/

^
iCIM

VLAAMS NATIONAAL

VRIJDAG i l MEI "^0

WEEKBLAD

35'JAARGANGNR.20-33fr.

VIJMEREN
9LI(L$UNtE

(HCONGR

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

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

tel. 03/236.45.31

Open van 10 tot 19 u.

Guido

NUYTTENS

Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASERWARMING

Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
02/428.69.84

Tel. 426.19.39

A''o^ÜSFÏH k

y ^fOOnvertlchtirle ^

y

%

nv d e winne-fabrisac
/
migrostraat 128
•^ 9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 -42 39 16
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typo - offset - repro
enveloppen - rx enveloppen
kettingformulieren
boekdruk - direct mail
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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 a p p en villa's
In alle prijsklassen
Gratis catalogus op aanvraag

058-51.26.29
Leopold II laan 205
8458 OOSTDUINKERKE

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

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

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:
053/80.10.09

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
•s 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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IGENLIJK is het ontroerend: mensen van alle leeftijden die van gedachten wisselen, een ietwat plechtige omschrijving om te zeggen dat de diskussie
levendig is. Mensen wisselen te weinig van gedachten, omdat de elektronische media dat meer en
meer in hun plaats doen. Wij gapen blijkbaar te lang
en te vaak naar voorgekauwde kost, daar waar de
dialoog verrijkend is, zowel voor de aanbrenger als
voor de aangesprokene.
De levendigheid van het debat is tijdens het
voorbije VU-kongres heer en meester geweest,
debatten die verrijkt werden door de brede inbreng van een
verscheiden publiek. Jonge mensen en ouwe vertrouwde
gezichten aan tafel. Zo'n samenspraak te mogen meemaken,
het deed goed I
Harde diskussies ook, waar soms wijze woorden dienden
aangewend om de redelijkheid te doen zegevieren. Alvast
een forum voor iedereen die open en eerlijk zijn/haar mening
kwijt wou.
Politieke partijen pakken graag uit met het triomfantelijke
bericht dat iedereen het eens was met iedereen en alles. Het
klinkt zo banaal oostblokachtig. Bij de VU is niet iedereen het
steeds met alles eens en niets weerhoudt ons dit ook te zeggen want
„Wanneer allen het roerend eens zijn
met mekaar, heeft niemand voldoende
nagedacht."
Ons weeklad brengt u deze week in
het lang en het breed verslag uit van de
gezondheidsstoestand van de Volksunie. De vier sektievergaderingen, het
werk van de ministers die als het ware
op de rooster gelegd werden, de rezoluties die ter stemming werden gelegd
en tenslotte twee redevoeringen waarin de aktualiteit en de toekomst werden
uitgediept en de stapstenen die werden uitgezet.
Wij hoeven over onszelf niet drukker te doen dan nodig
maar willen ook het licht niet onder de korenmaat. De
verzamelde pers heeft deze week de pennen gescherpt en uit
de media is het beeld gekomen van een partij in beweging,
verre van de traditionele partij waarvoor nijdigaards ons willen
verslijten. Het werd het beeld van een partij waarbinnen de
diskussie kan en moet. Inderdaad, vrije mensen denken niet
gestroomlijnd.
Los van deze bedenkingen is het nodig dat de partijtop uit
het voorbije VU-kongres haar besluiten trekt. De grote aanwezigheid tijdens de twee dagen duidt op de levende interesse
van het partijkader voor de aktualizering van de ideologische
pijlers waarop de partij gebouwd is. De aandacht die er
bestaat voor het leefmilieu, reeds tijdens vorige kongressen
ingezet blijft meer dan ooit aan de orde, net zoals de
werkelijke solidariteit met alle verdrukte volkeren die op het
kongres zo'n ontroerende gestalte aannam. Het kongres wil
dat de partij de weg van de nieuwe politieke kuituur bewandelt, de verzuiling probeert af te bouwen en het pacifisme
verder benadrukt.
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Het kongres heeft moedige standpunten ingenomen die in
15 aktualiteitsrezoluties sterk werden verwoord, zij spelen
niet alleen in op de aktuele politiek maar reiken veel verder.
Wij denken hier aan de rechtstreekse verkiezing van een
Vlaams parlement, de federalistische konstruktie voor Europa, de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en de federalizering van ontwikkelingssamenwerking, de landbouw, het wetenschappelijk onderzoek en de Sociale Zekerheid.
Tot slot, en de pers heeft daar zeer sterk op ingespeeld, is
er de verwoording van de amnestie-eis n.a.v. de koningsfeesten.
Dat daarmee alles gezegd en in kannen en kruiken is zou
een overdrijving zijn, zo moet de partij verder haar standpunt
i.v.m. het stemrecht van EG-burgers verfijnen. Vooral in de
Vlaamse gemeenten rond Brussel kan een dergelijke aanwezigheid tot vertekende toestanden leiden.
De partijtop kan uit het kongres ook leren dat de Volksunie
zich blijft profileren als een demokratische partij die afstand
neemt van alle vormen van onverdraagzaamheid. In die zin
kan zij een voorbeeld zijn voor sommige O W - verenigingen
die zich na de betoging van 6 mei j.l. te Brussel moeten
bezinnen over de aanwezigheid van bepaalde groepen en
groepjes die andere bedoelingen nastreven dan de 10 punten waarachter
de betogers zich hebben geschaard.
Terecht heeft de Volksunie een bewustmakingskampanje in de farde
rond het motto Vlaanderen bestaat. Bij
het zien van de achterhoedegevechten
die Belgicisten voeren om de laatste
stukjes België te redden moet de partij
de pilootrol spelen om van ons volk een
echte natie te maken. Een recent sterk
staaltje is het selekteren van bijkomende Waalse voetbalspelers voor de
Mondiale om het taalevenwicht binnen
de Rode Duivels te waarborgen...
Dat voor natievorming meer nodig is
dan wetteksten is duidelijk, daarvoor is nodig dat alles wat
behoort tot onze gemeenschap ook bij naam wordt genoemd.
Tenslotte moet de partij blijven eisen dat de verwaterde
kontakten met Nederland aangezwengeld worden. Het is niet
omdat sommigen boven de Moerdijk ,,links en laks" zouden
zijn alle taal- en kultuurbindingen dienen verbroken te worden.
Nu de partij een geaktualizeerd programma gedragen op
het vertrouwen van het partijkader in huis heeft moet zij langs
haar nationale en plaatselijke mandatarissen opnieuw het
brede publiek bereiken. De inbreng van jonge mensen tijdens
het kongres is zeer groot geweest, in alle geledingen van de
partij tot in het partijbestuur toe, is de nieuwe generatie sterk
vertegenwoordigd. Er ligt voor de jongeren een grote taak
klaar, alle kanalen daartoe zijn voor handen. Met hun inzet
staat of valt de toekomst van de Volksunie en de toekomst van
Vlaanderen.

Maurits Van Liedekerke
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Zaterdag en zondag hield
de VU haar 30ste kongres
te Leuven. Het werden
hoogdagen
voor
de
Volksunie, zowel op inhoudelijk vlak
als wat betreft geestdrift en entoesiasme. WIJ stelde een uitgebreid
verslag samen van de sektievergaderingen, de ministeriële hoorzittingen, de aktualiteitsresoluties, de
toespraken, de inbreng van de jongeren, en van de technische moeilijkheden bij de sfeervolle slotzitting.
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Voor Jan Caudron is de immense vervuiling van het oppervlaktewater reeds lang
een doorn in het oog.

Volgens Chris Vandenbroeke
hebben binnen een federale
staat de gemeenschappen de
plicht om zelf voor de financiering van de uitwassen en overlasten in te staan. Op onderwijsvlak
kreeg Vlaanderen meteen een betere rekening.

Vlaams-Nationaal
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Annemie Vandecasteele looft
de inbreng van de jongeren in
het dertigste VU-kongres.

25
27

Wat leeft er bij jonge
mensen i.v.m. biologisch
telen?
Karel Jansegers bericht
over een jaar volksnationale strijd in Azië.
4

29

Het eerste deel in een
reeks van drie over Joris
Van Severen: leven en
dood van een leider.
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Nederland stond op stelten bij de verschijning
van het derde deel over
de Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst.
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J
3
^J ^^

Gust De Coster brengt
elke dinsdag van één tot
twee Witlof from Belgium,
een kronologisch overzicht van 30 jaar inlandse pop.

34
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Anderlecht kwam in Göteborg tegen Sampdoria
Genua kracht en klasse
te kort.

De vrees dat ons judo na
Robert Van de Walle en
Ingrid Bergmans geen
toekomst meer zou hebben, bleek ongegrond.
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VLAANDEREN
GAAT...
Het afwijzende standpunt dat het Vlaams
Verbond van Katolieke Scouts en Meisjesgidsen ingenomen heeft naar aanleiding van
de 6 mei-manifestatie, wordt niet door alle
scouts en gidsen in dank afgenomen. Aan de
ingang van de verbondsraad van 12 mei
hebben een tiental leden van VVKSM ruchtbaarheid gegeven aan dit ongenoegen. Ik
ben scout, maar de Vlaamse beweging laat
me niet koud!, was de niet mis te verstane
boodschap.
De aktievoerders willen hun Vlaamse stem
binnen het VVKSM voortaan in groep laten
horen. Ze vragen de verbondsleiding meer
inhoud en profiel te geven aan de eerste V in
VVKSM. De verbondsleiding heeft een uitgebreid onderhoud gehad met de manifestanten. Dat leverde heel wat resultaat op: na de
diskussie die scouts en gidsen vorig werkjaar
hielden over de K, komt er voor het volgende
groepsleidingskongres misschien wel een
gedachtenwisseling over de V. Want dan
gaan de scouts en gidsen op zoek naar hun
eigen identiteit.
De verbondsleiding heeft intussen haar
standpunt ook wat duidelijker gemaakt. De
vrije tribunes die De Standaard en Gazet van
Antwerpen hadden gepubliceerd, waren immers maar een samenvatting van de oorspronkelijke tekst. In de verduidelijking drukt
verbondskommissaris Linda Boudry erop dat
Vlaanderen de scouts nog wel ter harte gaat.
VVKSM kan zich inleven in de toestanden
waarin de Vlaamse beweging is geboren: in
de ergernis en verbittering van mensen die
omwille van hun achtergrond en taal niet
dezelfde rechten en kansen kregen als anderen. In de angst en woede van jongens van
18 die zich als frontvrijwilliger meldden en als
dank als modder behandeld werden. In de
frustratie van jonge intellektuelen die het
recht op een wetenschap in de eigen taal
ontkend werd. Zij riepen om ruimte en respekt. Hun gevoelens waren de energie achter de strijd naar een vrijer Vlaanderen.

...WKSM NOG TER
HARTE
Maar het verbond is een kind van zijn tijd,
stelt Boudry. De toestanden waaruit de
Vlaamse beweging is gegroeid hebben wij
niet meer gekend. Nu worden vragen gesteld
naar de betekenis, de inhoua van het nieuwe
Vlaanderen. Net zoals onze voorgangers, wil
de VVKSM-leiding nu werken aan een Vlaanderen waarin mensen de ruimte krijgen,
waarin niemand door zijn afkomst kansen
verliest. Zo'n Vlaanderen staat open voor
nieuwe initiatieven, uit welke hoek ze ook
komen. Dat is een regio met een hart, een
ontzuilde maatschappij. Iets dynamisch, iets
kreatiefs. Maar de traditionele woordvoerders verpakken het inhoudelijke dikwijls te
wollig, en het lijkt of men zich druk maakt om
een lege doos. De WKSM-leiding stoort zich

De drie Baltische presidenten Landsberg is (Litouwen), Runtel (Estland) en
Gorbrunov (Letland), bezegelden het samenwerkingsverband dat ze sloten om
hun onafhankelijkheid van Moskou af te dwingen.
(foto ap)
ook aan het feit dat de klassieke manifestaties van de Vlaamse beweging konstant mee
geschraagd worden door groeperingen die
aan dat Vlaanderen een gans andere invulling willen geven. Een invulling waarin 'Achmed' geen Vlaming mag zijn, waar mensen
weerom omwille van hun afkomst in een
hoekje worden gedrumd. Een ondemokratische invulling. Boudry vraagt zich af waar de
aanklacht van de organisatoren blijft tegen
deze kontradiktie.
De verbondsleiding wil geen leeg huis. Wij
willen ook geen onmenselijk meubilair. De
Vlaamse beweging, als strijd naar betere
strukturen, is voor ons geen prioriteit meer.
Ons lijkt het dringender om aan de inhoud te
werken, hoe belangrijk de derde faze ook is.
Maar het moge duidelijk zijn: Vlaanderen
gaat WKSM nog wel ter harte. Een geruststelling.

DENERT
De VU-burgemeester van Kruibeke, Antoine Denert, heeft met zijn initiatief om de
gemeenteraad met een ambtsgebed te laten
beginnen heel wat duivels ontbonden. De
Oostvlaamse goeverneur Balthazar vaardigde reeds een vernietigingsbesluit uit en de
SP- en CVP-frakties zullen de gemeenteraad
blijven verlaten wanneer de tekst nog voorgelezen wordt.
Op het VU-kongres in Leuven werd ook
kritiek geleverd door de VU-top. Vice-premier Schiltz sprak van een misbegrepen
originaliteit, en algemeen sekretaris Kuijpers
noemde het ambtsgebed een belediging zowei voor het gebed, als voor de scheiding
tussen kerk en staat. Na afloop van het VUpartijbestuur verklaarde voorzitter Gabriels
aan de pers dat Denert in geen geval een
blaam of sanktie moet verwachten. De VUvoorzitter wees op het verdraagzame karakter van de burgemeester van Kruibeke.
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Volgens Denert is de tekst van het ambtsgebed niet kwetsend. Hij kan beschouwd
worden als een gebed, maar evengoed als
een voorwoord of een agendapunt.

BEDELZAK
De Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden Luc Van den Bossche
heeft plannen om een eigen Vlaamse orde
van verdienste op te richten. Vlaanderen
heeft nu immers zijn eigen regering, zijn
eigen vlag, zijn eigen gedenkteken, hymne,
en zelfs officiële feestdag.
Totnogtoe mocht elke minister van de
Vlaamse regering een Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap toekennen, maar die prijs is
een aanfluiting van het goed fatsoen, daar hij
doorgaans toegekend wordt aan iemand uit
de eigen achterban. Zo kreeg deze week nog
direkteur Smets van de Sociale Hogeschool
van Heverlee, nauw verbonden met de kristelijke arbeidersbeweging, van Lenssens
zo'n prijs. Lenssens is oudleerling van de
Hogeschool, en voorzitter van de oudleerlingenbond.
Van den Bossche wil de Orde van de
Bedelzak inrichten voor verdienstelijke Vlamingen. Die orde grijpt terug naar de zestiende eeuw. Driehonderd edelen vroegen in
1566 aan landvoogdes Margareta van Parma
om een verzachting van de antiprotestantse
plakkaten en afschaffing van de inkwisitie.
Een raadgever stelde de landvoogdes gerust
door haar in te fluisteren dat de edelen
slechts bedelaars waren (ce ne sant que des
gueux). De zaken werden uiteindelijk zo op
de spits gedreven dat de scheiding der
Nederlanden een feit werd. De orde van de
bedelzak duidt aldus op de eis voor verdraagzaamheid, onafhankelijkheid en inspraak.
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ANCIAUX-PICQUE
Maandagavond had te Brussel een ontmoeting plaats tussen Wc Anciaux, VUstaatssekretaris voor Brussel, en Charles
Picque, hoofd van de hoofdstedelijke eksekutieve Het debat, dat volledig m het Nederlands verliep, was het eerste m zijn soort
Over een aantal belangrijke zaken, zoals de
pnoritaire aanpak van de huisvesting, de
ruimtelijke ordening, de korrekte toepassing
van de taalw^etgeving, de migrantenproblematiek en de te nemen maatregelen i v m de
europeanisering van Brussel waren beide
gesprekspartners het eens
Toch waren er ook belangrijke verschilpunten Anciaux benadrukte dat voor een
beter beheer van het Brusselse hoofdstedelijke gewest best alle gemeenten gefusioneerd worden, maar dan gekoppeld aan een
systeem van 40 wijkraden, om te vermijden
dat de afstand tussen burger en bestuur te
groot zou worden Picque daarentegen vertolkte de mening dat de gemeentebesturen
moeten blijven voortbestaan en haalde de
voorbeelden van Antwerpen en Luik aan om
te bewijzen dat bij fusies de kans groot is dat
de financiële situatie uit de hand loopt Hij
verbond er wel de voorwaarde aan dat de
gemeenten zich inschakelen in het beleid
van de Brusselse eksekutieve Indien dit met
het geval is moet er naar andere oplossingen
gezocht worden en dan zou het voorstel van
Anciaux een oplossing kunnen bieden
Er ontspon zich ook een diskussie rond het
tema Brusselse identiteit Anciaux benadrukte dat het Brusselse hoofdstedelijke gewest
een ontmoetingsplaats is van de beide gemeenschappen, terwijl Picque de mening
verkondigde dat de gewestelijke logika vereist dat een aantal zaken, die tot de bevoegdheden van de gemeenten behoren, zoals
toensme en beroepsopleiding, het best overgeheveld worden naar de Brusselse strukturen
Uit het debat kwam duidelijk tot uiting dat,
ondanks een aantal verschillen in benadering, er m tegenstelling tot de vroegere
Ijskast- en konfrontatiepolitiek, te Brussel
een samenwerkingsmodel groeit waarin beide gemeenschappen zich kunnen thuisvoelen

VAN DE PRINS GEEN
KWAAD
Volgens het Franse tijdschrift Manusent
du CEDRE trad Prins Karel van België, Prins
van Vlaanderen, in september 1977 in Parijs
in het huwelijk met Jacqueline Peyrebrune
De prins was toen 74 lentes jong
De Standaard kreeg van dit bencht bij de
in Spanje verblijvende dame bevestiging
Mevrouw Peyrebrune ontmoette Karel tijdens de tweede wereldoorlog m de streek
WIJ ^ 18 MEI 1990

van Spa Ze was toen reeds getrouwd met
een Luksemburgse ingenieur, maar begon
met de prins toch een verhouding Haar
zieke man wou ze nooit verlaten
De vrouw zou achter de schermen een
belangrijke rol gespeeld hebben m het leven
van de prins, vooral toen hij regent was In
januan '77 overleed de echtgenoot van Jacqueline Peyrebrune In september van dat
jaar vroeg prins Karel haar ten huwelijk Het
kerkelijk huwelijk werd afgesloten in de SintPieterskerk in Parijs Er heeft geen burgerlijke plechtigheid plaatsgevonden Prins Karel,
die m '83 overleed, was zogezegd nooit
getrouwd geweest Hij heeft in 1938 wel een
dochter bij een vrouw met wie hij nooit
huwde Toch een onvoorstelbare openheid
in ons vorstenhuis' Maar voor de rest, van de
pnns geen kwaad

BEVOLKINGSEKSPLOSIE
Volgens een rapport van het VN-fonds
voor bevolkingsaktiviteiten UNFPA is de we-
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reld zijn strijd tegen de hoge geboortecijfers
aan het verhezen Dagelijks groeit de wereldbevolking aan met 250 000 kinderen (dne
per sekonde) Tegen 2000 zullen er 6,25
miljard mensen onze planeet bevolken In
1986 had men nog 6,12 vooropgesteld, een
verschil van liefst 130 miljoen mensen
In het jaar 2025 zullen er 8,47 miljard
mensen zijn Dan telt India 1,45 miljard
inwoners Als die voorspelling waarheid
wordt, zal India dan het land met het grootste
bevolkingsaantal worden en steekt het dan
China voorbij
Er moet volgens de Verenigde Naties dringend werk gemaakt worden van een geboortepolitiek Daarbij stellen ze voor om de
minimum huwelijksleeftijd voor vrouwen te
verhogen Wanneer de vrouwen op 20-jarige
leeftijd huwen, hebben ze gemiddeld 5,3
kinderen Op jongere leeftijd loopt dat gemiddelde op tot 7,1 In Afrika en Zuid-Azie
bedraagt de gemiddelde huwelijksleeftijd
respektievelijk 19,5 en 19,3 jaar Maar in 5
Latijnsamenkaanse landen kunnen vrouwen
al op 12-jange leeftijd m het huwelijksbootje
stappen, en in negen andere landen is dat op
14 jaar mogelijk

KORTWEG
• Bt] de Duitse deelstaatverkiezingen
In Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen boekte de sociaaldemokratische
SPD een grote overwinning. Daarmee l}ehalen de sociaaldemokraten
een meerderheid in de Bundesrat, het
federale parlement.
• Professor Diilemans werd herkozen tot rektor van de Katolieke Universiteit van Leuven. Hij was de enige
kandidaat. Professor Blanpain, gewezen VU-senator, werd van zijn kant
niet herkozen tot dekaan van de
rechtsfakulteit.
• Wereldkampioen schaken Gary
Kasparov heeft geen vertrouwen
meer in president Gorbatsjov. Hij
gaat een eigen partij oprichten.
• Heeft de Bende van Nijvel haar
werkterrein verlegd naar Nederland?
Die vraag houdt de speurders bezig
na een bloedige overval over de
Moerdijk, die veel gelijkenissen vertoont met de warenhulsovervallen
waar de bende voor berucht was.
• De deken van Diepenbeek zou
graag wat minder bloot in zijn kerk
zien. Diep uitgesneden Jurken langs
voor en langs achter zijn voortaan uit
den boze. Dat schreef hij tenminste in
het parochieblad.
• Volgens een Frans zondagsblad
kwam de Roemeense diktator Ceausescu om het leven toen hij door
soldaten werd gefolterd. Ze wilden de
nummers en toegangskodes in handen krijgen van buitenlandse bankrekeningen, maar Nikolae kreeg een
hartaanval en nam zijn nummers mee
in het graf.
• Volgens Knack pleegde VDB meineed voor de parlementaire bendekommissie. VDB had beweerd dat
administrateur-generaal Raes van de
staatsveiligheid hem als premier niet
Ingelicht had over het ronselen van
huurlingen tijdens de Shabakrisis.
Overigens blijken de roze t>atletten nu
toch te bestaan. Op RTBF was gewezen gevangenisdirekteur Bultot zelfs
te zien, In een konfituurbad omstrengeld door naakte schonen. Nu is het
nog afwachten wie de illustere onbekende uit ons koningshuis is die ook
van zulke feestjes houdt.
• De openbare aanklager in de zieItenfoniiszaak heeft bedragen genoemd. De socialistische mutualiteiten zouden voor 12 miljard verduisterd hebben, de liberale voor 9 miljard, de krlsteiijke voor 750 miljoen en
de neutrale voor 135 miljoen. Onvoorstelbaar is dat de Belgische staat, de
eerste benadeelde in deze zaak, zich
geen burgerlijke partij heeft gesteld.
De in slechte financiële papieren verkerende staat werd opgelicht voor 22
miljard, en ze reageert niet.

ANNEMIEVANDECASTEELE:
KONGRES MET GROTE
JONGERENINBRENG
• U was zeer aktief betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden van het 30ste
VU-kongres. Hoe evalueert U nu het uiteindelijke resultaat?

heid altijd de vernieuwende partij bij uitstek
geweest voor beweeglijke en kreatieve geesten Ons volksnationalisme heeft altijd het
federalisme, sociale, ekologische, pluralistische en pacifistische als pijlers gehad In dit
,,lk ben heel gelukkig met het positieve dertigste kongres werden dan ook weinig
resultaat van dit weekend Het was de be- echt nieuwe standpunten ingenomen We
doeling met dit kongres de twijfels weg te hebben ons ideeengoed opgefrist, nieuwe
nemen die de jongste tijd de kop opstaken aksenten gelegd
over de bestaansreden van de Volksunie,
zelfs bij onze eigen mensen Daarenboven In het verleden werd de partij, buiten onze
wilden we duidelijk maken waarvoor wij wil, veelal eenzijdig kommunautair voorgestaan, waar wij met en in het vrije Vlaanderensteld Op het kongres hebben we meer de
naartoe willen Ik denk dat we in ons opzet maatschappelijke tema's belicht en voor het
geslaagd zijn De partij en het ganse kader Vlaanderen dat nu, dankzij de Volksunie
eindelijk bestaat, een prioriteitenplan opgehebben gekozen voor de toekomst Ons
vlaamsnationalisme gaat immers verder dansteld Het IS blijkbaar de eerste keer dat het
het verwezenlijken van de eigen Vlaamsegrote publiek die „vernieuwing" op zo'n
staat Nu het zelfbestuur vorm krijgt willen wij overtuigende manier heeft kunnen vaststelons plan naar voor schuiven om een betere len, mede door het feit dat een nieuwe
samenleving in Vlaanderen, en met Vlaande-generatie ze mee uitdraagt "
ren in Europa en de wereld op te bouwen De
niet-kommunautaire pijlers van de VU wor-• Het kader heeft entoesiast aan het konden daardoor opnieuw in de schijnwerpersgres meegewerkt. Het kader is echter met
geplaatst
de hele partij. Hoe zullen de besluiten naar
het brede publiek gebracht worden?
Het entoesiasme en de inzet van de aanwezigen waren aanstekelijk Zij hebben dit „Hef kader heeft ontegensprekelijk een
kongres gemaakt tot wat het geworden is grote inbreng gehad in de uiteindelijke konWIJ hebben opnieuw de energie gevonden
gresresoluties Eerst via de afdelingsronde,
om keihard verder te werken "
nadien door bespreking en amendering van
de teksten, en uiteindelijk zaterdag en zon• Opvallend tijdens de kongreswerk- dag in de sektievergaderingen en bij de
zaamheden was de inbreng van de jonge- stemmingen
ren. Een verheugende vaststelling?
Het zal er nu op aankomen ons opgefriste
„Inderdaad, ook de pers heeft het blijk- programma naar het brede publiek toe te
baar opgemerkt, het kongres werd voor eenvertalen, eenvoudig en begrijpelijk Het pargroot deel voorbereid door de jongeren in hettijbestuur zal daar zo snel mogelijk werk van
partijkader Dat bewijst dat de partij springle- maken Ik heb mij persoonlijk sterk geëngavend IS en dat ons programma mee door de geerd om dit kongres te doen slagen Vanjongeren gedragen wordt Een eigentijds daag wil ik mij als ondervoorzitter opnieuw
volksnationalisme, dat ijvert vooreen vrije enengageren om er vanuit het dagelijks besociaal rechtvaardige samenleving, met eenstuur van de partij op toe te zien dat de
ingewortelde ekologische en pacifistischekongresbesluiten ditmaal met in de lade
bekommernis kan en moet de jongeren op- blijven steken
nieuw aanspreken
Ook de inbreng van VUJO was verras- IVIaar bovenal zijn het de mandatarissen
send Een volwassen partij, zoals de VU nuen kaderleden zelf, elk op hun nivo, die dit
toch IS, heeft naar mijn mening een eigen gedachtengoed moeten uitdragen Vooral de
jongerenorganisatie nodig, die soms wat ra-frakties moeten nu ons prioriteitenprogramdikalere standpunten durft innemen, mits ma venmorden en realiseren depolitisenng,
een permanente dialoog mogelijk is In elkonderwijs, kuituur, leefbaarheid, welzijn, gegeval is dit weekend bewezen dat de fakkel handikaptenzorg, ontwapening, Europa,
zovele uitdagingen Wij hebben zondag duisteeds zal worden doorgegeven "
delijk gemaakt dat de partij weet wat ze wil
• Is met dit kongres nu een stap gezet Het komt er nu op aan ook te bewijzen dat we
naar vernieuwing?
doen wat we zeggen Alleen dan is onze
„De Volksunie is door haar ongebonden-toekomst verzekerd "
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WETSTRAAT

WATERZUIVERING
NIET VOOR MORGEN

R

EEDS lang dringt de VU aan op
een grensoverschnjdende aan
pak van de oppervlaktewater
zuivenng De schuimende Den
der indachtig lijkt enkel een in
tegraal bekkenbeleid — naa
analogie met de Rijn — een
kentering te kunnen brengen
Het heeft geen nut in Vlaanderen 170 miljard te investeren ter
sanering van onze waterlopen
als het Waals Gewest en Brussel zich geen
gelijkaardige inspanning getroosten

Miet Smet geeft toe dat een gekoordineerd
beleid mogelijk is door het afsluiten van
samenwerkingsakkoorden tussen de Gewesten onderling of tussen Gewesten en federale regenng Zulk een samenwerkingsakkoord werd bereikt ter uitvoenng van de
beslissingen van de tweede Noordzeekonferentie

VIOLEN GELIJK
STEMMEN
Voor Jan Caudron lijkt het logisch dat ook
voor de gewestoverschrijdende watervervuiling een samenwerkingsakkoord wordt opgezet Maar van een waterzuivenngskoorts is in
Wallonië weinig te merken Met de lozingsnormen en heffingen wordt er uiterst omzichtig omgesprongen, blijkbaar uit vrees de
konkurrentiepositie van de bedrijven m het
gedrang te brengen
Nog erger is het in Brussel gesteld, waar
het afvalwater nog steeds ongezuiverd in de
Zenne geloosd wordt Het uitstekende pionierswerk van gewezen staatssekretans Jet
Valkeniers wordt door zijn opvolger Des/r van
het FDF met ter harte genomen Voor de
bouw van zuivenngsstations staat amper een
miljard op de begroting ingeschreven Tegen
dat tempo kan Brussel pas in 2020 zijn
afvalwater zuiveren, te laat om de vervuilingsspiraal te doorbreken
In zijn interpellatie laakte Jan Caudron
deze gang van zaken De Gewesten, en dus
ook Wallonië, zijn gebonden aan het Europese Gemeenschapsrecht In een federaal land
kunnen staat, gemeenschappen en gewesten met volkomen los van mekaar funktioneren In meerdere adviezen over de onmogelijkheid voor het Vlaams Gewest om een
doeltreffend waterzuiveringsbeleid te voeren
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stelt ook de Raad van State dat „geen enkele
rijks-, gemeenschaps- of gewestoverheid zo
verregaande maatregelen mag treffen dat
een andere overheid het moeilijk krijgt het
haar toevertrouwde beleid tot uitvoenng te
brengen" In verband met de waterverdragen met Nederland nemen Vlaanderen en
Wallonië echter standpunten in, die lijnrecht
tegenover mekaar staan Een bevestiging te
meer dat inzake waterzuivenng de violen met
op mekaar afgestemd zijn

GOEDE
Daar het internationaal recht geen rekening houdt met de interne struktuur van een

Voor kameriid Jan Caudron is
de immense oppervlaldewatervervuiiing reeds iang een
doorn in het oog. Omdat meerdere interpellaties in Kamer en
Vlaamse Raad geen wijziging
in de toestand brachten, richtte
hij zich tot de Eerste minister,
die de Interministeriële Konferentie voor het Leefmilieu voorzit.
Het antwoord van Miet Smet,
staatssekretarls voor het Leefmilieu, laat weinig goeds verhopen.

staat wat betreft de uitvoering van internationale verbintenissen, blijft uiteraard de federale staat verantwoordelijk voor de tekortkomingen Voor Jan Caudron de reden om zich
rechtstreeks tot de Eerste minister te wenden Als vooritter van de Intermimstenele
Konferentie vroeg het kamerlid hem, de
nodige samenwerkingsakkoorden te onderhandelen om de waterzuivering te koordineren en aldus de goede nabuurschap tussen
Vlaanderen, Wallonië en Brussel met in gevaar te brengen Enkel op deze manier kan
er sprake zijn van een grensoverschrijdende
waterzuivering per hoofdbekken
In haar antwoord wees staatssekretans
Miet Smet op het feit dat oppervlaktewaterverontreiniging een geregionaliseerde mate-
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ne IS De Interministeriële Konferentie heeft
geen enkele beslissingsmacht Wel kan het
een instrument zijn voor efficient overleg
tussen de betrokken overheden Beslissingen zijn enkel bindend als de betrokken
regeringen deze daadwerkelijk hebben
goedgekeurd
Verder stelde de staatssekretans dat een
aanpak van grensoverschrijdende milieuproblemen afhankelijk is van de goede wil tot
samenwerking vanuit de gewesten Internmimsteriele Konferenties kunnen hiertoe bijdragen
Het IS echter voorspelbaar dat deze eensgezindheid nog met voor morgen is Direkt
gevolg hiervan is dat een internationale aanpak voor het bekken van Maas en Shelde
met Nederland en Frankrijk met kan gevoerd
worden De halvering van de vervuiling tegen
1995, zoals overeengekomen op de tweede
Noordzeekonferentie, kan bijgevolg ernstig
in vraag gesteld worden

TE DUUR
De staatssekretans vervolgde dat mets
belet dat Vlaanderen en Wallonië een samenwerkingsakkoord afsluiten om bijvoorbeeld de kwaliteit van het Denderwater te
verzekeren De federale overheid kan en
mag hier met optreden
Men kan zich bijgevolg de vraag stellen of
de betrokken gewestministers hun verantwoordelijkheid ten volle durven nemen Anderzijds kunnen we het bestaansnut van het
staatssekretariaat voor Leefmilieu in twijfel
trekken In haar antwoord liet de staatssekretans immers duidelijk weten dat het helemaal
uitgesloten is om zich met mtergewestelijke
probleemsituaties in te laten Maar het moet
duidelijk zijn dat een federale tussenstap,
enkel voor het bepalen van algemene lozingsnormen als er geen Europese bestaan,
te duur en tijdrovend is De verdragsbevoegdheid voor Gemeenschappen en Gewesten zal een stevige stap in de goede
nchting betekenen Er zal echter nog veel
(vervuild) water naar de Noordzee vloeien,
vooraleer er sprake zal zijn van een strukturele, grensoverschrijdende en bijgevolg efficiënte aanpak van de waterzuivenng
P.H.

