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Op 10 september vertrok de „Pegasus" vanuit Zeebrugge 
met aan boord 50 ton 20 mm-patronen van Duitse malceiij. Waarheen? 

Pest voor Vlaanderen 
„Pest voor Vlaanderen". Zo vulde de Volksunie, volkomen te

recht trouwens en kennelijk met sukses, in de zestiger jaren de 
toen nog nieuwe afkorting P W aan. 

Dat ze een pest voor Vlaanderen zou zijn, heeft de PVV sinds
dien een beetje trachten te verdoezelen. Gedreven door het alge
meen politieke klimaat in Vlaanderen en geleerd door een histori
sche elektorale afgang, begon ze enige lippendienst aan de 
Vlaamse zaak te betuigen en hanteerde ze af en toe wat flamin-
gantlsch jargon. Veel meer dan oppervlakkig verguldsel van een 
getaand blazoen was dat niet. Als er de jongste jaren nog ergens 
in Vlaanderen openlijke franskiljons een onderdak vinden op 
lijsten van politieke partijen, dan is dat stelselmatig bij de PW. 
Getrouw aan haar aloude Belgische reputatie van vóór de split
sing der partijen, is de P W een zandbank in de vaarweg naar 
Vlaamse ontvoogding gebleven. 

Het zijn zeker niet de recente „denkpistes" van PW-voorzitter 
Annemie Neyts die dat zullen logenstraffen. Eén van de slogans 
van mevrouw Neyts bij de jongste verkiezingen luidde dat „Anne
mie brusselt". Toen had men er het raden naar wat dat zou beteke
nen. Vandaag wéét men het. Annemie Neyts brusselt inderdaad. 
Niet zo'n klein beetje zelfs! 

Tot voor kort kon men stellen dat er tussen de Vlaamse partijen 
zoiets als een consensus over Brussel was gegroeid. De Volksunie 
heeft zich trouwens behoorlijk wat moeite gegeven en zelftucht 
opgelegd om deze consensus te bereiken. Tot bij de „denkpistes" 
van PW-voorzitter Neyts zag het er naar uit dat de Vlaamse par
tijen eensluidend de mening toegedaan waren dat Brussel een de
gelijk statuut moest krijgen, met volwaardige erkenning en mede
beslissingsmacht van de Vlamingen. Ook over de weg en de mid
delen daar naartoe scheen overeenstemming te bereiken. De re
cente gesprekken tussen de vier Vlaamse partijvoorzitters leken 
dat te bevestigen. 

Precies op het zeldzame ogenblik dat deze Vlaamse eensgezind
heid zich aftekende, heeft PW-voorzitter Annemie Neyts brutaal 
de Vlaamse consensus gedynamiteerd. 

Wat zij aankondigt als „denkpistes" is juist het tegenover
gestelde van de denkpistes die konvergeerden in Vlaamse eensge
zindheid. Annemie Neyts brusselt zodanig dat zij de Brusselse 
pest in het Vlaamse kamp heeft binnengehaald. 

Wat zij bepleit komt neer op de versterking van de Brusselse 
elektorale baronniën en op de afbraak van het beginsel dat 
Brussel-Hoofdstad een agglomeratie is die als dusdanig moet be
handeld worden. De PW-voorzitter bepleit de uitbreiding van de 
Brusselse Executieve tot 5 leden, wat zou meebrengen dat er ahijd 
tenminste vijf Brusselaars in de centrale regering zetelen. Ze wil 
deze Brusselse Executieve niet alleen versterken qua leden maar 
ook qua bevoegdheden. De Brusselse gemeenten krijgen in haar 
voorstel méér macht, wat neerkomt op méér macht voor de 
franstaligen. De PW-voorzitter wil het Brussels Gewest eveneens 
bevoegdheid geven inzake gemeenschapsmateries! 

De „denkpistes" van Annemie Neyts betekenen noch min noch 
meer dan het onderschrijven van de franstalige eis voor een vol
waardig derde Gewest. De oude francophone droom: een stevig 
door de franstaligen gedomineerd Brussel als derde Gewest op de 
wip. 

Annemie Neyts dinamiteert niet alleen de Vlaamse eensgezind
heid, ze doet dit daarenboven op een voor Vlaanderen cruciaal 
ogenblik. Brussel vraagt thans de uitbetaling van 2,5 miljard erfe-
nisrechten. Deze miljarden zijn aantrekkelijk voor de franstalige 
Brusselse machthebbers. Ze al dan niet geven, aan de uitbetaling 
ervan Vlaamse eisen koppelen is een enige kans waarover de 
Vlaamse gemeenschap beschikt op zich in Brusselse aangelegen
heden te laten gelden. 

Precies dit ogenblik is door PW-voorzitter Neyts uitgekozen 
om, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen, een 
liefdesverklaring aan de francophone PRL af te leggen en PRL-
voorman de Donnéa de PW-kapitulatie op een zilveren schaaltje 
aan te bieden. 

„Pest voor Vlaanderen"? Méér dan ooit! tvo 

Bloed aan de kade 

Namen noemen 
Zoals beloofd publiceren wij deze week de namen 

van enkele schepen die tijdens de voorbije maanden 
vanuit Zeebrugge vertrokken met bestemming 
„zee". 

Meer dan waarschijnlijk waren dit munitie- en wa-
penschepen die hun lading uiteindelijk hebben ge
lost in havens van landen-in-konflikt... 

D
E Brusselse krant ,,Le 
Soir" bond enkele weken 
geleden de kat opnieuw de 

bel aan. Want het is heus niet de 
eerste keer dat de naam Zee
brugge valt wanneer er over wa-
penleveringen aan ,.duistere" 
landen en dito regimes wordt ge
praat. 

Velen herinneren zich onge
twijfeld de protestakties van VU-
parlementsleden tijdens de ze
ventiger en het begin van de 
tachtiger jaren. Vooral Willy Kuij-
pers gunde de opeenvolgende 
ministers van buitenlandse zaken 
geen rust door het stellen van in
dringende vragen, op basis van 
onloochenbare feiten. Het was 
ook Kuijpers die initiatieven tot 
rekonversie van de wapennijver-
heid nam: wetsvoorstellen die 
nog steeds in de ministeriële lade 
liggen... 

Het kon niet uitblijven. In de 
hoogoplopende kontroverse rond 
de Amerikaanse wapenleverin-
gen aan het Iran van Khomeiny 
viel plots de naam Zeebrugge, 
zeg maar ,,the Belgian connec
tion". Volgens de jongste berich
ten zou bovendien ook het vijan
dige Irak van uit ons land ,,be
diend" zijn geweest. Nochtans is 
de wetgeving terzake duidelijk: 
België mag geen wapens leveren 
aan oorlogvoerende landen. Mi
nister van Buitenlandse Betrek
kingen Tindemans gaf vorige 
week, mede op aandringen van 
de VU-parlementsleden Nelly 
Maes en Guido Van In, opdracht 
een „administratief onderzoek" 
Ih te stellen. 
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Bestemming 
99 

Ook wij gingen op zoek. 

(Lees verder biz. 4) (pvdd) 

; Otto Danigisen 

ff- /WoofS» vlag) 

10/05/86: Nermod 
(Deense vlag) 

• 16/05/86: Morsoe 
lag) 

(De»n$e vlag) 
' 05/11/86: Hornsland 

(Deense vlag) 
' 15/11/86: Wilis 

(West-Duitse vlag) 
' 21/11/86: Danica Brown 

(Deense vlag) 
• 28/11/86: Sibi 
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' 29/11/8$: Efncol Courier 

(Britse vlag) 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

SOCIALE ZEKERHEID 

De ouderen onder ons weten hoe 
het gesteld was met de sociale zeker
heid in België vóór 1940 Wanneer na 
de kapitulatie de eerste vrijwillige ar
beiders naar Duitsland vertrokken om 
er te werken, konden zij vaststellen 
wat men daar presteerde op sociaal 
vlak 

Na de oorlog moest hier iets ge
daan worden om het verfoeide re
gime te doen vergeten Voor de 
werknemers o a de verplichte verze-
kenng Een ten top gedreven haat
campagne tegen Duitsland zorgde er 
voor dat allerlei sociale voordelen die 
daar bestonden werden doodgezwe
gen De oorlogsjaren verwijderden 
zich en steeds meer werd Westelijk 
Europa veramerikaniseerd 

Over de oceaan is alles mogelijk, 

alleen op sociaal gebied moeten wij 
van daaruit mets verwachten, tenzij 
dat de kapitaalkrachtigen steeds rij
ker worden en de kleine man het 
maar moeilijker knjgt en met meer 
weet of hij morgen nog aan het werk 
zal zijn In Amerika heeft men enkel 
belangstellingvoor zaakjes 

Toch heeft men er iets op gevon
den om velen te misleiden Onder de 
invloed van de bankwereld zal men 
het pensioensparen invoeren wat het 
begin van afbraak betekent voor de 
sociale zekerheid en o a het wettelijk 
pensioen 

Velen hopen dat de VU dit met alle 
middelen zal bestrijden en in de 
plaats zal ijveren opdat alle mensen, 
aan een bepaalde ouderdom, een
zelfde pensioen bekomen Wie gedu
rende zijn loopbaan veel verdient, 
moet veel afstaan Zo komt er terug 
solidariteit en zullen er geen sukke

laars meer zijn onder de oudere men-
seh 

Jongeren hebben recht op arbeid, 
ouderen recht op een zorgeloze oude 
dag A.S., 1120 Brussel 

BLIJDE DAG 
27 november was een tnomf voor 

elke Vlaamse federalist Weer werd 
zonneklaar aangetoond dat enkel fe-
deralisenng enig uitzicht biedt op de 
toekomst De Leuvense Professoren, 
en hun kollega's van andere universi
teiten, protesteerden daar tegen de 
achterstelling van de Vlaamse Uni
versiteiten en tegen de schandalig 
geringe aandacht van de autoriteiten 
voor het Wetenschappelijk On
derzoek 

Het verheugt mij dat Jaak Vande-
meulebroucke, Jaak Gabnels, Willy 
Kuijpers en Luk Vanhorenbeek zich 

in het debat met onbetuigd lieten 
Vandemeulebroucke heeft trouwens 
de cijfers aangebracht waarop de rek-
toren Adams en Dillemans zich ba
seerden Proficiat I 

Ook senator Rik Vandekerckhove 
was aanwezig, de man die op het de
partement Wetenschapsbeleid, pro
beerde om de zaak te veranderen 
Spijtig genoeg dat hij geen degelijke 
opvolgers kreeg 

En dan dit nog de 5 CVP/KUL-
kumul-politici Vandenberghe, Eys-
kens, Tindemans, Mark en Leemans 
waren in de verste verte met te 
bespeuren bij deze belangrijke verga-
denng 

Nochtans kan er in Vlaanderen 
geen lintje te knippen vallen, of ze 
betwisten mekaarde eeri Vlaanderen 
eerst' 

Louise Belrens, Wijgmaal 

WIE HET LINTJE PAST... 

Hopelijk hebben de VU-burge-
meesters voorgoed hun trikolore 
ambtslint achtergelaten waar het 
hoort („WIJ" 4/12/86) 

Het kan toch met dat bijvoorbeeld 
ook een VU-voorzitter zich met derge
lijke ,,unitaristische belgitude" laat 
tooien Ook simbolen kunnen soms 
belangrijk zijni 

Waarom kunnen tenminste de VU-
burgemeesters met zorgen voor een 
alternatieve Vlaamse burge
meesterssjerp' 

Wie schrijft een wedstrijd uit voor 
een fris en stijlvol ontwerp' 

Wie neemt het initiatief om meteen 
aansluitend aan het dekreet Cove-
liers-Suykerbuyk ook dit Vlaamse 
ambtslint van burgemeester te laten 
institutionaliseren' 

Ondertussen stellen wijzelf — ho
pelijk voor de laatste maal — ,,Wie 
het lintje past " 

Dr. W. Ceuppens, Dilbeek 
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Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

Kom eens bijons! 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Ten/uursevest 60-016/22 86 72 

2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69 
3 Pallieter, Oude Markt 7 

Torhogt, Stwg nr Lichtervelde • 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tei. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56 09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

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 

tboerenhof 
CAFE-RESWURANT-FRrrUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Prijzen voor menu v/è 290 Bfr 
groepen koffietafel v/è 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 087-68 67 03 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Hotel Restaurant 

IHof De Draecl< 
Hoofstraat 6 

3793 TEUVEN (Voeren) 
Tel 087/68 7617 

Het adres voor een rustig ver
blijf en betaalbare gastronomie. 

CAF€ 
ZAAL 

lOGCHtHT 

CAUBKiNUt» 
BR.CC 
011/47.28.97 

RESTAURANT 

E D E M E R T O G H C A O 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thuis z i j n . 
in 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
^ J o . . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom 

VANIVIEULDER 
Calienberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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Luyten 

onderhandelt 

Provokatie 
en... 

De zondag door het Taal Aktie 
Komitee georganiseerde wande
ling door Voeren had aanvanke
lijk een vredevol, ja zelfs ludiek 
karakter. Ondanks de massale 
opgetrommelde rijkswachters, 
slaagden toch zo'n honderd wan
delaars erin door te dringen tot 
het dorpsplein van 's Gravenvoe-
ren. Onder hen bevonden zich de 
VU-parlementsleden Jo Bel-
mans, Willy Kuijpers en Walter 
Luyten, evenals partijbestuurslid 
Walter Peeters. 

