik dat de natuur 
nog steeds bezig was zich te herstellen Het 
dodental was reeds boven 250 gestegen, 
meer dan 100 dorpen werden omgeploegd 
en meer dan 500 andere wachtten nog op 
evakuatie Duizenden leefden nog op be
smette bodem en aten en dronken radioak-
tieve voeding Kinderen waren gevangenen 
in eigen huis Drie jaar na de feiten was het 
lekenenen van een kaart waarop het getrof
fen gebied als ,,onbewoonbaar verklaard" 
staat aangegeven bijna het enige wat men 
had gedaan 

Als Raspad Cannes haalt, wordt het waar
schijnlijk een film om naar uit te kijken Of 
blijven we met onze kop m het zand steken' 

Momos 
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Op een dag nam opa me mee naar het 
ASLK-kantoor. "Meisje" zei hij, "als je later mooie 
jurkjes wil, spaar dan nu al op zo'n boekje." 
Hij gaf' n man 500 F en die sloeg keihard' n stem
pel op m'n nieuwe boekje. 

Vandaag zijn we jaren verder en kan ik 
inderdaad mooie jurkjes kopen Omdat ik nog 
steeds m' n ASLK-boekje heb. Waar de fiskus niet 

mag in meekijken zolang er geen miljoen opstaat. 
De ene goeie raad is de andere waard. Dus 

zei ik vorige week: "Opa, stap eens binnen bij de 
ASLK, daar kun je voor al je lopende geldzaken 
terecht: zichtrekenmg, cheques, bankkaart, 
credit-card . Da's makkelijk en er zijn overal 
agentschappen Je hoeft nooit ver te lopen." 

Hij belde me gisteren vanuit Tahiti. Om te 



zeggen dat die kaarten inderdaad praktisch zijn. ^ H ^ ^ H I I ^ F ^ ^ ^ I 
« Opa blijft dus niet bij de pakken zitten en A A ^ ^ ? I Wm B P S ^ 
f gaatmetz'n tijd mee. Net als de ASLK. M M ^ ^ ^ I ^^k. W\ • 
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IN DIE 125 JAAR HEBBEN WE GEEN MINUUT STILGESTAAN. 



ADVERTENTIE 
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— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan51 • 1511 HUIZINGEN 

tel 02/360 20 40 
Kantooruren 912-15-18 (zaterdag 1012) 

Waar Vlamingen meer dan thuis zi|n 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER — 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINT-
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20,35 

ADVERTENTIE 

Bi| ons bent u thuis 

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

Zondag open van 1030 tot 18 uur - Dinsdag gesloten - Andere dagen open van 930 tot 19 uur 

Houtzageri j 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

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

054-33 11 49 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 
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„NEW BOOKS FROM 
FLANDERS n 

G
EVAT in een vierkleurenomslag 
van tekenaar Koen Fóssey 
brengt de brochure New books 
from Flanders het nieuwe aan
bod van Vlaamse jeugdlitera
tuur naar het buitenland. De 
brochure begeleidt de Vlaamse 
uitgevers op hun stand tijdens 
de Bologna Children's Book 
Fair. 

Zij is een Initiatief van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, in 
samenwerking met de Vlaamse uitgevers
vereniging en het Nationaal Centrum voor 
Jeugdliteratuur. Daarin vindt de aandachtige 
lezer dat Geen meiden aan boord van staat
sprijswinnaar Johan Ballegeer binnenkort in 
het Duits zal te lezen zijn, dat Waar de zon 
ondergaat (Boekenleeuw 1989) van Ron 
Langenus zijn Ierse première zal beleven, 
dat Detty Verreydt en Etienne Bruneel hun 
Waddel weldra Duits zal spreken en dat Het 
Bereboek van deze laatste in het Engels 
verkrijgbaar is. 

VOOROORDELEN ~ 
De stand geniet sinds enkele jaren steun 

van het ministerie, daardoor oogt ook het 
uitzicht fraai en zeggen vele buitenlanders 
dat, indien er een prijs voor de mooiste stand 
moest zijn, deze zeker zou worden wegge-
kaapt door Vlaanderen. En terecht. 

Dit jaar was de ingenomen oppervlakte 
weer iets groter en op Standaard Uitgeverij 
na, ook volledig Vlaams wat betreft kapitaal. 
Sinds de Taalunie de Nederlandse uitgevers 
subsidie onthield als er geen samenwerking 
met Vlaanderen was, is deze er uiteindelijk 
gekomen. Ze zitten nu rug aan rug — Vlaan
deren en Nederland — en wat op samenwer
king lijkt, is het eigenlijk niet. Want in Neder
land wordt met lede ogen gekeken naar de 
Vlaamse groei en de Vlaamse uitgevers 
merken dan ook dat ze bij buitenlandse 
uitgevers soms op die vooroordelen stoten, 
die hen door de Nederlanders worden inge
blazen. Dat sommige Vlaamse uitgevers 
nogal slordig met het Nederlands omsprin
gen mag niet ontkend, maar dat geldt zeker 
niet voor allemaal, dat er stuntelig wordt 
uitgegeven is ook maar voor een klein deel 
geldig. 

Dat het echter moeilijk is om met de 
noorderburen samen te werken, bewijst de 
uitnodiging tot de receptie gegeven door de 
Taalunie. Volledig verzorgd door de Neder

landse uitgevers vermeldt dit drukwerk enkel 
het standnummer van de Nederlandse uitge
verijen en werd het Vlaamse ,,vergeten". 
Wat enkele Vlaamse uitgevers de opmerking 
ontlokte dat ze de volgende keer gewoon 
ergens anders willen staan, zover als moge
lijk van die Nederlanders, die het toch niet 
goed met hen voorhebben. 

Wie dacht dat de Antwerpse 
Boekenbeurs het grootste 
feest voor de Vlaamse uitge
vers is, heeft verlceerd gedacht. 
Deze eifdaagse orgie van ver
kopen, weegt niet op tegen de 5 
dagen Frankfurter Buchmesse 
en de 4 dagen Bologna Flera 
del Libro per ragazzi, waar de 
uitgevers klanten zijn die op 
zoek gaan naar wat Vlaanderen 
later in vertaling zal lezen. 
Het pure genot van de ontdek
king, van dat boek waar nten 
van denkt dat het én goed én 
verkoopbaar is, frist voor- en 
najaar op. Ook dit jaar trokken 
de Vlaamse kinderboekenuit
gevers in trosjes naar Bologna. 
Ze streken neer, reden aan, 
spoorden in. En voor enkelen 
van hen was het ook dé gele
genheid om hun eigen produk-
ten aan de buitenlandse man of 
vrouw te slijten. Dit gaat tegen
woordig iets gemakkelijker, 
dankzij het pionierswerk van 
de uitgeverijen Lannoo, Info
dok, De Vries-Brouwers en 
vooral Ciavis; maar de overpro-
ducerende buitenlanders blij
ven een harde noot om te kra
ken... 

WHAT DO YOU MEAN, 
LOW COUNTRIES? 

De receptie — die tussen haakjes totaal de 
mist inging — kwam er, omdat de Taalunie in 
laatste instantie een voorgenomen boekje 
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over de verschillen en de overeenkomsten 
tussen Vlaanderen en Nederland afkeurde, 
omdat er te weinig tijd aan kon besteed 
worden. Het had bijvoort)eeld de bedoeling 
aan de buitenlanders duidelijk te maken dat, 
wanneer ze auteursrechten verkopen voor 
the Dutch rights dit ook voor Vlaanderen 
geldt en als er over Flemish wordt gesproken 
het hier om Nederlands gaat en niet om een 
dialekt of een andere taal. (Alhoewel Neder
landers dat wel eens beweren, maar dat 
heeft hoofdzakelijk ekonomische redenen 
als basis). Eén taalgebied dus, dus ook één 
markt. 

In het drukwerk zou ook het historisch 
kader worden uiteengezet, zodat onweten
den bijvoorbeeld te weten zouden komen dat 
de Zuidelijke Nederlanden in 1713 een Oos
tenrijks ,,gewingewest" (dixit Jacques Doh-
men — uitgever bij Querido-Amsterdam) 
werden en dat België zich in 1839 (dixit 
diezelfde Dohmen) losmaakte van Neder
land... 

Misschien moet dit boekje maar zo snel 
mogelijk worden aangemaakt, om vanuit het 
wingewest Vlaanderen naar Nederland te 
worden gezonden. 

ANDERSEN 1990 ~ 
Het miezert die morgen. Marktkramers 

stallen hun waar uit. Ik loop naar de Fiera om 
de prijsuitreiking van de H.CAndersen-prijs 
bij te wonen. 

Dit jaar is de Noorse auteur Tormod Heu
gen de winnaar van deze prijs voor het 
kinderboek, terwijl Lisbeth Zwerger dezelfde 
prijs voor de illustratie krijgt. Miep Diekmann 
die was genomineerd, moet nog een jaartje 
wachten, evenals Max Velthuijs. Waarom er 
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geen Vlamingen genomineerd zijn? Er kon 
blijkbaar geen konsensus worden gevonden 
tussen Franstaligen en Nederlandstaligen in 
België, zodat wij gewoon werden uitgesloten 
van een der belangrijkste prijzen op wereld
gebied. 

Winnaar Tormod Haugen is nog niet ver
taald in het Nederlands, maar dat zal nu wel 
veranderen. Aihoevrel, waarom zou het? Zijn 
zwaar op de handse, literaire boeken konden 
in het verleden geen uitgever overtuigen en 
die prijs maakt zijn boeken niet beter. De 
Oostenrijkse Lisbeth Zwerger illustreert 
hoofdzakelijk met inkt en waterverf en heeft 
een eigen stijl die het over heel de wereld 
goed doet. Vooral door het illustreren van de 
bekende sprookjes verwierf ze faam. 

REZULTATEN 
Na een beurs wordt naar rezultaten ge

vraagd. Maar dat blijft in het geval van 
verkopen van auteursrechten en ko-edities 
met buitenlandse uitgevers een moeilijke 
zaak. Ten eerste heb je het feit dat vele 
buitenlandse uitgeverijen géén lektor Neder
lands hebben (Bij Hachette ligt bijvoorbeeld 
reeds meer dan één jaar een boek van 
uitgeverij Infodok, omdat deze Parijse uitge
verij niemand heeft om het boek te lezen). 
Tweede feit is dat weinig Vlaamse uitgeverij
en over voldoende financiële middelen be
schikken om zelf projekten op te zetten in 
vierkleurenreprodukties. De meesten zijn 
dan ook in Bologna om te kopen en daardoor 
kun je soms ook verkopen. Ruilhandel bij
voorbeeld. Als jij één auteur van mij koopt, 
koop ik er drie van jou. Maar Bologna is 
vooral rezultaten op langere afstand. De 
uitgeverijen die reeds meermalen Bologna 
(én Frankfurt) bezochten, halen er meestal 
ook de beste rezultaten, want nog steeds 
koopt en verkoopt men gemakkelijker van en 
aan mensen die reeds een aantal jaren 
meelopen in het vak. 

Infodok haalde slechtere verkooprezulta-
ten, maar kocht zich zeker enkele bestsel
lers, zegt verantwoordelijke Jos Baeckens. 
Door De Vries-Brouwers werd geprobeerd 
drie projekten te verkopen, maar naast een 
aantal opties is er nog geen konkreet rezul-
taat te melden. Davidsfonds slaagde enkele 
goede aankopen, maar verkopen moet nog 
komen, alhoewel er goede hoop is om het 
vorig jaar vertaalde boek van Els Beerten: 
Een buik om in te kruipen ook aan andere 
landen dan Duitsland te slijten. Facet kocht 
zich enkele schitterende prentenboeken, 
waaronder een erg gegeerd van Magaret 
Mahy, dat uitstekend is geïllustreerd door 
Jean en Mou-sien Tseng. Dezelfde uitgeverij 
venwierf A place of lions van een debuteren
de Engelse auteur, over Afrika en de ver
schrikkelijke ivoorjagers, een boek dat waar
schijnlijk over de hele wereld een bestseller 
zal worden. Loempia had zijn Lava in de 
aanbieding, maar er wordt gewacht. Bij Cla-
vis zullen er meerdere ko-produkties uit de 
bus komen en weer eens zullen Vlaamse 
illustratoren en auteurs een buitenlands suk-

De aanbevelingsbrochure van de Vlaamse jeugdboeken gevat In een prettige 
omslag getekend door Koen Fossey, winnaar van de Boekenpauw '89. Een 
Vlaamse illustrator die in Bologna niet misstond tussen de beste wereldillu
stratoren. 

ses kennen, dit in het zog van Gerda den 
Doven die met IJsjes reeds een Franse en 
Engelse editie beleeft. 

Het gaat dus goed met het Vlaamse jeugd
boek en dat is vooral te danken aan de 
professionele aanpak van de uitgevers. Eni
ge hulp wordt geboden door het Nationaal 

Centrum voor Jeugdliteratuur en het ministe
rie van de Vlaamse Gemeenschap die met 
financiële en logistieke steun over de brug 
komen. Nu zou er nog en vaste Boekenprijs 
en leengeld moeten komen. 

Memos 

ALLES GOED MET 
VLAAMS JEUGDBOEK? 

„Met tiet kinderboek gaat tiet goed, 
dank u. Ik vertel niets nieuws als ik dat 
beweer. Kinderboekenuitgevers doen 
goede zaken, meldt de VBVB. Tussen 
1983 en 1988 is tiun aandeel in de 
markt met 48 % gestegen." 

Zo opent het Nationaal Centrum voor 
Jeugdliteratuur haar jaarverlag 1989. 

Optimistische geluiden overal. Maar 
wat is er van waar? Echt cijfermateriaal 
om die 48 % te staven is er nergens 
voorhanden, omdat in Vlaanderen veel 
uitgeverijen hun cijfers nog beter bewa
ren dan de staat haar geheimen en je 
uit balansen nauwelijks iets kunt opma
ken. 

Maar er zijn de signalen. De titelpro-
duktie is stijgend. Er is het — groeiend 
— aantal kinderboekenwinkels en er is 

de grotere oppervlakte die door de 
grote(re) boekhandel wordt ingeruimd 
voor het kinder- en jeugdboek. 

Er is ook de aanwassende vertaalbe-
reidheid van het Vlaamse kinderboek 
en dat wijst enkel op de stijgende 
kwaliteit zodat er zelfs in grote taalge
bieden, zoals Frankrijk, Duitsland, En
geland en Spanje nu ook Vlaamse 
auteurs in vertaling te vinden zijn. En
kele jaren geleden was dat nog een 
utopie. 