ONDERWIJS:
EEN NIEUWE REKENING
analoog voor de ambtenarij Feit is evenwel dat hieraan tot
voor kort allesbehalve kon tegemoetgekomen worden, mede
als gevolg van de overtalrijke uitwassen en van de buitenmatige onkostennota's die jaarlijks door het veel duurdere
ondenwijssiteem in Wallonië werden ingediend Het resulteerde vorig jaar trouwens in een fikse rel rond de lasten uit
het verleden, waarmee meteen een overkonsumptie van
Wallonië ten bedrage van zo'n 5 miljard per jaar bewezen
was Nfen een gelijke lat is m a w nooit sprake geweest,
integendeel Jaar na jaar, binnen de unitaire staat, het
minister Coens zich door zijn Waalse kollega's ,,rollen" door
hun overtrokken fakturen via de bijbladen uit de begroting te
laten bijpassen

Vcx)r zowat iedereen moet het duidelijk aan het worden zijn
hoezeer de effekten van de federalisering zich in het onderwijs laten opmerken Terwijl deze sektor al te zeer en al te
lang door kommunautaire diskussies rond ongelijke latten
beheerst werd, is men thans binnen de Vlaamse Gemeenschap volop onderweg om tot geëigende, strukturele hervormingen binnen het onderwijslandschap te komen
Misschien lopen de voorbereidingen hiertoe nogal eens
stroef, het omvattend karakter net zozeer trouwens als het
meerwerk dat vanuit bepaalde belangengroepen wordt opgevoerd, helpen dit alles in mem opzicht verklaren
Niet onbelangrijk is evenwel het denkwerk ten gronde dat
tot hiertoe reeds binnen Vlaanderen werd opgevoerd en dat
eerstdaags in enkele omvattende dekreten een verlangstuk
moet kunnen vinden

Dit alles IS ondertussen verleden tijd Goedmenend Vlaanderen heeft het trouwens altijd heel klaar ingezien dat er met
de centen gesjoemeld werd en dat haar eigen spaarzaamheid door anderen werd opgesoupeerd Onomstotelijk wordt
het thans aangetoond

Zonder op dit alles in detail in te gaan, verdienen toch wel
enkele initiatieven een nadere vermelding Dit geldt o m
voor het politiek akkoord en het ARGO-dekreet, waarmee het
Gemeenschapsonderwijs uit het kluwen van politieke wisselvalligheden werd gehaald en als autonome instelling nu maar
eens zelf moet bewijzen tot wat het in staat is Tevens werd
een aanzet gemaakt om de al te schrijnende ongelijkheden
op het vlak van de subsidiering per net binnen meer redelijke
verhoudingen vast te leggen Het kan ertoe bijdragen om de
nefaste effekten van de verzuiling weg te werken en om tot
meer pluralistisch geonenteerde initiatieven te komen, op
hun beurt zullen ze tot een levensbeschouwelijke verrijking
bijdragen terwijl ze minder geldverslindend zijn

Het IS nauwelijks een groot jaar geleden dat het ondenwijs
ten volle aan de gemeenschappen is toegewezen en de
Vlaamse leerkracht, eender op welk niveau hij of zij aktief is,
ervaart het verschil tot in de geldbeugel Een gemiddelde
toename met 6 % is het direkte resultaat, verdere aanpassingen liggen overigens in de lijn der verwachtingen bij een
efficiënter en ontzuild beheer van het ondenwijsdepartement

Wanneer het ten gronde wordt voorbereid, kan dit eerstdaags resulteren in een degelijk onderbouwd Lentedekreet
dat het ganse onderwijssisteem buiten de universiteiten
omvat Meteen dient het aangevuld te worden met een, zij
het blijkbaar nogal moeizaam voorbereid initiatief rond de
universitaire opleiding en de interaktie-mogelijkheden tussen
de universitaire instellingen en het Hoger Onderwijs van het
Lange Type, het zogenaamde HOLT
De federalisering van het onderwijs vertaalt zich evenwel
met alleen in een geëigende planning met een veelheid van
strukturele hervormingen De recente evolutie heeft namelijk
duidelijk gemaakt dat we, voor hetgeen we zelf doen, ook
beter kunnen betaald worden Een wezenlijk onderdeel van
de vergaande malaise waarmee het onderwijs gekonfronteerd wordt, houdt immers verband met de benedenmaatse
honorering van het lerarenambt
Op een vorig jaar gehouden studiedag van de Volksunie,
waarbij tevens op de eventuele rekruteringsproblemen werd
gewezen, kon o m aangetoond worden dat de „loonderving" ruim 10 % bedraagt Het probleem is trouwens zowat

Ondertussen loopt men storm in Wallonië, inklusief het
opzetten van stakingen m het onderwijs Minister Ylieff zit
immers met een begrotingstekort geplaagd van liefst 4,5
miljard Het is de prijs van de overkonsumptie die Vlaanderen
m het verleden al te lang heeft helpen financieren en die onze
zuiderburen voortaan zelf moeten zien op te brengen Het zal
er in essentie door een passende rationalisatie met het
afbouwen van allerlei gunstnormen moeten geregeld worden'
Dit alles houdt meteen een verwijzing naar andere deelsektoren in Wallonië heeft hoe dan ook het volste recht om
voor een eigen beleid te zorgen, op voorwaarde dat het zelf
voor een passende financiering instaat Hetgeen ondertussen voor onderwijs geregulariseerd werd, herhaalt zich met
een veelvoud m de sociale zekerheid Zoiets heeft helemaal
niks meer te maken met solidariteit Binnen een federale
staat hebben de gewesten en de gemeenschappen het
volste recht om hun normen en behoeften autonoom te
bepalen Evenzeer hebben ze evenwel de plicht om ook zelf
voor de financiering van de uitwassen en de overlasten in te
staan Dat is nu eenmaal de essentie van een volwaardig
federalisme
Chris Vandenbroeke
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
Onze ganse ruimte wordt deze
week voorbehouden aan het
Voiksuniekongres. Het is lang
gelden dat een Vü-kongres
dergelijke ruime verslaggeving
en kommentaren kreeg. Ook
degenen die ons al te graag
zouden afschrijven moesten
toegeven dat wat opkomst en
atmosfeer betreft de Volksunie
springlevend Is. (w.v.b.)

LAUBBEBELGIOIIE
Vindt dat na Van der Biest ook een
aantai van onze kongresgangers een pint
teveei hadden gepakt want de bezorgde
Belgische schoonmoeder titelt ,,de zigzags van de Volksunie".
„De nationalistische partij liep langs de
rand van de afgrond wanneer ze haar leiders
in lijn heeft moeten opstellen om de stemming te verhinderen van een jongerenresolutie die de opnchting eiste van een Vlaamse
republiek Dezelfde partij heeft later nog een
sprong gemaakt wanneer ze aankondigde
dat ze de feesten van de 60ste verjaardag en
40 jaar regeren van de koning zou boycotten
als geen enkele maatregel wordt genomen
ten gunste van amnestie
Maar zo toont de Volksunie haar waar
gezicht, de feesten van de koning zullen
manifestaties zijn van nationale eenheid en
daarvan moet de nationalistische formatie
duidelijk mets hebben "

Vat goed samen wat het resultaat werd
na de diskussie rond republiek of Vlaamse
autonomie in Europees federaal verband.
„De separatistische tendens was dus m de
minderheid Evenals de republikeinse opstelling verdedigd door de Volksuniejongeren De republiek is dus — nog met — aan de
orde van de dag, want men kan met achter
twee hazen jagen terzelfdertijd, het federalisme en de republiek Laten we dus België en
de monarchie sterven van ouderdom was
van dan af de aangenomen stelling In afwachting zal de doelstelling zijn „een autonoom Vlaanderen in een federaal Europa "

GEZEGD IS GEZEGD...
„Als de Vlamingen zich laten rollen, is
dat onze schuld niet, zeggen mijn Waalse
vrienden in de Senaat. De Vlamingen zijn
voor twintig procent volk, en voor tachtig
procent bevolking."
Walter Luyten, Humo, 15 mei '90
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Het Nieuwsblad
Eerste Belg op top Everest
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MAATSCHAPPELIJKE

Het
Nieuwsblad
kondigt de suksesrljke
Everestklimmer Rudy Van Snick
aan als „Belg", terwijl De Standaard
het over een „Vlaming" heeft.
Lay-outmensen zullen je zeggen dat
deze wissel alles
met
beschikbare
ruimte te maken
heeft. Voor ons
heeft het te maken
met (gebrek aan)
fierheid!
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De S t a n d a a r d
„Zware last" is de titel van deze krant
met duidelijk begrip voor de moeilijke taak
van de Volksunie en haar noodzaak om op
een verantwoorde manier het politiek nationalisme gestalte te geven.
,,Als de Volksunie de komende jaren wegsmelt van de Vlaamse politieke kaart, zullen
de gevolgen verder dragen dan het gewone
verdwijnen van een partij Anders dan in
Wallonië waar de PS een belangrijke Waalsnationalistische groep meedraagt, zit het
Vlaams-nationalisme gekoncentreerd in eigen partijen Als de VU wegvalt, krijgt het
Vlaams Blok vrij spel om zich het monopolie
van het Vlaams-nationalisme toe te eigenen
De Volksunie moet m staat zijn om dat te
voorkomen Het plaatst een extra-zware last
op de schouders van de partijtop "

HETVOLK
Meer radikale punten die door het kongres gestemd werden weegt dit blad af
binnen de regeringskontekst van de Wetstraat met de mogelijke gevolgen daarvan.
,,Sommige verregaande standpunten werden wel goedgekeurd zoals de ontbinding
van de Navo en Warschaupakt en de afwijzing van de koningsfeesten om amnestieredenen Nu meteen al een zaak maken van
eén of meerdere van die kongrespunten zou
de huidige koalitie m de problemen kunnen
brengen
Toch zal de politieke soep ook ditmaal in
de Wetstraat met zo heet worden gegeten als
ze m Leuven werd opgediend Kongrestaal is
iets anders dan het woordgebruik van de
Vlaamsnationale ministers in de besloten
ruimte van de wekelijkse kernkabinetten en
ministerraden "
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GAZET VAN ANTWERPEN
Paul Geudens beklemtoont de toekomstopdracht die de Volksunie profileert om
een betere inhoud te geven aan het meer
autonome Vlaanderen.
„Bovendien heeft de partij met dit kongres
willen aantonen dat de Volksunie met overbodig wordt op een moment dat de federale
staatsstruktuur helemaal zal gerealiseerd
zijn Met haar nieuw profiel wil de partij een
blijvende en unieke plaats in het Belgisch
politiek spectrum afdwingen Met meer aandacht voor moderne thema's wordt vooral op
de jeugd gemikt Milieu, ontzuiling, ethiek,
migranten en politieke cultuur liggen op dit
ogenblik goed in de electorale markt Jongeren, die nooit de nadelen van het Vlamingzijn persoonlijk hebben ondervonden, hebben nog slechts matig aandacht voor de
eisen van de Vlaamse Beweging De VU
heeft dat begrepen en heeft daarom een
voorzichtige, maar opmerkelijke koerswending ingezet"

ALGEMEEN DAGBLAD
Het optreden van Hugo Schlltz bij de
Oostfronters van het St.-Maartensfonds
veroorzaakt nog rillingen op de Hollandse
waterplassen. Dit dagblad deed echter de
moeite om in een vraaggesprek de vicepremier z'n visie te laten vertolken.
„De situatie tijdens de oorlog was hier
kompleet anders In de Belgische staat was
sprake van een konflikt tussen nationaliteiten De emancipatie van de Vlamingen werd
gehinderd door de overheid Een deel van de
Vlaamse gemeenschap heeft toen gedacht
gebruik te kunnen maken van de Duitse
bezetting om de oude machtsstructuur opzij
te schuiven Een tikje onvolwassen politiek,
maar wie benik — ik was toen twaalf jaar oud
— om achteraf scherprechter te zijn "

KONGRES

EEN PARTIJ
VOOR MORGEN

E

EN partijkongres komt nooit uit de
lucht gevallen. De aanzet tot het
30ste VU-kongres werd eind 1988
gegeven op een ogenblik dat de
kritiek op de partij bijzonder groot
was. Kritiek zet aan tot zelfonderzoek, en ook twijfels over de regeringsdeelname en de toekomst
van de partij. Het uitblijven van
konkrete resultaten van het indrukwekkende staatshervormende projekt dat de Volksunie in de regering
had aangevat was een ideale voedingsbodem voor het demagogische opbod van de
politieke tegenstrevers van de partij.
1989 leek wel het pechjaar van de Volksunie. Het klimaat van onzekerheid werd
verscherpt door een aantal misverstanden
en konflikten, veelal over taktische, eerder
dan inhoudelijke aangelegenheden, die publiekelijk werden uitgevochten. Minder goede elektorale skores waren niet van die aard
om opnieuw een hoopvol toekomstbeeld te
schetsen.

TOEKOMST
In dit klimaat waren de opdrachten die aan
dit kongres werden meegegeven dan ook
bijzonder belangrijk. Daarbij werd zowel op
korte als op lange termijn gemikt. Zonder
uitstel diende een antwoord te worden geformuleerd op de vele vragen rond de bestaansredenen van de partij. De Volksunie moest
tonen dat haar volksnationale boodschap
ook na de staatshervorming een belangrijke
politieke rol kan vervullen. Anderzijds moest
duidelijk worden dat een vlucht voorwaarts in
kommunautaire woordenkramerij Vlaanderen geen vruchten zou opleveren. Terzelfdertijd diende het kongres op langere termijn te
mikken. Het zou het politieke programma
uittekenen waarrond de partij haar politieke
aktie de volgende jaren moet richten.
Tijdens de voorbereiding van het kongres,
onder meer in de bevragingsronde, bleek vrij
snel dat het er niet zozeer op aan kwam
nieuwe programmapunten op te stellen. Het
Volksunie-programma wordt algemeen onderschreven. Wel vroegen de VU-bestuursleden een konsekwente, meer programmatische houding van de partij. Ook de jonge
generatie VU-ers, VUJÓ en de,,dertigers" is
voorstander van een programma-gerichte
politieke stelling. Wellicht ligt deze gezamenlijke visie aan de basis van de samenwerking
tussen jong en oud die in dit kongres is tot
stand gekomen. Daarom werd ook gezocht

naar een goede omschrijving van de beginselen en de doelstellingen van de partij en
naar een manier van werken en politiek

Het 30ste Volksunre-kongres
kan op alle vlakken een geslaagd kongres worden genoemd. Goede debatten, ruime
inspraak, zinvolle besluiten en
een entoesiast en talrijk publiek dat zowel de inhoudelijke
werkzaamheden als het gevarieerde en spitante feestprogramma sterk op prijs stelde.
Met het kongres werd een lange periode van talloze besprekingen over de inhoud en de
toekomst van onze partij afgerond.
Een half jaar geleden had de
partij in de bevragingsronde en
de kongresvoorbereiding het
niet makkelijk het spervuur van
kritiek en twijfels over het weren en de politieke opdrachten
van het volksnationalisme af te
wenden. Vandaag staat de
Volksunie voor partij met een
duidelijk programma, weloverwogen politieke prioriteiten en
opdrachten en een vernieuwde
ontegensprekelijke
aantrekkingskracht op een jonge generatie Vlamingen. Een balans.
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bedrijven die onze partij eigen is en aantrekkelijk maakt voor iedereen in de partij.
De tweede kongresresolutie vat deze koe
al bij de horens. De Volksunie is een demo/crafec/j-volksnationale partij, dus geen autoritair nationalisme. Ze is federalistisch, de
samenwerking tussen groepen en volkeren
primeert. Ze is sociaal-vooruitstrevend voor
de ganse gemeenschap (geen partikularisme). Ze is aktief verdraagzaam en pluralistisch, onafhankelijk van elke belangengroep
en kreatief-toekomstgericht, zonder hang
naar traditionele oude waarden.
Ze is aktief pacifistisch. Het kongres voegde een zesde pijler aan deze beginselverklaringen toe: het ekologisme, gericht op een
duurzame ekologische ontwikkeling. Ook
werd nadrukkelijk gesteld dat het de plicht is
van elkeen in de partij om deze zes beginselen te hanteren in de politieke werking.

PLURALISME
Terzelfdertijd werden ook de grenzen van
het partijdenken op het persoonlijke geweten
en denken van leden en mandatarissen bepaald. Daarmee is de Volksunie de eerste
politieke partij die een gedragsregel voor de
voor de toekomst zo belangrijke politieketische debatten vastlegt.
Met betrekking tot de politieke besluitvorming inzake problemen waarvan algemeen
maatschappelijk het fundamenteel etisch karakter wordt erkend, stelt resolutie 3, streeft
de VU steeds naar een positief debat binnen
de partij en met de samenleving, en naar een
konsensus binnen de partij. Het zal dus
noodzakelijk zijn om vooraleer een debat
WIJ - 18 MEI 1990
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over etische problemen aan te gaan duidelijke afspraken te maken over de draagkracht
van de standpunten die de partij hierbij
inneemt. De resolutie vervolgt: de partij
vraagt daarbij van haar leden en mandatarissen een positief opbouwende houding in het
zoeken naar politiek oplossingen, rekening
houdend met de verschillende levensbeschouwingen.

MET EEN PROGRAMMA
VOOR VANDAAG

Eens hiervoor een konsensus bereikt, is
deze bindend voor alle mandatarissen van
de partij ten aanzien van hun politiek optreden. Enerzijds beperkt de partij zich dus tot
het zoeken naar maatschappelijke oplossingen voor problemen met een etisch karakter.
Ze wil geen eigen levenbeschouwelijke normen voorstellen. Eens een konsensus over
deze maatschappelijke oplossingen wordt
bereikt dient deze verdedigd te worden,
maar wanneer deze niet wordt bereikt of
wanneer het over andere problemen of andere oplossingen gaat, dan alleen en in allerlaatste instantie kan de gewetensvrijheid
worden ingeroepen voor het stemgedrag van
mandatarissen.

Een bijzonder hoofdstuk binnen de kongreswerkzaamheden was het uitschrijven
van ons politiek programma dat wij naar voor
schuiven om het nieuwe, vernieuwde stelde
het kongres, en betere Vlaanderen vorm te
geven. Daarbij werd niet op alle slakken zout
gelegd, maar werd een programmatische
keuze gemaakt waaruit een duidelijke volksnationale maatschappijvisie moet blijken.
Hierbij werd voornamelijk geput uit het
Volksunie-programma zoals het in belangrijke voorgaande kongressen werd vastgelegd.
Toch werden een reeks verrassende nieuwe
aksenten gelegd.

Het gaat hier niet over een éne abortusversie tegen een andere, zoals Knack vorige
week nogal tendentieus stelde, wel om een
praktische gedragslijn om ook in de moeilijke
etische debatten tot serene standpunten te
komen. Daarom dient eerst vastgesteld of
het om een etisch debat gaat, ven/olgens
positief gezocht naar maatschappelijke oplossingen die dan als partij worden verdedigd.
De programmatische verbondenheid die
een band schept tussen de demrokatische
volksnationalisten wordt ekspliciet venwoord
in resolutie 4. Het zijn het politiek programma
en de politieke aktie op basis van dit programma die ons binden, geen zuilen, maar
ook geen sentimenteel nationalisme. Hetgeen niet wegneemt dat er voor elk op zich
niet meer kan zijn. Profiel en gedragsregels
zijn uiteraard niet alles. Het kongres legde
ook de doelstellingen van onze politiek werking vast. Te veel en te belangrijk om in een
notedop te behandelen, dus later meer.
Stefan Ector

KONGRESVERSLAGGEVING
Naast de redaktie werkten aan de
verslaggeving van het 30ste VU-kongres mee: Stefan Ector, Patrick Hermans, Koen Van Caimere, Frank Seberechts, Luc Grootaerdt, Maarten De
Ceulaer, Ludo Smeekens en Peter Verlinden.
Foto's: Studio Dann.
Het komplete verslagboek van het
VU-kongres is in de maak en wordt alle
kaderleden gratis aangeboden, geïnteresseerden kunnen het boek aanvragen op het algemeen VU-sekretariaat.
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MEERDEMOKRATIE"
Bijzonder veel aandacht gaat uit naar de
nieuwe politieke kuituur, de versterking van
de demokratie, het pluralisme en de ontzuiling. Het Nieuwe Politieke Kultuur-projekt dat
in Oostende werd uitgetekend is ondubbelzinnig en integraal in het VU-programma
opgenomen. Meer demokratie was één van
de twee pijlers van de Vlaamse manifestatie
van 6 mei. Moge het de verantwoordelijken
van de Vlaamse beweging niet ontgaan dat
enkel de Volksunie deze wezenlijk eisen ten
volle onderschrijft.

BETERE WELVAART
Ook de krachtlijnen van het sociaal-ekonomisch VU-programma missen niet aan duidelijkheid. Ekonomie in dienst van het welzijn, kwaliteit, permanente milieuzorg, dialoog, arbeidsverdeling, solidariteit, sociale
rechtvaardigheid,... al deze begrippen worden in essentie aangenomen en geven de
Volksunie een sociaal-vooruitstrevend karakter.

MILIEU
De zorg voor de leefomgeving is voor
volksnationalisten een permanente waarde,
een etische opdracht. Het programma voor
een betere leefomgeving wordt vrij gedetailleerd aangegeven in een milieubeleidsplan,
brongerichte maatregelen, natuurbehoud,
mobiliteitsbeheersing... opmerkelijke aanvullingen waren het verbod op inplanting van
niet-grondgebonden landbouwbedrijven in
landbouwzones en het moratorium op kernenergie in die zin dat een geleidelijke afbouw
van onze kerncentrales wordt nagestreefd.

PLURALISME
Het meest gedetailleerde programma-onderdeel behandelt de verzuiling, het maat-
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schappelijk pluralisme en onze houding tegenover belangengroepen. Levensbeschouwelijke verscheidenheid wordt positief gewaardeerd, maar kan niet misbruikt worden
om dure semi-overheidskoncerns uit te bouwen. Een zevenpuntenplan moet leiden tot
ontzuiling en de opbouw van een pluralistische samenwerking.

KULTÜUR EN
ONDERWIJS
De geestelijke waarden krijgen een vooraanstaande plaats in de volksnationale
maatschappijvisie. Aandacht voor kuituur, in
verbondenheid met Nederland, een demokratische kunstbeleving, het pleidooi voor
algemene vorming, geschiedenisonderwijs,
in een pluralistisch onderwijsmodel... De
Volksunie wil meer dan het materialisme, ze
wil een samenleving met een ziel en een
geest, zoals Vaclav Havel het onlangs nog
verwoordde.

EUROPEES
Merkwaardig en belangwekkend is de Europese rode draad die doorheen het VUprogramma loopt. Vlaams zelfbestuur in een
Europa der volkeren, eenheid in verscheidenheid, milieubeleid, demokratisering van
de Europese instellingen... in deze en heel
wat andere tema's is de Europese dimensie
nadrukkelijk aanwezig. Toch wil de VU ook
verder zien dan het europeanisme. Het opnemen van internationale verantwoordelijkheid, de 0,7 %, ontwapening... bewijzen dit,
waarbij opvallend gepleit werd voor de atschaffing van het Navo- en het Warschaupakt.

INSPRAAK
Het nieuwe en betere Vlaanderen in bijna
100 resoluties. Zo zou dit kongresresultaat
ook kunnen worden voorgesteld. De inspraak van het VU-kader in dit programma is
opmerkelijk. Op vraag van de sektievergadering vrerden zelfs aktualiteifsresoluties aangepast. Het bleef trouwens niet bij algemeen
programmatisch beschouwingen. Terzelfdertijd werd nagedacht over een politiek
prioriteitenprogramma om deze te realiseren. Al deze elementen samen bezorgen de
Volksunie een welomlijnd werkpakket waarvoor Vlaanderen gewonnen kan worden. Om
met de woorden van een slagerszoon met
een brilletje te besluiten: nu niet stilzitten,
aanpakken, doen!

KONGRES

PRIORITEITEN VOOR VANDAAG
Onder leiding van voorzitter Frieda Brepoels en verslaggever Hans Bracquené verzamelden een zestigtal loderleden voor de
besprel<ing van de resoluties Prioriteiten
voor vandaag.
Al bij de eerste resolutie ontstond een
geanimeerde diskussie rond het Vlaamse
zelfbestuur. Arr. Leuven verdedigde met sukses hun amendement betreffende de splitsing van de provincie Brabant en het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, de
aanpassing van de kiesomschrijving en een
rectitvaardige zetelverdeling voor de Europese verkiezingen.
In het kader van de hervorming van de
Staat werden o.a. de federalizering van de
sociale zekerheid, landbouw, ontwikkelingssamenwerking, de buitenlandse handel en
het volledige wetenschapsbeleid als prioritair aanzien. Verdere klemtonen werden gelegd op het streven naar het Europa der
regio's en de verdere uitbouw van de eigen
kulturele identiteit.
Meer diskussie werd gevoerd rond de
problematiek van de Vlaamse zelfstandige
beleidsvorming. Hiertoe zal de VU initiatieven ontwikkelen om de gemeentelijke autonomie op diverse domeinen en in haar algemeenheid te herwaarderen. Amendementen
van de arr. Leuven, Antwerpen, Turnhout en
VUJO gaven aanleiding tot een boeiende
diskussie omtrent het belang van de provincies hierin. Het kongres oordeelde tenslotte
dat het op termijn afschaffen van het ondemokratisch regime van de provincies onvermijdelijk is. Resolutie 94 werd dan ook in
deze zin aangepast. Daarnaast wenst de VU
de burgers aktiever aan de besluitvorming te
laten deelnemen. Inspraak, overleg en openheid vormen hierin de sleutelwoorden die
van de Vlaamse gemeenschapsdiensten op
termijn open huizen moeten maken.
In het gemeenschapsvormende onderwijsbeleid moet de l(ultureie en gescliiedl(undige vorming dringend geherwaardeerd worden. In de sektievergadering ontstond op
vraag van het arr. Leuven een diskussie over
de rol en belang van lichamelijke opvoeding.
De sektie vond tevens dat de eigen Vlaamse
geschiedenis een belangrijke plaats dient te
krijgen in het onderwijspakket. Het plenum
zou later de resolutie in deze zin wijzigen.
In het kader van het welzijnsbeleid zal de
Volksunie iedere vorm van demokratisch en
pluralistisch volksnationalisme steunen. Op
algemeen applaus werd nadien in plenaire
zitting hieraan toegevoegd dat elke vorm van
racistisch of autoritair nationalisme daarentegen veroordeeld wordt.
Diskussie in de sektie over het toenemend
belang van informatietechnieken
in het
streven naar een duurzame welvaartsontwikkeling. Deze welvaartsontwikkeling dient
evenwel gekoppeld te zijn aan de leefbaarheid van onze samenleving, nu en morgen.

Voor en tegen kwamen uitgebreid aan bod...
Met dit doel voor ogen zal de Volksunie
realistische scenario's uitwerken om de aantasting en bedreiging van de leefomgeving
en het milieu tegen te gaan. Het kongres zou
nadien de ekologische gedachte als basispeiler weerhouden. Andere prioriteiten werden gelegd bij een verantwoord milieugedrag, een oplossing voor het groeiende mobiliteitsprobleem en het terug leefbaar maken van de stedelijke centra's.
Prioritair in het buitenlandse beleid is het
verdedigen van de Vlaamse belangen in de
wereld. Dit kan bereikt worden door aktieve

kulturele uitwisseling, ontwapening, ontwikkeling en respekt voor de rechten van de
mens en de volkeren.
Tenslotte ging de plenaire vergadering
unaniem akkoord met het organiseren van
een tweede kongresluik in het voorjaar 1991,
waarbij gewerkt zal worden rond vijf maatschappelijke tema's. Vooropgesteld werden:
een Vlaams buitenlands beleid, een duurzame ekologische ontwikkeling, wetenschap
en etiek, kuituur en vrije tijd en tenslotte de
kennis- en welvaartsverdeling.
(p.h.)

DEMOKRATIE, WELZIJN
LEEFMILIEU
Deze sektie stond voor een niet geringe
opdracht. Onder de titel ,,Demokratie, Welzijn en Leefmilieu" werden tal van erg belangrijke maatschappelijke tema's vervat: de
visie op de verfijning van de demokratie, het
plaatsen van het ekonomish handelen binnen het geheel van het welzijn, het zoeken
naar een nieuwe arbeidsorganisatie, de sociale rechtvaardigheid, de leefmilieuproblematiek waarin belangrijke vraagstukken als
de ruimtelijke ordening en de vraag hoe we
in de toekomst met kernenergie zullen omspringen.
Met de behandeling van 31 resoluties en
211 amendementen had deze sektie haar
handen meer dan vol.
Dat de besprekingen kwasi binnen het
voorziene tijdsbestek konden worden afgerond was te danken aan de kundige maar
strikte leiding van voorzitter Jaal( Cuppens
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maar evenzeer aan de wijze waarop de meer
dan 75 deelnemers aan deze sektievergadering bijdroegen tot het vlotte verloop. Korte
doch zinvolle tussenkomsten stonden borg
voor kwaliteit. Luisterbereidheid zorgde voor
diskussies op niveau.
In haar inleiding plaatste Annemie Van de
Casteele de diverse onderdelen in het geheel van het kongres. Zij benadrukte daarbij
onder meerde maatschappij-sturende rol die
de VU moet spelen waarbij het welzijn, in zijn
materiële en niet-matehële aspekten, als
doelstelling voorop staat. Deze stellingname
kan met zonder gevolgen blijven op de wijze
waarop we aankijken tegen het verloop van
de demokratie, van het ekonomisch gebeuren, van het belang dat we hechten aan
sociale rechtvaardigheid en de zorg om onze
leefor.igeving.
Bij de behandeling van het hoofdstuk deWIJ
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mokratie spitste de diskussie zich toe op de
zin of onzin van afspiegelingskollege's op
gemeentelijk vlak. Alhoewel iedereen het
eens was dat moet afgestapt worden van de
klassieke meerderheid-minderheidsverhoudingen rees toch de vraag naar de opportuniteit van zogenaamde afspiegelingskollege's.
De demokratie, en vooral de demokratische
kontrole, zou door het gebrek aan een echte
oppositie niet gediend zijn. Anderen echter
meenden dat het niet volstaat afspiegelingskollege's te eisen. Dit moet gepaard gaan
met verdere vormen van direkte demokratie
zoals het invoeren van het referendum, degelijke inspraakmogelijkheden...
Tevens volgde de sektie de stelling van
VUJO dat het streven naar een nieuwe
politieke kuituur door de VU moet vertaald
worden in de ontvetting van kabinetten, het
veralgemeend doorvoeren van vergelijkende
eksamens en het opleggen van een kumulverbod bij politieke mandaten.
IVIet grote eensgezindheid schaarde de
sektie zich achter de resoluties die de VUhouding t.o.v. het ekonomisch gebeuren
vastleggen en waarbij de ekonomische
groei-obsessie wordt afgewezen en een ekonomie verworpen die kwantitatief groeit maar
tegelijkertijd een kwalitatieve achteruitgang
betekent.
Een oude VU-eis werd door de vergadering beklemtoond. Vennootschappen moeten hun maatschappelijke zetel daar vestigen waar de voornaamste uitbatingsplaats
gevestigd is.
Op een zinvolle wijze werd verder gediskussieerd over het al dan niet koppelen van
bepaalde verplichtingen aan het recht op
inkomen. De kongreskommissie meende dit
te moeten afwijzen daar het principe van het
recht op inkomen reeds uitvoerig in kongresteksten werd vastgelegd en een onderscheid
moet gemaakt worden tussen dit individuele
recht op inkomen enerzijds, en vervangingsinkomens anderzijds.

ONDERWIJS,
VERDRAAGZAAMHEID
EN VREDE
Een druk bijgewoonde sektie 3 besprak
resoluties en amendementen rond diverse
temata. Veel aandacht ging uit naar het
pluralistische karakter van de partij. Onderwijs, kuituur, wetenschap en technologie
kwamen eveneens aan bod. Te weinig tijd
restte er nog om de internationale dimensie
volledig door te praten.

Eens te meer bleek grote bezorgdheid
omtrent het behoud van de weinige open
ruimte die Vlaanderen nog rest. Verschillende deelnemers meenden dan ook dat de
kongresresolutie meer vergaand moest zijn.
Het volstaat niet de open ruimte te behouden. Daar waar mogelijk dient ze tevens
hersteld te worden. Ook in gebieden die tot
de bouwzone behoren — waarbij o.m. werd
gewezen op de situatie van sommige waardevolle duingebieden — moet, mits billijke
vergoeding — beschermend kunnen worden
opgetreden.

De sektie werd geleid door senator Hans
De Belder, ten/vijl de teksten werden toegelicht door kamerlid Herman Lauwers. In de
zaal hadden ondermeer minister André
Geens, europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke en fraktievoorzitter van de Vlaamse Raad Paul Van Grembergen plaatsgenomen.

Geanimeerd tenslotte was de diskussie die
gevoerd werd rond het gebruik van kernenergie. Enerzijds is er de groeiende vraag
naar bijkomende energie en de vaststelling
dat de energieproduktie uit fossiele brandstoffen op ernstige milieubezwaren stuit,
maar anderzijds wordt kernenergie vandaag
gehipotekeerd door het afval- en veiligheidsprobleem. Op bazis van de aangehaalde
argumenten formuleerde de sektie een evenwichtige resolutie.