In en rond de overbekende 
Vlaamse kroeg „Wijnants" werd 
rustig gepraat en gelachen. Toch 
waren enkele wandelaars opge
pakt geworden. Daaromtrent had 
senator Luyten een akkoord be
reikt met de rijkswachtkolonel: de 
opgepakten zouden worden vrij 
gelaten op voorwaarde dat de 
overige wandelaars naar hun 
bussen zouden terugkeren. Net 
toen zij uit 's Gravenvoeren wil
den vertrekken, kwam José Hap
part het marktplein opgereden, 
tot vlak voor de kroeg. Een duide
lijker provokatie was moeilijk 
denkbaar. Bovendien begon Hap
part in het Frans bevelen te blaf
fen tegen de rijkswacht. 

Een reaktie kon in dit geval niet 
uitblijven. Indien de rijkswachters 
toelaten dat Happart schaamte
loos komt uitdagen, direkt nadat 
er een akkoord was bereikt, dan 
is het ook hun fout dat er heibel 
losbarst. 

...reaktie 
De ordestrijdkrachten traden 

overigens biezonder hard op, 
blijkbaar geïnspireerd door het 
,,voorbeeld" van hun Franse kol
lega's. Meteen werd het waterka
non ingezet en vielen er rake 

- M ^ 
klappen met lange matrakken. 
Verscheidene Vlamingen werden 
hardhandig naar de overvalwa
gens gesleept en geslagen. 

Ook Walter Luyten werd mee
genomen. Toen men zag dat het 
om een Lid van de Hoge Verga
dering ging, wou men hem on
middellijk de vrijheid terug geven. 
De VU-senator stond er echter op 
bij zijn Vlaamse vrienden te blij
ven en belandde eveneens in de 
nor. Wat hem niet belette tegen 
de kolonel uit te vallen en de 
rijkswacht op hun medeplichtig
heid in de tumultueuze afloop te 
wijzen. 

NUFJK^ 
André De Beul, kamerlid 

Gabriels: 
twee maten 

Voorzitter Gabriels van zijn 
kant hekelde de twee-maten-en-
twee-gewichten die de rijkswacht 
hanteert. Vlamingen worden uit
een geknuppeld omdat zij zoge
zegd het samenscholingsverbod 
zouden overtreden hebben. De 
rijkswacht liet echter wel betijen 
toen tientallen Franstaligen enige 
tijd geleden het huis van de ,,be
noemde" Roger Wynants omsin
gelden. En de rijkswacht trad 

D U hebt een kunstvriendelijk 
voorstel klaar voor de openbare 
gebouwen. Een toelichting? 

,, Inderdaad, de Kommissie 
voor Kuituur van de Vlaamse 
Raad heeft zopas mijn voorstel 
van dekreet aanvaard, dat ertoe 
strekt de overheid alsook de ver
enigingen of instellingen, die bou
wen met subsidies van de Vlaam
se Gemeenschap te verplichten 
in hun bouwprojekt kunstwerken 
te integreren ten belope van een 
bepaald percentage (bijv. 2 %) 
van de bouwkosten." 

D Wat hoopt U daarmee te be-
reilcen? 

,,Het hoofddoel is uiteraard te 
bekomen dat onze openbare ge
bouwen door de erin aangebrach
te kunstwerken, voor het publiek 
aantrekkelijker zouden worden. 

Tegelijkertijd hopen wij door 
deze maatregel een aantal van 
onze levende plastische kunste
naars meer opdrachten te bezor
gen, zodat de betaalde artistieke 
bedrijvigheid in Vlaanderen toe
neemt. " 

D De kultuurminister startte 
een kampagne „Vlaanderen 
leeft". Uw reaktie? 

,,lk kan me met van de indruk 
ontdoen dat deze dure publicitai
re kampagne eigenlijk een soort 
blufoperatie en tegelijkertijd ook 
een wanhoopsdaad is, om de on
macht van de minister en zijn 
gebrek aan centen voor een 
daadwerkelijk agressieve kuituur-
politiek te verbergen." 

D Hebt U de indruk dat de 
kunst in Vlaanderen eerder af-
dan toeneemt? 

,,ln kwantitatieve zin is er wel
licht nog nooit zoveel ,,kunst" 
gepresteerd In Vlaanderen als op 
dit ogenblik. Op het kwalitatieve 
vlak is er duidelijk een inzinking, 
een soort kulturele vermoeidheid, 
die trouwens kenmerkend is voor 
heel wat hedendaagse kunst, ook 
buiten onze gemeenschap." 
D Hoe is het gesteld met de 
kunstopvoeding in het onder
wijs? 

,,Die laat mijns inziens veel te 
wensen over, vooral in het mid
delbaar onderwijs, dat tekort
schiet in zijn taak om onze jonge
ren voor te bereiden op het geme
ten van kuituur. Wat het kunston
derwijs zelf betreft is er een tekort 
aan middelen en leerkrachten, 
denk maar aan de lange wacht 
lijsten voor het muziekonde' 
wijs." 

AlENSENiH 

evenmin op toen de Vlaming Gui-
do Sweron vorige maand door 
frankofonen ineen werd geran
seld. 

Pour les Flamands la même 
chose...? 

Inbreuk 
U herinnert zich vermoedelijk 

nog wel de vraag die VU-Europar-

Zondag trok de Sint (Erwin Brentjens), vergezeld van twee pieten 
(Eric en f^arc) en Europarlementslid Kuijpers, op ronde door Voeren. 
De goede man deelde lekkers uit aan de wachtende rijkswachters en 
verbood hen te kloppen op Vlaamse wandelaars. De VU-raadsleden 
Duyssen en Vandeperre werden overladen met boeken zoals ,,De 
Leeuw van Vlaanderen" en „Tijl Uilenspiegel". 

José Happart van zijn kant werd streng berispt en kreeg een 
leerboek ,,1ste leerjaar Nederlands", met de opdracht tegen 's 
anderendaags twee oefeningen op de lidwoorden te maken. In de 
wandelgangen van het Europese parlement vroeg Kuijpers maandag 
naar het resultaat... Slecht. Ronduit slecht. 

(toto: Meulenbergs) 

lementslid Jaak Vandemeule-
broucke meer dan twee jaar gele
den richtte aan de Europese kom
missie m.b.t. de uitsluiting van de 
firma De Nul bij de bouw van het 
Pont Canal te La Louvière. 

Alhoewel deze Vlaamse firma 
toen de laagste basisinschrijving 
indiende, werd zij door de Waalse 
Gewestminister (Melchior Wa-
thelet, thans voorzitter van de 
Waalse Eksekutieve) buiten spel 
gezet. Twee en een half jaar later 
kan de Europese kommissie nog 
steeds geen oordeel vellen, om
dat zij vanwege de Belgische re
gering nog altijd niet voldoende 
gegevens over deze zaak heeft 
ontvangen I Terwijl deze zaak als
maar voortduurt, is er nu een 
nieuw dossier bovenop gekomen. 
Ditmaal ten nadele van de Vlaam
se firma Van Roey uit Rijkevorsel, 
die de laagste aanbesteding in
diende voor de bouw van een 
watertoren in Welkenraedt. 

Ook deze keer weigerde de 
Waalse gewestregering rekening 
te houden met dit (Vlaamse) voor
stel en besliste een nieuwe, be
perkte aanbesteding uit te schrij
ven. En wat blijkt nu? Dat de 
Nationale Maatschappij van de 
Waterleidingen bij beperkte aan
bestedingen in Wallonië enkel 
nog met Waalse aannemers zal 
rekening houden! Dit betekent 
konkreet een veralgemeend uit

sluiten van Vlaamse aannemers 
bij dergelijke werken. 

Eén en ander is voor Vande-
meulebroucke een meer dan vol
doende reden om nogmaals bij 
de Europese kommissie aan te 
dringen teneinde deze stelselma
tige benadeling van Vlaamse fir
ma's te stoppen. 

Vanden 
Broucke 
droomt 

Vandemeule-
broucke: 
stop 
benadeling! 

Een en 
ondeelbaar 

,,Een en ondeelbaar". Aldus 
luiden de eerste woorden van het 
protokol dat Vlamingen, Walen 
en Brusselaars binnen het ABVV 
afsloten. 

Ons lijkt het eerder een wens
droom van voorzitter Vanden 
Broucke, die de bestaande tegen
stellingen binnen zijn vakbond 
moet toedekken. Een wensdroom 
die heel veel gemeen heeft met 
de godsvrede die de regering er 
op nahoudt. In beide gevallen zijn 
het vooral de Vlamingen die even 
hun eisen moeten inslikken en 
zwijgen. 

Want nauwelijks was op het 
overigens mat ABW-kongres de 
eenheid en ondeelbaarheid goed
gekeurd, of als opvolger van se-

kretaris-generaal Delourme we 
een een zekere Jean Gaye 
aangekondigd. Deze heetgeb 
kerde Wallingant bekleedde t 
op vandaag een identieke funk 
bij de Waalse intergewestelijK 
Hij veegde het protokol onmiddt 
lijk aan zijn laars en pleitte voo 
meer federalisme binnen de vak
bond. 

Houdt evenwel uw zakken 
dicht, wanneer deze man een 
dergelijk pleidooi houdt. 

Eenheid 
der Belgen 

Wij ontvingen een kopie van de 
uitnodiging voor een ,,nationale 
konventie voor de eenheid van 
België" in handen. Onder leiding 
van de PSC-er José Desmarets 
probeert deze groep een ,,massa 
landgenoten" te verenigen rond 
drie prioriteiten: de nationale 
eendracht herstellen, de dualisti
sche strukturen ontmantelen en 
de decentralisatie naar de ge
meenten en provincies toe. 

Bepaalde namen van onderte
kenaars verbazen ons geenszins: 
grootmaarschalk Herman Lie-
baers, PRL-kamerlid Henri Si-
monet, minister van staat Omer 
Vanaudenhove, ere-goeverneur 
Declerck, enz. Onder hen die 
,,stelling genomen hebben tegen 
de dualistische struktruren en 
voor een decentralisatie naar de 
provincies toe" t>emerken we vol
gende ,,edelachtbaren": staats-
minister Willy Claes, PVV-prof 
Guy Schrans, MBZ-voorzitter 
Fernand Traen (CVP) en Agalev-
sekretaris Leo Cox. 

De laatste oude Belgen.. 

Claes: 
België één 

n i . m r M 5 * ï M { 11 DECEMBER 1986 



wr 
Bloed aan de kade 

Namen noemen 
— vervolg van biz. 1 — 

Zeebrugge is in veel opzichten 
een merkwaardige haven. Nau
welijks een dik decennium gele
den viel de beslissing Zeebrugge 
uit te bouwen tot een wereldha
ven. Het jaar 1985 staat met een 
gouden griffel in het geschiede
nisboek van Zeebrugge geschre
ven: op 20 juli van dat jaar werd 
de tengverwachte diepzee-sluis 
in gebruik gesteld, waardoor de 
achterhaven definitief ontsloten 
werd. En straks wordt de soms 
gekontesteerde LNG-aardgas-
terminal in gebruik genomen; de 
Hethania-tanker maakte on
langs zijn eerste proefvaart. 

NAVO-haven 
Doorheen deze recente ge-

sctnedenis staat Zeebrugge be
kend als militair van uitzonderlijk 
hoog tielang. De bewering dat 
Zeebrugge ttovenal een NAVO-
steunpunt is, en dat precies 
daarom ook zoveel in deze haven 
waai geïnvesteerd, was nooit uit 
deJu^ t . Het oosterschiereiland 
in jJe voorhaven was van In het 
b^pi voorbestemd als zee-
madhtbasis, ook al had en heeft 
deaaarine reeds een vesting in 
de achterhaven. 

.JSBCIS het einde van de zestiger 

jaren tot op vandaag haalt de 
Brugse haven op bijna geregelde 
tijdstippen het (wereld-)nleuws 
met de mededeling dat ander
maal grote ladingen munitles en 
wapens verscheept zijn naar de 
meest ,.vreemde" bestemmin
gen : Israël, Libië, Honduras, Uru
guay,... Luldens bepaalde bron
nen, vooral van Skandinavische 
zeelui, zou Zeebrugge ook één 
van de draaischijven van de wa-
pentraflek naar de oorlogvoe
rende landen rond de Perzische 
Golf zijn. Er kleeft bloed aan de 
Zeebrugse kade. 

(Daarenboven kwam Zee
brugge de jongste jaren In 
opspraak als aanlegplaats van 
schepen met kernwapens aan 
boord. Na protestaktles en uit 
vrees dat de grootse feestelijkhe
den van vorig jaar zouden kun
nen verstoord worden, werd de 
nuklealre onderzeeër USS Sea 
Devil ter elfder ure bedankt voor 
zijn komst, maar tijdens de voor
bije zomer kon niet verhinderd 
worden dat de James Monroe 
een bezoekje kwam brengen...) 

