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EERST DIT

IS DIT NOG
ONZE OORLOG ?
E afwijzende houding van president Bush
tegenover het vredesplan van Gorbatsjov
past perfel<t in de bedoelingen van de Verenigde Staten. Niet alleen de bevrijding van
Koeweit om de rijke olievelden voor het Westen te vrijwaren maar de vernietiging van
Saddam Hoessein en zijn militaire macht.
De pendel van Tarek Aziz naar Teheran en
Moskou is maar een tijdelijk doorkruisen van
de Amerikaanse plannen. Bush baalt van
dergelijk on-Amerikaans getreuzel, zijn
grondtroepen staan te dampen van veroveringsdrang
en dreigen hun motivatie te verliezen als zij nog langer
moeten bijven „oefenen" in een woestijn van verveling.
De onophoudelijke bombardementen, een meer dan
kordate Bush en het vooruitzicht van een vernietigende
oorlog kunnen Saddam Hoessein dermate afschrikken
dat hij zijn legers ter elfder ure toch nog onvoorwaardelijk Koeweit doet verlaten. Maar zal dat volstaan om
vrede te brengen in de regio?
Een nieuwe situatie, hoe ze zich in de komende uren
ook zal aftekenen, moet de onverbiddelijke militaire
alleenheerschappij van de Verenigde Staten bevestigen en Bush
in staat stellen om zich in het
Midden-Oosten te installeren. Het
komt hem dus goed uit als de
tussenkomst van de Sovjetunie
mislukt, het bewijst de zwakte van
Gorbatsjov nadat reeds eerder de
onbekwaamheid van de Europese
Twaalf duidelijk was geworden. Zo
te zien rest er maar één logika:
deze van een nieuwe wereldorde
door VS uitgetekend en ten andere
reeds eerder aangekondigd door
haar Buitenlandse Zakenminister
James Baker.
Het doet allemaal een beetje denken aan wat in
Europa tijdens en na de tweede oorlog gebeurd is, een
koalitie van welgekomen bevrijders die zich hier heeft
geïnstalleerd. Weliswaar nadat de VSA de wederopbouw op zich hadden genomen in ruil voor (vaak
tijdelijke) investeringen met de bedoeling de horigheid
aan een Noordatlantisch bondgenootschap onomkeerbaar te maken. Met als kwalijkste gevolg wellicht een
golf van Amerikanizering tot in ons dagelijkse leven toe
en de kwasi vernietiging van ons eeuwenoud en rijk
geschakeerd kultureel teven. Een paraplu van veiligheid in ruil voor Coca Cola en Mc Donald...
Is het dat wat de VS ook in het Midden-Oosten
beogen? Een nieuw wingewest op z'n Amerikaans
uitbouwen?
Diktator Saddam Hoessein moet onvoorwaardelijk uit
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Koeweit weg, een doel dat met alle middelen mag
bereikt worden, zoals een VN-rezolutie het verwoordde.
Maar blijft dit doel nog wel de middelen heiligen ? Het is
toch niet omdat Saddam geen zier geeft om de dood
van zoveel onschuldige levens dat de VSA en haar
bondgenoten moeten blijven doorgaan met bombardementen die nog méér vernietigen en nog méér mensen
doden.
Er deden zich de jongste dagen feiten voor die
vragen oproepen. Was het nu echt nodig dat de
Amerikaanse legerleiding de vliegveiligheid van Tarek
Aziz naar Moskou niet wou waarborgen? Was het
nodig dat zij, terwijl onderhandelingen aan de gang
waren, het bevel gaf Bagdad verder zwaar te blijven
bombarderen? Is dit nog de rechtvaardige oorlog
waarin ook dit land zich heeft geëngageerd?
De bedoelingen van president Bush zijn klaar: alleen
na een duidelijke overwinning op en vernietiging van
Irak kan over vrede gepraat worden. Het doet denken
aan de Duitse nederlaag van 1918 en het daaropvolgende Verdrag van Versailles dat 25 jaar later mee voor
een nieuwe wereldoorlog heeft gezorgd.
Wanneer de VS het echt menen
met de vrede dan zou deze er
eerder moeten op gericht zijn de
oude angels uit de zere voet van
het Midden-Oosten te verwijderen.
Alles wat nu gebeurt is tijdbommen
afstellen voor nieuwe konflikten.
Georges Bush zou pas echt een
legendarische president worden
wanneer hij er in slaagt om een
nieuwe wereldorde van vrede en
veiligheid in het Midden-Oosten te
installeren op basis van de principes die de VSA groot hebben gemaakt: demokratie, welvaart en
vrijheid, mensenrechten.
Zo'n duurzame vrede bereikt men niet na een totale
vernietiging. Het trauma van de Vietnamoorlog, dat de
Amerikanen door al hun militaire suksessen in de Golf
aan het overwinnen zijn, moet voor hen toch een
voldoende les zijn geweest om niet in hetzelfde euvel te
vervallen.
Blijft nog de rol van de EG-landen. Hoe deze oorlog
ook afloopt, de Twaalf zullen steeds de buren blijven
van het Midden-Oosten. Zij kunnen echter een belangrijke rol spelen door de na-oorlog voor te bereiden en
door vreedzame oplossingen aan te brengen voor de
vele problemen die het Midden-Oosten rijk is. Een
decennia-lange ervaring met oorlog en vrede zal daarbij de inspiratiebron zijn.
Maurits Van Liedekerke
WIJ — 22 FEBRUARI 1991

INHOUD
Volgens een enquête houden
de Vlamingen niet van hun
hoofdstad
Brussel. Daar
tracht de Brusselse staatssekretaris Vic Anciaux al een hele tijd
wat aan te doen. Ruim een jaar lang
reeds organiseert hij bezoeken voor
Vlamingen aan hun hoofdstad.
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Jonge parlementsleden als
Herman Lauwers en Frieda
Brepoels trachten wat te doen
aan het kwalijke imago van de
politici en de parlementaire demokratie bij de publieke opinie.
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maken in het MiddenOosten. Onder impuls
van de Sovjet-Unie en van Iran
werden er heel wat diplomatieke
initiatieven genomen. Met sukses?
Senator Walter Luyten
beloofde in Litouwen dat
de parlementaire delegatie Vlamingen de woordvoerder wil zijn van de Litouwse
onafhankelijkheidsstrijd in Vlaanderen.

1 -200 tr.
700 fr.
400 fr.
33 fr.

Reklame:
Karel Severs, tel. 02/219.49.30, toestel 231
('s voormiddags) of privé, Alsembergsesteenweg 797, 1512 Dworp.
Tel. 02/380.04.78.
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Voor de 32ste keer reeds
grijpt de bouwbeurs Batibouw plaats. WIJ maakt
U wegwijs.
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De Golfoorlog maakt de
I 5 % voorspellingen voor 1991
I ^ J in de bouwsektor heel wat
somberder dan de resultaten van de voorbije topjaren.
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Men zegt wel eens: als
het goed gaat in de bouw,
draait heel de ekonomie
goed. Een volkse wijsheid
of een fabeltje dat hardnekkig in
stand wordt gehouden door de
bouwnijverheid?
^

^
Op 3 maart zingt Vlaan4 W l '^^''^'^ ^^^'' ^'^ duizenden
^
^J kelen op het Vlaamsnationaal Zangfeest. Want
Vlaanderen moet nog een eeuwigheid mee.
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Het weekblad Knack bestaat 20 jaar en verkeert
in een perfekte gezondheid, zo zegt het zelf.

m mt The Undutchables is een
# 1 ( ^ plezierig boekje over het
• • ^ J leven bij onze noorderburen. Al zijn de verhaalde
misstanden in Holland niet tipisch
Hollands, maar eerder tipisch menselijk.
m ^m
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Als de sneeuw smelt, ontdooit de wielersport.
Maar is er de jongste jaren niet heel wat veranderd in de wereld van het veloke?
(omslagfoto R. Szommer)

FDF-PAMFLET
Terwijl stilaan de grote Waalse tenoren het
territorialiteitsbeginsel
(in
Vlaanderen
Vlaams, geen stemrecht voor de frankofonen
uit de Vlaamse rand voor de Franstalige
instellingen) aanvaarden, verspreidt het FDF
in de Vlaamse rand rond Brussel een pamflet
dat iedereen die over de recente staatshervorming in termen van Vlaams geven en
toegeven spreekt, hoort te lezen.
Het FDF somt er tal van voorbeelden op,
incroyable mais vrai, die aantonen hoe de
Franstaligen op 5, 10, 15 kilometer van het
Schuman-plein, in naam van de Vlaamse wet
niet kunnen leven als de andere Brusselaars.
Het gaat in het FDF-pamfiet natuurlijk om
Franstaligen buiten het Brussel van de 19
gemeenten.
Deze Franstaligen (en Europeanen) betalen volgens het FDF belastingen maar worden niet in hun taal gediend, buiten de
Vlaamse gemeenten met faciliteiten hebben
ze geen Franstalige scholen, geen subsidies
voor hun verenigingen, geen biblioteken,
geen Télé-Bruxelles, La 5, TV 5 noch Canal
Plus. Overheidsformulieren worden hen in
het Nederlands toegestuurd, dat ze niet
verstaan.
Ze krijgen geen telefoondiensten in het
Frans, moeten bij de aankoop van een bouwgrond slagen in een echt taal- en kultureel
eksamen, hebben moeilijkheden om gemeentelijke faciliteiten te gebruiken, en in
privé-zalen worden ze lastig gevallen door
ekstremistische Vlamingen die „Franskiljons
buiten!" roepen. En zelfs in de gemeenten
met faciliteiten is alles, aldus het FDF-pamflet, nog geen koek en ei.
Wie verantwoordelijk is voor zoveel onrecht? De partijen die de wetten op de
staatshervorming gestemd hebben. Vooral
de wetten van 1988 en 1989 (regering Martens VIII), die Brussel binnen de 19 gemeenten afbakenen en de gemeenten van de
periferie aan Vlaanderen overlaten, moeten
het ontgelden.
't Is genoteerd.

BEBBER DICHT
In Brussel ging verleden zondag het tweede kongres door van de Belgische en Unionistische Partij, de BEB (België, Europa/Europe, Belgique). Het is een even originele
afkorting als ABL (Armee Beige/Belgisch
Leger). Naar eigen zeggen hebben de Ware
Belgen duizend leden en simatizanten.
De BEBbers moeten niet hebben van het
federale België. Ze eisen de eenheid van de
Belgen en de terugkeer naar de unitaire
staat, het herstel van de nationale partijen en
de invoering van het referendum. De BEBbers zijn er nl. van overtuigd dat de doorsnee
Belg geen kaas gegeten heeft van een geldverslindend federalisme dat boven zijn hoofd
wordt ineengefoefeld.
De BEBbers zijn voor een grotere macht

Het begrotingskonklaaf op Stuyvenberg sleepte zich ook deze week nog
verder. Van een leien dakje loopt het niet. Begrotingsminister Hugo Schiltz
maakte zich behoorlijk boos om de stortvloed van verklaringen die partijvoorzitters en ministers van alle slag en stand de wereld insturen. Het werk wordt
er niet door vergemakkelijkt. „Dit is de eerste keer dat de begrotingskontrole
op de markt wordt uitgevoerd", verklaarde Schiltz. De veto's tegenover
besparingen op dit of dat departement, tegen wijzigingen aan de fiskale
wetgeving of tegen de invoering van ekstra-lasten volgden elkaar op. De heren
ministers en partijvoorzitters kunnen misschien de verklaring van het woord
„konklaaf" even opzoeken. Bij een konklaaf gaat het om de afzondering in een
besloten vergadering, oorspronkelijk van kardinalen die een paus moeten
verkiezen. Pas wanneer het doel bereikt is, wordt het resultaat bekend
gemaakt.

(foto E. Peustjens)

aan de provincies, en staan in grote bewondering voor het Belgische vorstenhuis. Maar
bovenal belijden de BEBbers de perfekte
tweetaligheid. Ze pleiten voor een tweetalig
ondera/ijs vanaf de kleuterklas.
Volgens De Standaard, de kwaliteitskrant
die het de moeite vond op een zondag een
joernalist naar het BEB-kongres te sturen,
moet net die lirisch bezongen tweetaligheid
voor de Vlamingen een waarschuwing zijn.
Want: De partij, die ontstond in oudstrijderskringen, beoefent de zo herkenbare „tweetaligheid" die erin bestaat Frans te spreken en
zich bovendien af en toe kort te uiten in een
brabbeltaaltje zonder grammatlka, „Ie flamand". We hebben de waarschuwing gehoord. BEBBER dicht, zo zouden we zeggen.

MILIEUBELASTING
In de persverse Nederlandse vertaling van
het jaarrapport van het gezaghebbende
World Watch Institute, Hoe is de wereld
eraan toe? 1991 wordt een toenemend belang voorspeld van de milieubelastingen in
de overheidsinkomsten.
Lester Brown en zijn medewerkers stellen
dat het redden van de planeet wel eens
afhankelijk zou kunnen zijn van de vervan-
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ging van de inkomstenbelastingen door milieubelastingen als voornaamste bron van
overheidsinkomsten. Door de belastingsinkomsten op die wijze aan te passen kan de
overgang naar een milieuvriendelijke, duurzame ekonomie versneld worden zonder de
belastingen te verhogen. Het rapport beveelt
onder meer heffingen aan op gevaarlijk afval,
pesticiden en het koolstofgehalte van fossiele brandstoffen.
We moeten volgens het WWI ook de konventionele ekonomische onderstellingen in
vraag stellen. Het BNP bvb. is een verouderde maatstaf van vooruitgang in een samenleving die ernaar streeft om zo efficiënt mogelijk en met zo weinig mogelijk milieuschade
aan de menselijke behoeften tegemoet te
komen. Wat telt is niet de groei van de
produktie, maar de kwaliteit van de goederen
die geproduceerd en de diensten die geleverd worden.
Een stelling die ook opgenomen werd in de
resoluties van het VU-kongres Vrij Vlaanderen, Vrije Mensen van verleden jaar in Leuven.
(„Hoe is de wereld eraan toe ? 1991" werd
uitgegeven door Pauli Publishing, de uitgeverij van Gunter Pauli, die bij de jongste
Euroverkiezingen eerste opvolger was op de
VU-lijst. Het rapport telt 296 biz. en kost 695
fr. Het boek wordt verdeeld door Kritak te
Leuven.)
WIJ — 22 FEBRUARI 1991

DOORDEWEEKS

TSHISEKEDI
Na de affaire Khaled kwam er deze week
weer een visum-affaire in de openbaarheid.
Ditmaal ging het om de Zaïrese oppositieleider Tshisekedi. Toen de UDPS-leider de
paspoortkontrole in Zaventem wou passeren
om naar een meeting in Kinshasa te vliegen,
ontdekte een Ijverige rijkswachter dat hij
onwettig In ons land verbleef.
Dat heeft Tshisekedi te danken aan een
ministerieel besluit uit '88 van Jean Gol, dat
hem voor tien jaar de toegang tot ons grondgebied verbiedt. Vreemd is dat Tshisekedi
sedert de uitvaardiging van dat besluit al
zo'n 15 keer ongehinderd de rijkswachtkomputer passeerde.
De BRT-televisie was er als bij wonder
toeval bij om van een en ander fraaie beelden te maken van de UDPS-aanhangers die
slag leverden met de rijkswacht. Bij even
wonder toeval was ook de socialistische
Zaïrespecialist Ronald Van den Bogaert aanwezig. Hij raakte zelf een tijdje opgesloten en
getuigde van de gewelddadige behandeling
van de rijkswacht die Tshisekedi te beurt viel.
De Tshisekedi-rel werd 's anderendaags
door de kabinetten van Justitie (PSC) en
Buitenlandse Zaken (CVP) aangegrepen om
in perskommunikees voor de verandering
eens een lekker robbertje te vechten. Men
kan zich de vraag stellen wie daarbij belang
heeft.

KWISLIJN
Het telefoonnummer van het populaire en
omstreden BRT-programma Kwislijn krijgt
volgens de RTT dagelijks een 7.000-tal oproepen te venwerken. Een gesprek met de
spelkomputer kost tussen de dertig en de
vijftig frank, wanneer de oproeper slechts
één reeks van drie vragen beantwoordt.
Het kost je volgens deelnemers minimum
6.000 frank om een waterkansje te maken
om op tv te komen, waar de echt grote
prijzen uitgedeeld worden. Een kandidaat
kan niet voor meer dan 10.000 frank per
maand spelen. Deze beveiliging werd ingebouwd om verslaving tegen te gaan.
De behandeling van het kort geding dat
VTM tegen de BRT had ingespannen, omdat
de BRT produkten op het scherm brengt met
naamvermelding (het zogenaamde product
placing), werd uitgesteld tot 27 februari. Dit
uitstel gebeurde op vraag van VTM en van
Trust, het bedrijf dat eigenaar is van de
spelidee.

EEN
TOEKOMSTPLAN...
In een interview met de Agalev-krant Bladgroen van 15 februari stelt het Luikse Ecolokamerlid José Darras dat het grote verschil
tussen de VU en het RW enerzijds en de
Groenen anderzijds is dat zij (eerstgenoemWIJ — 22 FEBRUARI 1991

Volgens de Bond Beter Leefmilieu moeten we het autogebruik drastisch
inperken. De BBL zou het gebruik van de vierwieler zelfs gehalveerd willen
zien. Daarom brachten BBL-aktievoerders een bezoekje aan het kabinet van
de Vlaamse Verkeersminister Sauwens. De minister kreeg hierbij een halve
auto kado. Hij zegde zijn steun toe aan de aktie van de BBL en stelde een
subsidie van 1 miljoen fr. in het vooruitzicht.
(foto vum)

den, red.) geen globaal politiek projekt hebben. Hun opties kunnen makkelijk overgenomen worden door de traditionele partijen.
Agaiev en Ecolo bezitten een allesomvattende politieke visie en een samenhangende
filosofie. Niet gebaseerd op dogma's. Daarom ben ik gekant tegen een enge milieupartij. De milieutema's kan men vlot inpikken
zonder fundamentele oplossingen aan te
reiken.
Toch een merkwaardig verschijnsel: in
Groene kringen wordt de VU bij voorkeur
versleten voor een eng-nationalistische partij, in nationalistische kringen worden de
Groenen tot enge milieupartij ingeperkt. Bij
beide politieke stromingen wordt de achterban bewust in het ootje genomen.
De VU-leden zijn zeer zeker op de hoogte
van het maatschappelijk projekt dat de
Vlaamse Vrije Demokraten voorstellen. In
zover dit projekt nog niet doorgedrongen is
tot de brede lagen van de samenleving, zou
dit op een tekortkoming kunnen wijzen.
Daaraan werd de jongste jaren en maanden
echter stevig gewerkt via de lancering van
een ambitieus Toekomstplan voor Vlaanderen.
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...VOOR DARRAS
Zes pijlers schragen het volksnationaal
projekt waarvoor de VU Vlaamse Vrije Demokraten borg staan: een federaal samenlevingsmodel, van de gemeente tot Europa,
welzijn en welvaart in een sociaalgekorrigeerd marktmodel, verdraagzaamheid en
onafhankelijkheid, pacifisme en een leefbare
omgeving. Het wordt tijd dat Darras het
Toekomstplan eens leest.
Dit maatschappijprojekt vertoont gelijkenissen met het groene samenlevingsmodel,
maar ook essentiële verschilpunten. De
Groenen hebben bvb. nooit de onstuitbare
kracht erkend die uitgaat van de volkeren die
naar zelfbeschikking streven.
Agalev-Europarlementslid Paul Staes mag
dan de eerste geweest zijn (omdat hij toevallig nog een geldig visum voor de Sovjet-Unie
had!) om in Litouwen zijn steun aan de
autonomisten van de daken te schreeuwen,
als vertegenwoordiger van een partij die de
eigen, Vlaamse strijd voor zelfbeschikking
steeds geminimaliseerd en minachtend bejegend heeft, klonk hij vals en opportunistisch.

KORTWEG
• Toen vu-voorzitter Gabriels van
een welverdiende sl(tvakantie terugkwam, stond hem een onaangename
verrassing te waciiten: zi|n waterieidingt was gesprongen. Ook In dezs
barre winterdagen wordt een parttjvoorzitter soms gekonfronteerd mét
vervelende dagell}kse voorvallen.
• Vorig |aar werden in ons iand
19.115 autodiefstallen aangegeven. Er werden 13.113 gestolen wagens teruggevonden. Per dag betekent dit 52 autodiefstallen. Autodiefstallen vormen vooral een WaalsBrusselse plaag {Vlaanderen levert
maar 20% van de aangiften), maar de
kans om een in Vlaanderen gestolen
auto terug te krlfgen, ligt onder het
Belgische gemiddelde.
• De pritzen voor levensmiddelen,
konsumptiegoederen en diensten in
de Sowfei-Unie worden met gemmiddeid 60% verhoogd. Een aantal
basiS(H-odukten, waaronder vodka,
zullen niet duurder worden.
• Sabena zai gered worden, zo beloofde de regering, maar de vliegmaatschappi} moet ook zelf een Inspanning leveren.
• Duitsiami zou het nog zo geen
slectit gedacht vinden Indien het een
vaste zetel zou krijgen in de VNVeiitgheldsraad. Dit viei niet in goede
aarde bij Frankrijk, dat zijn eigen status als wereldmacht naast de Verenigde Staten, Groot-Brittannlê, China en de USSR niet wil zien teloorgaan. Ook in Japan gaan stemmen op
om een vaste stoei in de uiterst belangrijke Veiligheidsraad op te eisen.
Feit Is dat de samenstelling van de
Veiligheidsraad niet meer overeenstemt met de mactitsverhoudingen
van na de tweede wereldoorlog. De
vraag Is maar of die raad de weerslag
moet vormen van de machtsverhoudingen. Een nieuwe wereldorde moet
zeker ook de stem van de Derde
Wereld in de VN harder laten klinken.
• in de zelelstrijd voor het Europees parlement tussen Straatsburg
en Brussel, heeft de Franse stad een
veldslag gewonnen. Met de steun van
Luksemburg heeft Frankrijk bekomen
dot de ministerraad zijn unanieme
goedkeuring moet hechten aan elke
rargadering van het Europees Parlement bulten Sh-aatsburg waar de aanwezigheid van de voorzitter van de
ministerraad gewenst wordt. Wat
Frankrijk een veto-recht geeft tegen
EP-vergaderingen In Brussel.
• Turkije staat op stelten nadat
Semra Ozal, vrouw van president Turgut, aankondigde politieke amfaMes
te koesteren. Willen de Ozals een
famiiiebedrl|f beginnen, of een dinastie?

EEN JAAR LANG
ÏJ
„DAGJES BRUSSEL
Uit de dagdagelijkse ervaring en uit
recente studies Is gebleken dat heel wat
Vlamingen zelden of nooit naar Brussel
komen. Ze staan onwennig t.a.v. de
hoofdstad. Als staatssekretaris van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft
gewezen VU-voorzitter Vic Anciaux een
aantal konkrete initiatieven genomen om
de band tussen Vlaanderen en Brussel te
verstevigen en tevens bevattelijke informatie te verschaffen over het recent uitgewerkte statuut van de Brusselse 19.
IMaar hoe maak je nu zoiets als een
statuut bevattelijk voor de leek?
„Aangezien voorlichtingsavonden over de
,De nieuwe instellingen van het Hoofdstedelijk gewest' slechts een zéér beperkt aantal
mensen aanspreken, werd bewust geopteerd voor de formule van geleide bezoeken
aan Brussel. Sociaal-kulturele verenigingen
of andere belangstellende groepen krijgen
de gelegenheid om, onder deskundige begeleiding, kennis te maken met Vlaanderens Vic Anciaux: „Weerweric bieden aan
nihiiistische alies-of-niets-houding
hoofdstad."
t.a.v. Brussel".
(foto Oann)
• Waarom zijn deze bezoeken nu zo
broodnodig?
„Eigenlijk vormen ze slechts een kennis- cialist inzake de geschiedenis van Brussel,
making voonamelijk bedoeld om de nog vaakmeer dan 140 groepen bij een bezoek aan de
bestaande ,drempelvrees' van de Vlamingenstad. Wanneer men er rekening mee houdt
t.a.v. Brussel te overwinnen. Al is het maardat er tijdens de maanden juli en augustus
,een dagje', dat dagje draagt niet alleen bij en ook in de Kerst- en Nieuwjaarsperiode
tot een betere kennis van Brussel en tot meer vrijwel geen beoeken plaatsvinden, dan bebegrip voor de situatie van de Brusselse tekent dit 145 groepen op 42 weken of een
gemiddelde van meer dan 3 per week!"
Vlamingen, de bezoekers verwerven tevens
een juister inzicht in het konkreet politiek en • Vanwaar komen deze bezoekers, geomaatschappelijk kader waarin de recente grafisch gezien?
staatshervorming werd doorgevoerd. Als
dusdanig wordt bewust weenverk geboden „Het grootste aantal groepen komt uit
aan de nihilistische alles-of-niets-houding dieBrabant zelf, zo'n 54. Dan volgt Oost-Vlaanin sommige kringen wordt gepredikt."
deren met 26 groepen. Vervolgens Antwerpen en West-Vlaanderen, beide met21 groe• Wat onderscheidt nu een bezoek van pen. Uit Limburg kwamen het voorbije jaar
,,Reizen Anciaux" met dat van een kom11 groepen. Tenslotte venvelkomden we nog
merciel toeristisch agentschap?
22 groepen, betaande uit deelnemers, af„In tegenstelling tot de toeristische wande-komstig uit meerdere provincies of zelfs uit
lingen verschaffen wij de bezoekers ook het buitenland!"
informatie over het statuut van Brussel en de • Over hoeveel mensen gaat het hier?
specifieke problemen van onze plurinationaIe hoofdstad. Met andere woorden , niet „Het aantal deelnemers schommelt per
alleen de kultuurhistorische aspekten komengroep, toch mag als gemiddelde, en dit is
aan bod, maar eveneens de talrijke uitdagin-een minimum, gerekend worden op dertig
gen waarmee de Vlaamse aanwezigheid inpersonen. De grootste groep telde 88 deelBrussel vandaag gekonfronteerd wordt: nemers. Dit betekent in het totaal 145X30 =
4.350 personen."
huisvesting, armoede, leefmilieu, migranten,
Europeanisering, enz..."
• Wat kost zo'n bezoek?
• Die bezoeken zijn nu al een jaar aan de
gang. Suksesvol?

„Deze bezoeken zijn gratis. De groepen
moeten natuurlijk zelf instaan voor hun ver„De .Dagjes Brussel' bleken een enormvoer, middagmaal, andere konsumpties en
sukses. Tijdens het voorbije jaar begeleiddetoegangsgeiden tot musea."
mijn medewerker, dr. Paul De Ridder, spe(lees verder op biz. 46)
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
Een tijd geleden ging het over
„wanneer breekt de golfoorlog
los?". De spektakelatmosfeer
errond deint weg. Komt de be*
zinntng?
Begroting en jaarverslag van
de nationale banken drukken
ons op eigen zorgen. En naklanken over het PS-kongres
brengen ons bij het volkerenprobleem, voor ons en elders.
(W.V.B.)

De bommen op de burgerbunker in Bagdad tonen dat „een zuivere ooriog", ondanks alle TV-glitter, niet mogelijk is. Oorlog blijft waanzin.
„De cleane of chirurgische oorlog bestaat
niet. Niet zozeer omdat ook intelligente wapens i<unnen missen of fout geprogrammeerd worden, maar wel omdat op het slagveld de scheiding tussen het militaire en het
civiele bijna volledig verdwijnt. In Vietnam
werd zelfs de meest onschuldige boer ervan
verdacht een soldaat van de Viëtkong te zijn
en bijgevolg „geneutralizeerd". In Irak is nu
elk bedrijf dat beweert melkpoeder te produceren een militair doel. En zo is het met de
schuilkelders, de hotels en de residentiële
wijken. Oorlog is per definitie een totalitair
gebeuren, dat de hele burgerlijke samenleving aantast. Dat vele staatsleiders voor
deze evidentie uit de krijgskunde blind zijn, is
inherent aan hun funktie."

GAZET VAN ANTWERPEN
Het gehavend schip van staat ziet er
volgens het jaarverslag van de nationale
bank meer opgekalafaterd uit dan men
enkele jaren geleden dierf hopen.
„Het jaarverslag van de Nationale Bank
blaakt van zelfvertrouwen. Ons land staat er,
ondanks de Golfkrisis, ekonomisch zeer
goed voor. We zijn toe aan een negende
opeenvolgende jaar van uitgesproken groeicijfers en, indien het wat meezit, zullen we
het opnieuw beter doen dan het EG-gemiddelde. Na de monetaire hervormingen van
de afgelopen maanden noteert ook de Belgische frank uitzonderlijk sterk. De spaarders
krijgen weer vertrouwen in de Belgische
frank en halen zelfs in toenemende mate hun
centen uit het buitenland terug.
Na al die jaren van moeizame inspanningen om het ekonomische herstelbeleid waar
te maken, is de lektuur van het jaarverslag
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een hartversterkende bezigheid. Tientallen
statistieken, analyses en tabellen tonen aan
dat de krachtlijnen van ons sociaal-ekonomische bestel na al die jaren optimaal blijven.
Nadat het overheidstekort sistematisch afgebouwd werd, van destijds 14 procent naar
nog nauwelijks 6 procent nu, werd meteen
ruimte gekreëerd voor de reële ekonomie die
langzaam dreigde te verstikken."

HETVOLK
Leo Marynissen staat stil bij het gegroeide Waalse zelfbewustzijn. Op zichzelf
geen nadeel voor Vlaanderen.
„Sedert de federalisering van de staat
heeft men in Vlaanderen nog weinig kontakt
met Wallonië. Zelfs de harde lerarenstaking
in het zuiden van het land heeft de Vlamingen maar matig geïnteresseerd. Alleen de uit
Wallonië overgewaaide maaltijdcheques
hebben Vlaanderen tot enige reaktie bewogen.
Omdat de federalisering de eigen verantwoordelijkheid van de regio's heeft versterkt
is ook aan Waalse zijde het bewustzijn toegenomen. Dat heeft geleid tot de eis van de
regionalisten om de Gemeenschap op te
doeken. In feite wilden deze regionalisten
hun eigen boontjes doppen zonder rekening
te moeten houden met de Franstalige Brusselaar.
Een versterkt Waals bewustzijn betekent
niet per definitie geen gevaar voor Vlaanderen. Integendeel! In het recente verleden is
Vlaanderen geplaagd geworden door een
Wallonië dat zich verongelijkt voelde omdat
de Vlamingen in het land de meerderheid
vormen terwijl de Franstalige Brusselaars
vooral met zichzelf begaan waren en weinig
oog hadden voor de Waalse problemen. Een
Wallonië met een groter zelfbewustzijn en
dus met minder achterdocht, kan een vlotter
gesprekspartner worden van Vlaanderen."

LE SOIR
De FDF-er Clerfayt spartelt als een duivel in het wijwatervat bij de gedachte dat
de Walen zich zouden afkeren van Brussel.
„De Waalse socialisten, José Happart op
kop, verloochenen hun woord. Ze zijn begonnen de dagen van de Franse gemeenschap
af te tellen... Het is Georges Clerfayt die in
een heilige woede losbarst na het kongres
van de zuidelijke PS: „Ja, de Waalse socialisten hebben de oprichting van een echt
Brussels gewest als voonwendsel genomen
om Wallonië naar zijn autonomie te richten.
Welk bedrog! Het statuut van Brussel, door

de Vlamingen geëist en waarmee de PS
akkoord was, behoudt de grendel van de 19
gemeenten. Op slag werd de regio financieel
onleefbaar en leverde men aan Vlaanderen
120.000 franssprekenden van de rand." "

De Standaard
In een vrije tribune geeft een KUL-student zijn mening over het toekomstig Europa: een federatie van vrije volkeren. De
hoop van deze jongen is de onze.
,,Welk Europa wordt hier bedoeld? Een
vraag die tot nu toe buiten beschouwing is
gebleven. Wat immers met het ,,andere"
Europa?
Het voormalige Oost-Duitsland is op de
boot gesprongen en zal opgaan in de intense
EG-integratie. Moeilijker wordt het voor de
andere gevallen „rode regimes". Langzamerhand zullen ze opgenomen worden in de
bouw van een nieuw Europees Huis.
De krijtlijnen daarvoor zijn moeilijk te trekken. Het wordt wel stilaan duidelijk dat het
een federaal huis zal zijn: een bond van
volksdemokratieën is de enige uitweg voor
het lappendeken dat Europa is. Een huis —
of agora is misschien beter, want huis heeft
iets geslotens — waarin Slovenen, Katalanen. Letten, Saksen, Transsylvaniërs, Schotten, Bretoenen, Friezen, Albanezen, Vlamingen, Beieren, Tsjechen, Luksemburgers, Sicilianen, Oekraïners enz. mekaar zullen vinden. Het tussenechelon van de nationale
staten zal verschrompelen.
Het Europa van de toekomst zal een federaal Europa zijn. Daarvoor hebben de beide
niveaus — Vlaanderen en Europa — een
écht Parlement nodig. Iets voor 1991?"

GEZEGD IS...
...GEZEGD
„ Vooral tegen politiek en politici bestaat wantrouwen en/of onverschilligheid: terwijl in Brussel en Wallonië toch
nog acht a negen procent met politiek
te maken willen heben, wil maar 0,7
procent van de Vlamingen lid worden
van een partij.
Politici moeten daar toch eens over
beginnen nadenken, zeker als ze weten
dat de helft van die jongeren wel lid is
van een jeugdbeweging en dat een op
drie lid is van een humanitaire organizatie."
Knack-enquête: Jubileumrondvraag
jongeren van twintig jaar
Knaak, 20 februari 1991

WETSTRAAT

JONGE RAADSLEDEN
IN DE AANVAL

H

ET is duidelijk dat heel wat
schrijverij over het Parlement en
zijn bewoners nonsens is. Een
goed werkend parlementslid
heeft meer dan z'n handen vol,
en zijn beloning Is in geen geval
gestolen.
Maar ook hij ontsnapt niet aan
de negatieve beeldvorming die
het gevolg is van onwelriekende
fiskale kneepjes en andere pens
en kompot-praktijken. Evenmin ontsnapt hij
aan de soms aftandse parlementaire geplogenheden, de gekke bedoening van het
dubbel mandaat, de manke samenwerking
tussen de wetgevende instellingen en noem
maar op.
Herman Lauwers, Frieda Brepoels en hun
jonge kollega's besloten vooreerst te rade te
gaan bij de joernalisten. Als waarnemers
zitten deze dag na dag op de eerste rij. In een
belangrijke mate bepalen zij mede het beeld
dat van de verkozenen heerst. Het overleg
moet in ieder geval de nieuwkomers geïnspireerd hebben, en overtuigd van de noodzaak
zich in te zetten voor de versterking van het
Parlement en de beeldvorming van de politici
in de media. Zij besloten de handen in
mekaar te slaan, en namen het initiatief om
tot gezamenlijke voorstellen te komen. Het
besef was gegroeid dat „ook het Parlement
en de politici zelf verantwoordelijk zijn voor
het negatief imago en voor het gebrek aan
geloofwaardigheid van de instellingen".
Een tiental dagen geleden was het zover.
Een eerste trits voorstellen werd publiek
gemaakt. Alle drie betreffen ze de werking
van de Vlaamse Raad. Voorzitter L Van
Velthoven werd verzocht ze dringend te laten
behandelen, zodat ze voor het einde van
deze legislatuur werkelijkheid zijn.

KABINEÏÏEN SLANKEN
Het eerste voorstel is eerder van technische aard. Het wil het belang van de openbare vergadering optillen door onder meer niet
langer op hetzelfde tijdstip kommissies te
beleggen. Vandaag is het nog steeds zo dat
samenkomsten van kommissies niet zelden
samenvallen met plenaire zittingen, wat de
aanwezigheidsgraad zeker niet ten goede
komt.
De kwaal helemaal wegsnijden kan vooralsnog niet, zolang het dubbel mandaat
stand houdt. Kamer en Senaat zullen het

werkschema van de Vlaamse Raad steeds
doorkruisen. Dinsdag jongstleden bvb. zat
André De Beul vast in de Gladio-onderzoekskommissie van de Senaat, terwijl zijn inbreng
tegelijkertijd ook gewenst was op de hoorzitting met de VTH/l-verantwoordelijken in de
Vlaamse Raad.