Het pluralisme werd opnieuw geaksentueerd als één van de belangrijkste fundamenten van de partij. Vooral Herman Gevaert
wierp zich op als verdediger ervan, en trok de
lijn door naar het ontzuilingsdebat en het
pluralistische onderwijs. In de resoluties en
amendementen keerde regelmatig het verzet
weer tegen onze verzuilde maatschappij. Er
werd tevens gesteld dat de partij gekant
moet blijven tegen de uitbouw van een eigen
zuil.

(k.v.c.)
WIJ - 18 MEI 1990

De betere maatschappij die de VU voor-

staat, kan uiteraard niet zonder het vertenen
van amnestie aan de slachtoffers van repressie en epuratie: ook dat werd nogmaals
benadrukt.
Opvallend was de aanwezigheid van heel
wat medewerkers uit de werkgroep Onderwijs van de partij. Samen met de vertegenwoordigers van de arrondissementen zorgden zij voor een bijwijlen levendig debat,
ondermeer rond de optie voor pluralistisch,
federalistisch opgebouwd onderwijs. De VU
wenste nogmaals het belang van het geschiedenisonderwijs te onderstrepen, en
wees ook op het maatschappelijke engagement en de demokratisering van het onderwijs. Jaak Vandemeulebroucke pleitte voor
een waarborg voor elk volk tot beleving van
de eigen kuituur, toen de besprekingen over
een Europees kultureel verdrag gingen. De
verbondenheid met Nederand en ZuidVlaanderen kwam eveneens aan bod. Tenslotte bood de vredesproblematiek de VUJO,
de hele tijd erg aktief, kansen om hun visie
weer te geven. Ook de ontwikkelingssamenwerking kwam ter sprake, waarbij toch opnieuw geopteerd werd om in de teksten in te
voeren dat 0,7 % van het BNP hiernaar
diende te gaan.
(f.s.)
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VOLKSNATIONALISME
Zo'n honderd kaderleden woonden de sektievergadering over volksnationalisme bij.
Velen beschouwden deze resoluties als de
sleutelteksten uit de kongresbundel: het
werd dan ook een zeer boeiend en entoesiast debat over de grondslagen van de
partij.
De aanwezigen herkenden zich meestal
goed in de teksten die de kongreskommissie
zelf had voorgesteld en die tegemoet kwamen aan de amendementen van de arrondissementen.
Zo is de VU een demokratische partij die
het meerpartijenstelsel en de demokratische
besluitvorming aanvaardt.
De VU is een volksnationale partij die het
bestaan, de samenhorigheid en de belangen
van het hele Vlaamse volk behartigt en voor
deze volksgemeenschap eigen staatkundige
en demokratische strukturen wil uitbouwen.
Ze verdedigt het zelfbeschikkingsrecht voor
alle volkeren.
Zes pijlers vormen de grondvesten: het
federalisme, de sociale rechtvaardigheid,
de verdraagzaamheid en het levensbeschouwelijke pluralisme, de onafhanlceiijkheid en l<reativiteit, het pacifisme en het
milieube wustzijn.
In resolutie 3 werd het pluralistisch karakter van de VU nauwkeuriger omschreven: de
levensbeschouwelijke verscheidenheid in de
samenleving erkent de VU als een rijkdom,
die ze positief waardeert. Wat de ethische
dossiers betreft, zal de VU steeds naar een
konsensus binnen de partij streven, in een
opbouwende sfeer die rekening houdt met
de verschillende levensbeschouwingen.
Eens de konsensus bereikt, wordt van alle
mandatarissen verwacht deze konsekwent te
verdedigen op de politieke fora. Wanneer
geen konsensus bereikt wordt, zal iedereen
in eer en geweten oordelen.
Een aantal resoluties handelden over het
volksnationalisme van de VU: we beschouwen het volk als één van de belangrijkste
leefkringen van de mens. Dit volksnationalisme is een bevrijdend nationalisme, en wjl de
volkeren laten samenwerken in grotere gehelen, op bazis van gelijkwaardigheid. Een
echte demokratie wordt immers het best
verwezenlijkt door het zelfbeschikkingsrecht
van mens en gemeenschap.
Onze integraal-federalistische
maatschappijvizie gaat ervan uit dat de besluitvorming moet gebeuren met maksimale betrokkenheid op het niveau dat het dichtst aansluit
bij de leefkringen van de mens. ledere burger neemt daarbij naar vermogen verantwoordelijkheid op in het medebeheer van zijn
leefkringen.
De sektie bevestigde de stelling van de
kongreskommissie dat de VU het zelfbestuur
voor de Vlaamse natie wil. In de huidige

Stemmen: de uitspraak van de basis.
omstandigheden moet dit Vlaams zelfbestuur opgevat worden als het streven naar
een autonome regio in een demokratisch
federaal Europa. Steeds meer taken van de
Belgische overheid moeten in de toekomst
door de Vlaamse of de Europese overheid
worden waargenomen.
Hugo Schiltz hield een pleidooi om het
VUJO-amendement, dat streefde naar de
snelle totstandkoming van de Republiek
Vlaanderen, niet te steunen. Hij stelde dat
iedere Vlaams-nationalist in de grond van
zijn hart republikein is, doch dat het federaliseren van de Belgische staat op dit moment
een noodzakelijke tussenstap is naar het
Vlaams zelfbestuur. Een keuze voor separatisme houdt in dat we nu van marsrichting
veranderen, en de derde faze van de staatshervorming en Brussel loslaten. Hij waar-
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schuwde eveneens voor een elektorale uitschuiver indien we de afschaffing van de
monarchie zouden bepleiten. Wat Vlaanderen betreft, hebben we trouwens reeds een
republiek.
De VUJO-delegatie was het met deze
stelling niet eens, en vond dat de kongresteksten onze toekomstdromen en streefdoelen
moesten vastleggen, en niet wat nu slechts
realiseerbaar is.
Tot slot steunde de sektie de optie voor
een samenleving die niet enkel de materiële
weivaan in het vaandel voert, en spraken ons
uit voor een echt Vlaams buitenlands beleid,
voor het ten dienste stellen van kennis van
de samenleving, en voor een ekologisch
programma.
(p.v.s.)
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KONGRES

MINISTERS OP
DE ROOSTER
De VU-arrondissement Leuven
organiseerde
zaterdagochtend, vóór het officiële begin
van het 30ste VU-kongres, een
isoeiende reeics hoorzittingen
met de vier VU-el(seilenties.
Het publiel<, vaalc gespecialiseerd en niet partijgebonden,
kreeg er de gelegenheid om de
ministers even op de rooster te
leggen.

INFORMATIE OVER
DE STILLE
REVOLUTIE
Hugo Schiltz mocht zich in een goede opkomst verheugen. Naast enkele kaderleden
waren er hoofdzakelijk wetenschapslui die
twee uur lang replikeerden op de korte uiteenzetting van de minister van Wetenschapsbeleid en daarbij heel wat vragen
afvuurden.

BRUSSELSE GEMEENSCHAPSVORMING?
Vic Anciaux, staatssekretaris voor het
Brussels hoofdstedelijk gewest, zal nooit
nalaten te benadrukken dat dit hoofdstedelijk
gewest geen volwaardig gewest kan genoemd worden. Verwijzend naar de twee
grote gemeenschappen in dit land, waartoe
ook de Brusselaars behoren, is voor hem een
„Brusselse volksgemeenschap" een kontradiktio in terminis.

Op de rooster werd Vic Anciaux gekonfronteerd met een merkwaardige, maar niettemin zeer interessante opwerping uit het
publiek. Men stelt nl. vanuit de Waalse
volksbeweging een toenemende psychologische afstand vast tussen Walen en Franstalige Brusselaars, gepaard gaande met een
toenemende interne kohesie onder de Brusselse bevolking. In sommige kringen wordt
de vraag gesteld of dergelijke verwijdering
zich ook zal ontwikkelen tussen de Brusselse
Vlamingen en de overige Vlamingen en of we

uiteindelijk zouden te maken hebben met
een soort van Brusselse gemeenschapsvorming.
Vic Anciaux benadrukte het feit dat de
afstand tussen Franstalige Brusselaars en
Walen van oudsher veel groter is dan aan
Vlaamse zijde: zowel op historisch als op
psychologisch vlak. Wél waarschuwde Anciaux ervoor dat er inderdaad een afstand
tussen Brusselse Vlamingen en Vlaanderen
kan ontstaan wanneer Vlaanderen aan Brussel onvoldoende aandacht zou besteden.
Naar zijn overtuiging dient Vlaanderen,
meer dan voorheen, te investeren in zijn
hoofdstad. Vanuit hoger aangehaalde stelling kan men zeggen dat Vlaanderen Brussel
niet mag loslaten, om te vermijden dat Brussel Vlaanderen zou loslaten... want dit zou
voor beiden en dus voor heel de Vlaamse
gemeenschap bijzonder fout en nadelig zijn.

Hugo Schiltz had in de inleiding nog eens
de drie korrekties verduidelijkt die vanaf
1988 dienden te gebeuren: de korrekte uitvoering van het federaliseringsproces (met
taaie weerstand van Franstaligen én Vlamingen), de inhoudelijke reoriëntering (waarbij
de eenzijdigheid aangepakt wordt) en de
objektivering (van o.m. de aanwervingen, de
evaluatie en het toekennen van projekten).
Uit de vragen bleek spoedig dat de nieuwe
aanpak van onze minister en de federalisering vragen oproepen: wat is de verdere zin
van het Belgisch nivo? Hoe is onze houding
tegenover de Europese programma's en instanties? Wat voorziet de minister voor de
onderzoeker? Voldoet de sensibilisering?
Worden de projekten wel voldoende opgevolgd?
Opvallend was dat heel wat vorsers en
wetenschappers momenteel niet goed weten
tot wie ze zich moeten richten. Een algemeen antwoord kan hierop gegeven worden:
de bevolking dient zo vlug mogelijk geïnformeerd te worden over de stille revolutie van
1988-1989. Zaterdag gaf Schiltz alvast het
voorbeeld.
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In vier hoorzittingen werd het werk van de VU-ministers aan kritische vragen
onderworpen. „Op de rooster" heette het. Hier de zitting waar Vic Anciaux
over Brussel werd ,,aangepakt"...
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De vier VU-eksellenties werden in Leuven voor de leeuwen geworpen: een gespecialiseerd en vaak onafhankelijk
publiek mocht hen even op de rooster leggen.

VOOR DE 0,7 ONTBREEKT POLITIEKE WIL
De korte inleiding van provincieraadslid
Frans Seurs maakte het meteen al duidelijk:
ontwikkelingssamenwerking is een bijzonder
komplekse materie, die niet in slogans te
vatten is. Minister/4ndre Geens nam zijn half
uur spreektijd ruim op, om zijn tweejarig
beleid in geuren en kleuren te situeren in de
internatinale kontekst. Het werd een verhaal
over de nood aan schuldverlichting, over het
nieuwe systeem van de tegenwaardefondsen, over de evoluerende samenwerking met
Zaïre en over „de 0,7".
Over dat beruchte begrotingsobjektief
voor ontwikkelingssamenwerking, 0,7% van
het BNP tegen het einde van deze legislatuur, kwamen de eerste vragen uit het publiek. Het objektief wordt wellicht niet gehaald, vreest André Geens, door een manifest gebrek aan politieke wil bij de regeringspartners. Wat men verklaart op het politieke
forum, staat dikwijls in groot kontrast met de
taal in de ministerraad, aldus een toch wel
ontstemde VU-minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Persoonlijker werd André Geens als het
ging over het werk van de vrijwilligers en de
niet-goevernementele organisaties. Verschillende toehoorders wilden wel eens weten
hoe de minister in zijn vernieuwd beleid een
plaats zag voor hun werk. Een vrijwilliger

moet entoesiast zijn, goed voorbereid, goed
opgeleid en open staan voor alle vreemde
kuituren en volkeren, aldus Geens, die eraan
toevoegde dat voor dergelijke professionelen
hij méér budget wil uittrekken. Met de nieuwe
koninklijke besluiten, die weldra voorgelegd
worden op de ministerraad, zullen wij die
niet-goevernementele sektor opwaarderen,

meer kansen geven voor wie professioneel
werk levert, zei André Geens.
Het geïnteresseerde publiek, meer dan 30
vooral jongeren, bleef achteraf op het kille
binnenplein nog lang napraten met de minister. Ontwikkelingssamenwerking kan blijkbaar wél boeien, al blijft het erg moeilijk om
een groot publiek te bereiken.

HET ROER VOLLEDIG OMGEGOOID
Dat minister Sauwens het roer op het
departement Openbare Werken volledig
heeft omgegooid, is genoegzaam geweten.
De deelnemers aan de hoorzitting waren
hiervan overigens overtuigd. Verwijzend
naar het zeer hoge dodencijfer op onze
wegen, dat bvb. dubbel zo hoog ligt als bi)
onze noorderburen, stelde de minister in zijn
inleiding dat het grootste deel van het budget
vrijgemaakt wordt om de verkeersinfrastruktuur meer aan te passen aan de behoeften
van hen die er langs wonen, werken, schoolgaan enz. met daarbij de bijzondere aandacht voor de fietser en voetganger.
Terugblikkend op anderhalf jaar ministerschap zijn hiervoor een resem maatregelen
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aangekondigd en vele hiervan reeds in uitvoering. Dat de vragen in die richting gingen,
lag voor de hand. De grieven handelden
hoofdzakelijk over de problematiek van de
fietspaden, openbaar vervoer en een aantal
typische Leuvense dossiers (o.m. de vesten).
Voorts werd op vraag van de vzw Langzaam Verkeer ingestemd met de suggestie
een mobiliteitsbeheersingsplan te laten maken voor de Leuvense regio. Minister Sauwens stipte hierbij wel aan dat dit plan een
onderdeel zou worden van het totale Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen. Kortom
deze hoorzitting gaf de minister heel wat
signalen om zijn beleid op de ingeslagen
weg verder te zetten.
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PATRIKVANKRUNKELSVEN:
ZES PIJLERS

D

E kongresvoorzitterverduidelijkte de opstelling van de VU als
een demokratisch-volksnationalistische partij, gegrondvest op
zes pijlers. Dit volksnationalisme
van de VU moet de kracht en de
solidariteit die uitgaan van een
volk benutten en richten op meer
welzijn voor de eigen samenleving maar ook op meer welzijn
voor de grotere gehelen waar wij
deel van uitmaken.

ZES

Van Krunkelsven stelde dat voor de VU het
volksnationalisme hand in hand gaat met het
federalisme. ,, Volksnationalisme en federalisme schuiven perfekt in mekaar. De kombinatie van deze twee begrippen maakt ons
uniek en geeft ons een voorsprong in Europa. In sommige regio 's wordt het federalisme
herleid tot een techniek. Wij geven er echter
een ziel aan door het volk een centrale plaats
toe te bedelen. Ons federalisme is ook een
antwoord op een al te centralistisch Europa."
Twee andere belangrijke facetten van het
buitenlands beleid worden gedragen door
het samenspel van volksnationalisme en federalisme, namelijk het streven naar vrede
en een goede ontwikkelingssamenwerking.
„ Volksnationalisten zijn solidair met alle volkeren. Elk volk dat bedreigd wordt in zijn
demokratie moeten we steunen in hun drang
naar bevrijding en zelfbeschikking zowel in
Litouwen, El Salvador, Palestina. Op het vlak
van de Noord-Zuid verhouding moeten we
opteren voor eerlijke handelsbetrekkingen
op makro-ekonomisch vlak, voor verantwoorde grondstof prijzen, voor een intense uitwisseling van kennis en kuituur. Dit zijn stuk
voor stuk bevoegdheden waar de Vlaamse
regering origineel werk kan doen."
Vankrunkelsven lanceerde ook de term
„integraal federalisme" om aan te tonen dat
de bestuursvorm ook op kleine schaal noodzakelijk IS voor de realisatie van een maksimale autonomie en demokratie. „ Daarom
moet de besluitvorming op alle maatschappelijke terreinen worden genomen op het
niveau dat zo nauw mogelijk aansluit bij de
burger. De VU moet dan ook de gemeentelijke autonomie en de inspraak van de burger
verbeteren en er de nodige wetsontwerpen
voor indienen."
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SOCIAAL
De sociale bekommernis vormt een tweede pijler voor de VU. Spreker zei dat hij
bereid was tot solidariteit met Wallonië op
voorwaarde dat die solidariteit redelijk is en
ten goede komt aan de burgers. „Maar dat is
zelfs niet het geval. Ik ben niet langer bereid
te betalen voor de maffia van medische
labo's, voor de dure hotels van de verzuilde
koncerns in Zwitserland, voor de baronnen
van ziekenfondsen en sindikaten in onze
zuidelijke buurstaat. Als de regering op dat
vlak geen goodwill toont, zie ik geen reden
meer waarom de Vlaamse zorgenverstrekkers verder een voorbeeld van zuinigheid
zouden zijn. Als de zorgenverstrekkers in
Vlaanderen dezelfde normen hanteren als
hun Waalse kollega's dan zal de RlZIV-kas
op enkele maanden in geldnood raken. I\4inister Busquin weze verwittigd."

Patrik Vankrunkelsven leidde
ais voorzitter de kongreswerkzaamheden. In zijn toespraak
belichtte hij de zwaartepunten
van het kongres. Dit kongres
heeft duidelijk gemaakt dat de
maatschappijvisie van de VU
veel ruimer is dan het bewerkstelligen van een staatshervorming.
De VU kiest tevens voor een pluralistische
en verdraagzame samenleving. „Vlaanderen moet daarom bevrijd worden van de
verstikkende invloed van verzuiling en politisering. De VU moet daarom kansen en
garanties bieden aan bestaande en pluralistische initiatieven. Ze moet ook afstand nemen van de ziekte van politieke benoemingen waar horigheid primeert op bekwaamheid."
VanKrunkelsven zei ook dat de VU een
kreatieve en beweeglijke partij moet zijn.
Een vijfde pijler is de pacifisme. „Voorde
VU mogen de NAVO en het Warschaupakt
afgeschaft worden. Zo kan Europa met een
propere lei beginnen om op het vlak van
defensie grensoverschrijdende strukturen op
te zetten. Wij eisen tevens de verbanning
van alle chemische, bakteriologische en
kernwapens."
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Kongresvoorzitter
kelsven.

Patrik

Vankrun-

Tot slot vernoemde de kongresvoorzitter
als zesde pijler de ekologische. De VU moet
een ekologische partij zijn. De ekonomie
moet niet aangezwengeld worden in funktie
van een groei-obsessie, maar moet ten dienste staan van meer welzijn voor alle burgers.
Een zuiver leefmilieu is daarvan een prioritair
onderdeel.,,Daarom zal niet alleen preventief maar ook repressief opgetreden moeten
worden. Wij pleiten daarom voor de oprichting van milieurechtbanken."
Vankrunkelsven besloot dat de strijd tegen
de Belgische staat niet het prioritaire doel
meer is. „De Vlaamse autonomie is er. We
moeten die verder uitbouwen maar ook goed
doen funktioneren. Ondanks het uitmuntende werk van onze eigen Vlaamse gemeenschapsminister laat de huidige Vlaamse regering geen nieuwe wind waaien. Meer dan
ooit moet gewogen, worden op de besluitvorming. Dat is de taak van mandatarissen en
van ons allen. Dat is ook de belangrijkste
opdracht van dit kongres," besloot Patrik
Vankrunkelsven.

DE WEG OMHOOG

O

MDAT technische problemen
het tijdsschema hopeloos in de
war hadden laten lopen, kon
algemeen voorzitter Jaak Gabriels ook veel later dan voorzien het woord nemen. Toch
was de aula Plet De Somer nog
steeds tot de nok gevuld voor
de slottoespraak van de voorzitter.
Gabriels wees op de stroomversnelling waarin de Oost- en Middeneuropese volkeren terecht zijn gekomen. Het
mooie bewijs van de kracht en levendigheid
van het demokratisch volksnationalisme. In
vergelijking daarmee lijkt de strijd die wij
Vlamingen geleverd hebben en nog steeds
leveren futiel. Minder spektakulair, minder
inspirerend. Maar: Wie dieper kijl<t dan het
juridisch jargon, beseft dat wij bezig zijn met
grote dingen, die enkele jaren geleden nog
revolutionair zouden genoemd zijn. Wij zijn
bezig met wat ik de belangrijkste stap in 150
jaar Vlaams beweging durf noemen. Wij
venvezenlijken het echte zelfbestuur. Wij
voeren het testament uit van de frontgeneratie aan de IJzer. Wat vandaag betreft: dit
besef dat we bezig zijn met een grote zaak,
mag ons nooit verlaten, aldus Gabriels.

De VU-voorzitter stelde vervolgens dat de
motieven die tvree jaar terug de beslissing
om deel te nemen aan de regering overheersten, nog steeds aanwezig zijn. Wat de
voor de VU wezenlijke punten van de staatshervorming betreft, spreken de resultaten
van de eerste en tweede faze de verwachtingen niet tegen, verklaarde Gabriels. Het
besef dat de afgedwongen hervormingen
ingrijpend zijn, is veel Vlamingen een hele
tijd ontgaan, maar begint thans ruimer door
te dringen. De onmogelijkheid van Luik om
zijn miljardenschuld op Vlaanderen te verhalen, de mogelijkheid van Vlaanderen om zijn
ambtenaren en leerkrachten beter te bezoldigen, de mogelijkheid om in Vlaanderen een
mens- en milieuvriendelijk beleid van openbare werken en verkeer te voeren: deze
mogelijkheden worden in Vlaanderen geleidelijk sterker waargenomen, ik ben ervan
overtuigd, dat deze betere waarneming zich
geleidelijk zal omzetten in een betere waardering van het Volksunie-werk.
fvlaar ook op de gebieden naast de staatshervorming levert de regering volgens Gabriels behoorlijk werk. Zo hielden de regering
en de Volksunie bvb. hun woord op het vlak
van de gezondmaking van de overheidsfinanciën, waarbij begrotingsminister Schiltz
een centrale rol speelt, fvlinder entoesiast
was Gabriels over de vem/ezenlijkingen van
Martens VIII op het vlak van de politieke
kuituur I-lier werd slechts een schuchter
begin, maar dan toch een begin gemaakt. De

VU-voorzitter drong aan op meer spoed.
Spoed en doortastendheid verwacht Gabriels ook inzake het migrantenbeleid en het
financieel engagement betreffende ontwikkelingssamenwerking. Het dwingend budgettair motief volstaat mij niet om het nog
dwingender en ouder financieel engagent
inzake ontwikkelingssamenwerking op de
helling te laten. Men zal mij niet ten kwade
duiden, dat ik dit dubbel betreur omdat het
een handikap is voor het voortreffelijk beleid
van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, stelde Gabriels.

REGERINGSDEELNAME
POSITIEF
Maar uiteindelijk noemde Gabriels de balans van de regeringsdeelname positief. Wij

VU-voorzltter Jaak Gabriels
maakte in zijn slottoespraak
een evaluatie van de regeringsdeelname van de Volksunie.
Zonder al te triomfantelijk te
zijn toonde Gabriels zich hierover vrij tevreden. De Volksunie zal het regeerakkoord
loyaal helpen uitvoeren. Oe
derde faze vormt hiervan een
wezenlijk bestanddeel. Maar
de huidige staatshervorming
betekent zeker geen eindpunt.
De VU is vragende partij wat
betreft de federalisering van de
sociale zekerheid, landbouw,
buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking.
hebben geen enkele reden om wat wij totnogtoe gedaan hebben onder de korenmaat
te zetten. Evenmin op het vlak van de Vlaamse regering, waar minister Sauwens baanbrekend en vernieuwend werk verricht maar
waar nog heel wat te doen Is vooraleer we
van een écht beter Vlaanderen kunnen spreken.
En Gabriels had woorden van lof voor de
duizenden VU-manifestanten die de 6 meimanifestatie kleur hebben gegeven. Het betekende een forse steun voor de totstandkoming van een goede derde faze. Die derde
faze moet de afschaffing van het dubbelmandaat realiseren, een hervorming van de senaat als uitstraling van twee gemeenschappen, een rechtvaardige zetelverdeling in het
Europees parlement. Verder moet een goede derde faze Vlaanderen in al de domeinen
waarvoor het bevoegd is laten optreden naar
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Europa en de wereld, en Vlaanderen een
volle autonomie verzekeren voor die bevoegdheden die nu niet duidelijker dan als
restbevoegdheden omschreven worden. En
tenslotte moet de derde faze de kiesomschrijvingen hervormen, zodanig dat de proportionaliteit gewaarborgd is voor alle politieke strekkingen, ook de kleinere. De VUvoorzitter kon zich ermee verzoenen dat de
afronding van de derde faze in september
gebeurt, op voorwaarde dat het gegeven
woord dan ook onverwijld en onverkort wordt
nagekomen.
Gabriels stelde tenslotte ekspliciet de
vraag naar de toekomst van de Volksunie.
Als kongrespartij dient de VU soepel in te
spelen op de permanente veranderingen In
het maatschappelijk gebeuren. Gabriels legde de nadruk op het federalistisch beginsel
in het nationalisme van de VU. leder nationalisme dat zich niet laat korrigeren door hei
federalistisch beginsel, moet onvermijdelijk
leiden tot de ontaardingen die wij kennen uil
de geschiedenis, leder federalisme echtei
dat niet steunt op het volksnationalisme is
een dorre technische konstruktie die de
spankracht mist om een levend geheel te
worden.
De dood van de dogma's stelt ons voor
nieuwe uitdagingen, verklaarde Gabriels.
Het politiek debat moet nu gevoed worden
met nieuwe ideeën, met baanbrekende en
durvende gedachten. De VU wil in dit debat
voorgaan. Het dertigste VU-kongres reikte
daarvoor de tema's aan. Degenen die verwacht hadden dat onze tocht eindigt bij de
staatshervorming, moeten wij teleurstellen,
besloot Gabriels. Degenen die niet alleen
Vlaanderen willen, maar ook en vooral het
betere Vlaanderen met vrije burgers, met
scheppende mensen in een herschapen milieu, degenen die een ontzuild en vredelievend Vlaanderen willen: hen roepen wij op
om tochtgenoten te worden op deze weg
naar omhoog.
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AKTUAUTEITSRESOLUTIES
De Volksunie wil het Vlaamse zelfbestuur volwaardig uitbouwen. Zij eist de
volledige en korrekte uitvoering van
de afspraken die in het regeerakkoord van
mei 1988 werden gemaakt. Zij wil de rechtstreekse verkiezing van de leden van de
Vlaamse Raad, de omvorming van de Senaat
tot een Senaat der gemeenschappen, de
overheveling van de restbevoegdheden, het
toekennen van verdragsrecht aan gewesten
en gemeenschappen.

I

De VU beschouwt het als een essentiële bekommernis dat de Europese
Politieke Unie en de verdere Europese eenmaking gebazeerd zijn op federalistische beginselen én dat de Europese instellingen een wezenlijk demokratische grondslag krijgen. Voor de VU moet het ééngemaakte Europa de federale realiteit in ons
land, zowel als in de andere lidstaten, erkennen en het bestaansrecht van de Europese
regio's respekteren. De VU vraagt dat de
federale regering, in het bepalen van haar
standpunten ter voorbereiding van de volgende Europese topvergaderingen, deze beginselen vooropstelt. Anderzijds wil de VU
dat de federale vertegenwoordigingen en
instellingen in het buitenland de nieuwe
federale staatsstruktuur ten volle bekendheid geven. De VU beschouwt het bovendien
als één van de prioritaire opdrachten van de
Vlaamse regering dat zij haar buitenlands
beleid organiseert en de Vlaamse belangen
in Europa en in de wereld verdedigt.
De VU dringt aan op de splitsing van
de provincie Brabant en van het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde, de aanpassing van de kiesomschrijvingen en een rechtvaardige zetelverdeling
voor de Europese verkiezingen. Voor een
verdere faze van de hervorming van de staat
wenst de Volksunie de federalizering van het
volledige wetenschappelijke onderzoek, de
ontwikkelingssamenwerking, de landbouw,
de zeevisserij en de sociale zekerheid voorop te stellen.

De VU wil dat de centrale en de
Vlaamse regeringen krachtdadig werk
maken van de verdere gezondmaking
van de overheidsfinanciën. Zij looft het begrotingsbeleid dat tot hiertoe werd gevoerd
en meent dat dit dient verdergezet, volgens
de bepalingen die de regeerakkoorden terzake voorop stellen. Zowel met het oog op een
noodzakelijk besparingsbeleid, als omwille
van het vergroten van de sociale rechtvaardigheid vraagt de VU dat de federale regering ook het oneigenlijk gebruik van gunstmaatregelen in het belastingsstelsel, en van
sociale maatregelen die konjunktuurgebonden waren, onmogelijk maakt.
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De VU dringt erop aan dat de Vlaamse
regering doorheen al haar bevoegdheden, werk maakt van een breed
en doeltreffend milieubeleid. Zij stelt vast dat
dit beleid tot hiertoe te zeer beperkt bleef tot
plannenmakerij. De VU wil dat er een degelijke milieu-infrastruktuur, kontrole, bestraffing
én preventie komen. Zij laakt de laksheid van
het gerechtelijk apparaat ten opzichte van
milieu-overtredingen. Ze wil een efficiënte
aanpak van milieumisdrijven door de oprichting van milieurechtbanken.

9

4

WIJ - 18 MEI 1990

^ ^ De VU wil dat er een Europees
f 1 gekoördineerd Noordzeebeleid
V y wordt tot stand gebracht om de
toenemende vervuiling drastisch tegen te
gaan. Zij is van oordeel dat nog voor 2000
beleidsplannen uitgevoerd moeten worden
die een totaal verbod op het storten van voor
het milieu gevaarlijke stoffen inhouden, een
stelselmatig gebruik van schone technologie
stimuleren en dieeen vrije toegang tot informatie over elk facet van de vervuiling op zee
garanderen. De Volksunie pleit tevens voor
de onmiddellijke realisatie van een aktieprogramma voor het IJzer-, Schelde- en Maasbekken voor alle bevoegde overheden dat
rekening houdt met de in het Rijn-aktieprogramma opgedane ervaringen en de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied.

1

3

De VU dringt erop aan dat de federale
regering onverwijld werk maakt van
het in konkrete wetten en maatregelen omzetten van de voorstellen inzake de
depolitizering van aanwervingen, benoemingen en bevorderingen in de magistratuur en
in het openbaar ambt. De VU verzet zich
bovendien tegen de pogingen van de federale minister van Openbaar Ambt om voor alle
ambtenaren van de federale en regionale
overheden een uniform administratief en geledelijk statuut uit te werken. Ze dringt aan op
een eigen Vlaams openbaar, gedepolitizeerd
personeelsbeleid. De initiatieven die tot hiertoe door de Vlaamse regering ontwikkeld
werden krijgen haar steun.

8

De VU vera/acht dat de Vlaamse regering onvenwijld een bijzonder programma om het Vlaamse en leefbare
karakter van de Vlaamse randgemeenten
rond Brussel en Voeren te beschermen,
uitvoert. De voogdij over deze gemeenten
moet vastberaden aangewend worden om
een positief Vlaams beleid te voeren. De VU
verzet zich tegen de vestiging in Vlaanderen
van publieke organisaties en infrastruktuur,
rechtstreeks of onrechtstreeks gefinancierd
door de franstalige gemeenschap, andere
dan deze welke in akkoord met de Vlaamse
regering tot stand worden gebracht. Zij eist
dat deze zich met alle mogelijke wettige en
bestuursmatige middelen hiertegen verzet.

De VU vraagt de herziening van de
plannen van de minister van Sociale
Zaken voor het oprichten van Psichiatrische Verzorgingstehuizen. Zij is van mening dat de zowat 2400 mentaal gehandikapte volwassenen die hierin zouden opgenomen worden recht hebben op een degelijke
pedagogische en sociale begeleiding. De
middelen die nu ten onrechte door de federale overheid aan de psichiatrie besteed worden, dienen daartoe overgeheveld naar de
gemeenschappen. Een federalisering ervan
dringt zich bijgevolg op.

6

De VU eist de korrekte en spoedige
uitvoering van de afspraken die binnen
de regering werden gemaakt met
betrekking tot de beheersing van de uitgaven
inzake klinische biologie.

7
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De VU keurt elk opbod rond de
I
problematiek van de vreemde be• volking in ons land, zonder
werkelijke oplossingen te bieden voor de
problemen die zich terzake stellen, af. Zij
meent dat hieromtrent voldoende werd gepland en gestudeerd. Nu dient er een daadwerkelijk beleid te komen. De VU wil dat alle
verantwoordelijke overheden, van gemeente
tot federale regering, een doortastend beleid
voeren, zoals voorgesteld in de VU-migrantennota, en het standpunt inzake politieke
vluchtelingen. De kennis van de streektaal
beschouwt de VU als fundamenteel om dit
beleid te doen slagen.

1

^

KONGRES
De VU wil dat de Vlaamse gemeenschap ten spoedigste een
aangepast en verbreed Nederlandse Taalunie-verdrag voorbereid en afsluit, waardoor de gemeenschappelijke, kulturele en taalbelangen kunnen bevorderd en
behartigd worden. In het vooruitzicht van een
éénwordend Europa, wil de VU dat er in alle
opzichten een goede samenwerking met Nederland komt. Onmiddellijk dient de Beneluxkonventie van 1986 voor grensoverschrijdende samenwerking tussen lagere overheden
operationeel te worden gemaakt.