De ,,ideale" dam 
Eveneens belangrijk Is het ge

geven dat het hele Brugse haven
gebied onder het beheer van een 
private Instelling valt, m.n. de 
Maatschappij van de Brugse Zee
vaartinrichtingen (MBZ), waarvan 
de eminente CVP-er Fernand 
Traen voorzitter is. Dit betekent 
meteen dat de lokale overheid, In 
casu het stadsbestuur van 
Brugge, In wezen niks (of toch 
blezonder weinig) In de Zee
brugse havenpap te brokken 
heeft. Een unieke situatie In ver
gelijking met de andere Vlaamse 
havens. Als gemeenteraadslid 

Een hekken en zelfs prikkeldraad sluiten de haven af voor al te opdringerige speurneuzen. Over wat er alle
maal vanop de Zeebrugse kades verscheept wordt hangt een nevel van geheimzinnigheid. Wie verbergt 

wat ? En waarom ? 

bv. heb je geen enkele kontrole-
of Inzage-bevoegdheld. 

Dit vergemakkelijkt geenszins 
het zoeken en vinden van juiste 
gegevens over wat zich allemaal 
achter het MBZ-hekken afspeelt. 
Informatie verkrijgen langs de 
wettelijke kanalen Is een kwasi 
onmogelijke opgave: ofwel wordt 
de ambtelijke zwijgplicht gehan
teerd, ofwel speelt het befaamde 
systeem paraplu. 

Door een gunstige wind be
landde enkele dagen geleden 
niettemin een merkwaardig lijstje 
op onze redaktle-tafel (zie bIz. 1). 
Daarop staan namen van sche
pen die onlangs uit Zeebrugge 

Uit Bever? 
E ifNSENS een oud vergeeld 

boek in een niet vaak 
-doorwoelde zijkant van 

je bttiBottieek kan op een verre
gende zaterdagavond voor pro-
fijtÉ^Pa lektuur zorgen. 

Zo viel ons een franstalige 
stuSe over de oorsprong van 
Vlamase familienamen in de 
hand, in de vorige eeuw ge-
sdveven door ene docteur en 
draUHustave v<in Hoorebeke 
en anno 1876 uitgegeven bij de 
Deeg et Duttent te Brussel, bij 
de ^aübtairie spéciale pour 
l'lastBtee Citamion te Parijs en 
btj'.^e JLoenigiiche Hofbuch-
haatBuag Schneider te Berlijn. 
Tussen haakjes. Je vond in die 
tijd :S^makkelijker drie ultge-
vets^an vandaag één enkele. 

EB ^mrat lezen we zoal over 
Vlammse familienamen bij van 
Hoorebeke ? 

We vertalen pagina 316: „Zo 
was er destijds in het Waalse 
land een oude stenen burcht In 
het dorp Biévène bij Lessen. 
De eigenaars van deze burcht 
werden Heren van Biévène ge
noemd, want naar het gebruik 
van die dagen was gans het 

dorp hun eigendom. Keizer 
Hendrik moest in die dagen te 
Luik het hoofd bieden aan tal
rijke booswichten, die hij niet 
de baas kon. Hij stuurde een 
der heren van Biévène om er 
recht te spreken en hen te 
straffen voor hun ongehoor
zaamheid. Deze heer moest 
zich gelasten met het terug in 
ere stellen van het tribunaal of 
perron, dat men toen happart 
noemde, het is te zeggen de 
kaak of de paal. Dit deed hij dan 
ook. Sindsdien noemde het 
volk hem Happart en gaf hem 
geen andere naam meer. Zoda
nig dat hijzelf en zijn kinderen 
niet meer genoemd werden als 
heren van Biévène, naar de 

naam van hun bezittingen, 
maar Happart, en dat voor alle 
tijden". 

Tot daar Gustave van Hoore
beke. Si non e vero... 

De snuggere lezer zal gesno
pen hebben dat Blévène-bij-
Lessen niets anders is dan de 
gemeente Bever, die niet „in 
het Waalse land" maar in 
Viaams-Brabant ligt, pal op de 
taalgrens. Behorend tot de 12 
Vlaamse taalgrensgemeenten 
met een beschermde fransta
lige minderheid. 

Als Gustave van Hoorebeke 
gelijk heeft, blijft er Happart 
weinig keus. Zijn voorgeslacht 
stamt dan uit een Vlaamse ge
meente. En voor zover de 
burchtheren van Bever, naarde 
mode van alle tijden, franskil
jons waren die vanachter hun 
kantelen neerkeken op het an
derstalige dorp, blijft de Voe-
rense burgemeester de voorva
derlijke feodale geplogenhe-
den trouw. Een late middeleeu
wer. Door de Luikene ren op het 
schild verheven, nadat zijn 
voorvader hen aan de kaak 
stelde. 

zouden vertrokken zijn met 
bestemming ,,zee", evenals de 
data waarop zij afvoeren. In nor
male omstandigheden kunnen en 
mogen alleen schepen die wer
ken in de buurt van de haven uit
voeren (zoals grint- en zandsche-
pen) de ,,zee" als bestemming 
opgeven. De plaats van afvaart 
was evenwel de havendam (de 
,,Ideale" laad- en loskade voor 
springstoffen en wapens). Ver
scheidene van deze schepen 
staan bovendien bekend en zijn 
gespecialiseerd in het vervoeren 
van dit soort eksplosleve goe
deren. 

Tot Suez, en dan... 
Ondanks verwoede pogingen 

en eindeloos veel telefoontjes — 
waarbij je steevast van Pontlus 
naar Pllatus wordt gestuurd — 
konden wij niet achterhalen wat 
als lading op de vrachtbrief ge
schreven stond en evenmin of er 
eventueel een uitvoervergunning 
werd afgeleverd. Wel kwamen we 
te weten dat de „Morsoe" pas 
uitvoer nadat de vracht van de 
„Subra" was overgeladen: 50 
ton 20-mm-patronen van Duitse 
makelij. Ook wou men niet mee
delen of de toegang tot de haven
dam op die bewuste dagen al dan 
niet was gesloten geworden; een 
veiligheidsmaatregel die bij ,.ge
vaarlijke transporten" altijd geno
men wordt (en waaraan sportvis
sers, die op de „muur" hun 
hobby willen beoefenen, zich ma
teloos ergeren). 

Een aantal heel konkrete vra
gen verdienen een eerlijk ant
woord. Is het juist dat deze elf 
schepen vertrokken met 
bestemming ,,zee"? Zo ja, 
welke was de werkelijke eind
bestemming van deze sche
pen? Wat hadden zij precies 
aan boord? Aan welke kontrole 
werden deze zeetuigen tijdens 
hun ,,bezoek" te Zeebrugge 
onderworpen? 

Wij vermoeden immers heel 
sterk dat deze elf schepen (of al
thans een aantal daarvan) Inder
daad met oorlogstuig uit Zee
brugge zijn vertrokken, waar
schijnlijk nog enkele havens heb
ben aangedaan In het Middel
landse Zeegebied, om daarna 

koers te zetten naar het Suezka-
naal. En dan... ??? Ook de Infor
matie van de scheepvaart-
verzekeringsmaat
schappij Lloyds stopt doorgaans 
om en rond Suez. De ,,Pega
sus" bv! meerde op 12 septem
ber aan In het Noord-
Marokkaanse Cueta (Spaans ter
ritorium), maakte nog een om
metje langsheen Italië en be
reikte op 7 oktober Suez. 

Vorige week antwoordde mi
nister TIndemans op een vraag 
van Guldo Van In dat België geen 
eksportvergunningen aflevert 
aan landen die oorlog voeren. 
Maar meteen erkende hij ook dat 
de kontrole daarop niet sluitend 
Is en liet hij doorschemeren dat 
er wel eens gejongleerd wordt 
met de notie ,,end user". Hij be
loofde iets te zullen ondernemen 
om dit systeem te verbeteren. De 
oude, aftandse en nimmer Inge
loste belofte... 

Een oplossing zou kunnen zijn 
dat het recht van de parlemen
taire kontrole op de In- en uitvoer 
een feit wordt. Waardoor het on
mogelijk zou zijn dat als bestem
ming ,,zee" wordt opgegeven. Er 
moet een systeem uitgedokterd 
worden waardoor én de werke
lijke eindbestemming én de pre
cieze lading van de schepen kan 
worden nagegaan. Want ook het 
huidige douane-toezicht laat te 
wensen over. 

Immoreel 
Vandaag, donderdag, dient 

VU-Europarlementslld Wllly Kulj-
pers trouwens een resolutie In die 
paal en perk wil stellen aan deze 
ongelimiteerde en immorele wa
penhandel. Tevens schrijft hij 
een brief aan TIndemans, waarin 
hij de minister aanmaant om in 
de periode dat België het voorzit
terschap van de EG waarneemt, 
Internationaal sluitende maatre
gelen en afspraken vast te leg
gen. En In het Belgische parle
ment staat straks een interpella
tie van Nelly Maes op de agenda. 

Het woord én de daad zijn aan 
de Belgische en Europese volks
vertegenwoordiging. 

(pvdd) 
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Wat bedoelt de regering ? 

Pensioen
sparen 

De regering heeft een akkoord bereikt over tiet 
pensioensparen (omgedoopt in derdeleeftijdsspa-
ren), tiet arbeidsdividend en een aantal andere fis
kale bepalingen. Wij willen op objektieve wijze de in
houd van deze besluiten toelichten zonder kommen-
taar, omdat het voor de lezer belangrijk is de inhoud 
en de mogelijkheden van deze besluiten te kennen. 

H ET derdeleeftijdssparen 
staat open voor alle bur
gers vanaf de leeftijd van 

18 jaar tot en met 64 jaar en ein
digt het jaar vooraleer het aldus 
verworven kapitaal wordt opge
nomen. Deze opname kan ten 
vroegste gebeuren op de leeftijd 
van 65 jaar bij pensionering op 
normale datum of in één van de 
vijf vorige jaren bij brugpensione-
ring. De minimumduur van de 
spaarrekening of verzekering be-
draag tien jaar en het minimum 
aantal stortingen of premies vijf. 
Een belangrijke voorwaarde is 
dat elke storting minstens vijf jaar 
moet aangehouden worden, zo
niet wordt het kapitaal belast te
gen het marginaal tarief. 

Drie mogelijkheden 
Een eerste mogelijkheid 

bestaat er in een rekening te ope
nen bij een bijzonder daartoe er
kend gemeenschappelijk beleg
gingsfonds met kollektief beheer 
van de beleggingen. Een tweede 
is de spaarverzekering bij een 
Belgische verzekeringsmaat
schappij. De derde mogelijkheid 
is de individuele spaarrekening 
bij een bank, openbare kredie
tinstelling of privé-spaarbank met 
mogelijkheid tot individueel be
heer door betrokkene zelf of bij 
volmacht door de financiële in
stelling. 

Het is van belang hierbij te no
teren dat per persoon slechts één 
rekening of verzekering kan wor
den afgesloten en deze instellin
gen mogen met meer aannemen 
op deze rekening dan het wette
lijk toegelaten bedrag, dat voorlo
pig op 20.000 fr. per persoon en 
per jaar bedraagt. Elke burger 
moet weten dat de instellingen 
verplicht zijn de administratie in 
kennis te stellen van de opening 
van de rekening en van het jaar
lijks bedrag der stortingen. 

Fiskaal voordeel 
Voorlopig mag dit slechts 

20.000 fr. per persoon bedragen 
of 40.000 fr per gezin per jaar, 
ongeacht het feit of de echt-
geno(o)t(e) werkt of niet werkt. De 
regering neemt zich voor om het 
bedrag later te verhogen tot 
40.000 fr./jaar. Bij het doorvoeren 
van deze verhoging overweegt 
men een onderscheid te maken 
tussen ambtenaren en werkne
mers die genieten van een 
groepsverzekering en de rest van 
de burgers. 

Teneinde van het fiskaal voor
deel te kunnen genieten voor 
1986 moeten de bedragen op 
een spaarrekening of spaarver
zekering worden gestort vóór 14 
februari 1987. Wij vestigen er de 

aandacht op dat de opbrengsten 
van de spaarrekeningen, die on
der dit stelsel vallen en die jaar
lijks moeten herbelegd worden, 
vrijgesteld zijn van roerende 
voorheffing. 

Voor de kapitalen die af
komstig zijn van spaarrekeningn 
wordt het belastbaar inkomen ge
vormd door de stortingen te kapi
taliseren tegen 6,25%. De aldus 
gevormde kapitalen vormen een 
bedrijfsinkomen dat belast wordt 
bij de opname op pensioenleef
tijd tegen 16,5 procent, wat gelijk 
is aan de gangbare belasting bij 
groepsverzekeringen. Ingeval 
van voortijdige opneming wordt 
het kapitaal belast tegen het nor
maal tarief (d.w.z. het opgeno
men kapitaal wordt dan op de
zelfde wijze belast als bij de af
loop van een levensverzekenng). 

Permanente 
Monory 

Voor de duidelijkheid vermel
den we dat het hier gaat over 
werknemers die aandelen kun
nen kopen van het bedrijf waar ze 
tewerkgesteld zijn. Vanaf het 
aanslagjaar 1987 wordt de kumu-

Bijdit alles rijst de vraag of de regering wel de kommerloze „oudedag" 
var) al haar onderdanen op het oog heeft... 

latie met het derdeleeftijdssparen 
verboden. Men moet dus kiezen 
voor één systeem om het be
lastingsvoordeel te genieten. 