De aandacht die de Vlaamse pers 
aan het kinderboek schenkt venwijst 
ook naar de ekonomische belangrijk
heid van de sektor, die het de volgende 
jaren moeilijk zal hebben die verwach
tingen in te lossen. Maar Vlamingen 
zijn nu eenmaal koppige werkers, dus 
het zal allemaal wel loslopen. 
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DEKREUNERS:HIEREN 
Wat Clouseau nu ervaart is enigszins ver

gelijkbaar met wat de Lierse Kreuners een 
kleine tien jaar geleden overkwam, zij het 
dan dat Clouseau vooral meisjes van 13 tot 
18 aanspreekt, tenwijl de Kreuners meer een 
pgo-dansend rockpubliek van 16 tot 25 én 
ouder bereik(t)en. Dit dank zij eerst de roc-
krally 78, waar ze een finaleplaats wegkaap-
ten, en de singeltjes ,,Nr. 1 " en „Oh nee" de 
aanloop waren naar drie geslaagde én suk-
sesvolle elpees (bij WEA), waarbij de derde 
,,geen Alpen" zelfs goud haalde. Na zeven 
vette jaren was er een groepswijziging die 
ook de klank verzachtte. De plaat „De dans 
der onschuld" was mooi maar werd niet hét 
meesterwerk waarop de fans wachtten. Her
bronnen was de boodschap. 

Walter Grootaers' jeugdliefde voor Chris 
Lomme was de opgemerkte aanloop (samen 
met zomerrock-presentatiewerk en als Derde 
Wijze op de BRT-TV) naar de negentiger 
jaren. Met de singel ,,lk wil je" vonden zij het 
verhoopte sukses terug. Zopas verscheen 
aansluitend de elpee „Hier en nu", en de 
Vlaamse popliefhebbers (van toen en nu) 
zullen in hun nopjes zijn, omdat ze sterk aan 
de klank herinnert van de vorige drie. Ander
zijds klinkt de plaat naast de ,,powerpop" 
van hedendaagse Vlaamse groepen Noord-
kaap (rockrally winnaars '90) en Gorki heel 
aktueel (uit bij WEA). 

Naast de twee voornoemde recente sin
gels, die de plaat zowat inleiden, zijn er twee 
nummers die in „Vlaamse blues"-vorm ge
goten ergens doen danken aan Bram Ver
meulen: met ,,Radio" en op de ommekant 
„Nu of nooit" weetje dat Walter en kornuiten 
nog veel meer in hun mars hebben dan 

„De Kreuners" in '83, toen wellicht de populairste groep in Vlaanderen. 
Sindsdien wijzigde de samenstelling én de klankkleur van de band. Ze werken 
nu, en blijkbaar met sukses, aan een come-back. (toto F. De Maitre) 

rockende popsongs over liefdesperikelen en 
relatievorming. Na zeven jaar zoeken kun
nen ze nog heelwat kanten uit! Inmiddels is 

,,Hier en nu" dé Vlaamse plaat van het 
moment. 

S.D. 

COUNTRY MUSIC MASTERS '90 
De vele liefhebbers van country-muziek 

kunnen volgend weekeinde terecht in de 
Brusselse Ancienne Belgique, waar tussen 
10 en 19 uur de selektiesen finale plaatsvin
den van de jaarlijkse countrywedstrijd, die 
onze afvaardiging aanduidt voor de grote 
Europese finale op zaterdag 14 juli e.k. nabij 
het Zwitserse Bazel. Tien inlandse groepen 
werden uit het aanbod geselekteerd, en 
treden dus zondag 29 april op een rijtje aan. 

Het zijn (na loting van volgorde) de Young 
Birds, de Double Dynamic Band, Texas Pri
de, (en na een korte pauze) zanger Andrew, 
de Snails Band, en de Leuvense Bart Her
man met zijn Bandana Band. Afsluiters zijn 

de Antwerpse Rawhide, die ons land eerder 
mochten vertegenwoordigen met gospel en 
bluegrass, Mike Shannon en Friends, Cali
fornia Sunrise en Brian Hunt. 

De winnaar mag na een avondprogramma 
(met ondermeer zangeres Susan Baker — in 
Linda Rondstadt-stijI — en Johnny Tiger met 
zijn Red River Band) de festivalavond afron
den, en krijgt kontrakten voor optredens op 
de Gentse Fleste en het Brugville-festival bij 
Charleroi. 

Euro Country Music Masters '90 wordt 
later langs verscheidene TV-stations uitge
zonden. 

VOLKSMUZIKANTEN-
TREFFEN 

Van 1 tot 4 juni e.k. richt Herman Dewit van 
't Kliekske een Pinkster-reunie in voor volks
muzikanten in ,,Uidekry" aan de Bronnen-
weg 2 te Gooik. Met groepen uit binnen- en 
buitenland, een muziekmarkt en een volks
muzikanten-treffen (vrijdag 1 juni). Zaterdag 
worden blok- en fuiferfluiten gemaakt en 
kleindansen aangeleerd, en 's avonds is er 
volksbal in zaal Familia met groep KadrII. 
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DANIEL LANOIS TIJDLOZE SNOECKS 
FOLK MET „ACADIE Jï ))' 

In januari jongstleden startte de Canadese 
zanger-liedjesschrijver én producer Daniel 
Lanois het eerste deel van zijn Europese 
rondreis, die hem op 2 februari ook naar de 
Brusselse Ancienne Belgique bracht, waar 
een kleine 1500 folkliefhebbers hem entoe-
siast onthaalden, en volop genoten van een 
reeks sobere, soms eigenzinnig zwevende, 
dan weer leuke en pittige folky zelfgepende 
liedjes. Op 8 februari rondde hij dan voorlo
pig af met een uitverkochte Royal Festival 
Hall te Londen. Fervente fans kunnen op 23 
april naar de Sebastopol te Rijsel, op 24 naar 
de Parijse Olympia (!) of volgende dagen 
naar Rennes, Bordeaux en Montpellier, 
waarna hij Spanje en Zwitserland aandoet. 

Bij ons is hij voor het grote publiek een vrij 
ongekende naam, maar de topartiesten van 
het moment kennen hem reeds enkele jaren: 
halfweg tachtig werkte hij met Martha en de 
Muffins, Brian Eno en John Hassell in Enge
land. Grote namen als Peter Gabriel, Robbie 
Robertseon (ex-The Band), en zelfs de Ierse 

topgroep U-2 vroegen hem als producer, 
volkszanger Bono overtuigde Bob Dylan, die 
in een doodlopende hardrockstraat zat, en 
het resultaat was de recente „No Mercy"-
elpee. Dylan's beste plaat sedert,,Blood on 
the tracks", 15 jaar geleden! Maar Daniel 
Lanois bleef in hart en nieren een muzikant 
en liedjesschrijver, en met zijn broer nam hij 
in een eigen studiootje liedjes op die door de 
buitenwereld mochten gehoord worden, en 
waarop heelwat voormelde bekende namen 
uit dankbaarheid meespeelden. Het is een 
schitterende luisterplaat geworden (uit bij 
Warner Bros.) met het meest brede muziek-
palet dat zijn Canada en het aanvenwante 
Louisiana te bieden heeft: van het tweetalige 
,,Jolie Louise" en „O Marie" over zweverige 
70-er-foik (cfr. James Taylor) en country-
getinte ,,Stormy sky" naar de popballada 
„Hawkwind" en een zeer eigenzinnige folk
song „Amazing Grace", gezongen door nie
mand minder dan Aaron Neville! 

S.D. 

TOLSTOI MOEST HET WETEN 
Als het voormalige stalinistische staats

hoofd van de DDR Erich Honecker toch ooit 
nog zijn verdiend proces zou krijgen, dan zal 
in de akte van tieschuldiging zeker staan 
„uitingen van overdreven lukse". Wij zouden 
hem alleszins van één aspekt daarvan vrij
pleiten. Hij heeft namelijk de treinwagon 
Anna Karenina laten bouwen: een volmaakte 
rekonstruktie van een lokomotief uit de twin
tiger jaren (met moderne aandrijving welis
waar), met daaraan een salonrijtuig voor vier 
passagiers en vier man personeel. De inrich
ting in autentieke retro-stijl is zo luksueus dat 
de wagons van de legendarische Orient 
Express er derde klasse bij lijken. 

GEHEEL DE UWE... ~ 
Honecker en zijn hofhouding zullen het 

treinjuweel wellicht uitsluitend voor eigen 
genoegens gebruikt hebben. Maar ja, abso
lute macht en korruptie, dat kennen we. Nu 
staat de Anna Karenina in Moskou en wordt 
ingezet voor eksentrieke toeristen met liefst 
veel harde valuta op zak. De kapitalistische 
privé-trein rijdt voornamelijk tussen Moskou 
en de oude tsaristische hoofdstad St.-Peters-
burg. Leningrad dus. 

Er is een eigen chef-kok aan boord, die het 
fijnste uit de Russische haute cuisine be
reidt. Kaviaar, Krim-champagne en uiteraard 
vodka zijn onbeperkt voorradig. En bij iedere 
stop tussen Moskou en Leningrad staat een 
meertalige gids klaar om u in een koets rond 
te leiden. Kortom, het gaat dus om een reis 
die je eerder in het rijk van de tsaren zou 
verwachten dan in het kleurloze Rusland van 
Gorby. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
zesdaagse treinreis een indrukwekkend be
drag moet kosten. Maar voor zowat 165.000 
frank per persoon, een heen-en-terug vlieg-
tuigtikket eerste klasse inbegrepen, is de 
Anna Karenina geheel de uwe. Is de prijs 
voor u geen bezvraar, dan kan u meteen 
reserveren bij Royal Hansa Tours, Wester-
markt 1,1610 DH Amsterdam. Voor inlichtin
gen en dokumentatie kunt u in eigen land 
ongetwijfeld ook terecht bij de Russische 
Dienst voor Toerisme, hoek Ravenstein-
straat en Ravensteingalerij en de Russische 
luchtvaartmaatschaapij Aeroflot, Koloniën-
straat, beide 1000 Brussel. 

(N.V.B.) 

VAKANTIEGIDS 
90 

Zopas verscheen Snoecks Vakantiegids 
1990. In een eerste gedeelte worden reisre
portages gebracht. Zo wordt ingegaan op 
Zuid-Afrika, Bali, de Niger, Brits Columbia, 
de gouden driehoek in Thailand, Madeira, 
Singapore, Wales, Maleisië, Nepal, Praag. 

Voor de reizigers wordt in een tweede deel 
uiteengezet hoe men met een video-kamera 
moet omspringen. Een derde omvangrijk 
deel geeft praktische informatie voor vakan
tie en zakenreizen. 

Voor de luchtreizen vergelijkt men prijzen, 
de veiligheid in de burgerluchtvaart en de 
luchthaventaksen. Voor de liefhebbers van 
water worden de ferrylijnen overlopen. Ver
der wordt een boottocht op de Nijl voorge
steld. De treinreizigers vinden in de gids 
1001 tips voor ontspannen reizen en ook de 
TGV komt aan bod. 

De gids plaatst de toerist tegenover de 
touroperator en heeft het ook over hotelre
servaties. Jongeren met een beperkt budget 
krijgen in de gids ook advies. Verder ver
meldt de gids heel wat nuttige adressen van 
ambassades. Een belangrijk deel wordt uit
getrokken voor de reisaanbiedingen op de 
Belgische markt. 

— Snoecks Vakantiegids.90. Ultg. N.V. Snoeck 
Ducaju & zoon, Gent. 252 biz. 220 fr. 

Wie niet op reis treltt Ion nog steeds 
in Brussel naar de tentoonstelling 
over de Paaseilanden. (eigen foto) 
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DE „R" GAAT UIT DE MAAND VALLEN 
Het is een bekende volkswijsheid dat in de 

maanden zonder „ r " in hun naam, de mos
selen niet vers, minder smakelijk en zelfs 
onverkrijgbaar zouden zijn. Dit is slechts ten 
dele waar. Laten we daarom even nagaan 
hoe het er met de mosselteelt en -vangst 
eigenlijk aan toegaat. Daarbij richten we 
vooral ons oog op het Zeeuwse stadje Yerse-
ke, beroemd voor zijn mosselbanken (en 
natuurlijk ook voor zijn oesterputten, maar 
dat is een ander verhaal). 

Tijdens het voorjaar wordt gedurende een 
vrij korte periode in de Waddenzee gevist 
naar mosselzaad (piepkleine mosseltjes). 
Het zo verzamelde mosselzaad wordt dan in 
kweekpercelen in de Oosterschelde (ook wel 
op enkele plaatsen in de Waddenzee zelf) 
uitgestrooid. Deze mosselbanken worden 
door de eigenaars goed zichtbaar met staken 
afgebakend. In één tot twee jaren ontwikke
len de mini-mosseltjes zich tot konsumptie-
mosselen. De volwassen mosselen worden 
nadat ze vooraf al aan de handelaars (veelal 
In Vlaanderen) verkocht zijn, overgebracht 
naar verwaterpercelen (die van de staat 
gehuurd worden) om slib en zand uit te 
spuwen. Deze waterpercelen (ongeveer 250 
ha bij Yerseke) dienen als het ware als natte 
pakhuizen. Zij liggen dan ook in de onmiddel
lijke nabijheid van de verpakkings- en ver
werkingsbedrijven. 

MOSSELSOEP 
De grote mosseloogst begint al half juli en 

duurt tot de tweede helft van april van het 
daarop volgend jaar. In mei en juni zijn er dus 
geen verse mosselen uit Zeeland verkrijg
baar, maar einde juli en in augustus beslist al 
wel. Het lange mosselseizoen komt niet 
helemaal overeen met de „ r " in de maand. 
Zeeuwse konservenbedrijven verwerken een 
aanzienlijke hoeveelheid tot mosselen in 't 
zuur, mosselen in kruidenboter, mosselsala
de, diepgevroren en gepaneerde mosselen. 
De produkten zijn het hele jaar door verkrijg
baar. 

Zeeuwse mosselen worden doorgaans ge
bakken en gestoofd, maar steeds meer ook 
rauw gegeten. Bij de klassieke mosselberei
ding gebruikt u zwarte peper, in ringen 
gesneden prei, fijngeknipte peterselie, ge
snipperde ui en waarom niet enkele gepelde 
tomaten. Het kookwater kan nog dienen als 
een mosselbouillon voor de typische Zeeuw
se mosselsoep waarin wortelen, knolselderij, 
ruw versneden uien en natuurlijk mosselen 
venwerkt worden, ook mag er een flinke 
scheut droge witte wijn in. Deze originele en 
gemakkelijk te bereiden soep wordt heet 
opgediend met wit brood, waarop voor de 
liefhebbers wat zachte lookboter. 

(N.V.B) 

Wat is het fijn een mossei te zijn! Hier, in het Zeeuwse Yerseke worden onze 
geschelpte vriendjes onder deskundig toezicht grootgebracht. (foto VUM) 

RINGRIJDEN IN ZEELAND 
Als we het op deze pagina over mosselen 

hebben, mogen ook enkele andere attrakties 
van Zeeland aan bod komen. Het toeristi
sche patrimonium is voor een groot deel 
bekend: de prachtige middeleeuwse stadjes 
Middelburg en Veere, het zeilparadijs Veerse 
Meer, het natuur- en rekreatiegebied het 
Yerseekse Moer (500 ha) , de vriendelijke 
badplaatsen Domburg, Zoutelande en West-
kapelle, de havenstad Vlissingen en natuur
lijk het verrukkelijke Miniatuur Walcheren, 
het Zeeuwse Madurodam, een op een schaal 
van 1/20 natuurgetrouwe weergave van het 
leven op Walcheren met meer dan 200 
bekende gebouwen. Maar er is meer dat een 
daguitstap de moeite waard maakt. 