12

De VU wil dat de federale en de
Vlaamse regering de Midden- en
Oost-Europese volkeren daadwerkelijk steunen in hun strijd voor zelfbeschikking. Zowel op het ekonomische, sociale als politieke vlak dient ten volle samengewerkt. Heel in het bijzonder eist de VU dat de
Vlaamse regering initiatieven neemt voor het
afsluiten van kulturele en andere akkoorden
met de volkeren van het Europese Huis. De
VU vraagt dat de federale en de Vlaamse
regeringen de Baltische republieken financieel en materieel steunen om de gevolgen
van een eventuele ekonomische repressie
tegen hun onafhankelijkheidsstreven te milderen.

13

JÊ De VU wil haar ernstige bezorgdx i
held uiten over de gevolgen van
• de vestiging van Europese Instellingen in Brussel. De VU kan de uitbouw
van een Europees Brussel slechts aanvaarden indien deze gepaard gaat met maatregelen om de sociale en kulturele leefbaarheid
van de stad te beschermen, indien het
Vlaams en groen karakter van de Vlaamse
gemeenschap rond de hoofdstad wordt veilig
gesteld met een bijgestuurde politiek inzake
huisvesting en ruimtelijke ordening. De VU
stelt zich solidair op tegenover de nationale
betoging voor het recht op wonen, in die zin
een beperking van de spekulaite absoluut
noodzakelijk is om de woonsituatie in Brussel
veilig te stellen.

1

Het voorstel van de Europese
kommissie tot toekenning van aktief en passief stemrecht voor
de gemeenteraadsverkiezingen aan alle in
Vlaanderen verblijvende Europese onderdanen moet voor de VU rekening houden met
het Vlaamse recht om het bestuur van onze
gemeenten en overheden — zoals dat het
geval is in alle andere Europese regio's —
voor te behouden aan de eigen bevolking.

15

Naar aanleiding van de viering van de 60ste verjaardag
en het ambtsjubileum van de
koning roept de VU alle politieke partijen op
zich eensgezind achter amnestiërende
maatregelen te scharen, of deze mogelijk te
maken, teneinde de koning en zijn regering
de kans te bieden de verzoening tussen alle
burgers in dit land in woord, daad en wet te
bekrachtigen.

16

STUDENT GEERT LAMBERT
„AANTONEN WAAR HET
VERSCHIL ZIT..."
Namens .de studentenwereld sprak
Geert Lambert (RUG, rechten) het kongres toe.
Geert pakte zijn boodschap, tot ieders
vreugde, studentikoos aan. Toch besloot
hij zijn boodschap met een ernstige opdracht.

WAKKER MAKEN
„We zouden straks kunnen huiswaarts
keren, het nieuws bekijken om te zien
hoeveel sekonden ze aan ons wijden en
daarna de teksten in de kas opbergen.
Het is een mogelijkheid. f»/laar, en u zult
het allen met me eens zijn, het is niet de
goeie. Deze nieuwe teksten, dit manifest
moeten we beleven. De ideeën over milieu moeten we in daden omzetten! De
ideeën over onderwijs moeten we realiseren! De ideeën over pluralisme moeten
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we in de praktijk brengen, en niet alleen
buitenshuis!
Zoals we ons programma moeten gaan
waarmaken, zo moeten we het gaan
verkopen. Terug den boer op — ja ook in
Wingene, want we gaan geen gevaren uit
de weg. We moeten opnieuw de straat
op. Meer nog: begin er vandaag aan. Als
je vanavond laat thuiskomt, maak dan je
vrouw wakker — neen, misschien is dit
geen goed idee — maak je buur wakker
en toon hem het „Vrije Vlaanderen. Vrije
Mensen". (Als je buur man of vrouw een
verstokte CVP'er is, maak hem dan zeker
wakker; hij zal er nachten niet van slapen). Maak je buur wakker, maar bovenal
maak je kinderen wakker en praat met
hen over wat hier instaat, praat met h e n '
over waf hen bezighoudt en toon hen aan
— het zal niet moeilijk zijn — toon hen
aan waar nu het verschil zit tussen de
Volksunie en de kleurpartijen."
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DIT DOET MEN ONS NIET NA
Een apart volkje die VU-kongresgangers.
Tot deze vaststelling zijn we na dit tweedaags
maratongebeuren eens te meer gekomen.
Wijl nog half sluimerende sekretariaatsmedewerkers en hulpvaardige arrondissementele krachten gezamenlijk een niet onbelangrijk gedeelte van 's lands oudste universitaire
instelling inpalmen om er een kleine nederzetting neer te poten die twee dagen stand
moet houden, stromen reeds de eerste wakkere burgers toe. Ze zijn vast van plan één of
andere eksellentie te roosteren tijdens de
publieke hoorzitting die door het Leuvense
VU-bestuur op poten wordt gezet.
Op dit ogenblik klept het klokje van godweet-welke-kerk 9u.30. Voor sommige medewerkers zou dit in normale omstandigheden
nog volop nacht zijn. Nu echter wordt de
laatste vaak uit de ogen gewreven en een
geeuw heimelijk onderdrukt alvorens leder
zich vol overgave op zijn werk stort.
Een vroege percolator begint te rochelen.
Er wordt gesjouwd met klank- en ijskasten,
gezeuld met bloem- en bierbakken. Tekstverwerkers, tikmachienes en een fotokopieerapparaat worden geïnstalleerd. Zelfs onze
vriend T. Elefax krijgt voor twee dagen een
tijdelijk onderkomen in het geïmproviseerde
sekretariaat in de katakomben van de Aula
Maxima.
De grote zaal, waar morgen het grote
slotfeest zal plaats grijpen, ondergaat langzaam maar zeker een mutatie. Vlaggen en
beschilderde doeken worden gedrapeerd,
schijnwerpers scherp gesteld, de klank- en
lichtinstallatie wordt zorgvuldig uitgebalanceerd.
Op nog geen honderd meter van al deze
drukte heerst een ander soort drukte. Het
kongrespubliek is nu al aangedikt tot enkele
honderdtallen. In geanimeerde vergaderingen wordt gediskussieerd, vaak sereen,
soms heftig, er wordt gekibbeld maar ook
gegrapt. Amendementen worden gekelderd,
andere aangenomen. Maar de dames en de
heren die elkander nu in de haren zitten zijn
het straks aan de tapkast roerend eens over
hoe vrij Vlaanderen en de mensen wel moeten zijn.

Miei Cools.
gemist gisterenavond") naar binnen wurgen,
en dan, ondanks het onmenselijke ochtendlijke uur opnieuw gaan stemmen.
Steeds meer volk stroomt toe. Een bonte
menigte van allerlei pluimage. Ook de perslui
zijn al aardig in de weer. De wandelgangen
van de grote Aula worden volgestouwd met
standjes waar straks de ,,kooplui" hun waar
zullen aanprijzen.
In de grote zaal zijn de repetities hervat.
De regisseur, even overgevlogen vanuit Canada, leidt nu de zaak met,,ijzeren hand in
een fluwelen handschoen". De toneelspe-

DE GROTE STORING
Het aantal vloeken dat onze taal rijk is is
ontzaglijk. We hebben ze zondag, achter de
koelissen, bijna allemaal mogen horen toen
na het startschot van de show de videoapparatuur het liet afweten.
Een heel aparte ervaring. Je werkt wekenlang koortsachtig aan een programma, en
dan, omdat ,,de techniek voor niets staat"
gaat alles om zeep. Paniek en radeloosheid
alom wanneer dan nog blijkt dat de panne
niet te herstellen is. Gevloek, gekaffer, zelfs
tranen. Iedereen loopt iedereen voor de voeten. Vergeleken met wat hier aan de gang is,
is een mierenkolonie in volle aktiviteit het
toonbeeld van rust en kalmte. Rustig nadenken en efficiënt handelen, goede beslissingen nemen, dat is je ware... maar ondanks
de ijzige kalmte van de regisseur dreigt dit
toch katastrofaal af te lopen.

Sekties en plenum dat is één zaak, maar in
de grote zaal zijn de repetities voor de
,,strijdvaardige en feestelijke familienamiddag" zoals men dit pleegt te noemen, ondertussen al volop aan de gang. De zaak loopt
aardig fout. Videobeelden lopen niet sinchroon met de tekst, een paar tongen raken in
de knoop, de zenuwachtigheid stijgt. Eén
iemand houdt zijn hoofd echter koel. ,,'t Zal
morgen wel beteren". De eerste dag zit erop.
Allen verdwijnen naar huis of duiken de
lange Leuvense nacht in, het avontuur en het
onbekende tegemoet...
Snel en onverwacht is het alweer dag. Nog
even wat koffie morsen of een bruistabletje
tegen de barstende hoofdpijn („ge hebt iets
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lers herademen, de videojongens zien het
weer zitten, de organisatoren scheppen
moed. Zangers, violisten, vedetten, vendeliers en trommelaars... de stroom artistieke
medewerkers is niet meer te stuiten. Van alle
kanten komen ze aan, verslinden dozijnen
broodjes, slurpen koffie...
De toegangspoorten van de zaal bezwijken haast onder het gedrum van de talrijk
opgekomen kaders en militanten. Plichtbewuste ordedienst-portiers sterven haast een
heldendood wanneer zij de portieken openen
en de massa in de arena laten. De zaal zit
barstensvol, 't spektakel kan beginnen. Wanneer het doek opengaat is de (warme) lucht
in de zaal zwanger van geestdrift en strijdvaardigheid. Het zal van een leien dakje
lopen. Het kan niet meer stuk!

Connie Neefs.
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Geen regen kon ons deren, geen stormwind, en dus ook... geen technische panne!
En dan floept plots het beeld aan. Een zucht
van verlichting gaat op achter het podium.
Een hulpregisseur is eindelijk bevrijd van de
dreigende blikken van 40 koordames, 4trommeljongens, 20 Oekraïeners, 6 vendeliers en
... koning Boudewijn. ,,'t Zweet stond in mijn
kalleson" verklaarde hij achteraf in een officieuze mededeling aan een radlojoernalist.

Jot Theys.
Welk een fantastisch publiek, wellicht het
dankbaarste ter wereld! Geen gemopper,
geen geklaag over de opgelopen vertraging,
maar uitbundigheid en oprechte ontroering
uren aan één stuk, met als afsluiter een
Vlaamse Leeuw als een kanonsalvo.

Will Ferdy.
Op de eerste rijen in de zaal beginnen een
aantal partijbonzen ongemakkelijk heen en
weer te schuiven. Een toneelspeler weet de
situatie even te redden met een kwinkslag.
Een senator, die zich recentelijk nog deed
opmerken door zijn vorsingswerk naar het
gedragspatroon van de amfibie zet „De stille
Kempen" in. Vol entoesiasme valt de zaal
hem bij. Ook een pianist en een Vlaamse
bard springen mee in de bres. Ze zullen het
nooit temmen, dat merkwaardig volkje van
de VU!

Het 30ste kongres zal wellicht de geschiedenis ingaan als het langdradigste, maar ook
als één van de meest geestdriftige. Een klein
gezet kereltje, naar men ons vertelt de tekstschrijver van deze happening, is hier blijkbaar ook van overtuigd. Terwijl hij het zweet
van z'n brilleruiten wist mompelt hij tevreden
voor zich uit: ,.Jongens, jongens, toch een
wreed partijke".
Koning Kurt Van Eeghem.

Tom Bola

DANKWOORDJE KONGRESVOORZIHER
Het kongres was ongetwijfeld een
groot sukses. Wie dacht dat de Volksunie
door het regeringswerk naar adem snakte komt bedrogen uit. De opkomst, zowel
zaterdag als zondag, was zeer hoog.
Maar vooral de belangrijke, inhoudelijke
inbreng van gans het kader was bijzonder. Het grote aantal amendementen bewijst dat talloze afdelingen de diskussieteksten grondig analizeerden en bijschaafden. Ik ben blij dat de interne
dialoog in de partij tot en met de boeiende gedachtenwisselingen op het kongres
zo'n hoog niveau haalden. De waarde
van de goedgekeurde resoluties is het
werk van gans het VU-kader. Proficiat!
De waardevolle kongresteksten kwa-

men tot stand door de aangehouden
inzet van de leden van de kongreskommissie die gedurende een half jaar teksten klaarstoomden en de talloze amendementen venwerkten. Wij konden daarbij vaak rekenen op „sneuvelteksten"
van Koen Van Caimere en Pascal Van
Looy. De begeleiding van de kommissiewerkzaamheden, de inhoudelijke en
praktische hulp bij de totstandkoming
van de uiteindelijke resoluties gebeurde
door Stefan Ector. Dank!

van het sukses van het kongres. Deze
organisatie, die heel wat energie opslorpte was maar pas achter de rug, of de
voorbereiding van het kongres nam
reeds een aanvang, met o.a. heel wat
teksten die moesten worden verstuurd,
steeds was het een ren tegen de tijd. En
uiteindelijk de praktische voorbereidingen van de kongresdagen te Leuven. Die
mede dank zij de inspanningen van het
arr, Leuven tot een goed einde werden
gebracht.

Mijn gelukwensen en dank gaat ten
slotte ook uit naar de ganse ploeg van het
Barrikadenpleln. Zij was al paraat voor
de organisatie en begeleiding van de
„afdelingsronde". Daar liggen de wortels

Mijn oprechte dank voor al wie dit, voor
de partij zo noodzakelijke kongres, mede
tot stand bracht. Deze nieuwe dinamiek
zal de partij zeker verder doen groeien.
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Patrick Vankrunkelsven
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JONGERENMANIFEST VAN VUJO
Het 30ste Volksuniekongres van vorig
weekeinde te Leuven werd ook door de
Volksuniejongeren met de nodige ijver
voorbereid. Vorige donderdag riepen ze
de pers bij elkaar en stelden hun jongerenmanifest voor. Als titel gebruikten ze het
thema van één van de eerste VUJO-kongressen: met bevrijde mensen en ontvoogde volkeren naar wereldvrede. In het
manifest geven zij hun visie over de partij
en haar toekomst. Ondertussen weten we
dat zij inderdaad een grote inbreng op het
VU-kongres-van-de-toekomst gehad hebben.
De Volksunie moet - volgens VUJO - haar
weg naar de jongeren terugvinden. Zij l<an dit
slechts door hen een projel<t aan te bieden
dat hedendaagse jonge mensen boeit. Het
manifest moet een brug slaan, heet het.
De Volksunie van de jaren negentig moet
een tweepolig programma voorstaan, bestaande uit ten eerste een dynamisch-vernieuwend volksnationalisme en ten tweede
uit een radikaal demokratische opstelling.
In het eerste (en kleinste) deel wordt gesteld dat ,,het nationalisme" als dusdanig
niet bestaat, maar dat het een vlag is die
vele, dikwijls elkaar tegenstrijdige ladingen
dekt. In het demokratisch volksnationalisme
van VUJO én VU ontwaart men drie werkingslijnen die in de toekomst aan belang
zullen winnen. Het gaat om 1. Verder welken
aan Vlaamse Staatsvorming (die niet af is
met de eventuele afwerking van de derde
faze.) 2. Het uitbouwen van onze Nederlandse kulturele identiteit, en 3. Het streven naar
een demokratisch Europa van volkeren en

De VU-Jongeren hadden een grote inbreng tijdens de kongreswerkzaamheden. Op de foto VUJO-voorzitter Walter Muls tijdens één van zijn tussenkomsten.
regio's. Voor VUJO komt het erop neer dat in
het verenigd Europa, waar zij van dromen,
overtollige beleidsniveaus als staten en provincies worden opgedoekt. Dat Europa moet
dan ook een voorbeeld zijn van solidariteit,
zowel intern als naar de buitenwereld toe.
In het tweede en lijviger deel van haar

NATIONALISME?
EEN MOMENTJE...
De VUJO-publikatie over nationalisme is eindelijk gedrukt en gebonden. Deze VUJO-brochure,
van de hand van Pascal van Looy, tracht een overzicht te geven van het natonalismefenomeen en
van alles wat erbij hoort. Kostprijs? 100 fr.
In een vijftiental hoofdstukjes schetst Pascal de betekenis, de geschiedenis, de verschijningsvornnen van het nationalisme, en dat zowel bij ons als in het buitenland. Deze vlot leesbare tekst wordt
opgefrist door enkele luchtige tussenstukjes en tekeningen. Zo kan je leren dat er 2900 talen in de
wereld gesproken worden, en dat het Nederlands in de top 25 van de meest gesproken talen zit. Na
het lezen van de brochure weet je dat het Cornish nog door maar 100 mensen wordt gesproken.
Tevens krijg je een overzicht van de verschillende soorten nationalisme.

JA, ik wil

(aantal) eksempla(a)r(en) van de brochure: „Nationalisme? Een momentje.,.".

O Ik schrijf daarom 100 fr. x
(aantal) over op rekeningnummer 435-0256851-75 van de
Volksuniejongeren, met vermelding: „Brochure nationalisme".
O Ik sluit
(aantal) keer een briefje van 100 fr. in een briefomslag gericht aan de
Volksuniejongeren, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel.
NAAM + VOORNAAM:

En als besluit stelt het manifest: „volgens
de Volksuniejongeren kan de Volksunie op
een zinvolle wijze de Vierde Stroming in
Vlaanderen vertegenwoordigen. Noch haar
dynamisch-vernieuwend volksnationalisme,
noch haar radikaal demokratische opstelling
is doktrinair. Dit geeft de VU de mogelijkheid
dynamisch en vooruitdenkend in te spelen
op ontwikkelingen in de eigen en mundiale
samenleving. Het geeft haar ook het recht
zichzelf niet te situeren in de ééndimensionale links-rechts-schaal en toch te weigeren het
etiket „centrum " te aanvaarden, haar opstelling is sociaal, vooruitstrevend, rechtvaardig
en liberaal tegelijk, dat radikaal is waar het
kan en behoedzaam waar het moet. Ze dient
zich aan als beleidspartij, maar heeft geen
behoefte aan macht voor zichzelf "
Het Jongerenmanifest: Met bevrijde mensen en
ontvoogde volkeren naar wereldvrede van VUJO
is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag op het
VUJO-sekretarlaat, Barrikadenplein 12 1000
Brussel, tel.: 02-219.49.30 (binnennr. 41 en 28)
of nr. 02/217.63.28 (rechtstreeks).

STRAAT + HUISNUMMER:
POSTNUMMER + GEMEENTE:
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manifest wil VUJO dat de VU duidelijk de
Vierde Stroming - zoals men die elders in
Europa aantreft - vertegenwoordigt. De Vierde Stroming van de Radikale Demokraten.
Daarin wordt gepleit radikaal te demokratiseren; het beleid dichter bij de mensen te
brengen; persoonlijke vrije zelfontplooiing
garanderen en bevorderen; gelijke kansen
en gelijke rechten aan en voor iedereen te
geven; verdraagzaam en vredesstrevend te
zijn; het ekonomisch denken in ekologische
zin te herdefiniëren; ...
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BIO-TELEN EN ONDERWIJS

U

IT de veelheid aan vragen pikken wij er enkele uit en geven er
het antw/oord bij, wellicht kunnen zij ook WIJ-lezers boeien.
De vragen leren ons vooral wat
bij jonge mensen i.v.m. biologisch telen leeft.
Een veel voorkomende vraag
behelst het probleem van de
voedselvoorziening in geval dat
de landbouw plots en massaal
naar alternatief telen zou overschakelen.
Antw.: Wij zijn de mening toegedaan dat in
alles de beproefde wegen van de geleidelijkheid moet bewandeld vrorden.
ledere teler, zo beroeps als liefhebber,
maakt meestal een voorafgaande periode
van twijfels en bezinning door, eer overgeschakeld wordt.
Na een eerste, mentale overschakeling,
zal er ook moeten gestudeerd worden, wat
meestal (moet) gepaard gaan met het bijwonen van lezingen en bezoeken aan mensen
die reeds geruime tijd biologisch tuinieren.
Honderden mensen hebben ons geraadpleegd en dit dan meestal in onze proeftuin
zelf; soms ook schriftelijk of telefonisch.

De meeste bio-beroepstuinders in Vlaanderen zijn ook hier langsgekomen. Het is
duidelijk dat wij bij beroeps de kriteria anders
en scherper stellen dan voor de liefhebber
met het kleinere tuintje.

„BERGEN"
Wanneer wij nu zien dat de huidige gangbare land- en tuinbouw aan teeltbeperkingen
allerhande is onderworpen, dat wij mee moeten betalen om zuivel-, vlees- en andere
bergen in EEG-verband te helpen slechten,
dan is het duidelijk dat wij hier nog niet zo
gauw aan tekorten toe zijn.
Niemand zal het ons trouwens kwalijk
nemen, wanneer wij stellen dat het beleid er
beter zou aan doen de alternatieve land- en
tuinbouw te stimuleren en te propageren,
dan (niet gevolgde) verordeningen voor hef
braakleggen van landbouwgronden uit te
vaardigen.
— Is er samenwerking tussen gangbare- en
alternatieve land- en tuinbouwers ?
Antw.: Hier zitten wij op het vlak van de
intermenselijke verhoudingen. Het is duidelijk dat wij uitgaan van het feit dat tenslotte
iedereen in eigen tuin of veld of stal doet wat
hij/zij wil.
Van de andere kant is het zo dat, wanneer
iemand alternatief wil telen, dit soms van
argwanend tot sarkastisch bekeken wordt
door buren-vakgenoten.
Alles moet zijn tijd hebben. In die mate dat
de nieuwbakken bio-teler zélf niet Xe hard van

stapel loopt, noch zich defensief-agressief
opstelt, komt er uiteindelijk een wederzijds
begrip.
Wanneer de bio-teler blijvend écht goede
resultaten behaalt, zal dit eerder de waardering van zijn kollega's opwekken. Dit opent
meteen de poort voor wederzijds dienstbetoon en goede nabuurschap tot in lengte van
dagen.

MET DE SPUIT...
— Hoe lang duurt het eer een bodem rendabel wordt na het overschakelen ?
Antw.: Laat ons vooraf stellen dat dit geen
enkel probleem stelt voor sobere gewassen
(wortelen, uien, witloof) en zelfs niet voor
minder eisende gewassen (bonen, erwten).
Van de andere kant past de bio-teler zich
aan, meer nog dan de gangbare teler, aan de

Het gebeurt niet zo dikwijls dat
binnen de weei( drie groepen
humaniora-studenten op studiebezoek komen in onze
proeftuin.
Wij hopen dat het wederzijds
is, maar voor ons was de ontmoeting een echte meevaller,.
Het bezoek bestond uit groepen van 26 tot 45 leerlingen aan
het kollege van Herentals. De
begeleidende leraar was verleden zomer reeds op onze opendeur-dag geweest wat het gesprek vergemakkelijkte.
behoeften van ieder gewas, ook en vooral
wanneer dit een gulzig gewas is.
Toch loopt door dit alles de rode draad van
het zeer matig omgaan met stikstof. Wij
weten dat stikstof de opbrengst bepaalt,
maar wanneer hiennee overdreven wordt zal
het gewas weker worden en eerder aangetast geraken door ziekten en plagen. Men
leze daarover Francis Chaboussou in zijn
standaardwerk: Les Plantes malades des
Pesticides.
Iemand die zinnens is over te schakelen,
gaat niet over één nacht ijs en probeert zich
stevig te dokumenteren. Het minste wat in dit
geval gebeurt is het laten uitvoeren van een
ernstige bodemontleding.
Het is meestal niet zo dat de nieuwbakken
bio-teler zelf minder opbrengst zal behalen
bij bepaalde teelten, maar dat gewassen als
aardappelen en granen in de bio-teelt steeds
en dus blijvend minder opbrengen.
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Diep omploegen verstoort het leven
in de bodem...
In de gangbare landbouw bekomt men een
hogere opbrengst bij aardappelen, maar dit
enkel wanneer die tot meer dan tienmaal per
seizoen bespoten worden. Granen, die het
zouden moeten stellen met de oude kracht in
de bodem van een voorgaande gulzige teelt,
worden opgepept door een eenzijdige bemestig met stikstof. Omdat ze dan gewoon
niet kunnen rechtblijven worden ze dan nog
maar eens bespoten met halmverstevigers
en noem maar op.
In de bio-teelt gebruikt men eerlijke metoden om een verantwoorde opbrengst samen
met een betere kwaliteit en houdbaarheid te
bekomen. Overschakelen naar alternatieve
land- en tuinbouw valt best mee, wanneer
men zich de wetmatigheden die ten grondslag liggen van een zuiver biologische verantwoorde teeltmetode heeft eigen gemaakt.

PLOEGEN
— Raakt de bodem niet uitgeput wanneer hij
niet omgeploegd wordt?
Antw.: Het vrij diep omploegen van de
bodem verstoort het bodemleven, zeg maar
de hoogwaardige bakteriën; reden waarom
wij moeten proberen dit te vermijden. De
kwaliteit en de intensiteit van het bodemleven komt bij diep ploegen minder aan zijn
trekken. Van de andere kant moeten wij
stellen dat de cultivator goed werk levert in
een levende bodem. Verder zijn er nog de
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DEZE WEEK IN

Omschakelen van klassieke naar bioteelt zal geen voedselschaarste veroorzaken.
groenbemesters, die bewust moeten ingeschakeld worden bij het biologisch telen.
In die optiek gezien is het telen van alternatief kuilvoer een mogelijkheid om de bodem gezonder, levendiger en vooral elastischer tegen minder gunstige natuurelementen te maken.

knack
een nieuw dossier

Het is duidelijk dat bij iedere groenbemester een vlinderbloemig gewas als wikken en
veldbonen moet ingeschakeld worden. Dit
om de vruchtbaarheid van de bodem te
verbeteren, maar ook om te voorkomen dat
chemische stikstofmeststoffen die schadelijk
zijn voor de struktuur en het leven in de
bodem moeten gebruikt worden. Men hoeft
dus geen bodem om te ploegen om die rijker
te maken aan leven of voedingselementen,
hoewel vrij ondiep ploegen af en toe wel een
nodig en nuttig kan zijn.
— Moet men rekening houden met het soort
plant die men wii telen bij natuurlijke bemesting?
Antw.: Het is duidelijk dat men bij eender
welke teeltmetode hiermee rekening moet
houden. Er zijn niet enkel de sobere en de
gulzige gewassen en alles wat daar tussen
ligt, maar er is ook nog het feit dat bepaalde
gewassen als bonen en aardbeien, geen
verse mest in de bodem kunnen verdragen.
Weer andere als spinazie, kool en zelfs erwt
storen zich daar minder aan.
Toch moeten wij stellen dat verse stalmest
in de bodem inwerken niet zo best is, omdat
deze oorzaak kan zijn van heel wat ziekten
en plagen. Daarom wordt de dierlijke mest in
de bio-teelt vooraf verkomposteerd of, waar
dit niet mogelijk is, vóór de winter op de
bodem uitgespreid. Dit laatste is dan een
soort vlakke kompostering, waarbij de struktuur en het leven in de bodem fel zullen
verbeteren. Vergeten wij bij dit alles niet dat
hoogwaardige bakteriën in de bodem aktief
zijn vanaf -3 s celcius en nog aktiever worden bij hogere temperaturen.
Rik Dedapper
Nu zaterdag 19 mei zijn er twee begeleide
rondgangen In de COVOBIT-proeftuin, om
9U.30 en om 16 uur. Kontakt en meer info:
014/58.91.72 of 81.35.52. Rozendaal 78 te
2440 Geel.
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VOLKEN EN STATEN

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD (14)
IN AZIË WEINIG GOEDS
Azië is een geheimzinnig vasteland. De
belangrijkste wereldgodsdiensten Icomen
vandaar. Tot op heden zijn de sterkste drijfkrachten en scheidingslijnen aldaar de godsdiensten, in al hun vaak fanatiek beleefde
onderverdelingen.
Toch zijn etnische basisgegevens onloochenbaar. Mettertijd zullen deze waarschijnlijk van secundaire faktoren evolueren tot
primaire.

De kampanje voor de parlementsverkiezingen die op 15 februari worden gehouden
verloopt zeer bloedig. De ware strijd wordt
buiten het parlement om gevochten door de
Tamiltijgers, die over mets minder dan onafhankelijkheid willen praten en door het JVP
{Singalees Volksbevrijdingsfront) dat de Tamils als onbestaande willen beschouwen.
De Nationale Eenheidspartij (wat dit ook
moge inhouden) van president Premadasa
wint de verkiezingen, maar sedertdien komen, tot 1 maart alleen al, 451 personen
door politiek geweld om het leven
Op 4 april nodigt de president de Tamiltijgers uit tot een vredesoverleg. Veertien
dagen iater gaan zij daarop in.
De moeilijkheden die daarna het hoofd
opsteken komen echter van de Indiërs. Deze
weigeren in te gaan op het verzoek van Sn
Lanka, het eiland tegen 29 juli te verlaten.
De regering slaagt er met veel moeite in, een
wapenbestand te bekomen met de Tamiltijgers. Maar de Indiërs willen hun strijd tegen
laatstgenoemden met staken. Integendeel,
zij ontketenen zelfs een ekstra-offensief tegen hen.

ARABISCHE
JODENHAAT
ONGELUWD
Het Aziatisch etnisch konflikt (weliswaar
méér dan alleen etnisch) dat in de wereld het
best gekend is en ook het meest springstof
bevat voor de verhouding tussen Oost en
West is dat tussen Joden en Arabieren.
De sedert begin 1988 onverzwakke Intifadah (opstand zonder eigenlijk gevecht, althans zonder vuurgevecht) veroorzaakt het
ontstaan van een „antifadah" m de maand
mei: allerhande Joodse weerwraakakties.
In juni proberen Joden, aan Arabieren het
dragen van kentekens op te dringen, die hen
als Palestijnen kenbaar maken. Amerikaanse en sommige Joodse knngen protesteren
ertegen en verhinderen dat het plan doorgaat. Toch verstrekt het Israëlische leger
identiteitskaarten aan in Israël werkende Palestijnen. Een vergelijking met de gele ster
die Joden tijdens de oorlog door de nazi's
opgespeld kregen ligt voor de hand en wordt
ook in Israël gemaakt.
Een maand later schakelen de Israëliërs
militairen in om belastingen te innen bij
Palestijnen die zich weerbarstig gedragen.
Samen met vele anderen veroordeelt de
VU in dezelfde maand de reeds 20 maanden
durende sluiting van alle scholen voor jonge
Palestijnen in de bezette gebieden.
In ol(tober roept de Intifadahleiding op tot
hardere akties. Hoe ver is men nog van een
guerilla verwijderd?

KOERDISCHE
LIJDENSWEG
De Koerden blijven zware klappen krijgen
Vooral het Arabische Irak toont zich op dit
punt van zijn wreedste zijde. De Koerdische
stad Qala Diza (150.000) en haar omgeving
(nog eens 100.000 mensen) worden ontruimd. De bevolking moet maar verhuizen
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naar de Jordaanse grens. De stad zelf wordt
vernietigd. In het Westen wordt dit alles
koudweg ter kennis genomen. Uit Irak komt
veel petroleum! Irak verdedigt ook de rechten van de Arabische mens in Israel...