Vanaf 1988 bedraagt de fiskale 
aftrek 20.000 fr. per persoon die 
aandelen verkrijgt van zijn werk
gever. De verwerving moet ge
beuren ingevolge Inschrijving en 
volstorting ter gelegenheid van 
een kapitaalsverhoging van de 
vennootschap. Dit systeem staat 
ook open voor belastingsplichti-
gen die werknemers zijn van 
dochter- of kleindochtervennoot
schappen van bv. bepaalde hol
dings of grote groepen. 

Besluit 
De informatie die U in bo

venstaande tekst vindt is volledig 
gebaseerd op het koninklijk 
besluit en heeft tot doel de juiste 
toedracht van het systeem onder 
de aandacht van de lezer te bren
gen. Dit IS noodzakelijk omdat de 
financiële instellingen rond dit 
systeem een grootscheepse 
kampanje opzetten. 

Het IS dus belangrijk dat de 
burger weet wat kan en wat niet 
kan. Wie nog twijfelt kan steeds 
de volledige tekst op de redaktie 
bekomen. 

André Geens 

Arbeidsdividend 
Ben andere nieuwigheid die wordt ingevoerd is 

de mogeiijkheid die aan de werkgever geboden 
wordt om winstdetende bezoldigingen uit te keren 
onder bepaalde voorwaarden. 

D E toekenning wmi ge-
beuren op basis van een 
l<ölfek{leve arbeidsover

eenkomst In de ioop vm de 
eerste twee rrmand van het 

boekjaar Deze bezoidfgmgep 
zjjn niel aan de vennoot-
SChapsbetesttng onderworjaen, 
wet aan de normale sociale ze
kerheidsbijdragen en de werk-

0& mogetijkhetd zou 'ever geboden worden 
dat winstdelende bezohiymyen i<.u'inen uitgedeeld worden 

nemer wordt op deze 
bezofdtgmg afzonderlijk belast 
tegen 25 % 

Er zijn echter stnkte beper
kingen; zo mag de werkgever 
maksjmum 10 % van de ve-
nootschapswinst voor belastin
gen op deze wijze besteden en 
anderzijds mag de uitkering 
voor de werknemers met meer 
bedragen dan 10 % van de be
zoldigingen die de werknemer 
tijdens het vorig tijdperk (lees 
boekjaar) bij zrjn werkgever 
heeft genoten 

De winstdetende bezoldigin
gen mogen met worden ver
leend ter kompensatie van 
vroegere loonsvermindertngen 
noch in de plaats van normale 
bezoldigingen Voor de werk
gever IS er tevens de bijkomen
de voorwaarde dat de 
vennootschap in 1987 haar to
taal personeelsbestand moet 
laten aangroeien met 1 % ten 
opzichte van 1986 

tndten men deze norm met in 
1987 maar wel in 1988 bereikt, 
dan mag het systeem met m 
1987 maar wet m 1988 worden 
toegepast m de betrokken on
derneming 
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ONDERNEMER (V) 
m De positie van de vrouw 

in het Nederlandse bedrijfsle
ven gaat zienderogen vooruit. 
Dat is de konklusie van een 
door vrouwen geschreven ar
tikel in het Nederlandse „Bso-
nomische en Statistische Be
richten". In '79 werden 10 % 
van de ondernemingen opge
richt door een vrouw. In '84 
bedroeg dit aandeel al 17 %. 
Op een vrij korte periode stel
len we dus een merkelijke 
vooruitgang vast in het vrou
welijk ondememersinitiatief. 
Een positieve evolutie is eve
neens dat dit vrouwelijk initia
tief meer en meer merkbaar 
wordt in niet typisch vrouwe
lijke sektoren. 

De auteurs besluiten dat de 
evolutie hoopgevertd is voor 
de vrouwelijke positie t.o.v. 
het bedrijfsleven en omge
keerd. Ten eerste wordt de 
vrouw in het bedrijfsleven 
meer gerespekteerd. Ten 
tweede wordt deze vrouw er
toe aangezet haar taak profes
sioneel op te vatten. 

BELGISCH 
VAKVERBOND 
m Het Vlaams ABW hield 

vorige week vrijdag een kon-
gres. Naast de problematiek 
van „De Morgen" en het ver
band tussen ABW en SP 
kwam de regionale problema
tiek er aan bod. [^aruit Mjkt 
dat het in de socialistische 
vakbond nog steeds moeilipc 
ligt een niet-dogmaUsch 
standpunt t.o.v. de struktu-
rele verschillen tussen Vlaan
deren en Wallonié in te ne
men. Op dat vlak is het ABW 
een stuk konservatiever dan 
een l)elangrijke vleugel van de 
SP. 

Georges Derieuw, sekreta-
ris van de Vlaamse Interge-
westelijk (VLIG) stelde op dat 
kongres dat het noodakellijk 
is om een één en ondeelbaar 
ABW te waartHxgen. De rol 
van het Vlaams ABW beperkt 
zich er volgens Derieuw toe 
het Belgisch Vakvertmnd in 
Vlaanderen sterker te maken. 

STERREKRIJG 
m Het ambitieuze sterre-

krijgprogramma van de Ameri-
kanse president Reagan lijkt 
met van de grond te komen. 

Enerzijds staat men in de VS 
dag na dag minder entoesiast 
ten opzichte van het fantasti
sche SDI-projekt. Ten eerste 
kampt de Amerikaanse over
heid met een, zelfs naar Belgi
sche normen, aanzienlijk 
overheidstekort. Ten tweede 
IS er bij talrijke onderzoekers 
heel wat skepticisme over de 
realiseerbaarheid van Rea-
gans droom. Tenslotte heb
ben de recente onthullingen 
ook binnen de VS felle kritiek 
op het buitenlands beleid van 
de republikeinse regering los
geweekt. 

Anderzijds staan de Euro
pese partners niet tjepaald te 
trappelen om aan het SDI-
projekt deel te nemen. Be
langrijk daarbij is de omme
zwaai die de Duitse industrie 
aan het maken is. Het Duitse 
ekonomisch magazine „Wirt-
schaftswoche" meldt dat de 
Westduitse hoop op miljar-
denkontrakten steeds kleiner 
wordt. De Duitse industriëlen 
verliezen meteen ook hun be
langstelling in het Star Wars 
programma. 
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Senator Rik Vandekerckhove: 

„Wetenschapsbeleid 
niet ianger een prioriteit" 

Wetenschapsbeleid heel in ons land een prioritaire behandeling te krijgen. 
Een sneller stijgingsritme van de begroting bij voorspoed. Vrijwel geen besparin
gen in slechtere tijden. 

Met Guy Verhofstadt valt deze steeds voorgehouden prioriteit moeilijk te ach
terhalen. Want, zegt Rik Vandekerckhove, als minister van Begroting ziet hij een 
vermindering met 9,9% en als minister van Wetenschapsbeleid een stijging met 
2,1 %. Een toch wel erg raadselachtige benadering. 

OE dan ook, zelfs het 
meest optimistische cij
fer van plus 2,1 % moet 

het afleggen tegen de 3 %-
toename van de rijksbegroting. 
Van de grote regeringsbelofte — 

„De regering zal het onderzoek 
van nationaal belang bevorde
ren... " en „de uitbreiding van het 
wetenschappelijk en technisch 
potentieel zal worden verwezen
lijkt" — komt geen iota in huis. 

Dit moet dan nog geplaatst 
worden tegen de achtergrond 
van een steeds inkrimpend aan
deel van onderwijs, wetenschap 
en kuituur in het overheidsbud
get: van 23,3 % in 1975 tot 16,8 
% in 1984. En dit terwijl de kost
prijs van het onderzoek merkelijk 
sneller groeit dan de inflatie. 

Prioriteit 
zoel( 

De prioritaire behandeling van 
het wetenschappelijk onderzoek 
is volgens Rik Vandekerckhove 
zoek geraakt. Sedert enkele ja
ren reeds vindt een geruisloze er
osie plaats van de werkingsmid
delen. Het besparingsplan van 
Sint-Anna heeft dit versneld. De 
blokkering van de forfaitaire kost
prijs per student, de verminde
ring van het aantal financierbare 
studenten en de maatregelen die 
het fundamenteel onderzoek tref
fen, leiden tot een forse aanslag 
op de wetenschapskredieten. 

Het kan dan ook niet verbazen 
dat ons land niet schittert bij in
ternationale vergelijkingen. In 
Europa besteden slechts Dene
marken, Ierland en Griekenland 
minder aan onderzoek en ontwik
keling. Vooral de overheid treft 
hierbij schuld, want wat onze be
drijven investeren ligt op een 
meer dan degelijk internationaal 
niveau. 

Het grote slachtoffer van deze 
steeds maar dalende overheidsfi
nanciering is uiteraard het funda
menteel onderzoek. Bedrijven 
begeven zich zelden op dit ter
rein, eerder doen ze dit in samen
werking met de universiteiten. En 
onze universiteiten stonden op 

dit vlak meer dan hun mannetje. 
Het fundamenteel onderzoek is 
steeds een van onze meest voor
uitstrevende onderzoeksgebie
den geweest. De universiteits
sektoren veroordeelden dan ook 
scherp het regeringsbeleid. Hek
tor Adams van de Antwerpse Uni

versitaire Instellingen deed het 
met een beeld van nobelprijswin-
naar Sir George Porter: het voe
den van het toegepast onderwijs 
door het uithongeren van het fun
damenteel onderzoek staat gelijk 
met het besparen op de funda
menten om een verdieping meer 
te kunnen bouwen. 

Drooglegging 
zet door 

Het plan van vice-premier Ver
hofstadt om de vermindering van 
de overheidssteun op te vangen 
door het stimuleren van de 
privee-financiering, stelt Rik Van-

91 Non bis in idem" 
Normaal moet de Vlaamse Raad op z'n laatste 

zitting van 1986 het initiatief van Hugo Covetters 
en de CVP'er Suyk&rbuyk bespreken en stemmen. 
Vanaf dat ogenblik kan de voordracht van burge
meesters in ganè Vlaanderen gebeuren door de 
Vlaamse regering. Pesterijen van onwifiige burge
meesters zoals deze van Voeren, worden onmoge
lijk. 

WANT gezien het voor-
stÊft vafl beide raads
leden eerjsgezintd 

door de kommissie voor 8ifl-
ttèrtartdse Zakerj kwam, stdt 
zich niet het minste profoleem. 
Of beter; stelde xfch niet hst 
minste probfeem... het scena
rio dreigt immers ]n de war te 
lopen. 

Voor cfe tweede maal wlHeo 
4e Fraftstaligen roet m het 
eten gooien. Opnieuw willen 
zij de procedure van het be-
lange«konfllkt op gang bren
gen. Een procedure van ette-
S|ke maanden. 

.„Oorspronkelijk ging het 
om twee afzonderfijks voor* 
stellen van dekreet. Eén van 
Covefiere, één van Suyker-
buyk. Maar beide met dezeff-
de optie: Vlaamse zegging-
schap bii de benoemirvg van 
burgemeesters. Seide doorlie

pen de gehele procedure van 
het faelangenkonflikt, tot erj 
met in het Overlegkomilee. 
UttelndefijK t̂ aalden de Vla-

Fmnstgfigefi wHten 
Coveii&rs 0n Svyker(>uyk w0&r 
op dB imge b&m maneuvre-
ren. 

mtngen n«n stag xbms. De 
Vlaamse Raadskommtssie 
kon met de bespreking star
ten. Om opportuniteiterede-
nen werden beide Initiatieven 
versmolten tot een enkel, zon-
der dat ook ruaar iets gewq-
zigd wefd aan de uiteindelijke 
doelstelling 

Dat de Franstarigen nu nog 
eens maneuvreren om de ge
hele zaak op de lange baan te 
schuiven, getütg^ van Kwade 
wil. 8ïj toepassing van het 
prfncipe t.non bis 'm idem" kan 
niet tweemaal, gevorderd wor
den in dezelfde zaak en moet 
heï verzet van de Franse Ge
meenschapsraad niet'Ontvan-
Kelijk worden verklaard. 

Dit laatste ts althans de me
ning van de fraktie van Hugo 
ScHittz, Oe Vlaamse fïaad 
moet soeverein «iting geven 
aan de Vlaamse wil, om auto
noom de Vlaamse burge
meesters voor te stellen. 

Maarof alle Vlaamse partij" 
en zich hieraohter zullen scha
ren en aldus de Vlaamse soe* 
veretnfteit keihard maken is 
een heel andere vraag. Voor
zitter örootjans liet al emge 
twijfel doorschemeren-

Een enkele keer een Vlaam
se vuist dit jaar. Het zou toch 
moeten kunnen. 

Volgens senator Rik Vande-
kerkchove is het wetenschapsbe
leid een type-voorbeeld van de 
slechte Belgische oneindigheid. 

dekerckhove helemaal niet ge
rust. Zijns inziens zal dit de 
drooglegging van het universitair 
onderwijs en in het bijzonder het 
fundamenteel onderzoek zeker 
niet afremmen. 

De privee-financiering zal im
mers weinig interesse betonen 
voor het fundamenteel onder
zoek. De keuze en de afbakening 
van de onderzoeksterreinen zul
len meer en meer buiten de uni
versiteiten komen te liggen. 