0MBUD8DIENST
Met hun tweede projekt pakken Lauwers,
Brepoels en anderen de kabinetten aan.
Uitgangspunt hierbij is dat een minister bij
voorkeur moet samenwerken met zijn administratie, zowel voor de beleidsvoorbereiding
als voor het uitvoerend werk. Kabinetsleden
zijn vooral nodig „voor de eventuele politieke

Zowat vier maanden geieden
kwam het de jonge parlementsleden waaronder Frieda Brepoels en Herman Lauwers, de
strot uit. De vele kritiek op het
parlementair mandaat beviel
hen geen zier. Ats nieuwkomers voelden zij zich evenzeer
geviseerd, en dat terwijl ze
zichzelf nog maagdelijk rein en
boordevol goeie bedoelingen
vonden.
Terecht voelden zij de vele aantijgingen aan ais nefast voor de
parlementeire demokratie en
een goede werking van de instellingen. Gezamenlijk besloten zij hiertegen In het verweer
te gaan.
beoordeling van administratieve voorstellen
en voor de taken van de minister als lid van
de regering".
In die zin wensen de jongeren een beperking van het globale personeelsbestand tot
maksimum 35 (nu minimaal 55), waarvan
maksimum eenvijfde mag gerekruteerd worden buiten de overheid. Samen met een
beperking van het aantal ministers van 11 tot
7 houdt het voorstel een serieuse afslanking
in: van ongeveer 715 naar ongeveer 260
personeelsleden.
Het drieluik wordt afgerond met de suggestie om een Vlaamse ombudsdienst op te
richten. Deze moet alle burgers, ook de
ambtenaren, toegang verlenen tot een alge-
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Samen met zijn jonge kollega's beseft Herman Lauwers dat parlement
en politici mede verantwoordelijk zijn
voor hun negatieve beeldvorming.
mene informatie- en klachtenbank, zonder
aangewezen te zijn op politici. Bondig samengevat zou de opdracht van dergelijke
dienst tweeërlei zijn: onderzoeken van vraag
of klacht en formuleren van een antwoord
enerzijds, formuleren van voorstellen tot verbetering van diensWerlening of wetgeving
ten aanzien van administratie en Raad.
Om dit waar te maken krijgt de ombudsman of -vrouw het nodige personeel en
uitgebreide onderzoeksrechten. Deze gaan
van een inzage in alle dossiers, het horen
van ambtenaren en organen tot zelfs het
inleiden van een tuchtprocedure. Uiteraard
staan hiertegenover een eigen deontologie
en een streng statuut met tal van onverenigbaarheden en beroepsgeheim.
Tot zover de eerste „daden bij het woord
van de jongste parlementsleden. Wereldschokkend zijn ze zeker niet.
Wel betekenen ze een eerste aanzet om
parlement en politici een betere beeldvorming bij te brengen.
In hun eigen belang doen de oudere kollega 's van Lauwers en Brepoels er best aan de
voorstellen mede hard te maken. Van de
jongeren zelf venvachten we een verderzetting van hun initiatief Er zijn nog vele mankementen en misverstanden weg te nemen.
Ü-a.)
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LANDUIT

VREDESPLAN
GORBATSJOV NU OF
NOOIT PRESIDENT BUSH
p et ogenblik dat we dit schrijven heeft lral< zijn antwoord op
dit vredesplan nog niet bekend
gemaakt.
De Amerikaanse president
Bush daarentegen liet verstaan
dat zelfs deze onvoorwaardelijke terugtrekking voor hem onvoldoende is om de militaire
operaties tegen Irak te stoppen.
Hij wil het hoofd van Hoessein.
Zelfs zonder het antwoord van Bagdad te
kennen kunnen we de gevolgen van de
mogelijke beslissingen in ogenschouw te
nemen.

O

DIPLOMATIE
Sinds op 17 januari de militaire operaties
van de geallieerde troepen tegen Irak aanvatten is er nog maar weinig ruimte geweest
voor diplomatieke en politieke initiatieven om
tot een einde van het treffen in de Golf te
komen. Integendeel, de militaire akties werden „volgens plan" uitgevoerd, en geleidelijk aan werden de voorbereidingen geroffen
om een landoffensief tegen de Iraakse troepen in Koeweit te starten.
Vorige week echter kwam er verandering
In dit steriele militaire patroon. Eerst zond
Sovjet-president Michael Gorbatsjov zijn
speciale gezant Primakov naar Iran en Irak.
In de Iraanse hoofdstad Teheran werd druk
overleg gepleegd tussen diverse betrokken
landen. Dat deze diplomatieke rondreis sukses zou opleveren werd meteen duidelijk na
het bezoek van Primakov aan Irak. Vorige
vrijdag verraste de Iraakse Revolutionaire
Kommando Raad, een soort regering onder
leiding van Saddam Hoessein, vriend en
vijand door aan te kondigen dat het land
bereid was zich te schikken naar resolutie
660 van de VN-Veiligheidsraad en zich terug
te trekken uit Koeweit.
In eerste instantie werd gedacht dat Irak
hier nog steeds enkele voorafgaandelijke
voorwaarden aan koppelde, waaronder de
oplossing van de Palestijnse problematiek
en de terugtrekking van Israël uit de bezette
gebieden.
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De Verenigde Staten en de geallieerden
reageerden prompt dat enkel een onvoorwaardelijke terugtrekking voor hen aanvaardbaar zou zijn. Achteraf verduidelijkte
Irak echter dat zij geen voorwaarden aan
haar terugtrekking koppelde, wel een lijstje
van problemen gaf die volgens haar, na de
terugtrekking, aan de politieke orde van de
dag in het Midden-Oosten moesten staan.

GORBATSJOV
De luchtaanvallen op Koeweit en Irak bleven echter aanhouden en namen zelfs in
intensiteit toe tijdens de jongste dagen en
nachten.

Na de diplomatieke rondreizen
van zowel de naaste medewerl^er van Sovjet-president Gorbatsjov Yevgenl Primakov en
de iraakse minister van Buitenlandse Zaken Tarek Aziz is de
Qolf-oorlog op haar wellicht
beiangrifkste punt beland:
komt er een onvoorwaardeii}ke
terugtrekking van Irak uit Koeweit, wordt deze geaksepteerd,
of zullen de geallieerde troepen of de Verenigde Staten
overgaan tot een grondoorlog
tegen Irak? De hoop op een
stopzetting van de oorlog en
een vreedzame oplossing voor
het konflikt was bij velen gegroeid nadat de Iraakse Revolutionaire Kommando Raad
eind vorige week een kleine
opening maakte voor een terugtrekking uit Koeweit Hij
nam nog sterker toe doordat
president Gorbatejov een vredesplan naar Bagdad stuurde
waarin de onvoorwaardelijk terugtrekking van Irak centraal
staat.
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Gorbatsjov stak weer internaiionale
pluimen op de diplomatieke hoed met
zijn vredesinitiatief.

(foto archief)

Met veel spanning werd dan uitgekeken
naar het bezoek van de iraakse Buitenlandminister Tarei( Aziz aan Moskou. Dat de
Verenigde Staten erg onwennig reageerden
op het feit dat Gorbatsjov het politiek initiatief
in het Golf-konflikt in handen nam, mag
blijken uit het volstrekte stilzwijgen dat president Bush er, ondanks een regelmatig overleg met Moskou, op na hield.
Ook de verklaring van een militair woordvoerder dat Aziz wel eens kon neergeschoten worden door VS-aanvalsvliegtuigen omdat deze „toch geen onderscheid kunnen
maken tussen een MIG en een lijnvliegtuig"
getuigt niet van enige politieke zelfeekerheid.
Gorbatsjov ging met zijn initiatief echter
niet over één nacht ijs. Het Kremlin ontving
gezanten van Frankrijk, Koeweit, Iran en de
Europese gemeenschap en overlegde telefonisch met Washington, Parijs en Kaïro.
Maandag nog onderbrak Gorbatsjov zijn besprekingen met Aziz voor een telefoongesprek met de Duitse kanselier Helmut Kohl.

LANDUIT
Dezelfde dag deelde hij aan Aziz een
vredesplan mee dat deze mee naar Bagdad
zou nemen. Alhoewel de precieze inhoud
van het plan niet werd vrijgegeven meldde
het Duitse blad Bild dat het van „goedingelichte bronnen" uit Moskou bijzonderheden
erover kreeg. Het plan zou vier hoofdpunten
omvatten : de onvoorwaardelijke terugtrekking van Irak uit Koeweit, de Sovjetunie
verbindt zich ertoe dat Irak zijn staatsstruktuur en grenzen behoudt, de Sovjetunie
verzet zich tegen sankties tegen Irak en
tegen bestraffing van Saddam Hoessein en
ze zal zich inspannen om besprekingen over
alle andere problemen, onder meer de Palestijnse kwestie mogelijk te maken.
Een woordvoerder van het Kremlin bestempelde de voorstellen als een konkreet
plan om het konflikt in de Golf met politieke
middelen op te lossen. Hij zei dat het plan
een weerspiegeling was van „de principiële
houding van de SU die voorziet in de Iraakse
terugtrekking uit Koeweit en de inachtneming van alle relevante VN-resoluties. Verschillende officiële vertegenwoordigers van
het Kremlin benadrukten dat het plan tot de
onvoonwaardelijke terugtrekking van Irak zou
lelden. Het zou vrij positief door de Iraakse
vertegenwoordiging zijn onthaald.
In Washington daarentegen werd in eerste
instantie vrij koel gereageerd op het vredesplan. President Bush zweeg en alle andere
militaire en politieke verantwoordelijken verklaarden dat de aanvallen op Irak volgens
planning bleven verder gaan.

660 NIET VOLDOENDE
Vandaag, dinsdagavond, waren de meeste verklaringen aan Amerikaanse zijde gericht op de mogelijkheid en noodzakelijkheid
om een gondoffensief te beginnen. De oorlogslogika draaide op volle toeren. Een
woordvoerder van het Pentagon drukte zijn
verwachting uit dat een gondoffensief
slechts van korte duur zou zijn.
Defensieminister Dick Cheney van zijn
kant beweerde dat het offensief onmogelijk
kon stopgezet worden omdat dan de Iraakse
troepen de kans zouden krijgen zich te
versterken.
Wereldwijd waren TV-kijkers er „live on
CNN"
getuige van dat president Bush de
hoop op een spoedige vrede verbrijzelde
door te verklaren dat het eventueel aanvaarden van Gorbatsjovs vredesplan niet voldoende zou zijn voor de VS om de aanvallen
tegen Irak stop te zetten. Blijkbaar wil de
Amerikaanse president het vel van Saddam
Hoessein en de totale vernietiging van de
Iraakse macht vooraleer er van een staakthet-vuren sprake kan zijn.
Indien Irak het vredesvoorstel afwijst, getuigt het inderdaad van een ongelooflijke
halsstarrigheid, met name de anneksatie van
Koeweit en het ontketenen van een oorlog
tussen de Arabische Wereld en het Westen.
Een grondoffensief is dan onafwendbaar.

De Irakese minister van Buiteniandse Zal(en Tareic Aziz bespreeict met Sovjetgezant Primal(ov en Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken Bessmertnych
het vredesplan van de Russen. De reaktie van Irak was nog onbekend bij het
ter perse gaan. lUlaar de VS en Koeweit waren er als de kippen bij om het plan af
te wijzen. Het wordt steeds duidelijker dat de Alliantie „ d e ruggegraat van
Saddam wil breken" zoals de Turkse president Ozal verklaarde.
(foto ap)

Indien Irak het Russische vredesvoorstel
evenwel aanvaardt en de VS houdt voet bij
stuk en ontketent toch nog een gondoffensief, komt de oortog in een gans nieuwe
situatie terecht. Het vredesplan heeft immers
de facto tot gevolg dat Irak zich plooit naar de
wensen van de Veiligheidsraad.
In resolutie 660 heeft deze immers geëist
dat Irak zich onvoorwaardelijk zou terugtrekken uit Koeweit, hetgeen het bij aanvaarding
zou doen, en dat er tussen Irak en Koeweit
onderhandelingen zouden plaatsvinden om
de geschillen tussen de landen op een vreedzame wijze te regelen.
De geallieerde koalitie van 28 landen heeft
er zich enkel toe verbonden de de uitvoering
van de VN-resoiuties af te dwingen. Ook ons
land heeft haar inspanningen in de Golf
duidelijk begrensd door de bepalingen van
de resoluties van de Veiligheidsraad. Wanneer het offensief verder zou gaan dan deze
bepalingen, dan vervalt elke VN-grond voor
het militair optreden tegen Irak. We komen
dan in een situatie waarin de Verenigde
Staten, en de bondgenoten die haar volgen,
in een gewone oorlog zijn tegen Irak.
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KRUISVAART
Men kan zich afvragen waarom president
Bush zich, op een moment dat het bereiken
van de VN-resoluties dichterbij ligt dan ooit,
verder ingraaft in een oorlogszuchtige strategie van vergelding en vernietiging van het
Iraakse regime. De risiko's hieraan verbonden zijn immers niet klein. Enerzijds is het
zeer twijfelachtig dat alle bondgenoten zullen meelopen in een moderne kruisvaart
tegen Het Kwaad in Bagdad.
Er zijn in de eerste plaats de Arabische
bondgenoten die het allemaal behoorlijk
moeilijk zullen krijgen met hun bevolkingen
als de oorlog duidelijk afstapt van de VNdoelstellingen en van Hoessein naast een
Arabische held ook nog een martelaar zal
maken.
Ook andere bondgenoten zullen niet geneigd zijn een regelrechte oorlog tegen
Hoessein te ontketenen. Eerstens komt de
politieke overeenstemming tussen de Sovjetunie en de VS op de helling te staan. Moskou
heeft al herhaalde malen haar bezorgdheid
uitgedrukt over de aanvallen van de geallieerden op het Iraakse grondgebied. Als [ >
WIJ — 22 FEBRUARI 1991

LANDUIT
haar vredesvoorstel nu met een precisiebom
wordt getorpedeerd l<omt er zo goed als
zeker een einde aan het bondgenootschap.
Ool< voor sommige Europese partners in de
geallieerde troepenmacht kan de starheid
van president Bush te ver gaan.
Duitsland bijvoorbeeld bakt al een tijdje
zoete broodjes met Gorbatsjov en kon zich
nu wel eens aan diens kant scharen, of ten
minste een neutrale positie innemen. Ook
president Mitterand zal zeer voorzichtig zijn
indien de legitimatie van de VN komt te
vervallen. Landen als Spanje en België, die
hun inspanningen nadrukkelijk aan de VNresoluties verbonden, zouden een bocht van
180 graden moeten maken om een verder
deelname aan de oorlog te verantwoorden.

„WIJ BELOVEN UW
WOORDVOERDER TE ZIJN"

Bush begeeft zich dus op glad ijs. Ook in
de Verenigde Staten zal hij het steeds moeilijker krijgen om zijn houding te verantwoorden. Hoedanook zijn de verliezen aan geallieerde zijde tot hiertoe zeer beperkt gebleven en kon de massale militaire interventie
van de VS steeds uitgelegd worden als een
noodzakelijke inspanning ter verdediging
van waarden en principes die de Amerikanen
sinds de stichting van hun land niet enkel in
hun grondwet, maar ook in hun hart dragen.
Iets anders wordt het wanneer deze oorlog
de vorm van een vergelding aanneemt en
wanneer daarvoor de eerste vliegtuigen met
body-bags op Amerikaanse bodem zullen
landen. Zonder tvirijfel zal het binnenlands
verzet in de VS dan ook toenemen.

President en mevrouw Landsbergis hadden wat graag een foto met Walter
Luyten, Willy Kuijpers en onze leeuwevlag voor hun fotoalbum.
(foto wu)

Men kan zich afvragen waarom de VS een
dergelijke kruistocht zou ondernemen. Enerzijds willen ze uiteraard de politieke vruchten
van de afwikkeling van het golfkonflikt niet
door Moskou laten plukken. Erg intelligent is
dit niet. Gorbatsjov zal hoedanook willen
meepraten over de toekomst van het Midden-Oosten, met of zonder een goede verstandhouding met de VS.

Vorige week brachten wij verslag uit van
de zending die vijf Vlaamse senatoren in
Litouwen bracht. Namens hen spral( senator Walter Luyten het Litouwse parlement
toe om tijdens de moeilijke uren van strijd
voor nationale vrijheid de Vlaamse solidariteit met het Litouwse volk te beklemtonen.

Waarom zou Washington trouwens een
konflikt met de Sovjetunie riskeren over Koeweit, als ze dit niet doet voor het recente
Sovjet-optreden in Litouwen ?

Uit deze toepraken lichten wij enkele
fragmenten.
Uw president Landsbergis deed een oproep tijdens het parlementair debat om met

Het lijkt echter waarschijnlijker dat de VS
aansturen op een permanente aanwezigheid
in de Golf. Indien Koeweit gewapenderhand
wordt bevrijd heeft de VS ook een reden om
het achteraf te blijven verdedigen. Nu reeds
is het duidelijk dat grote delen van de Arabische moslimbevolking niet erg gesteld zijn
op de aanwezigheid van de Amerikanen in
Saoedi-Arabië, op heilige moslimgrond.
Koeweit daarentegen zou het ideale voorwendsel zijn om met een bijna permanente
militaire aanwezigheid op een erg strategische plaats de ontwikkelingen in het MiddenOosten te „begeleiden".
Een soort petroleumvoorhaven van Washington dus. Waarbij de Amerikaanse president er wel erg zeker van moet zijn dat een
Pax Americana enige kans op slagen heeft in
de Arabische wereld. In dat geval... wordt
vervolgd.

STAAT IN STAAT
VAN
ONTBINDING?
In het kader van het bezoek aan
Litouwen had senator Willy Kuijpers
een onderhoud met Boris Jeltsin, de
president van de Russische republiek. Haast tegelijkertijd was onze
medewerkster Hilda Uytterhoeven op
bezoek in Leningrad. Zij snoven de
sfeer van een Sovjetunie in staat van
ontbinding. Volgende week vertellen
beiden hun ervaringen aan ons weekblad. Of informatie uit de eerste
hand.

Stefan Ector
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een delegatie van onze parlementairen onze
solidariteit met het belegerde parlement van
Vilnius te komen getuigen.
Graag wilden wij daar dadelijk op ingaan
want voor elke demokraat is het parlement
van Vilnius hét simbool geworden van de
parlementaire vrijheid.
Wij willen in deze nieuwe moeilijke uren
van uw zo tragische geschiedenis vooreerst
onze diepe bewondering uitdrukken voor de
blijvende moed van het Litouwse volk.

BLOEDTOL
Met de hulp van Litouwers in Vlaanderen
vertaalden wij de tekst uit onze moedertaal,
het Nederlands, in uw zo oude en eerbiedwaardige taal. Vergeef ons de uitspraakfouten. In elk geval willen wij zo het respekt voor
uw taal uitdrukken, iets wat gij van uw
bezetters niet hebt kunnen ondervinden.
Wij Vlamingen, zijn een volk dat moest
strijden voor de rechten van zijn taal en
kuituur, voor zijn eigen identiteit, voor zijn
zelfbestuur. Wij voelen des te beter uw recht
aan om volledig uzelf te zijn zonder vreemde
overheersing of voogdij.
Uw geschiedenis, als eens van de oudste
volkeren in Europa, is merkwaardig. De grote
bloedtol die uw volk steeds opnieuw moest
betalen en dit op een verschrikkelijke manier
tijdens de periode van de Sovjettiranie.

LANDUIT
Uw duidelijk geformuleerde wil bij vrije
verkiezingen en uw vredelievende manier
waarop u hebt gestreden bij uw recente
heropstanding maken u tot een Natie die de
eerbied verdient van alle volkeren en die ten
volle recht heeft op zijn zelfbeschikking zoals
geformuleerd in het UNO-handvest en in zo
talrijke verklaringen op Europees vlak, zoals
te Helsinki en te Parijs bij de Konferentie van
Vrede en Samenwerking in Europa.
Wij begrijpen het Litouwse volk dat sarkastisch vergelijkt bij deze mooie verklaringen
over universele mensenrechten als het ziet
hoe in heel wat dubbelzinniger omstandigheden de UNO op dit ogenblik de Golfoorlog
laat uitvechten voor „het zelfbeschikkingsrecht der volkeren".
Deze duidelijke bevestiging van uw recht
zijn wij in ons Vlaamse parlement reeds
tegemoet gekomen. Op ons initiatief werd op
24 januari uw minister Saudargas ontvangen
in ons parlement.

Senator Walter Luyten tijdens zijn toespraal( voor liet Litouwse parlement in
Vilnius.
(<oto WIJ)

zelfde rechten, zij het voor ons gelukkiger in
minder tragische omstandigheden. Maar
hiervan zijn wij samen als kleine naties
overtuigd. De strijd voor vrijheid en vrede kan
slechts gebaseerd zijn op deze morele en
geestelijke waarden die wij samen vertegenIk herhaal en onderstreep: „de onafhanke- woordigen.
lijke republiek Litouwen". Vlaanderen is een
Zolang uw vrijheid niet verworven is belokleine natie zoals U. Dergelijke volkeren
kunnen groot zijn op het vlak van de geeste- ven wij U mede uw woordvoerder te zijn in
lijke waarden. Gij bevestigt dit opnieuw schit- West-Europa dat al te dikwijls verzinkt in zijn
terend ondanks 50 jaar vreemde bezetting. eigenbelangen. Wij zullen die strijd voor
Kleine volkeren kunnen groot zijn op het vlak
van de kunst: onze Vlaamse schilders vullen
ganse zalen in de Russische musea en in die
van de ganse wereld. Op het vlak van het
verdedigen van de juiste beginselen moeten
zij vooraan staan. In uw strijd en in die voor
de wereldvrede getót voor ons en voor U het
woord zoals een paus het formuleerde
„Opus justitiae Pax" — De vrede moet
gebaseerd zijn op rechtvaardigheid.

GROOT ZIJN

vrijheid, vrede en rechtvaardigheid in de
wereld vertolken met de kreet: „Wij zijn allen
Litouwers".
Leve Vrij Litouwen, Leve Vrij Vlaanderen,
Leve het toekomstige Europa van vrije en
broederlijke Naties.
Na deze toespraak die door de 140 Litouwse afgevaardigden werd aanhoord overhandigde de Vlaamse delegatie een leeuwevlag
aan president Landsbergis, die ze onder luid
applaus openplooide.

Deze beginselen formuleren wij klaar en
duidelijk. Wie de mond vol heeft over het
nieuwe Europa dat zich uitstrekt van de
Atlantische Oceaan tot de Oeral moet weten
dat dit slechts kan op basis van de erkenning
van de vrijheid van de volkeren, in vrije
samenwerking, eerbied en evenwaardigheid.

WOORDVOERDER
Als de Sovjet-bonzen dit niet willen begrijpen en toepassen is er voor hen geen plaats
in dat nieuwe Europa. Ook niet voor diepgaande samenwerking.
Want wij Vlamingen zeggen naar Litouwen
toe wat een eerlijke Amerikaan zegde over
het lot van de indianen in de VSA bij de
herdenking van de moordpartij Wounded
Knee: ,,Kunt gij niet uw broeders hoeder zijn,
help dan ten minste zijn beulen niet".
Moge deze boodschap uit Vlaanderen U
verder moed geven in uw rechtvaardige
strijd. Onze ontvoogdingsstrijd ging voor de-

DE EERSTE LITOUWSE POSTZEGELS
Op 7 okt. 1990 zette Litouwen een aktie Laisko Savaite ( = de week van een
brief) in. Naar de vele uitgewekenen over de hele wereld, werden de primieji
pasto zenklai ( = de eerste Litouwse postzegels sedert 1941) gebruikt. De
Sovjets namen echter aan de Pools-Litouwse grens een hele vrachtwagen in
beslag, zodat die zegels nu reeds een hoge verzamelwaarde kregen. De
brieven kregen de opdruk Atkurtos Uetuvos Respublikos = Hernieuwde
Litouwse Republiek.
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In 1938 werd gestart met activiteiten in de sectoren gebouwen
en burgerlijke bouwkunde. In de jaren 50 en 60 ging de aandacht
vooral uit naar waterbouwkundige werken, met inbegrip van het
baggeren, wat meebracht dat een aanzienlijke vloot van baggertuigen werd opgebouwd.
Over de ganse wereld werden door onze baggerschepen miljoenen kubieke meter grond verzet.
Vanaf 1970 werd in het binnenland een nieuwe diversificatie
doorgevoerd in bruggen, collectoren, waterzuivering, tunnels en
metrowerken.
Vanaf 1980 werd ook belangstelling getoond voor de zware
industriebouw

Jan De Nul N.V.
Tragel, 23
9308 Hofstade-Aalst
Belgium
Phone (53) 760.511
Telex 12340 de nul
Fax (53) 78.17.60
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BOUWEN

WEGWIJS OP BATIBOUW

B

ATIBOUW 91 loopt van 21 februari tot 3 maart in de Heizelpaleizen (Tentoonstellingspark) te
Brussel. De beurs is voor het
publiek toegankelijk van 23 februari tot zondag 3 maart, alle
dagen van 10 tot 18.30 u. Donderdag 21 februari en vrijdag 22
februari worden strikt voorbehouden voor vaklui. De toegangsprijs
bedraagt 200 frank. Er is een
katalogus beschikbaar, eveneens aan 200
frank.

DAKVENSTERS EN
KANTELPOORTEN
Zo ongeveer alles wat u maar met den
bouw in verband denkt te kunnen brengen,
kan je er aantreffen: van doe-het-zelf-pakketten tot deuren, lijsten, garagedeuren, dakvensters, trappen, ijzerwerk, veranda's,
alarmsistemen, brandkasten, tuininrichting,
waterdichtingsprodukten. Maar ook bouwmachines en aannemersmateriaal, verf,

pleister, mortel, cement, muur- en vloerbekleding, schouwen, open haarden en verlichting. Sanitair in alle maten en gewichten,
isolatiemateriaal, meubels, keukens, venwarmingstoestellen op gas, elektriciteit, stook-

Voor de 32ste keer gaat in het
Brussels TentoonstelNngspait
van 21 ft^bruarl tot 3 maart het
Internationaal Salon van het
GelKHiw, Renovatie en de Binnenhuisinrichting, kortweg Ba»
tibouw 91 door. Deze bouwbeurs geeft de bezoeker een
volledig overzicht van de wereldproduktie van materialen
voor de bouw, de afweildng, de
renovatie en de blnnenhuislnrichUng. We maken U even
wegwijs.
olie, hout. Airconditioning, regelsistemen,
prefab-bedrijven, kantoormateriaal voor architekten, zelfs een architektuurtentoonstelling onder de bescherming van de Orde van
Architekten.

HALF MILJOEN
BEZOEKERS
Enkele ondernemingen deinsden er zelfs
niet voor terug om speciaal voor Batibouw
volledig afgewerkte en ingerichte huizen te
bouwen, in een rekordtijd van tien dagen.
Ook beroepsorganisaties (Nationale konfederatie van het Bouwbedrijf, Federatie van
Notarissen, Koninklijke Federatie van Architekten van België) en ministeries (de drie
gewestministeries voor Huisvesting, het ministerie van Financiën), en de VUB hebben
er een standje.
[>

BATIBOUW '91
21/2 - 3/3/1991

TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL
@ PERSSTAND

P PERS
•^
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Batibouw is duidelijk een van de belangrijkste bouwbeurzen ter wereld. Ongeveer uit
alle hoeken van de aardbol (uit 25 landen)
zijn er firma's vertegenwoordigd: van de VS
en Canada tot India, Japan, Polen, Zaïre,...
maar met de klemtoon op bedrijven uit landen van de Europese Gemeenschap. Batibouw is sinds zijn oprichting in 1959 onophoudelijk gegroeid. Ongeveer 1.000 rechtstreekse eksposanten zullen meer dan
10.000 produkten uit de bouwsektor tentoonstellen op een bruto-oppervlakte van meer
dan 125.000 vierkante meter. Vorig jaar
bezochten meer dan een half miljoen mensen Batibouw. Men hoopt dit jaar het rekord
van 551.226 bezoekers weer te verbreken.
Nieuw dit jaar op Batibouw is de omvangrijke vertegenwoordiging van architekten. Op
de Mezzanine van Paleis 3 zijn de architekten aanwezig met kwalitatief hoogstaande,
op maat geschreven en originele projekten.
Projekten voor iedere smaak, met één gemeenschappelijke noemer: gepersonaliseerd bouwen, volgens de wensen, de
smaak en het budget van de klant. Indien u
uw woning in 1991 denkt te bouwen of te
verbouwen, kunt u deelnemen aan de wedstrijd rond de architektententoonstelling. De
hoofdprijs, 400.000 frank, is het ereloon van
ADVERTENTIE

.k>.vvvxvv«ia>v
^
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i lEtGrnIt 4
B-1880 kapelle-op-den-bos - tel. (015) 711111
fax: (015) 71 14 35 - tlx: 22 523
fwlJÊÊt
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Firma Van Dooren - uw Eternit verdeler van het arrondissement Halle-Vilvoorde
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BOUWEN
uw architekt waard. Deelnameformulieren
vindt u in de katalogus Mijn huis, mijn
architel<t, te koop tijdens de beurs en in de
dagbladhandel.
Op een beurs van het formaat van Batibouw is tiet niet altijd mogelijk om alle stands
die tot één bepaalde sektor behoren in één
enkel paleis onder te brengen. De organisatoren doen daar wel al het mogelijke voor,
maar dit lukt niet altijd. Elk jaar opnieuw
worden er pogingen ondernomen om bij de
toewijzing van de stands zo ordelijk mogelijk
te werk te gaan.

DOE-HET-ZELF!

^

Dit jaar is men er in geslaagd om al het
klein materiaal in Paleis 2 op te stellen, zodat
dit Paleis nu twee voordelen biedt: iedereen
die uit de richting van het Atomium komt,
moet wel langs daar binnenkomen en anderzijds zijn alle stands interessasnt voor alle
bezoekers: zowel de vakman als de doe-hetzelver en de gewone kijklustige.
In Paleis 2 vind je immers al die kleine,
maar nuttige uitvindingen en apparaten die
vaak onder de noemer doe-het-zelf geklasseerd worden. Toch zijn ze ook belangrijk
voor de vakman die tegenwoordig soms
toestellen nodig heeft die buiten zijn specifiek vakdomein vallen. En aangezien ze die
werktuigen niet dagelijks gebruiken, moeten
ze ook niet van professionele kwaliteit zijn.
Hoeveel werknemers of direkteurs willen niet
zelf hun bevroren waterleiding herstellen,
een oude deur afschuren, een haag snoeien
of hun beerput leegmaken?
Doe-het-zelf betekent al lang niet meer
hetzelfde als knutselen. Vroeger kwam dat
neer op slordig werk met onaangepaste
werktuigen. Nu beschikt de doe-het-zelver
over alle mogelijke grondstoffen en apparatuur en vormt hij voor veel fabrieken en
leveranciers een nieuwe doelgroep, een sektor die werk verschaft aan arbeiders en
verkopers.
Vaklui zien naar verluidt in heel de doehet-zelf-handel geen bedreiging meer. Ze
worden niet zo dikwijls meer opgetrommeld
om een kraandichting te vervangen, maar
hoofdzakelijk nog voor werken die de moeite
lonen, zodat de echte specialisten hun ervaring en vakkennis kunnen tonen.

ADVERTENTIE

Bij ons bent u thuis

meubelcentrale m heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39.
Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur.
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WORDT OOK DIT JAAR
EEN GOED BOUWJAAR?
E bouwheren mochten de jongste jaren niet klagen. '89 was al
zeer goed, maar naar alle waarschijnlijkheid wordt '90 nog beter. Voor de woningbouw en
vooral voor de bouw in de industrie-, handel- en dienstensektor
werd '90 een topjaar: van
35.429 in '88, Steeg het aantal
begonnen woningen in 1989 tot
42.700. Hoewel de definitieve
cijfers voor 1990 nog niet bekend zijn, neemt
men bij de Nationale Konfederatie voor de
Bouwnijverheid aan dat het voorbije jaar
minstens even goed, waarschijnlijk beter is
geweest.

D

TOPJAAR 1991

~

Zo mogelijk nog betere resultaten werden
de jongste jaren geboekt in de niet-woongebouwsektor. Het bouwvolume was van 1987
naar 1988 reeds gestegen met 48%, en in
1989 kwam daar nog eens 1 1 % bovenop. Dit
nooit eerder geëvenaarde rekordvolume van
37,5 miljoen kubieke meter wordt in 1990
wellicht gebroken: men spreekt van 40 miljoen kubieke meter, bijna het dubbele van
1980.
Wannneer men het over 1991 heeft, wordt
er wat minder hoog van de toren geblazen.
Voorzichtigheid is troef, men houdt rekening
met een konjunktuurverzwakking. Waaraan
onmiddellijk toegevoegd wordt dat er nog
niet van een krisisdreiging gewaagd moet
worden.
De grote schuldige is de Golfkrisis, die op
2 augustus 1990 uitbrak toen Irak Koeweit
onder de voet liep. Die krisis werd een echte
oorlog, en wijzigde grondig wat men zo mooi
het algemeen ekonomisch omgevingsklimaat noemt, een levensbelangrijke parameter voor de bouwtoekomst. De olieprijzen en
de rentetarieven gingen de lucht in, en de
onzekerheid sloeg toe zowel bij grote investeerders als de kleine aspirantbouwer. Een
nieuwe woning laten bouwen, of investeren
in de uitbreiding van een bedrijf, zijn nu
eenmaal beslissingen die gewikt en gewogen worden: ze hebben gevolgen op lange
termijn.
Resultaat: er wordt in 1991 een globale
groeivertraging venwacht, zowel voor de woningbouw als voor de niet-woningbouw. In
andere landen meent men die groeivertraging te kunnen counteren door een stijging
van de overheidsinvesteringen in infrastruk-
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tuunwerken. Helaas, schrijft het blad van de
NCB, Het Bouwbedrijf, blijkt België, de manifeste betioeften ten spijt, de uitzondering te
worden die de regel bevestigt.
Daarvoor zijn natuurlijk verklaringen te
vinden. De grootste verklarende faktor is de
penibele toestand van de verschillende
schatkisten die dit land telt. Er is gewoon
geen geld voor overheidsinvesteringen in
grote infrastruktuurwerken. De beleidsruimte
die overschiet is eerder een boswegeltje dan
een autosnelweg breed. Een boswegeltje

D0 resultaten van de bouwsektor waren de jongste jaren
ronduit schitterend. Er werden
rel(ords geltlopt dat het een
lieve lust was. De resultaten
voor 1989 waren fantastisch.
En hoewel die voor 1990 nog
niet volledig t)ekend zijn, iaat
ook dat jaar een zeer rooskleurige balans zien. 1991 lijkt echter minder gunstig te worden.
Onder meer de Gotfooriog zal
voor een ernstige groeivertraging zorgen, zo wordt voorwaarlangs veel gegadigden staan te dringen: op regionaal en kommunautair vlak
denken we maar aan onderwijzers en opvoeders, migrantenwerkers, groene jongens, gehandikapten, etc. Men kan zich ook de vraag
stellen waaraan het bouwbedrijf juist denkt
met z'n overheidsinvesteringen in infrastruktuur: fietspaden of snelwegen?
Waar de bouwsektor voor vreesde bleek
echter niet volledig bewaarheid te worden.
Tenminste niet voor het investeringspro-
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gramma voor Openbare Werken en Verkeer
1990. Vlaams minister Sauwens wist te melden (zie WIJ van verleden week 15 februari)
dat dit programma nagenoeg volledig werd
uitgevoerd. Sauwens stelde wel dat het beleid de komende jaren gericht zal blijven op
het verhogen van de verkeersveiligheid en
de verkeersleefbaarheid. Belangrijk daarbij
is het aanpassen van het wegennet, bvb. de
doortochten van gewestwegen doorheen
dorpskommen, en strukturele aanpassingen
om het snelheidsverschil tussen de verschillende soorten weggebruikers te verminderen. Gigantische infrastruktuurwerken behoren echter tot het verleden.

DALING KASBONRENTE
De overheid lijkt niettemin bereid in te
spelen op omstandigheden die het geweeklaag van de bouwsektor wat kunnen smoren. De deze week aangekondigde daling
van de rente op kasbons met 0,25 tot 0,40
procentpunt kan mede in die zin verklaard
worden. Minister van Fmanciën l\^aystadt
heeft het betreffende voorstel van de openbare kredietinstellingen (OKI's) aanvaard.
De rente van de kasbons op één jaar verlaagde vanaf 21 februari tot 8,25%. De rente van
de kasbons op drie en vijf jaar zakte tot
respektievelijk 8,50 en 8,75%.
De verlaging van de rente op kasbons
betekent simpel gesteld dat het minder aantrekkelijk wordt om in kasbons te beleggen.
Andere kanalen om je geld in te stoppen
worden bijgevolg interessanter. Bouwen
bvb. En ja, hoor: de Raad van de OKI's
zegde te zullen onderzoeken of de tarieven
van de kredieten voor woningbouw kunnen
verminderd worden. Zo'n verlaging van de
hipoteekrente draagt natuurlijk weer bij tot

BOUWEN
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een gunstig bouwklimaat. Op het moment dat we dit sctireven
was over een verlaging van de hipoteekrente nog mets bekend.
Een verklaring voor de daling van de rente op kasbons moet
gezocht worden in de daling van de lange termijn-rente. Het
rendement van de staatsleningen met een looptijd van meer dan
zes jaar is gevoelig gedaald sinds 17 januari Qawel, toen de
Golfoorlog uitbrak), van 10,02 tot 9,21%. De financiële instellingen herbeleggen de opbrengst van kasbons in staatsobligaties,
die echter minder rendabel worden.