INDISCHE EKSPANSIÉ"
Het ergste etnische konflikt op het Indische subkontment is wel dat tussen Tamils
en Singalezen op het eiland Ceylon (nu Sri
Lanka).
Nog in de loop van januari wordt een
aanvang gemaakt met de terugtrekking van
een gedeelte der Indische troepennïacht, die
daar krachtens een in 1987 getekende overeenkomst verblijft om de vechtenden te
scheiden. Die vechtenden zijn met alleen de
Tamils (vooral hun ,,Tijgers"), uit het noorden, minder uit het noordoosten, van het
eiland. Er zijn ook de onverdraagzame Singalezen, die het de regering van Sri Lanka
kwalijk nemen dat zij de Tamils enige zelfbeschikking wil toestaan (te weinig, volgens de
Tamil-Tijgers). Op het terrein betekent dit
dne, soms vier vechtende groepen.
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Het resultaat is een onverwachte eendracht van alle eilandbewoners tegen Indiè,
dat zicht — sedert jaren — stilaan als een
tweederangs-mogendheid begint op te stellen.
Op 18 september tekenen Indië en Sn
Lanka dan toch een overeenkomst. Indié
stopt zijn militaire aktie tegen de Tamiltijgers
en belooft zijn troepen tegen het einde van
het jaar uit Sri Lanka weg te halen. Het
steunt een minder radikale Tamilgroep, die
het meesterschap verwerft over de twee
provinciën waar de meeste Tamils leven. De
Tamiltijgers beschouwen hen evenwel als
„verraders" van de onafhankelijkheid Vandaar de vrees voor een bloedbad, zodra de
Indische troepen het strijdtoneel verlaten.
Het neemt allemaal niet weg dat hef JVP
doorgaat met moorden.
Half november slaagt het leger er in drie
leiders van JVP binnen 24 uren dood te
schieten. Ook de Tamils herbeginnen in
november hun aanvallen op troepenafdelingen van Sri Lanka.
Daarna herneemt de draaikolk van het
meervoudige moorden opnieuw met volle
kracht.
Sn Lanka is niet de enige buurstaat waann
Indië verwikkeld is in 1989. Het onderhoudt
met de Himalayastaat Nepal een ,,biezondere verhouding". De Nepalezen vinden dat al
te veel Indiërs in Nepal komen wonen en dat
zij al te zeer verplicht worden, Indische
>
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waren te kopen Vandaar beperkende maatregelen, die New Delhi de wenkbrauwen
doen fronsen
Wanneer men weet dat Indie 800 miljoen
inwoners telt en Nepal 17 miljoen, begrijpt
men tevens de behoedzame houding van
Nepal, en de ergernis van Indie Grote heren
verdragen immers met, met kleine als gelijken te moeten omgaan Indie heeft dan ook
met lang gewacht om een ekonomische
blokkade uit te roepen tegen Nepal

De Dalai Lama laat horen dat hij vrede zou
kunnen nemen met een beperkt recht op
zelfbeschikking maar China gaat daar met
op in Voor de geweldloze, wijze en beschaafde manier waarop hij recht voor zijn
volk opeist en de brutaliteit van de Chinese
verovering aan de kaak stelt, ontvangt hij in
oktober de Nobel-prijs

VIETNAMEZEN
BUITENGAATS

Op de dertigste verjaardag van een massale opstand kondigt China de krijgswet af,
stuurt ekstra troepen naar Tibet en houdt een
duizendtal mensen aan, bij wijze van voorzorg

sprake van nog 60 gewonden en duizenden
aanhoudingen

Er IS, heel het jaar door, veel te doen over
de terugtrekking van Vietnamese troepen uit
Cambodja en de mogelijke herovering van
het terrein door de afschuwelijke Rode
Khmers
WIJ zouden over dit belangrijke maar hoodzakelijk grote-mogendheden-pokerspel met
berichten, ware het met dat ook hier een
etnisch aspekt aan vastzit De Vietnamezen
hebben al lang de neiging, een stuk Cambodja in te palmen Onder de hoede van hun
troepen die daar inderdaad een einde gemaakt hebben aan het Rode Khmer-schrikbewind, konden zich duizenden Vietnamese
boeren in Cambodja vestigen De vraag is,
hevelen van hen na het vertrek der Vietnamese troepen zullen blijven Pnns Sihanoek
heeft de ,,kolonizenng" van Cambodja door
Vietnam aangeklaagd Hij spreekt van ,,ongeveer een miljoen" De Vietnamese regering zelf houdt het bij 80 000 De Chinezen
beweren dat ook m het Cambodjaanse leger
duizenden Vietnamezen ingesluisd werden
Als militairen zijn de Vietnamezen buiten
de landsgrenzen allicht met graag gezien,
doch ook als bootvluchtelingen met In de
eerste helft van 1989 kwamen in ZuidoostAziPe 32 000 Vietnamese bootvluchtelingen
toe, van wie 13 000 in de Bntse kroonkolonie
Hong-Kong
De buurlanden van Vietnam zijn nooit
scheutig geweest om hen op te nemen In
1989 verharden zij nog hun houding
In Birma broeit het nog steeds Het land
laat in juni de Verenigde Naties officieel
weten dat het voortaan „Unie van Myanmar"
heet Ook de naam van de hoofdstad verandert Yangon m plaats van Rangoon Als
reden wordt aangegeven dat ,,de Birmanen
geen voorrang dient gegeven boven de honderd andere volkeren"

ONLUSTEN IN TIBET
De Tibetanen slagen er in de wereld wakker te houden met de bezetting, verdrukking
en vervreemding die zij vanwege de Chinezen moeten lijden
Begin maart zijn er weer een vijftiental
doden te betreuren tijdens incidenten tussen
Tibetanen die opnieuw onafhankelijk willen
worden en Chinese troepen Daarnaast is

WIJ - 18 MEI 1990

ONVOORSPELBAAR
AFGHANISTAN
Op 3 januari breken gewelddadige incidenten uit tussen Oezbeken en Afghaanse
studenten Deze laatsten wordt venweten
zich te zeer met de plaatselijke meisjes in te
laten
Op dinsdag 7 februari verlaten de laatste
Sovjettroepen Afghanistan Daar laten zij
weliswaar een grote hoeveelheid wapens en
nog honderden raadgevers achter Het ziet
er naar uit dat een ateistisch wereldrijk zijn
tanden stuk gebeten heeft opeen islamitisch
vechtlustig bergvolk De Afghaanse weerstandsbewegingen zijn echter onderling zeer
verdeeld, ook omdat zij uit verschillende
volkeren en stammen bestaan Zij slagen er
met in, een behoorlijk werkende alternatieve
regering te vormen Tegen alle venwachting
in, slagen zij er met in Kaboel te veroveren
Ook elders blijven zij ter plaatse trappelen
Vrijwilligers uit Arabische landen geraken
steeds meer in (bloedig) konflikt met Afghanen

SOVJET-AZIE
IN BEWEGING
Azië, geprangd tussen Islam en kommunisme...
In september veroordelen rechtbanken in
Tibet (geen Tibetaanse rechtbanken) 10
boedhistische monniken en andere Tibetanen tot gevangenisstraffen van 3 jaar tot
levenslang, wegens hun betrokkenheid bij
de onlusten van maart

HOOP VOOR AINO'S?
Uit het Verre Oosten tenslotte nog dit
nieuwsje Voor het eerst sedert 19 jaar mogen opnieuw ,,Japanners" sommige Koerillen-eilanden betreden Deze tot Japan behorende eilanden werden m 1945 aan de Sovjetunie gehecht De 17 000 bewoners werden verdreven Anders dan de Duitsers tegenover hun oostelijke buren, blijven de
Japanners deze eilanden terugeisen, bij zover zelfs dat deze kwestie een diplomatieke
toenadenng tussen de twee landen belet
In feite zijn deze Japanners Aino's, de
oerbevolking van de Japanse en enkele
andere eilanden alsmede van een gedeelte
van het schiereiland Sakhalin De Japanners
zelf hebben lang gebaard alsof er geen
Aino's bestaan Tijdens het Japanse Europaliajaar brengen ze nochtans te Brussel een
tentoonstelling over die oude en deels nog
vrij primitief levende volk

28

De „glasnost" zorgt ook in de Middenaziatische republieken van de Sovjetunie voor
meer mogelijkheid tot protest en voor allerlei
uitingen van ongenoegen, in elk geval voor
afstand van Moskou
Einde februari wordt in de hoofdstad van
de republiek Tadzjikistan betoogd voor het
uitroepen van het Tadzjieks tot officiële taal
aldaar
In Oezbekistan gaat het er erg aan toe
Begin juni komen daar een vijftigtal mensen
om, vooral Mesjeten, tijdens gevechten met
Oezbeken Dat dit gebeurt wegens een pietluttige ruzie wijst op een ouder, dieper liggend ongenoegen Inderdaad, de Mesjeten
werden door Stalin gedeporteerd naar Oezbekistan, tegen de zin van de beide volkeren
Duizenden worden nu in veiligheid gebracht
naar legerkampen Wat met belet dat enkele
dagen later al sprake is van 100 doden en
van meer dan 800 gewonden De onlusten,
die aanvankelijk vooral te Fergana woeden,
breiden zich uit tot andere plaatsen
Achteraf blijkt dat de pogroms zorgvuldig
waren voorbereid met medeplichtigheid van
sommige vooraanstaande Oezbeekse KPleden
In mei worden nationalistische betogingen
uit Turkmenie gemeld en in september uit
Kazakhstan
Kortom, heel de islamitisch-aziatische zuiderflank van de Sovjetunie is in beweging
Karel Jansegers

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

LEVEN EN
DOOD VAN
EEN LEIDER (1)
ATELOOS bewonderd door
sommigen, tot op de grond
afgebroken door anderen,
blijft Joris Van Severen een
figuur waar men niet aan
voorbij l<an. Juist in deze
scherpe tegenstelling van
beoordelingen ligt reeds
een bewijs dat Van Severen
een man was met niet te
onderschatten mogelijkheden. Werden deze door sommige van zijn
aanhangers soms al te uitbundig bezongen,
het totaal vernietigende oordeel van anderen
is zeker helemaal ten onrechte. Men moet
dan ook op de eerste plaats stellen dat Joris
Van Severen ,,toevallig" ook een mens was,
en daar niets menselijks volmaakt is...

ONGRIJPBAAR
Bovendien mogen de tijdsomstandigheden in het algemeen en voor Vlaanderen in
het bijzonder niet uit het oog verloren worden. Ook de toenmalige ,,culte-du-moi"
speelt bij Van Severen een rol. Het over- en
weer slingeren van citaten van Joris Van
Severen zelf evenals de schrille kontrasten,
die ieder aandachtig lezer vindt in de verschillende werken en artikels over hem bewijzen ten overvloede het in feite ongrijpbare
van deze figuur. Het is dan ook niet de
bedoeling in dit herdenkingsartikel nu eens
én definitief de figuur van de Verdinasoleider
te schetsen. Misschien wél integendeel, laat
het voor hen die weinig of niets lazen van en
over hem een aansporing zijn om zelf te
zoeken en te ontdekken wat aan blijvende
waarden door Joris Van Severen verwoord
en belichaamd werden.
Georges (pas na 1918 wordt het Joris) Van
Severen werd geboren te Wakken, een klein
dorpje in het zuid-oosten van West-Vlaanderen, als oudste zoon van notaris-burgemeester Edmond Van Severen. Langs moederskant was de jonge notariszoon verwant aan
de bijna legendarische familie Belpaire.
Van zijn prilste jeugd gevoelig voor stemmingen en indrukken, groeit hij op in de
beschutting van de statige notariswoning
met zijn grote tuin. Op negenjarige leeftijd
wordt hij naar het Sint-Barbara-kollege te
Gent gestuurd (toen nog college Sainte-

JORIS VAN SEVEREN

Barbe). Een goed leerling, maar geen ,,rakker", een eenzaat tot in zekere mate die zijn
toevlucht zoekt in boeken en vol bewondering raakt voor Guido Gezelle en Berten
Rodenbach. Wellicht daardoor begint Van
Severen zich „flamingant" op te stellen.

„ Vijftig jaar geleden overleed te
Abbeville Joris Van Severen
(Wakken-West-Vlaanderen
1894 - Abbeville (Fr.) 1940)".
Het zou een banaal krantenberichtje kunnen zijn, waarschijnlijk over het hoofd gezien door
vele lezers. De waarheid is dat
achter deze enkele lijnen het
leven van een man ligt wiens
ideeën tijdens de tussenoorlogse periode heel wat stof deden opwaaien. Ideeën waar in
diverse vormen door diverse
groepen en enkelingen nog altijd naar teruggegrepen wordt.
Sommige elementen uit de gedachtenwereld van deze op
meer dan één punt merkwaardige figuur werden, zij het onder andere benamingen en in
een gewijzigde vorm, reeds gerealiseerd. In zoverre de andere een „profetische" waarde
hebben zal de toekomst uitwijzen.
De blijvende waarden echter,
die Joris Van Severen zo vaak
beklemtoonde, gelden ook
vandaag nog. In drie afleveringen schetst historica M\\a
Proost de figuur en de ideeën
van Joris Van Severen. Deze
week de frontjaren en ziijn verkiezing tot kamerlid.

AAN DE IJZER
Achttien jaar oud gaat hij aan de (Franstalige) Rijksuniversiteit te Gent rechten studeren, en blijft zich bezig houden met Vlaamse
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„Elke dag, elk uur doen
wat moet gedaan worden"
(Joris Van Severen, 2 april 1936)

aktie. Dan breekt in augustus 1914 de eerste
wereldoorlog uit, dé grote schok voor zovele
jonge Vlamingen.
Als men in verband met een oorlog al over
iets ,,positief" kan spreken is het wel dat
voor het eerst jonge Vlaamse intellektuelen
gekonfronteerd worden met jongeren uit de
volksklasse. Zeker, ook in de periode tot
1914 was er Vlaamse aktie gevoerd, de
toenmalige Vlaamse voormannen waren zich
wel degelijk bewust van de nood van hun
volk, maar de materiële nood was zó groot
dat het bijna onmogelijk was het volk zijn
geestelijke nood te laten inzien. Aan de IJzer
werden heel wat Vlaamse jongens zich
scherp bewust tweederangsburgers te zijn
alleen omdat ze Vlamingen waren.
Het is niet te scherp gesteld als men zegt
dat heel wat Ijzersoldaten opgetrokken zijn
als Belgen en terugkeerden als Vlamingen.
Aan het front-blijkt Joris Van Severen een
uitstekende soldaat te zijn, de latere ,,Leider" toont zich ook hier reeds. Aanvankelijk
wijst hij de kans om onderluitenant te worden
af. Hij wil bij zijn makkers blijven. Maar
wanneer enkele Vlaamsgezinde vrienden er
hem op wijzen dat er een tekort is aan
Vlaamse officieren aanvaardt Van Severen

>
WIJ - 18 MEI 1990

toch. Intussen was zijn nog eerder vaag
Vlaams bewustzijn langzaam scherp-revolutionair geworden. Dagelijks wordt hij gekonfronteerd met de lichamelijke en zedelijke
ellende aan de IJzer, tussendoor ziet hij de
kans zich te verdiepen in een aantal interessante schrijvers als Ibsen, Bloy, Baudelaire,
Shaw en Dostojewski. Hoe anti-klerikaal Joris Van Severen zich later soms ook zal
opstellen, gelovig was en bleef hij altijd, ook
hier waar de jonge revolutionair dagelijks de
strijd vervloekt als een treffen tussen afgestompte slaven ten voordele van een kleine
groep. Trouwens hoezeer dit ook in tegenstelling lijkt met sommige latere uitingen —
bijvoorbeeld de puik gedrilde Dinasomilitie
— bleef Joris Van Severen zijn hele leven in
zijn hart anti-militarist. Rusland en het Russische volk, die hij leert kennen door zijn
geliefde Russische schrijvers, zal hij altijd
genegen blijven, daarbij echter scherp het
kommunisme, zoals het zich ontwikkelde
afwijzend. Aan het front dweepte Van Severen met Lenin en Trotski en vernam ontroerd
de Russische revolutie.

,,nieuwe marsrichting") blijft Wies Moens
Van Severens vertrouwde vriend. Ter Waarheid bracht een weergave van het toenmalige intellektuele Europa, dat was zeker beider
verdienste. Van Severen zelf interesseerde
zich vooral aan de Franse denkers, de Franse kuituur, enz. Wies Moens daarentegen
bestudeerde meer de katolieke Nederlandse, Duitse en Oostenrijkse schrijvers en vond
in de Duitse jezuïet Pesch zijn leermeester
voor de grondslag van wat hij noemde het
kristelijk solidarisme.

NAAR HET P A R L E M E W

Op 11 juli 1917 wordt onder de Vlaamse
soldaten een elf bladzijden lange Open brief
aan den koning van België, Albert I verspreid. (Anderen volgden). In hoeverre Van
Severen betrokken was bij deze Open brief \s
niet zo heel duidelijk. De opstellers waren C.
Verschaeve, A. Debeuckelaere en Borgignon. Feit is dat de jonge onderluitenant in
augustus 1917 acht dagen kamerarrest toebedeeld krijgt in verband met deze zaak.
Naderhand mag hij van 22 september tot 9
november 1917 nog gaan ,,nadenken" over
zijn houding in het opleidingskamp te Parigné-l'Evêque (Frankrijk).
Wanneer op 11 november 1918 de wapenstilstand wordt afgekondigd is het een bittere, bijna wanhopige Joris Van Severen die uit
het oorlogsavontuur komt. Volgens hem waren de Vlaamse aktivisten onvoldoende georganiseerd. Hadden zij doelmatig kunnen optreden bij de wapenstilstand, dan was een
machtsgreep met steun van de Vlaamse
regimenten zeer goed mogelijk geweest. Nu
loopt alles uit op „de zegevierende Belgische barbarie, een bacchanaal van de walgelijkste waanzin".
Na een nog wat venwarde naoorlogse periode wordt Van Severen op 15 juni 1919
gedemobiliseerd.

TER WAARHEID
Van de aanvang af behoort hij tot Het
Vlaamse Front, toen nog geen politieke partij. Doel: de werking van de frontbeweging
voortzetten. Voor Van Severen zijn alle rechtvaardige middelen goed en moeten aangewend worden om de Vlamingen te overtuigen
en om de vijanden te verslaan. De minimalisten (Van Cauwelaert, Huysmans, e.a.) vindt
hij daarbij maar sullige, brave burgers. Voor
hem kan alléén een strijd, gevoerd en bezield met echte soldatenmoed resultaat opleveren. Hij is mede-initiatiefnemer voor het
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Wies Moens.
plaatsen van de heldenzerkjes, behoort in
1920 tot het inrichtend komitee van wat de
eerste der latere IJzerbedevaarten zal worden: de Joe Englishhulde te Steenkerke,
Van Severen spreekt en droomt over de
Kunst en wil in zichzelf als het ware een
sintheze opbouwen van de Europees-Germaans-Latijns-Russische geest. Hij blijft
overtuigd internationalist en anti-militarist,
maar het revolutionaire zwakt af: zijn principes blijven dezelfden, maar het verstand
moet nu triomferen. In 1921 verschijnt het
eerste nummer van Ter Waarheid, een geheel nieuw geluid in Vlaanderen. Niet alleen
is het tijdschrift aanvankelijk internationalistisch en pacifistisch, maar bovendien zet
Joris Van Severen een venster open op de
Europese kunstwereld, meer bepaald op de
literatuur. Soms worden stukken in de oorspronkelijke taal opgenomen. Buiten C. Verschaeve verleenden jongere kunstenaars
hun medewerking o.m. Achilles Mussche,
Albert van Hoogenbemt, Urbain van de Voorde en vooral Wies Moens, die echter wel
bezwaren maakte. Ter Waarheid besteedt
volgens Moens niet genoeg aandacht aan
het ,,Nederlands" in ruime zin en is niet
kreatief genoeg. Tussen 1921 en 1936 (de
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In de eerstvolgende jaren geraakt Van
Severen meer en meer betrokken bij de
politiek, zodat hij weinig tijd kan vrijmaken
voor het tijdschrift, dat na vier jaren dan ook
ophoudt te verschijnen.
De socialist Mussche trekt zich volledig
terug wanneer de Frontpartij een Vlaamsnationale partij wordt.
In het najaar van 1919 komt Het Vlaamse
Front in feite eerder onven/vachts op bij de
wetgevende verkiezingen. Van Severen
helpt duchtig bij de korte maar vinnige verkiezingsstrijd. De uitslag is gunstig en Het
Vlaamse Front kan vijf volksvertegenwoordigers naar de Kamer sturen, waaronder dr.
Adiel Debeuckelaere. Bij de nieuwe wetgevende verkiezingen van 1921 stelt op diens
vraag Joris Van Severen zijn kandidatuur in
het arrondissement Roeselare-Tielt. Alhoewel de partij één zetel verliest, betekenen de
verkiezingen een persoonlijk sukses voor de
jonge kandidaat: 5.730 stemmen en een
zetel in de Kamer. Liefst zou hij daarbij de
Frontpartij uitbouwen volgens zijn eigen opvattingen. Voor Van Severen ligt op dat
ogenblik de vraag niet zo zeer in het aanpassen van de Vlaamse eisen aan de Belgische
staat, maar wel in de vraag „hoe kan men de
Staat Vlaanderen oprichten?".
In oktober 1923 begint de negentwintigjarige volksvertegenwoordiger in het weekblad
De West-Vlaming een artikelenreeks waarin
hij zijn opvattingen over het Vlaams-nationalisme uiteenzet. Later zal hij in Ter Waarheid
voorstellen alleen nog over nationalisme te
spreken. Van Severen zag een Vlaams-nationalisme dat volgens hem kan geleid worden door de zuivere katolieke leer, die hierbij
zeker niet bepalend werkt voor de toenmalige Belgische katolieke partij: „een seniel
produkt van in belgischheid verkanderde
politiekertjes".
Er is reeds een duidelijk verschil merkbaar
tussen de Van Severen uit de direkt naoorlogse periode (de revolutionair, de internationalist die alle rechtvaardige middelen
goed vond om het doel te bereiken) en de
Van Severen van 1924. Van Severen noemt
zich nu ronduit nationalist en katoliek. Dat
deze twee punten hem niet in dank afgenomen worden door de héle Frontpartij is
begrijpelijk want een deel van deze mensen
zijn antimilitarist en internationalist „links"
gericht en bovendien zeker niet katoliek.
Mjja Proost

BOEKEN

HET VERDRIET VAN NEDERLAND
De Nederlandse pers zorgde begin dit jaar
voor een storm in een Vlaams glas water. In
St.-Niklaas zou een drukkerij nazistische en
anti-semitische boeken drukken die in Nederland worden verspreid. Burgemeester
Willockx werd gemobiliseerd en riep op zijn
beurt het parket ter hulp.
De hele herrie ging over de uitgave Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst
en meer bepaald het deel 3 dat handelt over
ds Pantsergrenadierbrigade Nederland en
over de 23ste Pantsergrenadierdivisie Nederland.

ORIGINELE
DOKUMENTEN

van Duitse en niet-Duitse soldaten werden
de Russen langer tegengehouden en konden de Westerse geallieerden verder in
Duitsland oprukken. Ze hebben het Westen
ervoor behoed dat het door de Russen zou
worden overstroomd...".

DODENDANS
Bij het lezen van het boek, moest ik vaak
terugdenken aan de woorden van Delafortrie. De Nederlanders hebben immers samen
met Duitsrs, Scandinaven, Esten, Letten,
volksduitsers uit Roemenië en Hongarije,
Fransen, Walen en Vlamingen een hardnekkige strijd gevoerd eerst in Estland, Letland
en Litouwen en tenslotte in Pommeren om de
pietwals van het rode leger tegen te houden.
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Ik heb het boek dan ook met argusogen
gelezen en ik kan verzekeren dat er van
nazisme of anti-semitisme in deze publikatie
geen sprake is. Het is een zuiver militairhistorisch werk, waarin uitsluitend originele
dokumenten, zonder kommentaar, worden
gepubliceerd.

Op het ogenblik dat de perscensuur in de
kommunistische landen wordt afgeschaft
zouden sommige onverdraagzame Hollandse penneridders ze in Vlaanderen willen
invoeren.
Van een veel tolerantere ingesteldheid
getuigt het merkwaardig editoriaal van Luc
Delafortrie in De Nieuwe Gids van 30 oktober
'89. Daarin zegt hij over de Oostfronters o.m.
hun offer is trouwens niet geheel nutteloos geweest: door het hardnekkig vechten

Wagner, de Duitse kommandant van de
Nederlandse Divisie, was blijkbaar een grote
dierenvriend want op 20 februari 1945 vaardigde hij een absoluut jachtverbod uit, ook
op konijnen, om de wildstand niet in gevaar
te brengen. Drie weken later schreef diezelfde Wagner een (ontwerp) bevel om de deserteurs aan de Oderbruggen te laten opknopen. De Nederlanders boekten bij Altdam
een groot afweersukses door het afschieten
van niet minder dan 162 vijandelijke tanks
(bericht van de Divisiegevechtspost van 13
maart '45). Wagner besloot op 18 maart '45
zijn divisieorder daardoor met de optimistische noot: ,,De strijd gaat verder, aan het
eind staat de overwinningI".

LANGERMARCK

De voornaamste bronnen van de dokumentatie komen van het Bundesarchiv in
Freiburg en Koblenz, het Rijksinstituut voor
oorlogsdokumentatie in Amsterdam, de sektie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke
Landmachtsstaf in Den Haag, het Instituut
voor Krijgsgeschiedenis in Utrecht, het USADokumentatiecentrum in Berlijn en het USANationaal Archief in Washington. Dit zijn zo
te zien geen neo-nazistische organisaties.
Alleen uit het voorwoord en uit de onderschriften bij bepaalde foto's blijkt dat de
auteurs hun simpatie voor de Nederlandse
vrijwilligers niet kunnen of willen verbergen.
Het verdriet van Nederland is dat de kollaboratie daar even groot, wellicht groter was
dan in de andere bezette gebieden. Het
verdriet van Nederland is dat men daar
graag als het geweten van de wereld fungeert en iedereen de les wil spellen maar
intussen het eigen oorlogsverleden verzwijgt. Het verdriet van Nederland is dat
tienduizenden jonge Nederlanders vrijwillig
in het Duits leger hebben gediend. Het
verdriet van Nederland is dat het Nederlandse Rode Kruis een ambulanceauto en andei
medisch materiaal heeft geschonken aan de
Nederlandse Oostfronters.

Het boek vermeldt in zijn kurkdroog militair
jargon ontstellende cijfers: de ondergang in
de Baltische Zee van het SS Steuben met
2.500 gewonden en 1.000 vluchtelingen aan
boord, waarvan slechts 600 mensen konden
worden gered. Het torpederen van het passagiersschip Wilhelm Gt/sWoff met 6.600 opvarenden waardoor 2.348 volwassenen en
3.000 kinderen verdronken.

Oostfronters leggen de eed af.
De Nederlandse Brigade werd opgesteld
in Joegoslavië waar ze meteen met de Titopartisanen werd geKonfronteerd. Aan de
hand van het ooriogsdagboek van de Brigade kan men duidelijk ervaren hoe de onschuldige burgerbevolking tenslotte het
grootste slachtoffer werd van de spiraal van
terreur en tegenterreur die door de guerillaoorlog werd ontketend.
De havenstad Narva, in Estland, werd het
Stalingrad van de Nederlanders. Het regiment Generaal Seyffardt is er volledig doodgebloed. Slechts één officier en enkele onderofficieren en manschappen konden de
dodendans ontspringen. Van januari 1944 tot
17 oktober 1944 verloren de Nederlanders
6.965 doden, gekwetsten en vermisten. Vanzelfsprekend hebben ze ook de Russen grote verliezen toegebracht en honderden Russische tanks buiten gevecht gesteld. Hiervoor werden ze met heel wat hoge onderscheidingen vereremerkt. Het is trouwens in
de Nederlandse sektor dat de Vlaming Remy
Schrijnen het Ridderkruis verwierf voor zijn
aandeel in de strijd tegen de Russische
tanks.
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Op 3 mei 1945 zat de Nederlandse Divisie
tussen de Amerikanen en de Russen geprangd. Terwijl de Amerikaanse officieren
met hun verrekijkers belangstellend toeschouwden schoten de Nederlanders nog 12
Russische tanks af. Daarna onderhandelde
hun kommandant met de Amerikanen over
de overgave en op 7 mei 1945 begaf de rest
van de Nederlandse Divisie zich in Amerikaanse krijgsgevangenschap.
f^^et stomme verbazing lezen we dat de
laatste georganizeerde weerstand aan het
Oostfront bestond uit de 16 en 17 jarige
Vlamingen van de Vlaamse Divisie Langermarck. Hun jeugdbataljon verdedigde de
meerengte tussen het boven- en beneden
Ueckermeer. Dit alles en nog veel meer kan
men lezen en zien in een kanjer van een
boek van meer dan 600 bladzijden tekst en
100 bladzijden foto's en kaarten. De Nederlandse vertaling van de Duitse dokumenten
is zeer vlot, op enkele storende werkwoordenuitgangen na.
Jan Vinckx en Victor Schotanius hebben
hiermee het derde deel van hun standaardwerk afgewerkt. Naar verluidt staat er nog
een vierde en laatste deel op stapel.
Oswald Van Ooteghem,
eresenator
— Nederlands Vrijwilligers In Europese Krijgsdienst. Deel 3: Vrijw. Pantsergrenadier Brigade
„Nederland", 23ste Pantsergrenadier Divisie
„Nederland". Lukse uitgave, geb., linnen:
1.400 fr. Ultg. Etnika vzw, Antwerpen. Banknr.
930-0020636-39. Postrek.: 000-0430363-71.
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„WITLOF" VAN GUST DE COSTER:
NU OOK DRIE CD'S EN BOEK!
Sedert enkele weken kan je op dinsdag
van één tot twee na de middag afstemmen
op (BRT) Radio Twee voor Gust de Costers
troetelkind Witlof from Belgium. Het is een
kronologisch overzicht van dertig jaar inlandse pop, waarbij in afleveringen wordt gewerkt. Jaartallen worden soms vervangen
door tematische overzichten, een tipische
klank (bv. surf) of sociale invloed zoals de
protestzangers dit ooit brachten.
U herinnert zich zijn jongerenprogramma
Vrijaf op woensdagnamiddag; daar zette hij
zich vooral in voor de inlandse produktles,
die hij ,,Belpop" noemde, en waarmee hij
tijdens zijn eerste programma ,,Kili Watch"
kennis maakte. Gust kon weer beroep doen
op de ASLK, die in '82 reeds oren (en centen)
had voor zijn eerste compilatie ,,Get
sprouts", die het beste van de toen aktuele
inlandse pop samenbracht. De ASLK sponsorde ook enkele pas verschenen straalplaatjes en een boek, dat De Coster in
samenwerking schreef met popjoernalist
Geert De Bruycker (foto). Het was dan ook in
de bovenzaal van het kantoor aan de Gentse
Kuiperskaai dat Gust de nieuwe produkties
voorstelde, en de hapjes waren samengesteld uiteraard op basis van... witloof, een
van onze fijnste uitvoerprodukten.
Het boek is voor liefhebbers de moeite
overwaard omdat het niet enkel een smaakvol en kruidig overzicht geeft van drie decenia inlandse pop en kleinkunst, maar ook een
namenregister van de belangrijkste figuren.
Op 120 groene bladzijden vind je een interessante diskografie van al wat gedurende dertig jaar bij ons is geproduceerd, alfabetisch
gerangschikt, met firmanaam en referenummers erbij.
Het is een zeer leesbaar boek, met pittige
anekdotes, interviews, goed gedokumenteerd, met interessante foto's en hoesafdrukken.
De drie CD's zijn een geslaagde samenwerking van vier firma's en worden door EMI
verdeeld. Volume één start met (uiteraard)
Freddy Sunder en de vijftiger jaren. Via het
ritme van de Chachacha belanden we bij de
yéyé en schuchtere rock van de Jokers,
Cousins en Burt Blanca, waarna de twist,
tweemaal Ferre Grignard, de Pebbles, Miek
en Roel, Jess & James, de Klan en Wallace
Collection plus veel kleinere goeden de sixties vertegenwoordigen. Op volume twee zet
Roland (van de Bluesworkshop) de zeventiger jaren in, waarna Pendulum (een van De
Costers persoonlijke favorieten). Two man
sound, Raymond, Lio, Tjens Couter, Rick
Tubbax en de nieuwe lichting met de Kids,
de Employees en Red Zebra aan bod komen.
„De tachtiger jaren lopen niet echt kronologisch meer", verduidelijkte Gust, ,,je vindt
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onze grote namen zoals de Kreuners, en de
Machines, maar ook uiteraard Vaya con
Dios, Soulsister en Elisa Waut terug". Het
was ,,met pijn in het hart" dat hij dus
zeventig juweeltjes uit het ruime aanbod
koos, maar ook vele andere moest laten
liggen. Maar alles wijst erop dat er een vierde
plaatje komt. Bij de aanvang van de diskografie is een oproep gevoegd, een oproep
om de niet opgenomen titels en referenties
kenbaar te maken.
Retroliefhebbers worden nog meer verwend: van de aanvenwante ,,Prehistorie"
komt een reeks van niet minder dan tien
CD's met oude hits op de markt, en deze
zomer verschijnt eveneens een hitboek dat
(zoals het Britse Guiness book of Hitsingels)
een overzicht wil brengen van veertig jaar
hitlijsten, van 1959 tot 1989.

SUANNE VEGA:
ONDERWEG...
De beste luisterplaat van dit voorjaar is
ongetwijfeld de nieuwe opname van Suzanne Vega, ,,Days of open hand". Ze bewandelt nieuwe paden. De akoestische gitaar
blijft de bazis, maar deze plaat is vér van
haar debuut in '85, toen ze naast Billy Bragg
en ,,in de voetsporen van Leonard Cohen",
zoals ze zelf toegeeft, de Newfolk armslag
gaf. Wat een nieuw jong luisterpubliek én
opkomend talent als Tracy Chapman, Tanita
Tikaram en ondermeer Cindy Berryhill kansen gaf. Met het sukses van „Mariene on the
wall" en ,,Luka" kwamen optredens in ondermeer Londens Albert Hall, en kreeg zij het
aanbod om de teksten te schrijven op muziek
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van niemand minder dan Philip Glass voor
diens Liquid Days, dat door Linda Ronstadt
en Janice Pandarvis werden gezongen.
Ze werkte samen met Joe Jackson, en
keek weer uit naar andere horizonten. Bij
beluistering valt meteen de wat zweverige
sfeer op die ook de recente opnamen van de
Britse Clannad en ook zangeres Enya kenmerken. Vega zet evenwel met een pittig
folku ,,(0h mama, I'm) tired of sleeping" in,
dat aan haar debuut doet denken, vooral
omwille van de sterke zeggingskracht, die
ook „Men in a war" typeert. Sterk nummer is
ook later ,,Book of dreams", haar nieuwe
singel. Tijdens haar optreden vorige week in
de Antwerpse Elisabethzaal viel de zin voor
perfektie op, maar Suzanne's fans verkiezen
duidelijk haar meer eenvoudige en charmanter werk boven de nieuwe minder toegankelijke muziek.
Poëzie krijgt je volop in ,,Institution
green", dat, omlijst door klavieren van Anton
Sanko, naar de Oosterse muziek refereert.
Het samen muziek maken wordt in een
volgend tweeluik verder gezet, waarna ze in
,,Predictions" wat de toer van de legendarische Pentagle opgaat. Ze rondt af met surrealistische beelden op eksperimentele folkfusie, een ,,bedevaart", zoals ze het zelf
noemt ,,op zoek naar de bron", want ze is
steeds onderweg, (uit op A & M-label, door
Polygram verdeeld).
Volgende zaterdag 19 mei is het kiezen
geblazen tussen de Britse topster Cliff Richard die om 20u. optreedt in Vorst-nationaal, en Johan Verminnen die zijn twintig
jaar op het podium viert in de Boomse
Schouwburg, aan de Spillemaekersstraat 7,
aanvang om 20u.15 stipt.
S.D.