JE IS IN' 
De folklore wordt in Zeeland hoog in ere 

gehouden. De fraaie, oude klederdrachten 
blijven blikvangers. Het traditionele, typische 
volksvermaak (vooral op Walcheren en in 
Zeeuws Vlaanderen) „ringrijden te paard" is 
minder bekend, maar daarom niet minder 
pittoresk en boeiend. Het wordt steevast 
beoefend of Pinksterdrie, tijdens de kermls-
dagen, maar ook bij andere feestelijke gele
genheden. 

Het gaat om een oude volkssport, waarvan 
de preciese oorsprong in de plooien van het 
verleden verloren zijn geraakt. Sommigen 
zien in het rinkrieën een overgebleven kul-

tuurgoed uit de riddertijd. Het bestaat erin 
dat boeren op ongezadelde paarden in galop 
een houten lans trachten te mikken in een 
kleine ijzeren ring van minder dan 4 cm 
diameter. Vroeger moest die ring van zilver 
geweest zijn, omdat men meende dat zilver 
de eigenschap had om bezweringskunsten 
af te weren. 

De paarden worden versierd met vlechten 
in de manen en met goudpapieren anjelie
ren, vaak ook in andere opzichtige kleuren. 
Het komt erop aan driemaal opeenvolgend in 
de ring te steken. Valt het de ringrijder mee 
dan hoort men rondom instemmend gemom
pel: „Ie IS in". Maar mislukt de poging dan 
wordt er spottend gezongen: „ 't Is mis, 't is 
mis, 't is mis, alsof er ging gat in is". 

Er wordt gestreden om prijzen, nu zelfs om 
geldprijzen, hoewel niet altijd. Vroeger was 
het een pollepel die met jenever werd ge
vuld. Te Koudekerke moest de winnaar zijn 
supporters op een „rondje pollepel" trakte
ren. 

De wedstrijden worden gehouden van mei 
tot september en beginnen al in de ochtend. 
Er zijn klassewedstrijden, afdelingswedstrij
den en demonstraties. Te Middelburg wordt 
ook een wisselbeker betwist. Er wordt ook 
met sjezen aan ringrijden gedaan. Voor in
lichtingen over de data kunt u terecht bij de 
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Zee
land te Middelburg. 

(N.V.B.) 
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DE ANDERE TRADITIE 

T
RADITIEGETROUW beginnen 
we ons voetbaloverzicht op de 
eilanden. De halve finales van 
de FA Cup waren de hoogtepun
ten van het voetbaljaar. Natio
naal en vermoedelijk ook inter
nationaal. De heren zullen in 
Italië immers straffe koffie moe
ten ultschenken om de toe
schouwers nog sneller overeind 
te krijgen. 

Liverpool-Crystal Palaca en Manchester 
United-Oldham waren ronduit schitterende 
matchen. Wie de televisieprogramma's zorg
vuldig uitpluisde kon weten dat beide partijen 
rechtstreeks door de BBC zouden worden 
uitgezonden. We lieten er bijgevolg al de rest 
voor vallen en we kozen wijs. 

ONVERGETELIJK ^ 
De slotkonklusie van de kommentators, 

die er spijtig genoeg (of moeten we zeggen 
„gelukkig genoeg"...) zoveel meer van we
ten en kennen dan onze verslaggevers die 
zichzelf ocharme de besten van Europa 
noemen, was veelzeggend in zijn eenvoud: 8 
april, de dag dat er in de halve finales van de 
FA Cup dertien doelpunten werden gemaakt. 

Vooreen goed begrip: vergelijkingsgewijs 
en alle verhoudingen in acht genomen zou
den die matchen, die op neutrale velden voor 
nagenoeg uitverkochte stadions werden ge
speeld, bij ons Anderlecht-Ekeren en Stan-
dard-Geel heten. 

Liverpool-Crystal Palace was een onverge
lijkbare thriller De voortdurende standswis-
selingen verbijsterden zelfs de fanatiekste 
aanbidders van het Britse voetbal: 1-0, 1-2, 
3-2 en tenslotte 3-4. Dat de ondenkbare 
beslissing pas in de extra-times viel, was de 
logika zelf. 

Manchester United-Oldham kende een al 
even onmogelijk spelverloop: 1-0,1-2,3-2 en 
3-3. Een replay was onvermijdelijk. 1-0, 1-1, 
opnieuw extra-times en 2-1. 

Driehonderd zestig minuten onvergetelijk 
voetbal. Ach, geen vierenveertig Pele's op 
de pitch natuurlijk. Maar wel veel oerdegelij
ke voetballers met een groot hart en een 
onven/voestbare mentaliteit. Voor deze profs 
is voetbal een spel gebleven waarin ze zich
zelf nog kunnen en durven verliezen. Geen 
énkele zware overtreding, geen onsportief 
gebaar. De perfekte communio tussen spe
lers, scheidsrechter en publiek. Wat is ons 
voetbal vaak arm en schraal. 

De bij ons met grote zorg gekoesterde 
„kastes" (de grote dne, de subtoppers, de 
middenmoters, de kleintjes, de tweede klas-
sers) bestaan in Engeland niet. Met dat soort 
hersengymnastiek wenst men zijn tijd met te 

Dit weekeinde wordt de voetbalkompetitie waarschijnlijk in de beslissende 
plooi gelegd met het topduel Club Brugge—Anderlecht. Foeke Booy is één van 
de Brugse speerpunten. (foto De Mattre) 

Volgende zondag zullen we 
vermoedelijk weten wie de 
nieuwe Belgische voetbalkam
pioen wordt. KV Mechelen 
werd inmiddels immers defini
tief afgevoerd ais titelkandidaat 
en ais de logika wordt geres-
pekteerd zal Anderlecht in het 
Olympiastadion ais laatste het 
hoofd buigen voor het in de 
laatste maanden in kunnen en 
zelfvertrouwen gegroeide Club 
Brugge. Zondagavond zullen 
veel rekeningen worden opge
maakt. Niet in het minst die van 
Anderlecht dat in de komende 
week Europees en Belgisch 
„alles of niets" speelt... 
In deze bijdrage willen wij onze 
aandacht evenwel op het bui
tenland toespitsen. In Enge
land, Frankrijk, Nederland en 
Duitsland werd in de voorbije 
weken immers voldoende 
spektakel opgediend om er 
even bij stil te staan. 

verliezen. De profs zetten de beuk erin, altijd 
en overal en daarna zien ze wel. Liverpool, 
nog altijd een sportieve supermacht, was niet 
eens pijnlijk verrast door de uitschakeling. 
It's all in the game. Oldham, een niet onver
dienstelijke tweede klasser, veroorzaakte het 
ganse seizoen door furore m de bekerkom
petities. Het haalde Wembley in de League 
Cup en het stootte in de FA Cup monumen
ten als Everton en Aston Villa omver. Toen 
we zo'n maand geleden de samenvatting 
van Oldham-Villa zagen, konden we onze 
ogen niet geloven. We hadden de knop wat 
laat ingedrukt en zagen Oldham op zijn eigen 
kunstgras onvermoeibaar aanvallen, stor
men eigenlijk. We veronderstelden dat de 
tweede klassers achter lagen en er nog eens 
alles op waagden. Tot de kommentaar ons 
duidelijk maakte dat Oldham 2-0 voor 
stond... Van verdedigen, van de deuren dicht 
doen, was geen moment sprake. Ongeloof
lijk. Het Engels voetbal verdraagt geen 
angsthazen, geen spektakeldoders. 

In mei krijgen we dus gegarandeerd één 
grote finale: die van de FA Cup. Met Man
chester United, dat m geen jaren hoge pie
ken haalde maar desondanks onbegrijpelijk 
populair is gebleven, en Crystal Palace dat 
voetbalt met drie longen en haar op de 
tanden. Twee ploegen uit de onderste helft 
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van de eerste klasse U mag die zaterdagna
middag met kijken, U moeti 

RAYMOND GEKLOPT 
In Frankrijk blijft ons aller Raymond Goet-

hals voor spektakel zorgen Het ging de 
laatste weken minder goed met zijn oude 
ploeg Marseille kwam dichterbij, langszij 
en ging zaterdag in het rechtstreekse duel 
ook voorbij de Girondins Eigenlijk had nie
mand anders venwacht 

Maar voor het zover was zorgde Goethals 
wel voor opschudding Hij hekelde opgewon
den de Franse voetbalzeden, stelde dat Mar
seille door de bond en de scheidsrechters 
schandelijk werd bevoordeeld en voegde er 
nog aan toe dat soortgelijke toestanden m 
gelijk welk ander land gewoon ondenkbaar 
waren 

Raymond werd m zijn beweringen nog 
gesteund door zijn voorzitter, die al jaren 
koude oorlog voert met Bernard Tapie 
Soortgelijke toestanden zijn een recht
streeks gevolg van ekstreme kommercialise-
ring van het voetbalbedrijf De geloofwaar
digheid en integriteit van de betrokkenen 
wordt aangetast door de dikte van hun porte
feuilles Het balletje en het spel zijn vaak 
bijzaak We geloven met dat dit eeuwig kan 
blijven duren 

RECHTSZAAK 
Thijs Libregts, tot voor een paar weken 

bondscoach van Nederland, zorgde voor een 
primeur Toen de KNVB om onduidelijke 
redenen — een deel van de Oranjespelers 
(inzonder de vedetten) beweerden met lan
ger met de man te willen samenwerken — 
zijn kontrakt opzegde, wendde Libregts zich 
tot de rechtbank Hij wilde zijn gelijk halen, 
hij wilde absoluut met de nationale ploeg 
naar Italië De rechter gaf hem geen gelijk 
Libregts weg dus 

Toch verdient de man enige waardering 
Er bestaan nu eenmaal grenzen wat het 
sollen met trainers en arbeidsovereenkom
sten betreft De ganse zaak heeft het Neder
lands voetbal geen deugd gedaan 

Ook m Duitsland vloog een gerenommeer
de trainer buiten Ons aller Ane Haan Stutt
gart wenste met de gedoodverfde opvolger 
van Ruud Krol met langer door te gaan In 
het Duitse voetbal als buitenlander stand 
houden is geen sinecure natuurlijk Toch 
vond Haan, die reeds als speler van Ander-
lecht en Standard een halve trainer was, snel 
een nieuwe werkgever Hij verdient zijn geld 
nu bij de FC Nurnberg We blijven deson
danks geloven dat Haan vroeg of laat naar 
ons voetbal zal terugkeren Maar dan wel 
uitsluitend bij een topklub natuurlijk De rest 
interesseert de man met Ane heeft altijd, 
veel, heel veel centen verdiend 

Flandrien 

DE WEDERGEBOORTE 
VAN DE PLOEG POST 

Moreno Argentin is de koereur van het 
klassieke voorseizoen en Peter Post de 
ploegleider De Italiaan won na de Ronde 
van Vlaanderen ook de Waalse Pijl Met 
onmiskenbare klasse In die Waalse Pijl 
sloeg de schrik ons weer om het hart In de 
beslissende ontsnapping bleven onze ren
ners kompleet afwezig Het verhaal van het 
hellend asfalt en het eeuwige afwachten 

In Luik-Bastenaken-Luik, toch een echte 
topklassieker, hervonden de onzen hun zelf-
respekt Ene Van Lancker was een schitte
rende winnaar Hij werd wel met onder de 
grote favorietjn gerekend maar het was ge
weten dat hij in dit soort wedstrijden sterk 
kon presteren 

Door de ovenwinning van Van Lancker, 
ook zo'n trage groeier die veel tijd nodig had 
om geestelijk en lichamelijk zijn top te kun
nen halen, pakte de ploeg Post haar tweede 
klassieke zege Na Panjs-Roubaix ook Luik-
Bastenaken-Luik Peter moet zich weer een 
hele Piet voelen Hij had het in de voorbije 

jaren met altijd gemakkelijk Zijn kopmannen 
lieten het nog al eens afweten „Zijn" sis-
teem van gedeeld kopmanschap werkte el
ders maar met bij hem Raar maar waar 
Maar vandaag is alles weer zonneschijn We 
kunnen ons daar enkel over verheugen Post 
IS één van de grote propagandisten van de 
moderne wielrennerij Een man met gezag 
die door de bedrijfsleiders als een valabel 
gesprekspartner wordt aanvaard Indien 
Posts Hollandse kopmannen in de Tour op 
niveau rijden wordt 1990 voor hem eindelijk 
nog eens een schitterend seizoen We gun
nen het hem van harte 

Toch nog even terug naar Van Lancker Hij 
IS zo'n prototype van de moderne Vlaamse 
koereur Meer inhoud dan algemeen wordt 
aangenomen Te bescheiden in het wed
strijdgedrag Te vlug tevreden met de be
haalde resultaten Van Lancker is vermoede
lijk geen kampioen voor alle tijden Maar hij 
IS wel een der beste renners van zijn genera
tie Het werd tijd dat hij zich als dusdanig 
manifesteerde 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Gevangenen spreken 
Het is hoogst uitzonderlijk dat een journalist in België een gevangenis 

mag bezoeken. Knack was in Leuven-Centraal en sprak er 
onomwonden met mensen die een lange straf uitzitten. Het leven in 

Leuven, deze week in Knack. 

Het Ghanese circuit 
In de voorbije twee weken ontslui
erde Knack de wegen langs dewel
ke Filippijnse en Thaise meisjes 
ook in Belgische bordelen terecht 
komen Nieuw in het milieu is het 
Ghanese circuit Deze week in 
Knack 

Banken wassen witter 
Hoe langer hoe meer drugsgeld 
vindt zijn weg naar Europese ban
ken Ook Zwitserland wordt stil
aan onder druk gezet om zijn 
bankgeheim anders te interprete
ren Welke rol spelen onze ban
ken'' Deze week in Knack 

Een dure orchidee 
Voor wilde tropische orchideeën 
wordt veel geld betaald Ons land 
fungeert als draaischijf voor een 
lukratieve handel, waardoor veel 
soorten met uitsterven worden be 
dreigd Deze week in Knack 

En meer... 
• Landbouw wat heeft Europa 
met onze varkens voor'' • Inter
view de droomfilm van Bob Ra-
felson • Reportage terug naar 
Vietnam • Voetbal gespiek met 
Mare De Gryse 
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HERSENBREKER 
OPGAVE 36 

13 
14 

HORIZONTAAL 
3. In dit tempo over de rails snellen eindigt 

in het water (14) 
8. Produkt van een vogel waarvan beweerd 

wordt dat hij moeders komt verblijden 
(11) 

9. De bezieldheid van een Fransman (4) 
11. Uit deze slagzin blijkt dat een partij die 

geen kleurpartij is, tóch voor een kleur 
kiest (4,4,4,5) 
Geveldeel van een deftig huis (3) 
Een poes op het toneel en ze hijst 
zichzelf nog op ook (6) 

16. Dat zijn pas uit de kluiten gewassen 
vechtersbazen! (7) 

18. Buitenlanders die hun zakdoek gebrui
ken (7,8) 

20. Het vermorsen van uren, dagen soms 
(3,10) 

VERTIKAAL 
1. Daarin verblijft het vlees vóór het op tafel 

komt (8) 
2. Met kracht naar buiten komen kan het 

milieu bedreigen (8) 
4. Een heel bijzonder kostuum (6) 
5. Vrees voor een klein diertje (10) 
6. Bloem die doet denken aan een in het 

Engels veelbezongen hemellichaam (7) 
8. Niet zo maar een alledaags gedicht (3) 

10. Van de grond gepakt en beoordeeld (7) 
11. Bezig met de laatste voorbereiding alvo

rens te schieten (7) 
12. Zij hebben weinig oog voor de werkelijk

heid (7) 
Dat zal hen niet lukken met ons simbool 
(6) 
Gat (4) 
2 maal 1 min 1 (4) 

WINNAAR 
OPGAVE 34 

Omdat het niet altijd vijgen na Pasen 
zouden zijn sturen we deze week eens boe
ken na Pasen naar Hedwig Keymeulen, Val. 
De Sadeleerstraat 27 te 9300 Aalst. 