Volgens onze Limburgse sena
tor zijn rechtstreekse steun en fis
kale stimuli twee te onderschei
den middelen om het onderzoek 
te bevorderen, met andere aan
grijpingspunten en gevolgen. Ze 
zijn onderling niet zomaar omwis-
selbaar. ,,De verwachting om we
tenschappelijk onderzoek zo snel 
als mogelijk produktief te maken 
en tot snelle rendementen te ko
men, mag niet leiden tot een on
derwaardering van het funda
menteel onderzoek. Een vol
doende brede basis van een niet 
gericht fundamenteel weten
schappelijk onderzoek blijft een 
noodzaak." 

In het laatste luik van zijn 
prachtig betoog ging Vande
kerckhove in op de blijvende 
achterstand van Vlaanderen in 
het geheel van de wetenschaps
kredieten. Zijn besluit: „...werke
lijk een voorbeeld van de slechte 
Belgische oneindigheid!". 
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KIMER 
Beloften 
op sneltrein, 
daden 
op boemeltrein 

Zowat half januari van volgend 
jaar mogen we ons volgens minis
ter De Croo verwachten aan een 
debat over de „TGV" of Super 
Snelheidstrein. 

Op dat ogenblik zal het geaktu-
aliseerd dossier met een kosten-
en batenanalyse beschikbaar 
zijn. Of er eveneens een milieu-
effektenrapport zal bijzitten, blijft 
vooralsnog een open vraag. 

Aldus luidde, bondig samenge
vat, het antwoord van de Ver
keersminister op een interpellatie 
van algemeen voorzitter Jaak Ga
briels. Deze had voornamelijk de 
vrees geuit, dat een voortvarende 
De Croo zich al te ver zou enga
geren tijdens de Europese verga
dering met zijn kollega's te Den 
Haag, op 22 december. En princi

pe-beslissing groeit dan snel uit 
tot een ,,fait accompli"... 

Ten grond blijft het VU-kamer-
lid zich verbazen over de tegen
strijdige houding van De Croo. 
Enerzijds stelt hij een kosten- en 
batenanalyse en een milFeu-stu-
die in het vooruitzicht, maar an
derzijds werpt hij zich in ettelijke 
gesprekken en vergaderingen op 
tot verdediger van het projekt. 
Moeten de rapporten misschien 
enkel fungeren als zoethouder
tjes? 

Reeds in april 1985, en waar
schijnlijk nog vroeger, zetten de 
diensten van het Verkeersdepar-
tement plannen op papier waarbij 
de ruimtelijke ordening van zo 
ongeveer half Vlaanderen op z'n 
kop werd gezet. Pas op 12 juni 
van dit jaar kregen dan de verte
genwoordigers van de Gemeen
schappen de kans om ook even 
van gedachten te wisselen. Wat 
dit dat ook mag betekenen. 

Het duldt weinig twijfel dat er 
tussen de beloften en de daden 
van De Croo een hemelsbreed 

Jaak Gabriels verkrijgt de toezeg
ging voor een parlementair debat 
over de super snelheidstrein. 

verschil bestaat. ,,De eerste zit
ten bij wijze van spreken op een 
sneltrein, terwijl de laatste een 
boemeltrein genomen hebben". 

SENAM' 
Liefde is... 

,,We vragen dat de liefde niet 
steeds van één kant zou komen 
en verzoeken de regering meer 
vertrouwen aan het Parlement te 
schenken." Dit zei PVV-fraktie-
voorzitster Herman-Michielsen tij
dens het debat over de bekrachti
ging van de vele koninklijke be
sluiten, die werden genomen in 
uitvoering van de bijzondere 
machten. 

Een stille maar toch duidelijke 
wenk van een niet onbelangrijk lid 
van de meerderheid. André 
Geens ging in zijn tussenkomst 
uiteraard minder omfloerst te 
werk: „De rol van het Parlement 
wordt permanent gedegra
deerd... met medeplichtigheid 
van de meerderheid". De vele 
volmachtbesluiten zijn volgens 
hem htervan een ergerlijk voor
beeld. Tegenstrijdigheden, taal
fouten, vergissingen... het kan 
niet gek genoeg zijn, de rege
ringspartijen knikken slaafs ja. 

En André Geens zou André 

André Geens acht de meerder
heid medeplichtig aan de aftake
ling van het Parlement. 

Geens niet zijn, mocht hij er niet 
een paar koninklijke besluiten uit
gepikt hebben en met de vinger 
op de wonden ontleed. Tot grote 
ergernis van de Eerste-minister, 
die het zowaar op zijn heupen 
kreeg en de verantwoordelijkheid 
toespeelde naar zijn kollega's. 
Met pietluttige uitvluchten als: „//c 
zal u mijn agenda van volgende 
week laten zien" en ,,lk heb een 
zwaardere taak dan de meeste 
van mijn ministers". 

Nochtans wilde de VU-senator 

slechts één resultaat verkrijgen: 
Martens herinneren aan zijn ge
geven woord. Tijdens het vol
machtendebat van maart had hij 
immers verklaard: „De bijzonde
re machtenbesluiten moeten ge
toetst worden aan juridische nor
men die hoger zijn dan de louter 
wettelijke normen". 

Wat nu gebeurt is net het te
gengestelde. In zoverre zelfs dat 
waardevolle, betrouwbare, nutti
ge en positieve amendementen 
klakkeloos werden verworpen. 

PARLEMENrAIRE 

SIIK>KKEIS 
HET aantal initiatieven van onze 

frakties valt momenteel weer 
niet te volgen. Zo dienden gisteren 
niet minder dan vier interpellaties van 
de VU-kamerleden genoteerd: Johan 
Sauwens over het tewerkstellingsbe
leid, Jaak Gabriels over het RTT-
kontrakt en de evolutie van het Voer
probleem en André De Beul over de 
kriteria die aangewend worden bij het 
bepalen van de nuttigheid van infra-
struktuunwerken. 

DAAGS voordien had Jaak Ga
briels Verkeersminister De Croo 

reeds ondervraagd over zijn plannen 
met de TGV. Zijn kollega Julien Des-
seyn pakte dezelfde minister aan over 
de afbouw van de Regie voor Mari
tiem Transport, de aftakeling van het 
openbaar busvervoer en de proble
matiek van de spoora/egverbindingen 
m de Westhoek. 

N ELLY MAES van haar kant inter-
pelleerde ondenwijsminister 

Coens over de sankties die door som
mige regeringsleden overwogen wor

den tegen bepaalde kategoriën van 
afgestudeerden. 

IN de Senaat kwam de rijkswachtbe
groting van 1986 ter sprake. Te

recht merkte Oswald Van Ooteghem 
op, dat het geen enkele zin heeft half 
december een begroting te bespre
ken die toch reeds opgebruikt is. In 
een zorgvuldig voorbereid betoog ont
leedde hij dan de rol van de rijkswacht 
vandaag. Een ontleding die volgende 
week zeker meer aandacht verdient. 

DAT er in het Parlement soms ook 
gelachen worden, mag uit vol

gende woordenwisseling blijken. 
De Heer Eicher (PS). „In verband 

met de dubbele reorganisatie had ik 
graag van u vernomen of in de tweeta
lige cavalerie-eenheid de ruiter 
steeds van dezelfde taalrol zal zijn als 
het paard " (Gelach) 

De Heer De Donnéa, minister van 
Landsverdediging en van het Brus
sels gewest: ,Jk zal er uiteraard voor 
zorgen dat er tweetalige paarden in 
dienst worden genomen." (Herhaald 
gelach) 

Verhofstadt 
loopt vast 

Vanuit een strikte ekonomische kijk op het maat
schappelijk leven stelde Guy Verhofstadt - eerst als 
voorzitter nadien als minister - een aanpak van de 
krisis voor die stoelt op een ongebreideld geloof in de 
marktekonomie. Zijn nieuw ekonomisch beleid laat 
zich best vertalen in de twee slogans waarmede de 
PVV naar de verkiezingen trok: ,,Mensen zijn geen 
citroenen", en ,,Niet u, maar de staat leeft boven zijn 
stand". 

Vandaag tekenen zich tendensen af, waaruit blijkt 
dat dit nieuwe ekonomisch beleid vastloopt. 

DE roep om belastingsver
mindering — of: mensen 
zijn geen citroenen — 

speelde wel in op de terechte 
wrevel over de hoge fiskale druk, 
maar gaf tevens de indruk dat de 
vermindering geen te grote in
spanningen zou vergen. Het zou 
volstaan de druk te verlagen, wat 
meteen de ekonomie zou opkruk-
ken en geen negatieve invloed op 
de staatsschuld hebben. 

Vandaag, zes jaar later, heeft 
deze simpele redenering afge
daan. Nu luidt het; eerst het be
grotingstekort oplossen, en dan 
zien we wel verder. Deze omme
keer was eigenlijk voorspelbaar. 
Buitenlandse voorbeelden zoals 
het Amerikaanse duiden dit on
dubbelzinnig aan. Belastingen 
verminderen zonder tegelijkertijd 
de overheidsuitgaven te vermin
deren, leidt tot een toename van 
het tekort. 

Ook de privatiseringsplannen 
van Verhofstadt — ,,Niet u, maar 
de staat leeft boven zijn stand!" 
— lopen vast. Twee voorbeelden 
illustreren dit. Kommerciële tele
visie moest en zou er komen. Niet 
omwille van efficiëntie of objekti-
viteit, enkel en alleen om ideologi
sche motieven. Ondertussen is 
de belangstelling van de aange
zochte investeerders al lang ge
taand. En mocht de privee-tv er 
toch nog komen, dan zal het ze
ker niet meer onder de vorm zijn 
die Verhofstadt voor ogen had. 

Het tweede voorbeeld betreft 
de geplande privatisering van de 
sektor beroepsziekten. Een onge
lukkige keuze, want om een effi
ciënte verzekering tegen een be
paald risiko mogelijk te maken, is 
vereist dat het risiko gespreid ligt 
over vele individuelen en bedrij
ven. Dit geldt niet voor het risiko 
van beroepsziekten. Met als ge
volg dat met enkel de vakbonden, 
maar ook de ondernemingen en 

é 
Hans Bracquené 

de verzekeringsmaatschappijen 
er zich tegen kanten. 

Het vertalen van simpele slo
gans biedt geen oplossing voor 
de ekonomische problemen. Be
tekent dit dat alle heil moet ver
wacht van een ,,ander" beleid 
met de socialisten? Zeker niet. 
Voor zover zij een alternatief heb
ben, bewijst het verleden vol
doende waarheen dit leidt. 

Wat wij nodig hebben is een 
beleid dat — los van elke verstar
de ideologie en los van alle druk-
kingsgroepen — de problemen te 
lijf gaat. Een beleid dat vertrekt 
vanuit een centrumpositie. Wat 
niet betekent dat het visieloos is, 
wel dat het een uiterst konse-
kwent gedrag vergt zonder toege
vingen aan slogans of drukking. 
Zoals het sociaal-ekonomisch 
programma van de Volksunie. 

Hans Bracquené, 
Lid van het Partijbestuur 
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Senator Van Ooteghem op NAVO-assemblee: 

In Oost en West staan 
50.000 kernwapens 

Een kaper aan boord ? Het begint goed. De Boeing 737 van Sabena lieeft 
reeds ruim een half uur vertraging. Naast mij zit een ruige, vieze l<erel... als dat 
maar geen kaper is! Plots komt een rijkswachter binnen, gaat recht op mijn buur
man af en beveelt hem te volgen en het vliegtuig te verlaten. Nu moeten we nog 
een half uur wachten tot de bagage van zijn reisgezel weer uit het toestel is 
gevist. 

De hostess vertelt me dat het een misdadiger betreft die zijn gevangenisstraf 
heeft uitgezeten en nu uit het land wordt gewezen. Hij heeft zich bij het betreden 
van het vliegtuig echter zo schandalig gedragen: roken, trots rookverbod; bele
diging van het personeel e.d.m., dat de kapitein besloten heeft hem uit het 
toestel te laten verwijderen. Dat is precies wat de man beoogt, want hij wil in 
geen geval terug naar Turkije... 

Alsof dit alles nog niet volstaat 
pleit generaal Close voor de ont
plooiing van chemische wapens 
in Europa. Waarop ik van
zelfsprekend het woord vraag om 
mij van het standpunt van mijn 
kollega te distantieren. Ik wijs er 
op dat chemische wapens het 
oorlogsgevaar alleen maar kun
nen doen toenemen omdat daar
door tussen de konventionele 
oorlog en de nukleaire afschrik
king een nieuwe en lagere drem
pel wordt ingebouwd De chemi
sche oorlog zou trouwens uitslui-
end in het dichtbevolkte Europa 
worden uitgevochten en zou de 
grootmachten sparen Daarover 
kan Vlaanderen een woordje 
meepraten. 

Ik ben dan ook blij dat ik hier de 
gelegenheid krijg om een meer 
vredelievende Vlaamse stem te 
laten horen. 

M\\r\ eerste avond in Istanbul 
wordt afgesloten met een bezoek 
aan de opera. Ik woon de opvoe
ring bij van Karyagdi Hatun (De 
Madonna van de Sneeuw) van 
Okan Demiris. Ik begrijp geen 10 
Turkse woorden en toch kom ik in 

IK neem de vensterplaats in 
van de Turk. Drie kwart uur 
later vliegen we over Stutt

gart en kort daarop geniet ik van 
het spektakel der besneeuwde al
pentoppen die in een oranje 
glans baden, het licht van de on
dergaande zon... 