VLAKBIJ EN ELDERS

KLEURRIJK EN INTERNATIONAAL HOLLAND
Heel wat teksten uit de Heimatlieder die de
Nederlandse jeugd vroeger op school moest
leren, passeren in beeldvorm bij het doorbladeren van het royaal uitgegeven en rijk
geïllustreerde boek Holland.
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De veelbezongen bossen en duinen, het
water, Amsterdam, de kastelen en het boerenleven, het is allemaal vertegenwoordigd
op de kleurenfoto's van de hoofdstedelijke
fotograaf Paul Pet. Natuurlijk zijn er de
traditionele prenten van de „plekjes" die
tegenwoordig geregeld op de televisie te
zien zijn, maar vooral in de gevallen waarin
de Hollanders in hun dagelijkse doen worden
getekend, verraadt zich de heel eigen kijk
van de man die de kamera hanteerde. Ronduit schitterend zijn de platen van stukjes
plattelandsleven, en Amsterdam, altijd fotogeniek, toont zich opnieuw als de terecht
veelbezongen parel aan het IJ. Zonder het te
benadrukken laat Paul Pet ook de tegenstelling zien tussen het gelukkig nog aanwezige
natuurschoon en de moderne verkeersdrukte en industriële bedrijvigheid.
Het belang van dit boek schuilt mede in de
zeer informatieve teksten van de reispublicist Rien van der Helm die historisch, kultureel en ekonomisch Holland (eigenlijk: Nederland) heeft uitgetekend. Dat gebeurt ook
in het Engels en Duits, want het is te verwachten dat menige al dan niet toeristische
bezoeker dit mooie boek zal aanschaffen.
Alleen jammer dat de bijschriften van de

Holland: 33.000.000 liter melk per dag.
foto's niet bij de betreffende afbeeldingen
staan, maar elders in het boek, terwijl die
teksten ook niet altijd gelijk lopen met de
platen. Eenmaal thuis in deze uitgave op
groot formaat (wat de foto's zeer ten goede
komt), zal men dat bezwaar overigens wel

kunnen opvangen. Alles bijeen is Holland
een boek dat zijn stevige prijs waard is.

jeeveedee
— Holland. Uttg. Elmar/Standaard Uitgeverij.
1990. 212 biz., 1.545 fr.

KUNST IN VLAANDEREN: KLUWEN
De Uitgeverij Kluwer geniet terecht faam
voor zijn losbladige gidsen, die praktische en
aktuele werkinstrumenten willen zijn over
velerlei onderwerpen, die voor de leek en de
rechtstreeks betrokkenen vaak een onoverzichtelijke doolhof zijn, waarin hij geen leidraad of houvast weet te vinden. De nieuwste uitgave die nu aangeboden wordt, heet
Gids Kunst in Vlaanderen met als subtitel
Repertorium voor Beelden Kunsten, Film en
Video, Letteren en Podiumkunsten. Een duidelijke begripsomschrijving, zo lijkt het wel.
Maar de werkelijkheid is enigszins anders.

IMMENSE KOEK
Volgens de aanbiedingsfolder worden
liefst 48 verschillende kunstdisciplines behandeld, in alfabetische volgorde van animatie tot vreemde muziek. Het naslagwerk richt
zich tot iedereen die beroepshalve of uit
artistieke interesse met kunst te maken
heeft
zowel de kunstenaar zelf, de organi-

sator van een kultureel evenement als het
sponsorende bedrijfsleven". De vraag die
daarbij gesteld kan worden: tot wie richt het
repertorium zich nu écht?
Verder vermeldt de brochure: ,,Voor één
keer wordt kunst niet louter ,,kunstzinnig"
beschouwd, maar ook met het oog op maatschappelijke en sociale aspekten". Misschien is dat de reden waarom er tussen de
33 leden van de redaktie- en adviesraden
niet één scheppend kunstenaar voorkomt,
maar kwasi uitsluitend professoren, mediamensen en ambtenaren. De inhoud wordt
dan ook samengevat in een tot uitzichtloosheid stemmende opsomming: overheden,
administraties, reglementeringen, vakorganisaties en beroepsverenigingen, kunstkreatie en -verspreiding, kritiek en media, manifestaties en prijzen, internationale organisaties en samenwerkingsverbanden, statuut
van de kunstenaar, handel, in- en uitvoer,
vennootschappen en ambachten, verzekeringen, kunstpromotie, stichtingen, raden en
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kommissies, financies en subsidiëring, festivals en wedstrijden, enz., etc.

DOEL VOORBIJ

~

Verpletterd door deze immense koek, vragen wij ons toch af: wie heeft er nu behoefte
aan dit baksel? Want u krijgt het in zijn
geheel toegestuurd, alle kant-en-klaar afleveringen bij verschijnen en de voortdurende
aktualizering met nieuwe gegevens in de
vorm van kwartaalafleverigen. Wel bedraagt
de paginaprijs momenteel (I?) 7,9 frank. De
brochure over de ,,Gids Kunst in Vlaanderen" wordt u zeker graag toegestuurd door
Uitgeverij Kluwer, Santvoortbeeklaan 23?
2100 Antwerpen. Er staan beslist punten in
die uw brandende aandacht zullen wegdragen, maar wat met al dat overige? O.i. is de
Gids ongetwijfeld een voortreffelijke publikatie, die door haar mastodontische kompleetheid haar publiek ver voorbij schiet.
(N.V.B.)
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HET MOCHT NIET ZIJN
HET KON NIET ZIJN

V

OORZITTER Vanden Stock is
een beschaafd en minzaam
man. Hij vloekt binnensmonds
en laat zich nooit op een onvertogen woord betrappen.
Dat is een geluk voor de Mos
want de oren van de Nederlandse trainer zouden vandaag nog natuiten wanneer hij
moest gehoord hebben wat
zijn baas in Goteborg vermoedelijk heeft gedacht.

RAADSEL

Hoe Anderlecht na een schitterend kompetitiebegin, waarin het
kwaliteitsbegrip
„champagnevoetbal" werd geboren, zo diep
is kunnen terugvallen blijft een half voetbalraadsel. Een half. Want er kunnen natuurlijk
wel wat verklaringen voor worden gevonden.
Zo wist ieder normaal mens dat Sporting
geen seizoen lang pressievoetbal zou kunnen blijven spelen. Champagne is lekker
natuurlijk maar wanneer de kurk er af vliegt
moet er snel gedronken worden of de smaak
vervluchtigt... Han Grijzenhout van Cercle
Brugge was de eerste die voorspelde dat
Anderlecht op zijn bek zou vallen. Hij vermoedde evenwel niet dat het zo zeer zou
doen...
Want het heeft natuurlijk zeer gedaan: de
konfrontatie met veel beperkingen. De spelerskern bleek niet komplementair te zijn.
Veel heren en weinig knechten. Bovendien
liep de som aan individueel talent minder
hoog op dan aanvankelijk werd vermoed. De
denkers ontbraken. Er rezen plots veel vragen rond die ongenaakbaar gewaande spelersgroep. Daar kwam nog bij dat de Mos met
,,zijn jongens" met deed wat hij wilde. Hij
ervoer dat de afstand tussen Mechelen en
Anderlecht „psichologisch" zeer groot was.
In het Astridpark werden in de lengte van
jaren al grote reputaties gesloopt...
Toch had Aad, die zo slim was ook in de
hoofdstad de pers aan zich te binden, kunnen voorzien dat hij met spitsen als Degryse
en Van der Linden fataal in de problemen
moest geraken. Het ontbreken van gestalte
en gewicht breekt in het hedendaags voetbal
zwaar op. Om eerlijk te zijn: een onbegrijpelijke (en onaanvaardbare) denkfout van trainer en bestuur.
Anderlecht heeft in 1990 eigenlijk nog
geen enkele echt goede match gespeeld. In
echte topmatchen bracht het zijn supporters
gewoon tot wanhoop.
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Genua was een klasse sterker dan Anderlecht. Mare Degryse kreeg geen
enkele kans tegen Mannin!.
(foto seiga)
Sporting Anderlecht heeft de
Europabeker voor bekerwinnaars niet gewonnen, in Goteborg kwam de ploeg van de
Mos klasse en kracht tekort om
Sampdoria Genua echt te kunnen bedreigen. De Italiaanse
doelman hoefde één moeilijke
bal, en dat is dan welwillend
ingeschat, te stoppen en daar
bleef het bij. De jongens van
honderdvijftig miljoen, de heren Degryse en Van der Linden,
faalden andermaal. Het dreigt
een trieste gewoonte te worden.
De Mos zal intussen begrepen hebben dat
het volgend seizoen gauw anders moet of het
loopt (ook voor hem) slecht af. In afwachting
zal voorzitter Vanden Stock op de transfermarkt geen gekke dingen doen. Hij praatte
alvast met John Cordier van KV Mechelen en
beide heren kwamen overeen paal en perk te
stellen aan de uit de hand lopende spelerselsen. Eén miljoen per maand is voor vele
,,vedetten" maar amper voldoende en soortgelijke bedragen kunnen onze topklubs on-
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mogelijk lang'blijven ophoesten. Het binnenlands opbod zal worden afgezwakt. De grote
klubs zullen elkaar niet langer voor de voeten
lopen. Blijft de vraag of de spelersmarkt daar
navenant zal op reageren. Het heet dat men
vandaag voor tweede klassespelers die nog
alles moeten bewijzen soepel tien miljoen
over de tafel schuift. Hoelang zal men dat
kunnen volhouden?

TALENTVLUCHT

~~

Hoopgevend voor de bestuurders en
angstaanjagend voor de spelers is dat Frankrijk de eerste sinjalen van gezonder denken
verstuurt. De overheid begint zich eindelijk
vragen te stellen over haar subsidiëringsbeleid. Jan Modaal uit Rijsel heeft jarenlang het
salaris van Erwin Vandenberg en Filip Desmet meebetaald. Een sociaal-maatschappelijk schandelijke toestand die bovendien
ook nog kompetitievervalsend was. Het heet
dat ,,de rede" in Frankrijk geleidelijk haar
rechten opnieuw opeist. De gevolgen daarvan zullen ook bij ons voelbaar worden.
Anderlecht en Mechelen hebben alvast geanticipeerd op vermoedelijke ontwikkelingen. De spelers hoeven nog enkel konklusies te trekken. Het kan dan ook nog best
meevallen met de gevreesde talentvlucht
naar het zuiden...
Flandrien

SPORT

ER IS NOG LEVEN NA ROBERT EN INGRID
Ons judo heeft nog toekomst. De vrees dat
er na Robert Van de Walle en Ingnd Bergmans geen leven meer zou zijn, blijkt ongegrond. Op de Europese kampioenschappen
in Frankfurt won de selektie van Jean-Marie
Dedecker, die vermoedelijk één van de beste
coaches ter wereld is, maar liefst zes medailles. Twee zilveren en vier bronzen. Een
ongelooflijke oogst die nog groter zou zijn
geweest indien de scheidsrechters Harry
Van Barneveld in de open kategorie hadden
gegeven wat hem toekwam: de gouden plak.
Voor een goed begrip: onze judotoekomst
heet Van Barneveld, Werbrouck, Deliège,
Flagothier en in mindere mate Filip Laats die
eindelijk ook eens loon naar werken kreeg.
Drie dames dus die allen nog een stuk
kunnen verbeteren en in Barcelona de medaillehoop van ons Olimpisch Komitee met
zich zullen dragen.

HOLLANDSE
TOESTAND
Burgemeester Vanroy van Mechelen heeft
voor „een primeur" gezorgd. Hij verschoof
de l<ompetitiematch Racing Mechelen-FC
Antwerp van zaterdagavond naar zondagmiddag. Om veiligheidsredenen. De (al of
niet vermeende) hooligans blijven dus voor
nieuws zorgen.
De Belgische voetbalbond zat met de hele
situatie wel even verveeld maar liet het
gezond verstand uiteindelijk zegevieren. Wie
voor de kosten van ordehandhaving niet wil
opdraaien kan moeilijk de wet stellen. Gelukkig maar.
Waar dit precedent uiteindelijk zal toe
leiden, weet voorlopig niemand. De Hollandse toestanden — het gebeurt daar wel vaker
dat burgemeesters wedstrijden verschuiven
of verbieden — zijn van nu af aan echter ook
bij ons denkbaar. Bovendien zal niemand
durven ontkennen dat avondwedstrijden
meer uitnodigen tot geweld dan namiddagmatchen. Misschien hebben we dan ook nog
niet alles gezien. Trouwens, in Engeland
heeft men een „handleiding voor hooligans"
in beslag genomen. Een leerboek voor geweldpleging dus... Bladzijden vol praktische
tips en... raadgevingen om uit handen van de
politie te blijven. Zalig wereldje toch.

De judosport heeft reeds opvolgers
voor Ingrid en Robert. De drie meisjes
Nicole Flagothier, Ulla Werbrouck en
Christelle Deliège behaalden brons.
(foto P. Van Belle)

Bijzonder spektakulair was evenwel de
doorbraak van Harry Van Barneveld. Hij
schitterde in de moeilijkste kategorieën: de
-t-95 kg en ,,alle gewichten". Dat voor Van
de Walle zo gauw een opvolger zou worden
gevonden, was onverhoopt. Van Barneveld
heeft de top van zijn mogelijkheden zeker
nog niet gehaald en de verwachting is dat
ook hij in Barcelona medaillekansen bezit.
Het kan dus best dat onze judoka's nog
enkele jaren ,,de Belgische eer" zullen blijven redden. Waarin een kleine sport groot
kan zijn.
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Inrichting van direktiekantoren
Systeemmeubelen
Ergonomisch zitkomfort
Totaalinrichtingen
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TEL.
03/480.22.51
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TELEVSE

ZATERDAG 19 MEI

ZONDAG 20 MEI

MAANDAG 21 ME

BRT 1

BRT1

BRT1

10 00 1.0 op zaterdag; 16 00 Frankenstein jr.,
film, 17 45 Puur natuur, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Pions; 18 10 Jong cirkus van Europa;
18 50 Pas geverfd, liet Rode Plein, serie, 19 20
Lotto- en jokertrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Vrouwenharten, mannendromen, serie
20 25 Kleine zus, TV-film
22 00 30 gouden rozen, showprogr
22 30 Nieuws
22 45 Sport op zaterdag
23 15 Het volgende slachtoffer, triller

09 00 Samsom presenteert, 10 00 Eucharistieviering; 1100 De zevende dag, praatkaffee,
13 00 Sunday proms, koncert, 17 30 Oogappel,
oudermag , 1 7 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 10
Het spook van Cantervllle, tekenfilmserie, 18 45
Space 1999, serie; 19 30 Nieuws.
19 45 Sportweekend II
20 15 Met elkaar opgescheept, TV-film
21 50 Korte film
22 00 I.Q., kwis
22 30 Nieuws
22 50 Abdijen der Lage landen, dok serie

14 00 Schooltelevisie; 17 30 De woudlopers,
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons;
1810 Draaimolen, kinderprog , 18 20 Liegebeest, serie, 18 30 De terugkeer van de antilope,
serie, 19 00 Metro's over de gehele wereld, dok ;
19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, kwis
20 40 Langs de kant van de weg, serie
21 30 TOfSPORT, vrijetijdsssport
22 00 Tot ziens, vertelling
22 30 Nieuws
22 55 Every breath you take, TV-film

BRT 2

BRT 2
15 00 Handbal, finale Beker van België
20 15 Nacht van de profvoetballer, showprogr

BRT 2

18 40 Nieuwskrant, 18 45 Lentekriebels, toer
magazine, 19 30 Nieuws
20 00 Mijn moederspraek. De rozen dromen
20 45 Euro Lotto Show

VTM
18 00 Ducktales, serie, 16 40 Transformers, serie, 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 Scruples, miniserie
22 40 Nieuws
23 10 Anatomy of a seduction, TV-film
00 45 Nieuws

Nedl
1100 Eucharistieviering; 15 37 Sherlock Holmes, serie, 16 30 Kijk op interieur, info, 17 00
Passage, info 17 30 Nieuws; 17 40 Passage;
18 29 Weg van de snelweg: Europa, toenstische
tips, 19 00 Nieuws; 19 20 De Cosby show, serie
19 50 Different world, serie
20 20 Once a cop, serie
22 07 Welles nietes, diskussieprog
23 00 Nieuws
23 11 Tegenwoordigheid van geest, aktuahteiten
23 57 Opmaat, religieuze muziek
00 12 Huizen van Oranje

Ned. 2
13 00 Nieuws; 16 00 G.l. Joe, tekenfilmserie;
16 25 Kuifje, serie, 17 05 Club Veronica compleet, jongerenmag , 1 7 40 Sledge Hammer, serie, 1815 Top 40; 19 25 De nieuwe nationale
ideeenbus, 20 00 Nieuws.
20 27 Tour of duty, serie
21 20 Veronica film & video in Cannes
21 35 Kiss of the Spiderwoman, film
23 40 Nieuws
23 50 Plenty, film

Ned. 3
09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen;
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal ekstra;
19 10 Slangenhandel, dok , 20 00 Nieuws.
20 20 Peter Von Scholten, TV-film
22 10 Grac, animatiefilm
22 30 Studio sport
23 00 Nieuws
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VTM
14 00 Hero in the Family, film, 15 30 Mickey en
Donald, tekenfilm; 16 00 Dolphin Cove, serie,
16 55 De kinderakademie, 18 00 Nieuws; 1810
On the wings of the wind, dok , 19 00 Nieuws.
19 30 VTM-Sport
20 00 Walters verjaardagsshow, spelprogr
21 45 Sanseveria, merkwaardige verhalen
22 15 Nieuws
22 40 That's entertainment!, film
00 45 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 1615 Howards' way, serie, 17 06
Een klas apart, sene, 17 30 Nieuws; 17 36 Vroege vogels, milieuprogr , 18 10 Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws.
19 07 Flying doctors, sene
19 53 Per sekonde wijzer, spelprog
20 28 Sonja op zondag, praatprog
21 18 Achter het nieuws, aktualiteiten
21 48 Making news, serie
22 38 Kabaretestafette op tv
23 43 Museumschatten
Ned. 2
09 00 Knipperdeknap, 09 10 Pardoes, tekenfilm;
09 15 Broodje Bras, kinderprogr , 09 30 Achterwerk in de kast internationaal, O-Duitsland,
09 45 De toren van Pizzas, wetenswaardigheden,
10 10 The Jeesie Mekreezie show, 10 30 Gophers, serie, 1100 Reiziger in muziek; 19 00
Onrust, subkuit mag , 20 00 Nieuws.
20 10 Belevenissen
20 36 Freek de Jonge: de goeroe en de dissident
21 37 Atlantis, kunst en kuituur
22 28 Blackadder II, serie
22 58 Nieuws
Ned. 3

18 40 Nieuwskrant; 18 45 RIn, serie, 19 00 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Uitzending door derden
21 45 Gaston Feremans, dok.
VTM
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30Lassie, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa
Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van
fortuin.
20 00 Dierenplezler, kwis
20 30 MacGyver, serie
21 30 Family Ties, serie
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, info
23 00 Master of the Game, serie
23 55 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 15 20 'k Weet wat ik wil, film,
16 50 Neighbours, sene, 17 15 Kro Kresj; 17 30
Nieuws; 17 40 Kro Kresj, 19 00 Nieuws; 19 20
Anita & the kids of United Europe, Frankrijk,
19 45 Waddenzee, hoe gaat het ermee?, dok
20 20 Mask, film
22 25 Brandpunt, aktualiteiten
23 00 Nieuws
23 15 Street Legal, sene
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 30 Avro Service salon; 17 00
Post, 17 03 Thundercats, sene, 17 30 Toppop
gold; 18 05 Home, sene, 18 30 Wordt vervolgd,
tekenfilms en strips, 19 00 Avro sportpanorama;
19 25 Ciao Italia, sportkwis, 20 00 Nieuws.
20 27 De muzikale wereld van Rene Froger, show
21 25 Televizier, aktualiteiten
22 05 Who bombed Birmingham?, dok
23 55 Ontdek je plekje. Kampen
00 10 Nieuws
Ned. 3

09 00 Nieuws; 11 30 Omroep Fryslên; 12 00 Het
Capitool, nieuwsanalyse, 17 05 Kerkdienst;
17 48 Wilde ganzen; 18 00 Landschappen tekenen en schilderen, kursus, 18 30 Sesamstraat;
18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Pas geverfd, het Rode Plein, reportage
20 40 Geen geld voor toeters en bellen, infoserie
21 15 Polsky seks, dok
21 35 All along the watchtower, portret Rory
Block
22 00 Kenmerk, aktualiteiten
22 25 Bericht van de wilde ganzen
22 27 Werken aan werk, reeks over bouw
22 57 Alberto Moravia, portret
23 37 Nieuws

36

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00
Oeutsch direkt, kursus, 18 00 Farawe, portret,
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjournaal; 18 55
Het klokhuis, jeugdprofr , 1 9 1 0 Landschappen
tekenen en schilderen, kursus; 19 40 Het Griekse vuur, info
20 20 Milleubericht
20 25 Roemenië, een jaar later, dok
20 50 Geen meter zonder mij, dok
21 15 Eigenaardig, column
21 20 Teleac Extra
22 00 NOS-laat, aktualiteiten
22 45 Het andere Europa, dok
23 15 Studio sport

TELEVISIE

DINSDAG 22 MEI

WOENSDAG 23 MEI

DONDERDAG 24 MEI

BRT1

BRT1

BRT1

14 00 Schooltelevisie; 17 30 De woudlopers,
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Extra
station Signaal, kinderprog , 18 35 Johan en
Pierewiet, tekenfilm; 19 00 Grootmogels, dok ;
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, gezondheidsinfo
22 30 Nieuws
22 45 Filmfestival Cannes, verslag

15 45 Samson presenteert, 17 30 De woudlopers, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Plons; 18 10 Kameleon; 18 35 Bassie en
Adriaan, sene, 19 00 Uitzending door derden,
19 30 Nieuws.
20 00 Baraka, spelprogr
21 30 Steek-er-wat-van-op-show, praatprog
22 30 Nieuws
22 45 Even diep ademhalen, serie

17 30 De woudlopers, serie, 17 55 Nieuws, 18 00
Tik tak; 18 05 Plons, serie, 18 10 Draaimolen,
kinderprogr, 18 20 Het gebeurde hier, sene,
18 35 De tovenaar van Oz, serie, 19 00 Puur
natuur; 19 05 Uitzending door derden; 19 30
Nieuws.
20 00 Het Capitool, serie
20 20 Felice!, spelprogr
21 00 De Prehistorie, muziekprogr
21 25 Panorama, aktualiteiten
22 30 Nieuws
22 45 Première, nieuwe films

BRT 2
BRT 2
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20.00 Ommekaar, Het Platzspitz projekt
20 40 Beroepen om te slagen, info-serie
21 10 Sprechen Sie Deutscfi, kursus
21 40 De Vlaams-Nationale Omroepstichting
22 20 Jazz IMiddelheim '89
VTM
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa
Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van
fortuin.
20 00 Medisch Centrum West, serie
21 05 Return to Eden, serie
22 00 Nieuws
22 30 The New Mike Hammer, serie
23 15 VTM-Sport
23 45 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 15 55 Welles nietes, diksussieprogr , 16 41 Ja natuurlijk, natuurdok, 17 05
Rowena en de zeehond, serie, 17 30 Nieuws;
17 40 Eindeksamenjournaal, nabeschouwingen,
17 55 NCRV sport op 1 ; 18 19 Disney parade;
19 00 Nieuws; 19 20 Kerkepad, 19 51 Mother
and son, serie.
20 25 Het verre paradijs, serie
22 10 Hier en nu, aktualiteiten
23 00 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwenmag,
16 50 Derrick, serie, 17 50 Jason Donovan, registratie, 18 15 Groen en grondig, agrarisch progr ,
18 30 Toekomst in telekommunikatie, TV-kursus, 18 50 Tik tak; 18 55 De DD-show, spelprogr ,
19 25 Familie Oudenrijn, serie, 20 00 Nieuws.
20 27 Terugkeer naar Eden serie
22 04 TV-dokter, advies
22 05 Tros aktua
22 39 De TV-dokter, advies
22 40 Dear John, sene
23 10 Eureka, dok serie
23 45 Nieuws

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Sportavond, met o m voetbal
VTM
16 00 The Ewoks, serie, 16 30 The real Ghostbusters, serie, 16 50 Schuif af, kinderprogr ,
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Beroemd, Jan Theys
21 00 The Kennedy's of Massachusetts, serie
22 00 Nieuws
22 30 Star
23 10 Odd Couple, sene
23 35 Nieuws
Ned. 1
10 00 Vrouw zijn, mag , 13 00 Nieuws; 15 00 De
Ankeveense plassen, portret Inge Mes, 15 20 De
brug van Adam, TV-flIm, 16 05 Highlight, portret
Adnan Snell, 16 30 Tom Sawyer, serie, 16 58 De
avonturen van..., 1730 Nieuws; 1740 Eindeksamenjournaal; 17 56 Tijdsein 1, aktualiteiten,
18 30 Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws; 19 20
Ronduit radar, jongerenmag
19 56 The Campbells, serie
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk
20 35 Jan en alleman, gevariereerd progr
21 30 Van U wil ik zingen, koorzang
22 10 Tijdsein 2, aktualiteiten
22 40 Metterdaad, dok
23 00 Nieuws
23 10 Mag ik es met je praten, interview

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel, voor migranten,
19 00 Buren, sene, 19 30 Nieuws
20 00 Rerum Novarum
20 30 Koncert

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 Tien om te zien, show
21 00 Flamingo Road, sene
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, aktualiteiten
23 10 Soap, sene
23 35 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41
Neighbours, serie, 17 05 Over mensen en andere
dieren, dok , 1 7 30 Nieuws, 17 36 Cult, kultuurprogr , 18 01 Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws;
19 07 Natuurmomenten special, 19 47 Lingo,
woordspel
20 08 Een klas apart, serie
20 33 Tien voor taal, taalstrijd
21 11 Making news, sene
22 02 De Oprah Winfrey show
22 43 Impact, dok
23 33 Natuurmoment
23 39 Nieuws

Ned. 2
13 00 Nieuws; 16 00 Superchamps, sportspektakel, 16 55 Little lord Fountleroy, film, 18 40
Countdown, pop, 19 25 Only one earth, dok ;
20 00 Nieuws.
20 27 Nederland muziekland, show
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten
21 50 Veronica film & video in Cannes
22 00 The hitcher, film
23 40 Pin Up Club, erotiek
00 005 Cash, beleggingsspel
00 35 Nieuws

Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 45 Slapen kun je leren; 18 00 Gemengde huwelijken,
Joegoslaven in Nederland, 18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 Wildspoor, dok ; 20 00 Nieuws.
20 30 Studio sport
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo
22 45 Van quantum tot quark, natuurkunde
23 15 Studio sport
23 40 Nieuws

BRT 2

Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 30 Baby, secret of the lost
legend, film; 17 00 Post, voor de jeugd, 17 03
Runaway Island, jeugdsene, 17 35 Toppop
gogo; 18 00 Ontdek je plekje. Kampen, 18 15
Tekenfilms; 18 30 David de kabouter, serie,
19 00 Pauze TV, jongerenmag , 1 9 32 Preferenties, spelprogr , 20 00 Nieuws.
20 10 On Golden Pond, film
22 00 Tussen kunst en kitsch
22 45 Karel, praatshow
23 20 Nieuws

Ned. 3
08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Gracias a Dios, dok, 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo,
19 10 Van gewest tot gewest, info, 19 49 Politieke partijen.
20 05 AC Milaan-Benfica Lissabon, voetbal
22 10 NOS-laat
23 00 Studio sport
23 40 Nieuws
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Ned. 3
09 00 Nieuws; 18 00 De waslijn, immigranten,
18 15 Wat is aids?, info; 18 30 Sesamstraat;
18 45 Op zoek naar de nieuwe Barbapapa's;
18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 Press gang,
serie, 19 35 Vogels kijken; 20 00 Nieuws.
20 20 Lopend vuur, mediarubnek
22 10 Studio sport
22 45 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 25 MEI
BRT1
14.00 Schooltelevisie; 17.30 De woudlopers,
serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 18.35 Davld de kabouter, serie;
19.00 Uitzending door derden; 19.30 Nieuws.
20.00 Een geboren Amerikaan, film
21.30 Filmspot, Info
21.55 Muziekprofiel, portretten popartiesten
22.30 Nieuws
22.50 Tijd is geld, ekon. mag.
23.00 Horror in het paradijs, film

BRT 2
18.40
19.00
20.00
21.00

Nieuwskrant; 18.45 Sabel, voor migranten;
Buren, serie; 19.30 Nieuws.
WO II, Het Blitzoffensief
Natuur, wat doe je ermee, dok.

VTM
17.00 VTM-kInderklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Santa
Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van
fortuin.
20.00 The missiles of October, film
22.50 Nieuws
23.20 Crime story, serie

00.10 Nieuws

Ginger Rogers en Fred Astaire zijn slechts twee van de veie sterren die
opdraven in de spetterende l<ompilatiefilin „Tfiat's entertainment!".
Zondag 20 mei op VTiM om 22u.40.
ZATERDAG 19 ME!

Ned. 1
13.00 Nieuws; 15.20 De rode schoentjes, film;
17.30 Nieuws; 17.40 EIndeksamenjournaal;
17.55 Lekker weg, toer. mag.; 18.15 KRO's tekenfilmfestival; 18.25 Abdijen der Lage Landen,
dok. serie, 19.00 Nieuws; 19.20 Hints, spelprogr.
20.00 Benny Neyman, special
20.25 Inspekteur Morse, serie
22.25 Brandpunt, aktuallteiten
23.00 Nieuws
23.15 Ver van mijn bed show
23.40 Stille getuige, film

Ned. 2
13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse
zee, dok.; 16.31 Moonfleet, film; 17.54 De Zeeëgel, natuurfilmpje; 18.05 Erik, of het kleine
Insektenboek, serie; 18.29 Koning Bolo, serie;
19.00 Tik tak; 19.05 We gaan naar Rome..., WK
voetbal; 19.27 Tros sport extra, 20.00 Nieuws.
20.27 America's funniest home videos
21.00 Op goed geluk, spelprogr.
21.49 De TV-dokter
21.50 Jongbloed en Joosten, mag.
22.29 De TV-dokter
22.30 Tros sport
22.55 In the heath of the night, serie
23.50 Nieuws

Ned. 3
08.55 Nieuws; 18.00 Paspoort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis,
jeugdinfo; 19.10 Bamboe, het wondergras, dok,
19.35 Love stories; 20.00 Nieuws.
20.20 Jimmy's, verslag
20.50 Wat is er van ze geworden? dok.
21.40 Cinema 3, filmrubnek
22.00 NOS-laat, aktualiteiten
22.45 Studio sport
23.55 Nieuws
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PLENTY
Amerik. film uit 1985. Meryl Streep speelt
hier de rol van een getormenteerde vrouw
die als verzetstrijdster uit de oorlog komt
en belandt m een wereld van overvloed.
(Ned. 2, om 23u.50)

ZONDAG 20 MEI

THAT'S
ENTERTAINMENT!
In deze Amerik. kompilatiefilm uit 1974
komen zowat 100 fragmenten aan bod uit
de belangrijkste MGM-musicais van 1929
tot 1958. Met Fred Astaire, Ginger Rogers,
Gene Kelly, Liza Minnelli, Frank Sinatra
eva. (VTM, om 22u.40)

MAANDAG 21 MEI

MASK
De 15-jarige Rocky heeft een erg misvormd gelaat. Hij wordt enkel geaksepteerd door de leden van de motorbende
waartoe ook z'n moeder Rusty behoort.
Maar die leidt een bandeloos bestaan van
drugs, drank en vele minnaars en dat is
voor Rocky erger dan zijn handikap. Amerik. film uit 1984 met Cher, Sam Elliott en
Eric Stolz. (Ned. 1 , om 20u.20)

DINSDAG 22 MEI

LES NANAS
Franse film uit 1984 met o.a. Marie France
Piciers en Anemone. Christine verneemt
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van Antoinette dat haar vriend haar bedriegt met een boekenverkoopstertje...
(RTL-TVi, om 20u.10)

WOENSDAG 23 MEI

THE HITCHER
Amerik. triller uit 1986 met Rutger Hauer,
Jennifer Jason Leigh e.a. Dit overigens
goed geregisseerd doch sadistisch verhaal over een psichisch gestoorde lifter
kreeg weinig internationale erkenning,
waarschijnlijk door het geweld dat erin
getoond wordt. (Ned. 2, om 22u.)

DONDERDAG 24 MEI

ON GOLDEN POND
Voor de 48ste keer al brengen Ethel en
Norman hun vakantie door op Golden
Pond in New England. Nu zal ook hun 40jarige dochter met haar nieuwe vriend en
haar zoontje van de partij zijn. Amerik. film
uit 1981 met Henry en Jane Fonda en
Katharine Hepburn. (Ned. 2, om 20u.10)

VRIJDAG 25 MEI

PHANTOM OF
THE PARADISE
Amerik. horrorfilm van Brian de Palma uit
1974. Een jonge impressario heeft een
rockgroep uitstekende songs horen spelen over de Faustlegende. Hij is van plan
die komposities te gebruiken voor de
opening van zijn nieuwe rocktempel „Paradise"... (BRT TV 1, om 23u.)

BIOS

EEN ENIGE ESTETISCHE ERVARING
Ron Howard werd geboren in 1953. Hij
was in de zestiger jaren een der beroemdste
kinderal<teurs ter wereld. Me\ American Graffiti (1973) van George Lucas haalde hij het
toppunt van zijn roem, die op peil werd
gehouden met zijn rol in de TV-serie l-lappy
Days (1974). In 1977 is hij reeds regisseur
van Grand Theft Auto, waarin hij zelf de
hoofdrol vertolkt en ook verantwoordelijk is
voor het script (samen met zijn vader Rance).
Het is een typische ruwe aktiefilm — in
navolging van de film die hij een jaar daarvoor draaide, in een regie van Charles Griffith: Eat my dust en waarin we naast Ron,
ook nog Rance (pa) en Clint Howard zien
opdraven. In 1979 regisseeert hij Nigfit shift,
Splash volgt in 1982, '84 brengt Cocoon, '85
Gungho enz.