OPLOSSING OPGAVE 35 
Horizontaal: 2. dromen; 7. Paasgezan-
gen; 9. verhitten; 10. verrassing; 13. 
blad; 15. veteranenzlekte; 17. dwars-
pad; 18. etiketten; 19. Bazelaar 

Vertikaal: 1. brutalen; 3. maagd; 4. 
neon; 5. kamergeleerde; 6. Meetjes-
lander; 8. scheerzeep; 11. identiek, 12. 
gezever; 13. biecht; 14. ast; 16. zwaan. 

15. 

17. 
19. 

SATERDAG 
Wallonië ziet UFO's 
Waar OVNI waar? 

Ruimtespeurders beleven... 
...uforische dagen. 

Koncert voor Mandela 
Hij is wel pop-uiair. 

Wordt Flllp koning? 
Boudewijn in nieuwe zak... 

Dominee op DDR-defensIe 
Gott mit uns? 

Litouwen neemt gas terug... 
...en USSR weigert gas. 

Greta Gartw leefde 
teruggetrokken 
...volgens het Zweedse Model... 

„Spring niet uit je vel als je 
geen ruggegraat hebtl" 

S.J. Lee 
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EEN WERELD ZONDER MEDELIJDEN 
Un monde sans pitié op een scenario en 

in een regie van Eric Rochant is een indruk-
wel<kende debuutfilm, vol humor en cynisme 
en Is een pleidooi om het ik-tijdperk af te 
zweren en zich opnieuw te laten vangen aan 
de echte liefde. Eric Rochant vangt in zijn 
film wat een scherp waarnemer reeds heeft 
kunnen opmerken in de groot- en universi
teitssteden: Londen, Parijs, Brussel, Berlijn, 
Amsterdam, Bologna, Leuven e.a. 

De schijnwerper staat op Hippo (Hippolyte 
Girardot), een beetje een apatische jonge
man zonder baan, die met een wrakkige auto 
rondtoert en droomt van een liefdesrelatie, 
waar hij op voorhand van weet dat ze ver
keerd zal aflopen. Kinema, koncertzalen en 
restaurants kent hij alleen maar van de 
buitenkant. En dan komt plots de mooie 
Nathalie (Mireille Perrier) als een verfrissend 
bad in zijn leven, zij is een meisje dat het wil 
en zal maken. Ze nodigt hem uit op de tee bij 
haar thuis en dat leidt naar een nacht om 
nooit te vergeten, was het niet dat Nathalie 
de volgende morgen reeds vroeg op reis 
moet vertrekken. Wanneer ze terugkomt zijn 
er allerlei omstandigheden die het water zo 
diep maken dat het tweetal elkaar nauwelijks 
of nooit kan zien. Of zijn ze geboren om 
ongelukkig te zijn? De verhaallijn is flinter
dun, maar Rochant heeft deze af- en aan-
liefde, in een milieu waar kommunikatie nu 
niet direkt een hit is en waar de romantische 
droom over een onmogelijke liefde nog 
steeds skoort, helemaal in de hand en weet 
87 minuten boeiende kinema af te leveren. 

Cinema Paradise, eveneens geschreven 
en geregisseerd door één en dezelfde man: 
Guiseppe Tornatore, won de Oscar voor de 
beste buitenlandse film. En terecht. Deze 
film gaat over film en iedereen die met 
kinema begaan is, zou hem moeten zien. We 
zien vader Adelfio {Leopold Trieste), die in 
een klein Siciliaans dorpje het werk van de 
officiële censor nog eens overdoet. De films 
worden speciaal voor hem afgedraaid en 
wanneer hij het te bont gaat vinden klingelt 
hij met een belletje. Dan weet boven in de 
cabine Alfredo (Philippe Noiret) wat hij moet 
doen. Op de plaatsen waar de priester klin
gelde zit dan een blaadje papier en later zal 
Altrede deze scène eruit halen. Alfredo heeft 
een van de mooiste verzamelingen film die 
niet door de beugel kon — alhoewel vader 
Adelfio reeds voor een mooie filmkus uit de 
bol durft gaan, want de zonde ligt overal op 
de loer. Toto, misdienaar en af en toe hulpje 
van Alfredo is de stille en meestal onbegrij
pende getuige van dit alles en enkel bij zijn 
opgroeien begint hij de regels van het spel 
tussen het duo te begrijpen. Wanneer hij 
moet kiezen tussen de kerk en de kinema is 
voor hem de keuze niet zo moeilijk, want in 
de projektiekabine is hij al vlug bevorderd als 
Alfredo een ongeluk heeft en hij zal het 
hoogtepunt bereiken wanneer hij zelf gaat 
regisseren. Op emotioneel vlak gaat het hem 
echter niet zo bijster goed en wanneer hij 

Roger & Me, 'n bijtende komedie van Michael Moore. 

verliefd wordt op Elena (Agnese Nano) is 
iedere handeling die hij pleegt en ledere lijn 
die hij spreekt uit een film, wat alles erg 
onecht maakt. Cinema Paradise is een re-
kreatie van het einde van de veertiger jaren 
en het begin van de jaren vijftig, de pre-
televisietijd dus, toen film nog geen kon-
sumptieprodukt was, dat werd thuisge-
bracht. Heerlijk, want kinema moet je nu 
eenmaal in de kinema zien. 

Als men Reger & Me van Michael Moore 
ziet, is het niet moeilijk de zijde van de 
arbeiders te kiezen. Want als General Motors 
in het stadje Flint, in de Amerikaanse staat 
Michigan, zowat 30.000 mensen — op een 
bevolking van 160.000 — aan de deur zet, is 
hun en jouw verontwaardiging even groot, 
als je weet dat de produktie enkel en alleen 
wordt stilgelegd om ze te verhuizen naar de 
Lage Loonlanden. Michael Moore heeft de 
stemming in Flint gefilmd en aan de hand 
van interviews een bijtende satire in elkaar 
geknutseld. Aleen heeft hij de Roger uit de 
titel, namelijk Roger Smith, de baas van GM, 

niet te zien gekregen, zpdat we diens vizie 
niet krijgen.. En dat lijkt met iets te gemakke
lijk. Plezierig is wel dat niet alleen het kapi
taal maar ook de vakbond het moet ontgel
den en in het protest tegen deze film vechten 
ze nu zij aan zij met GM. 

Dat Michael Moore niet helemaal eerlijk is 
geweest moet je in koop nemen, hij geeft een 
visie, zijn visie. Er wordt bijvoorbeeld be
weerd dat van de 30.000 ontslagen er maar 
5.000 werkelijke ontslagen waren, de andere 
gingen op vervroegd pensioen, vloeiden vrij
willig af of kregen een transfert naar een 
andere GM-fabriek, maar het zal Moore een 
boon wezen, want deze filmhit trekt heel 
Amerika naar de bioskoop en zal ook in de 
rest van de wereld wil hij lukken, misschien 
om andere redenen, zoals daar zijn het 
onderweg even aan de kaak stellen van de 
anti-homo, de anti-joodse en de anti-weet-ik-
veel-beweging. Dit is Amerika op z'n best en 
op z'n slechtst. 

Willem Sneer 

35 WIJ - 20 APRIL 1990 



TELEVISIE 

ZATERDAG 21 APRIL ZONDAG 22 APRIL MAANDAG 23 APRIL 

BRT 1 

10 301.0 op zaterdag; 16 00 Schone Amerikaan
se, film, 17 35 Heden en verleden, Teylers mu
seum Haarlem, 17 55 Nieuws; 18 00 Til< tak; 
18 05 Plons; 18 10 Schoolslag, spel, 18 50 Kili
manjaro, jeugdnieuws, 19 20 Lotto- en jokertrek
king; 19 30 Nieuws. 
20 00 Vrouwenharten, mannendromen, serie 
20 25 Miljardenjongens, 2-delige TV-film 
22 00 Liedjes voor Zagreb, Ie deel 
22 30 Nieuws 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 Gasthuis voor moordenaars, triller 

BRT 2 

14 40 Amstel Gold Race, wielrennen, 18 40 
Nieuwskrant, 18 45 Lentekriebels, toer magazi
ne, 19 30 Nieuws 
20 00 Panorama, aktualiteiten 
20 55 Ommekaar, Beroep prostituee 
21 40 Binnenskamers, Idassiek 

VTM 

16 00 Ducktales, serie, 16 30 Transformers, se
rie; 17 05 VTM-Super 50, hitparade, 18 00 
Nieuws; 18 05 Flying doctors, serie, 19 00 
Nieuws 
19 30 Dag Coco, dierenmagazine 
20 00 Mini-Playbackshow 
21 00 Hollywood Wives, miniserie 
22 40 Nieuws 
23 10 Crime of innocence, TV-film 
00 45 Nieuws 

Ned1 

13 00 Nieuws; 15 05 Old Yelier, film, 16 30 Kijk 
op interieur, info, 17 00 Passage, info 17 30 
Nieuws; 17 40 Passage; 18 29 U zij de glorie, 
religieuze muzielc, 19 00 Nieuws; 19 20 De Cosby 
show, serie 
19 52 Different world, serie 
20 23 Wees wijs met de Wadden-Show, show-
progr 
22 47 Tussenspel, muzikaal intermezzo 
23 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 My little pony, serie, 16 10 
Transformers, serie, 16 30 Jan achter de scher
men van, nieuwe jobs, 17 25 Sledge Hammer, 
serie, 17 50 Club Veronica kompleet, jongeren-
progr , 18 15 Top 40; 19 00 Family Ties, sene, 
19 25 De nieuwe nationale ideeenbus; 20 00 
Nieuws. 
20 27 Empty nest, serie 
21 00 Tour of duty, serie 
21 50 Veronica Sport 
22 25 All of me, film 
00 00 Nieuws 
00 05 Le vieux fusil, film 

Ned 3 

09 00 Nieuws; 1415 Amstel Gold Race, wielren
nen, 18 00 Paspoort Marokkanen; 18 30 Sesam
straat; 18 45 Jeugdjoernaal ekstra; 19 10 Hol
lander voor de eeuwigheid, dok , 19 40 Anima-
tieclipje, 20 00 Nieuws. 
20 20 De grap, film 
21 41 Leve het Pinguïn Café, ballet 
22 25 Studio sport 
23 00 Nieuws 

BRT1 

09 00 Yakari, sene, 09 05 Tom en Tina, tekenfilm, 
09 10 Seabert, serie, 09 35 Dommel, sene, 10 00 
Eucharistieviering; 11 00 De zevende dag, praat-
kaffee, 13 00 Sunday proms, koncert, 17 00 Oog
appel, oudermagazine, 17 30 Van Pool tot Eve
naar, 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 Miljardenjongens, 2e deel TV-film 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Abdijen der Lage landen, dok serie 

VTM 

14 00 The fall of the Roman Empire, film, 16 55 
De kinderakademie, 18 00 Nieuws; 1810 Verlo
ren rekllwieën van de zee, dok , 19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Walters verjaardagsshow, spelprogr 
21 40 Sanseveria, merkwaardige verfialen 
22 10 Nieuws 
22 40 The abominable Dr. Phibes, film 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

10 30 Pausbezoek in Tsjechoslowaijke; 13 00 
Nieuws; 1515 Vara matinee; 1616 Howard's 
way, serie, 17 06 Een klas apart, serie, 17 30 
Nieuws; 17 36 Kassa, konsumentenrubriek, 18 10 
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Flying doctors, sene 
19 53 Twaalf steden, dertien ongelukken, sene 
20 27 Per sekonde Wijzer, spelprogr 
20 56 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 32 De Octopus, serie 
23 17 De schreeuw van de leeuw, cabaret 
23 57 Museumschatten 
00 07 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Knipperdeknap, 09 10 Hengel konijn, te
kenfilm, 09 15 Broodje Bras, kinderprogr , 09 30 
Achterwerk in de kast internationaal, 09 45 De 
toren van pizza's, jeugdmag ,1010 The Jeessie 
Mekreezie show, 10 30 Gophers, serie, 1100 
Reiziger in muziek; 12 30 Philips Maraton Rot
terdam, 19 00 Onrust, subkultureel mag , 20 00 
Nieuws. 
20 10 Van Kooten en de Bie, satire 
20 32 Belevenissen, interessant persoon 
20 58 Freed de Jonge: de pretentie, show 
21 59 Atlantis, kunstmag 
22 50 Blackadder, serie 
23 21 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 30 Omroep Fryslén; 12 00 Het 
Capitool, nieuwsanalyse, 18 00 Werk zoeken, 
werk vinden, kursus, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 In de oorlog was in nog een kind, portretten 
20 33 Kunstminiatuur, portretten 
20 40 Onvoltooid verleden, drieluik 
21 30 Door vreemde ogen, dok 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 25 Bericht van de wilde ganzen 
22 27 Werken aan werk, reeks over bouw 
22 57 Nieuws 