EEN ZONNIGE
UITBREIDING
VAN UW
LEEFRUIMTE!

VOLKSLENING
De timing van de daling van de rente op kasbons, werd zonder
twijfel beïnvloed door Maystadt: op 4 maart lanceert de schatkist
namelijk een staatslening. De verlaging van de rente op de
kasbons zal die staatslening natuurlijk aantrekkelijker maken.
Hoewel de voorwaarden voor die staatslening nog niet vastliggen, vera/achten de bankiers een koepon van 9 of 9,25%. Zo'n
staatslening (volkslening) wendt zich zonder afspraak met de
grote banken tot de indivkJuele spaarder. Maystadt toonde zich
in het verleden al een meester in dit spelletje.
Of 1991 uiteindelijk nog een goed jaar zal worden, hangt voor
het merendeel af van omstandigheden waar de Belgische
regering weinig vat op heeft. Op dit moment is dat in de eerste
plaats de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer er een grondoorlog uitbreekt, voorspelt de BBL dat het Belgisch BNP dit jaar
slechts met 1,8% zou groeien, het laagste peil sinds '86. De
voorspellers hadden het totnogtoe steeds over een groei van
gemiddeld 2,3%.
Ook de bouw zou in de klappen delen. Omdat volgens de BBL
de partikuliere vraag nagenoeg de enige bepalende faktor voor
de ekonomische groei is geworden, maar ook omdat de bedrijfsinvesteringen dit jaar niet meer zouden groeien. De woningbouw
zou met 4% teruglopen, een zware klap. Maar niet voorbarig
getreurd: de BBL-pronostieken houden rekening met een Golfoorlog die verscheidene maanden zal duren. Wanneer de
militaire eksperts, die venwachten dat de bevrijding van Koeweit
binnen de maand venwezenlijkt zal zijn, het bij het juiste eind
hebben, kan 1991 misschien nog een goed bouwjaar worden.
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LUXE VERANDA'S IN
DIVERSE MATERIALEN
VOOR IEDERE BEURS!

(pdj)
'•*ilA^i^inSt*-

•^411»%^

^ ^ J i '

20 jaar garantie op onze exclusieve dakbekleding met
reflecterende tofrfaag, geen broeikas meer in de zomermaanden en perfect geïsoleerd in de Vïinter.
Meer dan 17 jaar know-how staat garant voor vakmanschap
en maatwerk. Vanaf ontwerp, fabricage (in eigen ultramoderne fabriek) tot en met plaatsing wordt u begeleid door
ervaren specialisten,
Bel voor een vrifblijvend b^:oek aan huis:
Tel. ( 0 1 1 ) 3 6 32 60
of verstuur de antwoonibon:
Hasseltweg 194 - 3600 GENK

ANTWOORDBON
Ja ik wens een vrijblijvend bezoek aan huis voor een
uitgebreide informatie en een gratis prijsopgave van:
D VERANDA
D PERGOLA
D HORECA-UITBREIDING
Naam:
Adres:
Tel.:

De overheid heeft geen geld voor grote infrastruktuurwerken die niet echt dringend zijn.
(foto archief)

Uilknippen en in een gefrankeerde omslag versturen
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ALS HET GOED GAAT IN DE BOUW..
...draait de ekonomie. Het is een stelling
die vaak wordt verkondigd. Vaak met kennis,
maar even vaak zonder kennis van zaken. Ze
is trouwens korrekt, maar kan ook niet korrekt zijn, of slechts gedeeltelijk. Alles hangt
af van hetgeen men ermee wil bewijzen. Een
woordje uitleg misschien?
Welke vraag moeten we ons stellen om
deze stelling op haar juistheid te beoordelen? Gaat de bouw goed als onze ekonomie
goed draait, of draait de ekonomie goed als
het met de bouw goed gaat? Beide zijn goed.
De bouwsektor is één van de belangrijkste
sektoren in onze ekonomie.

MULTIPLIKATOR
De bouw heeft, hetgeen men noemt, een
groot multiplikatoreffekt. Dit wil zeggen dat
als er veel gebouwd wordt, dit een belangrijke positieve weerslag heeft op alle andere
sektoren in de ekonomie. Dit komt ondermeer doordat de bouwsektor arbeidsintensief is, er vinden heel wat mensen hun werk
in de bouw. Zij verdienen er een inkomen dat
dan weer kan besteed worden aan aankopen
van een wagen, een CD,... of een huis.
Of ze sparen hun inkomen en zorgen er
dus voor dat er heel wat kapitaal voorhanden

is om goedkoop te investeren in de ekonomie. Bouwen op zich is een bezigheid waarbij heel wat materialen en diensten worden
gebruikt, van cement, stenen en staal tot het
tekenen van plannen, het verlenen van financieel en juridisch advies en het voorzien van
hipoteekleningen. Wie aan bouwen denkt
moet bijvoorbeeld ook meubels kopen, of
huishoudlinnen, verf... Investeringen in de
bouw zijn tenslotte vrij solide investeringen,
met een goed rendement. De banken zijn er
wel mee, maar ook de vele kleine spaarders
die een mooi interestje verdienen bij hun
bank, dat ze dan weer kunnen besteden aan
hun aankopen, of om een huis te bouwen. U
merkt het, als de bouw goed gaat draait onze
ekonomie.
Daarmee is echter nog niet de vraag
beantwoord wanneer het met de bouw, en
dus ook met de ekonomie, goed gaat. Het
multiplikatoreffekt alleen is immers niet voldoende om de trein van de bouwaktiviteit op
gang te houden, bewijze de krisis waar de
sektor zich in de eerste helft van de jaren
tachtig heeft doorgesleept. Het antwoord op
deze vraag kan kort zijn : de bouw draait, als
het met onze ekonomie goed gaat. Hoezo?
Bouwen, een huis of een kantoorgebouw,
betekent in wezen investeren. Men investeert wanneer men een bepaalde geldsom
voor lange tijd in een vastgoed, zoals in het
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Inrichting van direktiekantoren
Systeemmeubelen
Ergonomisch zitkomfort
Totaalinrichtingen

A N T W E R P E N : A N T W E R P S E S T E E N W E G 3 6 3 - 2 5 0 0 LIER —
TEL.
03/480.22.51
B R U S S E L : T O L L A A N - P L A N E T I - 101 B - 1 9 4 0 S I N T STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35
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Hetzelfde geldt voor de bouw van een
woonhuis. Men bouwt het met eigen geld, of
met geleend geld en de opbrengst van deze
investering is het bedrag dat men uitspaart
omdat men geen huurgeld moet betalen,
minus de kostprijs van de lening in voorkomend geval, of het bedrag dat men verdient
indien men het huis verhuurt. Een belangrijke faktor in de beslissing om al dan niet te
bouwen is dus (alternatieve) kost of opbrengst van het bouwen. Indien bijvoorbeeld
een overheid zeer veel spaargeld opslorpt
om haar schulden te financieren, stijgt de
intrest, de prijs van het geld, en zal de prijs
van de leningen hoger zijn. met gevolg dat er
heel wat mensen minder geneigd zijn om
hun eigen nestje te bouwen.

VERTROUWEN
Een andere, en wellicht nog veel belangrijker, faktor die de beslissing van veel mensen
om te bouwen of te investeren beïnvloedt is
het vertrouwen dat men heeft in de toekomst
(van de ekonomie). Bouwen betekent een
beslissing nemen die voor lange tijd verplichtingen meebrengt. Men moet bijvoorbeeld
gedurende twintig jaar de lening en de intrest
afbetalen. Hetzelfde geldt voor investeringen
In bedrijven of in infrastruktuur. Een bedrijf
moet voor x aantal jaren voldoende produkten kunnen verkopen om voldoende winst te
maken om de investering rendabel te maken,
m.a.w. om er gekl aan te verdienen. De
bouwheer of de bedrijfsleider moet er dus in
zekere zin op vertrouwen dat de toekomst er
voldoende rooskleurig uitziet om dergelijke
beslissingen op lange termijn te nemen.

ADVERTENTIE

/

geval van bouwen, of in een fabriek of in
machines vastlegt met de hoop en verwachting dat dit goed, of machine, meer geld zal
opbrengen dan het oorspronkelijke bedrag
voorstelde. Hoeveel meer hangt af van het
alternatief. Men kan stellen dat de investering in ieder geval meer moet opbrengen dan
men kan verdienen door het geld op de bank
te laten staan, of er bijvoorbeeld overheidsobligaties voor te kopen.
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Dit vertrouwen is er als het ekonomisch
goed gaat: als men geen angst heeft om z'n
job te verliezen, als men erop vertrouwt dat
men z'n huis gemakkelijk kan verhuren, als
men venwacht dat de mensen voldoende
produkten zullen kopen om winst te maken...
Als het dus ekonomisch goed gaat, wordt er
gebouwd en zal de multiplikator er voor
zorgen dat het nog beter zal gaan. Wanneer
het vertrouwen wordt geschaad, doordat er
bijvoorbeeld een oorlog uitbreekt, zullen heel

BOUWEN
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wat mensen hun beslissingen uitstellen. Gevolg hiervan is dat het hele raderwerl< vertraagt of stilvalt. Op dat moment stevent de
ekonomie op een krisis af.

immers maar één zekerheid : wat de overheid of de politieke wereld ook doet om onze
ekonomie een beetje leven in te pompen, we
zullen toch altijd meedrijven op de golven

van de internationale ekonomische toestand.
En ook onze bouw zal daar niet veel aan
veranderen.
sec
ADVERTENTIE

KIP EN El
De oorsponkelijke stelling heeft dan ook
veel weg van de vraag naar de kip en het e i :
wat komt eerst? Het antwoord hangt, zoals
vaak, af van hetgeen men eigenlijk wil bekomen. De bouwsektor bijvoorbeeld zal, in
tijden van krisis, pleiten voor subsidiëring
van de bouw als „motor" van de ekonomie.
Doorheen de jaren tachtig werd dit overigens
op vrij grote schaal toegepast, denken we
aan de verlaagde BTW en de vermindering
van sociale lasten.
Anderen, zoals de meer liberale ekonomische denkers, zullen beweren dat dit slechts
lapmiddelen zijn en zullen vooral de nadruk
leggen op drastische ingrepen om het algemeen vertrouwen in de ekonomische ontwikkelingen te herstellen. Zij pleiten dan voor
ekonomische stabiliteit, voor de gezondmaking van de ekonomie en de overheid, voor
lage interesten...

Kunstmeubelen

'l»l*n.^-.

KUNSTMEUBELEN
Mciihcli'ii nul cluiriiie en Mijl uil c/ijt/; aU'lier
Mi'iihclcn op maal - De mooisie merkmeiihelen H.l.'/.., I'heiw,
Riivel, l)éeoi\ de l'rmime, i'aiiiille & I eiice. (irange. ca.
'/.ilmeubelen
./. Riielie, Jiiii, e.a.
(irole keus TiheUianse Doe-tapijlen
HIankIwuleu meubelen, oud en nieuw.
dekoralieailikelen. lenaeolla. drooiihioemen, liuwelijksHplen.

Ik'geinii 105. SCHOONAARDi: - Berrijding.slaaii I35A, APPELS
(SleeII weg Weiteren - Dendermonde)
ledere dan <W' <<>' ''-' "•• donderdai^ sie.slolen
weekend: I-I lol IS u.

Wie er gelijk heeft laten we in het midden.
In een klein landje als het onze bestaat er

(052) 42 21 56 I (052) 22 31 57
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BOUWENSSTRAAT 11-35

2200 BORGERHOUT

VlliBHGKiV
ANTWERPEN

TEL 03/231.08.96
ADVERTENTIE

Herderstraat 6
Industriezone

9140 Zele
Tel.: 052/44.64.31
(5 lijnen)

* STRATENPLANNEN
ik- PLANAUTOMATEN
ik^ PUBLICITEITSBUREAU
ik- LICHTREKLAMES

it Openbare verlichtingsmaterialen
>e Driekleurige
signalisatie
ik^ Alle verlichte signalisatie
ik- Vangrails, Bekleding van metalen
ik- Metaalkonstrukties
i^ Weg- en Werfsignalisatie
ik- Verlichtingspalen

BUROFLORA '91: KAMERPLANTEN
EN EEN GEZOND KANTOOR
Buroflora '91 is een symposium onder
auspiciën van Gemeenschapsminister Johan Sauwens over bureelbeplanting en
luchtzuivering via Icamerplanten. Dit vindt
plaats in de Landcommanderij Aiden Biesen in Rijkhoven-Bilzen op vrijdag 8
maart. De vzw De Kabots organizeert tevens het zestiende tuinsaion in IMunsterbllzen dat loopt tot 12 maart en zowel
hobby- als beroepstuinders zal aanspreken.
Vrijdag 8 maart start het symposium om 9
u. De vzw De Kabots brengt als gastsprekers
samen: B.C. Wolverton van de NASA,
J.Menckens van Center Pares en J. Vantieghem van UBIC.
De NASA met aan liet hoofd Prof. Wolverton heeft op het gebied fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht. Vanuit de
Nasa is men tot de konklusie gekomen dat
kamerplanten de meest efficiënte en voorde-

lige zuiveraars zijn van bevuilde lucht binnenshuis. Wolverton zal zijn persoonlijke
bevindingen bij het NASA-onderzoek naar
voor brengen.
Wolverton heeft zich de voorbije 20 jaar als
NASA-wetenschapper beziggehouden met
het bestuderen van het ingewikkelde probleem van luchtvervuiling en er de oplossing
voor gevonden, zowel voor een langdurig

ADVERTENTIE

EEN

IDEALE

G R O E N E
LEE F -

BURO
FLORA

EN

WERKRUIMTE

Een symposium over bureelbeplanting en
luchtzuivering via kamerplanten.
Gastsprekers : Dhr B.C. WOLVERTON (NASA)
Dhr J. MENCKENS (Center Pares)
Dhr J. VANTIEGHEM (U.B.I.C.)
Slottoespraak door gemeenschapsminister J. Sauwens _
Plaats: ALDEN BIESEN - BILZEN
Datum : 8 maart 1991 gedurende
het 16 de Munsterse Tuinsaion
Informatie en inschrijvingen :
vzw DE KABOTS
Fax-Tel: 0 1 1 - 4 1 3 9 2 8

verblijf in de ruimtestatbns als voor onze
dagelijkse leef- en werkruimten.
Hij ontdekte dat kamerplanten snel met
grote efficiëntie alle schadelijke chemische
stoffen in de lucht binnenshuis afbreken en
omzetten tot zuivere lucht. Hij ging zelfs nog
verder. Hij ontwikkelde een aktieve koolstoffilter die vlakbij de plantenwortels wordt aangebracht. De filter werkt als een erg krachtige luchtzuiveraar, die grote toxische stoffen
kan vasthouden. Deze stoffen worden nadien afgebroken door de mikro-organismen
die bij de wortels aanwezig zijn. Verbluffend
daarbij is dat de planten in staat zijn deze
afvalstoffen zelfs om te zetten in plantenvoedingsstoffen. De filter geeft een turbo-effekt
aan de plant die dan 10 maal meer lucht
zuivert.
De heer J. Menckens van Center Pares zal
een uiteenzetting houden over de inbreng
van onder meer tropische planten in het hele
koncept. Vanuit de bouwwereld zal de heer
J. Vantieghem, voorzitter van de UBIC,
handelen over de mogelijkheden en opdrachten van de bouwwereld omtrent de
„gebouwenziekte".
Het symposium Buroflora wordt door minister Sauwens, bevoegd voor de huisvesting van de Diensten van de Vlaamse Gemeenschap, aangegrepen om een werkgroep op te richten, met de bedoeling de
bevindingen van Prof. Wolverton en de besluiten van het symposium naar konkrete
voorstellen uit te werken. Na het symposium
krijgt de werkgroep Buroflora de opdracht
om voorstellen te formuleren in verband met
de beplanting in openbare gebouwen.

TUINSALON
De vzw De Kabots organizeert tevens het
zestiende Tuinsaion van Munsterbilzen. Elk
jaar trekt deze beurs voor hobby- en beroepstuinders zowat 20.000 bezoekers. Het salon
beslaat ruim 5.000 vierkante meter en telt
zestig eksposanten uit Vlaanderen en Nederland die alles bieden wat er in en om de tuin O
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nodig IS Voor de beroepstuinders zijn er de
serres, kompost en potgronden De hobbytuinder vindt er zijn hobbyserres, kweekbakken, tuinhuisjes, bloemen en planten, afsluitingen, speeltuigen, veranda's kortom 2alles voor een mooi verzorgde tuin
Het kunstzinnige en kreatieve duo Ollevier
en Co uit Oostham zorgt bij deze zestiende
uitgave voor een unieke kreatie van een
presentatietuin Het wordt een 300 vierkante
meter grote showtuin waarin rotsen en watervallen, enorme stronken, en uitgeholde
boomstammen zullen zorgen voor een ongewoon spektakel De tuin „letterlijk uit de
natuur gegrepen" werd ondergebracht in de
grootste van de vijf hallen, die voor het
tuinsalon gebouwd werden op de hoek van
de Taunusweg en de Zutendaalweg in Munsterbilzen

/"

^i^BUR
BURCHTSTRAAT
CHTS
89
9150 KRUIBEKE
TEL: 03/774 47 11
TELEFAX:
03/774 47 19

GEBOUWEN
WATERBOUW
BRUGGENBOUW
WATERZUIVERING
RESTAURATIE & RENOVATIE
SLEUTEL-OP-DE-DEUR PROJECTEN
4.500 m^ TOONZALEN
De grootste en meest gespeciahseer
de sierschouwenzaak
Terwijl U even wacht ontwerpen wi)
Uw schouw helemaal volgens Uw
persoonhjke woonwensen
Doe het zelvers ontvangen bi) het
materiaal een duideU)ke werkteke
ning
Omdat het onder Vlamingen bhjft,
10% extra korting op onze laagste
prijs' Recent nummer van , WIJ '
volstaat als bewijs

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI
Open van 9 tot 19 u s Zaterdags tot 18 u 's Zondags 17 uur
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De in- en uitgang van het salon wordt
volledig aangekleed met tropische planten
van allerlei grootte en soort Chamadorea
Pacaya, Cirtostakys, Macarthuri en Araucana zijn ronkende namen van planten uit
Honduras, Costa Rica en andere exotische
oorden
Zoals vorig jaar wil vzw De Kabots ook dit
jaar weer uitpakken met een onthaalbrochure voor de bezoekers In het kader van de
studiedag Buroflora werd gekozen voor het
thema „Kamerplanten" De brochure wordt
gratis verdeeld aan de bezoekers
Het programma van het symposium ziet er
als volgt uit
9 u ontvangst
9 u 30 Gastsprekers aan het woord
12 u 30 aperitief en lunch
14 u Panelgesprek een gezonde leef- en
werkruimte vanaf het ontwerpen van een
gebouw
16 u Konklusies en slottoespraak door
minister J Sauwens
17 u Receptie op het Tuinsalon
Inlichtingen Deelnemers dienen zich aan
te melden voor 1 maart Kostprijs 3 800 fr
Hienn is begrepen de syllabus, simultaanvertaling, koffiepauze en lunch, toegang tot het
tuinsalon
Sekretariaat VZW De Kabots, St Landradastraat 13A 3740 Bilzen-Munsterbilzen
Koordinatie Bert Verleysen
kantoor 02/238 14 72
prive 011/41 63 65

ADVERTENTIE

BVBA J. BORREMANS - COCK en KINOEREN
Gentsestraat 238. 9500 GERAARDSBERGEN
Algemene bouwondernemingen
Een familiebedrijf met stijl en traditie.
Zaakvoerder: Pieter Borremans en Rita Borremans (VU-provincieraadslid en gemeenteraadslid)
Architect: Richard Borremans
Binnenhuisarchitect: Elizabeth Borremans
Financiering: H. Steenhoudt
Nuttige telefoonnummers: 054-41.25.89

054-41.30.44

054-41.35.34
054-41.64.10 (fax)

Wij bouwen voor U sleutel op de deur
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GEZONDER BOUWEN,
HET KAN!

H

ET spel van stralingsvelden, induktiestromen en andere kosmische stralingen is geen ontdekking van de schrijfster in kwestie, maar zijn gekende fysische
natuurfenomenen, eigen aan de
opbouw van ons planetarium,
de rotatiebeweging en de vloeibare kernmassa van onze aarde.
Vroegere beschavingen en
kuituren hielden reeds nauwgezet rekening
met kosmo-tellurische energie. Dit blijkt duidelijk uit de inplanting van enkele markante
en historische bouwwerken.

OUDE BELGEN
De bekende megalieten van Stonehenge
(40.000 jaar geleden) zijn zodanig georiënteerd dat ze zich situeren in een zone waarop
de uitwisseling van de kracht van de aarde
met die van de ruimte sterker is dan elders.
Het druïde-altaar van de zogenaamde Oude
Belgen werd telkens geplaatst op de kruising
van wateraders. Op deze plaatsen met een
afwijkende stralingsverhouding beoefdende
de druïde magische praktijken en genas hij
zieken. De stap naar de pendel en wichelroede is snel gezet. Pendelaars bezitten de gave
om aard- en waterstralen te dedekteren en te
interpreteren. Alhoewel mensen eeuwenlang
en met sukses beroep deden op pendelaars
en wichelroedelopers, heeft dit oeroude gegeven recent een dubieuze reputatie gekregen.
De auteur wijdt dit aan het feit dat ook in dit
wereldje veel kaf tussen het koren zit. Gebrek aan de nodige training leidt al snel tot
zelfoverschatting en verkeerde beoordelingen.

INVLOED OP MENS
EN DIER
Door de eeuwen heeft het menselijke organisme zich aan de wisselwerking van energiestromen aangepast. Storingen in dit energetisch systeem kan voor mens, plant en dier
ernstige gevolgen hebben. Storingen treden
op in nabijheid van hoogspanningsmasten,
geologische breuken in de ondergrond, waterstromingen in de bodem en bij opeenhoping van ertsen en mineralen.
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Voor de mens kan een langdurig verblijf op
een aardstralenzone tot nefaste gevolgen
leiden. Hierdoor kunnen erge vermoeidheidsverschijnselen optreden en verhoogt
de vatbaarheid voor allelei kwalen. Het voorkomen van aardstralen wordt tevens in verband gebracht met verhoogd kankerrisiko. In
1929 werd in dit verband een onderzoek
opgezet In Vils, een stadje langsheen de
Donau. De resultaten waren beangstigend;
alle kankerbedden stonden boven de zones die de wichelroedeloper als gevaarlijk voor
de gezondheid had aangeduid.

Bouwbiologisch wonen is niet
vanzeifeprekend. Reeds de
keuze van de omgeving en liet
woonperceei zi|n bepalend
voor de latere bouwbiologische woonkwaliteit. Bij deze
keuze moet immers rekening
gehouden worden met de werking van allerhande stralingsvelden, aardstralen en aardmagnetisme.
De recente publlkatie Gezonder (verbouwen & Wonen van
de hand van Violette Qoethals
belicht op een bevattelijke en
pseudo-wetenschappeiijke
manier deze materie die voor
het merendeel van de bevolking nog steeds geassocieerd
wordt met volksgeloof. Het
boek handelt verder over milieuvriendelijke bouwmaterialen en bevat praktische en handige tips om te komen tot een
gezonde binnenhuisatmosfeer.
Een aanrader voor elk bouw»
lustig paar.
Wateraders kunnen op hun beurt voedingsbodem zijn voor zware gewrichtspijnen,
reuma en atrose.

BOUWBIOLOGISCH
WONEN
De kunst van het bouwbiologisch wonen
bestaat er nu in rekening te houden met de
aanwezigheid van storingsvelden. Bouw- en
Inrichtingsmaterialen mogen geen nadelig
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effekt hebben op het natuurlijk kosmo-tellurisch stralingspatroon. Plaatselijke storingen
door aardstralen of artefakten in het elektromagnetisch veld worden best op voorhand
opgespoord en geneutraliseerd.
Voordat u met bouwen start is het volgens
de auteur aangewezen een „geobiologisch
plan" van de bouwgrond te laten opstellen.
De ervaren bouwbioloog gaat dan het terrein
onderzoeken op de aanwezigheid van storende wateraders en aardmagnetische en
elektromagnetische storingsvelden. Aan de
hand van deze opmetingen wordt de inplantingsplan van het huis besproken.
De keuze van de bouwmaterialen moet
voldoen aan enkele specifieke eisen.
Materialen mogen geen giftige of radioaktieve stoffen bevatten en moeten dampdoorlatend zijn. Bewerkte produkten als beton, kunststoffen en staal hebben de eigenschap het kosmo-tellurische evenwicht te
verstoren en worden bijgevolg geweerd.
Een gewapend betonnen skelet werkt in
feite als de bekende „kooi van Faraday";
door de ijzeren bewapening wordt het natuurlijk elektrostatlsch spanningsveld buiten
de kooi gehouden, wat nervositeit, slapeloosheid en andere pijnen voor de bewoners
veroorzaakt. Door het huis bovendien bijna
hermetisch af te sluiten en te isoleren door
allerhande plastiks en schuimisolatie leeft de
mens in zijn eigen vuile lucht, een proces dat
vaak verergerd wordt door giftige uitwasemingen van verven, lijmen en formaldehyden
uit spaanderplaten.

HANDIGE TIPS

~

In plaats hiervan kiest de bouwbioloog
voor natuurlijke verven, lijmen en onderhoudsprodukten, inlandse ongeïmprimeerde
houtsoorten en dampdoorlatende bakstenen
en dakpannen.
Ook de keuze van verwarming, het regelen
van de luchtvochtigheid en het algemene
stralingsklimaat, kleuren en bouwvorm zijn
belangrijke aandachtspunten waaraan de
bouwbioloog ruime aandacht schenkt.
Het boek doet ons ernstig nadenken over
de huidige manier van bouwen, waarbij in
eerste plaats geopteerd wordt voor snelbouwmaterialen en beton-ijzerkonstrukties.
Door overdreven isolatie en het opwekken
van energetische storingsvelden verliest de
bewoner meer en meer voeling met het
kosmo-tellurisch evenwicht en bijgevolg met

BOUWEN
de natuur. Door echter rekening te houden
met een aantal fysische stralingsartefal<ten
en de l<euze van natuurlijke bouwmaterialen
kan een gezonde binnenhuisatmosfeer geschapen worden.
Het boek staat boordevol konkrete maatregelen die dit gevoel van welbehagen kunnen
verhogen en storingseffekten minimaliseren.
Het wijdt ons — lezenderwijze — in in de
toch wel vrij technische materies zoals aardmagnetische, aard- en kosmische stralingen
en hun effekten hiervan op mens en dier.
Alhoewel niet altijd wetenschappelijk tenvolle onderbouwd, biedt de auteur toch voldoende argumenten aan om zich — op zijn
minst — te bezinnen over deze alternatieve
vorm van bouwen, die bovendien niet duurder hoeft te zijn.
Alhoewel momenteel vrij onbelangrijk,
kondigt het bouwbiologisch wonen zich aan
als 'n tendens voor de toekomst.
Het boek biedt tevens een lijst van vooruitziende bedrijven die nu reeds gekozen hebben voor gezond wonen.
P.H.
— Gezonder (ver)bouwen & Wonen. Violette
Gioethals. Uitg. v.z.w. Wonen en Gezondheid,
Relgerstraat 38, 9000 Gent. 192 biz., 580 fr.
veizendingskosten inbegrepen.

ADVERTENTIE

Hebt u problemen met isolatie, vochtplekken of vervuilde binnenlucht?
Zit u met vragen omtrent hoogspanningskabels, giftige verven en
lioutbeschermingsmiddelen, radioactief gips of tiet sick-buildingsyndroom ?
Plaatst u vraagtekens bij pendel en wiciieiroede, of bij allerlei
ontstoringsapparaten ?
Wil u meer weten over niet-scfiadelijkeen milieuvriendelijke bouw- en
inrichtingsmaterialen, luchtzuiverende planten, of de beste verwarmingssystemen ?
Zoekt u deskundige produktinformatie, een bouwbiologische werkbeschrijving, namen en adressen?
Dan is

GEZONDER BOUWEN & WONEN.
JA NATUURLIJK
in het Nederlands taalgebied het enige naslagwerk dat op ai deze
vragen uitvoerig antwoordt.
Het is niet alleen wetenschappelijk verantwoord, maar ook vlot
leesbaar en voor iedere (ver)bouwer vooral direkt praktisch bruikbaar.
Auteur is Violette Goethals, o.m. redaktrice (binnenhuis) architektuur
voor de Interieurgids, Beter Verbouwen, Decors en Promenade.
Het boek telt 192 bIz. en kan besteld worden door 580 fr. (verzendingskosten inbegrepen) over te maken op rekeningnummer 4427036461-14 van de VZW Wonen en Gezondheid, Reigerstraat 38,
9000 Gent.

ADVERTENTIE

algemene bouwwerken erauw

Woestijnstraat 7
1760 Roosdaal
054/33.91.86
ontwerp/bouwen- en verbouwen in het bijzonder
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DE MOSTERD VAN HET
VLAAMS GEWEST
ET Vlaams gewest is bijzonder
al<tief In liet verlenen van tegemoetkomingen en premies voor
de Vlaamse bouw- en verbouwlustigen: huisvestingspremie,
verzel<ering tegen onvrijwillig inkomenverlies, stad- en dorpsvernieuwingspremie zijn de
sleutelwoorden in de Vlaamse
steun aan de bouwers.
De
huisvestingspremie
wordt toegekend aan iedereen die 1) voor
eigen rekening en voor eigen gebruik een
woning bouwt of laat bouwen, veranderingswerken aan een woning laat uitvoeren die
gelijkgesteld kunnen worden met nieuwbouw, of een woning verwerft die nog nooit
werd bewoond; 2) een ongezonde doch
verbeterbare woning die tenminste 20 jaar
oud is, of een door overbevolking ongezonde
woning saneert.

VOORWAARDEN

Zelfs als je je eigen huis eigenhandig sloopt, l<an je een premie opstrijlcen.
Onder bepaalde voorwaarden tenminste...
(foto archief)

De aanvraag voor de onder 1) vermelde
verrichtingen moet ingediend worden na de
datum van afgifte van het ontvangstbewijs
van de aanvraag van bouwvergunning of van
het afsluiten van de verkoopovereenkomst,
en uiterlijk zes maanden na het betrekken
van de woning. Voor de verrichtingen onder
punt 2) moet de aanvrager de fakturen van
de uitgevoerde werken en gebruikte materialen voorleggen, voor een bedrag van minstens 120.000 frank, inklusief BTW, en gesteld op zijn/haar naam.

Om recht te hebben op een huisvestingspremie mag het gekumuleerde netto-belastbaar inkomen van de aanvrager over het
voorlaatste jaar de 850.000 frank niet overschreden hebben, verhoogd met 40.000
frank voor gehuwden, en met 40.000 frank
voor elk kind ten laste.

Er wordt geen rekening gehouden met de
fakturen voor werken die de datum van de
aanvraag voorafgaan, noch met fakturen
voor de aankoop van materialen waarvan de
datum deze van de aanvraag met meer dan
zes maanden voorafgaat.
De premie wordt slechts uitbetaald wanneer er een hele papienwinkel doorworsteld
werd: wanneer de werken door de aanvrager
werden uitgevoerd, moet dit aangetoond
worden met een door de burgemeester bekrachtigde verklaring op erewoord. Wanneer
de werken door aannemers worden uitgevoerd, moet er een verklaring opgestuurd
worden van de beroepsvereniging of de
provinciale registratiekommissie die bewijst
dat de aannemer(s) geregistreerd waren als
aannemer ten tijde van de aannemingsovereenkomst.
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Wie wil bouwen of verbouwen,
kan een steunde in de rug
steeds gebruiken. Verschillende Instanties geven premies en
tegemoetkomingen. Je moet
alleen weten waar je die mosterd kan haten. Bij het Vlaams
gewest bievoorbeeld.

PREMIES
De premies voor nieuwbouw, met nieuwbouw gelijkgestelde veranderingswerken en
venwerving van een woning, worden als volgt
vastgesteld:
* 265.000 frank als het inkomen van de
aanvrager, verminderd met 40.000 frank
wanneer hij/zij gehuwd is, en nog eens met
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40.000 frank per kind ten laste, minder
bedraagt of gelijk is aan 400.000 frank.
* 465.000 frank verminderd met de helft
van de inkomsten van de aanvrager, die zelf
eerst verminder werden met 40.000 frank
wanneer hij gehuwd is en nogmaals 40.000
frank per kind ten last, in de overige gevallen.
Bij saneringswerken wordt het premiebedrag berekend in funktie van de kostprijs van
de werken (maksimum 885.000 frank BTW
inbegrepen) en begrensd tot 30% van de
kostprijs van de werken indien het inkomen
kleiner is dan of gelijk aan 400.000 frank, en
25% van de kostprijs van de werken in alle
andere gevallen.
Maar dit is niet alles: ongeacht of het nu
gaat om de bouw, de verbouwing, de venwerving of de sanering van een woning, wordt
het premiebedrag dat werd berekend zoals
hierboven beschreven, verhoogd met 20%
voor de eerste persoon ten laste, met 25%
voor de tweede en met 35% voor elke
andere.
Bovengenoemde premiebedragen worden
nogmaals verhoogd met 50.000 frank wanneer wordt overgegaan tot de vervanging, op
hetzelfde perceel, van een woning die vooraf
ongezond en onverbeterbaar is verklaard, en
door de aanvrager werd gesloopt.

ADVERTENTIE
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HERWAARDERINGSGEBIED
Alle begunstigden van de huisvestingspremie, die voor een van hun respektleve verrichtingen een hipotekaire lening hebben
afgesloten van minstens 1 miljoen frank,
genieten meteen ook een verzekering tegen
Inkomenverlles ingevolge het onvrijwillig
verlies van hun baan of door totale arbeidsongeschiktheid.
De stad- en dorpsvernieuwingspremie
wordt toegekend aan elke persoon die, in de
privésektor en in een door de eksekutieve als
herwaarderingsgebied erkend gebied 1) een
woning bouwt of verwerft die nog niet werd
bewoond; 2) renovatiewerken uitvoert in een
woning die reeds minstens twintig jaar wordt
bewoond; 3) een reeds tenminste 20 jaar
bewoonde woning aankoopt. De kostprijs
van de werken moet door het bestuur op
minstens 120.000 frank worden geraamd.

Opgepast: de stads- en dorpsrenovatiepremie neemt de plaats in van de huisvestingspremie. Elke aanvraag tot het verkrijgen
van een huisvestingspremie die betrekking
zou hebben op een woning die gelegen is in
een herwaarderingsgebied wordt automatisch beschouwd als een aanvraag voor een
stads- en dorpsvemieuwingspremie.

Om geldig te zijn moet de aanvraag aan
grosso mode dezelfde voorwaarden voldoen
dan de huisvestingspremie. Het premiebedrag is vastgesteld: op 300.000 frank voor de
bouw of aankoop van een woning die nog
nooit werd bewoond; op 40% van de kostprijs van de werken die worden uitgevoerd in
een woning die reeds minstens 20 jaar wordt
bewoond, met een maksimum van 300.000
frank; op 50% wanneer het belastbaar nettoinkomen van de aanvrager over het voorlaatste jaar verminderd met 40.000 frank per
persoon ten laste, 400.000 frank niet heeft
overschreden.

Onder inkomen verstaat men het samengevoegde inkomen van de aanvrager en dat
van de persoon waarmee hij wettelijk of
daadwerkelijk samenwoont. Het aldus berekende bedrag fwordt verhoogd met 20%
voor de eerste persoon ten laste, met 25%
voor de tweede en met 35% voor de overige,
voor zover de aanvrager eigenaar-bewoner
is.

Voor meer inlichtingen over de steunmaatregelen van het Vlaamse gewest verwijzen
we naar Bestuur voorde Huisvesting, Kunstlaan 43, 1040 Brussel (tel. 02/513.74.64).
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PROVINCIES
Ook de provincies verstrekken premies
voor de bouw, aankoop of sanering van een
woning, of staan goedkope leningen toe.
Deze premies en steunmaatregelen zijn
evenwel niet voor elke provincie gelijk. Wanneer u wil bouwen, verbouwen of renoveren
loont het in ieder geval de moeite om eens te
informeren bij uw provinciebestuur. Daarvoor kan men terecht op de volgende adressen : Provinciebestuur Antwerpen, Koningin
Elisabettilei
22,
2018
Antwerpen
(03/237.28.00); Provinciebestuur Brabant,
Eikstraat 22, 1000 Brussel (02/515.71.11);
Provinciebestuur Limburg, Dr Willemsstraat
23, 3500 Hasselt (011/22.6711); Provincie-
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bestuur Oost-Vlaanderen, Goevernementstraat 1, 9000 Gent (091/23.38.11); Provinciebestuur West-Vlaanderen, Provinciaal Administratief Centrum, Domein Boeverbos,
Koning Leopold Hl-laan 41, 8200 Brugge
(050/38.69.01).

ADVERTENTIE

U droomt van een eigen huis Neen, ontken het maar
niet. Alles wijst er op de klamme handen telkens als u
een bordje ziet met "Bouwgrond te koop" of "Batibouw",
de felle blik waarmee u de kleine
advertenties bekijkt in de krant.
, Erger nog: u denkt overal
.Sg0 kleine huisjes te zien.
Geen paniek, op uw leef^g^
tijd komt dat vaker voor.
Want net zoals veel andere landgenoten
bent u geboren "met een baksteen m de maag".
De ASLK heeft daar een compleet nieuwe en
afdoende remedie tegen. Een formule op maat die voor
letterlijk èlles zorgt Zowel voor, bij als na de aankoop

ASLKWOONKREDIET

OF HOE
U ALLES
IN'T GROOT
KAN ZIEN.

VOOR DE AANKOOP HET ASLK-WOONPLAN
In de eerste fase bouwt u stevig door aan uw startk»
pitaal. Dat doet u met het nieuwe ASLK-Woonplan Elke
maand spaart u een vaste som. Een deeltje daarvan wondt
alvast opzij gezet voor de levensverzekering. Die zal straks
de lening dekken, m alle zekerheid. Maar ook al tijdens
de spaarperiode functioneert ze als een opperbeste levensverzekering Met de belastingwinst als welgekomen extra.
Elk jaar opnieuw. Na 3 jaar sparen garandeert de ASLK
u een lening tegen uiterst interessante voorwaarden
Het persoonlijk sparen blijft overigens heel
belangrijk. Het vormt een eventuele "reserve", plus
zorgt u tegelijk voor bijkomende korting op de toch
al heel voordelige interest
BIJ DE AANKOOP HET WOONKREDIET
BIJ de ASLK vindt u uiteraard alle types van
krediet. Tegen telkens heel voordelige interestvoeten:
leningen met vaste, variabele of half-vaste interestvoet. Met bovendien een heel speciale nieuwigheidhet Soepel Woonkrediet
Dat laat u toe om tegelijk van de beste interestvoet
te genieten en toch af te betalen in vaste maandelijkse
bedragen. En dat tijdens de hele duur van de lening.
Zo kan u uw budget en uw lening perfect beheren.
Zonder dat ze uit evenwicht raken
NA DE AANKOOP HET ASLK-KREDIET VOOR COMFORT
'n Echte eigenaar is nooit echt tevreden Er valt altijd
iets te doen ofte veranderen in huis of appartement Een
garage of een veranda bijbouwen, een tweede badkamer,
andere tegels plaatsen
Kortom, "kleine" werkjes die
vaak grote bedragen vereisen En precies
voor dat soort werken is er nu het speciale ASLK-Krediet voor comfort.
Een soepel en snel krediet tegen
werkelijk interessante voorwaaiden.
Zodat u uw droom tot in de klein^^
ste details kan realiseren.
HB
Lijkt het u wat ingewikkeld ?
Kom er dan gewoon met ons eens
over praten. U merkt het meteen- met de ASLK als
uw bank mag u de dingen gerust groter zien dan u
ooit durfde te dromen.

SAMEN KUNNEN WE ALLES AAN.
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GRONDVER0NTREINIGING ?
^^''^ero/.,;^.
'Sinbf

"N,.., stort •-n"»*"'^

GROND* REINIGING!

Lange Nieuwstraat 21-23 bus 6 - B-2000 Antwerpen, België
Tel.: (03) 252.12.11 - Fax: (03) 252.68.31 - Telex: 31839 dredg b
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MILIEUTECHNOLOGIE EN INNOVATIE
IN DE BODEMSANERING
VAN STUDIE NAAR UITVOERINGSFAZE
TWEE VLMMSE TROEVEN: NV SILT EN NV SOILS

SILT NV
Nagenoeg dagelijks worden wij gekonfronteerd met de schadelijke aspekten van onze
zeer geïndustrialiseerde maatschappij, die in
de loop der jaren een grote hoeveelheid
probleemafval geproduceerd heeft. Dit heeft
de jongste jaren — terecht — geleld tot
steeds strenger wordende milieurichtlijnen.
Een gevolg hiervan is dat steeds meer sites,
verontreinigd door zware metalen, olie en
organische verbindingen van het type PAK,
PCB, e.d. op een professionele manier gesaneerd dienen te worden. Een en ander gaf
aanleiding tot het ontstaan van bedrijven en
konsulenten, die zich specifiek met de behandeling van dergelijke problemen inlaten.
Silt NV en Soils NV zijn zulke jonge bedrijven, die in 1988 ontstonden.
Slit NV kreeg bij aanvang als taak mee de
nodige ondersteuning te bieden aan bagger-

maatschappijen op gebied van slibverwerking en hydrografische en milieutechnische
meetsystemen. De onderzoeksgroep binnen
het bedrijf draagt vooral bij tot het verbeteren
van het baggerproces en levert tevens de
know how bij slibbehandeling. Men kan de
taak van Sllt NV terecht omschrijven met
Pre- en Post-Dredging Services. Bovendien
biedt Silt ook heel wat aan op het gebied van
de uitvoering van sanering van onderwaterbodems. Het bedrijf Is zelf aannemer van
saneringswerken middels eigen en specifiek
voor deze taak ontworpen Installaties.

HYDROGRAFIE EN
BODEMONDERZOEK
Voor het uitvoeren van hydrografische metingen en bodemonderzoek beschikt Silt
over een gevarieerd gamma instrumenten,
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gaande van hydrografische peilvaartuigen
als de Oostende XI, over het amfibisch
peilvaarluig Amphiranger, tot In-huls ontwikkelde bemonsteringstoestellen als vacuümflessen, Isokinetlsche bemonsteringsrekken
en siltcatchers.
Daarnaast werden eveneens een aantal
technieken ontwikkeld voor het voeren van
in-situ metingen. Zo werd bv. het Navitracker
meetsysteem op punt gezet, oorspronkelijk
voor het uitvoeren van kontinue denslteitsmetingen in niet-gekonsolideerd slib, met het
oog op een efficiënte bepaling van de nautische bodem. Later werd dit systeem verder
uitgerust met meetinstrumenten voor het
simultaan opnemen van verschillende fysisch-chemische paramters in-situ.
Tenslotte Is het bedrijf gekwalificeerd voor
het uitvoeren van fysische en chemische
analises en het adviseren i.v.m. mogelijke
bagger- of slibbehandelingsoperatles.

D>
WIJ — 22 FEBRUARI 1991

BOUWEN

SLIBBEHANDELING
leder type slib vraagt vaak om een aangepaste behandeling. De diverse verwerkingstechnieken die Silt NV beheerst, kunnen
ondergebracht worden in 3 hoofdkategorieën: mechanische behandeling; fysicochemische behandeling en mikrobiologische
behandeling.
Een eerste vorm van mechanische behandeling is de gewone verwijdering en konditionering. Hieronder verstaat men het verwijderen van het verontreinigd slib uit de specifieke sites, en het bergen op een gekonditioneerde wijze in een speciaal hiertoe ingericht
stort aan land of onder water. In dit laatste
geval kan de techniek van capping worden
aangewend. Silt heeft ondermeer een geavanceerd komputermodel, Consol, uitgewerkt dat toelaat het konsolidatiegedrag van
het slib te simuleren en aldus de juiste
dimensionering van dergelijke land- en ondenwaterstorten te berekenen.

neer het om een verontreiniging met bepaalde organische verbindingen gaat. Silt doet
beroep op zowel in-situ als ex-situ technieken. De in-situ behandeling houdt het reinigen in van het slib zoals het zich ter plaatse
bevindt. De walbehandeling is een saneringstechniek waaraan een ontgraving van
het slib of een baggeroperatie vooraf gaat.
De ex-situ behandeling geschiedt onder zeer
gekontroleerde omstandigheden. Voor de
mikrobiologische behandeling wordt samengewerkt met het studiebureau Haecon en
met het bedrijf EMR (European l^etal Recovery).

SOILS NV
Soils NV heeft als zelfstandig bedrijf de
taak om eigen technieken te ontwikkelen om
droge grond te reinigen. Deze technieken
zijn vaak aanvenwant aan deze van de slibbehandeling, wat niet wegneemt dat ieder probleem een eigen aanpak vereist. Dit houdt in
dat aangepaste installaties moesten worden
ontwikkeld en gebouwd.
Saneringsmetoden voor verontreinigde
grond kunnen in twee hoofdgroepen worden

Slibverkenning: Echo/od/ngen

Continue nautische bodem de
Fysiscii - ciiemisciie metingen
Bodemonderzoek

Een tweede mechanische behandelingsvorm is de afscheiding van de zandfraktie, en
de ontwatering van het slib. Bepaalde types
verontreinigingen zijn preferentieel geassocieerd met de fijne fraktie van een sediment.
Dit komt omdat deze fijne fraktie voornamelijk bestaat uit kleideeltjes en organische stof
die, door hun hoge kationuitwisselingskapaciteit, hoge koncentraties aan o.m. metaalionen kunnen vasthouden. Alvorens dus tot
storten over te gaan, kan eerst de relatief
zuivere zandfraktie worden venwijderd. Deze
techniek is bijzonder interessant om de hoeveelheid te storten of verder te behandelen
slib te reduceren.
Silt bezit 2 scheidingsinstallaties voor dit
type behandeling. De Krankeloon is een
pilootinstallatie met een kapaciteit van 30 m^
per uur; de HSS 2000-installatie is een
mobiele unit met een hydraulische kapaciteit
van 1.000 m^/uur. Beide installaties zijn uitgerust met bufferbekkens, hydrocyclonen en
zeefbandpersen.
Voor de fysico-chemische behandeling
heeft Silt een chemische reinigingsprocédé
op punt gesteld, waarbij zandhoudend slib
via een ekstraktie wordt ontdaan van zijn
anorganische verontreinigingen. Op basis
van een uitgebreide voorbemonstering wordt
telkens de ideale ekstraktieprocedure op
punt gesteld. Hierbij wordt voor ieder projekt
afzonderlijk voornamelijk gezocht naar een
optimale chemische metode, die met een
minimum aan reagens een maksimum aan
metalen in oplossing kan brengen. In de
praktijk komt dit neer op een twee tot drie
trapsekstraktie.
De mikrobiologische behandeling is een
saneringsoperatie op basis van mikrobiologische afbraak, die bijzonder geschikt is wan-
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Slibve

SILT

Milieutechnologisch verantwoorde slibverkenning en -verwerk
Tijdokstraat28 - B-8380Zeebrugge Tel.: (050)54.61.44 Fax.
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onderverdeeld: technieken die tot doel hebben verspreiding van de verontreinigingen
naar de direkte omgeving te voorkomen of te
beperken en technieken die tot doel hebben
de verontreinigingen te verwijderen of te
vernietigen. Beperking van de invloed op de
omgeving wordt o.a. verwezenlijkt door het
plaatsen van vertikale en horizontale afschermingen als membranen in bitumen,
folies van kunststof, bentonietcementwanden, stalen damwanden, betonplaten etc...
(fysische isolatie); door het afpompen van
het grondwater (hydrologische isolatie); en
door chemische fiksatietechnieken, waar-

door de verontreinigngen in de grond geïmmobiliseerd worden door behandeling met
chemikaliën als cement, kalk, etc...
Voor het verwijderen of vernietigen van de
verontreinigingen in de bodem kan men exsitu technieken aanwenden, waarbij de
grond na ontgraving, gesaneerd wordt in een
reinigingsinstallatie. Daarnaast zijn er in-situ
saneringstechnieken, waarbij de reiniging
plaats vindt zonder voorafgaande ontgraving.
Soils biedt het volledige gamma aan zodat
de klant een optimaal milieurendement bekomt.
ADVERTENTIE

iem detectie
tingen in-situ

De reiniging van vergiftigde grond door
wassing is gebaseerd op een nat-chemische
ekstraktie. Hierbij worden de polluenten
geëxtraheerd of uitgeloogd uit de vaste
grondfase en verdreven naar de waterfase,
die in een tweede procestrap wordt gezuiverd.
Het gereinigde proceswater wordt gerecirkuleerd in het proces. Grondreiniging volgens het ekstraktieve type is toepasbaar
voor een groot aantal verontreinigingen. Per
type polluent moeten de chemische additieven wel aangepast worden. Volgende types
polluenten zijn te verwijderen door grondwassing: minerale olie; zware metalen (bv.
Pb, Zn, Ni, Cr, As, Hg); anorganische stoffen
(bijv. gebonden en vrije cyaniden); aromatische stoffen (bijv. benzeen, tolueen); polycyclische koolwaterstoffen; gekloreerde koolwaterstoffen (bijv. PCB's, tri en tetra); en
pesticiden, herbiciden en andere verdelgingsmiddelen.
De ekstraktieve reiniging werd tot nog toe
beperkt tot zandige grondsoorten. Onlangs
echter werd door Soils een nieuw grondwasprocédé op punt gesteld, zodat nu ook
leemhoudende grond behandeld kan worden
volgens een gepatenteerd nat chemisch reinigingsproces.
Soils bezit 2 grondreinigingsinstallaties:
een vaste installatie met een vermogen van
30 ton/u en een mobiele eenheid (10 ton/u),
gebouwd in containerkits.
Een groot aantal organische verontreinigingen in de bodem zijn afbreekbaar met
behulp van mikro-organismen, en om te
zetten in komponenten die geen of slechts
gering gevaar vormen voor mens en milieu.
De mate en de snelheid van de mikrobiologische afbraak (biodegradatie) van verontreinigingen is sterk afhankelijk van de
„afbreekbaarheid" van de komponenten. Bij
de mikrobiologische behandeling van grond
wordt de bodem meestal afgegraven en in
een speciaal ingericht stort gemengd met
een optimale bakteriënkultuur. De bodem
kan evenwel ook ter plaatse in een type
landfarm worden behandeld.
Een derde techniek die door Soils wordt
aangeboden bestaat uit het,,in-situ wassen"
van verontreinigde grond door het terrein
bestendig te beregenen, het grondwater af te
pompen, dat grondwater vervolgens te behandelen en het tenslotte opnieuw te cirkuleren. Deze techniek wordt vooral toegepast in
geval de verontreiniging veroorzaakt wordt
door koolwaterstoffen.

libverwerking: subdepots
Ontwatering - Consoiidatie
Extractie- en fixatieteciiniei<
Fractie-sciieiding
Mcroöioiogisciie öeiiandeiing
-verwerking
1.44 Fax.: (050)55.02.33
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BOUWEN

INTELLIGENTE WONING OP BATIBOUW
Komputers en robotten hebben hun intrede gedaan in de woning. De doniotil<a is een
wetenschap geworden die ons binnen onze
woning een zo groot mogelijk gevoel van
welbehagen moet geven. Verwarming, veiligheid, automatisering, telefooninstallaties,
etc. zijn belangrijk om de persoonlijke wensen van de bewoner zo goed mogelijk te
bevredigen en de levenskwaliteit te verhogen.
De voornaamste elektronische funkties
van de intelligente woning zoals ze ontwikkeld werden door Francesco Maria Rovito
worden op Batibouw tentoongesteld. Die
bevatten bvb. een stemsinthetiser die opdrachten aanvaardt en antwoorden geeft,
een home manager, een aanraakscherm met

plattegrond van het huis, videobeveiliging.
De lichten worden aangestoken bij het langskomen van een persoon. De omgeving wordt
automatisch verlicht, het grasperk automatisch gesproeid, de temperatuur wordt per
ruimte op het gewenste peil gehouden, de
luchtvochtigheid wordt gekontroleerd, de
lucht wordt ververst. Kontrole en opdrachten
kunnen zelfs van buiten de woning worden
uitgevoerd via de telefoon.

gesofistikeerde kantoor met videokommunikatie, informatika, fotokopie en telekopie.
Geen spek voor uw bek? Geen nood,
dromen kost niks. En dat kan je op Batibouw
doen in de intelligente woning. In eksklusiviteit stelt de officiële bouwer van De Intelligente Woning u huizen voor die volledig
werden voorzien van bekabeling met Domocable Dour. Technologie en kwaliteit van de
woonomgeving onder één dak, in Paleis 12.

In het zwembad is een elektronische beveiliging voorzien tegen verdrinking, monitoring voor de pomp en de filter. In de keuken
staan de receptenboeken op komputer, worden de kooktijden automatisch geregeld. En
de buro doet in niets onder voor het meest
ADVERTENTIE

Een dimensie
meer!
Voor uitstekende dienstverlening
tegen competitieve prijzen

ELECTRABEL
elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen
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ADVERTENTIE

ONGEMEEN BOEIEND
PRACHTIG GEÏLLUSTREERD

Een huis lijkt iets onmisbaars. Toch leefde de mens werden de Vlaamse renaissance en barok onder dak
niet altijd in woningen. In de prehistorie leidde hij gebracht? Woningnood in Vlaanderen? Wonen vaneen nomadenbestaan, zich vestigen op één plaats kon daag en morgen? Voor wie voor eens en voor altijd
wil thuis zijn in landhuizen, kastelen,
pas, wanneer de mens ging leven van
begijnhoven, burgerspanden... schreef
de landbouw. Diverse technieken en
Honoré
Rottier dit boeiend en prachtig
stijl wisselden zich af door de jaren
Dit boek ligt in elke goede
geïllustreerd
kijk-en leesboek.
heen. Het huis was daarbij dikwijls
boekhandel. Indien het
een afspiegeling van de bewoner :
daar niet verkrijgbaar is,
Met honderden illustraties, waarvan
plechtig en statig voor de rijken, voor
kan u het bestellen bij
meer dan 150 kleurenfoto' s
anderen slechts een onderdak...
Davidsfonds/Ltii^ en Praktische bibliografie en handig
register
Hoe werd er 5000 jaar geleden in
Blijde-Inkomststraat 79-81
Gebonden met stofwikkel -272p
Vlaanderen en Nederland gewoond?
3000 Leuven
Groot geschenkformaat •
Hoe degelijk bouwden de Romeinen?
22,5
X 28,5 cm
Werd er in de middeleeuwen nog wat
tel. 016/22.18.01
Prijs : 1.980 fr.
anders dan kathedralen gebouwd? Hoe

BOUWEN

KLEIN BOUWKUNDIG ERFGOED
IN VLAANDEREN RESTAUREREN
Kleine bouwkundige monumenten worden
voor restauratie wel eens over het hoofd
gezien en raken zo nodeloos in de vernieling.
Nochtans zijn ze vaak beeld- en sfeerbepalend voor de eigen leefomgeving en bezitten
soms een zeer specifieke archltekturaie of
estetlsche waarde.
Ook voor eerder bescheiden monumenten
met lokale of regionale uitstraling, beschermd of niet, kan beroep gedaan worden
op financiële renovatiesteun. Reeds 7 jaar
verleend de Koning Boudewijnstichting in
samenwerking met de Nationale Loterij dergelijke steun aan nu al bijna 150 projekten.
Het programma Bouwkundig Erfgoed verrichtte in Vlaanderen zo al heel wat werk,
maar Is nog te weinig bekend bij mogelijke
belanghebbenden.

VOOR WIE?
Voor renovatiesteun via de Koning Boudewijnstichting komen zeer uiteenlopende projelcten In aanmerking, zowel openbare als
partikuliere, gaande van kapellen, paviljoenen, orgels, molens, historisch straatmeullbair tot Industrieel erfgoed, enz. Uiteraard
moet er aan een aantal voorwaarden voldaan
worden.
De gebouwen en terreinen moeten na
restauratie toegankelijk zijn. De Initiatiefnemers verbinden er zich toe zelf een aantal
werkzaamheden uit te (laten) voeren, vanzelfsprekend onder deskundige begeleiding.
Zij moeten ook bereid zijn om de uitstraling
van het projekt op lokaal vlak te verzorgen
door-middel van artikels in de plaatselijke
pers, folders, tentoonstellingen, gelelde bezoeken of wat daartoe ook dienstig kan zijn.

Fonds voor het Bouwkundig Erfgoed haar
medewerking verlenen door als onthaalstruktuur te fungeren voor giften en sponsoring.

ENKELE VOORBEELDEN

Eén van de twee romantische tuinpaviljoentjes in de gemeentelijke hovingen van Wevelgem.
(toto Nat. Loterij)
Per aanvaard projekt Is een maksimale
steun van 500.000 frank. D.w.z. dat de instanties, bedrijven of personen moeten kunnen aantonen dat zij desgevallend het projekt mee kunnen ondersteunen om het tot
een goed einde te brengen. De Koning
Boudewijnstichting kan in het kader van haar

Uit het ruime pakket van wat tot dusver
met hoger omschreven steun verwezenlijkt
werd, sommen we in vogelvlucht over Vlaanderen op: renovatie en gedeeltelijke ombouw van Antwerpens laatste haringrokerij,
restauratie van de St.-Kornelluskapel te
Beerse, 7 beelden (o.a. Georges Minne en
Rik Wouters) In het bospark van Boom, de
grafkelder van de voormalige priorij Terbank
In Heverlee, twee 19de eeuwse tuinpaviljoenen in de Gemeentelijke Hoveningen van
Wevelgem, het Interieur van de Sint-Jan-deDoper-kerk In Spiere-Helkijn, de Slnt-Antonluskapel in SInt-Marla-Oudenhove, de houten
staakmolen In Anzegem, gewelfschilderingen In de refter van de Sint-Pietersabdii In
Gent...

Er is nog heel wat werk aan ons bouwkundig erfgoed

(foto archief)
ADVERTENTIE

Mk

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

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

Tel. 011-613.613 — Fax 011-613.630 — Telex 39250 MATCO
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HET VLAAMS NATIONAAL
ZANGFEEST. TUSSEN
HAMER EN AAMBEELD
ELIS heeft het in eerste instantie
over de onvervangbare rol voor
de Vlaamse Beweging die de
Zangfeesten altijd vervuld hebben.
„Het Zangfeest is en blijft belangrijk voor wie bewust het reilen en zeilen volgt van die maatscfiappij die wij tfians ongekomplekseerd Vlaanderen heten.
Het Zangfeest is de termometer
van de Vlaamse beweging. De historische
verdiensten van het Zangfeest ontkent niemand, historische fouten ontgaan ons zeker
niet! Zingeving en funktie moeten herdacht
worden door iedere nieuwe ploeg die over dit
groot Vlaams feest verantwoordelijkheid
draagt.

C

Cells heeft het in eerste instantie over de
onvervangbare rol voor de Vlaamse Beweging die de Zangfeesten altijd vervuld hebben.
„Het Zangfeest is en blijft belangrijk voor
wie bewust het reilen en zeilen volgt van die
maatschappij die wij thans ongekomplekseerd Vlaanderen heten. Het Zangfeest is
de termometer van de Vlaamse beweging.
De historische verdiensten van het Zangfeest ontkent niemand, historische fouten
ontgaan ons zeker niet! Zingeving en funktie
moeten herdacht worden door iedere nieuwe
ploeg die over dit groot Vlaams feest verantwoordelijkheid draagt.
Vandaag zeggen en schrijven ons nogal
wat verstandige mensen dat een Zangfeest
moet zijn en blijven zolals het initieel was. Ik
stel hen voor Jef Van Hoof terug uit zijn graf
te halen, Willem De Meyer met zijn trekzak
op het podium te jagen en Herman Vos de
rede te laten houden, of Cyriel Verschaeve... Dergelijke historische evokatie zou één
jaar een overdonderend sukses hebben en
dan de dood betekenen van het Zangfeest.
Vandaar dat ik mij heb voorgenomen om,
de geest van de zangbeweging getrouw, en
met het doel voor ogen het lied, in de brede
zin van het woord, hefboom te maken van
een vernieuwende, herdachte, volgehouden,
Vlaamse kulturele bewustwording die eens
zal leiden tot een Vlaamse staat voor ons
volk. Niets minder!"

„Zingen maakt van gedachten, krachten"
bedacht Cyriel Verschaeve in 1936 als Zangfeestmotto.
„Dat zal. Maar dat kan enkel door aan te
knopen aan de oude waardevolle tradities
die wij ook muzikaal rijk zijn, én door hieraan
nieuwe uitingen, vormen, waarden toe te
voegen, die vandaag onze mensen beroe-

Amper een weekje scheidt ons
van het 54ste Vlaams Nationaal
Zangfeest De Vlaamse pers
krijgt, wat dit spektakel betreft,
weer een vette kluif worgeschoteld. En dit ondanks golven van ander groot nieuws.
Voorzitter Bichard Celts van
het Algemeen Nederlands
2^ngvemond (AN2^ acht het in
deze periode dan ook alti}d nodig om enige toelichting te ver»
schaffen ten behoeve van de
Joemattsten. Cells ei^ert zich
jaarlijks blauw aan een aantal
verdachtmakingen, vooroordelen en moedwitlig verkeerd ge«
Interpreteerde berichten die
een aantel van onze kollega's
de wereld in sturen. Zonder
echt namen te noemen had de
beminnelijke, maar gevatte
voorzitter het vooral moeilijk
met 't Pallieterke en De Morgen. Blijkbaar hebben beide
bladen dan toch raakpunten.
tv/J deed voor u een grabbel in
de mededelingen, de limdenkingen en boutades van ANZ»
voorzitter RichaixJ Ceiis.
ren. Ook vandaag worden nog valabele nationalistische liederen gemaakt over land en
volk, naast milieu- en natuurliederen, liefdesliederen. Ook vandaag geven artiesten boodschappen door van vreugde, pijn, vrijheid.
Het ANZ moet en zal die eigentijdse visies
opvangen en betrachten die onder te brengen in op haar zangfeest als een tijdsbijdra-
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Richard Celis bijt van zich af.
(foto Dann)

ge tot de Vlaamse zangkultuur." Aldus Ricard Celis.
Het motto van dit Zangfeest, Vlaanderen
moet nog een eeuwigheid mee, kadert dan
ook helemaal in de filosofie van Celis. Het
ANZ gaat dit jaar zowaar de groene toer op,
al wordt het tema ruimer gezien. Ook gewild
onefficiënt bestuur, geplande verspillingen
van mensen en geld, bekende en gedoogde
zachte en harde korruptie, armoe in eigen
land, verwaarlozing en armoede in onze
wereld en ontelbare andere onvolkomenheden die het ANZ gemakkelijkshalve plachten
samen te vatten in één uitdrukking: de Belgische ziekte.

VLAANDEREN
BEKREUNT ZICH
Wrevel en ergernis bij elk nieuw element
dat op artistiek vlak aan het programma van [ >
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het zangfeest wordt toegevoegd. Een aantal
„traditionele Vlaams-nationalisten" achtten
het optreden van Clouseau op het zangfeest
vorig jaar onkies, „links-progressief" geïnspireeerde chagrijnigaards dachten er net zo
over, maar dan wellicht om andere redenen.
Dit jaar opniew een hoop heisa. Het dagblad
De Morgen deelde, veel leedvermaak mee,
dat een verzoek van het ANZ om optreden op
het Zangfeest, door De Kreuners bot werd
geweigerd. Met evenveel leedvermaak
smeerde 't Pallieterke dit weetje uit over zijn
kolommen. Laat dit honend proza het ANZ
Siberisch? Is Rihard Cells geneigd te kapituleren?

nog komplekser wordt, kunst vaak meer
handel dan wandel is, de artiesten tot één of
andere ideologische stal behoren of niet
wensen te behoren, en een algemeen
Vlaams volksgevoel ontbreekt. Men wil zich
niet politiek verbranden door op een Zangfeest op te treden, ook al omdat de media
onze stellingen nog altijd ,foutlet, poltiek
noemt. Wij doen echter niet aan belangenbehartiging tenzij die van gans ons volk en dan
niet tegen enig ander volk, zo dat van politiek
— in dubbele en strikte betekenis — geen
sprake is op ons zangfeest...." Zegt Cells.
Dit klinkt allemaal wel mooi, maar ondertussen stuurt de Vlaamse sien haar kat.

„Zelf heb ik als jonge ondervoorzitter het
element kleinkunst, circa 1965 in de zangfeesten binnengesmokkeld met o.a. Kor Van
Der Goten, Miei Cools, De Vaganten, De
Elegasten, WIm De Craene, Juul De Corte,
Jan De Wilde... Toen haakte niemand minder dan de grote Willem De Meyer af. In zijn
spoor Armand Preud' homme, Brouns,
Wies Pee. Wij zijn die weg toch doorgegaan
en hebben bescheiden maar voldoende duidelijk blijven aantonen dat de boodschap van
die kleinkunstenaars die wij toen uitkozen,
de taal was die thuishoorde op de Vlaams
Nationale Zangfeesten. Niemand zal nu
schrijven dat de oudere ploeg die opstapte
gelijk had en de jonge ploeg fout zat. Reeds
toen bleek ons gelijk. Wij evolueerden van
een sportpaleis dat met een nogal verouderde programmalle nauwelijks tot een derde
gevuld was tot een, op drie jaar na, uitverkocht paleis.

„Artiesten dagen ook niet op omdat in de
Vlaamse beweging nog altijd onverdraagzamen zitten die iedereen uitmaken die niet tot
hun beperkt ideeënperk behoort." beweert
de ANZ-voorzitter. " Deze groep roept terecht weerstanden op. De IJzerbedevaart
heeft veel last met hen. Wij heel wat minder,
maartoch... LoulsNeefs, WIIIFerdy, Toots
Thielemans en Cas Goossens ondervonden aan den lijve hoe ver dit groepje durft
gaan. Diverse artiesten vrezen hen, niet dat
zij fisisch schrik hebben maar begrijpelijk
wensen zij bij ons niet te worden uitgekafferd, om soms zeer diverse redenen, door
splintergroepen die menen de zuivere waarheden van de Vlaamse beweging In pacht te
hebben binnen hun groepje van soms niet
meer dan 100 mensen, het lief en kinderen
inbegrepen. Het ANZ is groot genoeg om zelf
voor het zieleheil van zijn zangfeest te zorgen. Wij hebben zulke prelaten van de
Vlaamse zuiverheid niet nodig. Wij lossen
problemen die ontstaan steeds binnenkamers op.

Ons zangfeest zat vorig jaar ook nokvol. Is
er een verband? De teksten van die kleinkunstenaars, ik noem ze de tweede Vlaams
romantische school, herlas ik onlangs. Ze
zijn een vertolking van hun tijd. Zelfde gevoelens en waarden die muzikaal wellicht sterker, maar daarom niet doordringender werden vertolkt door de eerste genaratie romantici. Maar bovendien sta ik alvast niet alleen
met te zeggen dat minstens de poëzie van

Tot nu toe is elk zangfeest in de lijn
verlopen van die traditionele Vlaamse beweging, die de moeite waard blijft, omdat instaan voor ons volk voor ons een ideaal blijft
van vrede, liefde, broederlijkheid: zeg maar
volksverbondenheid.
Vorig jaar zorgde Clouseau voor ergernis bij enkele Zangfeestgangers.
Toch zet het ANZ de ingeslagen weg
van verfrissing voort.
(foto BOIIUS)
die kleinkunst, de teksten, torenhoog uitsteken boven die der eerste generatie romantici."

TUSSEN TWEE VUREN
EEN £EUWIÜV\^\\^

Het blijft evenwel moeilijk voor het ANZ om
nieuwe artiesten aan te trekken. Heeft het
Zangfeest te kampen met artistieke bloedarmoede. Zal dit op termijn niet tot algehele
verstikking leiden?
„De tijd van de historische kleinkunst, de
man met de gitaar, is nu muzikaal voorbij.
Het ANZ zal niet op die lauweren blijven
rusten, waar he: probleem is dat kreativiteit
moeilijker wordt omdat onze maatschappij
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De laatste drie zangfeesten behoren, volgens een ruime pers en vele getrouwen, tot
de beteren. Dat het volgende zangfeest in
deze lijn lopen zal, is mijn vaste overtuiging.
Een ,traditioneel en tevens eigentijds zangfeest' want zo zal het feest zijn zolang ik er
iets te zeggen heb. En de eerste keer dat ik
mij ernstig vergis, hoop ik dat men mij een
pensioen geeft want dan is mijn tijd voorbij.
Men verslijt vlug, ook in het zogezegd rustige
deel, de kuituur, van de Vlaamse beweging."
Als notaris zal Richard Celis het op z'n
ouwe dag wellicht niet enkel moeten rooien
met een pensioentje van het ANZ, maar
zover is het nog niet. We geloven wel dat een
aantal mensen de woorden van Celis maar al
te graag letterlijk nemen. De voorzitter van
het ANZ zal zich niet alleen op 3 maart, maar
keer op keer moeten bewijzen. Samen met
z'n hele ploeg medewerkers. Hopelijk bewandelen ze het juiste pad, want ook het
Zangfeest moet nog een eeuwigheid mee!
(ts)

ZANGFEEST

VOOR ELK WAT WILS
Het programma van het Zangfeest omvat dit jaar de volgende liederen: Vlaanderen, Kempenland, In de stille Kempen,
Al onder de weg van Maldegem, Het land
van Maas en Waal, De Schelde, Jeugd in
't gelid. De trommel slaat, Ohe Kameraad, Frederik Hendrik Van Nassau, Arteveldelied. Willen wij 't haasken jagen,
Een soldaat van Napoleon De Grote,
Gildebroeders, maakt plezieren. Schoon
Vlaanderland, Vlaenderen boven al. Gebed voor het Vaderland en de nationale
liederen.
De liederen worden gedirigeerd door
Bart De Mylle, Lode Dieltiens, Michael
Scheck en Juliaan Wilmots en begeleid
door het Vlaams Symfonisch Orkest.
De koorgroep, samengesteld uit Con
Amore (Ekeren), Marlakantorij (St. Niklaas), Cantate (Maasmechelen) en Clare
Voce (Hooglede), voert de „Psalm" van
A. Rodenbach, „Brugge die scone" van
M. Veremans en „Brabant" van Clem De
Ridder en Emiel Hullebroeck uit in bewerking van Juliaan Wilmots.
De teksten, die de rode draad van het
programma vormen, worden geschreven
door Jot Theys en Mare Van Caelenberg.
Zij worden theatraal vertolkt door Mieke
Bouve en Chilo Vanlerberghe. Mare Van
Caelenberg schrijft tevens het temalied
„Vlaanderen moet nog een eeuwigheid
mee", dat — net als de originele versie
„Laat ons een bloem" van de betreurde
Louis Neefs — zal worden vertolkt door
Mieke Bouve, Chilo Vanlerberghe en de
groep Zakdoek.
Voor solistische optredens wordt een
beroep gedaan op Zakdoek, Frank Cools,
De Frivole Framboos, Marco Bakker,
Pink Passion en Gust Teugels.
Zakdoek brengt twee liederen die bij de
tematiek van het zangfeest aansluiten:
„In de natuur wou ik gaan leven" ( W.
Van de Velde) en ,,Het lied der onverschilligheid" (Bob Geldof). Frank Cools
zingt 2 liederen, die eveneens aanleunen
bij het motto van het zangfeest: „De
Zee" (Paul Van Vliet) en „Het Vlakke
land" (vertaling door Will Ferdy van lied
van J. Brei).
De Frivole Framboos (Peter Hens en
Martin Valcke) nemen op hun originele
muzikaal-kabareteske manier een aantal
kulturele toestanden in Vlaanderen op de
korrel. De Nederlander MSrco Bakker
vertolkt 2 traditionele Vlaamse liederen:
„Hoge Toren" (Jan Broeckx) en „O mijn
Kempen" (Armand Preud'homme).
De Molse close harmonygroep Pink
Passion o.l.v. Carl Van Eyndhoven
brengt twee bewerkingen van bekende

kleinkunstliederen: „Vlaanderen" (Paul
Van Vliet) en „Tim" (Wim De Craene, dit
laatste lied n.a.v. diens overlijden vorig
jaar). Carl Van Eyndhoven bespeelt tevens de rijdende beiaard van Petit &
Fritsen.
Als solist neemt Gust Teugels het lied
,.Vlaanderen", op tekst van Louis Verbeeck en muziek van Gaston Nuyts en
vertolkt ook het lied „Haspengouw". Bedoeling is dat de aanwezigen het refrein
telkens meezingen.
De jeugdmuziekkapel van het VNJ, de
Padvinders van St. Joris-lzegem en de
KSA-Hanske de Krijger (Oudenaarde)
verzorgen een taptoenummer „Kunigonde", dat speciaal voor het zangfeest
werd gekomponeerd door Mark Wachters.
Koreografie en koördinatie van dit
nummer berusten opnieuw bij Oscar Van
Malder.
Voor de koreografische uitbeeldingen
van o.a. „Alva's intocht" en,,Vlaanderen
dag en nacht" tekent de groep Incar (uit
Lebbeke), tenwijl het gedeelte volkskunst
en volksdans door de W K B (Vlaamse
Volkskunstbeweging) wordt verzorgd. De
W K B voert „Zotte kermis" uit, waarvan
het eerste gedeelte het Frans-Vlaamse
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lied „Moeder, ik wil hebben een man" is,
dat samen met een afvaardiging uit
Frans-Vlaanderen wordt gebracht.
De kindergroepen, uit verschillende
Vlaamse scholen samengesteld door
Gust Teugels, die de koördinatie waarneemt, beelden „De Fietssport is een
feest" (Raf Belmans), „De mosselman"
en „Daar reed een boer" uit.
Een komplete nieuwigheid is het nummer „Van hieruit moet je gaan: jeugd in
beweging", dat door de turngroepen
Moedig en Vrij (Mechelen) en Sta Paraat
(Hasselt) wordt uitgebeeld. Het is immers
de eerste maal dat een beroep wordt
gedaan op de medewerking van Vlaamse
keurturngroepen. Wat zij brengen, kan
best omschreven worden als ,,sportieve
ritmische en artistieke gimnastiek".
Opnieuw zal van videoprojekties worden gebruik gemaakt: deze worden geprojekteerd op drie grote schermen zodat
alle aanwezigen het gebeuren van dichtbij kunnen volgen.
Toegangskaarten kan men bestellen
op het ANZ-sekretarlaat, Baron Dhanislaan 20 bus 2, 2000 Antwerpen, tel.
03/237.93.92, op het Sportpaleis (tel.
326.10.10) of bij Ticketel (tel.
02/219.10.10).
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL

EEN KAAKSLAG DIE
GESCHIEDENIS MAAKTE/Slot
De stoet van getuigen op het proces-Van
Dieren werd besloten door August De Schrijver, oud-minister en CVP-voorzitter. Hij wees
op de onredelijklield van tiet groot aantal
aanhoudingen in 1940, aanhoudingen die
soms gebeurden op eenvoudige aanwijzing
door de bevolking. Getuige verklaarde ook
dat men aanvankelijk meende de verdachten
in West-Vlaanderen te interneren, maar toen
dit onmogelijk bleek, werden ze naar Frankrijk afgevoerd. Daar hadden de Belgische
autoriteiten geen enkele macht, noch over
het transport noch in kampen of gevangenissen; de gevolgen waren katastrofaal.

Allemaal „overwegingen" die iedereen
reeds gemaakt had. De konklusie was dan
ook duidelijk: voor smaad en slagen gold
amnestie, de verklikking kon niet bewezen
worden; Van Dieren wordt vrijgesproken en
de Belgische Staat moet de proceskosten
betalen.
Na zijn vrijspraak speelde E. Van Dieren
geen politieke rol meer. Op juridisch vlak zal
hij echter aktief blijven tot aan zijn overlijden.
Als een wervelwind bleef Van Dieren de
gangen van het Brusselse gerechtshof doorstuiven. Opmerkelijk in verband met de repressie waren o.m. zijn verdediging eind
november 1949 in het proces-Ward Hermans
en zijn getuigenis in het proces-Romsée.

De substituut van de auditeur, Glenisson,
ving dan zijn rekwistoor aan met een scherpe
aanval op de pers, waarbij volgens hem in
sommige artikels het hele proces voorgesteld werd als een persoonlijke strijd tussen
Van Dieren en Ganshof van der tVleersch. Te
zeer werd de nadruk gelegd op de straf in
verhouding tot de feiten, herleid tot een
gewone kaakslag. Terwijl dit volgens de
substituut juist een element van verklikking
vormde ten nadele van Ganshof van der
Meersch. Van Dieren zou dus, altijd volgens
de substituut, duidelijk uit kwaad opzet gehandeld hebben.

Alhoewel het proces-Van Dieren goed was
afgelopen in vergelijking met vele andere
processen uit deze zwarte periode, bleef zijn
zaak nog lang nazinderen, vooral omdat ze
een voorbeeld was van de repressiewaanzin,
maar ook omdat tijdens het proces-Van Dieren de totaal venwarde toestand van 1940
scherp in het daglicht kwam te staan. Er was
ook zoveel gebeurd: de koning leefde gescheiden van en overhoop met zijn regeringop-de-vlucht, een leger dat ondanks verschillende bewijzen van moed uiteengeslagen
was en vooral de willekeurige en moorddadige deportaties van mei 1940.

RUDOLF HESS
De verdediging van haar kant wees op de
zeer moeilijke omstandigheden waarin zij
haar werk moest doen. Sommige belangrijke
stukken ontbraken of werden haar onthouden, onontbeerlijke getjjigen werden niet
opgeroepen, ook werd de rol van de belangrijkste getuige, Ganshof van der Meersch,
sterk in twijfel getrokken. Nogmaals werd er
op gewezen dat in zijn verklaringen heel wat
wijzigingen en zelfs tegenstrijdigheden zaten.
Mr. Parent voert aan dat de Duitsers zelf
overtuigd waren van de schuld van Ganshof
van der Meersch en dat zijn aanhoudingsbevel van Rudolf Hess persoonlijk kwam. Ook
het interview dat Ganshof van der Meersch
aan de Nation Beige had toegestaan kwam
ter sprake. Mr. Parent besloot dat men Van
Dieren het toestaan van een interview moeilijk kon kwalijk nemen, aangezien Ganshof
van der Meersch hetzelfde had gedaan...
Tijdens de hele duur van het proces-Van
Dieren was een duidelijke evolutie waar te
nemen. De debatten werden steeds gunstiger voor de beklaagde en bovendien waren
er sinds 1940 aan beide kanten zoveel ergere zaken gebeurd, dat men nog moeilijk
zwaar kon tillen aan de kaakslag. Van Dieren
van zijn kant bleef gevat, vinnig en rumoerig
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Ganshof van der Meersch in groot
ornaat toen hij in 1968 als prokureurgeneraal geïnstalleerd werd.
(foto publl-press)

maar tegelijkertijd trad de mens Van Dieren
meer op de voorgrond. Een man die vocht
voor zijn eer, ieman(f die menselijk en simpatiek bleef. Bovendien stonden zijn vrouw en
kinderen als één blok achter hem. De publieke opinie was dan ook bijna totaal ten gunste
van Van Dieren gedraaid.

VRIJGESPROKEN!

~

Eind oktober 1947 oordeelde het Krijgshof
dat er geen enkele reden bestond om Van
Dieren nog langer vast te houden. Het uiteindelijke arrest werd op 18 november 1947
geveld. Van Dieren werd definitief vrijgesproken ! Het Krijgshof nam daarbij in overweging
,,dat kwaad opzet niet bewezen was, dat er
geen rechtstreeks verband bestond tussen
de „kaakslag" en de aanhouding van Ganshof van der Meersch, dat heel wat vooraanstaande personen een zeer gunstige mening
over de beklaagde hadden", enz.
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DE VLAAMSE HOND...
Ganshof van der Meersch droeg wellicht
niet alleen verantwoordelijkheid voor deze
deportaties, het besluit ertoe zou getroffen
zijn in akkoord met de regering en gebaseerd
op een wet van 12 oktober 1918.
Maar hoe brengt men dit dan in overeenstemming met totaal willekeurige aanhoudingen, ook van mensen die juist in België hun
toevlucht gezocht hadden tegen het nazisme?
Als het de bedoeling was deze laatsten te
beschermen, gebeurde dit wel op een zeer
eigenaardige manier. Vergeten we vooral
niet dat zowat alle vooraanstaande Vlamingen plotseling ,,verdachten" werden, zelf zij
die er van overtuigd waren dat een oplossing
voor het nationaliteitenvraagstuk binnen België lag en die zich loyaal tegenover de staat
hadden opgesteld.
Het proces-Van Dieren bewees ook dat na
de bevrijding men een definitieve afrekening
met Vlaanderen beoogde. Daarbij was elke
stok om „de hond" te slaan goed genoeg.
Mlja Proost

LEZEN

KNACK TWINTIG EN
KERNGEZOND
N samenwerking met TV 2 stelde Knack
onder de titel Wie vermoordde Einstein ?
het filmverhaal van de jaren 7 0 en '80
samen. Deze film wordt tijdens een deftige avond aan het publiek en de kijkers
van TV 2 voorgesteld. Een panelgesprek
met Tobback, Knack-direkteur Frans Verleyen en de professoren Herman Van
Den Berghe, genetikus, en Mare Elchardus, socioloog, moet twrg staan voor een
kwalitatief hoogstaand onderonsje. De
genodigden voor deze gebeurtenis worden
bovendien getrakteerd op een grafisch werk
van de hand van Hugo Claus.

JUBILEUMNUMMER
Ook de echte Knack-lezers worden niet
vergeten. Er werd een grote happening op
poten gezet in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Zaterdag 23 februari biedt
voor elke Knack-lezer die honderd frank
inkom wil neertellen in het PSK wat wils.
Het Knack-nummer van deze week zorgde
voor heel eksfra gewicht in de tas van de
postbodes: naast de traditionele Knack en
Weekend Knack moesten de postmannen nu
ook een speciaal verjaardagsnummer 19711991 bestellen. Er/s/ei'en op aarde werd het
goudkleurig jubileumnummer ietwat hoogdravend genoemd. Het nummer, dat vast
een tijdsdokument om te bewaren wordt, telt
meer dan 200 bladzijden en is in meer dan
één opzicht origineel.
Zo kregen bvb. alle adverteerders van
twintig jaar terug de gelegenheid om hun
advertentie van toen naast een advertentie
van nu te plaatsen. Sommige advertenties
ademen daardoor die heerlijke geur van de
jaren zeventig uit. In een dertig bladzijden
tellende fotosektie worden de politieke, kulturele, ekonomische, wetenscliappelijke en
sportieve hoogtepunten van de jongste 20
jaar verbeeld.
De andere bijdragen handelen over fenomenen en gebeurtenissen die volgens de
redaktie kenschetsend waren voor het bidecennium: figuren als Wilfried- Martens,
André Leysen, Jan Hoet, Robert Van de
Walle, evoluties in Europa, Oost-Europa, de
VS, de bewapeningswedloop, de bedreiging
van het leefmilieu, aids, nieuwe trends in
wetenschap, geneeskunde en informatika.
Zoveel fraais moet bewijzen hoezeer
Knack van de vette jaren aan het genieten is.

Knack-direkteur Frans Verleyen ziet het belang van de politiek en de politici in
onze samenleving afnemen.
Gedelegeerd bestuurder van uitgeverij Roularta Rik De Nolf kon zelfs tevreden beweren
dat Knack van de invoering van reklame op
TV en radio geen betekenisvolle invloed
heeft ondergaan. Elke week worden zo'n
120.000 nummers van Knack verkocht,

Het weekblad Knack bestaat
deze week twintig jaar. En het
gaat het magazine voor merh
sen die denken (een pienter
baasje nam intussen het wijselijk initiatief om deze ondertitel
te verwijderen) voor de wind.
Triomfalisme alom dus op de
perskonferentte waarop het indrukwekkend feestprogramma
voorgesteld werd. Hoewel,
groeien heeft niet alleen voor-

waarvan 90.000 aan abonnees. Frans Verleyen stelde onomwonden dat het blad, op
een kortstondige stagnatie in het begin van
de jaren tachtig, een konstante stijgende lijn
vertoonde, en dit op elk vlak.
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DEPOLITISERING
Naar de toekomst toe plannen Verleyen en
hoofdredakteur Hubert Van Humbeeck geen
ingrijpende inhoudelijke wijzigingen. De onafhankelijkheid van Knack wil het duo bewaard zien. De onpartijdige (zij het niet
neutrale!) opstelling was zowat een geestelijk parfum van het blad, dat aftiankelijk is en
was van de individualiteit van de redakteurs,
debiteerde Verleyen geurig.
In de toekomst wil men naar een lichte
depolitisering toe. De waarden en wereldbeelden die de dag van vandaag ontstaan en
doorgegeven worden, vinden hun oorsprong
volgens Verleyen immers niet langer in overwegende mate in de politiek of bij de politici.
Er grijpt op dat vlak een de-institutionalisering plaats ten voordele van de kuituur, vaak
zelfs de populaire kuituur: de Greenpeace Tshirts en Live-Aid. Het nivo van de politici is
de jongste jaren, zoals u allen ongetwijfeld
ook vastgesteld hebt, gevoelig achteruit gegaan, voegde de Knack-direkteur de instemmend knikkende joernalisten toe. De politiek
wordt meer en meer beheerswerk, originaliteit van de politici in het ideologisch debat
verliest aan belang.
O
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LEZEN
In de plaats daarvan wil het weekblad nog
wat meer aandacht schenken aan wat men
lifestyle is gaan noemen verslaggeving over
de leefwereld van de lezers, zoals tot uiting
komt in Weekend-Knack, maar ook in de
dossiermatige aanpak eens per maand van
de ,,zaken des levens" als trouwen, pensioen, gebruik van geneeskunde, wonen,
Redaktioneel is Knack reeds een tijdje
bezig met de afbouw van de bijdragen van
losse medewerkers en de copyrights, ten
voordele van de eigen vaste redaktieploeg,
die momenteel 34 beroepsjoernalisten
(naast de 6 die aan de eindfaze van het blad
in Roeselare werken) telt Ter vergelijking
de WIJ-redaktie bestaat uit vier vaste redakteurs, een rijke schare losse medewerkers
en geen copyrights Het Knack-nummer van
vonge week telde iets meer dan 150 redaktionele bladzijden (inklusief de 46 televisiebladzijden i) op een totaal van 228 pagina's
Ons eigen WIJ-nummer van verleden week
telde 52 bladzijden waarvan meer dan 44
bladzijden redaktionele bijdragen
Konklusie Knack en WIJ vallen met te
vergelijken Knack is trouwens met geen
enkel Vlaams weekblad te vergelijken Die
monopoliepositie van Knack zet redaktie en
omkaderende diensten een beetje in een luie
zetel, wat voordelen biedt, maar ook belangrijke nadelen, zoals Verleyen toegaf Het
gebrek aan konkurrentie kan een mentaliteit
aankweken van laisser faire, laisser passer
Er moet eigenlijk met meer op het scherp van
de snee gewerkt worden, de strijd om de
lezer lijkt bij voorbaat gewonnen

Met de novelle De indringer debuteert
vertaler-tolk A B De Cooman (°1949) bij de
Dilbeekse Cahiers (zij het dan geheel op
auteurskosten, zo deelt hij toch uitdrukkelijk
mee) De geslaagde novelle is geïnspireerd
op een bericht van Mon Devoghelaere in Het
Laatste Nieuws van 27-28 augustus 1982
„Een 33-jarige doctor in de wetenschappen,
radeloos geworden van het werkzoeken, is
tijdens de zomermaanden tot driemaal toe
binnengedrongen in de paleizen te Laken
HIJ werd ten slotte aangehouden maar na vijf
dagen in vrijheid gesteld Maar vorige week
poogde hij opnieuw de koning te zien, nu
door zich met opzet te laten verdwalen in het
koninklijk paleis te Brussel De raadkamer
heeft woensdag in overleg met openbaar
ministerie, onderzoeksrechter en verdediging beslist, de man in de gevangenis te
houden, maar hem vrij te laten zodra hij
ergens in een psichiatrische instelling kan
worden opgenomen"
Wie vertrouwt op koninklijke macht om zijn
problemen om te lossen, is wel goed gek

DROMEN?

De werkloosheid van de verteller wordt
ervaren als „een verbrokkeling, een plotse
afbraak van alles wat me had behoed waarvoor ik altijd voorbestemd was geweest de
leegte van het leven" (biz 15) Het „grote
onbehagen" (bIz 15) wordt bevochten door
het,,organiseren en inzetten" van de fantasie (bIz 17) De wanhoop van de werkloze
akademikus wordt met psichologische trefzekerheid geschetst, en de vaak aanwezige
maar soms krampachtige humor verdoezelt
geenszins de tragiek van zijn situatie
De koninklijk mithe leidt voorwaar een taai
bestaan In de gesekulanseerde maatschappij blijkt een beroep op het charisma van de
koninklijke persoon het nog steeds te doen
HenrI-Florls Jespers

In tegenstelling tot deze indringer, die het
bewijs levert dat het behalen van een doctorstitel aan de ULB, met grote onderschei-

— De indringer. A.B. De Cooman. Uitg. Dllbeeks
Cahiers, 1990.58 biz., 400 fr. Te bestellen bij de
auteur, L. Wairavensiaan 3 te 1710 Diibeek.

ADVERTENTIE

MONOPOLIEPOSITIE
De monopoliepositie zorgde wel voor welvaart de lezersknng deint steeds verder uit,
en advertenties werven is voor een magazine
met een monopoliepositie ook een fluitje van
een cent Er kan volop geïnvesteerd worden
in de uitbouw van de redaktie, in het volgen
van de technologische evolutie (Knack en
Roularta hebben een eigen software-sisteem
ontwikkeld waardoor 400 komputerterminals
met elkaar kunnen telekommuniceren), in
onderzoek en ontwikkeling (in Zellik rees het
hagelnieuwe Research en Development
Center van Roularta uit de grond)
Toch heeft dit alles ook een nadeel de
lezer krijgt zijn blad met meer gelezen, laat
staan uitgelezen Samen met WeekendKnack krijgt de Knack-abonnee wekelijks
een dikke 250 bladzijden redaktionele bijdragen waaruit hij zijn keuze moet maken
Kortom wie ook nog eens graag een goed
boek leest, af en toe de tijd wil nemen voor
een boeiend vak- of vrije tijds-tijdschrift, of
wie regelmatig een krant doorbladert, moet
eens diep nadenken vooraleer nog een
abonnement op Knack te nemen Hoe goed
het magazine ook moge zijn, het zou wel
weggesmeten geld kunnen zijn
(pdj)
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DEBUUT

ding nog wel, gerust gepaard kan gaan met
enige wereldvreemdheid, slaagt de held van
Coomans novelle, althans in zijn verbeelding, wél in zijn opzet Hij bespiedt de
koningin in haar slaapkamer (een reminiscentie aan een soortgelijk geval in Buckingham Palace') en voert een gesprek met de
vorst De sprookjesachtige maar met heel
wat konkrete details geadstrueerde wandeling in het koninklijk paleis (en in dromenland) wordt voorgesteld als een queeste en
initiatie De labirintganger zal wel op het
einde van de novelle tot inzicht komen Hij
,zal zijn problemen zelf moeten oplossen,
'zonder koninklijke tussenkomst

Deze week
in Knack Magazine
Leven op aarde
Knack bestaat deze week precies 20 jaar. In een biezonder verjaardagnummer
is er onder liet motto „Er is leven op aarde" in interviews, reportages,
portretten en essays aandacht voor de belangrijkste onwikkelingen van de
voorbije decennia. Daarin onder meer:
Wilfned Martens. portret van een jongen uit Sleidmge
•
Milieu Greenpeace, ons groene geweten
Oost-Europa: Imre Pozsgay haalde het gordijn neer
Aids Isabelle trok een slechte kaart
Jan Hoet De droom van kunst
Sport Met Robert Van de Walle op de mat
Enquête: Jongeren van twintig over nu en straks
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BOEKEN

ZIN EN ONZIN
OVER HOLLAND

J

USTUS VAN OEL is een Nederlandse kabaretier en verdient, naar
het schijnt, een deel van zijn kostje
met het schrijven van reklameteksten.
Een vaardige pen heeft hij zeker,
wat hij eerder beweest met zijn
spitsvondig taaiboekje Kunt U
Breukelen ? (Breukelen is een dorp
in de buurt van Utrecht). Maar een
kabaretier moet het vooral van
grappen hebben en nu heeft hij de plezanterik uitgehangen door een niet geschreven
boekje van twee niet bestaande Amerikanen
(Colin White en Laurie Boucke) te,,vertalen"
en onder de titel The U-^dutchables te doen
verschijnen.

EEN BEDENKELIJK
„HALLO"
„Maak nu kennis met de harde waarheid
over onszelf" is de slogan die de uitgever op
de achterzijde van het werkje heeft afgedrukt. Dat belooft nogal wat! En inderdaad
wordt een dikke honderd pagina's lang van
dik hout planken gezaagd over allerlei misstanden die in Nederland zouden heersen.
Misstanden in het openbaar vervoer, in de
woningbouw, in de gezinnen, op het werk, bij
trouwen en begraven, in de handel, op de
markt, op school en noem maar op. Natuurlijk zijn er op allerlei plekken en bij allerlei
gelegenheden misgroeiingen aan te wijzen,
maar de overdrijving en de onzin die erbij
verkocht wordt, ligt er wat al te zwaar bovenop.
Zo maar een paar voorbeelden: „laat u
door iets wat vriendelijkheid lijkt, niet voor de
gek houden. Als iemand „Hallo" zegt, is dat
waarschijnlijk geen vriendelijke groet, maar
een bewuste blijk van minachting". — „Na
afloop verzamelt de hele begrafenisstoet
zich in de woning van een naaste venwant om
een nietsontziend en dronken gevecht aan te
gaan over de verdeling van de buit" — „De
Hollanders zijn zo trots op hun obsessieve
liefde voor planten en bloemen dat de doorsnee huiskamer meer op een subtropische
jungle lijkt dan op een Europese leefruimte".
In die wemeling van overdrijvingen en
pertinente onwaarheden schuilen zeker dingen die met de werkelijkheid kloppen. Een
Hollander zal zich best in sommige van de

Windmolens zijn misschien tipisch Nederlands. Maar de misstanden die in The
Undutchables beschreven staan over de mensen die ze bouwden, zijn eerder
tipisch algemeen menselijk.
(foto archief)
geschetste situaties herkennen, maar (als hij
tenminste gelooft dat het boekje van Amerikaanse oorsprong is), zal hij ook reageren
met de tegenwerping dat het er in de States
op dezelfde wijze aan toe gaat. Het hele

Hangen de {noord-)Nederlanders van onhebbelijkheden, asociaie gedragingen en een extravagante levenswijze aan mekaar? Vinden ze drugs even
doodgewoon als de stereotiepe tulpen en molens?
Jushjs van Oei beweert dat dat
klopt in The Undutchables, althans hij doet het voorkomen
alsof hij de mening weergeeft
van een Amerikaans koppel dat
zowat een kwart eeuw boven
de Moerdijk zou hebben gewoond. Maar pas op, zijn boekje is niet meer dan een grap, die
Amerikanen zijn verzonnen en
het meeste wat ze te berde
brengen, is niet tipisch Hollands maar tipisch menselijk...
boekje laat, dik aangezet, een gedrag zien
dat niet bepaald tipisch Hollands is, maar
veel eerder tipisch algemeen menselijk. Heel
wat verschijnselen die markant zouden zijn

45

voor Nederlandse steden, treffen we ook aan
in Brussel en Antwerpen, Keulen of Parijs.
Daarmee is ook het zwakke punt in The
Undutchables getekend, want op geen enkele plaats wordt verteld hoe anders (en hoe
beter) het in Amerika op al die gebieden is
gesteld. Als twee Amerikanen dit boekje echt
hadden geschreven, zouden ze dat warempel wél gedaan hebben.

DIK AANGEZET
Het is duidelijk dat Justus van Oei dankbaar heeft geput uit columns in Nederlandse
kranten en weekbladen. Daarin worden de
boven-Moerdijkse hebbelijkheden en potsierlijke gedragingen regelmatig stevig op de
hak genoemen (de Volkskrant, Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer laten
daar knappe staaltjes van zien).
In de Nederlandse joernalistiek gunt men
de columnisten de vrijheid om op kritische
amusante wijze niet alleen de splinter in
andermans, maar ook de balk in eigen oog te
bekijken. Van Oei heeft zich danig aan die
balk vertild, die konkluzie mag je rustig
trekken.
jeeveedee
_ jhe undutchables, leven In Holland. Colin
white en Laurie Boucke, vertaling Justus van
OeI. Uitg. Nijght & Van Ditmar, Amsterdam,
1990.106 biz., 398 fr.
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KIJK UIT
VOOR DE
REUZENDODERS
Midden in het oerwoud ontmoet een primitief jongetje een groene reus. Het blijkt een
vreedzame reus te zijn en ze raken aan de
praat. De nieuwsgierige jongen stelt honderduit vragen over zijn slaap-, eet- en leefgewoonten. De groene reus vertelt eveneens
zijn levensverhaal aan het jongetje: in zijn
geboorteland Groot-Brittannië werden de
woudreuzen ooit met uitsterven bedreigd. De
mensen bleven alsmaar bomen omhakken
en daarenboven ontstonden de eerste reuzendoders. Toen de groene reus nog als
enige overbleef, besloot hij weg te gaan. Een
walvis voerde hem over de zee, via de
Amazone tot midden in het oerwoud van
Zuid-Amerika. Daar is hij dan gebleven.
Van al dat kletsen echter, krijgt de reus
kriebels in zijn benen. Hij moet er weer van
door. Wie weet zien de groene reus en het
jongetje elkaar nog eens terug, over enkele
jaren misschien?
De inhoud van het prentenboek Laatje niet
kisten is al even origineel als de vormgeving.

„DAGJES
n
BRUSSEL
(vervolg van biz. 7)

De tekst werd onopvallend opgenomen in de
prachtige tekeningen, eveneens van Colin
Mac Naughton. We vallen van het ene bladvullende oerwoudtafereel in het andere, met
mooie kleuren, herkenbare dieren en planten
en steeds iets nieuws te ontdekken. De
personages zijn origineel uitgebeeld en geven prima de sfeer van het verhaal weer.
Kinderen zullen zich zeker herkennen in
de figuur van het nieuwsgierige jongetje. Het
is voor hem een buitenkans om zo'n eksentriek persoon als de groene reus uit te horen.
Zijn vader zegt immers toch dat je niets leert
als je niets vraagt. Hoeft het nog een verder
betoog dat dit een origineel boek is, waarin
kinderen graag op elke bladzijde nieuwe
dingen zullen ontdekken?

(ed)
— Laat je niet kisten. Colin IMac Naughton
(vertaald door KIen Seebregts). Zirkoon, Amsterdam, 1991, 499 fr.

PEPPINO
Peppinb is een akrobaat in het cirkus. Elke
avond trekt hij een berepak aan en doet
kunstjes voor de toeschouwers. De mensen
applaudisseren echter niet voor Peppino de
jongen, maar voor Peppino de beer. Hij
wordt dit dan ook grondig beu en laat het
cirkus voor wat het is. Met z'n berepak onder
de arm trekt hij de wijde wereld in.
De eerste nacht slaapt hij lekker warm in
zijn berepak op de vloer van een leegstaand
huis. Als hij de volgende morgen wakker
wordt, schrikt hij zich een hoedje: een zwarte
beer ligt naast hem te slapen. Van ontsnappen is geen sprake, de zwarte beer volgt hem
overal. Hij leert Peppino vis vangen met zijn
poot, drinken aan een beekje, stoeien in het
water... Eigenlijk vermaakt Peppino zich best
met zijn nieuwe vriendje. Tot er op een dag
jagers met snelle honden langskomen...
Peppino is een wat eenzame jongen. Zijn
moeder heeft hem verlaten toen ze een
bijenhouder leerde kennen en zijn vader liet
hem een week later, overmand door verdriet,
ook in de steek. Peppino mocht in het cirkus
blijven op voorwaarde dat hij werkte voor de
kost. Zo werd hij een akrobaat in berepak.
WIJ — 22 FEBRUARI 1991

Zijn sukses maakte hem echter niet gelukkig: hij haatte het „iemand te zijn die hij niet
was".
Hij verlaat het cirkus en krijgt op zijn tocht
voor het eerst een vriendje, in de persoon
van een beer. Hoe hecht die vriendschap wel
wordt, kan je lezen in het originele verhaal.
Rindert Kromhout is met Peppino niet aan
zijn proefstuk toe. Hij is een bekende naam
in de kinderliteratuur. Sinds 1980 publiceerde hij lal van kinderboeken en in 1990 kaapte
hij mest tiens up de Prijs van de Nederlandse Kinderjury weg. Ook Jan Jutte is een
gekende illustrator van kinderboeken. We
herkennen zijn verhelderende zwart-wittekeningen meteen aan hun eenvoud. Soms zijn
ze gekleurd met pasteltinten. De illustraties,
het leuke verhaal en de mooi verzorgde layout maken van Peppino een prettig boek om
voor te lezen of zelf te lezen (vanaf 8 jaar).
(ed)

— Peppino. Rindert Kromhout. Querido, Amsterdam, 1990, 38 p. 439 fr.
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Brussel is nog wat anders dan het
Atomium en het stadhuis, (foto oann)
• Deze bezoeken aan Brussel kunnen
misschien een aansporing zijn om de
hoofdstad in de toekomst nog beter te
leren kennen?
„Uiteraard. Om die reden nemen wij ons
voor in de toekomst aan de bezoekers een
ruim programma met verscheidene mogelijkheden aan te bieden. We denken aan meer
doelgerichte bezoeken bv. het Art nouveaupatrimonium, de urbanisatie- en sociale evolutie vanuit een historisch perspektief, Bruegel in Brussel, de musea, het industrieelarcheologisch erfgoed, enz... We zullen dan
wel nauwer moeten samenwerken met gespecialiseerde openbare of privé-diensten"
• Met de huidige formule gaat u nog een
tijdje door?
„ Wij zijn er van overtuigd dat deze bezoeken aan Brussel verder dienen georganiseerd te worden. Na een grondige evaluatie
zijn we tot de konstatatie gekomen dat bij
veel Vlamingen de schellen inderdaad van
de ogen vallen na een bezoek. Zelfs diegenen die al jaren in Brussel werken kijken na
een dagje Brussel anders aan tegen de vaak
verguisde hoofdstad. In alle bescheidenheid,
menen wij te mogen stellen, dat onze Brusseldagen een geslaagde bijdrage leveren tot
een mentaliteiswijziging die zich opdringt ten
aanzien van Brussel zijn. We zullen dus
voortdoen. Nu reeds zijn alle zaterdagen
besproken tot mei!"
(ts)
Verdere informatie i.v.m. deze Brusselbezoeken kan bekomen worden op het kabinet van staatssekretaris voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Vic Anciaux,
Louizalaan 106, 1050 Brussel, tel.
02/646.33.50

HET VELOKE ONTDOOIT

O

VER die grote kampioenen, die
trouwens niet zo talriji< waren
(Fausto Coppi en Gino Bartali,
Louis Bobet, Ferdi Kubler en
Hugo Koblet, Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy, Jacques
Anquetil, Felice Gimondi, Eddy
Merckx, Bernard Hinault) zullen
we het in de komende weken
vaker hebben. Het voorjaar is
de geschikte periode om de
idolen van toen nog eens van onder het stof
van de geschiedenis te halen. Hun bijdrage
tot de ontwikkeling en de populariteit van de
wielersport was niet gering. Van hun soort
worden er vandaag geen meer gemaakt.
Omdat de tijden veranderd zijn en omdat de
wielrennerij niet enkele maar alle aksenten
heeft verlegd. Een voorbeeld zal dit duidelijk
maken.

ZON
In de jaren vijftig en zestig opende het
wielerseizoen met Parijs-Nice. De koers naar
de zon gold als de eerste „echte" wedstrijd
van het jaar. Uit de erelijst mag dit ook
duidelijk blijken: de gebroeders Bobet, Impanis, Debruyne, Anquetil (vijfmaal!), Merckx
en Poulidor. Deze prestigieuze rittenkoers
werd vaak voorafgegaan door „oefenkampen". De betere (rijkere dus) wielerploegen,
die bijna altijd waren gebouwd rond één
kopman, trokken in die jaren onveranderlijk
naar het warmere zuiden om het klassieke
voorseizoen voor te bereiden.
Uit die tijd dateren de grote verhalen over
de gregario's (de knechten) van Fausto Coppi en over de oppermachtige „rode garde"
van Rik Van Looy.
Omdat steeds meer ploegen en koereurs
in februari en daarna ook al januari naar het
zuiden trokken, achtte men het wenselijk
oefenkoersen (over meestal korte afstand) te
organiseren. Een wedstrijd, hoe onbelangrijk
ook, is altijd beter dan een trainingsuitstap in
groepsverband. De Ronde van Andalousië,
de Ronde van de Levant, de Ruta del Sol, de
Ster van Bessèges, de Ronde van de Middelandse Zee, de Ronde van Valencia, de
Internationale Wielenweek en de TirrenoAdriatico: ze vonden (enkelen zijn alweer
verdwenen) of vinden allemaal hun bestaansreden.

LANG SEIZOEN
Oorspronkelijk wond niemand zich op over
de uitslag van zo'n wedstrijd. De eerste
echte klappen zouden pas worden uitgedeeld in Parijs-Nice en vooral in Milaan-San
Remo.

Omwille van het lieve geld wordt het wielerseizoen steeds maar vroeger
ingezet. Begin februari toeren de renners al rond in de Ruta del Sol. Het wordt
dus weer een lang wielerseizoen.
(foto p. van Beiie)
Die,,instelling" begon te veranderen in de
jaren zeventig. Merckx heerste genadeloos
over het peloton. Zijn wil was wet. Hij liet
slechts kruimels over en die kruimels ging
men overal (ook in het voorjaar) zoeken.
Frans Verbeeck, geen grote maar zeker
geen ezel, begreep als eerste dat vroeg

Wanneer de sneeuw smett ont»
doolt de wielersport. Niet enkel
in liet Zuiden van Europa, ooit
bij ons. Aan ecltte wegwedstrijden zijn we nog wel niet toe
maar in onze kmnten zijn de
wieierjoernalisten zich wel volop aan het inrijden. Het is geen
sinekure tien maanden lang
professioneel over de wielrennerij op de weg te moeten
schrijven maar gelukkig wil er
nog wel eens wat gebeuren in
de wereld van het veloke.
Vooral de laatste jaren Is veel
tegelijkertijd beginnen veranderen. Vermoedeiiik za\ later
blijken dat Bernard Hinault de
laatste was in een rij van grote
kampioenen die onmiddellijk
na de tweede wereldoorlog
werd geopend d<K>r... Fausto
Coppi.
gewonnen (koersen) publiciteit ook kommerciële waarde had en geleidelijk aan veranderde het karakter van de voorjaarswedstrijden. Wanneer organisatoren dan ook nog
bereid gevonden werden startgeid te betalen
aan kampioenen als Hinault onderscheidden
de voorjaarskoersen zich nog amper van
wedstrijden in de zomermaanden.

47

Door de invoering van het FlCP-puntensisteem is het hek nu helemaal van de dam. In
de huidige wielrennerij is geen ruimte meer
voor geschenken uitdelen. Het seizoen loopt
van februari tot oktober. Weinig ploegen
hebben nog echte kopmannen die knechten
mogen bevelen. Het peloton heeft geen
meesters meer. De belangen van de ploeg
primeren op de ambities van het individu. De
doorgedreven kommercialisering heeft de
koereurs overigens geen windeieren gelegd:
een beetje renner wint vandaag gemakkelijk
tien miljoen per jaar; de besten verdienen
schatten.
In de wielersport van vandaag liggen de
verantwoordelijkheden dan ook gespreid. De
wielerploegen worden alsmaar breder uitgebouwd. Dokters, verzorgers en binnenkort
vermoedelijk ook nog psichologen. De wetenschap heeft, in het kielzog van het vele
geld, haar intrede gedaan. Niets mag nog
aan het toeval worden overgelaten. Iedereen
heeft een welbepaalde en welomschreven
funktie. Zoveel is duidelijk. Voor self-made
mannen is geen plaats overgebleven. Desondanks boet het veloke in aan populariteit.
Omdat er geen echte supercracks meer op
de fiets zitten. Het waren ,,de kampioenen
van alle tijden" met hun grote en kleine
menselijke trekjes die destijds de begeestering van de gewone man wekten. De gewone
wielerliefhebber heeft geen boodschap aan
de bekommernissen van de marketingspecialisten van de grote sponsors.
Die uitdaging wacht Hein Verbruggen. De
man heeft veel en goede ideeën maar hij
moet er voor waken de velo niet van zijn
basis los te maken. Het hele bedrijf moet
herkenbaar blijven voor de mensen van elke
dag.
Flandrien
WIJ — 22 FEBRU.ARI 1991

SPORT

STAD VAN VOETBALVERDRIET
In Antwerpen geraakt men er maar niet uit.
Na Beerschot dreigt het stadsbestuur nu ook
de FC Antwerp voor de rechtbank te dagen.
Bron van ongenoegen is een doorgeeflening
(van negentig miljoen notabene) die in 1983
aan de Great Old werd verstrekt en die nog
altijd niet is terugbetaald... Een simpele ziel
vraagt zich natuurlijk af waar men allemaal
mee bezig is.
Beerschot voert een op zijn zachtst gezegd „dubieuze" geldschieter ten tonele die
de klub uit hoge financiële nood zal (moet)
redden. Voorzitter Nagels, duidelijk niet rap
verlegen, beantwoordt op VTM geen enkele
kijkersvraag afdoende maar gaat desondanks rustig voort de nakende wedergeboorte van het Kiel aan te kondigen. Nog een
beetje en hij deelt ook nog suikerbollen uit.
Maar dan wel niet aan RWDM, tienen en...
het spelerspensioenfonds. Die blijven op hun
geld wachten.
Maar Beerschot Is één en Antwerp is twee.
Eigenlijk zou voorzitter Wauters meer eens
uitleg moeten geven over wat zijn klub met
dat vele geld heeft aangevangen? De stad
Antwerpen, die notabene een kleine zevenhonderd banen wil schrappen en die niet van
gisteren en zelfs niet van eergisteren in
financiële nood verkeert, kan haar burgers
misschien vertellen ,,waarom" zij destijds
met zoveel geld over de brug is gekomen?
Misschien om Lehnhof, Van Rooy en andere

zelfbedrulpend funktioneren. Wanneer zij
het nodig achten miljoenen in voetballersbenen te Investeren — eerder dan hun stadion
en akkomodatles aan de hedendaagse normen aan te passen — moeten zij daarvoor
ook zelf de verantwoordelijkheid opnemen.
Het gaat let op de lasten onder vele dekmantels naar anderen, en liefst naar een gemeenschap, door te schuiven. Voetbal aan
de top heeft niets vandoen met volksvermaak, met aktieve sportbeoefening. Het is
integendeel keiharde buisness.
Met managers, investeerders en publiciteitsagenten. Dat mag maar men moet er ook
de gevolgen van dragen. Wij hebben geen
medelijden met zogeheten topklubs die onbekwaam blijken hun patrimonium te beheren. Zelfs indien dit een gevolg Is van onvermogen en niet van kwade wil. Het wordt tijd
dat men aanvaardt dat één en één altijd en
overal twee moet zijn. Zoniet komen er
moeilijkheden. In het beste geval, zoals bij
Antwerp, met uitstel. Maar komen doen ze.