"^

Overal vindt men hem achter de kamera
en nu bij Clean and sober is hij zelfs
uitvoerend producent geworden, met enkel
nog Tony Ganz en Deborah Blum als producers boven hem. Ron Howard is dus druk op
weg een filmlegende te worden, want meestal kan er ook een vertederende kwaliteit in
zijn films worden teruggevonden. Met Clean
and sober heeft hij zich echter in de luren
laten leggen en de Belgische verdeler zat er
blijkbaar ook mee in z'n maag gesplitst, want
pas nu wordt deze film uit 1988 in onze zalen
uitgebracht. Waarschijnlijk omdat Oscarnominee Morgan Freeman er een eerder belabberd rolletje in vertolkt. Film focust op Daryl
Pointer (Michael Keaton) die op een ochtend
ontwaakt naast een blote, dode dame, na
een nachtje feesten en drugs. We komen te
weten dat hij zo'n 92.000 $,,leende" van een
rekening die hij beheert voor zijn baas en dat
hij diep in de drank en de drugs zit. Hij gaat
uit eigen beweging een rehabilitatiecentrum
Akira Kurosawa's Perziktuin is een
in, terwijl hij blijft volhouden niét verslaagd te
zijn. ,,lk kan ermee stoppen, wanneer ik
Dreams zijn acht kortfilms die het hebben
maar wil". Na een veel te lange intro en soms
over traditie, jeugd, milieu, verlangens. De
vervelend middendeel, gaan we naar een
sneeuwstorm, De tunnel er) De Jammerende
verwacht einde, dat na meer dan twee uur
duivel kwamen mij iets minder sterk over,
film haast een bevrijding betekent. Het kan je
maar Kraaien, met Mart/n Scorsese in de rol
nauwelijks nog iets schelen of Daryl er nu
van Vincent van Gogh, is een instap (lettervanafkomt of niet en dat kan toch niet de
lijk) in het werk van de dit jaar gevierde
bedoeling zijn geweest van regisseur Glen
schilder, die kan tellen.
Gordon Caron, die probeerde te bewijzen dat
Het geeft je dezelfde kleurervaring die Van
hoe ,,diep je ook gezonken bent, er is altijd
Gogh je ook bereidt. Het dorp met de waterredding nabij". Of een AA-meeting, maar die
molens vertelt de parabel van de mensen die
kunnen soms zo verelend zijn, dat je een
vergeten zijn dat ze deel uitmaken van de
pilsje nodig hebt om ze te verteren. Te saai
natuur en Fuji ziet rood is een nachtmerrie
'en te melo.
over de ontploffing van vijf kerncentrales
rond de beroemde Fuji-berg, die deze doen
Jammer genoeg worden de films van Aikar
wegsmelten en waarin aan het eind een man
Kurosawa hier te lande nog als erg cinefiel
zielige pogingen doet — door met zijn jasje te
ervaren, maar wie Rashomon en Zeven Sawuiven en te slaan — om radioaktieve stralen
mourai's, The hidden fortress en Kagemusen strontiumlucht van zich af te houden. De
ha zag, vooraleer Ran te gaan kijken, weet
twee eerste verhalen bevielen me echter het
dat de afwezigen ongelijk hadden. En ook nu
meest: Duiveltjeskermis en De Perziktuin.
weer is Kurosawa's film Dreams een estetische belevenis. Dat hadden de heren en
In Duiveltjeskermis is een jongen ongedames van het Cannes Filmfestival keuzekohoorzaam geweest, hij ging het bos in tijdens
mitee eveneens begrepen, toen ze hem als
een regenbui — wat Kurosawa de gelegenopeningsfilm programmeerden.
heid biedt om ons zelfs van de pracht van de
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estetische belevenis
regen te leren houden — en daarvan houden
de vossen niet, want dan komen die buiten in
hun huwelijksprocessies. Wanneer het kind
thuiskomt ontvangt zijn moeder hem met een
dolk: ofwel moet hij zelfmoord plegen, ofwel
moet hij de vossen om vergeving vragen en
die wonen aan het eind van de regenboog.
In De Perziktuin volgt een jongen een
meisje naar een perziktuin, die echter door
zijn ouders is omgehakt. De geesten van de
bomen zijn er echter nog en voeren hem,
nadat hij zijn spijt heeft betuigd, een prachtige dans op. De kostumes en de kleuren zijn
ook hier een niet te verwaarlozen onderdeel
van een poëtisch geheel, dat het geheim is
van deze grootmeester, die terecht begin
van dit jaar de Oscar kreeg voor zijn oeuvre
uit de handen van Steven Spielberg en
George Lucas, die ook deze film mogelijk
maakten, want het wordt steeds moeilijker
voor de oude man — hij is nu 80 — om geld
te vinden. Als je van iets moois houdt en wie
doet dat niet, moet je Dreams zien, het is de
inspanning waard.
Willem Sneer
WIJ - 18 MEI 1990

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 40
HORIZONTAAL
2 Kwaad maken omdat er geen zijn (6)
6 Boem, boem, boem' (14)
8 Die jongen zoekt spijkers op laag water
(7)
9 Verkouden dier (4)
10 Zou je kunnen oplopen tijdens al te
hartstochtelijk kussen (11)
12 Je zou kunnen denken dat zo iemand
steeds loopt, maar aan boord staat hij m
elk geval stil (10)
13 Gezellig en intiem (4)
14 De tegenstellingen zo toespitsen kan
riskante gevolgen hebben (11)
16 Als de neerslag erger wordt, kom je
hierin terecht (4)

VERTIKAAL
Scheldestad (10)
Zwak (5)
Kermislekkernij (4)
Vroeger waren het gevangenen die zo'n
deftig kostuum droegen (12)
Wentelt hij dikke boeken om en om'' (13)
Het wemelt van de insekten in dat woud
langs een spoorbaan m het Antwerpse
(11)
Machines om zacht spul mee te vervaardigen (8)
11 Dit wordt je zomaar ineens geschonken
(8)
15 Je bent met goed af als dit dier je
onderdak voor de nacht verschaft (3)

SATERDAG

Minister-dochter reed te snel
Dehaentje de voorste i
Drie miljard voor een Van Gogh

Amai, m'n oor!
Voorzitter Philips stapt op
Van der Klucht

OPLOSSING OPGAVE 39

„Orde van de Bedelzak"
Daar zal Schiltz blij mee zijn

Horizontaal: 2 lover, 4 triviaal, 6
achterbaks, 9 hondenkenner, 11 gerustgesteld, 15 tas, 16 Aken en Keulen

Strijd tegen vleesvlieg
Dient superkanon daarvoor'

Vertikaal' 1 verdienen, 2 Luik, 3
Vlaams, 5 schachten, 7 bavetten, 8
Knokke,10 naties, 12 Urk,13 lol, 14
pap

Deworme: harde aanpak...
van de kruipdieren'?
Met 17 tegelijk op Everest
Van Snick in de file
Beslag op eigendommen krant
Van Loontje komt om boontje

WINNAAR
OPGAVE 38

„Met verdragen Is het net als
met rozen en meisjes. Ze blijven
goed zolang het duurt."

Onze winnares van deze week komt uit
2310 Rijkevorsel Ze heet Beatrijs Torremans
en woont aan de Vlimmersebaan nr 3
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Ch. de Gaulle
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voorbeeld hoe hét moet < Zorgen we voldoende dat de anders-valiede bij ons VU-handelen steeds geïntegreerd i s ' Of parkeren we
onze aandacht voor hem om die bij het
gepaste ankermoment terug boven te halen'

OP DE
BARRIKADE
• Jan Deleu (Landegem), Jean-Mane De
roovere (Meise) en Eugeen Serkeyn (Vilvoorde)
drie namen tussen de zowat 1 200
volksnationalisten, die de Leuvense Aula
Maxima vulden op 13 mei, maar er valt meer
over hen te vertellen
Een goed stuk van hun leven zijn ze
afhankelijk-van-anderen Het zijn wat je
leest rolstoelpatienten i Maar hecht aan dat
woord „patient" voor hen geen ,,te zieke
betekenis" Alledne toonden ze een ijzersterke wil Ze gaan in teen al wat hen
omnngt snelheid van 't verkeer, trappen en
liften en zelfs tegen hun schroom Zij nemen
deel aan elk volksnationaal denken en leven
Nochtans kan Jan zich enkel uiten via een
duidplank, met hoekige gebaren en nietovereengekomen klanken Je moet hem met
vertederend benaderen — hij interpreteert
JOU beter dan jij hem Hetzelfde geldt met
Jean-Mane Die reed doorheen gans Vlaanderen om de ontoegankelijkheid van zoveel
gebouwen te bewijzen Én heb je Ward
Herbosch' stem gehoord bij de verdediging
van de amendementen ' Dit provincieraadslid uit Wommelgem weet wat het betekent
moeilijk te lopen Hij geeft ons permanent het

• Ik heb Jelle-van-Annemie gezien tussen
diezelfde 1 200 'n Lekker sproetig bazeke
uit Hekelgem En die twee dopkens van
Suzanne en Hugo, parmantig op de eerste
nj Kijkend naar die Koning-met-kepi Luisterend naar Jot-met-de-klak En echoend, achter in die grote aula, 't protesterend geschrei
van die zuigelingen die honger kregen Voor
Tine en Veerie, voor Pieter en Janneman
waren de videobeelden over Zwartberg te
groot en te hard voor hun vragende ogen En
Canne nam ze mee naar St -Donatuspark,
waar de eendjes op hun ritme dobberden
Kinderen horen ook thuis bij volwassenen
ZIJ horen, zien en voelen ons idealen Zij
dragen ze verder, als wij ze tenminste vertalen mét hen en voor hen Leven onze afdelingen voldoende in gezinsverband' Trekken
we samen er genoeg op uit in een voelknng
van oud en j o n g '
• José LOUIS Linazasoro uit Baskenland,

Neil Ferguson uit Schotland, Derwish Ferho
uit Koerdistan, Ah Islamay uit Kosovo, Mohammed Hassan uit Somalië, Dieter Pankert
uit Duits-Oost-Belgie, Bouke Troelstra uit
Fnesland, Henk Muller uit Nederland, Patrick Limontas uit Litouwen, Magdalena Vasile uit Roemenie, Mart Niklus uit Estland,
„ons mensen" uit Frans-Vlaanderen, Martine Dubuisson en Annick Hovine uit Wallonië
enz enz Zij keken en voelden Luisterden
ongelovig Lieten zich vertalen Begrepen en
vergeleken Ons 30e kongres een veelvoud
van de mensheid tussen wijk en wereld De
konfrontatie van hun identiteit met de onze
en omgekeerd' Zetten we de deur van ons
zelfstandig huis open om te beraadslagen
aan onze tafel hoe Europa, de wereld er
moet uitzien ' Of is iedereen die onze tongval
met deelt vreemd voor o n s '
Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretarts

NIEUWE ABONNEMENTEN SLAG
Vorige week werden heel wat wervers en nieuwe
WIJ-lezers gelukkig gemaakt met de prijzenregen
uitgedeeld na de wervingsaktie Ondertussen wordt
met stil gezeten door onze wervers Een nieuwe
abonnementenslag werd gestart en reeds 17 nieuwe WIJ lezers kwamen de rangen vervoegen Vol
gende arrondissementen waren reeds aktief Halle
Vilvoorde (4), Mechelen (2) Tongeren Maaseik (1)
Leuven (3) Gent-Eekio (3) Aalst (2) Antwerpen (2)

meen seKretariaat Er zal een oplossing gezocht
worden om de prijzen te bezorgen

HET
PARTIJBESTUUR
DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 14 mei j 1 heeft algemeen voorzitter Jaak
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers
Het Partijbestuur van de Volksunie evalueerde
tijdens haar vergadenng het VU kongres van Leu
ven Verder schonk het Partijbestuur aandacht aan
twee Europese problemen nl het stemrecht voor
Europeanen bij gemeenteraadsverkiezingen en de
rol van de regio's in Europa

VU-KONGRES
Het Partijbestuur bedankt de meer dan duizend
VU-leden die het afgetopen weekend het kongres in
Leuven hebben meegemaakt Deze massale opkomst en het grote entoesiasme zijn voor het
Partijbestuur het mooiste bewijs van de ongebroken kracht van de Volksunie Het Partijbestuur
dankt ook al de VU-leden die maandenlang van
kongreskommissie tot afdelingsbestuur inhoudelijk hebben meegewerkt aan het welslagen van dit
ideologisch kongres

STEMRECHT VOOR EUROPEANEN
De VU dnngt er bij de federale regering op aan
om deze week bijzonder attent te zijn i v m twee
Europese problemen die haar nauw aan het hart
liggen en die tijdens de komende dagen in een
belangrijke stroomversnelling zullen komen
Het betreft vooreerst de kwestie van het statuut
van EG-onderdanen bij gemeenteraadsverkiezingen waarover het VU-kongres gisteren het volgende heeft beslist
Het voorstel van de Europese kommissie tot
toekenning van aktief en passief stemrecht voor de
gemeenteraadsverkiezingen aan alle in Vlaanderen verblijvende Europese onderdanen moet voor
de Volksunie rekening houden met het Vlaamse
recht op het bestuur van onze gemeenten en
overheden — zoals dat het geval is in alle Europese
regio s — voor te behouden aan de eigen bevolking
Deze week wordt door de ministers van Buiten
landse Zaken informeel beslist over de dagorde '
van de aanstaande Euroraad waar het dossier op
Europees niveau zou kunnen behandeld worden
zonder dat de Belgische regering terzake een
standpunt heeft bepaald Dat kan natuurlijk met

ROL DER REGIO'S
Het tweede betreft de toekomstige rol der regio's
en die van Vlaanderen in het institutioneel kader
der Europese Gemeenschap Het Belgisch (')
memorandum van minister Eyskens dat reeds aan
de VU werd overhandigd beperkt de federale
subsidiariteit tot het Europese en nationale niveau
en vermeldt de rol der regio's met eens De VU wil
hierover klaarheid vanwege de nationale regering

Het woord en vooral de daad is nu aan de overige
arrondissementen om van start te gaan Ons streefdoel blijft 2 000 nieuwe lezers te werven

Voor geen van beide problemen kan de minister
van Buitenlandse Zaken of de Eerste Minister
posities innemen die met door de VU zouden
goedgekeurd zijn De Volksunie wil dat Vlaanderen
zou gerespekteerd worden en zij venivittigd de
gezagsdragers dat zij in deze belangrijke materie
met voor voldongen feiten wil geplaatst worden

De winnaars van de tombola, verbonden aan de
abonnementenslag, kunnen hun prijs afhalen op
het VU-sekretariaat Liefst vooraf even bellen met
Hilde De Leeuw 02/219 49 30 Winnaars die hun
prijs met kunnen afhalen sturen hun tombolabiljet,
vergezeld van hun telefoonnummer, naar het alge-
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KIJK,
VNOS OP DE BUIS
Dinsdag 22 mei om haittlen brengt VNOS
een uitgebreid verslag van het 30ste VU-l(ongres „Vrij Vlaanderen, Vrije mensen", op 12 en
13 mei te Leuven.
Dit massaal bijgewoonde kongres was om
meer dan één reden erg belangrijl<. De partij
keurde er een handvest voor de toekomst
goed, en vierde op de slotzitting haar 35-jarig
bestaan. Die feestelijk bijeenkomst werd geregisseerd door de internationaal bekende Vlaming uit Quebec, Hugo De Pot. Nieuw was o.m.
tiet gebruik van audiovisuele middelen, afgewisseld met optredens van zang en cabaret.
Verder in dit VNOS-programma een portret
van volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers.
Dé man an de parlementaire onderzoekskommissie inzake het banditisme en het terronsme.
Met „Securitas Belgica " gluurt VNOS achter de schermen van het politieapparaat.
Dinsdag 22 mei omstreeks 21 u.30 op BRT 2:
kijken naar VNOS!

MIGRATIE EN
MIGRANTEN
Brussel kende gedurende de jongste decennia
een snelle wijziging van haar populatie. De aanwezigheid van ,,migranten" heeft duidelijk een invloed
op de levensgewoonten en -stijl van de Brusselaars.
Hierom vraagt het Vlaams Komitee voor Brussel
in haar kollokwwm ,,Migratie en migranten" twee
beleidsverantwoordelijken om hun ervaring inzake
het migrantenbeleid.
Bedoeling is zeker geen diskussie uit te lokken
maar de vragen die de Brusselse Vlaming zich stelt
te toetsen aan het standpunt van de overheid.
Dit zeer gevoelig ondenwerp, voornamelijk voor
de Brusselse Vlamingen, meer nog dan voor andere hoofdstedelingen, dient dringend opgelost.
,,Migratie en migranten" vindt plaats in het KBauditorium 'T Serclaes, Warmoesberg 24-26 te
Brussel, op maandag 28 mei om 20 uur.

PROGRAMMA
19U.30: onthaal
20u.: referaat door mevr. Paula D'Hondt, Koninklijke Kommissaris voor het migrantenbeleid.
20U.45; referaat door Vic Anciaux, staatssekretaris voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
21 u.30: rondvraag door Jos Bouveroux, moderator.
22u.' receptie.

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING
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HEEL DANKBAAR
VOOR JEF LARIDONS
LEVEN
("Diksmuide 4 jan. 1937 — t Brugge 8 mei 1990)
Op de vredesdag 8 mei 1990 ging Jef Laridon uit
De Panne van ons heen.
Midden in zijn Leuvense studieperiode leerde ik
hem kennen... al kaarten verkopend voor onze
Chiro-avond. Het klikte tussen ons van in het begin.
Jef, de zoon van een Diksmuidse bakker, opgegroeid tussen 8 kinderen, voelde ons volk aan. Het
was een nijvere man, dat had hij van thuis meegekregen. Wi) kenden bij ons een gelijkaardige gezinstoestand. En in de KSA en in het KVHV leerde
hij organiseren en zijn idealisme daadwerkelijk
uitbouwen.
Onze werkgemeenschap Nieuw Vlaanderen zou
er wel bij varen. Eens uit Leuven weg, hielden wij
immers kontakt en zo groeide onze werkgroep. Elie
Balduck (Zonnebeke), Danny de Cuyper (Hallaar),
Karel de Goeyse (Leuven), pater Renaat de Muyt
(Leuven), Walter Luyten (Berlaard), Hugo Peelers
(Nijlen), Joris Raymaekers (Kessel-Lo), Joos Bomers (St.-Katelijne-Waver), Paul Vanden Dorpe
(Kortenberg). Uit dit „verbond van spontane moed"
groeide het drieluik: „de „Westpockets" (9 verschenen dokumentatiebundels over de Vlaamse
Beweging), de Vereniging van Vlaamse Leerkrachten (VVL) en het Heelnederlands vormingsschrift
,,Nieuw Vlaanderen". Maurits Coppieters schreef
hiervoor de beginselverklaring. Samen met Jef
bezochten we met heel de ploeg vele Vlaamse
vooraanstaanden. En ook in die tijd werd er getwijfeld!
Een jongerentijdschrift opzetten leek velen met
haalbaar. In het Franciskanenklooster te Leuven
vonden we een onderkomen. En Jef zorgde voor
een stevige financiële onderbouw, vanuit de opbrengst van de Westpockets-verkoop. Zijn boekhouding klopte tot op de frank na. Hij was letterlijk
voor die periode onvervangbaar. En toen ontmoette
hij Liliane Croo. Zij werd niet alleen ,,zijn beste
vrouw", maar ook zijn beste medewerkster. Samen
met Jef rekende ze, verzond ze, telefoneerde ze...
Hoeveel uren, hoeveel kilometer rotsten zij in
Vlaanderen rond? En ,,zat" de redaktie en het
drukken m Brabant, bij ons thuis en bij de onvergeetbare Frans Vanderpoorten in Kessel-Lo — het
beheer huisde in West-Vlaanderen: bij Jef en
Liliane met Carlos van Louwe, dikwijls als gastheer.
Onze jaarbijeenkomsten werden door Jef tot op de
punten en komma's voorbereid, net als onze jaarlijkse verkooptochten. Jefs beheer hield het blad
recht Het groeide uit met méér dan 6.000 abonnees in Vlaanderen en in Nederland. Nooit zat er
verlies op, wat uitzonderlijk is in de Vlaamse

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN
tel. 02/360.20.40
Kantooruren: 9-12-15-18 (zaterdag: 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn
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Beweging! Jefs grote ambitie was: te bevrijden
door te informeren over de waarheid. En daar
slaagde hij ook in.
Hiervoor zijn we hem dankbaar. Voor mij ligt ons
eerste nummer, oktober 1967! Jef was zo blij met
Paul Vanden Dorpe's schutbladzijde. Zij weerspiegelde ,,zijn IJzertoren". Op zijn herdenkingsprentje
lezen we: ,,En zoals een toren vertelt én getuigt én
uitnodigt uit de vlakte op te stijgen, zo was ook zijn
woord: opwekkend, minzaam, nooit moe, kinderen
en jonge mensen ontroerend genegen." 29 jaar
zou hij les geven als klassikus, in De Panne, aan
het Immaculatagesticht. Met overtuigende zeggingskracht en grote zin voor logisch denken gaf hij
schoonheid door — „Met de verworvenheden van
de traditie en met het verlangen om steeds plaats te
maken voor de Schepper", zoals zijn direkteur
Pylyser getuigde. Te plots ging hij weg van de
graankorrel. Op paaszaterdag deed zijn goed,
groot hart even pijn. Het zal wel overgaan, zo dacht
hij. Ik heb wat te zwaar gewerkt in de tuin... Nee, hij
ging niet naar de dokter. Jef was allesbehalve
kleinzielig. Dan voelde hij zich broos worden. Zijn
laatste gang ging van De Panne, naar Veurne, naar
Brugge. Hij zou zijn geliefde Westhoek met meer
terugzien. Maar zijn geest blijft bij ons. Marijke
Devolder, zijn kollega, vertolkte het met Bach zo
mooi in volle sopraantinten. Een bomvolle St.Pieterskerk luisterde bewogen toe. Jefs neef, mgr.
Alfons Laridon, ging voor.
Met Walter Luyten, Jaak Vandemeulebroucke,
Carlos van Louwe en een aantal VU-ers stonden we
verweesd tussen de velen. Liliane wensen we veel
sterkte toe. Mogen Els en Lieve in het spoor van
hun vader dezelfde grote levensdroom koesteren.
Aan moeder Laridon, de broers en de zussen,
maken we onze gevoelens van danknaarheid voor
Jefs leven over. Zijn naam blijve in ons gegrift.
Willy Kuijpers,
algemeen sekretaris

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

UIT DE REGIO
itiii*'

MEI
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21 BLANKENBERGE: Maandelijkse koffietafel
van WVG-Blankenberge, met spreekbeurt door
Lus Desramauldt. Kostprijs: 75 fr.
21 lEPER: Naar Noord-Frankrijk met W l : Glasfabriek Crista! d'Arques, Bokhaus van Eperleques.
Vertrek 13u. stipt Nieuwerck. 350 fr. p.p. inscfirijven en info: 057/20.24.68.
21 IZEGEM: Zaal Oud Stadfiuis, 15u.: voordracht
over de staatshervorming door P. Ruysschaert
Org.: VVVG-lzegem
25 BRUGGE-KERN: Kaartavond in „De Diligentie", Hoogstraat 5 te Brugge. Vanaf 19u.30. Inleg
80 fr., te winnen: kaas en/of wijn. Ook tombola.
Kaarten op het sekretariaat (050/33.80.43, na
18u.).
26 lEPER: Keltenroute met W l , archeologisch
wandelpad om en rond Kemmelberg. Met eigen
wagen naar Labyrint, Dries 29 te Kemmel. Vertrek
wandeling: 14u.30. Om 17u.30 koffietafel. 375
fr.p.p., 200 fr. -12j. Org.: W l .
JUNI
6 BLANKENBERGE: Eendagsuitstap naar Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke met
autocar. Vertrek 9u. stipt. Aankomst 9u.45. Info en
inschrijvingen bij Miei of Vic aan 620 fr. p.p. (rondrit
+ middagmaal + showprogramma met Will Tura).
Org.: WVG-Blankenberge.

VU-WINGENE OPENT
DIENSTENCENTRUM
De VU-Wingene opent een dienstencentrum aan
de Markt 1, in de gemeente. Vrijdag 18 mei zal
minister van Ontwikkelingssamenwerking André
Geens het traditionele lint knippen. Zaterdag 19 en
zondag 20 mei worden de deuren opengezet voor
iedereen.
Het dienstencentrum omvat in de eerste plaats
een café-tearoom „Pallieter" Daarnaast omvat het
gebouw een lokaal voor het Westvlaams Ziekenfonds West-Flandria. Op de bovenverdieping zal de
VU-afdeling Wingene het sekretariaat vestigen. Het
kompleks wordt uitgebaat in eigen beheer.

DEBATKLUB
TE BRUGGE
Met logistieke steun van de vzw Informativa
wordt gewerkt aan de oprichting in het ontmoetingscentrum ,,De Gulden Spoor" van een feitelijke
vereniging, die het debat over Brugse Mensen en
Brugse Toestanden tot kunst wil verheffen. De
vereniging wil een maatschappelijke en kulturele
impakt hebben op het sociale leven in Brugge door
spreekbuis te zijn van wat leeft in Brugge.
De voorstelling van deze vereniging, die politiek
en sociaal ongebonden zal optreden, zal gebeuren
in de loop van de maand september.

Het Barrikadenplein met het Algemeen VU-sekretariaat wordt nog steeds druk bezocht.
De afdelingen uit Zonhoven, Maaseik en Zoersel kwamen kennismaken met de VUthuishaven.
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Voorafgaand aan deze eigenlijke start, worden
een tweetal debatavonden gepland, aldus kan
opnieuw de traditie van het intellektuele debat
gevestigd worden en wordt De Gulden Spoor hét
ontmoetingscentrum van Brugge.
Wie wil meewerken richt zich tot De Gulden
Spoor, 't Zand 22 te Brugge, 050/34.30.82 ten
name van Johan Brauwers of Frans Alpaert.
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BRABANT

VOmSUNIE

MEI
25 LENNIK: Kultureel Weekend te Lennik. Met
kunst- en hobbytentoonstelling op 25,26 en 26 mei.
in de gemeentelijke Sporthal, waar ook deelname
van het Pajottenlands Jongerencentrum.
27 GAASBEEK: Rommel- en Antiekmarkt, Kerkplein Gaasbeek. Info 02/532.01.72.

JUNI
1 KORTENBERG; Hugo Coveliers: „De man die
de kat de bel aanbond". Om 20u. in het Gemeentecentrum, Leuvensesteenweg 202. Org.: VU-Kortenberg.
2 VOSSEM: 20ste VU-bal in zaal Edelweiss,
Vossemberg te Vossem. Deuren 20u. Iedereen
welkom. Org.: VU-Vossem.
14 LENNIK: Om 20u. in Huize Zwartenbroek,
Zwartenbroekstraat 127: Adoptie. Org.: Fed. Aut.
Centra voor Welzijnszorg.

in 't hart van Brussel
2 j u n i 1 9 9 0 o m 1 9 . 3 0 u.
Ancienne Belgique, Steenstraat, 1000 Brussel

UITSLAG
TOMBOLA
HEKELGEM
Hier de uitslag van „Wie is wie op de oude
foto's?"-tombola van het VU-eetmaal van 5 en 6
mei '90.
Er waren 24 juiste antvwxjrden in de bus.
1ste prijs: Radio-cassettespeler: Maurits De Pot,
Hekelgem (29 juiste antw.)

fouseaa^

2de sprijs: Gratis week Uoret de Mar (Spanje):
Karel Van Den Houte, Mollem (31 )uiste antw.).
3e prijs: Gratis week Opatija (Joegoslavië): Liesbeth Lelie, Hekelgem (34 juiste antw.).
4e prijs: Gratis week Lloret de Mar (Spanje):
Nora Tommelein, Vilvoorde (14 juiste ant.)

Discobar CELEBRATION - grote zaal gelijkvloers
Strijkersensemble PARISIANA - kleine zaal l^'e verd.
INKOM: 300 BF

Winnende nummers van de eetkaarten:
18-41-69-81-84-105-129-145161 - 186 - 199 - 209 - 237 - 251 - 266 272 - 294 - 301 - 335 - 359 - 389 - 393 400 — 437 — 443 — 479 — 493 - 506 — 537 —
543 _ 581 - 603 - 621 - 655 - 690 - 721 734 - 755 - 774 - 799 - 807 - 832 - 846 859 - 881 - 911 - 937 - 955 - 988 - 999.
Al deze prijzen kunnen afgehaald worden op
volgend adres vóór 30 juni 1990: Jan Van Goethem, Bellestraat 84, 1790 Affligem (Hekelgem),
tel. 053/66.12.35.

Kaartenverkoop: in de Ancienne Belgique
• alle werkdagen - vanaf 2 mei 1990
• op zaterdag 2 juni vanaf 16 uur

Verantwootdclijk uilgever Vic Anciaux. Louizalaan 106, 1050 Brussel

ADVERTENTIE

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 21-jarige jongeman wenst betrekking ten westen van Brussel. Opleiding: Hoger
Sekundair „Bouwtechnieken". Legerdienst beëindigd. Aktueel tijdelijke betrekking in gemeentelijke
dienst. Voor inlichtingen zich wenden tot senator
dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.
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Algemene hout- en platenhandel
Schaverij

N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT

AFD. NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel.: 053-66.83.86
AFD.; OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114

1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN

Tel.: 054-33.17.51
054-33.11.49
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Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

UIT DE REGIO

OOST-VLAANDEREN
MEI

'

• -

18 SLEIDINGE: Informatie-avond „Verslag van
de steun „Van volk tot volk" aan Roemenië. Om
20u. in taverne De Boemeltrein, zaal „Spoor 2"
(oud station), Weststraat 131. Iedereen welkom.
Org.: Vrienden van het Vlaams Huis-Sleidinge.
19 LAARNE-KALKEN: Grote salamikaarting in
Café Sparrenfiof, Heirvsreg. Vanaf 18u. Series 'an 4
man. Inleg 50 fr. Per serie 2 salami's van Ohy. 400
gr. Ook om 20/5 van 9 tot 13u. Org.: VU-;.aarneKalken.
19 SINT-PAUWELS: Dienstbetoon invullen belastingsformulier. Bij Robert Hoelebrtodt, Wijnstraat 46, tel. 03/776.89.30. Org.: VU-Sint-GillisWaas.
20 GENT: Lentewandeling in de Bourgoyen-Ossemeersen. Afspraak: 14u. aan de Molen, aan de
M. Gandhistraat (achter Rooigemzwembad). Leiding Herwig Blockx. Info: 091/24.11.13toestel 248
vragen naar Inge Onderbeke. Oig.: Vlanajo vzw.
21 GENT: EHBO-kursus „Baby". Om 20u. in
Verbond Neutrale Mutualiteiten, Coupure Links
103, vergaderzaal 1e verdieping (091/24.11.13).
Voor moeders uit het Gentse met een baby van O tot
24 maanden. Org.: Vlanajo O.VI.
23 BUGGENHOUT: Om iyu.30 in Rerum Novarum, Kerkstraat 123, ,,Fra'is-Vlaanderen of de
Franse Westhoek" door Giv Demey. Met diareportage. Inkom gratis. Org.: viaamse Kring-Buggenhout.
25 SINT-LIEVENS-ESSE: 5de Kaas-, W'jn-, Bieren Maatjesavond. Vanaf 20u. in zaal Sint-Lievenskring. Eregasten: Hugo Coveliers, André Geens,
Jan Caudron en Bob Van Hooland. Muziek: Zakdoek. Org.: VU-Herzele-Zuid.
26 SINT-GILLIS-WAAS: Dienstbetoon invullen
belastingsformulier. Bij Romain De Grave, Eeckbergstraat 20, tel. 03/770.70.62. Org.: VU-SintGillis-Waas.
26 SCHOONAARDE: Invullen belastingsaangiften ten huize van gemeenteraadslid Herman Van
Den Abbeele, Losweg 11, tel. 42.35.49. Van 9 tot
llu.30.
26 GENT: NTG brengt „Rosalie Niemand" in
Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26, om 20u. Deuren vanaf 19u. Iedereen welkom. Kaarten 200 fr
tel. 091/26.63.53 Leden VU-Brugsepoort: gratis
kaarten. Aansluitend getuigenis door Willy Kuijpers. Org.: VU-Gent-Brugsepoort.
29 WONDELGEM: Frans Baert over de staatshervorming in zaal De Nachtegaal, Westergemstraat 96 Aanvang: 20u. inkom gratis. Org.: VUWondelgem.
JUNI
4 ZELE: VU-Zele gaat op daguitstap naar Fr.Vlaanderen o.l.v. Walter Luyten. Vertrek 7u.30.
Bezoek aan Belle (stadhuis), Godewaersvelde,
Casselberg, Waten en Westouter (avondmaal). Info
en inschrijven: 052/44.49.83.

Kostuums naar maat.