BRT 1 

17 30 Sinja Mosa, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Plons; 18 10 Draaimolen, kinderprog , 
18 20 Liegebeest, serie, 18 30 De terugkeer van 
de antilope, serie, 19 00 Vincent terug in Aries, 
dok ,19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwis 
20 40 Maria Van Damme, serie 
21 35 Liedjes voor Zagreb, 2e deel 
22 05 TOfSPORT, vnjetijdssporten 
22 35 Nieuws 
22 50 Help klassiek! muziekprog 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 RIn, sene, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Uitzending door derden 
20 45 Alden Biesen: operaschool, dok. 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Dierenplezier, kwis 
20 30 MacGyver, sene 
21 30 Family Ties, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Master of the Game, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 20 Robin en Marian, film, 17 05 
Neighbours, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 Kro 
Kresj, 18 25 Ik geloof je wel, jeugdserie; 19.00 
Nieuws; 19 20 Kro's tekenfilmfestival 
19 35 Out of Africa, film 
22 15 Brandpunt, aktualiteiten 
22 50 Bertus Aatjes, sprookje 
23 00 Nieuws 
23 15 Street Legal, serie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro's service salon; 17.00 
Post, 17 03 Thundercats, sene, 17 30 Toppop 
gold; 18 05 Home, serie, 18 30 Wordt vervolgd, 
tekenfilms en strips, 19 00 Avro sportpanorama; 
19 25 Ciao Italia, sportkwis, 20 00 Nieuws. 
20 27 Superhorse, spelprogramma 
21 25 Opsporing verzocht 
22 10 Avro Televizier, aktualiteiten 
23 00 L.A. Law, serie 
23 45 Ontdek je plekje, Woudrichem 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 
Deutsch direkt, kursus, 18 00 Uit respekt voor 
het leven, dok , 18 30 Sesamstraat; 1910 Tele-
ac; 20 00 Nieuws. 
20 20 RVU/Milieubericht 
20 25 Polen, dok 
21 15 Eigenaardig, column 
21 25 Jong zijn, zelfstandig worden, kursus 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Myte en bewustzijn, kursus 
23 35 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 24 APRIL WOENSDAG 25 APRIL DONDERDAG 26 APRIL 

BRT1 

17 30 Sinja Mosa, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tzk; 18 05 Pions; 1810 Rode wangen, lied|es en 
sprookjes, 18 35 Johan en Plerewiet, tekenfilmse
rie, 19 00 Meesters van de animatiefiim, dok 
serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Moeders mooiste, serie 
20 25 Saffloer over de vloer, praatprogr 
21 15 Tien voor taal, taalstrijd 
21 55 Over mijn lijf, gezondheidsmag 
22 30 Nieuws 
22 45 Zarico, dok 

BRT 2 

18 40 Nieuwsicrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Ommekaar: de andere hoeksteen, homo
seksualiteit 
20 40 De rechtsmachine, info-serie 
21 20 Sprechen Sie Deutscti, kursus 
21 50 De Viaams-Nationaie Omroepstichting 
22 30 Jazz Middeiheim 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Medisch Centrum West, sene 
21 05 Return to Eden, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 The New Mike Hammer, sene 
23 15 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 52 Rondom Tien, diskussie-
progr, 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, 1900 Nieuws; 1920 Buii's eye, spel-
progr ,19 51 Roseanne, sene. 
20 21 Een tijd van oorlog, serie 
21 19 Terug van Holiday, muz hoogtepunten 
22 10 Hier en nu, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwenmag, 
17 03 Het erfgoed Guldenburg, serie, 17 47 Tros 
tele-special, amusement, 18 17 Groen en gron
dig, agrarisch progr , 18 32 Toekomst in telekom-
munikatie, TV-kursus, 18 52 Tik tak; 18 57 De 
DD-show, spelprogr , 1 9 27 Familie Oudenrijn, 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 27 in de schaduw van de overwinning, 3-
delige sene 
21 29 De TV-dokter, advies 
21 30 Tros aktua 
22 04 De TV-dokter, advies 
22 05 The cotton club, film 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 15 Tele-
ac; 18 00 De zwarte zon, portret Claudio Russo, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis, jeugdinfo, 1910 Wildspoor, dok ; 
20 00 Nieuws. 
20 25 Sport studio 
21 04 Zot, dwaas, boosaardig, zo ben ik, film 
22 00 NOS-iaat, achtergrondinfo 

BRT1 

16 00 Samson presenteert, 17 30 Sinja Mosa, 
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
18 10 Kameleon; 18 30 Bassieen Adrtaan, sene, 
19 00 Uitzending door derden, 19 30 Nieuws. 
20 00 Baraka, spelprogr 
21 30 Steek-er-wat-van-op-show, praatprogr 
22 30 Nieuws 
22 45 Even diep ademhalen, serie 

BRT 2 

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

VTM 

16 00 The Ewoks, sene, 16 30 The real Ghost-
busters, sene, 16 50 Schuil 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 
23 10 Woif, sene 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 Mag ik es met je 
praten, levensverhaal, 15 30 De muskusrat, dok , 
15 55 Jong geleerd, muziekprogr , 1 6 00 Tom 
Sawyer, sene, 16 54 De avonturen van..., kinder-
senes, 17 30 Nieuws; 17 40Tijdsein 1, aktualitei-
ten, 18 28 Avonturenbaai, sene, 19 00 Nieuws; 
19 20 Gospelmagazine; 
19 56 The Campbells, serie 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 Aaron Miller, sene 
21 25 God verandert mensen 
22 05 Tijdsein 2, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 De man met het grote ideaal, interview J A 
Manusama 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Junglebook, film, 17 45 
B.O.O.S, kinderprog , 18 35 Countdown, pop, 
19 25 Paravisie, impressie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, serie 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 50 Veronica film & video 
22 35 Married with children, serie 
23 05 Konsumentenlijn, mag 
23 30 Pm Up Club, erotiek 
23 50 Cash, beleggmgsspel 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Hol
landse nieuwe, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd
joernaal; 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 De straat bij het kerkhof, film 
21 42 100 meesterwerken, dok 
22 00 NOS-laat 
22 50 Studio sport 
23 55 Nieuws 

BRT 1 

17 30 Sinja Mosa, sene, 17 55 Nieuws, 18 00 Tik 
tak; 18 05 Plons, sene, 18 10Draaimolen, kinder
progr , 18 20 Jacobus en Corneel, sene, 18 35 De 
tovenaar van Oz, sene, 19 00 Puur natuur; 19 05 
Uitzending door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitool, sene 
20 20 Felice I, 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 Babel, voor migranten, 
19 00 Buren, sene, 19 30 Nieuws 
20 00 Eugen Onegin, opera 
22 00 Verwant, kunstmag 

VTM 

17 00 VTM-Kinderkiub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Teie-facts, aktualiteiten 
23 10 Soap, sene 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41 
Neighbours, serie, 17 04 Pugwaii, jeugdserie, 
17 30 Nieuws, 17 41 Jules unlimited, laserboren, 
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 20 Lingo, woordspel 
20 52 Tommy Cooper, kompilatie goochelshows 
21 17 Tien voor taal, taalstrijd 
22 02 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 29 Op 't scherp van de snede, sene 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, portret Willem Arondeus 
00 00 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 
plekje, Woudnchem, 18 10 Van huisschaker tot 
klubschaker, TV-kursus, 18 30 David de kabou
ter, serie, 19 00 Pauze TV, jongerenmag , 19 25 
Preferenties, spelprogr, 20 00 Nieuws. 
20 27 Het meisje met het rode haar, film 
22 25 Scheveningen Internationaal muziekkon-
koers 1990 
23 10 Karei, praatprogr 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 De 
waslijn, immigranten, 1815 Stadskronkels, dok , 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 Press gang, sene, 
19 35 Vogels kijken, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubnek 
21 09 De bezetting, dok 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
23 15 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 27 APRIL 

BRT1 

17.30 Sinja Mosa, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik 
tak; 18.05 Postbus X, serie; 18.35 David de 
kabouter, serie; 19.00 Uitzending door derden; 
19 30 Nieuws. 
20.00 Laatste Amerikaanse held, film 
21.30 Liedjes voor Zagreb 
22.00 Filmspot, achtergrondinfo 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd is geld, eken. mag. 
23.00 Hombre, film 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Sabel, voor migranten; 
19.00 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 WO II, Het minste kwaad 
21.00 Emile Verhaeren, dok. 
21.30 Binnenskamers, klassiek 

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 A woman called Golda, film 
23.40 Nieuws 
00.10 Crime story, serie 
01.00 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.30 A star is born, film; 17.30 
Nieuws; 17.40 Lekker weg, toer. mag.; 18.10 
Kro's tekenfilmfestival; 18.25 Abdijen der Lage 
Landen, dok. serie; 19.00 Nieuws; 19.20 Hints, 
spelprogr. 
20.00 Ver van mijn bed show 
20.55 Glad ijs, serie 
21.20 Brandpunt, aktualiteiten 
22.05 Als ik jou was..., praatprogr. 
23.00 Nieuws 
23.10 Land, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Dreamers, serie; 16.48 Die
ren van de Middellandse Zee, dok.; 17.18 Tros 
jeugdstation; 17.23 Heathcliff & Co, serie; 17.45 
Alf op Melmac, serie; 18.08 Bassie en Adriaan, 
serie; 18.18 Tros popformule; 18.53 Tik tak; 
18.58 Linda, life-style; 20.00 Nieuws. 
20.27 De eerste de beste, rekords 
21.29 De TV-dokter, advies 
21.30 Jongbloed en Joosten, praatprogr. 
22.09 De TV-dokter, advies 
22.10 Tros sport 
23 10 De IJssalon, film 
00.20 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort, voor migranten; 18.30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaai; 18.55 Het klokhuis, jeugdinfo;; 
19.10Bamboe, het wondergras, dok.; 19.35 Love 
stories, serie, 20.00 Nieuws. 
20.20 Langs de kant van de weg, dok. 
21.20 Cinema 3, filmnieuws 
21.29 Jimmy's, serie 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22.45 Islamitische omroepstichting 
23.15 Nieuws 

Renée Soutendijk wordt gekonfronteerd met de oorlogsellende in „Het 
Meisje met het rode haar". Donderdag 26 april op Ned. 2, om 20u.29. 

ZATERDAG 21 APRIL 

LE VIEUX FUSIL 
Franse oorlogsfilm uit 1975 met Romy 
Schneider, Philippe Noiret en Jean Boui-
se. In mei 1944 moeten de Duitsers in 
Frankrijk achteruit wijken voor de geal
lieerden. Chirurg Jullen Dandieu besluit 
zijn Vrouw Clara en hun kinderen voor 
enkele dagen onder te brengen in een 
oud kasteel... (Ned. 2, om Ou.05) 

ZONDAG 22 APRIL 

THE FALL OF THE 
ROMAN EMPIRE 
Na de dood van keizer Marcus Aurelius 
komt zijn zoon Commodus aan de macht, 
Commodus is een onbekwame figuur die 
door zijn uitspattingen de toekomst van 
het Romeinse Rijk in gevaar brengt. Ame-
rik. spektakelfilm uit 1963 met Sophia 
Loren, Stephen Boyd en Alec Guinness. 
(VTM, om 14u.) 

MAANDAG 23 APRIL 

OUT OF AFRICA 
Amerik. film van Sydney Pollack uit 1985, 
gebaseerd op de boeken van Karen 
Blixen. Nadat die door haar minnaar in de 
steek werd gelaten vertrok zij naar Kenia 
waar zij na een kort huwelijk een passio
nele verhouding begint met de Britse 
jager Denys Finch Hatton. Meryl Streep, 
Robert Redford en Klaus-Maria Bran-
dauer spelen de hoofdrollen. (Ned. 1, om 
19U.35) 

DINSDAG 24 APRIL 

THE COnON CLUB 
Eind van de jaren 20. Dixie Dwyer is een 
middelmatige muzikant die per toeval 

gangsterleider Dutch Schultz het leven 
redt. Schultz zet hem aan het werk op 
feestjes waar de ondera/ereldfiguren el
kaar ontmoeten. Amerik. Film van F.F. 
Coppola uit 1984 met Richard Gere, Dia
ne Lane en Gregory Hines. (Ned. 2, om 
22U.05) 

WOENSDAG 25 APRIL 

L'ETINCELLE 
Franse film van Michel Lang uit 1983. 
Maurice is een vijftiger die in Londen een 
restaurant uitbaat. Op een avond wordt hij 
verliefd op een vrouw die hij op een lokale 
radiozender hoort praten. Het blijkt te 
gaan om Dale Throsby, een getrouwde, 
hoogzwangere vrouw... (RTL-TVI, om 
21U.10) 

DONDERDAG 26 APRIL 

HET MEISJE MET 
HET RODE HAAR 
Ned. film uit 1981 naar de roman van 
Theun de Vries, met o.a. Renée Souten
dijk, Peter Tuinman e.a. Hannie Schaft 
studeert Rechten wanneer de Tweede 
Wereldoorlog uitbreekt. Zij besluit haar 
studies op te geven en sluit zich aan bij 
het verzet. (Ned. 2, om 20u.29) 

VRIJDAG 27 APRIL 

HOMBRE 
1880. De blanken hebben het grondge
bied van de Apachen ingepalmd en hen 
samenged reven in een reservaat van San 
Carlos. Een van hen is John Russell, een 
kind van blanke ouders dat door de 
Apachen werd opgevoed. Door zijn af
komst mag hij hef reservaat verlaten. 
Amerik. western met Paul Newmen en 
Fredric March. (BRT TV1, om 23u.) 
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UIT DE REGIO 

VRIJ VIMNDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12&13MEI1990 

De kongreswerkzaamheden lopen op kruissnel
heid. De ontwerpteksten werden verzonden naar 
de VU-kaderleden en worden besproken in de 
afdelingen en arrondissementen. De debatten over 
dit kongres kunnen op heel wat interesse rekenen. 
In de arrondissementen Bnjssel en Antwerpen, 
waar de besprekingen op arrondissementeel ni
veau reeds werden aangevat, verliepen deze ge

animeerd en diepgaand. Een goede start dus en 
een bijkomende aansporing voor iedereen om dit 
kongres mee op te bouwen. 

Ondertussen werd ook reeds een schema vast
gelegd om de debatten op het kongresweekend 
zelf in goede banen te leiden. In vier sekties die 
telkens voorgezeten en ingeleid worden door leden 
van de kongreskommissie, worden de grote thema 
van de kongresteksten besproken. 

Sektie 1 behandelt de basisprincipes van het 
volksnationalisme, en zal voorgezeten worden door 
Patrick Vankrunkelsven. Inleider en tevens verslag
gever is Walter Fteeters. In sektie 2 wordt ons 
iprogramma over de politieke kuituur, welvaart en 
welzijn, en leefmilieu voorgelegd. Voorzitter is Jaak 
Cuppens, inleider-verslaggever Annemie Van de 
Casteele. Sektie 3 bespreekt de internationale 
dimensie, pluralisme, pacifisme, onderwijs en we
tenschap. Hiervoor leidt Hans De Belder de debat
ten en staat Herman Lauwers in voor de inleiding 
en de verslaggeving. Sektie 4 tenslotte gaat op de 
politiek-strategische toer en heeft het over onze 
politieke prioriteiten en de aktuallteit. Het duo 
Frieda Brepoels-Hans Bracquené zit de vergade
ring voor, leidt ze in en brengt ervan verslag voor 

'het kongres. 

Het laatste woord is echt aan de stemgerechtlge 
Volksunie-kaderleden, die zaterdagavond en zon
dagochtend het definitieve fiat geven aan de reso
luties van dit belangrijke kongres. 

VERGADERING 
VU-VROUWEN 
Woensdag 25 april op 14u.30 
op het Algemeen Sekretariaat, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 
Bespreking kongresteksten. 
Iedereen welkom. 

Een advertentie 

in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karei Severs) 

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

entoesiaste WU-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. 