Een prikkelende 
geur 

Als we op de luchthaven van 
Istanbul landen is het potdonker. 
Een vreemde prikkelende geur ir
riteert mij. Hij zal me gedurende 
zes dagen nooit helemaal verla
ten, noch 's nachts als ik wakker 
word in mijn hotelkamer; noch 's 
ochtends als ik enkele minuten 
langs het InÖnustadion jog, noch 
's middags als ik door de men-
senzee en de autolawine naar 
een eethuisje stap, noch 's 
avonds als ik in de gore steegjes 
een blik werp achter de scher
men van het moderne Turkije. 

Die prikkelende geur is de 
luchtvervuiling in een stad van 
zes miljoen inwoners. De rook 
van miljoenen kachels, die mee
stal met bruinkool worden 
gestookt en de uitlaatgassen van 
honderdduizenden auto's vor
men samen één grote wolk die 
als een klok boven de stad hangt 
en die slechts verdwijnt als de 
wind aanwakkert en een flinke 
bries uit de zee van Marmara de 
smog naar de Zwarte zee drijft. 

Als ik 's morgens het bad laat 
vollopen heeft zelfs het water de 
Weur van de bruine stofwolk. 

Een Antwerpse familie die in 
Ankara woont vindt het in Istan
bul heerlijk. In Ankara is de lucht 
op bepaalde dagen om te snij
den. Zelfs in 't putje van de winter 
IS het tussen 9 uur 's morgens en 
5 uur 's middags verboden (met 
bruinkool) te stoken om te belet
ten dat de stad zou verstikken 

Om de bruinkoolmisene wat te 
milderen koopt Turkije soms 
steenkool in Zuid-Afrika. Onlangs 
legde een kolenschip aan in de 
haven. De kolen moesten met 
3.000 vrachtwagenladmgen 500 
km ver naar Ankara worden ver
voerd. 

„VU: Union 
du Peuple" 

Het doel van mijn reis is de 
32ste jaarvergadering van de 
Noord-Atlantische Assemblee, 
die van 13 tot 18 november 1986 
in Istanbul vergadert. Alle NAVO-

partners maken deel uit van de 
assemblee. De Japanners sturen 
waarnemers. De Belgische dele
gatie bestaat uit 13 parlementsle
den van diverse frakties. Ik verte
genwoordig de Volksunie. 

De officièle NAVO-talen zijn 
Engels en Frans. Daardoor kan 
men in het handboek lezen dat ik 
afgevaardigde ben van de VU: 
,,Union du Peuple — People's 
Union". 

De delegaties nemen volgens 
alfabetische volgorde plaats in de 
zaal. Belgium zit uiteraard hele
maal vooraan, op de eerste rij. 
Dat heeft verscfiillende voorde
len. Zo kunnen de Turkse kiezers 
mij uitvoerig bewonderen op de 
televisie. Als Flanders zelfstandig 
wordt verhuis ik wel naar achte
ren, tussen de Federal Republic 
of Germany en Greece, maar dat 
heb ik er voor over. 

Chemische wapens 
in ons land? 

De zittingen vinden plaats in 
een van de zalen van het She-
raton-Hotel of in het Kultureel 
Centrum Atatürk. Eerst zijn er 
kommissiezittingen, nadien ple
naire vergaderingen, met toe
spraken van de Turkse eerste-
minister Turgut Özal en lord Car-
rington, sekretaris-generaal van 
de NAVO. 

Stan De Clercq (CVP), ex-
generaal Close (PRL) en ikzelf 
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behoren tot de militaire kom
missie. 

De verslaggever geeft ons een 
overzicht van de sterkte van de 
NAVO en van het pakt van War
schau, gebaseerd op de meest 
recente gegevens. Uit het indru
kwekkende cijfermateriaal pluk ik 
enkele voorbeelden van de klas
sieke bewapening der beide blok
ken, (zie kader) 

Ik bespaar de lezers een uit
voerig overzicht van de nukleaire 
bewapening der beide groot
machten. Het volstaat misschien 
wanneer ik verklap dat de NAVO 
op dit ogenblik over 11.200 stra
tegische kernkoppen beschikt en 
het pakt van Warschau over 
10.084! 

Vandaag staan er in Oost en 
West — de korte afstandswapens 
inklusief — naar schatting vijftig
duizend kernwapens opgesteld, 
ruimschoots voldoende om al het 
leven op de wereld enkele keren 
uit te roeien. 

de ban van de voorstelling. Meer 
dan honderd zangers en dansers 
in Turkse klederdracht omringen 
de solisten. Het is een mengeling 
van de klassieke opera met de 
rijke folklore van een arm land. 

Verlaten de 
Amerikanen Europa? 

ik slaap op de negende verdie
ping van het Sheraton-hotel. Het 
hotel zelf is op een heuvel ge
bouwd in het Europees gedeelte 
van de stad. Vanaf mijn terras ge
niet ik van een schitterend pano
rama. De wind heeft de smog 
opengereten. In de diepte spie
gelt de Bospnorus in het och
tendgloren. Grote Russische 
vrachtschepen glijden geruisloos 
voorbij van en naar de Zwarte 
zee. Zij varen onder een reusach
tige hangbrug door, die in één 
enkele sierlijke gestrekte boog 
Europa met Azië verbindt. Aan de 
overkant ligt Azië. Tussen de 
honderdduizenden huizen ziet 

Turks fruit/1 

men de honderden slanke mina
retten van de 1500 moskeeën 
van de stad. 

Uiterst rechts in het Europese 
gedeelte zie ik in de verte de Golf 
De Gouden Hoorn, daarachter de 
stadswallen van het oude 
Constantinopel en op de heuvels 
aan de horizon de prachtige mos
kee van Sultan Süleyman, de 
schitterende blauwe moskee en 
het enorme Topkapi-paleis. 

Om 9 uur stipt herbeginnen de 
besprekingen. 

De Amerikaanse delegatie is 
stug. De demokraten maken ons 
duidelijk dat het zo niet verder 
kan. ,,Het Amerikaanse volk is 
het beu om de steeds stijgende 
defensiebegroting te betalen. De 
VSA hebben 365.000 soldaten in 
Europa. Door het zakken van de 
Dollar ten overstaan van de IVIark 
wordt de Amerikaanse aanwezig
heid m Europa onbetaalbaar. Of
wel moeten de Europeanen hun 
eigen inspanningen opdrijven, of
wel zullen de Amerikanen Europa 
verlaten I De astronomische 
Amerikaanse defensiebegroting 
van 300 miljard dollar (12.000 
miljard frank!) is een absoluut 
plafond!". 

Een Vlaming, lid van de dele
gatie, zegt mij ontmoedigd: ,,De 
dag dat het eerste Amerikaanse 
kontingent Europa verlaat ver
koop ik alles wat ik bezit en ver
trek ik ook naar Amerika. Ik wil 
niet in een Kommunistisch Eu
ropa leven". Het pessimisme van 
mijn kollega is natuurlijk overdre
ven. De Amerikanen hebben im
mers grote belangen in Europa 
en zij zullen die niet zo maar in de 
steek laten, maar het wordt toch 
duidelijk dat er in Amerika een 
andere wind waait sinds de de-
mokratische vooruitgang bij de 
tussentijdse verkiezingen. 

Het IS evident dat de druk op 
de Europese NAVO-partners zal 
vergroten om de defensieinspan
ningen op te drijven. 

De Fransen houden met op de 
aanwezigen te verbazen. 

De Gaullisten en de Socialisten 
overtreffen elkaar met wapenge
kletter. Zij zijn het roerend eens 
over meer kernbommen en over 
de aanmaak en installatie van 
chemische wapens. 

Frankrijk heeft zich militair te
ruggetrokken uit de NAVO, maar 
onze zuiderburen bemoeien zich 
uitvoerig met de militaire proble
men van de alliantie Bovendien 
spelen zij het klaar het Frans, 
naast het Engels als enige offi
ciële taal te laten erkennen. // faut 
Ie faire' Oswald Van Ooteghem 

Op de Navo-Assemblee te Istanbul, de vergadering van de militaire kommissie. Van recfits naar links: VU-
senator Van Ootegfiem, PRL-senator Close, CVP-senator Stan de Clercq en de Amerikaanse delegatie. 

Volgende week: 
Onthullingen over 

VS-aanval op Lybië. 
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De ,,Denkpistes voor Brussel" van Annemie 

Een blauwe kapitulatie 
Vorige week lanceerde PVV-voorzitter Annemie 

Neyts een plan voor Brussel. Nou ja, een plan... Zij
zelf noemde het,,denkpistes". 

Gisteren reageerden VU-voorzitter Gabriels en ex-
voorzitter en Brussel-spepialist Vic Anciaux op deze 
fatale slipper. 

E Volksunie betreurt harts-
grondig de aktualisering 
van het standpunt van de 

PVV en de „denkspistes" van haar 
voorzitter, Annemie Neyts, over 
Brussel. 

De VU vindt het bijzonder erg en 
nadelig voor de Vlaamse gemeen
schap in Brussel dat Neyts het nodig 
vond de Vlaamse eensgezindheid te 
doorbreken. Bovendien meent de 
Volksunie dat haar voorstellen onzin
nig, ondemokratisch en ongrondwet
telijk zijn. Zij vertonen overigens een 
verdachte vergelijkenis met de 
franstalige eisen. 

Brussel verbetert 
De Volksunie heeft aan het berei

ken van een Vlaamse konsensus over 
Brussel veel tijd en aandacht 
besteed. Wij, aldus Gabriels en Anci
aux, delen de mening van sommigen 
niet dat de tijd in het voordeel van de 
Vlamingen zou spelen. Ook al is er in 
het maatschappelijk leven van Brus
sel minder vijandigheid tegenover de 
Vlamingen, vooral om sociale en eko-
nomische redenen, toch ligt de poli
tieke macht er bijna uitsluitend in 
handen van franstaligen. De Vlaamse 
inwoners voelen zich nog lang geen 
volwaardige gemeentenaren. De 
macht is en blijft aantrekkelijker dan 
de onmacht, zodat vele Vlaamse 
Brusselaars nog steeds de psycholo
gische druk ondergaan van de 
franstaligheid. En dit fenomeen 
speelt ook tegenover de 250.000 
vreemdelingen, met alle ongunstige 
vooruitzichten vandien. 

Maar er is meer: wij zien met lede 
ogen de toestand in Brussel verder 
verloederen. De vicieuze cirkel van 
de ontvolking, verarming, vergrijzing 
en verkrotting bekommert ons in 
grote mate. Misschien gaan deze pro
blemen ons, Vlaams-nationalisten, 
nog meer ter harte dan wie ook, om
dat wij Brussel blijven beschouwen 
als een aloude Zuid-Nederlandse 
stad. Brussel is een stuk van onze ge
schiedenis. Een stuk van ons zelf. 

Om al die redenen zijn wij ervan 
overtuigd dat Brussel dringend een 
degelijk statuut met volwaardige er
kenning en medebeslissingsmacht 
van de Vlamingen hartstikke nodig 
heeft. 

Wij staan ook zeer twijfelachtig te
genover de zogenaamde dialoog
bereidheid van de franstalige Brusse
laar. Aan een zekere welwillendheid 
van de franstaligen om de Vlamingen 
in Brussel ,,goed te onthalen", zoals 
de voorzitter van de PRL het uit
drukte, hebben wij geen boodschap. 

Een dialoog met de franstalige 
Brusselaars over een gezamenlijke 
aanpak van de problemen, is maar 
zinvol wanneer de Vlaamse Brusse
laars kunnen spreken en optreden 
vanuit de gelijkwaardige positie van 
onmisbare partners. En deze positie 
kunnen zij maar verwerven door een 
echt hoofdstedelijk statuut, dat wette
lijk wordt vastgelegd, vanuit de macht 
van de Vlaamse meerderheid in het 
land. 

Daarom heeft de Volksunie in 1984 
opgeroepen tot een breed Vlaams 

overleg over Brussel. Heel het jaar 
1985 greep dit overleg plaats tussen 
vertegenwoordigers van de vier 
grootste Vlaamse partijen, rond de 
gesprekstafel van het Overlegcen-
trum van de Vlaamse verenigingen. 
Deze dialoog beïnvloedde trouwens 
de besluiten van het Derde kongres 
van de Brusselse Vlamingen van 
maart 1986. 

Konsensus 
verbroken 

Overeenkomstig daarmee groeide 
een konsensus tussen de Vlaamse 
partijvoorzitters over een gezamen
lijke Vlaamse strategie: de Brusselse 
agglomeratie werd gekozen als in
valshoek voor de realisatie van de al
gemeen erkende Vlaamse basisbe
ginselen. 

Thans doorbreekt de voorzitter van 
de PVV, plots en ondoordacht, deze 
Vlaamse konsensus. Wat zij veron
derstelt is juist het tegenovergestelde 
van wat eensgezind werd besloten. In 
plaats van de agglomeratievorming te 
versterken en de 19 gemeenten te 
verzwakken, versterkt zij de gemeen
ten en zwakt zij de agglomeratie af tot 
een overbodig skelet. Eigenlijk wil zij 

de agglomeratie afschaffen, maar dit 
kan ze niet omwille van de grondwet
telijke bepalingen. 