Na de akademische zitting samen op de foto. Glunderende gezichten voor een
drievoudig jubileum!
(gvw)

ZEELSE VU VIERDE
DRIEVOUDIG JUBILEUM
De Zeelse Volksunie-afdeling viert dit jaar haar
25-jarig bestaan. Een zilveren jubileum dus, dat
echter tegelijk gekoppeld is aan nog twee andere
jubileumvieringen. Al twintig jaar immers wordt het
gemeentebestuur van Zele waargenomen door
koalities waarin de Volksunie, onder de naam
Zeelse Belangen, de hoofdrol vertolkt. Twintig jaar
in het gemeentebestuur, en ook twintig jaar waarnemen van het burgemeesterschap in Zele. Een
unikum.
Bovendien wordt het burgemeesterschap nu al
tien jaar waargenomen door Jozef De Bruyne. Bij
de jongste gemeenteraadsverkiezingen haalde
deze populaire burgervader bijna één derde van
alle uitgebrachte stemmen Hoeft het dan ook te
verwonderen, dat er op zaterdag 5 mei heel wat
redenen tot vieren waren voor de partij-afdeling?
Niets werd onverlet gelaten om er een waar, en
vooral waardig feest van te maken.
Eerst werd een eucharistieviering gehouden, ter
nagedachtenis van de overleden leden. Onder
deze leden denken we vooral aan Avil Geerinck, de
voorganger van Jozef De Bruyne als burgemeester,
die begin jaren '70 ook op nationaal vlak bekendheid verwierf als lid van de Kamer en de Senaat;
tevens aan Theofiel Nies, die de allereerste
OCMW-voorzitter was, die de Volksunie in Vlaanderen leverde.

een groots bouwprojekt voor sociale woningen, een
OCMW dat een waar centrum is voor maatschappelijke dienstverlening, en de uitbouw van een
industriezone van nationaal belang.
Jozef De Bruyne is geen man van ronkende
woorden of holle slogans, maar wél één van de
daad, die een direkte en hechte band heeft met zijn
bevolking, zo formuleerde Willy Kuijpers het. Hij
vergeleek de positie van de Volksunie in Zele met
de huidige situatie in de meeste Oostbloklanden,
waar eveneens besturen aan het bewind zijn gekomen die gemandateerd werden door de meerderheid van het volk, en besturen ten bate van het
ganse volk. Een vleiende parallel, die echter toch
heel wat waarheid bevat. De opeenvolgende verkiezingsoverwinningen bewijzen dat genoeg in
Zele.
Slotspreker minister Sauwens vestigde de aandacht op de derde faze van de staatshervorming,
en het belang daarbij voor de gemeenten Hij riep
tevens op tot deelname aan de betoging in Brussel,
die de volgende dag is georganiseerd en waar
vanzelfsprekend de VU-Zele met een uitgebreide
delegatie o.l.v. de burgemeester aanwezig was.
Maar eerst was er nog, na de akademische
zitting, het tiende Bal van de Burgemeester te
vieren. Feesten en dansen dus, met optredens van
Danny en Conny Fabri. Het is een pracht van een
dnevoudig jubileum geworden!

De akademische zitting in het gemeentehuis
werd bijgewoond door tal van personaliteiten van
de Volksunie. Aanwezig waren o.m. minister van
Openbare Werken en Verkeer Johan Sauwens,
partijsekretaris Willy Kuijpers en senator Walter
Peeters, naast natuurlijk burgemeester De Bruyne
en zijn naaste familie, arrondissementeel én lokaal
partijvoorzitter Jan Strynkx, enz.
Jan Strynckx voerde het openingswoord. Hij gaf
een uitgebreide historiek weer van de partij-afdeling, van de stichting in 1965 tot nu.
Burgemeester De Bruyne lichtte in zijn toespraak
voornamelijk de figuur toe van zijn voorganger Avil
Geennck, en wees daarbij op de talrijke realisaties,
die onder zijn bestuur werden opgestart, en die
werden en worden afgewerkt: een waterzuiveringsstation en totaal rioleringsplan voor de gemeente.
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Dirk Blancquaert

-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEIVI

091/60.13.37
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VU BLIJ MET
HEROPENING
JEUGDHUIS
TROELANT TE SINAAI
Te Sinaai, een deelgemeente van Sint-Niklaas,
werd jeugdhuis Troelant feestelijk heropend. Het
jeugdhuis is gehuisvest in een sladseigendom, die
grondig vernieuwd werd. De renovatie kostte meer
dan twee miljoen fr.
Een goede huisvesting van de jeugdorganisaties
IS een van de hoekstenen waarop de Sint-Niklase
SP-VU-PVV-koalitie haar jeugdwelzijnsbeleid wil
bouwen. De heropening van Troelant kadert in dit
beleid. Voor het aantreden van het nieuwe stadsbestuur was er onzekerheid gerezen over het al dan
niet voortbestaan van het jeugdhuis. Troelant had
in de zomer 1986 zijn deuren gesloten. De besprekingen met het stadsbestuur over de renovatie van
het gebouw verliepen echter stroef.
Bij de vorming van de SP-VU-PVV-koalitie werd
het dossier Troelant door de VU onmiddellijk op
tafel gegooid. De VU kreeg het departement jeugd
toegewezen. VU-jeugdschepen Nelly Maes en gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter, advizeur •
voor jeugdbeleid, zorgden ervoor dat er spoed werd
gezet achter de heropening van Troelant.

OPEN WERKING
Het IS de bedoeling dat Troelant (opnieuw) een
ontmoetingsplaats voor alle Sinaaise jongeren
wordt. Twee weken na de heropening lijkt het
jeugdhuis ook in dit opzet te lukken. Er werden al
ruim 320 leden ingeschreven. Ook de leiding van
de jeugdbewegingen heeft de weg naar Troelant
gevonden en werkt aktief mee Dit is een van de
redenen waarom de gemeenteraad besliste het
gebouw tegen een simbolische frank per jaar te
verhuren aan het jeugdhuis
De CVP-oppositie bekritiseerde de huurprijs. Zij
vindt dat een diskriminatie van andere verenigingen VU-gemeenteraadslid Dehandschutter ziet
het anders- „De jongeren die Troelant schragen,
zijn meestal ook werkzaam in de Sinaaise jeugdbewegingen. Het lijkt onverantwoord hun ekstra-inzet
te belasten door hen tot een bijkomende financiële
mobilisatie te dwingen."

Drie blije gezichten bij de heropening van Troelant: gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter, schepen Maes en voorzitter Poppe van het jeugdhuis.

ROEMENIETOMBOLA TE LOCHRISTIE
Hier de uitslag van de Roemenië-tombola voor
een weeshuis in Brasov, ingericht door dr. J.
Goossenaertsknng-Lochristi.
Ie prijs- Antieke camee: nr. 2.200, res.nr 2.831
2e prijs: Reinaertbeeld (Firmin De Vos)- nr. 3.694,
res.nr. 2.015
3e prijs: Lino-snede (M. Bayens): nr 3.237, res.
nr 2 521
4e prijs- Indische miniatuur: nr. 2.334, res. nr

2 121
5e prijs- Zeefdruk: nr. 3.083, res.nr. 3.014

6e prijs- Mistlampen: nr. 3.119, res.nr. 2.567
7e prijs: Waardebons: nr. 2.347, res.nr. 2.450
8e prijs: 1 fles whisky: nr. 2.123, res. nr. 2.335
9e prijs: 1 kruik genever: nr. 3 767, res.nr. 2.393
10e prijs: 1 fles vodka: nr. 3.153, res. nr. 3 985
Van de 11 e tot de 20e prijs: 3.818 — 2 536 —
2.120 - 3.548 - 2.265 - 2.537 - 2.712 2 . 0 5 4 - 3 . 9 2 0 - 2 010.
Prijzen afhalen: Julien Vervaet,
Antwersesteenweg 101, Lochristi.

VU-EVERGEM 20 JAAR
Tijdens de sfeervolle akademische zitting, aaneengepraat door gemeenteraadslid Lieve Grypdonck, werd eerst door voorzitter Marcel Neyt een
korte historische schets gegeven van VolksunieEvergem, dat vanuit twee richtingen ontstond Een
eerste impuls kwam vanuit VU-Wondelgem, waar
o m. Lucien Despnet zich inspande om ook Evergem te betrekken in hun aktiviteiten. Anderzijds
werd vanuit het VU-arrondissementsbestuur aan
Paul Van Grembergen de opdracht gegeven om
enkele mensen in Evergem te ,,bezoeken" De
voorzitter benadrukte nog eens dat de VU-mandatarissen in (Groot-)Evergem met aan platvloerse
oppositiepolitiek doen, maar in de loop van de jaren
honderden positieve voorstellen en bijdragen deden in de gemeenteraad. Als recente voorbeelden
haalde hij de problematiek aan van de verkeerslichten bij de rechttrekking van de nieuwe RW 456. VUEvergem waren de eersten om zich met degelijk
bewijsmateriaal aan te bieden op het kabinet van
de minister van Openbare Werken en Verkeer om

WIJ -

18 MEI 1990

er de oorspronkelijke geweigerde verkeerslichten
te vragen. De werken hiervoor zijn intussen gestart.

HULDE
Als voorbeeld van de internationale interesse
werd de recente Roemenië-aktie aangehaald.
Tot slot wees de voorzitter erop dat de Volksunie
steeds bereid is tot samenwerking met de meerderheid indien daarvoor het nodige respekt en bereidwilligheid zou bestaan. Hierna werd mevr. Rosa
Neyt-Douterloigne, weduwe van de overleden medestichter-voorzitter Antoon Neyt, gehuldigd en in
de bloemen gezet
Burgemeester Luc Van Parys had het in zijn
toespraak over de werking van de gemeente waarbij het op heden met meer mogelijk is om zonder
toekomstgerichte beleidsvisie te besturen.

DOORGAAN
Gemeenschapsminister van Openbare Werken

46

en Verkeer Johan Sauwens had het op zijn beurt
over de ekspansie van Evergem en de Gentse
regio. I.v.m. de kluizendokken kon de minister
meedelen dat die er zeker komen, maar met ten
koste van grenskorrekties met Evergem, zoals dat
door Gent voorgesteld wordt.
Verder wees de minister erop dat de taak van de
VU zeker nog met ten einde is. Na de derde faze
van de staatshervorming moet er zeker nog een
vierde faze komen die nóg verder gaat in het
federaliseringsproces...
Na afloop van deze akademische zitting werd
aan de aanwezigen een receptie aangeboden,
waarna het gezelschap aan tafel ging voor de
feestmaaltijd. Het was volksvertegenwoordiger
Paul Van Grembergen die er de tafelrede uitsprak,
waarbij hij nog eens veel namen in herinnering
bracht en waarbij hij iedereen de nodige moed en
vlijt toewenste voor de volgende 20 jaar.
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LITERAIR APERITIEF
TE GENT
Op zondag 20 mei a s gaat m Vlaams Kultureel
Centrum Roeland te Gent een literair aperitief door
Hugo Van der Cruyssen brengt er een keuze van
teksten uit het werk van een 25-tal Vlaamse vrouwelijke auteurs
Hugo Van der Cruysse „De inspiratie tot het
samenstellen van dit programma kwam van mevrouw Line Lambert (wed J L De Belder), die met
haar „Literaire Tafel" de vrouw en de muze samenbrengt
Hoe kan men de diversiteit van namen, en wat ze
allemaal te zeggen hebben, gevat onderbrengen''
'k Dacht eerst aan ,,Alles wat zij noemen wil" Maar
de dichteres kwam me tegemoet waar zij schrijft
„Het onzegbare is met te stuiten"
Poëzie IS wellicht onze meest intieme gedachte
of wens, of de prille aarzeling van de preveling
En IS poëzie wat anders dan het onzegbare
zegbaar maken'"
De lezing begint om 11u stipt Toegang 200 fr,
aperitief inbegrepen Ook op zondag 27 mei, zelfde
uur, zelfde zaal (Korte Kruisstraat 3, Gent)

VUJO GROOT
ANTWERPEN
HERLEEFT
De VUJO Groot-Antwerpen is met hernieuwde
moed gestart De doop werd gevierd met een
plakaktie ter voorbereiding van de 6 mei-betoging
Dit was de eerste aktie opgezet door het nieuwe
bestuur Als voorzitter fungeert Philippe Angelme
en hij wordt bijgestaan door Gerd Crick, Enwin
Meulepas, Philip Maenhout, Danny Maes, Cnstophe Angelme, Enk Van den Broeck, Rene Van de
Langenbergh, Danny Verstappen

WANDELZOEKTOCHT
TE KONTICHWAARLOOS
Op 20 mei a s organiseert de Vlaamse Knng
Kontich haar eerste wandelzocht

86 LIEDERAVOND
TE EDEGEM
Op 28 april j I ging te Edegem de 8e liederavond
„Kom zing met mij" door

Er wordt vertrokken aan cafe D'Ekster, Ooststatiestraat 1 te Kontich tussen 12 en 13 uur Sluiting
van de aankomst is voorzien om 17u
De deelname per persoon is slechts 50 fr
De bekendmaking van de oplossingen en de
prijsuitreiking gaat door vanaf 18 uur
Er zijn waardevolle prijzen te winnen'

Gust Teugels zong ,,Wat er echt met werd
vergeten is het zelfgezongen lied Daaraan kan ons
volk zich meten met Europa in 't verschiet Samenzingen geeft toch vleugels aan het hart van jou en
mij, zing dan maar met losse teugels, zingen maakt
ons groot en blij "

NAARDE

Het was een prachtavond met een oven/olie zaal
en een publiek van wel vier geslachten Men zong
zo goed dat Gust er zelf van ,,gepakt" was

EXPRESSIONISTEN

Bert Peleman werd nog maar eens gevierd voor
zijn 75 jaar
Het schoolkoor en muziekensemble van Edegem
kreeg de gelegenheid te tonen wat ze intens
ingestudeerd hadden
En Connie Neefs was ,,klasse" — Er is een lied
dat ik wil zingen over dit Vlaanderen van mij
Het was een avond die nog lang zal naklinken in
Edegem en omstreken

ADVERTENTIE

O.C.M.W. Borsbeek
vacante plaats
— één betrekking van
schoonmaakster/maker
lokalen OCMW 6u/week
Kandidaturen indienen voor 1 juni
1990
Nadere gegevens te bekomen op het
secretariaat van het O C M W Borsbeek, Jan Frans Stijnenlei 8a te 2210
Borsbeek, tel 03/322 05 44 tussen 9u
en 12u

Vakbel organiseerde een namiddag over , Het
Vlaams Expressionisme m Europese kontext" die
een vloed van inschrijvingen veroorzaakte Wegens de grote belangstelling richt Vakbel op zaterdag 26 mei een tweede namiddag in

ANTWERPEN
MEI
18 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u 30 m Kapellekeshoef Jo Belmans laat de Vlaams-nationale
strijd herleven in de Kempen na WO II Org SMFKempen
19 EDEGEM: In Drie Eiken om 20u Laatste
kaartavond van seizoen Inschrijven op voorhand.
Org VNSE
19 RIJKEVORSEL: Van 10 tot 11u30 en van
13u 30 tot 16u invullen belastingsaangiften door
VU-Rijkevorsel-Merksplas in cafe Duivenlokaal te
Sint-Jozef
19 WOMMELGEM: Barbeque en volksspelenrallye in de hovingen van de fam Herbosch Om 14u
Inschnjven (250 fr p p ) bij bestuurleden van KK
Jan Puimege en Reisklub Tyrol of op nr 353 37 76
20 KONTICH: 1ste wandelzoektocht van Vlaamse Kring Kontich Vertrek cafe D'Ekster, Ooststatiestraat 1, tussen 12 en 13u Sluiting aankomst 17u
Deelname 50 fr p p/per deelname
20 BOECHOUT: Politiek praatcafe Van 10u30
tot 13u in cafe Het Hoefijzer Org VU-BoechoutVremde
21 KALMTHOUT: Markante Vrouwenwandeling
in Antwerpen o I v gids Verzamelen Grote Markt
Antwerpen-Brabo om 18u 45 Inschrijven door betaling van 50 fr (leden) of 100 fr (met-leden) voor
18 mei Maks 25 deelnemers Org FVV-Kalmthout
22 BERCHEM: Naar gent met (=VV-Berchem voor
bezoek aan tentoonstelling ,,De invloed van de
Vlaamse expressionisten" Vertrek trein Berchemstalie 8u 30 Verdere gegevens op vergadering van
16/5
24 RIJKEVORSEL: Van 18 tot 21u invullen
belastingsaangiften door VU-Rijkevorsel-Merksplas in cafe Hangijzer te Rijkevorsel

JUNI
1 ANTWERPEN: 11e Pinstertornooi van 1 t m 4
juni op terrein Sparta-B, R Orientstraat (Anna
Bijnaspad) Info V K VLaams Huis

13u45 samenkomst in de inkomhal van het
Museum voor Schone Kunsten

2 SINT-JOZEF: Van 10 tot 11u 30 en van 13u 30
tot 16u invullen belastingsaangiften door VURijkevorsel-Merksplas m cafe Duivenlokaal, SintJozef
J VREMDE: Politiek praatcafe in cafe De Pelikaan van lOu 30 tot 13u Org VU-BoechoutVremde

14u voordracht over, ,Het Vlaams Expressionisme in Europese Kontext" door kunstkritikus Jan
D'Haese

6 SINT-JOZEF: Van 18 tot 21 u invullen belastingsaangiften door VU-Rijkevorsel-Merksplas in
Cafe Duivenlokaal Sint-Jozef

15u —16u 45 rondleiding in de tentoonstelling
door kunstkritikus Jan D'Haese

8 SCHOTEN: Een brede
dracht door Enwin De Boel
Centrum, Kasteel Schoten
VTB en KC Schoten Inkom
Niet-leden 150 fr

Het programma luidt als volgt

16u 45 — 17u 15 nabeschouwingen met mogelijkheid tot het stellen van vragen
Wie belangstelling heeft kan tot maandag 21 mei
telefonisch inschrijven bij Vakbel t a v Jean-Pierre
Roosen,tel 091/23 01 36(24u op24u) Het aantal
inschrijvingen is beperk tot 30 deelnemers
De deelnameprijs bedraagt 250 fr (voordracht,
toegang rondleiding en dokumentatiemap inbegrepen), te storten op het rekeningnummer 0682012781-58 t n v Vakbel, Limburgstraat 90, 9000
Gent (ref Expr 26 mei)
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kijk op Zweden VoorOm 20u in Kultureel
Org FVV Schoten,
100 fr (FVV-VTB-CC)

10 LIER: Wandelzoektocht door Lier Inschrijven
vanaf 13u 30 tot 14u 30 in het VNC Berlarij te Lier
Per inschrijvingsformulier 100 fr Iedereen heeft
prijs zelfs de laatsten Daarna mogelijkheid broodjes aan 30 fr Info 480 96 42 Org FVV-LierKomngshooikt
11 KALMTHOUT: Kleurenanalyse van je kleding
Om 20u in De Raaf, Withoeflei, Heide Org FVVKalmthout
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LEPEL & VORK
RESTAURANT

Herberg Viking
Specialiteit; VLEESFONDUE
Salade + 5 sausjes.
Grillade: RIbstuk aan 't been
„ABERDEEN"
(van superieure
Schotse kwaliteit)
Stenedorpstraat 23
8400 OOSTENDE
059/70.34.17

Dinsdag gesloten I

Rustieke sfeer in een
landelijke omgeving op 2 km van Oostende-Centrum.

RESTAURANT

-KdCassatibetg^
NIEUWE LAAN 47
1860 MEISE

Op 5 km van de Heysel,

LUNCH-MENU
— Proevertje
— Asperges met Sherrysaus
— Zalm met kreeftensausje
— Nagerecht
900 Fr.p.p.
Er Is ook een marktmenu
aan 1.400 fr. p.p.

baan Plantentuin

BANKETTEN

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Tel. 02/269.70.45

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

OVEREINDE

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Tel. 053-21.35.33

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
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Prijzen voor groepen
op aanvraag.

ANTWERPIA

liet ^almgöui;^

Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel. 058/288 007

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Luncfiroom -Coffeestiop
Altamira stone grill

RESTAURANT-HOTEL

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

^tttm

'tboerenhof

Banketbakkerij

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Hostellerie

Sinds 15 jaar Vlaams-Nationaal trefpunt in het hartje van
Brussel.
Guido Dosogne
Arduinkaai 5 (KVS)
1000 Brussel
02/218.01.27

De familiezaak met traditie

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lldkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 mm van de kust, stelt U een zee voor
van kalmte, komfort keuken, rust, rustiek en romantiek
Wi) bieden U
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken k la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tcl. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem.
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LIMBURG
MEI
NEERPELT: Vanaf 14 april tot 4 juni fotozoel<tocht (verdeeld in 5 zones). Prijsuitreiking op
16 juni om 20u. m De Peel. Deelname; 500 fr. voor
5 zones, 150 fr. voor één zone. Inschrijven en info
bij Leo Domen, Haagdoornstraat 47 te Neerpelt
(64.33.03).
JUNI
2 MAASMECHELEN: Gratis belastingsservice
van 10 tot 12u. in zaal 't Gleeg, Jozef Smeetslaan
104. Org.: VU-Maasmechelen.

VTM-SHOW:
NIET
VOOR ROLSTOEL

TOMBOLA
NEEROETEREN
Hier de uitslag tombola van het Ledenfeest
afdeling Neeroeteren-Opoeteren.
1220-1310-1238-1696-1231-11472010 — 1465 - 1799 - 1105 — 2235 - 1540 1474-1815-2241 — 1157—1383-18481916 - 2184 - 1056 - 1012 — 1764.
Prijzen af te halen bij René Klerckx, Kinrooise
steenweg 48, 3670 Neeroeteren, 011/86.52 16
(liefst vóór 30 mei).

^ Ca/y 7^

Jfotfi

SL

^

^

VU-KONGRES IN BEELD

Houfhalen-Helchteren — De verjaardagshow van
Walter Capiau en het niveau is door iedereen
voldoende gekend. Kandidaten in een rolstoel kunnen blijkbaar niet deelnemen. Dat ondervond Els
Tiri uit Houthalen-Helchteren toen ze zich kandidaat stelde voor deelname aan de show. De 20jarige ËIS Tiri, een dinamische en intelligente jonge
vrouw, nam het dan ook niet dat na de uitzending
Walter Capiau er zich verontschuldigend van af
maakte met „Het kon echt niet met je rolstoel
omwille van het podium".
Dit vindt Els diskriminatie en daarom nam ze ook
kontakt met verschillende dag- en weekbladen om
de situatie aan te klagen, niet zozeer voor zichzelf.
Ze vindt dat mindervaliden evengoed de kans
moeten krijgen om in de mate van het mogelijke
zich te integreren en dat de maatschappij zich
alsdusdanig hierop dient te voorzien, ook een TVzender. Ze wil met haar aktie bereiken dat een
volgende keer mensen met een handikap evengoed kans krijgt om aan de show deel te nemen,
evengoed als een 102-jarige die ondanks alle
respekt voor haar leeftijd, voor het grootste deel
niet wist waarover het ging.

De Vrolijke Musici zorgden voor een stijlvolle uitvoering van onze liederenschat.

KAN WEL!
Dat Els Tiri zich als rolstoelgebruiker weet te
integreren, bewijst wel het feit dat ze naar de school
gaat in het St.-Jozefsinstituut te Zolder, in een 7de
jaar kantoorautomatisering en stage doet in het
gemeentehuis in Zonhoven. In de school zijn er niet
speciaal voorzieningen getroffen voor rolstoelgebruikers. Maar door de goede samenwerking en
opvang van de direktie, leerkrachten en leerlingen
weet Els Tiri zich al jaren vlotweg te integreren in
het normale schoolgebeuren. Alhoewel het komputerlokaal op de eerste verdieping ligt, is het geen
probleem om met de hulp van Rob en Raf, twee
medeleerlingen, er te geraken. De taken worden
gewoon verdeeld. Terwijl de twee jongens Els naar
boven dragen zorgen de andere voor de boekentassen.
Daarom is Els Tiri dan ook van mening dat een
argument van onaangepaste tribunes en de dekoropbouw geen steek houdt en de argumentatie van
de verantvTOordelijke van de jury die zegt niet meer
te weten waarom zij niet geselekteerd werd vindt ze
dan ook prietpraat. ,,\/oor een mooi plaatje in de
eindgeneriek, waar Margriet Hermans me komt
feliciteren op advies van Walter Capiau, was ik
blijkbaar wel geschikt, om zelf deel te nemen niet.
VTM is met het ideale station, al doet het zich zo
voor", aldus Els Tiri.

H.-j Ombeiets

Willy Kuijpers voerde buitenlandse gasten aan, uit Koerdistan, Somalia,
Litouwen, Kosovo en Roemenië.

O.l.v. Willy Desaeger gingen de stemmingen van de resoluties door.
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6 ME

DURE TELEFOONTJES

Aan Vlaamse lauwaards en unitaire profeten zeg ik
't IS de beste hedendaagse kwaal,
Volkeren die zich voelen in nood
door 't ontberen van vnjheid of brood,
strijden toch nooit voor hun ideaal

Op 10 mei 1990 ontving ik mijn telefoonrekening voor de penode 16 januari-16 maart
Hierbij mocht ik vaststellen dat er een verhoging van de kostendekkingssom was van
1 300 fr Toegegeven m genoemde periode
diende ik heel wat zaken af te handelen met
Brussel, dus interzonaal Dat echter de tariefeenheden dermate opliepen lag vooral aan
mijn verschillende korrespondenten, allen
openbare instellingen of scholen In bijna alle
gevallen moest er gezocht worden naar iemand die me de gevraagde inlichtingen m
het Nederlands kon geven of er klanken
,,uitstootte" die enigszins op onze taal leken

J. De Dier sr., Erembodegem

6 MEI
7 vragen moeten mij toch van het hart
1 V m de manifestatie van 6 mei '90 te
Brussel
1 Prof L Van Gerven, Davidsfondsvoorzitter, stopt na het opstappen openlijk alle
parlementsleden en alle politieke partijen in
dezelfde te verfoeien Zwarte-Pietzak, met
woorden die op de rand van het fatsoenlijke
zweven
2 Een dag later nodigt het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen diezelfde
Vlaamse partijen uit om samen met het O W
rond de tafel te gaan zitten om de 3de faze
van de grondwetsherziening voor te bereiden'
3 Enerzijds koestert de OVV-leiding een
negatief horizontloos, zelfs anti-demokratisch verbalisme, maar wil anderzijds een
praktische, noodzakelijke strategie opzetten Wie bedriegt wie''
4 Hoe men het ook draaie of kere de
grendelgrondwet (ook goedgekeurd in 1971
door CVP, PVV en SP) verkwanselde de
Vlaamse meerderheid Sindsdien heeft men
m Kamer en Senaat 2/3e meerderheid en de
helft in elk taalgebied nodig 46 Franstaligen
m de Kamer hebben dus sedertdien elke
politieke mogelijkheid in handen
5 Al even slordig en even verbaal dreigde
prof Van Gerven met separatisme In wiens
naam"? En waarheen dan met Brussel'' Over
de inschakeling van Vlaanderen in een Europees, geregionaliseerd sisteem zweeg de
professor, precies of 1993 nog ver af ligt
6 Over het bedreigen van 2 joernalisten in
hun beroepsuitoefening door zich rechts
noemende en alleszins ondemokratische
kwibussen zwegen de innchters Een afkeuring ware hier, meer dan gewenst geweest
Zowel Serge Dumon (Le Vif) als Geert Van
Istendael (TV) zijn kwaliteitsjoernalisten die
Vlaanderen in hun verslaggeving behoorlijk
benaderen
7 Aan de aanwezigheid in de optocht van
6 mei van ondemokratische, verkrampte
groepjes, zoals de franstalige „L'Assaut"
o I V een Belgisch militair, blijkbaar in goede
verhouding levend met gelijkdenkende Antwerpse heren, werd evenzeer voorbijgegaan Waarom'' Of dringt er zich in deze
geen keuze op''
J. Verbist, Kessel-Lo
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Konklusie wanneer ik erop sta in het
tweetalige Brussel als Vlaming behandeld te
worden, mag ik daar financieel voor boeten
Hoe lief moet ik nu nog zijn voor de
,, ketjes'"'
M. Proost, Tienen

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naarglang er plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een iezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

LE PEN IN OOSTENDE?
Oostendse vrienden brachten me op de
hoogte van een ,,bomalarm" in hun stad
Sedert een paar maanden verblijven daar in
het M H een honderdtal vluchtelingen,
meestal Ghanezen
Eerst verschenen daarover ,,lezersbrieven" tegen en voor De bneven ,,tegen"
waren gesteld in een welbepaalde Le Penstijl De bneven ,,voor" verwezen o a naar
de politieke vluchtelingen uit het jaar 1944,
ze getuigden van gezond verstand
Helaas' Deze week schrijft de ,,Zeewacht"
uitvoerig over een telefoontje, afkomstig van
een man, die met een diepe stem in perfekt
Nederlands meldde dat binnen de 5 minuten
een bom zou ontploffen in het Militair Hospitaal
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Het bomalarm bleek een loos geval te zijn,
maar de vnenden van Le Pen zijn met alleen
in Oostende bezig, zed zijn het ook op het
grondgebied van mijn gemeente Schaarbeek In het Noordstation dan nog wel, waar
Filip De Winter met een paar kompanen
pamfletten wilde uitdelen Ingevolge „verraad" in eigen rangen werd heel dat Le Pengedoe een flop
F. Habitans, Schaarbeel<

DON CARLO
Als H V d P in WIJ (27 apnl j I) het heeft
over Don Carlo van G Deflo, is zijn verslag
juist, maar als hij het heeft over Don Carlos
van G Verdi dan zou hij het ,,prachtig"
programmaboek eens beter moeten lezen
G Deflo bracht een eigen opera, met tekst
en muziek van Don Carlos van G Verdi,
maar had geen oog voor de gegevens vervat
in de programmabrochure, of tekst die de
vertolkers zongen Gelukkig had men naast
ons prachtig zingend koor, de Belgische
vertolkers, Vanaud, Van Eetvelt en Bastin,
maar ontbraken onze eigen volwaardige
Vlaamse vertolkers, die volwaardiger zijn
dan, Madre, Ciormila, de steeds maar valser
zingende Winska, Kang enz,
Doch waarom zou de Vlaamse Opera onze
Vlaamse centen aan Vlaamse kunstenaars
geven, als er mindere buitenlanders zijn''
Het werd geen Don Carlos van G Verdi (men
durfde de naam Don Carlos met gebruiken,
en brachten Don Carlo op het aanplakbiljet),
of IS dit ook met meer nodig
R. De Vocht, Gentbrugge

KONSEKWENT, AUB
Ik kan de houding van Vic Anciaux, een
man waarvoor ik steeds veel achting had,
helemaal met begrijpen
Toegegeven, men kan zijn twijfels hebben
over de opportuniteit van de betoging van 6
mei, het was de plicht van Vic Anciaux bij zijn
troepen te zijn, bij degenen die door hun
trouw aan de partij hem hebben gebracht
waar hij nu zit
Overigens moet men konsekwent blijven
De VU en met haar Vic Anciaux hebbben
toch geijverd voor Brussel hoofdstad van
Vlaanderen Het kan toch met dat Vlamingen
met m hun hoofdstad zouden mogen betogen In dat geval schort er iets aan Brussel
en moeten wij dnngend de rol van Brussel
herzien'
De houding van Vic Anciaux kan alleen
maar degenen in het gelijk stellen die beweren dat Brussel wel degelijk een derde gewest IS, waar de Vlamingen — zelfs door hun
eigen voormannen — slechts worden gedoogd
R. Walscharts, lUlortsel

\S\

HYDRO SOIL SERVICES

Met het wettelijk statuut van innovatiemaatschappij is het Belgische
aannemingsbedrijf Hydro Soil Services aktief in de volgende domemen
in binnen- en buitenland

Giout injecties
Grondonderzoek

Boorbathyscaaf

Directional drilling

D geologisch en geotechnisch grondonderzoek op het water o a voor
havenwerken evenals het uitvoeren van milieugericht en chemisch
bodemonderzoek,
D renovatie en versteviging van oude havenkonstrukhes (kademuren,
steigers, enz),
D telegeleide ondergrondse boortechnieken o a voor het plaatsen van
kabels, leidingen, optische vezels, zinkers onder kanalen, rivieren,
hindernissen,
D het uitvoeren van boringen onder water o a vanuit een boorbathyscaaf
ten behoeve van verankeringswerken, draineringen en injecties,
D het toepassen van springstoffen onder water bij natte afbraakwerken,
grondverdichtingswerken, rock blasting

\5\
HYDRO SOIL SERVICES N.V.
Oude Markt 1 - B-2480 Dessel - Tel: 014/37.76.84
Fax: 014/37.15.22 - Telex: 33189 Smetb B

MEIKLOKJES BIJ
512 0 5 4 2 7 8 5 6

51205427856

1000
BON
1000 fr.
per aankoopschijf
van 10.000,- fr.

Naam:
Adres:

Meiklokjes,
de mooiste bloemen
zo teder
als geschenk...
SKM heeft ook zijn
meiklokje voor U:
per aankoopschijf
van 10.000 fr.
krijgt U van ons met
nevenstaande bon
1.000 fr. korting
Zo hef en teder
net een meiklokje...

D.iBcli|ks open \an 9 loi IS u VRIJDAGAVOND: FEESTEN KOOPAVOND MET TRENDMODESHOVV VAN DE
VOl'NG FASHION CLLB, OPEN TOT 21 L. Zon- en
tecstdiii^cn ecslolen

L

Gemeente:

Opgelet: deze bon is
niet geldig op solden
en promoties en kan
niet gebruikt worden
in combinatie met andere kortingen.
Deze bon is geldig tot
26 mei 1990.

het modehart
van België
VTBOVAB

A l 2 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar