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

De abonnementenslag loopt al van in de maand 
november. Wekelijks krijgt u in 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 I 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 prijs, met elk 
nieuw abonnement dat u aanbrengt, stijgen I 

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, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
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Arrondissementeel VU-Kongres, 
28 april 1990 

ARR. VU-KONGRES ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
20 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u 30 in Ka-
pellekeshoet Vice-eerste minister Hugo Schilts 
over de Toekomst van Vlaanderen Org SMF-
Kempen-Limburg 
20 SCHOTEN: Voordracht door Grete Siemens-
Moortgat over Chinese filosofie Om 20u in Kultu-
reel Centrum, Kasteel van Schoten Inkom FW-
leden, CC, 100 f r , met-leden 150 fr Org FW-
Schoten 
21 EDEGEM: Kaartavond in Dne Eiken, om 20u 
Inschrijven op voorhand Org VNS-Edegem 
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 
25 EDEGEM: Dia-avond over Zuid-Afrika Om 
20u in Drie Eiken Met L Van Gramberge Org 
FW-Edegem 
26 MERKSEM: Tema-avond over „Meer autono
mie en betere demokratie" om 20u in lokaal 
Vlanac Bredabaan 360 Org Vlanac Merksem 
26 KAPELLEN- Kennismaking met Anton Van 
Wilderode Diamontage door Lieve en Rom Du-
prez In de Oude Pastorie om 20u Org FW-
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 
FW-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 
03/45711 51 (na 18u)0rg VNSE 
29 LIER: Pannekoeken- en appelbeignetsdag 
Iedereen welkom vanaf 14u in het VNC Berlarij 80 
te Lier Org FVV-Lier-Koningshooikt 

MEI 

1 STABROEK: Poppenspel en kinderanimatie 
met Pierrot en nonkel Amadee In Kasteel Raven-
hof (Oud Broek 4) Aanvang 14u 50 fr voor 
drankje + verrassing Org FVV-Stabroek 
4 KONTICH: VU-bal Tropische nacht met Bart 
Kaell In de Magdalenazaal 
6 BERCHEM: Naar manifestatie te Brussel met 
bus Vertrek aan ,,oude kerk", om 9 uur Kostprijs 
200 fr Inschrijven bij Paula Van Beeck, 321 73 60 
8 BERCHEM: Huifkarrentocht met bezoek aan 
begijnhof Turnhout, Speelkaartenmuseum, gele
genheid tot winkelen Vertrek 8u Berchem-statie 
Info en inschrijven bij FVV-Berchem 

DERDE 
BOERENKRUGMARS 
IN MECHELEN 

Het VNJ gewest Mechelen organizeert op zater
dag 19 mei de derde Boerenkrijgmars Bij deze 
wandelmanifestatie kan je kiezen tussen twee toch
ten 20 of 42 km Vertrek en aankomstpunt is zaal 
De Goede Herder aan de Mechelsesteenweg in St -
Katelijne-Waver Je kan vertrekken tussen 9 30 u 
en 10 30 u 

Inschrijven kan door betaling van 100 fr per 
persoon op reknr 860-0041102-53 van Dirk Ver-
helst Planetanumlaan 51, 2610 Wilrijk Er worden 
dan startkaarten toegestuurd Op de dag zelf in
schrijven kost 120 fr 
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Het arrondissementeel bestuur van de Volksunie 
arr Antwerpen organiseert een Kongres onder het 
motto „Antwerpen hart van Vlaanderen, poort tot 
Europal", op 28 apnl 1990 om 14u 15 in de UIA te 
Wilrijk, onder het voorzitterschap van Jurgen Con-
standt 

Volgende thema's zullen besproken vrarden 
Ekonomie/Ekologie — Kansarmoede — Mobiliteit 
en Migranten 

Ter voorbereiding werden 4 werkgroepen sa
mengesteld 

1 De werkgroep Ekonomie/Ekologie, onder voor
zitterschap van Ludo Dirks, kabinetsmedewerker 
van gemeenschapsminister van Openbare Werken 
en Verkeer, Johan Sauwens 

VAKBEL NAAR 
VAN GOGH 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Nederland
se kunstschilder Vincent Van Gogh overleed Het 
Rijksmuseum Vincent Van Gogh te Amsterdam 
herdenkt deze gebeurtenis met een unieke retro-
spektieve van zijn schilderijen Op 1 mei organi
seert Vakbel in samenwerking met FVK-Roden-
bachfonds een bezoek aan de ekspositie te Amster
dam die eenmalig meesterwerken, waarvan slechts 
een minderheid tot de permanente kollektie van het 
museum behoort, samenbracht 

Het initiatief van de uitstap is ontstaan bij de 
Antwerpse Coremansknng, een plaatselijke afde
ling van het Rodenbachfonds, die reeds vanuit 
Antwerpen een volle bus noord- en Van Gogh-
waarts zendt Ook vanuit Gent vertrekt een bus, 
ingelegd door Vakbel en het nationaal sekretanaat 
van het Rodenbachfonds 50 plaatsen zijn beschik
baar aan 800 fr per persoon Beneden de 12 jaar 
dient men maar 650 fr te betalen In de prijs zit ook 
het toegangstiket begrepen 

Aan de belangstellenden wil Vakbel-stafmede
werker Jean-Pierre Roosen, tevens kunsthistori-
kus, gratis en vrijblijvend uitleg verschaffen over 
Van Gogh, zijn tijd en kunst 

Zolang de voorraad kaarten strekt en uiterlijk tot 
20 april inschrijven bij Vakbel t a v Chantal Smits 
De deelnamekosten dienen binnen de 8 dagen na 
inschrijving gestort te worden op het nummer 068-
2012781-58 (ref „Van Gogh 1 mei") 

Info Vakbel vzw, ümburgstraat 90, 9000 Gent, 
tel 091/23 01 36 (24u op 24), fax 091/25 85 08 
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2 De werkgroep Kansarmoede, onder het voor
zitterschap van Hugo Coveliers, volksvertegen
woordiger 

3 De werkgroep Mobiliteit, onder het voorzitter
schap van Herman Lauwers, volksvertegenwoordi
ger 

4 De werkgroep Migranten, onder het voorzitter
schap van Thor Bergers, sekretaris Politiek kollege 
Groot Antwerpen (a i) 

De werkgroepen gaan reeds om 9u 30 van start, 
de openbare zitting begint om 14u 15 Rond 16u 30 
wordt er over de ondenwerpen gestemd waarna om 
17u het kongres wordt toegesproken door Koen 
Raets, arr voorzitter 

Info 03/238 82 08 

HOE GESCHIEDENIS 
VERWERKEN? 

Op 25 april e k organiseert het FVK-Rodenbach-
fonds een vormingsavond in de Schalmei, Pater-
straal 91, te Turnhout 

Frank Seberechts, historikus, werkt momenteel 
aan een publikatie over de De Vlag tijdens de 
tweede wereldoorlog Tijdens deze kadervorming 
zal hij verduidelijken op welke manier zo'n histori
sche publikatie tot stand komt, welke bronnen 
worden geraadpleegd, wat het belang is van mon
delinge getuigenissen, hoe het bronnenmateriaal 
venwerkt wordt tot een wetenschappelijke studie 

Aan de hand van deze uiteenzetting wordt beke
ken op welke manier het FVK-Rodenbachfonds de 
werking van het Archief- en Dokumentatiecentrum 
voor het Vlaams-Nationalisme kan ondersteunen 
Uiteraard biedt het ADVN ook diensten naar het 
verenigingsleven De wetenschappelijke medewer
kers kunnen U begeleiden bij de voorbereiding van 
brochures, publikaties of tentoonstellingen Hoe dit 
praktisch in zijn werk gaat verneem je op onze 
kadervormingskursus 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jarige jongeman wenst betrek
king ten westen van Brussel Opleiding Hoger 
Sekundair ,,Bouvrtechnieken" Legerdienst beëin
digd Aktueel tijdelijke betrekking m gemeentelijke 
dienst Voor inlichtingen zich wenden tot senator 
dr J Valkeniers, tel 02/56916 04 
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VU-KEMPEN MAAKT EIGEN AFVALPLAN BEKEND TOMBOLA-HOVE 
De VU van het arrondissment Turnhout voerde 

vorige zaterdag een tweede grote aktie in het kader 
van het ankertnoment leefmilieu 

Na de zeer geslaagde (water-)aktie aan de lo
zingspijp van Tessenderlo-Chemie een paar weken 
geleden, werd nu de aandacht toegespitst op het 
afvalprobleem 

Tijdens een perskonferentie werd door senator 
Rob Geeraerts het VU-standpunt duidelijk ge
maakt, ten«ijl terzelfdertijd ter plaatse een dertigtal 
VU-militanten verzameld waren, die een voorbeeld 
van afvalrecyclage kwamen geven 

De perskonferentie en de ludieke aktie vonden 
plaats aan het interkommunaal stort te Meerhout 
Onder de aanwezigen o a de provincieraadsleden 
Staf Driesen en Sus Teuwkens en de gemeente
raadsleden Rik Geyzen (Mol), Liliane Tops (Geel), 
Freddy Jans, Patrik Vankrunkelsven, Frans De 
Peuter en Viviane Van Dijck (Laakdal), Luc Beyens 
en Johan Vandecraen, Door Wouters en OCMW 
raadslid Jos Cools (Meerhout) 

In een lange rij werd door iedereen een apart 
pakketje afval meegedragen wit glas, bruin glas, 
groen glas, snoeihout, papier, karton, tekstiel, alu
minium, kroonkurken, oud ijzer, GFT-afval, batterij
en, oude medikamenten, vetten, motorolie, verven, 
plastics, puin, lampen, autobanden, brandhout 
enz 

WIJ wilden dat al deze produkten zouden gerecy
cleerd worden Al vlug merkten we dat het stort 
deze strenge selektie met aankon omdat nog te 
weinig aan recyclagebeleid gedaan wordt 

AFVAL VOORKOMEN EN RECYCLEREN 

Dit was dan ook een goed aanknopingspunt voor 
onze perskonferentie, waarin Rob Geeraerts de 
klemtoon legde op meer recycleren en een grond-
stoffenpolitiek die afval voorkomt en recyclage 
mogelijk maakt en aanmoedigt 

De VU-Kempen verzet zich ook tegen de lOK-
plannen om de oude verbrandingsoven van Heist-
o/d-Berg aan te kopen Deze oven is verouderd en 

tevens zal het verbrandingsbeleid van de lOK 
leiden tot minder recyclage 

Wel opteert de VU-Kempen voor regionale ver
werkingscentra (eventueel in samenwerking met 
private ondernemingen) die de quasi totaliteit van 
het huisvuil kunnen recycleren Het restant moet 
dan op een degelijke wijze verbrand of gestort 
worden Hier denkt de VU-Kempen aan een schaal
grootte van minstens 1 miljoen inwoners (orde
grootte van een provincie, samen te vallen met de 
huidige provincies of de huidige provinciale struktu-
ren) 

PRIJS VAN HET HUISVUIL 

Ook over de huisvuilbelasting werd onze mening 
verduidelijkt enerzijds aanmoediging van mensen 
die besparen op huisvuil door een gedeeltelijke 
koppeling van de belasting aan de hoeveelheid 
huisvuil, maar anderzijds ook het inbouwen van 
een sociale korrektie Indien de prijs voor de 
huisvuilvenverking in de toekomst oploopt tot meer
dere duizenden frank per gezin (tot 7 000 è 10 000 
fr per jaar per gezin') moet men opletten dat de 
slogan ,,de vervuiler betaalt" met averechts gaat 
werken voor het milieu Met een sociale korrektie 
bedoelen wij dat een gedeelte van de huisvuilkost-
priis ook kan verhaald worden via de direkte 
belastingen, waardoor de huisvuilbelasting redelijk 
kan blijven 

Tenslotte moet door samenwerking met private 
ondernemingen gezocht worden naar rendabele 
recyclageprojekten, waardoor de prijs in de toe
komst misschien fors kan gedrukt worden Voor
waarde IS echter een heel andere visie op afval en 
afvalophaling Indien we daar vandaag met mee 
beginnen, zitten we voor enkele decennia vast aan 
verkeerde venwerkingstechnieken 

Om daartegen te waarschuwen hield de VU-
Kempen deze geslaagde aktie, die druk bijge
woond werd door de pers 

Rob Geeraerts, 
senator 

MUZIKALE EUROPA-REIS TE WOMMELGEM 

Uitslag winnende nummers van de steuntombola 
van het Lentebal van de Volksunie-Hove 418 — 
081 — 032 — 224 - 071 - 365 - 363 - 230 — 
413 - 340 - 215 - 226 

De prijzen kunnen afgehaald worden bij voorzit
ter Didier Thijs, Elzenstraat 67 te Hove, tel 
03/455 49 82 

LIEDEREN VAN 
ONS VOLK 

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

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

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

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

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

In Wommelgem zijn er twee verenigingen aange
sloten bij het FVK-Rodenbachfonds de Kulturele 
Kring Jan Puimège en de Reisklub Tyrol En naast 
de plaatselijke Heemkundige kring ,,De Kaeck" 
slagen zij er in een brede waaier aan suksesvolle 
aktiviteiten te ontplooien, waarbij we kunnen stellen 
dat de Kulturele Kring vooral het „kulturele" aspekt 
beoogt, tenwijl de Reisklub Tyrol voor het aspekt 
,.ontspanning" zorgt 

Het was zeer goed te voorzien dat dit vroeg of 
laat tot enige samenwerking moest leiden Nu, in 
april 1990, is het voor de eerste maal echt zover 
Kulturele Kring Jan Puimège en Reisklub Tyrol 
organiseren samen een in Wommelgem enigszins 
unieke aktiviteit, in die zin dat het reeds lang 
geleden is dat het gevraagde Wommelgemse koor 
— in die samenstelling — nog in Wommelgem zelf 
optrad 

Op zaterdag 21 apnl 1990 verzorgen beide 
verenigingen een Muzikale Europa-reis, met zang, 
dans en muziek, en gebracht door het Gemengd 
Koor Ortolaan 

In 1979 ging een muzikale Europa-reis in premiè
re met liederendansen, en instrumentale muziek 
uit 13 Europese landen, gebracht in onginele 
klederdrachten (Het is dit programma — een 
beetje aangepast — dat de Kulturele Kring Jan 
Puimège en Reisklub Tyrol op zaterdag 21 april 
1990 aanbieden) 

Deze reis werd 12 maal ten tonele gebracht, 
waaronder 4 maal op een suksesvolle toernee 
doorheen Duitsland en Oostenrijk 

Het 30-jarig jubileum werd bekroond met de 
uitvoenng van de ,,Kroningsmesse" voor soli, koor 
en orkest van W A Mozart 

De Muzikale Europa-reis gaat door in zaal Fami-
lia, A Mortelmansstraat 18 te Wommelgem De 
avond vangt aan om 20 uur, de inkom bedraagt 150 
fr Kaarten zijn te bekomen bij de bestuursleden, of 
telefonisch op het nummer 353 37 76 (Rik Hertogs, 
Reisklub Tyrol), of op het sekretariaat van de 
Kulturele Knng Jan Puimège, Godshuisweg 60 te 
2220 Wommelgem, tel 353 07 73 

VRIJ VIMNDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12&13MEn990 
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WEST-VLAANDEREN 
WEST-VLAANDEREN 

APRIL 

21 IZEGEM: Terrein Stadio 4, om 16u.: Voetbal
match Vlaams Huis-Uilensplegel. Org.: Voetbal-
klub Vlaams Huis. 
23 OOSTENDE: Sensibilizeren van de publieke 
opinie over de aidsproblematiek. In Jeugdherberg 
De Ploate, Langestraal 82 te Oostende. Om 
19U.30. Org.: FVK-Rodenbachfonds W.VI, 
25 OOSTDUINKERKE: Aerobic in zaal De Witte 
Brug, om 20u.3O. Org.: FW-Duneblomme. 
26 IZEGEM: Bar auditorium om 20u.: prof. Paul 
Van de Meerssche over de „Recente ontwikkelin
gen in Oost-Europa". Toegang 50 fr.; abonnees 
gratis. Org.: Vlaamse Studie- en Vormingskring 
(VSVKV 
27 ASSEBROEK: Open Hoorzitting met vice-
eerste minister Hugo Schiltz. 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 Reene. Vertrek om 
15u. aan de kerk. \ferdere info bij Raf Seys, 
RInglaan 1 te 8280 Koekelare. 