Annemie Neyts heeft onloochen
baar gelijk wanneer ze zegt dat de 
agglomeratie mislukt is. Dit is echter 
geen argument. Het slecht beheer en 
het politiek misbruik van de agglome
ratie door de franstaligen, betekenen 
niet dat de struktuur slecht is. Enkele 
wijzigingen kunnen trouwens de 
struktuur verbeteren en de Vlaamse 
psychologische afkeer omdraaien: 
de naam veranderen in hoofdstede
lijke raad, de verkiezingsprocedure 
veranderen om de trukage van 71 te 
verhinderen, de overheveling van bij
komende bevoegdheidsmateries van 
de gemeenten naar de agglomeratie, 
zoals voorzien in de bestaande wet
geving, de taalgroepen en de kuituur-
kommissies bevoegd maken voor de 
kulturele en persoonsgebonden aan
gelegenheden,... 

In het VU-wetsvoorstel worden bo
vendien de bevoegdheden van de 
Brusselse executieve, konform de be
palingen van de agglomeratiewet, 
naar de agglomeratie overgebracht. 
In de centrale regering kan een Brus
selse executieve blijven bestaan, 
speciaal belast met de uitoefening 
van de voogdij en de eventuele ont
werpen van kadenwetten. 

De voorstellen van Neyts zijn on
zinnig. Een agglomeratieraad van 70 
leden en een kollege van 13 leden la
ten verkiezen en bestaan, alleen 
maar om de kultuurkommissies sa
men te stellen, is gewoonweg bela
chelijk. De Brusselse executieve uit
breiden tot 5 leden betekent dat er in 
de Belgische regering altijd minimum 

5 Brusselaars moeten zetelen. Wie 
kan dat verdedigen ? En de oprichting 
van parastatalen in Brussel zal zeker 
de eenvoud niet bevorderen, nog 
minder de doorzichtigheid. Om van 
de demokratie niet te spreken. 

Als klap op de vuurpijl wil Neyts de 
voogdijbevoegdheid over de zoge
naamde bi-kommunautaire en bi-
kulturele instellingen onder de hoede 
brengen van de Brusselse Execu
tieve. Dit is totaal onaanvaardbaar. 
Zij negeert trouwens het hevig protest 
van de Brusselse welzijnsraad en de 
Provinciale Welzijnskommissie Bra
bant tegen de huidige regeling, die 
reeds de twee Brusselse staatssekre-
tarissen betrekt bij de persoonsge
bonden materies. 

Enkele punten vertonen bovendien 
een verdachte gelijkenis met de 
Franstaligen eisen. Een uitgebreide 
Brusselse Executieve, zowel naar 
aantal als naar bevoegdheden, met 
parastatalen en zonder onderge
schikte hoofdstedelijke raad is een 
voorstel dat als het ware roept om zo 
vlug mogelijk de franstalige eis van 
het derde gewest te verwezenlijken 
door de oprichting van een dekretale 
gewestraad en het uittreden van de 
Brusselse Executieve uit de centrale 
regering. 

Thans heeft de regering beslist de 
aangepaste financiële verbintenissen 
te handhaven en bovendien o.m. de 
in Brussel geïnde erfenisrechten aan 
het Brussels gewest toe te kennen. 
Ook deze 2,5 miljard zullen de vele 
problemen niet oplossen, als niet 
voorafgaandelijk de struktuur van 
Brussel wordt aangepakt. Zelfs de re
gering zag dit in en stelde een her-
struktureringsplan als voorwaarde. 

Wij zijn het eens met Neyts: het plan 
de Donnea is waardeloos. Maar het 
plan Neyts is zo mogelijk nog erger. 
En toch is een nieuwe struktuur van 

Brussel dringend noodzakelijk. Het 
gaat inderdaad om veel meer dan om 
die fameuze 2,5 miljard per jaar. Het 

gaat om de toekomst van onze hoofd
stad en om het lot van de Vlaamse 
gemeenschap in Brussel. Het vrijge
ven van die 2,5 miljard erfenisrechten 
IS een cruciaal moment. Deze miljar
den zijn aantrekkelijk voor de fransta
ligen machthebbers in Brussel. Zij 
zijn het enige wapen waarover de 
Vlamingen beschikken om eindelijk 
een gunstig statuut af te dwingen. In
dien we dit wapen zo maar afgeven, 
dan komt er in lange tijd geen andere 
gelegenheid meer, zeker niet vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1888. Het is nu of nooit. 

Waarom deze 
kapitulatie? 

Voor een groot deel kan met de re
den lezen in de literatuur van Neyts, 
wanneer ze het PW-standpunt uit
eenzet over „het studiecentrum". De 
liberalen zijn duidelijk geen voorstan
ders van een verdere federalisering 
van het land. Zij ondergaan deze evo
lutie, tegen hun zin. 

Zij hechten blijkbaar meer belang 
aan de goede relaties met hun 
franstalige zusterpartij. Ridder Xavier 
FranQois de Donnea is hun meer 
waard dan een Vlaams akkoord of 
strategie. Zeker in Brussel, waar de 
eventuele schepenzetels toelachen, 
bij de gratie van de PRL, na de ge
meenteraadsverkiezingen. 

Maar er is meer. Wij kunnen ons 
niet van de indruk ontdoen dat Neyts 
(evenmin als J.L. Dehaene en Her
man Van Rompuy) de fameuze 
laatste avond en nacht van de onder
handelingen over de regeringsverkla
ring, meer gedacht heeft aan andere 
dingen dat aan een gegarandeerde 
Vlaamse gelijkwaardigheid in het 
Brussels herstruktureringsplan. 
Thans zit ze vast. De franstaligen on
derhandelaars hebben immers een 
goed geheugen. En de druk van de 
Donnea en Gol is helaas voor Neyts 
te groot. 

In de Brusselse openbare ziekenhuizen 

325 geneesheren, 
41 Nederlandstalig... 

Verleden week werd te Brussel de 50ste verjaar
dag gevierd van het universitaire OCMW-zieken-
huis St.-Pieter. De koningin woonde de plechtig
heid bij. Voor OCMW-raadslid Rudi Roosens (VU) 
een geschikte gelegenheid om hare majesteit en 
de Brusselse overheid op de scheve toestanden in 
de openbare ziekenhuizen van de hoofdstad te 
wijzen. 

sedert 1963 in de wet op het 
taalgebruik geschreven hoe het 
moet. Maar zo voegt Roosens er 
aan toe ,,de wet bleef dode let
ter"... 

Heel deze scheve toestand 
heeft natuurlijk iets te maken met 
de onwil om Nederlandstalige ge
neesheren aan te werven. 

Het OCMW-Brussel heeft op dit 
ogenblik 325 artsen in dienst, 
daarvan zijn er slechts 41 (12,6%) 

I N een brief aan de koningin 
herinnert ons raadslid aan 
het feit dat ,,deze wederrech

telijke toestanden reeds meer dan 
22 jaar duren en de Vlaamse Ge
meenschap zeer diep grieven". 

Als 
vreemdelingen... 

Roosens wijst tevens op de on
menselijke toestanden waarin 
elke hulpbehoevende zieke zich 
bevindt wanneer hij zich met kan 
verstaanbaar maken tegenover 
geneesheer en medisch perso
neel. ,,Onze Vlaamse mensen 
hebben nog al te vaak het gevoel 
vreemdelingen te zijn in de open
bare ziekenhuizen." 

De oplossing is nochtans zeer 
eenvoudig, zegt Roosens, er staat 

Dat hare majesteit de klacht niet tielemaal begrijpt is voor Rudi 
Roosens (rechts op de foto) niet zo'n drama. Als de Brusselse 
overheid maar handelt! 

Nedertandstalig. Van de genees
heren in opleiding tot specialist 
zijn er van de 209 slechts 40 (19 
%) Nederlandstalig. In het kinder
ziekenhuis Koningin Fabiola zijn 
er slechts 2 Nederlandstalige af
gestudeerde specialisten en in het 
Bordetziekenhuis zijn ervan de 53 
geneesheren slechts 2 Neder
landstalig. 

Met ons geld... 
Het Brusselse OCMW beweert 

dat het geen Nederlandstalige art
sen vindt.. De waarheid is dat 
nooit ernstig gezocht werd, zo 
heeft het OCMW sedert 1981 
geen enkele publieke oproep ge
daan en blijft het weigeren andere 
dan VUB en ULB-geneesheren 
aan te werven .. Tot slot is er nog 
het feit dat de Vlaamse Gemeen
schap ook financieel heeft bijge
dragen voor de bouw van de zie
kenhuizen. Een voorbeeld: het 
kinderziekenhuis Fabiola kostte 
1,2 miljard, daarbij kwam 432 mil
joen van de Vlaamse Gemeen
schap... 

De vraag is nu niet wat hare 
majesteit met de brief van Roo
sens zal doen, wel wat de Brussel
se overheid er mee aanvangt.,. 
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Zaterdag 13 dec. 
* BRT 1 - 16.00 
Gids voor een getrouwde man, film 
D BRT 1 - 18.10 
Rondomons 
D BRT 1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 19.05 
Boelcetje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
Jenny's oorlog, film 
D BRT 1 - 22.00 
Terloops 
n BRT 2 - 20.10 
Diamonds Awards festival, show 
D BRT 2 - 22.10 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 -15.00 
De kleine prinses, film 
D Ned. 1 -16.30 
Een reis door het labyrint, dok. 
D Ned. 1 -19.05 
Batllestar Galactica, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
The soundmix show, play-back 
D Ned. 1 -21.40 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 23.25 
Sterf niet voor je veertig bent, triller 
D Ned. 2-19.12 
Dit is Disney, strips 
D Ned. 2 - 20.05 
Zeskamp, prestaties 
D Ned. 2-21.05 
Murder she wrote, serie 
D Ned. 2-21.50 
Op zoek naar muziek... in Gouda 
D Ned. 2 - 23.25 
Marty, film 

Zondag 14 dec. 
D BRT1 -11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 14.15 
Luister met je ogen. Info 
D BRT 1 - 14.30 
Handel en wandel, Info 
D BRT 1 - 15.15 
Vriend en vijand, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.25 
60 + , seniorenprogramma 
D BRT 1 -17.15 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Adriaen Brouwer, serie 
D BRT1 -21.40 
Alleen al het idee, om te lachen 
D BRT 1 - 22.10 
Natasha, portret van een ballerina 
D BRT 2-15.00 
Sport extra 
n Ned. 1 - 16.25 
'n Dik uur Dick, praatshow 
D Ned. 1 -19.05 
Het geheim van de poppenspeler, 
serie 
D Ned. 1 - 20.00 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.25 
Wie kent Nederland?, kwIs 
D Ned. 1 -21.30 
Quo Vadis, serie 
D Ned. 1 - 23.05 
St. Elsewhere, serie 

De achtenswaardige profesoor Potts (Gary Cooper) wordt verliefd op 
het gangsterliefje Sugarpuss (Barbara Stanwyck) in ,,Ball of Fire". 

Dinsdag 16 dec. op Ned. 1, om 14u.30. 

film 

D Ned. 1 - 0.05 
KRO-schaaktweekamp 
D Ned. 2 - 20.10 
Jonge helden. Info 
D Ned. 2 - 20.47 
Lust for life!, show 
D Ned. 2-21.27 
De erfgenamen, dok. 
D Ned. 2 - 22.38 
Enrico IV, film 
D RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 15 dec. 
n BRT 1 - 18.10 
Merlina, serie 
D BRT 1 - 20.10 
En wat doen we als het regent?, 
nieuwe serie 
D BRT1 -21.05 
Wikken en wegen. Info 
D BRT1 -21.45 
Kwarteeuw kleinkunst, laatste afl. 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT 2 - 20.20 
Extra time 
D BRT 2-21.40 
De filozofie van het geld, gesprek 
D Ned. 1 -14.30 
Howard's way, serie 
D Ned. 1 -15.20 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 -17.52 
De smurfen, strip 
D Ned. 1 -19.00 
De Snorkels, strip 
D Ned. 1 -19.25 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 't maar!, kwis 
D Ned. 1 -21.15 
Drie vrouwen, praatshow 
D Ned. 1 - 22.45 
Teder is de nacht, serie 
D Ned. 2 - 20.20 
Kijk TV, info 
D Ned. 2 - 20.50 
Derrick, serie 
D Ned. 2-21.50 
Kerstfeest met Berdien, koncert 

Dinsdag 16 dec. 
D BRT 1 - 18.10 
Dagboek van een klown, serie 
D BRT 1 - 18.35 
De Edison tweeling, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Klootschieten, dok. 
D BRT 1 - 19.10 
Zoekwerk, info 
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D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 -21.00 
Bidden om te genezen, dok. 