„gouden" voetballers voor de Metropool te
redden ?
Flandrien is altijd een voetbalfreak geweest en hij zal dat ook blijven maar er
bestaan nu eenmaal grenzen. Klubs moeten

Het is maar magertjes gesteld met het
Antwerps voetbal. Niet alleen sportief maar ook financieel is de chaos
groot. De reddingsoperatie voor
Beerschot moet komen van de Fransman Guy IvenS.
(foto Oe WIckere)

OPGELOST?
Het heet dat de affaire Bayer is „opgelost". De heren Vanmoerkerke en Maes
zouden elkaar aan de onderhandelingstafel
hebben gevonden. Ze kwamen een transferbedrag (vijftien miljoen) overeen en rookten
vervolgens ,,de vredespijp".
Het werd tijd. Hoog tijd. En hoe men het
ook draait of keert: het Is de rechtbank (het
Hof van Beroep) die uiteindelijk de doorbraak
heeft geforseerd. Door een enkel, voorlopig
dan nog, arrest werd het ganse stelsel, de

volledige struktuur (voor zover we daarover
kunnen spreken) in vraag gesteld. Geen
basketbalbestuurder sliep nog gerust en de
algemene voorzitter vermoedelijk allerminst.
De basketbalbond (wat dacht U) en Racing
Mechelen (wat begrijpelijk Is) behouden zich
het recht voor In beroep te gaan tegen ,,de
volgende" uitspraak van de rechtbank (Hof
van Cassatie). Gevreesd wordt, dat in geval
van bevestiging van het eerste arrest, de
chaos zal losbreken, de anarchie zal heersen.

ADVERTENTIE

NIETTEGENSTAANDE VEEL POLITIEKE TEGENWIND
ZIJN VLAAMS-NATIONALISTEN STEEDS WELKOM

IN RUSTOORD WINDEKINDS
LANGE HEERGRACHT 61-63
2800 MECHELEN
Voor meer informatie kan U steeds terecht bij mevr. Deboes of Mr.
Dierick op telefoonnr.: 015/21.06.05.
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De heren willen nu ook gaan praten over
de aanpassing van de transferreglementering. Daar zouden ze natuurlijk beter voor
tien jaar mee begonnen zijn.
Toch wijst voorlopig niets erop dat men
,,echt" heeft begrpen. De KBBB zou moeten
inzien dat juristen de bondsreglementering
moeten in overeenstemming proberen brengen met de wetgeving. Basketbal aan de top
is profsport en basketbalspelers dienen als
beroepsmensen (bedienden) te worden behandeld. Dezelfde rechten, dezelfde plichten. Het volstaat niet de klubs vandaag een
papiertje te laten tekenen waarop zij met een
eerste kommuniezieltje beloven zich strikt
aan de bondreglementering terzake te zullen
houden. Morgen of overmorgen herbegint de
herrie immers gegarandeerd opnieuw. Bayer
en Oostende waren niet de eersten. Zij zullen
ook niet de laatsten zijn die zich uitsluitend
door eigenbelang laten leiden. Nieuwe moeilijkheden kunnen enkel worden vermeden
indien de bondsreglementering zodanig
wordt aangepast dat de grondwettelijke rechten en vrijheden automatisch worden gewaarborgd. Wat eigenlijk de logika zelf zou
zijn.

BIOS

9DE INTERNATIONAAL FESTIVAL
VAN DE FANTASTISCHE FILM
Zesentachtig vertoningen van bloedige,
bloederige, bloedigste films. Dit festival van
griezel, gruwel, horror en ander moois heeft
aan een fijne draad gehangen. Een spinnedraad om zo te zeggen. Toen kwam de
Franstalige Gemeenschap (terwijl er toch
zéér veel Vlamingen de zalen bevolken), de
stad Brussel en de provincie Brabant ter hulp
geschoten. Maar alles bij elkaar is dat tien
procent van de totale kost.

Goldman perfekt naar het scherm werd vertaald en een James Caan op het toppunt van
zijn kunnen meekreeg. Caan is de bestsellersschrijvende Paul Shekion. Sheldon's wagen slipt en zijn nummer één fan Annie Wilks
{Kathy Bates) is bij toeval ter plaatse om hem
uit het wrak en de sneeuw te redden. Ze was
ooit een verpleegster en besluit haar leven te
wijden aan de verzorging van Paul, die
hiermee haar gevangene wordt. Dan begint
het steekspel tussen de twee sterke karakters, een spel van liefde/haat en soms haat/haat. Dat alles gaat gepaard met onbetaalbare schrikelementen die regisseur Reiner
zeer pienter heeft venwerkt, zodat je regelmatig een opwippertje uit je stoel maakt.

GEEN VLAAMSE
CENTEN
De Nederlandse Gemeenschap gaf geen
cent, dus werd al het Nederlandse vertaalwerk dan ook door vrijwilligers gedaan. Kun
je het dan kwalijk nemen dat er nogal wat
fouten in het Nederlands van de brochure
zijn gekropen?
Buitenlandse Zaken, die vroeger voor het
vervoer van de films instond, heeft dit jaar
ook afgehaakt. Weer enkele fans voor Eyskens minder, als ie er nog had?
Maar de RTBf, de ASLK, Sabena (waar
halen die dat vandaag?), de Nationale Loterij, Canal+ , Radio 21 en Le Soir scharen
zich allemaal bij Cointreau en hoesten geld
op.
Hierna enkele films uit het enorme aanbod
dat in aanmerking kan komen voor de Grote
Prijs, een werk van Joseph Henrion, de Jos
Chabert-prijs (250.000 fr.) en een publieksprijs. Liefhebbers kunnen zich altijd informeren op 02/242.17.13. De voorverkoop startte
op 18 februari in het Auditorium van de
Passage 44.

ONGEWOON
HONGAARS
A Hecc, voor de gemakkelijkheid Just for
kicks genoemd (dat heb je met al die tweetaligheid) van Peter Gardos, is een HongaarsWestduitse ko-produktie. West-Duits omdat
we 1989 schreven toen de film werd gemaakt
en voor het eerst vertoond op het Montreal
World Film Festival, waar Gardos eerder
reeds de Speciale Prijs van de jury wegkaapte met De aantrekkingskracht van Philadelphia. Dit is eigenlijk een doordeweekse komedie over een nachtmerrie, maar dan goed
gemaakt. Tomas Holl (Gabor Reviczy) is een
erg geslaagde man, die alles zowat op het
droge heeft, die z'n klanten bedriegt. Plots
dagen er drie zware jongens op, hij ziet ze
dag en nacht. Ze bellen bij hem aan, vernie-

DEZE WEEK
Gabriel Byrne, subliem als Tom Reagan, de gangster op zoek naar de
dood.
len zijn auto, dringen zijn kantoor binnen en
geven hem een pak slaag, scheren zelfs zijn
hoofd. Wie zit hier achter? De gymleraar met
wiens vrouw hij slipte, zijn ex-vrouw, zijn
beste vriend Marno (Armin Müller-Stahl) die
een verhouding heeft met zijn minnares, zijn
broer wiens vrouw ooit zwanger werd van
Tomas, of een van zijn bedrogen klanten?
Het einde had je nooit ven/vacht en daarom
hoort deze film ook op dit festival.

STEPHEN KING

~

Het zal wel niet aan het verhaal van
Stephen King liggen, of toch wel, maar na
het mislukte Pet Sematary komt er nu een
nog slechtere King-adaptatie (de 19de) met
Graveyard Shift, van Ralph S. Singleton,
zijn eerste regie, na uitvoerend producent
geweest te zijn bij voorgaande draak, waar
hij alles leerde wat slecht was en er ook maar
nergens in slaagt de onbeschrijflijke terreur
van Kings romans te suggereren. Maar dat
kon zelfs King himself niet toen hij zichzelf
verfilmde.
Een ander Kingverhaal is Misery (de
20ste), verfilmd door Rob Reiner, die met
Stand by me (eveneens van King) een zeer
sterke film afleverde, alhoewel het einde mij
een beetjte te gortig was. En Reiner bewijst
eens te meer dat King verfilmbaar is, of
misschien enkel door Reiner, of misschien
enkel die verhalen door Reiner gekozen?
Misery is een gotische triller, die door William
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Deze week verschijnt in de bios de nieuwe
film van Sidney Pollack. Voor de zoveelste
maal deed hij beroep op Robert Redford. Het
is een tweeëneenhalf uur durende verveling
geworden, die steeds tracht te verdoezelen
dat het geen herverfilming is van het bekende wijsje dat Casablanca heette.
Zelfs de mooie Lena Olin is hier slecht en
het is ook jammer voor het talent van Raoul
Julia. Slecht.
Wie van mafiafilms houdt komt vanaf deze
week van zijn trekken. Vergeet de Dick
Tracy's, de peetvaders en de good fellows,
want hier is IMiller's Crossing. Tom Reagan
(een sublieme Gabriel Byrne) is de rechterhand van gangsterbaas Leo (Albert Finney,
goed zoals steeds). Leo slaapt met Verna
(Marcia Gay Harden, een opvallende nieuwkomster), die het eveneens met Tom houdt,
terwijl ze voortdurend bezig is met de bescherming van haar homofiele broer, de
joodse gangsterbaas Bemie Bernbauw (onvergetelijke John Turturro). Tom is een erg
eenzame kerel die het probeert te redden
zonder liefde te krijgen of te geven en hij lijkt
voordurend op zoek naar zijn dood. De
knapen die hem in een vechtpartij te grazen
nemen komen meestal erg wreed aan hun
end, zonder dat hij het moordwapen hanteert. De plot is te ingewikkeld om hier uit
elkaar te rafelen, maar een aandachtige
toeschouwer zal zovele fijne draadjes ontdekken, die samen een schitterend geheel
maken, dat hij (zij) met deze film nog dagenlang zoet is. Er zit geweld in deze film, erg
veel zelfs, maar nergens heb je het gevoel
dat het geweld om geweld is, dat geweld
hoort bij de schildering die regissuer Joel
Coen penseelt terwijl een sterke soundtrack
alles nog eens onderlijnt. Voor liefhebbers
een must.
Wiilem Sneer
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MAANDAG 25 FEBRUARI
TV 1

TV1

09 30 Een computre ook in jouw klas?, info,
10 00 Schooltelevisie, 12 30 Babei, voor migranten, 16 30 Oorlog aan de misdaad, film, 17 45
Nieuwskrant; 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Schoolslag; 18 45 Vlaanderen Vakantieland, 19 20 Joker- en lottotrekking;
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 10 Zeg maar Jessie, TV-show
21 15 The Hollywood-Connection, filmkwis
22 30 Vandaag
22 55 Sport op zaterdag
23 25 Een jaar in Vietnam, serie

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
De zevende dag, praatkafee, 13 00 Huizen kijken, info, 13 20 Sunday Proms, koncert, 14 45
Schoolslag; 15 25 Een grote dag voor professor
Vido Minorka, jeugdfilm, 16 45 Het pleintje, serie,
17 30 Kilimanjaro, nieuws voor jongeren, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, 18 10 Nova
Zembla, toeristisch spelprogr, 19 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend II.
20 30 Dierbaar, TV-film
21 35 België in zijn blootje, reportages
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
23 50 Het schoonste van al, monoloog

TV 1

VTM

VTM

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, verzoekprogr , 16 35 That's love, serie,
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Beverly
Hills 90120, sene, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 De juiste prijs, spelprogr
21 00 No mercy, film
23 00 Nieuws
23 25 Gentlemen and players, serie
00 15 Nieuws

12 00 Super 50, hitparade, 13 00 Nieuws; 13 30
Telebusiness, financieel-ek m a g , 14 00 Love
boat, serie, 14 55 Clip club, verzoekprogr, 15 00
First monday in October, film, 16 35 Murphy
Brown, sene, 17 00 Dag Coco, dierenmag , 17 55
VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Wie ben ik?, spelprogr
20 30 Walters Verjaardagsshow, ontspanning
22 00 Nieuws
22 20 De sportshow
23 25 Tomb of Ligeia, film

Ned. 1
13 00 Nieuws; 13 45 De Vara matinee, koncert,
14 51 Neighbours, serie, 1514 Jules Unlimited,
nieuwe technieken, 15 37 Oort en de Inkomstenbelasting, kursus, 15 57 De speurder, serie,
16 51 Museumschatten, 17 00 Brainstorm; 17 30
Nieuws; 17 38 Vroege vogels; 18 22 Vara's Kindermenu, 19 00 Nieuws;
19 20 Lmgo, woordspel
19 47 The Flying doctors, serie
20 37 Zeg 'ns AAA, serie
20 59 Sonja op zaterdag, praatshow
21 53 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 26 Per sekonde wijzer, kwisprogr
22 59 Boudewijn Büch, reisverhalen
23 30 E.N.G., serie
00 18 Natuurmoment
00 27 Nieuws

Ned. 2
13 00 Nieuws; 16 30 Pronto, Italiaanse les, 17 30
Nieuws; 17 40 Post!, brievenrubriek, 17 44 The
Thundercats, tekenfilmserie, 18 05 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30PauzeTV,jongerenmag ,
18 55 Jackpot, kwis, 19 27 Sorry, slapstick, 20 00
Nieuws.
20 25 Outrageous Fortune, film
22 05 Glamourland, Society volgens Droge
23 24 Restauratie Roemeense schilderijen, dok
00 05 Nieuws

Ned. 3
09 00 Nieuws; 11 25 Studio sport; 18 00 Paspoort Marokkanen, 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal extra, 19 10 De droom van Jimmy
Pike, portret
20 00 Nieuws
20 20 Bernstein dirigeert Beethoven, klassiek
21 44 100 Meesterwerken, Pyramus en Thisbe
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 50 The heat of the day, film
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Ned. 1
11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 05
God bewaar me! dok over Indonesië, 16 00 Lamers, praatshow, 17 00 Hou nou toch op, over
roken, 17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 17 55
Huize Kokkel, serie, 18 15 Crash, jongerenprogr ,
19 00 Nieuws; 19 05 Waku Waku, spelprogr
19 35 Zondagavond met Van Willigenburg, praatprogr
20 32 Ook dat nog, satire
21 18 Brandpunt, aktualiteiten
21 55 The Hollywood Connection, filmkwis
23 00 Fatale leugens, miniserie
Ned. 2
09 30 16 stofzuigers, serie, 09 40 Het mannetje
van deeg, tekenfilmpje, 09 50 Boekeloeren, literaire serie, 1010 Achterwerk in de kast internationaal; 10 25 Van een banaan die zijn schil
verliest, tekenfilmpje, 10 30 Agaath, roddeljoernalistiek, 1100 Muziek op zondag, 12 00 Tros
voetbal plus; 13 00 Nieuws; 18 00 The wonder
years, sene, 18 25 Johnny, praatprogr , 1 9 00
Moord-TV, popmag , 19 10 In living colour, sene,
19 30 Onrust!, subkultureel mag , 20 00 Nieuws.
20 10 Keek op de week, kolder
20 32 Jongens van de Witt, dok
20 57 Berlin Alexanderplatz, serie
Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 30 Canberra, een belevenis,
verslag, 11 30 Omrop Fryslan; 12 00 Het Capitool; 12 45 Handelsrelaties Hongkong-Nederland; 14 30 Madonna, koncert, 16 00 Studio
sport; 17 00 Dovendienst; 17 45 De wilde ganzen; 18 00 Het Griekse vuur, teleac, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Kenmerk, aktualiteiten
20 35 De wilde ganzen
20 37 Sjappoo, verleidingskunsten
21 05 Werken aan werk, m de rubberfabriek
21 30 Met een kind in de Tweede Kamer

22 00 Nieuws
22 05 Annie Chanovsky goes solo, monoloog
22 26 Een kwestie van tijd, Oostblok lid van E C
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14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, voor migranten, 17 30 Het Capitool, sene, 17 53 Kwislijn,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810
Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 18 35 Operatie
Mozart, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 10 Zeg 'ns AAA, sene
20 35 Cassidy, sene
21 30 TV1-Denksportkampioen, spelprogr
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag
22 30 Vandaag
23 00 Incredibile, humor praatshow
TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 18 58 Oogappel, oudermag , 1 9 30
Nieuws.
20 00 Het grensgevoel, berichten over Europa
20 35 Over mijn lijf, gezondheidsmag
21 05 TOfSPORT, vrijetijdssporten
21 40 Uitzending door derden
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kinderklub; 17 30 My secret identity, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and
away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin.
20 00 Videodinges, gekke clips
20 30 MacGyver, sene
21 30 Family ties, serie
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, automag
23 00 The seekers, minisene
23 50 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 Op de groei,
over geloof, 17 46 Beestig, dierenprogr, 18 00
Different world, sene, 18 24 Paperclip, jongerenmag , 1 9 00 Nieuws.
19 20 The Cosby show, sene
19 48 Prettig geregeld, sene
20 22 En met de clomwn kwamen de tranen,
sene
21 11 Hier en nu, aktualiteiten
21 52 Zo vader, zo zoon, spelprogr
22 18 Cheers, serie
22 42 Ander nieuws, dok
23 07 Voices, impressie volkale muziek
23 37 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 14
Ontdek je plekje, Zwolle, 15 24 Studio Trappelzak, gevarieerd kinderprogr , 15 55 Service salon,
familietijdschnft, 17 30 Nieuws; 17 35 Ko de Boswachtershow, natuurserie, 18 25 Goed gezond,
kursus, 18 50 Avro sportpanorama; 19 20 Alle
dieren tellen mee, dierenmag , 20 00 Nieuws.
20 25 De sleutels van Fort Boyard, avontuur
21 32 Opsporing verzocht
22 19 Avro televizier, aktualiteiten
22 54 Capital City, sene
23 26 Ontdek je plekje, Zwolle
Ned. 3
20 20 Milieubericht
20 25 Marl, 17, TV-film
20 50 Men neme..., kaas
21 15 Eigenaardig, column
21 20 Edukatief extra
21 23 Stoppen met roken, kursus
22 00 Nieuws
23 15 Indonesië: Taal en kuituur, dok

TELEVSE

DINSDAG 26 FEBRUARI

WOENSDAG 27 FEBRUARI

TV1

TV1

TV1

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie,
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Plons; 1810 Saartje en Sander, serie,
18 20 Sprookjesteater, De varkenshoeder, 18 40
Black Beauty, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30
Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 10 De drie wijzen, kv\nsprogr
20 45 Zeker weten?, praatprogr
21 55 De Pré historie, 1970
22 30 Vandaag
22 55 De vrolijke dokters van St.-Swithin's, serie

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, serie, 17 53
Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 De
peulschil, dierenasiel, 18 35 De woudlopers, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 10 Tatort, sene
21 30 Azuur, toeristisch mag
22 30 Vandaag
22 55 Otto Dix, dok

14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, voor migranten, 17 30 Het Capitool, sene, 17 53 Kwislijn;
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Pions; 18 10
Prikballon; 18 25 Malvira, sene, 18 40 Seabert,
tekenfilmsene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 10 Doet ie't of doet ie't niet, spelprogr
21 25 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 55 In zeer geheime dienst, serie

TV 2

TV 2

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 19 00 Uitzending door derden, 19 30
Nieuws.
20 00 Sportavond
22 00 Karnaval in Aalst, reportage

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 19 05 Uitzending door derden; 19 30
Nieuws.
20 00 Natuur, wat doe je ermee?, Beekvalleien
21 00 Manon Lescaut, opera van Puccini

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 IMooi maar meedogenloos, serie, 19 00 Van aap tot aap, dok over de
bosmensen, 19 30 Nieuws.
20 00 Hartebrekers, film
21 30 De Vlaams-Nationale Omroepstichting
22 15 Een computer ook in jouw klas?, kursus
VTM
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Katts and Dog, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and
away, sene; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Gaston en Leo, humor
20 30 Medisch Centrum West, serie
21 30 Cheers, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, aktualiteiten
2315 Soap, sene

23 40 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 39 Jules Unlimited, nieuwe technieken, 18 04 Vara's Kindermenu; 19 00 Nieuws, 19 22 Lingo, spelprogr
19 42 De baas in huis?, sene
20 11 Doet ie't of doet ie't niet, spelshow
21 29 In het nieuws, aktualiteiten
22 19 Golden girls, serie
22 44 Impakt, dok
23 29 Museumschatten
23 42 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws, 14 30 Santa Barbara, serie, 15 15
The edge and beyond, spektakelsport, 15 25 Een
stuk of twee, mag , 16 30 Bright sparks, tekenfilmsene, 16 40 Een hart voor dieren, dierenprogr , 1 7 05 Zorro, sene, 17 30 Nieuws; 17 40
Bouli, tekenfilmserie, 17 45 B.O.O.S., jeugdprogr , 1 8 1 0 Countdown, pop, 18 55 Veronica
sport, 19 25 Het laatste woord, kwis, 20 00
Nieuws.
20 27 Die 2 Special, serie
21 00 Wiseguy, sene
21 50 RUR Magazine, praatshow
22 40 Married with children, serie
22 55 Stop de persen, mediamag
Ned.

3

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 05 Teleac; 18 00 Handelsrelaties Hongkong-Nederiand,
dok , 1 8 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal;
18 55 Het klokhuis; 19 10 Robin of Sherwood,
sene, 20 00 Nieuws.
20 20 Lopend vuur, mediarubriek
21 04 Schrijversportret, Paustovsky
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-laat
23 15 Klassieke mechanika, kursus
23 45 Nieuws

VTM
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 Schuif af;
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30
Home and away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad
van fortuin.
20 00 Rap Klap, spelprogr
21 00 Embassy, sene
22 00 Nieuws
22 30 Scarecrow en mrs. King, serie
23 20 Benson, sene
23 45 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 Alternatieve
energie, dok, 18 30 Neighbours, serie, 19 00
Nieuws.
19 22 Volmaakte vreemden, sene
19 50 Praktijk op poten, serie
20 20 Pleisterkade 17, sene
21 00 Kruispunt TV, info
21 40 De Kennedy's, sene
22 25 God bewaar me!, dok

23 20 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 15 Santa Barbara, sene, 15 04
De TV-dokter; 15 05 Gloss, sene, 15 54 Belfieur,
middagmag , 1 7 00 Bassie en Adriaan en de
verzonken stad, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 De
teeage hero turtles, sene, 18 02 Popformule;
18 42 Billy Hotdog, kmderprogr , 1 8 57 Special
adventure. Camel trophy, 19 22 Biizz, jongerenmag , 20 00 Nieuws.
20 25 Een fijn span, klucht
22 22 De TV-dokter
22 23 Ojevaarsjo, over kinderen van O tot 5
23 07 Tros Aktua, aktualiteiten
23 32 Joaquin Rodrigo's Concerco de Aranjuez,
gitaar
Ned. 3
09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De
familie Ramdam, sene, 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 1910 Van
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 20 00
Nieuws
20 20 Stichting Socutera
20 25 De Pitch, dok over reklame
21 24 Studio sport
22 00 Nieuws en sport
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Nieuws
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16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Katts and dog, serie, 18 00 Nieuws;
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away,
serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Dallas, serie
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmagazine
23 15 VTM Sport
23 45 C.A.T.S. eyes, serie
00 35 Nieuws
Ned. 1
10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 In de
voetsporen van Thijsse, dok, 15 25 Ceddie,
sene, 15 49 Het kleine huis op de praine, sene,
16 36 Kop en staart, kmderprogr , 16 49 Henkles
droomboom, tekenfilm, 18 56 Ik ben Benjamin
Ben, kleuterprogr , 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein
1, aktualiteiten, 18 30 Binnenste buiten, jongerenprogr , 19 00 Nieuws
1918 Avonturenbaai, serie
19 45 Our house, serie
20 36 USSR Goodbye, dok
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten
22 03 De thuiskomst, dok
22 40 Brabant zingt, koorzang
23 10 Te vroeg geboren, dok
23 40 Tenslotte
23 45 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene,
17 45 Baanbreker, info, 1810 Top 40; 18 55
Jackpot; 19 20 Bodylijn, life-style, 20 00 Nieuws
20 27 In de Vlaamsche pot, sene
21 00 Nederland Muziekland, show
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 35 Married with children, sene
23 00 Berg je voor berg, praatshow
23 40 Nieuws
Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 Wat
doe jij nou? over school- en beroepskeuze, 18 30
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het
Klokhuis; 19 10 Het Fred Perry Shirt, dok , 19 35
Bekijk 't maar, sene, 20 00 Nieuws.
20 24 Zomervakantie, sene
21 20 De connaisseur, kunstkwis
21 50 Voetje voor voetje, kortfilm
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Financieel management
23 45 Studio sport
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 1 MAART
TV1
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capltool, serie;
17.53 Kwislijn; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak;
18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV1 Top 30; 19.03
Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.10 De wonderjaren, serie
20.35 Buitenleven, TV-flIiti
22.05 Première film en video, filmnieuws
22.40 Vandaag
23.05 Tijd is geld, mag.
23.15 Tuk op winst, film
TV2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30
Nieuws.
20.00 De Nijl, dol<.
20.50 Ten huize van..., Roger Raveel
21.30 Huizen kijken, bouwen en verbouwen
21.50 De dans ontsprongen, dok.
22.20 Ars musica, muziek
VTM
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-KInderklub; 17.30 My secret identity, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Bompa, serie
20.30 Wies Andersen show, spelprogr.
21.30 The Caine mutiny court-martial, TV-film
23.15 Nieuws
23.50 Friday the 13th, De wortel van alle kwaad
00.35 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 14.08 Concept, wetensch.; 14.39
Nocturne, licht-klassiek; 15.04 Ja natuurlijk extra, dok.; 15.34 Op de vlucht, reportage; 16.00
Passage, infomag.; 17.30 Nieuws; 17.37 Winnie
the Poh; 18.05 Disney Club; 19.00 Nieuws.
19.20 Dinges, spelprogr.
19.45 Einstein, spelprogr.
20.24 't Torentje, aktualiteiten
20.39 Murder she wrote, serie
21.31 Ducker en Oudenrijn, serie
22.07 Rondom tien, aktualiteiten
22.52 De vooruitgang, dok.
23.17 Nocturne, licht klassiek
23.47 Nieuws
23.52 Studio sport
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Meer plezier
met papier, kursus; 17.55 De leeuw getemd,
dok.; 18.47 Therlon Stratagem, dok.; 19.00 Jackpot, beeld- en woordspel.; 19.30 T en T, serie;
20.00 Nieuws.
20.25 Medisch Centrum West, serie
21.36 De TV-dokter
21.37 De TROS TV-show, praatshow
22.30 Crime Time, facetten v.d. misdaad
23.10 Binnenlandse Zaken, kolder
23.35 Nieuws
Ned. 3
18.55 Het Klokhuis; 19.10 Vbgels kijken, dok.;
19.39 Het gezicht van Nederland, Goes; 19.54
Politieke Partijen; 20.00 Nieuws.
20.25 Studio Sport
20.55 Geen C te hoog, muziekprogr.
21.35 Cinema 3, filmmag.
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
23.20 Scandall in a small town, film
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Paul Newman speelt wellicht een van zijn beste rollen in The Verdict,
woensdag 27 februari op BBC 1, om 23u.10.
ZATERDAG 23 FEBRUARI

OORLOG AAN DE
MISDAAD
Amerik. gangsterfilm uit 1936 met Edward G. Robinson, Humphrey Bogart en
Joan Blonden. Johnny Blake, een Newyorkse politieman wordt uit het korps
ontslagen. Verbitterd zoekt hij kontakt
met de bende van Al Kruger... (Bullets or
Ballots — BRT 1, om 16u.30)

ZONDAG 24 FEBRUARI

FIRST MONDAY
IN OCTOBER
Dan Snow is een van de meest liberale
rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Hij Is dan ook niet te spreken
over de beslissing van de president om
een eerste vrouwelijke rechter te benoemen. Amerik. film uit 1981 met Walter
Matthau en Jill Clayburgh. (VTM, 15u.)

MAANDAG 25 FEBRUARI

ITINERAIRE D'UN
ENFANT GATE
Sam Lion (J.P. Belmondo) is een suksesvol zakenman maar verveelt zich
stierlijk. Op een dag laat hij alles in de
steek, neemt een valse identiteit aan en
reist naar Afrika... Franse film van Claude
Lelouch uit 1988. (RBTf 1, om 20u.05)

DINSDAG 26 FEBRUARI

HEARTBREAKERS
Amerik. film uit 1984 met Fteter Coyote,
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Nick Mancuso en Carole Laure. Kunstschilder Arthur Blue krijgt zijn werken niet
verkocht en wordt door zijn vrouw in de
steek gelaten... (BRT 2, om 20u.)

WOENSDAG 27 FEBRUARI

HET OORDEEL
Frank Galvin, een aan lager wal geraakte advokaat, krijgt een nieuwe kans
wanneer hij een zaak toegespeeld krijgt
over een geval van medische ven/vaarlozing. Hij moet het dan wei opnemen
tegen gerenommeerde advokaten...
Amerik. film van Sidney Lumet uit 1982
met Paul Newman en Charlotte Rampling. (The Verdict — BBC 1, om
23U.10)

DONDERDAG 28 FEBRUARI

ALICE ADAMS
Amerik. film uit 1935 naar de roman
van Booth Tarkington. Katharine Hepburn is een jong meisje uit de provinciestad dat goed op weg is naar de top van
de maatschappelijke ladder. Toch wordt
zij verliefd op de bescheiden Fred MacMurray. (BBC 1, om 15U.15)

VRIJDAG 1 MAART

TUK OP WINST
Monty Capuletti is de venwaande
schoonzoon van de eigenares van een
sjiek warenhuis. Wanneer zij verongelukt
en hij verneemt dat hij haar vermogen zal
erven, is hij te koning te rijk. Maar er zijn
voorwaarden... Amerik. komische film uit
1983 met Rodney Dangerfield en Geraldine Fitzgerald. (Easy Mony — BRT 1,
om 23U.05)

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 74
5

B

HORIZONTAAL
3. Na deze gebeurtenis kom je op de grond
terecht (7)
5. Leren kinderen daar hoe ze met hun
vingers in hun neus kunnen zitten? (10)
7. Binnensmonds gezang (8)
9. Die vergissing bestaat grotendeels uit
een pijp waar vloeistof doorheen loopt
(5)
11. Zo'n vogel houdt men uitsluitend wegens haar produktiviteit (6)
12. Zij zijn gespecializeerd in het bijbrengen
van kennis (7)
13. Deze te maken is het doel van de zakenwereld (7)
14. Dit kledingstuk(je) kan ook een vraag
zijn aan een autobestuurder die op een
gladde weg rijdt (6)
15. Deksels (7)
16. De alledaagse naam voor Diederik (4)
17. In die gebieden worden zeer vervelende
dingen uitgehaald (7)
19. De noord-Nederlandse BRT (3)
20. Met zo'n proef meet men iemands bekwaamheden (4)
21. Van zo'n ladder kun je nog wijzer worden (4)

1 y y F~zizBz^
t3

14

15

16

WINNAAR
OPGAVE 72
Onze winnaar van deze week komt uit het
Waasland. Leon Thoen woont er in de Begoniastraat 18 te 9150 Kruibeke. Hij mag binnenkort de postbode met een pakje verwachten.

VERTIKAAL
1. De gebuur van het peper- en zoutstel
(12)
2. De berekening nog eens opnieuw maken (10)
3. Plechtige bijeenkomst nadat het doden
en vernielen is opgehouden (17)
4. Zij moesten het toch maar afleggen
tegen de Klauwaards (9)
6. Mannen die zich op een schip bezighouden met het verzenden van brieven?
(11)
8. Voor wie dit verliest, is het moeilijk
overeind te blijven (9)
10. Hij slaagde erin de draak te doden (4,5)
18. Zoon van een Engelse vader en een
Vlaamse moeder was deze schilder de
grootmeester van de superieure ironie
(5)

SATERDAG

Scotland Yard geloofde IRA niet
Padd ing ton gezet

Oorlogszucht van...
Schwarzeneggerkopf

Londen onder Ierse bommen
IRA irakt er op los

OPLOSSING OPGAVE 73
Horizontaal: 1. Boom; 4. veranda; 7.
Raf; 8. Niel; 9. wonderolie; 10. vaatdoek; 13. benen; 14. gedane; 17. gesnapt; 18. smeerlap; 19. bar.
Vertikaal: 1. baanbrekers; 2. omzeild;
3. verdwaald; 5. ra; 6. afsnijden; 10.
vogels; 11. et); 12. knapzak; 15. aster;
16. egale.

B52 moest bommen dumpen
Slag in het water

AHASVERUS
„Maflakopstukken weldra vrij'
las Ahasverus
Incredlbllel
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Misschien kan Bush...
Katelijne Hermans de grondoorlog
laten aankondigen...

Perslul dreigen met offensief
Blitz Zeitung
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UIT DE REGIO

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur
van maandag 18 februari j.l. heeft algemeen
voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.
Het Partijbestuur van de VU-Vlaamse Vrije
Demokraten besprak tijdens haar vergadering de jongste evoluties in de Golf, de
herstrukturering van Sabena en de begrofingskontrole.

EVOLUTIE IN DE GOLF
De VU blijft hopen dat een bloedige grondoorlog om Koev^^eit kan vermeden worden.
De Belgische regering dient haar steun te
verlenen aan alle initiatieven die behulpzaam kunnen zijn om de Golfoorlog zo snel
mogelijk te beëindigen.
Zolang de eerste overtuigende tekenen
van een daadwerkelijke terugtrekking van
Irak uit Koeweit niet merkbaar zijn, moeten
de Iraakse verklaringen met de nodige voorzichtigheid in acht genomen worden. Toch is
sedert de aankondiging op Radio Bagdad
waarin Irak voor het eerst gewaagt van een
mogelijke terugtrekking een hoopgevende
evolutie merkbaar. De VU betreurt dat de
geallieerde bevelhebbers aan de Iraakse
minister van Buitenlandse Zaken Tarek Aziz
geen vrije doorgang wilden verlenen door het
luchtruim om in Moskou over zo'n terugtrekking te gaan praten. De VS hebben hier een
kans gemist om te tonen dat ook voor hen
een grondoorlog alsnog kan vermeden worden.
Maar ook Europa mist de kans om in de
huidige evolutie een belangrijker rol te spelen. Volgens de VU moet de Europese gemeenschap de beperkte positieve elementen
in de jongste ontwikkeling aangrijpen om
zowel aan de Verenigde Staten als aan Irak
en de Arabische wereld de verzekering te
geven dat zij mee wil werken aan het proces
naar een duurzame vrede en stabiliteit in de
regio.

De EG dient op dit moment initiatieven te
ontwikkelen om de nodige modaliteiten voor
een internationale konferentie over de veiligheid en de samenwerking in het MiddenOosten uit te werken. De VU waardeert de
wijze waarop Iran en de Sovjet-Unie momenteel de oorlogsban trachten te breken. Deze
landen spelen de rol die Europa had kunnen
spelen. De Vlaamsnationalisten zijn van mening dat de Belgische regering alles in het
werk moet stellen om opnieuw tot een gemeenschappelijke politiek van Europa ten
opzichte van het Midden-Oosten te komen.

SABENA
Wat de toestand bij Sabena betreft, wijst
de VU erop dat zij en zij alleen sinds ettelijke
jaren er het wanbeheer heeft aangeklaagd.
Het gaat niet op dat de werknemers en
bedienden het eerste en enige slachtoffer
zouden zijn van een sanering. De top, overwegend Franstalig en volledig gepolitiseerd,
kan noch mag langer worden gehandhaafd.
De sanering die dient te worden doorgevoerd, kan niet bestaan in allerhande kunstgrepen zoals tijdens de periode De Croo,
toen geen strukturele verbetering tot stand
kwam. Integendeel, na een paar jaar een
kleine schijnwinst gemaakt te hebben, werd
de toestand met de dag hopelozer. Het is
onbegrijpelijk dat de opeenvolgende voogdijministers Chabert en De Croo tot 1988 terzake niet hebben ingegrepen.

BEGROTINGSKONTROLE
Naar aanleiding van het begrotingskonklaaf staat de VU-Vlaamse Vrije Demokraten
erop dat de begrotingsnormen zoals ze in het
regeerakkoord werden vastgelegd gerespekteerd worden. De gevolgen van de Golfoorlog moeten binnen die afgebakende grenzen
opgevangen worden. Er mag geen sprake
van zijn om de Golfoorlog als ekskuus in te
roepen om het budget van het ministerie van
Landsverdediging te verhogen. Dit wil zeggen dat de militaire uitgaven veroorzaakt
door de Golfoorlog binnen de begroting van
landsverdediging moeten worden gezocht.
Met de toenemende ontspanning in Europa
moet dit makkelijk doenbaar zijn.
De lasten van de krisis dienen alleszins op
rechtvaardige wijze verdeeld te worden. Dit
houdt in dat op de eerste plaats de vennootschapsbelasting, die door deze regering al
fors werd verlaagd, kon-ekt moet worden
betaald vooraleer er andere maatregelen
kunnen worden getroffen. Het is toch onaanvaardbaar dat iedereen zwaar zou moeten
opdraaien voor de spitsvondigheid van enkele grote bedrijven.

Algemene
ledenvergadering
VU-Vrouwen
Zaterdag 16 maart 1991

De sanering die nu wordt voorgesteld moet
ook een einde stellen aan de diskriminatie
ten opzichte van de Vlamingen in de topkaders. Vlaanderen, dat hierin ondervertegenwoordigd was, kan niet langer opdraaien
voor het overgrote deel van de kosten. De
sanering zal pas lukken indien op korte en
middellange termijn de kosten evenredig zijn
met de baten.

Cultureel Centrum
,,De Zandloper"
Kaasmarkt 75
1780 Wemmei
Gesprekstema:
Naar een gewijzigde maatschappijkultuur.
Focus op komende wetgevende verkiezingen.

ADVERTENTIE

VALENTIJNSMENU 1.500 fr. p.p.
Proevertje
Lauwwarme salade van kreeft
met estragon

RESTAURANT

HAS5ELTBERQ

MARKTMENU

1.500 fr. p.p.

Proevertje
St.-Jacobsnootje en zalm
gemarineerd met dille

Bouillabaisse van de Noordzee

J3-

Levendvers kreeftje geparfumeerd
met licfjte kerrie uit fiJladras

Haasje van jong konijn met bospaddestoelen,
kervelsoezen in rode wijn
•A

r>

St.-Valentijnshartje

Lamszadel met salie

Nieuwelaan 47, 1860 Meise
02/269 70 45
Woensdag en zondagavond gesloten

Nagerecht
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OP DE
BARRIKADE

Het moet zeer koud worden, eer we beseffen dat er in Brussel-19 méér dan 1.000
mensen — zoals jij en ik — dakloos rondlopen. Onderstel dat morgen het huis van 300
gezinnen met elk zowat 3 tot 4 personen
gebombardeerd zou zijn. Hoe zouden we
reageren ? Maar panden kraken is voor velen
onfatsoenlijk. En honderde verdiepingen in
datzelfde Brussel met zijn winkelstraten
staan leeg. Voor wie of wat?
Het moet eerst oorlog worden eer we
beseffen dat wapenproduktle en -handel onzedelijk worden. Een minister, die ooit beweerde slechts 2 jachtgeweren aan Iran te
hebben zien leveren, wordt niet in vraag
gesteld. Een andere — van dezelfde partij
dan nog — die een visum aan een terrorman
zag geven, zou wel moeten aftreden, om te
zwijgen over de Heizel. Wie is fatsoenlijk en
wanneer?
Je moet eerst honger lijden om de waarde
te beseffen van voedseloverschotten, bijvoorbeeld: 700.000 ton melkpoeder in 't
westelijk halfrond. Maar we hebben geen
middelen om ze te vervoeren. Nochtans
oefenen — alleen alin de EG! — duizende
piloten met een (leeg!) vliegtuig duizende
uren en blijven kubieke meters vracht in vele
schepen en vluchten leeg. Waarom?
Je ouders moeten eerst bijna de eigen taal
en kuituur verliezen vooraleer de volgende
generatie het onrecht beseft dat staatsnationalisten veroorzaken bij Albanezen, Bretoenen, Indianen, Koerden, Litouwers en Vlamingen in Frankrijk.
Dit zijn — samengevat I — gelukwensbrieven voor onze VU die ik de voorbije week
ontivng. Danke ervoor! Zij onderlijnden de
waarde van onze labo partij, waar „tussen
wijk en wereld" een inzet heerst — ongebonden én beleidsmatig — voor een demokratischer, vrijer weretó. De Volksunte mét de
EVA omspannen die wereld en toetsen er die
waarden voor iedere mens. Zeg, heb je de
laatste Euronieuws gelezen? Ontvang je
hem niet? Bestel die dan gratis bij Herman
Verheirstraten, Europees Parlement, Belliardstraat 97-113 te 1040 Brussel. Elke drie
maanden ontvang je een volksnationale kijk
op de wereld. Denk en doe mee!
Willy Kuijpers

WIJ-LEZERS KUNNEN VNOSUITZENDING BIJWONEN
De VNOS-uitzending rond de eerste van
de 6 pijlers van het Toekomstplan voor
Vlaanderen was de belovende start voor een
reeks boeiende TV-programma's.

komen met een vraag zijn van harte welkom.
Zij moeten dan wel tijdig reageren want de
plaatsen (slechts 20) in de BRT-studio zijn
beperkt.

De tweede debatuitzending is reeds in de
maak en opnieuw kunnen WIJ-lezers deelnemen aan de diskussie, het belooft interessant te worden. Ondenwerp is de VU-kijk op
Welvaart en Welzijn.

Een telefoontje aan het Algemeen Sekretariaat (02/219.49.30, vragen naar MarieRoos Maes) om de komst aan te kondigen is
echter wel nodig. U kunt dan ook meteen uw
vraag aan een panellid formuleren.

Daarover debatteren naast André Geens,
minister van Ontwikkelingssamenwerking;
Mieke Officiers (van het Vlaams Ekonomisch
Verbond) en Honoré Paelinckx, de ex-manager van de Belgische Spoorwegen.

De VNOS-ultzending rond Welvaart en
Welzijn heeft plaats volgende week dinsdag
26 februari a.s. om 21 u.30 op TV2.

WIJ-lezers die de rechtstreeks uitzending
wensen bij te wonen en/of tussen beide te

TWEEDE TAKBLOKKADE IN DE
RAND
Zaterdag 2 maart organizeert TAK een
tweede blokkade van de dorpskern van één
van de zes faciliteitengemeenten. Hiermee
wil TAK protesteren tegen het feit dat de
Franstaligen en de Franstalige gemeentemandatarissen de taalwetten niet naleven.
Om de doodeenvoudige reden dat in de
zes faciliteitengemeenten en ook in bepaalde delen van Vlaams-Brabant door de Franstaligen een offensieve en agressieve aanwezigheids- en ekspansiepolitiek gevoerd
wordt, wil TAK deze tweede blokkade.
Het eisenplatform bij deze TAK-blokkade
blijft ongewijzigd:
1.
2.
3.
4.
5.

Stop de faciliteiten
Taalgrens is de kiesgrens
Een provincie Vlaams-Brabant nu
Een degelijk sociaal grondbeleid
Geen stemrecht voor eurokraten.

De blokkade van zaterdag 2 maart gaat
uitsluitend door achter de Leeuwevlag. Partijpolitieke kentekens zijn niet gewenst.
Inlichtingen: Guido Moons (091/55.82.46)
en Bart De Valck (052/35.79.77).
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Vergeet niet dat wie zch engageert reeds
op de BRT moet aanwezig zijn vanaf 20u.
U bent van harte welkom I

DE VU OP DE
INTERNATIONALE
SCENE
De VU van het arr. OVD organiseert i s.m.
VU-Zedelgem op vrijdag 28 februari een
avond omtrent de aktuele internationale situatie.
Hans De Belder zal er spreken over de
Golfoorlog, de bevrijding van de familie Houteklns en de gijzelaars in Irak.
Walter Luyten zal de bevrijdingsstrijd van
de Baltlsche volkeren en de situatie In de
Sovjetunie toelichten.
De avond wordt Ingeleid door Gilbert Van
Overschelde.
Na de toespraken is er gelegentieid tot
vragen stellen.
De avond gaat door in de Sporttialle te
Loppem, om 20u.30. De Inkom is gratis.

HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 52
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NU ABONNEREN HEEF
ALLE VOORDELEN!
Zoals U in WIJ van 15 februari kon lezen
werd het officiële startschot voor de Abonnementenslag '91 gegeven. Vorige week publiceerden WIJ een eerste stand van zaken, wij
gaan deze week door. En er zit beweging in
het spel I

LIJST TOP-WERVERS~
Totaal vorige week. 27
Cecila Vens-Demuynck (Izegem)
Enk Vandewalle (Izegem)
Anny Lenaerts (Wilrijk)
Walter Storms (Lovendegem)...
Maunce Passchijn. (Meise) . . . .
6. Georges Raes (Ledegem) . . . .
Marie-Louise Thiebaut ( B e r g ) . . .
8. Eddy Vandermeulen (Gerdingen)
Ward Herbosch (Wommelgem) .
Greet Claes (Liedekerke)
Ivo Conincx (Genk)
Jan Caudron (Aalst)
13. Liske Vanhorenbeek
(Hofstade-Zemst)
Oswald Van Ooteghem
(Gentbrugge)
Willy Putzeijs (Lummen)
Miei Uytenhoven (Buizingen) . .
Walter Devolder (Veurne)
Margriet Bachot (Antwerpen) . . .
Willy Putzeijs (Lummen)
Miei Vanlangendonck
(St.Katelijne-Waver)
Totaal

SPELREGELS
Wij zouden het deze week ook even over
de spelregels hebben.
I.EIke nieuw aangebrachte WIJ-abonnee
heeft recht op een welkomgeschenk te kiezen uit een wandklok of een reiswekker,
kwestie van te weten hoe laat het is.
2.Elke nieuw aangebrachte WIJ-abonnee
neemt bovendien deel aan een ronduit schitterende tombola waarmee U uw overtuigingskracht vaart kunt geven. Het rijkelijk
aanbod leest U in de rubriek Prijzenregen.
3.Alle wervers ontvangen op basis van
elke aangebrachte nieuwe abonnee een tombolabiljet waarmee zij deelnemen aan een
afzonderlijke werverstombola. Meer daarover leest U in de rubriek Niet voor niks.
Let wel! Om alles vlot te laten verlopen
dient U bij elke nieuwe abonnee onze administratie telkens duidelijk te laten weten welke abonnee U heeft aangebracht.

PRIJZENREGEN
1
50

1 Video-kamera van Siemens (waarde
70.000fr.)
1 waardebon ( 20.000 fr.) vanwege Sukses
Kleding Meyers om een man en een vrouw in
het nieuw te zetten

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
^00,^141 smv-^^t^'^'eicoo^
Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053-66 83 86
AFD OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

NIET VOOR NIKS
Alle wervers nemen deel aan een afzonderlijke tombola met als eerste prijs
1 Siemens mikro-golfoven (waarde SO.OOOfr.)
20 kunstboeken Onder Dak (waarde 1.980fr.)
U merkt dus dat nu abonneren op WIJ
alleen voordelen biedt, zowel voor U als voor
de abonnee die U aanbrengt. Laat er geen
gras overgroeien!
(Deze aktie loopt in samenwerking met
Siemens, SK Meyers, Davidsfonds, en
Woonverlichting De Vriese).

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

EEN
ADVERTENTIE
IN WIJ
RENDEERT
TEL. 02/219.49.30

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 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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2 radio's met dubbelkassettespeler (Siemens)
1 waardebon (5 OOOfr.) voor verlichtingssegment vanwege De Vriese-woonverlichting te
Brugge
5 haardrogers mét radio (Siemens)
18 autostofzuigers (Siemens)
1 wereldontvanger (Siemens)
25 kunstboeken Onder Dak, uitg. Davidsfonds (waarde 1.980fr.)
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„EEN NIEUWE TOEKOMST
VOOR HET OUDE KONTINENT'
Van vrijdag 15 tot zondag 17 februari vond
te Antwerpen het derde internationale l<ongres van de Jonge Europese Nationalisten
plaats. Jonge Katalanen, Friezen, Bretoenen, Litouwers, Sarden, Basken, Duitsers,
Sorben, Nederlanders en Vlamingen bespraken samen de toekomst van Europa en de rol
van de regio's daarin.

KONKRETE WERKING
Na Baskenland en Sardinië was het de
beurt aan Vlaanderen om gastheer te spelen.
Als standplaats werd voor Antwerpen gekozen, in '92 Europese kulturele hoofdstad. Het
Internationaal Zeemanshuls fungeerde als
slaap-, eet- en kongresruimte.
Yen-Yep tracht de regionalistische, nationalistisch en federalistische politieke jongerenorganisaties in Europa te bundelen. Op
kongressen en door het uitwisselen van
informatie trachten ze uit te zoeken rond
welke punten er intensieve samenwerking
mogelijk is. Het Europese programma wordt
stapsgewijze ingevuld via konkrete temata,
dit in tegenstelling tot de traditionele politieke stromingen. Socialisten, liberalen en kristen-demokraten hebben op Europees vlak
slechts hun naam gemeen: programmatorisch staan ze soms mijlenver uit elkaar.
Na een hartelijk welkomswoordje van Thor
Bergers en een smakelijke avondmaaltijd,
trok men naar het Alpheusdal te Berchem.
Daar stond het Valentijntjesbal van VU-Groot
Antwerpen op het menu. Het werd een geslaagde verbroederingsavond. Niet in de
laatste plaats dank zij de opgemerkte aanwezigheid van de vice-premier Hugo Schiltz.
Onze minister bewees op de dansvloer dat
hij ondanks de slopende begrotingskontrole
over een uitstekende lichaamskonditie beschikt.
Zaterdagvoormiddag werd er gediskussieerd op basis van een ontwerptekst van
Frans Alpaert, lid van het Dagelijks Bestuur
van VUJO. Daarin werd er gesproken over
het spanningsveld tussen kulturele verscheidenheid enerzijds en een Europese Ekonomische en Monetaire Unie anderzijds. Op
een zeer bevattelijke wijze zette de ekonomist Frans Alpaert het Oates-principe uiteen.

DISKUSSIE
Volgens deze Kanadese ekonoom is het
besluitvormingsniveau best daar gesitueerd
waar er homogene behoeften en voorkeuren
zijn. Het hebben van gelijklopende behoeften en prioriteiten is nu juist een (ekonomische) definitie van een kuituur, een volk.

De slottoespraak op het YEN-YEP-kongres van EP-lid Jaak Vandenmeulebroucke werd de nadruk gelegd op de solidariteit tussen de Europese regio's.
(eigen foto)

Naar aanleiding van deze nota ontstond er
een boeiende diskussie tussen vooral de
Katalanen en de Vlamingen over de noodzaak en de hoegrootheid van de solidariteit
in het Europa van na '92. De aanwezigen
ontdekten snel dat het een enorm voordeel is
veel talen te beheersen. Zeker als tolken
voor het budget van jongerenorganisaties
onbetaalbaar zijn. De Vlamingen, en vooral
Thor Bergers — goed voor 7 talen — vielen
hierbij op.
Na alweer boergondisch tafelen en een
historische wandeling met gids door het
centrum van Antwerpen, was het de beurt
aan Jaak Vandemeulebroucke. De voorzitter
van de EVA-fraktie schetste op een boeiende
wijze de ontstaansgeschiedenis van de regenboogfraktie. Hij legde de klemtoon op de
solidariteit tussen de verschillende regio's in
Europa. Bovendien mag Europa geen eiland
in de wereld worden. Er moet zowel met
Oost-Europa, de Arabische wereld en de
ontwikkelingslanden intensiever worden samengewerkt.
Jaak Vandemeulebroucke ging ook dieper
in op de organisatorische aspekten van een
Europese politieke werking. De afstand, het
geldgebrek, de talen vormen hinderpalen bij
het uitbouwen van een degelijke Europese
jongerenorganisatie. Daarom bood hij namens de EVA-fraktie de nodige faciliteiten
aan om deze praktische bezwaren zoveel
mogelijk te overwinnen zonder dat de jongeren hun autonomie moeten opgeven. Tenslotte pleitte Jaak Vandemeulebroucke ervoor dat de jongerenorganisaties hun energie niet zouden verspillen door het werk van
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de EVA-fraktie nog eens over te doen. Een
meer intensieve samenwerking tussen jong
en oud lijkt aangewezen.

GETUIGENIS
Na een avond die veel te snel nacht werd
stond zondagochtend een nieuwe diskussiesessie op de agenda. Op basis van een nota
van Geert Lambert, lid van het Dagelijks
Bestuur van VUJO, werd er zinvol gediskussieerd over het Europese demokratische deficit. Een Senaat van de regio's, een rechtstreeks verkozen regering, gegarandeerde
vertegenwoordiging voor de kleinere regio's,
...genoeg voer voor een voormiddag!
's Namiddags werd op de statutaire vergadering een nieuw internationaal bestuur gekozen. Thor Bergers (VUJO) werd voorzitter,
Maite Fandos (Katalonië) is sekretaris-generaal, Txerra Ordenana (Baskenland) is ondervoorzitter en Gianni Ruggeri (Sardinië)
heeft de taak van vice-sekretaris op zich
genomen. Omwille van zijn vele verdiensten
werd de Baskische oud-president van YenYep, Xabier, met handgeklap verkozen tot
ere-voorzitter.
Het kongres werd afgerond met een hoofdstuk Litouwen. De Baltische delegatie had
een video meegebracht met een overzicht
van de recentste gebeurtenissen in Vilnius.
Het werd een aangrijpende getuigenis. In
een sfeer van internationale solidariteit en
verbondenheid werd het kongres officieel
voor gesloten verklaard. De banden zijn
sterker dan tevoren aangehaald.
(B.S.)
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ANTWERPEN
FEBRUARI
22 SCHOTEN: Evolutie van een wapenschild.
Door Emiel de Hercl<enrode. Om 20u. in Kultureel
Centrum Schoten, Kasteel van Schoten. Inkom 120
fr.-leden, niet-leden 150 tr. Org.: Vlaamse Vrouwen
Schoten.
23 KAPELLEN: Het fenomeen Mozart. Kasteel
Ravenhof, Putte, om 20u. Org.: DF-Putte i.s.m.
FW-Kapellen.
23 MERKSEM: Kaartavond om 20u. in Vlanac,
Bredabaan 360. Inschrijving ter plaatse. Deelname
100 fr. Org.: Vlanac-Merksem.
23 BERCHEM: Kaas- en WIjnavond in de Statiestraat 175 (vlakbij station), vanaf 20u.30. Kaarten
bij Arnold Peeters (322.20.14). Org.: Werkgroep
Vlaanderen 2000.
25 SCHOTEN: Hoorzitting met vice-premier en
minister van Begroting Hugo Schiltz, om 20u. in de
Kempeneerszaal van lokaal De Gilde op de Markt.
Iedereen welkom.
25 MILLEGEM: Wandeling De Bleken. Vertrek
lokaal Maipertuuss, Turnhoutsebaan 15 te Mol, om
13U.30. Org.: VWG-Mol (014/31.10.06).
26 BRASSCHAAT: Hans De Belder over de Golfkrisis en de Silco-affaire. Om 20u.30 in Kult. Centrum Hemelhoeve (Polyvalente ruimte 2). Inkom 50
fr.
27 KAPELLEN: Teaterbezoek „Met pensioen?
Niet te doen!", door het Echt Antwerps Teater,
Arenbergstraat 8. Vooraf inschrijven 664.49.67 of
664.46.62 (FW-Kapellen).
28 ZWIJNDRECHT: Voordracht. Org.: V W G Zwijndrecht (03/252.92.78).
MAART
I LIER: Baskenland-{info)avond in het Vlaamsnationaal Centrum, Beriarij 80, om 20u. Org.: VUarr. Mecheien.
4 RETIE: Kursus zelfverdediging van 14 tot 16u.
in Gemeentelijke sporthal. Org.: VWG-Mol
(014/37.73.53).
5 MOL: 16-daagse reis naar Mexico. Org.:
VWG-Mol. Info: 014/31.28.95.
5 WlJNEGEM: Frank Seberechts over, .Geschiedenis van de DeVlag" naar zijn gelijknamig boek.
Om 20u. in Kult. Centrum, Turnhoutsebaan 199.
Org.: VND-Wijnegem.
6 ANTWERPEN: VU-Groot-Antwerpen. Toneelavond: Dobbel Shift II, Zeemanshuis Antwerpen.
Aanvang 20u.30. Kaarten via bestuur of tel.
238.82.08.
9 HOEVENEN: Retrofuif in zaal Schuttershof,
Kerkstraat. Muziek vanaf 20u.30 door Perfect
Sound. Inkom 100 fr. Gratis aanwezigheidstombola. Org.: VU-VUJO-Stabroek-Hoevenen-Putte.
9 MERKSEM: VU-Dansfeest in zaal Wilgenhof,
Moeshofstraat 138. Deuren 20u.30. Aanvang:
212u. Steunkaart 25 fr. 4 steunkaarten = gratis
inkom. Elke kaart geeft recht op tombola. Org.: VUMerksem.
I I DEURNE: Diavoordracht in Rix, de Grijspeerstraat,
om
14U.30.
Org.:
VWG-Deurne
(03/321.75.95).
12 MOL: Gezamenlijk bezoek aan jaamnarkt.
Org.: VWG-Mol (014/31.10.06).
15 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Jaarlijkse worstenbroodavond in zaal Vrede, St.Maarten te
Burcht. Inkom 150 fr. Inschrijven: Vlaams Huis
(252.75.32), Willy De Clercq (252.79.96), Juliet Van
Bogaert (252.73.40) of op nr. 252.89.39, voor 2/3.
15 WOMMELGEM: Paul De Ridder over „Het
andere Brussel...". Om 20u. in lokaal Den Klauwaert, Dasstraat 23. Org.: K.K. Jan Puimège.
16 NIJLEN: Nacht der kameraadschap. Dansfeest van Gewesten Kempen en Limburg van SMF.
Om 19U.30 in zalen Niiania, Kesselsestwg.
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K I V K
Een vaste waarde op de Vlaams-Nationale zangfeesten is Gust Teugels. Maar bulten een jaarlijks
optreden in het Antwerpse Sportpaleis heeft de
Vlaamse bard nog heel wat meer in z'n mars. Zo is
hij o.a. de bezieler van, en drijvende kracht achter
tal van zangavonden in gans het land.
,, Vermits ik steeds opnieuw de vraag kreeg:
„bestaan er geen opnamen van de liederen die je
zingt?", werd onder impuls van de VNSE (Vlaams
Nationale Stichting Edegem) een kassette uitgegeven met achttien liederen van ons volk, met de
daarbij horende originele pianobegeleiding.
Persoonlijk heb ik (sterk) de indruk dat het
samenzingen terug in de lift zit, en dat heel wat
Vlamingen zich ervan bewust zijn dat dit de laatste
kans is om ons eigen gezongen lied méé te nemen
naar het Europa van morgen.
Een volk dat leeft, moet zingen! een volk dat
zingt, lééft!"
Geïnteresseerden kunnen voor een bestelling
terecht bij Julia Engeien-Saenen, Romeinseput 100
te 2650 Edegem, tel. 03/457.11.51, of 400 fr.
storten op KB-rek.nr. 402-2027549-52.

9DE VLAAMSE ZIELEDIENST
TE ANTWERPEN
Voor de negende maal gaat dit jaar de Vlaamse
Zieledienst te Antwerpen door op zaterdag 23
februari 1991 om 11 uur, 'm de St.Walburegiskerk
aan de Volkstraat te Antwerpen.
leder jaar wonen meer en meer Vlamingen deze
dienst bij om alle ,,bekenden en onbekenden" uit
het Antwerpse te gedenken, die ons tijdens het
vorige jaar zijn ontvallen.

De h. mis wordt opgedragen door pastoor Soetewey, geassisteerd door H. Sommen, diaken, en
pater A. Aernouts, o.p., die de homilie houdt. Het
SMF-Scheldekoor Antwerpen zorgt voor de muzikale omlijsting.
De Vlaamse zieledienst is een initiatief van het
dr. Borms Dokumentatie en Aktiecentrum.

TWAALFDE
ANTWERPS
STUDENTENZANGFEEST
Donderdag 28 februari om 19.45 u wordt in de
Antwerpse stadsfeestzaal aan de Meir het twaalfde
Antwerps Studentenzangfeest georganizeerd. Het
feest vormt een ideale voorbereiding voor het
nationaal Zangfeest dat drie dagen later in het
Sportpaleis plaats vindt.
Belangrijkste onderdeel van het studentenzangfeest is de samenzang van liederen: Vlaamse
strijdliederen, liederen die de schoonheid van
Vlaanderen bezingen, liederen uit de klelnkunstschat en daarnaast ook studenten- en drinkliederen.
Voor de begeleiding zorgt de Vlaamse Volksharmonie en organist Paul Van de Voorde. Ook
worden enkele gastoptredens voorzien: Conny
Neefs en het tipisch Antwerps verschijnsel 't Fanfarke.
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Vaste ingrediënten zijn de huldiging van een
Commilito Honoris Causa en het optreden van
studentenfanfares. Daarnaast worden enkele verrassingen in petto gehouden.
Inlichtingen en bestellen van kaarten kan bij het
KVHV-Antwerpen, Gratiekapelstraat 7, 2000 Antwerpen. Tel. 03/231.33.64.

UIT DE REGIO

FEBRUARI
22 VLISSEGEM: Spreken wij nog Nederlands na
1992?, door Wilfried Vandaele. Om 20u. in Ter
Praet, Vlissegem (vlakbij de kerk). Org.: Davidsfonds.
22 KORTEMARK: Tweedehands Boeken- en Platenbeurs, van 20 tot 24u. ook op 23/2 van 9 tot 13
en van 15 tot 22u. en op 24/2 van 9 tot 12 en van 15
tot 20u. In de gudrunzaal, Torhoutstraat. Org.:
Vlaams Kring.
23 ROESELARE: Kampioenenviering van de
kaartersklub 't Leeuwke. In zaal Dambord te Roeselare.
23 WINGENE: Jaarlijks VU-Ledenfeest, vanaf
20u. in restaurant 't Molenhof. Menu met aperitief,
soep, Orioff, koffie en koekjess -i- 1 drank aan 590
fr.p.p. Gastspreker: Walter Uiyten. Inschrijven bij
L. Bogaert, Futselstr. 27 (051/65.56.35). Org.: VUWingene.

3 OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE:
VU-arr.
OVD legt bus in naar Zangfeest. Car + 3de rang
zitplaats: 655 fr. Info + inschrijven bij Pierre Nolf
(058/51.41.44).
3 OOSTENDE: Oostende naar Zangfeest. Bus +
2de rang zitplaats 750 fr. Info bij VOVO
(059/50.84.80), DF (059/33.00.32), W B en V W G
(059/80.08.41).
3 DAMME: Naar Zangfeest met Vü-Damme. Info
bij bestuursleden.
5 DEERLIJK: Om 20u. in Ontmoetingscentrum
d'lefte: hoorzitting met Hans De Belder. Muzikale
omlijsten door duo Sonoro (klassieke muziek). Info:
D. Demeurie (056/70,17.92) of J. Verbrugge
(056/77.77.47). Org.: VU-Deerlijk.
7 STENE: Herman Candries open gesloten boeken: het duistere Gladio en oorlog in de Golf. Om
20u. in café De Viasschaerd, Stene-Dorp. Inkom
gratis. Org.: VU-Stene.

23 BRUGGE-ST.KRUIS: Wijnkaarting in Chalet
Rust Roest, Zuidervaartje. Aanvang: 19u. Org.:
VU-Brugge-St.Kruis.

8 BREDENE: Urbanus te Bredene. Kring Vlaanderen Morgen brengt filmvertoning „Koko Flanel",
in zaal Cappelrie te Bredene-Dorp, om 20u. Inkom
100 fr.

24 DEERLIJK: 6de Mosselfestijn van 12 tot 15u.
in Ontmoetingscentrum Molenhoek (Deerlijk).
Sprekers: VU-ondervoorzitters Annemie Van de
Casteele en Chris Vandenbroeke. Inschrijven bij
bestuursleden of tel. D. Demeurie (056/70.17.92) of
J. Verbrugge (056/77.77.47). Org.: VU-Deerlijk.

8 KOEKELARE: Jaarlijks ledenfeest in zaal Amfora. Om 19U.30 breugelmaal. Om 20u.30 voordracht door minister J. Sauwens. Inschrijven voor
breugelmenu bij bestuursleden. Org.: VU-WDKoekelare.

25 KORTRIJK: Voofdracht over priester Odiel
Spruytte (1891-1940), door P.J. Verstraete. Om
20u.in West Flandria (Graaf Gwijde van Namenstraat 7). Inkom gratis.
26 IZEGEM: Plantijnzaal P06, om 20u.: vierde
sessie kursus Griekse kunst. Org.: VSVK.
27 BRUGGE: Diamontage „Bulgarije". Org.:
VWG-St.Andries-Brugge (050/35.54.30).
28 ZEDELGEM: Hans de Belder over De Golfoorlog, vrijlating Houtekins en gijzelaars in Irak. Walter
Luyten over de bevrijdingsstrijd van de Baltische
volkeren en de situatie in de USSR. Om 20u.30 in
de Sporthaile te Loppem. Org.: VU-arr. Brugge.
MAART
1 DE PANNE: De happy Westhoeker, naar een
nieuw toeristisch beleid? Gespreksavond met Mark
Dewilde, Frank Becuwe, burgemeester Degrieck
en mevr. Feryn. Om 20u. in het Gemeentehuis van
De Panne. Org.: VU-OVD.

9 ADINKERKE: Uutkommefeeste in de Gemeentelijke Feestzaal, Kerkweg 5 te Adinkerke. Vanaf
20u. Met minister Johan Sauwens en kamerlid Jan
Loones. Mosselmaal, dansmuziek. 450 fr. p.p.
Inschrijven op nr 058/41.44.06. Org.: VU-De Panne-Adinkerke.
12 BRUGGE: Hans De Belder over de Golfkrisis.
Om 20U.30 in het Vlaams Ontmoetingscentrum De
Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: VU-Brugge.

BETOGEN VOOR
VISSERIJSGHOOL
NIEUWPOORT
Zaterdag werd in Nieuwpoort betoogt ten behoeve van het behoud van de visserijschooi. In aanwezigheid van talrijke prominenten van Nieuwpoort en
de buurgemeenten trokken zowat vierhonderd simpatisanten van de visserijschooi vanuit de vismijn
langs de Visserskaai naar het Marktplein.
Afgevaardigden met vaandel van de vier politieke
partijen, vissers, reders, vishandelaars, leerlingen
en leraars van de visserijschooi stapten achter
borden met leuzen als „Visserijschooi moet blijven" en ,,Geef de Westhoek een kans". Vanuiteen
radiowagen werd de bevolking opgeroepen een
petitie te ondertekenen op het stadhuis.
Aan het stadhuis werd het woord gevoerd door
direkteur van de Visserijschooi Van Hooreweghe.
Hij gaf een korte historiek van de school. Hij wees
vervolgens op het huidig ekonomische en toeristische belang van de visserij van Nieuwpoort. Mocht
men de schooi afschaffen dan neemt men een
belangrijke schakel weg. De slotzin van zijn betoog
was krachtig:,,Wil de minister deze subsidies weigeren, dan is hij van kwade wil."
De manifestatie kwam tot stand op initiatief van
de plaatselijke VU-voorzitter Wilfried Vanhove, tenvolle en daadwerkelijk gesteund door de aanwezigheid van de naburige VU-afdeiingen met vlaggen
en borden uit Koksijde, Oostduinkerke, Veurne,
Westende en De Panne. Ook VU-simpatisanten uit
Oostende (vooral van de Vuurtorenwijk) kwamen
de Nieuwpoortenaars een hart onder de riem steken.
Op het stadhuis werd een perskonferentie gehouden waar alle argumenten met cijfermateriaal
op tafel werden gelegd om het behoud van de
Visserijschooi te verantwoorden.

13 BRUGGE: Diavoorstelling „Rome". Org.:
WVG-Assebroek (050/35.54.30).
14 VEURNE: Lezing ,,Tussen leven en dood".
Org.
VWG-Veurne-Adinkerke-De
Panne
(058/31.27.26).
15 DEERLIJK: Om 19u. Disco Golden. Showavond t.v.v. VTM-Levenslijn '91, met plaatselijk
talent, o.a; Joost Grinnert, Stephen Ron, Pastei,
Bianca Jones, Sotto, Wim Lenaerts, Rockwool, Roy
Davis, Noel Clerckw, Didier, Anouchka. Inkom: 2
levenslijnstickers of 100 fr. Info: D. Demeurie
(056/70.17.92) of J. Verbrugge (056/77.77.47).
Org.: VU-Deerlijk.

FRANS-VLAAMSE VEERTIENDAAGSE
IN NIEUWPOORT
In Nieuwpooort wordt voor de zeventiende keer
een Frans-Vlaamse veertiendaagse georganizeerd. Nieuwpoort spreidt zijn manifestaties uit van
30 maart tot 14 april, in Cappeiie-La-Grande zijn er
festiviteiten van 24 maart tot 7 april.

Tijdens de eerste week zijn er beiaardkoncerten,
een sportieve ontmoeting, kayaktochten, ontmoetingen van het Davidsfonds van Nieuwpoort en
Cappelle-La-grande, een schaaktornooi en optreden van muziekkorpsen van beide gemeenten.

Die periode loopt een tentoonstelling over FransVlaanderen en Cappelle-La-Grande in de vismijn
en het stadhuis. De opening van de veertiendaagse
vindt plaats in de vismijn.

Tijdens de tweede week is er een dag van de
derde leeftijd, roeitochten voor de jeugd, een reis
doorheen Frans-Viaanderen en bezoek aan Cappelle-La-Grande, toneelvoorstellingen en op zondag 14 april wordt een slotmanifestatie gehouden
in Nieuwpoort.