MEI 

2 OOSTDUINKERKE: Aerobic in zaal De Witte 
Brug, om 20u.30. Ook op 9,16 en 23/5. Org.: FW-
Duneblomme. 

VU-TORHOUT TEGEN 
VARKENSVERVOER 

De Torhoutse VU-afdeling heeft zich via een 
persmededeling met klem verzet tegen het feit dat 
varkens van buiten de bufferzone - voornamelijk 
buitenlandse- binnen de bufferzone vervoerd en 
geslacht kunnen worden, terwijl dit voor varkens 
van boeren van binnen de bufferzone verboden is. 

Ze meent dat de reglementen die gelden voor 
onze boeren en handelaars onverminderd moeten 
gelden voor alle vervoer van welke varkens ook. 

Tevens wijzen zij erop dat er regelmatige kontro-
le zou moeten zijn op Inenting tegen varkenspest 
op alle In Vlaamse slachthuizen ter slachting aan
geboden varkens. 

De VU-kamerleden en senatoren die in de parle
mentaire kommissie van landbouw zetelen, zal 
gevraagd worden hiervoor de nodige stappen te 
doen. 

12EAUTOZOEKfOCHT 
TE WIELSBEKE 

Op dinsdag 1 mei 1990 gaat, voor de 12e maal, 
de suksesrijke familie-autozoektocht door van de 
Vlaamse Vriendenkring Ter Leie — Wielsbeke. 

Méér dan 200 waardevolle prijzen, o.a. reis van 8 
dagen voor 2 personen naar Mallorca, een volledig 
tuinset, een Debucquoy-schilderij, elektrische huis
houdtoestellen... 

Inschrijven kan van 12 tot 14 uur, in taverne „De 
Klokke", op het St.-6rixiusplein aan de kerk te 
Ooigem. 

Deelname bedraagt: per wagen 200 fr., en per 
bijkomend formulier 100 fr. 

Info: Diederik Ameye, St.-Laurentiusstraat 1, te 
8781 Wielsbeke, tel. 056/66.98.12. 

KORTRIJK NAAR BRUSSEL 
In het kader van de „Aktie Vlaanderen '90" werd 

aan alle parlementsleden in Vlaanderen het 10-
puntenprogramma van het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen overhandigd, dat de basis 
vormt van het eisenpakket voor meer autonomie en 
betere demokratie voor Vlaanderen. (Op bijgevoeg
de foto overhandigen Werner Vandenberghe en 
Jan Deweer dit eisenpakket aan volksvertegen
woordiger Pol Vangansbeke van Kuurne). 

Deze aktie betekende meteen de start van een 
grootscheepse bewustmakingskampanje ter voor
bereiding van de nationale manifestatie op 6 mei 
a.s. in Brussel. 

Op zondag 6 mei vertrekken er vanuit Kortrijk 
bussen naar Brussel. Verzamelen om 8u.30 op het 
Schouwburgplein. Prijs: 250fr., inschrijven bij Giel 
Seynaeve (056/35.40.84) of Jan Deweer 
(056/21.87.52). (foto Wevako) 

IEPERIET- HERDENKINGSWANDELING 
Op zondag 22 april a.s. zal het — dag op dag — 

75 jaar geleden zijn dat voor het eerst chloorgas 
werd gebruikt, en dit te Steenstraete bij leper. 

Mosterdgas teisterde vanaf 12 juli 1917 leper en 
omgeving. Het ,,Yperiet" tastte tijdens de Eerste 
Wereldoodog één miljoen burgers en militairen aan 
en maakte meer dan 90.000 doden. 

Jaarlijks wordt nog 400 ton munitie bovenge
haald. Momenteel ligt ruim 160 ton chemische 
munitie in het depot te Houthulst opgeslagen. Deze 
gasbommen met hun nog steeds vernietigende 
kracht, zijn getuigen van een wrede oorlog... 

Het plaatselijk Aktiekomitee tegen leperiet en het 
VAKA-OCV (Vlaamse Aktiekomitee tegen Atoom
wapens — Overlegcentrum voor de Vrede) kunnen 
niet voorbijgaan aan wat toen gebeurde en waar
van we nu nog steeds de gevolgen dragen. Daarom 
een herdenkingstocht waaraan wij graag onze 
medewerking verlenen. 

De ,,Nooit-Meer-Oorlog"-tematiek gesitueerd in 
een prachtige historische, ,,75 jaar na datum", gen 
lokale (Westvlaamse) kontekst, leent zich uitste
kend tot deelname van de VU en VUJO aan de 
manifestatie. 

De wandeling van 15 km start om 13u.30 op de 
markt van Houthulst. 

Aankomst te Steenstraete rond 17u., animatie en 
toespraken zijn voorzien. Terugkeren met pendel
bussen russen 17u.30 en 19u. Praatcafé met o.a. 
Willy Kuijpers, vanaf 18u. in het Par. Centrum van 
Houthulst 

De vijf arrondissementele besturen van West-
Vlaanderen vragen dat de VU in groep opstappen. 
Daarom is het aan te raden om tegen kwart over 
één reeds ter plekke te zijn. Wij maken er samen 
een ludieke aktie van. Afdelingsvlaggen meebren
gen! 

Tot zondag 22 april a.s. I 
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UIT DE REGIO 

HET WAASLAND 
NAAR BRUSSEL 

APRIL 

20 GERAARDSBERGEN: Informatie-avond met 
Hugo Coveliers over het Belgisch gerecht. Om 20u. 
In het Vlaams Huis, Stationsplein 22 te Geraards-
bergen. Org.: VU-arr. Aalst. 
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: FW 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. 
27 ZOTTEGEM: Praatkaffee met Hugo Coveliers 
over „De Bendekommissie". Om 20u. bij Braems, 
Stationsplein te Zottegem. Org.: VU-Zottegem. 
27 BERLARE: Om 20u. in feestzaal De Zwaan, 
Veerstraat 14 te Uitbergen: Jaak Gabriels over „De 
deelname van de VU aan de regering en de 3de 
faze van de staatshervorming. Welkomstdrink en 
koud buffet aan 750 fr.p.p. Info 052/42.33.29 of 
052/42.43.33. Org.: VU-Grooi-Berlare. 
28 GENT: Gentse kabaretr.'ond met „Moereloe-
re". In Centrum Reinaert, R&naertstraat 26. Optre
den om 20u. Deuren open vanaf 19u. Iedereen 
welkom. Inkom 100 fr. tel. 091/26.63.53. Org.: VU-
Gent-Brugsepoort. 

MEI 

1 LEDE: Geleid bezoek aan de Voerstreek. Ver
trek om 8u. bij firma De Ras. Terug rond 20u. 350 fr. 
p.p., -Mj. 250 fr. Mogelijkheid tot piknik of middag
maal aan 495 fr. Inschrijven tot 27/4 bij E. Grysouil-
le (80.37.58) of h. Matthijs (80.05.53). Org.: VU-
Lede. 
5 ZELE: Bal van burgemeester Jozef De Bruyne, 
In zaal De Zeven, met Danny en Conny Fabry. 
Eerste dans om 21 u. 
6 DEINZE: Op naar Brussel met de bus. Vertrek 
om 8U.30 stipt op de markt te Deinze. 200 fr. per 
persoon, drinkgeld chauffeur inbegrepen. Inschrij
ven bij Mare De Vulder (091/86.72.84) of Maurice 
Waelkens (091/86.34.15). 

Vanuit het Waasland worden er door het Aktieko-
mitee Vlaanderen '90 i.s.m. alle Vlaamsgezinde 
verenigingen meerdere bussen ingelegd naar de 
nationale betoging te Brussel op 6 mei. 

BUSLIJN 1 

Afd. AV'90 Lokeren/Sint-Gillis/Sint-Niklaas/Tem-
se. 

Inschrijving op een van de bussen vanuit boven
staande gemeenten is pas definitief na betaling van 
een geldend bustiket: 200 fr. voor volwassenen, 50 
fr. voor kinderen -13 jaar. 

Opstapplaatsen: Lokeren (post Markt) 8u.; Si-
naai (Dries) 8U.10; Belsele (Kerk) 8u.20; Sint-Gillis 
(kerk) 8u.10; Nieuwkerken (kerk) 8u.20; Sint-NI-
klaas (stadhuis) 8u.30; Sint-Niklaas (zwembad) 
8u.35; Temse (markt, kerk) 8u.45. 

Bustiketten zijn verkrijgbaar op onderstaande 
verkooppunten: 

— Lokeren: L. Roels, H. Hartlaan 29, tel. 
091/48.36.34. 

— Sinaai: E. Aerssens, Hondsneststraat2, tel. 
772.39.,27 en T. Van Landeghem, Hemelsbreedte 
97, tel. 772.26.23. 

— Belsele: W. Ghesquiere, Schoonhoudstraat 
130, tel. 772.41.28 en W. Knapen, Belseledorp 75, 
tel. 772.36.60. 

— Sint-Gillis: R. De Graeve, Eeckbergstraat 20, 
tel. 770.70.62 en A. Lippens, Samelstraat 17, tel. 
770.58.28. 

— Nieuwkerken: J. Van der Loo, Vrasenestraat 
198A, tel. 776.40.72. 

— Sint-Niklaas: J. De Cock, Klapperbeek 153, 
tel. 777.68.82; O. D'Haene, J.v.Arteveldestraat 53, 
tel. 776.86.83; A. Van Damme-De Meulenaer, Ber
kenlaan 27, rel. 776.66.23 en K. Verguit, Bekel-
straat21, tel. 778.01.88. 

— Temse: T. Bryssinck, Scheldestraat 14, tel. 
771.02.47; D. Van Bruysel, Kruisstraat 24, tel. 
771.55.47; J. Van Reyen, St.-Jorisstraat 98, tel. 
771.50.71 en S. Waltens, Houtkaai 33, tel. 
771.03.83. 

BUSLIJN 2 

Afd. AV'90 Moerbeke/Stekene/De Klinge/Kem-
zeke. 

Informatie en inschrijvingen bij: 

— Moerbeke: P. Coupé, Drongendreef 88, tel. 
091/46.75.81. 

— Stekene: R. De Bruyne, Heikant 55, tel. 
03/779.76.56; J. De Leenheer, Kloosterstraat 76, 
tel. 091/46.92.77 en L. Steel, Oost-Eindeken 42 A, 
tel. 03/779.88.07. 

— De Klinge: R. Bauwens, Schooldreef 86, tel. 
770.79.69. 

— Kemzeke: A. Mortier, Stationsstraat 75, tel. 
779.75.36. 

BUSLIJN 3 

Afd. AV'90 Groot-Beveren. 

— Beveren: J. Verhulst, Kasteeldreef 164 A, tel. 
775.97.00 

BUSSEN ANDERE WASE GEMEENTEN 
— Kruibeke: J. Van Goethem, Tulpenstraat 2A, 

tel. 774.19.67 en A. De Sloover, Broekdam Noord 
18, tel. 774.47.42. 

— Bazel: A. Spolspoel, Eendenlaan 20, tel. 
774.42.56. 

— Rupelmonde: R. De Roeck, Kalverstraat 119 
tel. 774.00.57 

— Waasmunster: M. Bruggeman, Dommelstraat 
85, tel. 052/46.10.54 

— Zwijndrecht: Vlaams Huis Were Di, Polder
straat 15, tel. 03/252.75.32. 

DEINZE: NIEUWE 

OCMW-SEKRETARIS 

MOETCVP'ERZUN 
Tijdens de jongste raadszitting van het OCMW-

Deinze ging het er vrij geanimeerd aan toe. 
Raadslid Bob Rijckbosch (VU) en raadslid Dhont 

(SP) hadden gezamelijk het punt op de agenda 
geplaatst ter regeling van de opvolging van de 
huidige sekretaris, die vanaf 1 maart '91 met 
pensioen gaat. Vroeger werd hiervoor een vergelij
kend eksamen uitgeschreven; tijdens de vorige 
legislatuur werd dit evenwel gewijzigd in ,.gewoon 
eksamen", om de CVP toe te laten eigen kandida
ten als OCMW-ontvanger te plaatsen. Uiteindelijk 
resultaat: 1 kandidaat. 

Om aan deze ongezonde toestand te verhelpen 
werd door raadslid Rijckbosch een felle poging 
ondernomen om de CVP-meerderheid tot beter 
inzicht te brengen. De zaak te depolitiseren, en 
zodoende meerdere bekwame kandidaten aan te 
trekken voor deze topfunktie. 

Het bleek allemaal boter aan de galg. Bij sommi
ge leden van de meerderheidsgroep was zelfs de 
elementaire luisterbereidheid niet aanwezig. Hun 
besluit stond vooraf vast. Pure machtswellust. De 
uitslag luidde 4 oppositie ja, 7 CVP neen. 

,,De bedreiging van de familieclan is voor Deinze 
helemaal niet denkbeeldig". Deze uitlating deed de 
meeste CVP'ers steigeren van verontwaardiging. 
Zij wisten van niets... 

Tijdens de Goede Week, aldus nog raadslid Bob 
Rijckbosch, deed me deze houding denken aa'n 
Kristus die de farizeeërs uit de tempel joeg I 
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UIT DE REGIO 

LIMBURG 

APRIL 

20 NEERPELT: Brussel-bezoek, kanton Neer-
pelt. Vertrek 8u. Bezoek parlement, Barrlkaden-
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 erg. FVV-Tessenderlo. 

MEI 

3 BREE: Om 20u.30 in tiet Ontmoetingscentrum 
Bree: „De toekomst van de Volksunie" door Willy 
Kuijpers. 

MEERDERHEID 
MAASMECHELEN MET 
AUTORITAIRE 
TREKJES? 

Absurd, ongeloof, geschokt, totalitair., zijn de 
gevoelens die de VU-Maasmechelen tot uitdruk
king wil brengen n.a.v. tiet afvoeren van de agenda
punten van de oppositie door de fraktites van de 
meerderheid van SP en CVP. Het principe dat elk 
op te voeren agenda-punt vanuit de oppositie eerst 
getoetst moet worden door de fraktieleiders van de 
meerderheid (CVP-SP) is ronduit diktatoriaal. 

Hierdoor wordt elke vorm van vrije meningsuiting 
in de kiem gesmoord. Het lijkt de bedoeling van de 
SP en CVP om zo de oppositie monddood te 
maken. 

Dat dit voorstel vanuit de SP en CVP komt, naar 
aanleiding van een amnestie-motie van de VU is 
helemaal onbegrijpelijk. Dhr. Dekenzeleer heeft als 
senator een motie van dezelfde strekking goedge
keurd in de senaat. Deze motie was ingediend door 
senator Somers van de VU. 

De ondemokratische houding van de SP-CVP-
meerderheid is voor de VU van Maasmechelen een 
reden om indien het voorstel gehandhaafd blijft, 
klacht neer te leggen bij de goeverneur van Lim
burg. 

Aan alle inwoners van Maasmechelen doen we 
dringend een beroep om samen met ons een 
demokratisch front te vormen tegen de diktatuur 
van de meerderheid. In het bijzonder verzoeken we 
de raadsleden van CVP en SP om de demokratie te 
laten zegevieren en zich niet neer te leggen bij de 
autoritaire voorstellen van hun fraktieleiders. 

FOiaZOEKTOCHT 
IN NEERPELT 

De Neerpelter Vlaamse Vereniging organizeert 
vanaf 14 april tot 4 juni een foto-zoektocht, niet 
alleen als ontspanning maar ook om Neerpelt beter 
te leren kennen. 

De gemeente telt vijf zones: centrum, Grote 
Heide, Boseind, Herent en St.-Huibrechts-ülle. 
Bedoeling is in elk van die zones een 25-fal foto's te 
herkennen. Het is echter niet noodzakelijk de vijf 
zones te venverken, je kan er één of meer doen. 
Naast een pakket aan prijzen is de hoofdprijs een 
10-daagse reis voor twee naar Spanje. 

De prijsuitreiking heeft plaats op zaterdag 16 juni 
om 20 u in ,,De Peel". 
De deelnameprijs bedraagt 500 fr. voor de vijf 
zones en 150 fr voor één zone. Inschrijven kan bij 
Leo Domen, Haagdoornstraat 47, Neerpelt tel. 
64.33.03 

VU-LENTEBAL 
KAMPENHOUT-BERG 

De uitslag van de tombola van het VU-lentebal 
van Kampenhout-Berg is als volgt: nr. 564 wint de 
fiets, nr. 708 een leeuwevlag, nr.578 een fles sherry 
en nr. 884 wint een kantwerK. 

De prijzen zijn af te halen vóór 1 juni bij Georges 
Verstraten, Bergstraat in Kampenhout-Berg. 

ZOEKERTJES 

APRIL 

22 LENNIK: Tot 22/4 tentoonstelling van Baline
se en Thaise kunst in Huize Zwartenbroek, Zwar-
tenbroekstraat 127. Dagelijks open van 14 tot 21u. 
Org.: FVK-Rodenbachfonds Brabant. 
22 DIEGEM: Jaarlijks spagettifestijn, vanaf 12u. 
in zaal 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 STEENOKKERZEEL: Info-avond „Rechten 
en plichten van jongeren", in Patronaat, Van Fra-
chenlaan 24 Steenokkerzeel centrum. Om 20u. 
Inkom gratis. Ord. VUJO-Melsbroek-Perk-Steenok-
kerzeel. 

27 LENNIK: Vorming en Gemeenschap Lennik 
organiseert geleid bezoek aan tentoonstelling „En 
toch was ze rond... Middeleeuws mens- en wereld
beeld". In de gebouwen van de Univ. Pak. Sint 
Aloysius, Vrijheldslaan 17 te Brussel. Toegangs
prijs 50 fr. Verzamelen om 13u.30 Grote Markt te 
Lennik. 
28 WEERDE: Grote kaartavond (boomke wies) in 
zaal Alcazar, Damstaat 96. Waardevolle prijzen 
o.a. prachtige hesp, .'-.offiezetapparaat enz. Aan
vang 20u. Org.: VU-Weerde. 
28 LINKEBEEK: Spaghetti-festijn uitgesteld naar 
latere datum. 

MEI 

5 HEKELGEM: Jaarlijks Eetfestijn van VU-Hekel-
gem, in zaal Patronaat, Fósselstraat te Affligem. 
Vanaf 18u. Ook op 6/5 van 11 u.30 tot 16u.30 en van 
18 tot 20u. 
6 LONDERZEEL: Vlaamse betoging te Brussel. 
Samenkomst en vertrek om 9u. op het Heldenplein. 
VU-Londerzeel. 

AKWARELKURSUS — GEZOCHT — 37-jarige gescheiden vrouw met 
dochtertje van 10 jaar zoekt een betrekking in het 
Brusselse of ten westen van Brussel. Liefst in f ^ i r " K l K | | | / 
keuken of onderhoud en bij voorkeur in officiële 1 r" 1 t N N I K 
instelling. Voor inlichtingen zich wenden tot senator 
dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

— 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. 

De vereniging Vlanajo (Vlaanderen Natuur Jon
geren) organiseert onder het motto ,,Schilder uw 
eigen streek" een akwarelkursus voor adolescen
ten (vanaf 16 jaar) en volwassenen. De kursus richt 
zicht vooral tot beginners maar ook mensen met 
ervaring zijn van harte welkom. 

Deze akwarelkursus gaat door op weekdagen 
van 9 tot en met 13 juli 1990 van 9 tot 17u. De 
begeleiding is individueel. 

Voor zover het weer het toelaat, zal zoveel 
mogelijk ,,in de buitenlucht" gewerkt worden. 

Inschrijvingen en inlichtingen bij Herwig Blockx, 
,,Huize Zwartenbroek", Zwartenbroekstraat 127 te 
1680 Lennik (02/532.14.41). 

ADVERTENTIE 

-' ^rf/zr- :^j^a ffotft ^ 

k M 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P.V.B.A. 

w i ^ HEIHOEFSEWEG 1 
i g f f ^ 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ Tel.: 03/457.23.89 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

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

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

stortplaatsen die met aangepaste 
technieken bezaaid en beplant wor
den. Het resultaat is de effectieve 
groei van verschillende boomsoor
ten, de ware ecologische 
herstelling van de omge- ^ ^ | 
ving. B # 
Ook dit is vooruitgang. ^ ^ g 
Ook dit is EBES. E B E S 
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WEL KRENKEND (1) 
In WIJ (6 april), in rubriek Wedenroord, 

vinden we een lezersbrief van U Franco uit 
Oostende, de titel van de reaktie luidde „met 
krenkend" 

Het Vlaams Komitee voor Brussel en de 
Werkgroep Taalgebruik hebben ere-senator 
Vandezande volledig gesteund wanneer hij 
een klacht — betreffende de identiteitskaar
ten — indiende bij de Raad van State 

De identiteitskaart is een officieel doku-
ment en dient door de gemeente in de taal 
van de streek uitgereikt te worden, de audi
teur IS hem hierin gevolgd, wellicht volgt de 
Raad zijn auditeurs 

De briefschrijver heeft het over ,,muggezif-
tenjen" en gaat er prat op dat op zijn kaart 
het Nederlands voorrang krijgt 

We kunnen hem bewijzen dat talrijke Brus
selse gemeenten, die zeer goed weten dat 
bepaalde inwoners over een Nederlandse 
identiteitskaart beschikken, opzettelijk Fran
se formulieren sturen met de bedoeling Eu
ropese identiteitskaarten te kunnen afleve
ren om aldus — kunstmatig en opzettelijk — 
identiteitskaarten af te leveren waarop het 
Frans de voorrang heeft i Is zoiets met kren
kend voor de Brusselse Vlamingen ' Of vindt 
de briefschrijver van met' 

We brengen graag een verdiende hulde an 
R VandezandeI 

E. Wieme, 
voorzitter VI. Komitee voor Brussel 

WEL GEKRENKT (2) 
Na een grondige studie komt lezer U 

Franco uit Oostende in WIJ (6 april j I) tot de 
bevinding dat hij door de nieuwe identiteits
kaarten in zijn Vlaming-zijn met wordt bele
digd Blijkbaar weet hij met dat wij in Vlaan
deren slechts na harde strijd tot eentaligheid 
gekomen zijn in het officiële leven, hoewel er 
nog verdoken overtredingen zijn Dit bekwa
men we dank zij de taalwetten en de auditeur 
van de Raad van State stelt mij dan ook 
IV m de identiteitskaarten in het gelijk Als ik 
lezer Franco volg gaan we het nu beleven dat 
hij de meertaligheid nastreeft en de magis
traten de taalwet leder zijn mening natuur
lijk De heer Franco keurt het goed dat er in 
het Nederlands taalgebied viertalige getuig
schriften worden uitgereikt als het Neder
lands maar vooraan staat Hij is in goed 
gezelschap want sommigen pleiten daar al 
lang voor, vooral in Vlaams-Brabant 

Verder wil ik hem zeggen dat er geen 
Europese identiteitskaart bestaat De Belgi
sche identiteitskaart is noch mm noch meer 
een bewijs van de mdschrijving in de bevol
kingsregisters en van de Belgische nationali
teit Wil hij mij de landen aanduiden waar een 
Europese kaart naar Belgisch model be
staat' Ik ben een muggezifter, hij een breed-
denkend man, doch zowel de franstalige als 
de Vlaamse Kamers van de Raad van State 
zijn dan ook muggezifters leder diertje zijn 

pleziertje Sinds wanneer verdedigt een fla
mingant nu de meertaligheid in strijd met de 
wet ' 

Tenslotte hoop ik dat ik op de Vlaamse 
politici zal kunnen rekenen als ik gelijk krijg 
van de Raad van State 

Rob. Vandezande, Leuven 
Ere-senator van de Volksunie 

TOERISTISCHE 
UITBOUW 

In de artikels over Limburg (WIJ van 30 
maart j I) bemerk ik grote interesse voor de 
natuur en de uitbouw van een milieuvriende
lijk vervoerssiteem Twee punten wil ik er 
even uitlichten 

1 Zal het rekreatieprojekt van Geyselinck 
aangesloten worden op het Vlaams (') 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naargiang 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 iezersbrieif, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

spoorwegennet om het autoverkeer te beper
ken ' 

2 De wegen in Voeren zijn met uitge
bouwd om veel autoverkeer te verdragen 
Waarom wordt de goederenspoorlijn die 
door de gemeente loopt met geïntegreerd in 
het Vlaams (') spoorwegennet' Toeristen 
uit Vlaanderen zouden de trein kunnen ne
men tot in Voeren en bijv een fiets huren in 
een nieuw te bouwen stationsgebouw 

In samenwerking met Eupen zou men een 
mooie toenstische lijn kunnen uitbouwen 
over de bestaande spoormfrastruktuur van 
bijv Antwerpen tot Eupen over Tongeren en 
Voeren 

Hugo Van Ransbeeck, Dendermonde 

ARMENIË ~ 
Op 10 april j I hoorde ik op het programma 

Aktueel van BRT 1, VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke verklaren dat het 
Armeense Onafhankelijkheidsfront een ek-
stremistische organisatie zou zijn Als argu
ment haalde hij hiervoor aan dat deze organi

satie streeft naar onmiddellijke onafhanke
lijkheid en dat zij het deel van Armenië dat 
door Turkije bezet wordt en waar Armeniers 
met als Armeniers mogen leven, terugeisen 

Ik ken het Armeens Onafhankelijkheids
front met, maar voor iedere nationalist zijn dit 
onaanvaardbare argumenten om een organi
satie tot ekstremistisch te verklaren 

Als men Vandemeulebrouckes redenenng 
doortrekt is ook heel Sajudis een ekstremisti-
sche organisatie want zij eist onmiddellijke 
onafhankelijkheid (en voegde de daad bij het 
woord) en is iedere Vlaming die zegt dat 
Brussel, de Platdietse streek en Zuid-Vlaan-
deren (Frans-Vlaanderen) integraal deel uit
maken van Vlaanderen, ook een ekstremist 

Welnu, dan zal ik de titel ekstremist met 
fierheid dragen 

Johan Bosman, Melle 

ONTZUILEN 
De VU pleit sinds jaar en dag terecht voor 

depolitizenng en ontzuiling van het openbaar 
ambt 

Wat nu de ziekteverzekering betreft kan er 
maar een enkele adekwate oplossing zijn, nl 
de likwidatie zonder meer van de verpolitiek
te ziekenfondsen en de hen toevertrouwde 
diensten over te hevelen naar de gemeen
ten 

Dit zou met alleen het schandalige onei
genlijk gebruik van gemeenschapsgelden 
bestemd voor de ziekenzorg beletten, maar 
vooral miljarden uitsparen' 

Hetzelfde geldt eveneens voor de werk-
loosheidssektor, waar de gemeenten wel 
belast worden met de kontrole van de werklo
zen maar de politieke smdikaten de uitbeta
lingen vernchten en hiervoor door de RIZIV 
meer dan royaal vergoed worden Bovendien 
ontsnappen deze smdikaten dan nog aan 
elke overheidskontrole' 

Een waardevol programmapunt voor de 
volgende verkiezingen i 

Jakob Schaekers, Tienen 

BRIEF AAN BOUDEWIJN 
Sire, 

De bestaande moorddadige legerdienst en 
zijn onvolwaardige alternatieven, stellen mij 
voor een ernstig gewetensprobleem, omdat 
ze naar mijn mening volledig m tegenspraak 
zijn met de eerbied voor het leven 

U zult dan ook begrijpen waarom ik bij die 
dienstplichtwet met betrokken wens te wor
den 

Daarom vraag ik U mijn onmogelijkheid 
burger van dit land te zijn vast te stellen, 
zodat ik met meer aan de dienstplicht onder
worpen ben 

Of, beste koning, geldt de gewetensvrij
heid m dit land enkel voor U ' 

Peter Claes, Antwerpen 
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LEPEL & VORK 

^eataurant « © t t l » 

Wij vieren onze derde verjaardag 
en bieden U een uitstellend menu aan 
a 875 fr. 
Aperitief gratis 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat 
Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten 
Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

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

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

RESTAURANT 

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

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

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Banketzaaltje gratis Voor al uw feesten Tel. 02/269.70.45 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Ij^tttm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

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, rusL, rustiek en romantiek 

Wij bieden U 
- 6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
- Fi)ne Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 

Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer C2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 

- Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
- Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Te l . 0 5 o / 2 8 , 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



^ ï p l het modehart 
Dagelijks open van 9 tot 18 u Vrijdagavond Feest en I ^̂^ rn 
koopavond met Trendnuxieshow van de Young Fashion I ,w|/. 
Club open tol 21 u Zon en feestdagen gesloten 1 - i ^ W w i — 

VTBOVAB 

^ van België 
AI2 Boomsesteenweg 3^ Aartselaar 