EEN STUK
„POLITIEKE
ARCHEOLOGIE"
Te Roeselare, schuin rechts tegenover de uitgang van het station, staat het Bourgondisch Gasthof I Hotel de Bourgogne te koop.
Weinigen zullen zich herinneren dat in de, voor
die tijd, iuksueuse ruimte van het Gasthof een
handvol Westviamingen samenkwamen om de eerste echte Volksunie-verkiezingen voor te bereiden,
't Was toen lente 1958 en de naweeën van de
schoolstrijd en 4 jaar CVP-oppositie leken niet bij
machte om enig VU-entoesiasme te milderen!
Het voltapijt, de onrechtstreekse verlichting en
de solide lederen zetels van het Gasthof konden
niet beletten dat het samenzwerend gezelschap
ook oog had voor moderne verkiezingstechnieken.
Want daar werd beslist West-Vlaanderen met een
publiciteitsvliegtuig te bedienen. En dat Is dan ook
gebeurd, uitgerekend op de zondag dat in alle
Westvlaamse kerken en kapellen de fameuze
„zwaar zondig"-brief werd afgelezen.
't Bourgondisch Gasthof staat er nu, welhaast 33
jaar later, wat verweesd en verschrompeld bij. Te
vrezen is dat, samen met de komst van een nieuwe
eigenaar, ook dit stuk politieke archeologie onherroepelijk zal verloren gaan.
Guido Van In
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BRABANT
FEBRUARI
22 STEENOKKERZEEL: Kaas- en Wijnavond op
breugeliaanse wijze Vanaf 19u in feestzaal De
Molekens, Wambeekstraat 27 Org VU-Melsbroek-Perk-Steenokkerzeel
22 LONOERZEEL: Jaarlijks bal met Vlaamse
vedettennacht met Anja Yelles, Paul Severs, Enk
Flanders, Peter Springfield, Guy Dumon en Radio
Tamara In zaal Egmont vanaf 20u 30 Inkom 250
f r , w k 200 fr Org VU-Londerzeel
23 TERNAT: 22ste Maantjeskermis in zaal Uilenspiegel, Kerstraat 24 te St Katarina-Lombeek Vanaf 18u Ook op 24/2 vanaf 12u en op 25/2 vanaf
18u Org VU-Ternat
23 LINKEBEEK: 8ste Kaas- en Wijnavond, in de
zusterscfiool, Hollebeekstraat 262 Vanaf 18u
Org Vlaamse Kring Linkebeek
23 TIENEN: Jaarlijks VU-bal met Tfie Evening
Stars In de Rookzaal van de Stadsschouwburg
Vanaf 21 u Inkom 100 fr
26 BRUSSEL Debat Brussel fioofdstad van
Europa' In de gebouwen van UFSAL, Vrijheidslaan 19 te Koekelberg (Simonis) Om 20u Sprekers Vic Anciaux (VU), J Van Houtem (VI B), E
Van Rompuy (CVP), A. Monteyne (VI Kring Brussel) of PVV'er Org Nat Studentenveren afd
Brussel
28 LENNIK: Gespreksnamiddag over jongeren
en alkofiol „Pint en Vriend" Om 13u 30 in Huize
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 Toegang
gratis Org Pajottenlands Jongerencentrum

MAART
1 LENNIK: Jaarlijks Mosselfestijn in Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum, A Algoetstraat
vanaf 18u Ook op 2/3 vanaf 18u , 3/3 en 4/3 vanaf
12u Org VU-Lennik
2 BRUSSEL: Van 10tot12u 30 Paleis der Natie
Rondleiding door senator Walter Luyten Middagmaal nadien mogelijk, door storting van 550 fr op
KB 416-1009691-12 van Roger Van Dijck Info
015/24 80 86
2 TERALFENE: Jaarlijks volkseetmaal in zaal
Gildenfiuis, Daalstraat Van 18 tot 21 u Ook op 3/3
van 11u 30 tot 15u 30 Org VU-Teralfene
2 ZELLIK: 2de Breugfiel & Kaasavond in Zilverdistel, Kloosterstraat Vanaf 17u Org VU-AsseZellik
2 OVERUSE: Tocht naar Brussel-centrum o I v
Walter Luyten met o a bezoek aan het parlement
Inlichtingen bij Dirk Hiers, Schapenweg 2,
02/687 95 42
3 LEUVEN: Naar Zangfeest Vertrek 12u30Stationplein (kant v d post), 12u 40 Fochplein, vandaar naar St Jacobsplein en Thierbrau Prijs bus
200 fr Inkomkaarten aan 400, 300 of 225 fr
Inschrijven bij Sekr Vlaamse Organisaties, Parijsstraat 75 (22 09 66), op ma, woe en vrijdag ts 11 en
12 en tus 15 en 17u 30 Zaterdag ts 11 en 12 en 15
en 16u
6 ZAVENTEM: Hans De Belder over de Silcoaffaire en de gijzelaars m Irak Om 20u in het Kult
Centrum, Willem Lambertstraat te Zaventem Org
VU-WD-Zaventem
11 TIELT-WINGE: Om 20u voorbereiding gemeenteraad VU-Tielt-Winte, in C C Winge
16 SCHEPDAAL: Haantjes en Biefstukkenkermis in zaal ,Ons Gildenhuis", E Eylenbosstraat
22 Met gratis tombola Vanaf 17u Ook op 17/3
vanaf 12u en op 18/3 vanaf 18u Org VUSchepdaal
17 TERVUREN: Steakfestijn van VU-Tervuren in
zaal De Engel, Tervuren-centrum, rechtover de
kerk Om 12u
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DOMEIN HUIZINGEN
DRINGEND VERBETEREN
VU-provincieraadslid Juul Denayer stelt terecht
dat er dringend wat moet gebeuren aan het Provinciaal Domein van Huizingen Hij maakte na een
werkbezoek zijn voorstellen bekend aan de Bestendige Deputatie van Brabant
HIJ heeft heel wat opmerkingen over de infrastruktuur Praktisch alle gebouwen en akkommodaties liggen te verkommeren en zijn tot op de draad
versleten De toestellen in de speeltuin zijn door
roest Het zwembad IS onherstelbaar versleten Het
interieur van het kasteel heeft last van waterdoorsijpeling De serres staan op invallen Daarbij komt
nog de ellendige toestand van de sanitaire installaties van het voetbalveld, de kamping en de jeugdherberg
Een tweede vaststelling betreft het aantal bezoe
kers Hier is een dalende trend vast te stellen Dit is
mede een gevolg van de verouderde akkommoda

WERELDDAG
KINDERPOËZIE
De Werelddag van de Kinderpoëzie Vlaanderen
heeft weer duizenden kinderen aan het schrijven
gezet De werkjes zullen beoordeeld worden door
een jury bestaande uit Christina Guirlande, Katelijne Van der Hallen Ben Reynders, Francis Verdoodt en Jan Vanhaelen in de eindjury krijgen vijf
kinderen evenwaardig stemrecht met deze jury
Volgende manifestaties zijn nog gepland zon
dag 24 februari om 14 u in Westrand Dilbeek
kinderpoeziefeest met de Wamblientjes Zaterdag
9 maart is er m Brussel een eindfeest voor de
Nederlandstalige kinderen van de Brusselse agglommeratie Donderdag 21 maart is er een slot
feest in Brussel

OPROEP TOT
HULP VOOR
LITOUWEN
De Litouwse minister Birziskis nchtte in een brief
aan Gemeenschapsminister Johan Sauwens een
noodoproep voor het bekomen van bepaalde geneesmiddelen waaraan de Litouwse bevolking nu
dnngend behoefte heeft De recente dramatische
ontwikkelingen die zich momenteel in Litouwen
voordoen hebben deze humanitaire aktie doen
ontstaan De hulpaktie, die gekoordineerd wordt
door het Vlaamse Kruis, is drieledig
In de eerste plaats wordt een geldinzameling
gehouden Hiervoor werd een speciale rekening
geopend 431-0260525-50 van KB Leuven met
vermelding van ,,Solidariteit Litouwen" Verder
richt de aktie zich naar ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, apotekers- en geneesherenverenigingen Hoofdzakelijk worden genees- en verbandmiddelen gevraagd
In de derde plaats doet men een oproep aan
transport- en distributiebedrijven om het vervoer
naar Litouwen mogelijk te maken
Voor de koordinatie van de aktie is er een
centraal telefoonnummer waar iedereen voor deelname of inlichtingen terecht kan Vlaamse Kruis
Ternat 02- 582 46 81
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ties en het gemis aan een eigentijdse infrastruktuur
Denayer vindt dat er dnngend moet geïnvesteerd
worden in dit domein met als topprioriteit de bouw
van een nieuw overdekt zwembad, misschien een
subtropisch bad Dit kan dan een attraktiepool
worden voor de hele Zennevallei
HIJ vindt verder dat er een globaal ontwerp met
een toekomstvisie op het hele domein moet gemaakt worden Een meerjarenplan dus met een
visie op de rol en de specifieke funktie van het
Domein Hij wil de nieuwe direkteur steunen in zijn
pogingen om het geheel nieuw leven in te blazen
Zopas werd beslist de verouderde speeltuin volledig te vernieuwen en Denayer hoopt dat dit de
aanzet is voor een globaler en gepland renoveren
van het Domein
Een spoedige splitsing van de provincie Brabant
zou een weldoende invloed hebben op het dossier
Ook op taalgebied zijn er immers klachten Het
tweetalig provinciaal eilandje in het Vlaamse Huizingen betekent een schending van het Vlaams
karakter van de streek Op het rekreatieve vlak en
wat de kulturele uitstraling betreft is het noodzakelijk dat zich een eigen Vlaams beleid kan profileren
gebaseerd op de reële behoeften van de bedreigde
streek

GEVRAAGD:
HOBUSTUDENTEN!
De VU-werkgroep Onderwijs en de
Volksuniejongeren werken rond het
statuut en de problematiek van het
Hobu-onderwijs
Geïnteresseerde
Hobu-studenten (korte en lange tipe)
worden vriendelijk verzocht kontakt op
te nemen met Bart Somers, Barrikadenplem 12, 1(X)0 Brussel (tel
02/217 63 28)

ADVERTENTIE

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel 218 0 1 2 7

UIT DE REGIO

OOST-VLAANDEREN
FEBRUARI

ALBERT
PEERENBOOM
OVERLEDEN

(foto dann)

Te St.-Jans-Molenbeek waar hij op 2 september
1900 geboren was overleed op 15 februari Albert
Peerenboom. De afgestorvene was in fiet Vlaamse
socio-kuiturele leven van de Brusselse agglomeratie een vooraanstaand iemand. Hij zette daarmee
een traditie verder die zijn grootvader, afkomstig
van Dendermonde, reeds in 1870 fiad ingezet.
Peerenboom had zijn overtuiging van zijn vader
Lodewijk die mee het Vlaams Huis op de Brusselse
Grote Markt had opgericht en lid was van de Raad
van Vlaanderen.
Albert Peerenboom speelde op zijn beurt een rol
in het VEV, het Vlaams Front en de ,,Graaf van
Egmont", maar zijn naam zal verbonden blijven
met de vernederlandsing van de Beursschouwburg, de oprichting van het Vlaams Onderwijscentrum en het Kontakt- en Kultuurcentrum, instellingen die de jongste jaren zo'n belangrijke rol gespeeld hebben in het Vlaamse leven te Brussel.
Albert Peerenboom stond ook aan de wieg van
het Karel Bulsfonds.
Ivlet hem verliest,,Brussel" een hoogstaand en
bewust flamingant. Van zijn inzet, ook op het
financièle vlak, plukt de Vlaamse gemeenschap in
onze hoofdstad de vruchten!

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Eddy Deermer, Oude Baan 367 te
3000 Leuven, diploma HMO, bij de VDAB-kursus
gevolgd van komputer en ekspeditie, zoekt momenteel werk als ekpeditiebeidende. Wie kan hem
aan een betrekking helpen?
— GEZOCHT — 25-jarige jongedame met noties
medisch sekretariaat en interims in OCMW en
klinieken zoekt passen betrekking in het Brusselse
of ten Westen van Brussel. Onmiddellijk beschikbaar Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr
Jef Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

22 RONSE: Hoorzitting met vice-premier en minister van Begroting Hugo Schiltz. Om 20u.30 in de
Stedelijke Muziekakademie, Zuidstraat. Iedereen
welkom.
22 GAVERE: Oog in oog met Johan Sauwens.
Om 19U.30 in zaal Zangershof, Scheldestraat. Kom
vragen en luisteren. Iedereen welkom. Org.: VUGavere.
23 LATEM-DEURLE: Jaarlijks Vlaams Lentefeest, met warme beenhesp. Gastspreker: Hans De
Belder. Om 19u.30 in Parochiezaal, Centrum,
St.Martens-Latem. Tombola. Inschrijven bij Ingrid
Roets, p/a Nelemeersstraat 13 (091/82.49.27), aan
550 fr. p.p. Org.: VU-Latem-Deurle.
23 HAALTERT: Vlaamse Tafel in feestzaal „Hof
ten Eede", Huytstraat 22. Biefstuk (met evt. sausen) aan 300 fr. Vanaf 18u. Ook op 24/3 van 11u.30
,tot 15u. Org.: VU-arr. Aalst.
23 SINT-DENIJS-WESTREM: Kaastafel In Gildenhuis, Loofblommenstraat. 500 fr.p.p., jongeren
350 fr. Gastspreker: VIc Anciaux. Org.: VU-St.Denijs-Westrem.
26 ERTVELDE: Dia en kwis. Samenkomst in De
Veldbloem, Hoge Averij 5. Org.: VWG-Ertvelde
(091/53.80.69).
28 GENTBRUGGE: Dia-montage met Roger Van
Bockstaele over „Het Patershol te Gent". Om 20u.
in Dienstcentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat
45, om 20u. Org.: VOS-IJzerbedevaartwerkgroep
Gentbrugge-Ledeberg. Inkom gratis.
MAART
1 AALST: Arrondissementsraad om 20u. in café
De IJzer, Vlaanderenstraat 13. Spreker: Hans De
Belder over de Golfkrisis en zijn bezoek aan Iran en
Kadhafi. Org.: Arr.bestuur Aalst.
1 SINT-GILLIS-DENDERMONDE: Jaarlijkse Hutsepotavond van VU-St.Glllis-Dendermonde. In zaal
De Schuur, Torrestraat, om 20u. 250 fr. p.p. Koude
schotel ook mogelijk. Inschrijven voor 25/2 bij de
bestuursleden.

2 GENT: Braadfeest In Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26, om 19u.30. Gastspreker: Johan
Sauwens. Huldiging Ere-senator Frans Baert. Deelname braadfeest (dessert inbegr.) 350 fr. Inschrijven noodzakelijk: 091/26.41.91, 091/26.63.53. Tijdens kantooruren: 02/238.15.21. Org.: VU-GentBrugsepoort.
3 GENT: Met WVG-Gent naar Zangfeest. Vertrek: Sleidinge 11u.45, Wondelgem Vierweegse
12u.,
St.Pietersplein 12u.30, Ledeberg kerk
12U.40, Dampoort (Dieleman) 12u.50, St.Amandsberg (gemeentehuis) 12u.55, Colombo 13u., Lochristi 13U.15. Info bij K. De Gelder-Cleiren
(28.01.20), L. Rombaut-Ghys (31.09.74) en M. Vandewoestijne (26.24.00). Bus + zitplaats 3de rang:
550 fr.
9 WONDELGEM: Breugelavond in De Nachtegaal, Westergemstraat 96. Aperitief, breugelschotels, koffie en versnaperingen: 500 fr.p.p. Inschrijven bij H. Lemaltre (26.77.97), D. Buys (53.64.36),
C. Erauw (53.71.93), A. Maenhout (53.71.9^ of De
Nachtegaal (26.25.33), voor 3/3. Org.: VU-Wondelgem.
9 ASPELARE: 15de VU-eetfestijn, in zaal De
Paling, Geraardsbergsesteenweg 279. Kip, tong en
biefstuk aan vriendelijke prijzen. Vanaf 18u. Ook op
10.3 van 11u.30 tot 15u. Org.: VU-AppelterreOuler-Voorde.
10 BRAKEL: Vijfde arrondissementele ontmoetingsdag. Vanaf 11u. in feestzalen „Speermalie",
Teirlinckstraat 5 te Zegelsem. Breugelmaal (400fr.)
aperitief en dessert inbegrepen. -12j = halve prijs.
Gastspreker: Hans De Belder. Org.: VU-arr.Oudenaarde.
13 DEINZE: In de kelder van de stedelijke biblioteek: Herman Maes spreekt over Taai-vergelijking
en -verwantschap. Org.: FVV-Deinde.
13 ERTVELDE: Bezoek aan wasserij Sneeuwwitje. Org.: VWG-Ertvelde (091/44.59.23).

V\/ij stellen U voor in exclusiviteit

ADVERTENTIE

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

f ETRA
w|/
«gV^
0ii^S^

P.V.B.A.

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel.: 03/457.23.89
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(^Jurotu^
B.V.B.A Stassen-Verlinden
Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren 1el.:041/811110
Groepen informeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu's voor groepen
•Furon eerste vermelding van Voeren in 966

*.4

LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELOERS
RAMPENKELDERS
OOK VOOR ZELFBOUWERS
Gentsesteenweg 5
9410 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS
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UIT DE REGIO
ADVERTENTIE

LIMBURG

HOTEL - RESTAURANT

FEBRUARI
23 BREE: Ledenfeest. Viering 25-jarig bestaan
van de Breese VU. 18u.30 Eucharistieviering, 19u.
Akademische zitting, 20u. Receptie in In El Toro,
om 20U.30 feestmenu. Dans, muziek en animatie.
500 fr p.p., voor 20/2 bij Jo Gysen (011/47.23.71.
24 OVERPELT: Mosselen-instuif in restaurant
van het het Pelterke te Overpelt. Van 11 tot 22u. In
aanwezigheid van senator Jef Van Bree. Org.: VUOverpelt.
MAART
1 LUMMEN: Praatkaffee met minister Johan Sauwens. Vanaf 20u. in de Kelder van het Parkhotel.
Org.: Lijst Ruim.
3 MAASEIK: Met Ijzerbedevaartwerkgroep naar
Zangfeest. Volw. 450 fr., kinderen 100 fr. (reis +
Inkom). Info bij W. Roslers (86.35.38), M. Meuwls
(86.65.24), J. Deben (56.47.38), J. Simons
(75.53.14) en G. Gerits te Geistingen.
3 HEUSDEN-ZOLDER: Naar Zangfeest te Antwerpen. Vertrek: 12u.15 aan Oude Kring, Heusden-Zolder, 12u.25 Markt Beringen en 12u.45 Vismarkt Tessenderlo. Kaarten 3de rang (400 fr.) +
bus = 600 fr. Info bij Frans Vanstipelen
(011/42.49.95), André Massy (013/66.18.17) of Marcel Heyllgen (011/42.22.91). Org.: VWG-BerlngenKoersel-Paal-Heusden-Zolder-Lummen.

xtino
fQjn
Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren
Tel. 09.32.41.81.09.08-81.09.29
Gastronomie in een groene oase
Diverse forel spec, en streekgerechten
Marktverse produkten

ZOEKERTJE
- GEZOCHT — 48-jarige technisch ingenieur
levensmiddelentechnologie, tot voor kort wonend
en tewerkgesteld in Paramaribo, Suriname, zoekt
werkt. Kontakteren: Kabinet min. A. Geens, cel
dienstbetoon, tel. 02/210.19.12 - 210.19.13.
— GEZOCHT — 22-jarige gehuwde kinderverzorgster rnet ervaring als bejaardenhelpster in home,
zoekt pen nieuwe betrekking in het Brusselse of op
de as Brussel-Ninove. Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

G roepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.
San Martino waar Vlamingen thuis zijn!
9 RIEMST: In zaal Kloosterhof in Lafelt: om
18U.30 jaarlijks etentje voor alle VU-leden en simpatisanten en om 20u.30 Schepenenbal. Muzikale
omlijsting o.l.v. Danny Kerkhofs. Inschrijven bij W.
Brone en P. Vos.
10 LUMMEN: Gezellig etentje in de Parochiezaal
van Thiewinkel. Van 11u.30 tot 20u. Org.: Lijst
Ruim.

— GEZOCHT — Wij zoeken een verantwoordelijke
dame die zich wil bezig houden met onze 5-jarlge
zoon en die het lichte huiswerk wil doen, van
maandag tot vrijdag, dagelijks van 15 tot 19u. Liefst
iemand uit de streek van Kraainem, Tervuren,
Zaventem en die kan autorijden. Tel. aub.
236.09.56 over dag en 731.93.26 's avonds.
— GEZOCHT — 26-jarige jongeman met diploma
hoger sekundair ondenwijs ekonomische richting,
tot voor kort werkzaam in grootwarenhuisketen,
momenteel werkloos, zoekt passende betrekking
bij voorkeur ten Zuidwesten van Brussel. Voor
inlichtingen zich wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

ADVERTENTIE

Tönissteiner
is vooral een gezondheidswater!
Eeuwen geleden spraken dè Romeinen reeds van de buitengewone
gezondlieidseigenscliappen van «Tönissteiner Sprudel».
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner.
Ze prezen het niet alleen aan ais een heerlijk dorstlessend middel,
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden.
Bijdè bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu
mirabilis »( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en
«de beroemdste bron onzer tijdrekening».
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor:
1. ziekten der urine-afvoerkanaten.
a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- BXX voorstanderklier
(prostatis).
b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen.
chronische maagslijmvltesontsteking. Herstellen na.
darmontéteking. Zenuw- en funktionele storingen,
chronische ontsteking dec luchtpijpen (pharyngitis tracheitis,
chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie),
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling..
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht.
Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/460311

WIJ — 22 FEBRUARI 1991

62

AANBEVOLEN HUIZEN

N.V. BERT Cars en Trucks
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

058-51.26.29
Leopold II loon 205

8458 OOSTDUINKERKE^

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

DE PRIJSBREKER

ESOXSTAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

tel. 03/236.45.31

Open van 10 tot 19 u.

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

Tel. 426.19.39

^OEVRIESE"^
A woonveftlchtlnQ ^
%

nv de winne-fabrisac

^

baron ru/rttrlaan "K
K3-'0 brujme 4
^ a a n brugnr ooMkamp^

1 ^ ^ OSO 3^*4 0-»

migrostraat 128
9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

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

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE
AAN ZEE:
moderne app. en villa's
In alle prijsklassen
Grots catalogus op oanvraog

^ H

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

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhulzen 6, Erpe

r

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsliergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloert»ekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

ni

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor
't Zand 22 Brugge
tel. 050.34.30.82
restaurant
zaal voor 50 pers

r—^^-^

Streekbieren - Snacks - IJs • Wafels - Pannekoeken
Sfaervol trelnmeubllair - Ook vergaderruimte
We*t«trut 131 — 9930 SLEIDINGE.
Tef.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

3690bm

— TYPE CHAMPAGNE

=!1
(091) 60 26 27

NELEKOUTER 13 — 9620 ZOHEGEM

VLAAMS HUIS
'DE ROELAND'
TEHUIS ALLER VLAMINGEN

Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis

UMgUtytma }

— RODE EN WITTE WUNEN
— TYPE PORTO (rode en witte)
— TYPE CHERRY

rechtover uitgang parking

dranken
snacks

^ Caf^ Zj*i Jfata

HOOFOVERDEUR KAAPSE WUNEN

Drank- en spijshuis
Open van 11 tot 01 uur
St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent

Tel. 091/25.16.56

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

RESTAURANT-HOTEL

Banketbakkerij

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

tboerenhof

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— speclalteiten brultoften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

De familiezaak met traditie

Hostellerie

ygtewaï
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks. gelegen op amper 15 mm van de kust, stelt U een zee voor
van kalmte, komfort. keuken, rust. rustiek en romantiek
WIJ bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken, è, 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 ï met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half-pension mogelijkheden
Week end verblijf
"SEMINARIEMOGELUKHEDEN ' conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13
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SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

8690 Alveringem tel. 058/288 007

GEEN BUREN?
In WIJ nr7 van 15 februari stelt Karel
Jansegers m een suggestief stukje onder de
titel „Geen b u r e n ' " dat de Vlamingen met
uitgenodigd waren op de tentoonstelling ,,La
Wallonië et ses voisins" in Namen De zaak
zit iets gekompliceerder in de steel dan uw
redakteur wil laten uitschijnen Hij verbindt er
ook konklusies aan die met alleen getuigen
van een onverdraagzame opstelling tegenover de Walen, maar die bovendien door de
feiten tegengesproken werden
De niet-uitnodiging van de Vlamingen op
deze tentoonstelling is met de schuld van de
Franstaligen geweest, maar wel het resultaat
van een resem misverstanden (en wie weet
slechte wiP) bii de Vlamingen zelf De uitnodiging IS er immers wel geweest, maar ze
kwam terecht bij de voorzitter van de Vlaamse Raad, Louis Van Velthoven, en met bij de
voorzitter van de Vlaamse regering, Gaston
Geens Wat misschien geen toeval was,
toegegeven
Desalniettemin beweert Van Velthoven dat
deze uitnodiging overgemaakt geworden is
aan Geens Het feit dat Vlaanderen uiteindelijk met vertegenwoordigd was in Namen, is
daarom minstens gedeeltelijk ook onze eigen schuld Het initiatief was trouwens lang
aangekondigd In een klem land als het onze
getuigt het van met meer dan kleinzieligheid
wanneer zo'n dommigheden tussen de twee
grootste regio's voorvallen
Dat de Walen volgens Jansegers de Vlamingen beschouwen als ,,vervelende mensen", die wel mogen betalen voor de Franstalige „verspilzucht en pretentie", is een
bewering die nergens op steunt, behalve op
vooroordelen en intolerantie De ontvangst
die Schiltz te beurt viel op zijn Ronde van
Wallonië bewijst dat er wel degelijk een
konstruktieve dialoog kan groeien tussen de
Vlamingen en de Walen in dit land Maar dan
moeten beide zijden even hun vooroordelen
en onverdraagzaamheid opzij zetten
S.D., Brugge

30.000 BEJAARDEN
WACHTEN
In het Nieuwsblad van 8 februan 1991 en
ook in WIJ (15 feb j I) verscheen een alarmerend bencht over 30 000 bejaarden die
wachten op een plaatsje in een rusthuis
Men kan inderdaad met ontkennen dat er
een akuut gebrek is aan opvangmogelijkheden Zowel rusthuizen, open instellingen,
verzorgingstehuizen, service-flats en bejaardenwoningen zitten eivol Er zijn ellenlange
wachtlijsten Nochtans is het aantal wachtenden erg overroepen en wel om volgende
redenen
Vooreerst laten praktisch alle bejaarden
zich opschrijven in verschillende instellingen Eens toch een plaatsje bemachtigd,
wordt gewoonlijk de annulatie bij andere

rusthuizen venwaarioosd Hierdoor ontstaat
een schromelijk overdreven en onkontroleerbaar aantal van wachtende bejaarden
De meeste bejaardenhuizen hebben bovendien te kampen met een groot personeelstekort, zodat de normale verzorging
van de bejaarde zwaar in het gedrang komt
Als een bejaarde tot 42 000 fr per maand
moet betalen zou een goede verzorging toch
absoluut moeten gewaarborgd zijn Dit is nog
zelden het geval
Terecht merkte senator W Peeters op dat
er heel wat meer nodig is dan een ,,meer
efficiënte werkverdeling en een meer soepele arbeidsorganisatie "
De slotreaktie van minister J Lenssens in
het artikel „Uitdaging van de grijze golf" is
dan ook veelbetekenend „Het ontbreekt in
de bejaardensektor met zozeer aan ideeën,
dan wel aan geld om ze uit te voeren "
Blijkbaar is minister Lenssens al op de
verkiezingstoer en schermt hij het ministerie

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 lezersbrief, Is niet noodzakelijk deze van de redaktie.
van Welzijnszorg af voor eventuele inleveringen
Toch zou de minister er beter aan doen om
de normen voor de bouw van bejaardentehuizen het aantal toegelaten bejaardenwoningen en service-flats aan te passen aan de
groeiende met te ontkennen vergrijzing van
de maatschappij
Tenslotte twijfel ik met aan de vakkennis
van senator Peeters Toch mag hij zich met
laten leiden door valse cijfergegevens
Jef Meulepas, Hove

RONNY BAYER
Zoals wekelijks Flandnens' bijdrage gelezen Zijn eigen stijl en inzichten maken zulks
steeds tot iets „anders dan anders" Doch
als militant van een partij die de integrale
uitvoering van gesloten akkoorden voorstaat,
vind ik dat hij in zijn recente bijdrage „Aan de
kaak gesteld" (WIJ 15 feb j I) toch op z'n
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minst eventjes had mogen blijven stilstaan
(anders dan het losweg te vermelden) bij de
eenzijdige verbreking door Ronny Bayer van
zijn kontrakt
Als sportliefhebber vind ook ik het een
spijtige zaak dat steeds meer en meer geldbelangen gaan spelen in zulke matenes,
maar acht ik het ook eenieders plicht zich
aan zijn (neergeschreven) woord te houden
Stel dat Ronny Bayer binnen enkele maanden gekwetst raakt (wat ik hem uiteraard met
toewens) en Oostende eenzijdig het kontrakt
met hem verbreekt, omdat hij toch met meer
kan doen voor wat men hem aanwierf, nl
spelen
Durft Flandnen dan nog te beweren dat
zulks de logika zelf i s '
Mare Hendrickx, Mechelen

HOE REAGEREN?
Sommigen, van binnen en buiten de Volksunie, vinden het de enige logische, dus voor
de hand liggende reaktie, dat de partij de
regering verlaat als de 3de faze van de
staatshervorming met wordt aangevat
Zou dat echter wel zo verantwoord en/of zo
opportuun zijn als men meent' Moet men
ook het volgende met overwegen'
— In of uit de regenng nu de legislatuur
toch ten einde loopt, zal zowel door de
„superradikalen" als door onze tegenstanders als een nederlaag worden uitgelegd
— Al onze ministers leveren voortreffelijk
werk, dat wordt ook buiten de partij erkend
— Ondermeer via dit werk en door de
brede maatschappelijke visie en inspanningen die de VU ontwikkelt, wordt ons kiezerspubliek, ZIJ het zeer langzaam want dit is een
werk van lange duur, aangevuld en vernieuwd Zou opstappen in volle Golfkrisis
deze mensen met opnieuw van ons verwijderen'
— Kunnen wij deze zeer noodzakelijke 3de
faze, en amnestie, door op te stappen ook
maar eén stap dichterbij brengen'
— ledere objektieve waarnemer moet toegeven dat de VU zichzelf korrekt aan de bij
de regeringsvorming gemaakte afspraken
houdt en bovendien onophoudelijk tracht de
andere partijen aan die afspraken te binden
— Zouden wij dan met beter dan zelf op te
stappen, van nu af aan de voor- en tegenstanders bij de publieke opinie aanduiden
Het zou buiten elke logika zijn dat de VU, die
slechts 10 % van de kiezers telt en dan nog
in eén landsgedeelte, ondanks haar onophoudelijk pogen, de schuld zou krijgen voor
het met uitvoeren van deze overeenkomsten
Wij zijn korrekt dat Zij weggaan, die als
bvb de PSC steeds zo invloedrijk door de
hulp van de CVP elke regenng gebruiken om
unitarisme en elektoralisme voorrang te geven op gemaakte afspraken
Dus, eisen dat de woordbrekers opstappen, met WIJ Weggaan is kapituleren voor
sabotage
Herman Van Den Abbeele, Schoonaarde
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WEDERWOORD

GEEN KREDIET
Het Gemeentekrediet van België, de bankier van Vlaanderen, blijkt nog altijd geen
bank van bij ons te zijn:
— in boekdeel 1 van de Gouden Gids
(telefoonzone 02 Brussel) vermeldt het zijn
kantoren uit Vlaams-Brabant nog altijd tweetalig, ondanks meerdere negatieve adviezen
van de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht;
— in de officiële telefaxgids '90/'91, een
nationale uitgave van de RTT, vermeldt tiet
nauwelijks enkele van zijn algemene diensten uit Brussel-hoofdstad tweetalig en al zijn
Brusselse kantoren uitsluitend in het Frans;
— in boekdeel 8 van de Gouden Gids
(regio Henegouwen) worden de kantoren in
Komen, Moeskroen, Vloesberg en Edingen
uitsluitend onder de Franse benaming Crédit
communa/vermeld;
— de kantoren uit het Komense worden
niet in de Gouden Gids boekdeel 2 vermeld
(regio West-Vlaanderen), maar het agentschap Voeren is enkel terug te vinden in
boekdeel 6 van de Gouden Gids (regio Luik)
en dan nog enkel onder de Franse benaming
Crédit communal.
Besluit: wel centen, maar (nog) geen Nederlands.
Of hoe het Gemeentekrediet in Vlaanderen buitenspel staat.
A.F., Brussel

NEERBUIGEND
wij (15 feb. j.l.) brengt verslag uit over de
geslaagde reis van enkele senatoren naar
Litouwen. Met de Litouwers zeggen wij ook
een daverend „ J a " voor het initiatief, en voor
de rol hierin gespeeld door Walter Luyten.
Alleen begrijpen wij niet waarom op biz. 6
zo neerbuigend wordt geschreven over een
der deelnemers, namelijk de PVV-er Arnold
Van Aperen. Deze nam toch ook vrijwillig, op
eigen kosten, deel aan deze „niet volledig
veilige" reis.
Hoewel, moesten er zich moeilijkheden

hebben voorgedaan, de figuur en het postuur van de PVV-vriend wel geschikt zouden
geweest zijn om de zogenaamde „zwaargewichten" te beschermen.
Voor een keer dat er uit de liberale hoek
eens een gezonde refleks komt, vinden wij
het ongepast dat U de struise deelnemer
kleineert tot kleine garnaal. Dit is alleszins
geen vorm van verdraagzaamheid en politieke kuituur.
Schoenmaker blijf bij uw leest, en tracht
vooreerst te leven en te schrijven volgens
eigen inzichten en overtuiging.
Jef Thys, Westerio

NEERBUIGEND (2)

Voor het overige hoop ik dat de samenwerking, die zeer vlot was in ons groepje, behouden blijft ten voordele van de Litouwers, want
daar gaat het toch om. Ons gezamenlijk
onderhoud bij minister Eyskens op 21 februari j.l. zal daarvan hopelijk een eerste
getuigenis zijn.
En wat het mediumincident betreft: ik ken
nog zeer veel politiekers, ook in de VU, die
zeer graag in het nieuws komen.
Eén slotopmerking: ik heb bij kollega Arnold Van Aperen maar één nadeel vastgesteld, als bevoorrecht getuige-kamergenoot:
„vriend Van Aperen snurkt als een regiment
Zwitserse dragonders"; maar daar kan hij
zelf niet aan doen.
Senator Walter Luyten

Bij de lektuur van WIJ (15 feb. j.l.) werd ik
zeer onaangenaam getroffen door het stukje
over mijn kollega Van Aperen (PW-senator).
Het betreft de neerhalende opmerking rond
het incidentje met de media op Zaventem bij
onze terugkomst uit Litouwen.
Ik wil met deze reaktie volle lof brengen
aan de kollega's die op vrijwillige basis en op
eigen kosten de vermoeiende tocht naar
Litouvren ondernamen, gevolggevend aan
de oproep van president Landsbergis.
Kollega Van Aperen was één van de eersten om te reageren. Niet iedereen kan
specialist zijn in materies zoals het volkerenprobleem in de Sovjetunie. Wel moet ik
zeggen dat mijn kollega diep onder de indruk
kwam van het tragisch lot van de Litouwers.
Als burgemeester in een landelijke streek
stond hij zeer snel op de gevoelsmaat van de
lokale bevolking in het landbouwgebied waar
hij observator was bij het onafhankelijkheidsreferendum. Zijn uiteenzetting op de lokale
meetings genoot warme simpatie bij de Litouwers.
Men weet dat de Senaat geen geld over
had voor onze reis (diepste reden: omdat er
geen Waal meeging). Als ze het toch nog
zouden geven omwille van loskomende reakties bij vergelijking met snoepreisjes was
Van Aperen de eerste om te zeggen: „Dan
geven we het voor medikamenten voor de
Litouwers". Dat ontbreekt daar inderdaad
het meest. Ook plant hij soiidariteitsakties in
zijn streek met de Litouwers.

GRAAG INLICHTINGEN
ZONDER KOOPVERPLICHTING

WERKAANVRAGEN
Volgende personen zoeken werk, bij voorkeur te
Gent of omgeving.
5 vrouwelijke bedienden (21j.), 1 vrouwelijke
bediende (20).), 1 vrouwelijke bedlende (22j.), 1
verpleegstassistente (23j.), 1 arbeidster (38j.), 1
vrouwelijke bediende (29].), 1 magazijnier (34].), 1
vertaler tolk N.E.F. (22].), 1 vrouwelijke bediende
(36].), 1 mann. bed. Produktiepl. (23j.), 1 mann.
bediende (30].) en 1 elektricien A3 (19j.).
Werkaanbiedingen worden graag ingewacht bij:
Oswald van Ooteghem, Eresenator, Armand Lonquestraat 31 te 9050 Gentbrugge (091/30.72.87).

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Verkoopster-winkelbediende
(1961) zoekt werk in de omgeving van Brussel of
Aalst. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh,
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref: 9009-100.
— OVER TE NEMEN — Om gezondheidsredenen,
winkel van gadgets en geschenken over te nemen,
met of zonder stock. Interessante ligging. Molenbeek-Dilbeek. Tel. 02/521.45.61.
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SIEMENS

Aqualifting, de schoonheidskuur
van Siemens voor uw linnen

Aqualift, de uitvinding van
Siemens luidt een nieuw wastijdperk in: het linnen dirigeert
voortaan de wasmachine.
De revolutionaire trommel
besproeit het linnen met net
voldoende water en zeep.
Zo wordt het linnen héél zacht,
tot in de kleinste vezel ge-aqualift
Tevens past het waterniveau zich
automatisch aan het gewicht en
het absorptievermogen van het
wasgoed aan.

Op de zachte aqualifting volgt het
progressief droogzwieren met intervals. Met tussenpozen wordt
het linnen herschikt in de trommel zodat het niet door rekken
of wringen beschadigd wordt.
Het komt bijna kreukvrij tevoorschijn. Dringend gaan strijken is
niet langer een must!

Onze voorsprong geeft
u meer tijd om te leven

U kunt nu
al plannen
maken
voor de tuin
Hebt u koop-, bouw- of verbouw
plannen? De Kredietbank heeft goed
nieuws voor u.
Als u een bouwgrond of een huis
wilt kopen, of als u plannen hebt voor
een nieuwe woning is het KB-Woningkrediet de aangewezen financieringsformule. U kunt lenen tot 100% zonder
meerprijs. En voor de berekening
van het aantrekkelijke KB-Bonustarief telt niet alleen uw spaargemiddelde bij de KB mee, maar

ook dat van uw kinderen, ouders en
schoonouders.
De KB-Vernieuwbouwlening is een
mooie formule om uw woning een opknapbeurt te geven. Denkt u b.v aan
een nieuwe keuken of een veranda voor
de zomer, kom dan vlug naar de Kredietbank. Tot 31 maart profiteert u immers
van extra voordelige tarieven.
Samen met u zoeken wij de
optimale formule. Breng gerust
uw plannen voor de tuin mee.

Beter met dêbank van hier.