Vlaams-nationale Omroep-
htlng 

D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT 2 - 20.25 
The Muppet show, serie 
D BRT 2 - 20.50 
Argus, praatshow 
D BRT 2 - 22.00 
Franz Liszt, klassiek 
D Ned. 1 -14.30 
Ball of fire, film 
n Ned. 1 - 20.28 
In de hoofdrol, praatshow 
D Ned. 1 -21.25 
Avro's televizier 
D Ned. 1 - 22.05 
Sportman van het jaar, show 
dium, klassiek 
D Ned. 1 - 0.00 
Ontdek je plekje, Middelburg 
D Ned. 2-19.12 
De familie Wijntak, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Moordkuil, televisie ter diskussie 
D Ned. 2 - 20.20 
Rok en rol, dok. 
D Ned. 2-21.00 
Panoramiek, info 
D Ned. 2-21.30 
In de ban van de revolutie, serie 

Woens. 17 dec. 
D BRT 1 -18.10 
Zeppelin 
D BRT 1 - 18.35 
Dirk van Haveskerke, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Het bad, strip 
D BRT 1 - 20.10 
Op zoek naar... sukses, satire 
D BRT1 -21.00 
In al mijn boeken zit een wurm, na
tuurdok. 
D BRT 1 -21.30 
Eiland, kunstinfo 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 -19.25 
Oshin, serie 
D BRT 2 - 20.20 
Niagara, film 
D BRT 2-21.45 
Jef Van Hoof, koormuziek 
D Ned. 1 -15.50 
New Wilderness, natuurserie 

D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 
• Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 -19.00 
Countdown, show 
D Ned. 1 - 20.33 
Villa Valuta, show 
D Ned. 1 -21.25 
Verona, satire 
D Ned. 1 -21.50 
Nieuwslijn, Info 
D Ned. 1 - 22.25 
Miami Vice, serie 
n Ned. 1 - 23.10 
Hitchhiker, serie 
D Ned. 1 - 23.35 
Drie kletskousen, 
D Ned. 2 - 20.00 
Wie, wat, waar en hoe laat?, info 
D Ned. 2 - 20.20 
U bent mijn moeder, film 

Donderd. 18 dec. 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger lager, kaartspel 
D BRT 1 -21.00 
Panorama, info 
D BRT1 -21.50 
Hotel, serie 
n BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.45 
Het slot, opera van André Laporte 
naar Franz Kafka 
D Ned. 1 -15.30 
De koralen wereld, dok. 
D Ned. 1 -16.00 
Daktari, serie 
D Ned. 1 -19.00 
Familie Robinson, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Spelregel, kwis 
D Ned. 2-19.12 
De Muppetshow 
D Ned. 2 -19.45 
Gerard Joling in Griekenland, show 
D Ned. 2 - 20.15 
Er is meer tussen hemel en aarde, 
info 
D Ned. 2-21.00 
Moeder Teresa, portret 

Vrijdag 19 dec. 
D BRT 1 - 18.05 
Dagboek van een klown, serie 
a BRT 1 - 18.45 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.15 
De sterrenkrijg, film 
D BRT 1 - 22.20 
Premiere, filminfo 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-19.25 
Oshin, serie 
D BRT 2 - 20.25 
De koele krijger, serie 
D BRT 2 - 20.55 
Europese kuituren. Het f^oorse 
Spanje 
D BRT 2-21.55 
Parlando ma non troppo 
D Ned. 1 -14.30 
Sons and daughters, serie 
D Ned. 1 -19.25 
Dierenmanieren, dok. 
D Ned. 1 - 20.28 
Dossier Verhulst, serie 
D Ned. 1 -21.25 
Onze ouwe, serie 
D Ned. 2 - 20.05 
De hoogste versnelling, over auto's 
D Ned. 2-21.25 
De gevangene, TV-spel 
n Ned. 2 - 22.45 
Sommige babies gaan dood, dok. 
D Ned. 2 - 23.46 
Body Heat, film 

per dag 

Zaterdag 13 dec. 
A Guide for a married Man 

Amerik. komische film van Gene 
Kelly uit 1967. Paul Manning, een 
knappe veertiger, wordt op slag ver
liefd op zijn buurvrouw. Zijn vriend 
Ed, een vrouwenversierder, vertelt 
hem hoe hl) een slippertje kan maken 
zonder dat zijn vrouw er iets van 
merkt...(BRT 1, om 16u.) 

Zondag 14 dec. 
Enrico IV 

Ital. film uit 1984 met ca . Marcello 
Mastrolannl en Claudia Cardinai'e. De 
aristokraat Enrico leeft, na een val 
van een paard, al 20 jaar In de waan 
dat hij keizer Hendrik IV Is. De familie 
laat hem in die waan en laat zijn 
kasteen bewonen door werkloze ak-
teurs... (Ned. 2, om 22u.38) 

l\/laandag 15 dec. 
Le vlei! homme et l'enfant 

Franse film uit 1966 met o.a. Mi
chel Simon en Luce Fabiole. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog heeft een 
joodse familie het erg moeilijk In 
Frankrijk. Daarom vertrouwen zij hun 
8-jarig zoontje toe aan een bejaard 
echtpaar. (TF 1, om 20u.35) 

Dinsdag 16 dec. 
Bal! of Fire 

Acht professoren stellen een bar-
goens woordenboek samen. Tijdens 
zijn studiebezoek aan de volkswijken 
ontmoet A. Bertram Potts (Gary Coo
per) de danseres Sugarpuss O'Shea 
(Barbara Stanwyck) die het dieven-
taaltje behoorlijk onder de knie 
heeft... (Ned. 1, om 14u.30) 

Woensd. 17 dec. 
Niagara 

Marilyn Monroe en Joseph Cotton 
spelen de hoofdrollen In deze ,,film 
noir" van Henry Hathaway ult 1953. 
Zij brengen hun wittebroodweken 
door In een vakantiekamp in de buurt 
van de Niagara-watervallen. Zij ma
ken er kennis met een ander echt
paar. (TV 2, om 20U.20) 

Donderd. 18 dec. 
Flic OU Voyou 

Franse politiefilm uit 1979 met o.a. 
Jean-Paul Belmondo en Marie Lafo-
ret. Kommissarls Bertrand werd In 
Nice vermoord. Daarom wordt een 
beroep gedaan op kommissarls Sta
nislas Borowltz van de speciale bri
gade. (RTBF 1, om 20u.20) 

Vrijdag 19 dec. 
star Wars 

Amerik. SF-flIm uit 1977 met o.a. 
Harrison Ford en Alec Guinness. Het 
heelal wordt beheerst door ,,Death 
Star", een geweldig rulmtesctilp dat 
uitgerust Is met een allesvernletl-
gende straal. (BRT 1, om 20u.15). 
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Zondag ontving 
Gaston Durnez de 
André Demedts-
prijs. De laudatio 
voor de gevierde 
werd gelezen door 
Jozef Deleu, van 
Ons Erfdeel. 

^ ^ _ ^ _ De feestrede-
^ ^ • ^ « ^ naar heeft van het 

^ ^ ^ ^ J hem geboden po-
^ ^ J ^ ^ ^ ' dium gebruik ge-
^ ^ ^ ^ ^ ^ maakt om naast de 

• ^ ^ ^ k huldiging een kriti-
^ ^ ^ sche maar uiterst 
^ ^ ^ ^ P boeiende lezing te 

^ ^ ^ ^ houden. Ik denk 
dat Durnez met die speech meer te
vreden moet zijn dan met de klassie
ke lofbetuigingen die men bij 
dergelijke ge°beurtenissen pleegt af 
te steken. Durnez is iemand die 
reeds meer dan veertig jaar vlijtig-
aard speelt in de taaltuin der Neder
landen. 

Wat groeit er in mijn hof, Jozef? 
Deleu deelt het terrein in drie per

celen. 1. De kritische aandacht voor 
ons eigen verleden; 2. De onaange
pastheid van flaminganten en het cy
nisme van de flandrokraten. 3. De 
verloedering van de woordkultuuren 
de lamentabele toestand van ons 
Nederlands. Nu zijn dit drie kolfjes 
naar Jozefs hand. Hij die de Vlaam
se beweging door en door kent, die 
sinds jaren hoogstaand kuituurwerk 
doet, hij die alle deuren vrijmoedig 
binnenstapt, hij die iedereen onom
wonden zijn mening zegt, hij die 
thuisspeelt in het hele Nederland. 
Geen pleinvrees kent. Jozef Deleu 
kan met kennis van zaken spreken. 
Moét dan ook spreken. Te Kortrijk 
deed hij dat, zijn toespraak is een 
stapsteen. Over ons verleden zegt 
Deleu dat wanneer kleine volkeren 
met grote tafelen, de kleine steeds 
de rekening betalen... 

Over het onaangepaste flamingan
tisme weet Deleu dat hij oneerbied
waardige vragen moet stellen en 
doet dat dan ook. 

Vlaanderen 
Deleu 

Eens waren Antwerpen en 
Diksmuide inspirerende bijeen
komsten, thans zijn het voor de 
meeste jonge Vlamingen vreemde 
vertoningen geworden. ,,De Vlaam
se beweging lijdt aan,,onaangepast
heid en wereldvreemdheid" zegt 
Deleu. Daartegenover staan zij die 
Vlaanderen steeds meer en meer 
Flanders gaan noemen en als koop
waar aanbieden, als een hapklaar 
produkt. Deze tegenstelling wordt 
met de dag groter, vindt Deleu, en 
het is dan ook betreurenswaardig 
dat binnen onze gemeenschap hier
over niet al lang een groot en vinnig 
debat op gang Is gekomen. De twee 
snelheden in België? Nee, zegt De
leu, twee snelheden in Vlaanderen. 
De technologisch-ekonomische en 
de sociaal-kulturele. Voor de eerste 
alles, voor de tweede de kruimels 
van de tafel... 

Wat reeds eerder werd gefluisterd 
wordt door Deleu luidop gezegd: dat 
de door sommige politici verspreide 
leuze dat wat wij zelf doen, beter 
doen niet tegen ernstige evaluatie 
bestand blijkt te zijn... 

Het derde perceel noemt Deleu de 
debielisering van de Westerse kui
tuur. Eén cijfer: 56 % van de Vlamin
gen bekennen nooit een boek te 
lezen. Deleu zet daar tegenover het 
belang van de openbare biblioteek. 
Citeert hoe onze scholieren en stu
denten ontoereikend tot slecht Ne
derlands leren, spreken en 
schrijven. De herwaardering van het 
moedertaalonderwijs dringt zich op. 
Daarbij moet het onderwijs naar de 
eigen gemeenschap overgeheveld 
worden. ,,Als wij verleren helder te 
spreken en helder te schrijven, heb
ben wij ai lang verleerd zindelijk te 
denken." Dit zijn de woorden van 
een flamingant die begaan is met on
ze intellektuele mondigheid, vrij
moedigheid en zelfstandigheid. Niet 
van een flandrokraat. Die praat (de) 
digitaal. • 
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Zoals elke stad met een groot verleden en een 
grote kuituur heeft Antwerpen ook een rijke kafeekul-
tuur. Die daarenboven springlevend is. Wiet het Ant
werps ,,Groot Kroegenboek" gelezen heeft, weet al 
veel en beseft de ontoereikbaarheid van een ru
briekje om in het Sinjoorse herbergbestand enig vol-
ligheid ambiërend inzicht te geven. 

A LS oudste nog bestaand 
(alweer getransformeer

de) Antwerps kafee geldt 
de ,,Quinten Matsijs", alias ,,Het 
Gulick", dat uit het begin van de 
gouden eeuw van de Schel-
destad, de 16de dus, moet stam
men. Veel is legende rond dit 
huis (op de hoek van de IVIori-
aanstraat), maar De Koninck is er 
taplekker en het aloude ,,ton-
spe i " wordt er door kenners in 
ere gehouden. Ook in ,,Den En
ge l " aan de Grote Markt, waar 
het zelden nacht is. Op diezelfde 
historische Markt, maar daar 
heet het al Guldenkamersstraat, 
staat links naast het stadhuis 
,,Het Tafeltje Rond", waar het al
tijd vol is. 

Van een ronde tafel gespro
ken, die staat in het luxueuzere 
,,Rubenshof" aan de Groen
plaats (het oude kerkhof van de 
katedraal). Aan die memorabele 
tafel vergaderden niet alleen re-
dakteurs van 't Pallieterke, maar 
werd door Adriaan De Roover en 
Paul Devree ook het tijdschrift 
,,De Tafelronde" opgericht, dat 
in de 50-er en 60-er jaren mede 
het landschap van de Vlaamse 
avant-garde bepaalde. Dat ge

beurde ook in de ,,Gard Sivik", 
waar het gelijknamige tijdschrift 
het levenslicht zag (met o.a. Paul 
Snoek en Hugues C. Pernath). 
De naam stamt uit het feit dat een 
Duitse Zeppelin bij een nachte
lijke aanval op Antwerpen een 
bom op de Stadswaag depo
neerde, waarbij een ,,garde civi-
que" , uiteraard helfhaftig, om het 
leven kwam (een pikturaal blijk
baar aangrijpend tafereel dat in 
vele folkloristische prenten ver
eeuwigd werd). 

De overigens vrij geslaagde 
herwaardering van de oude 
stadskern heeft het leven gege
ven aan een aanzienlijk aantal 
nieuwe drankgelegenheden. 

Wat daarbij opvalt is de verras
sende naamgeving: origineel, lu
diek, banaal... noem het zelf 
maar. Tot slot enkele lukrake 
voorbeelden: Het onschuldig 
schaep, De volle maan, Het elfde 
gebod, De ware Jakob, De groote 
witte arend, Het vermoeid model. 
De berenbak. Het swart schaep. 
De glattigen dorpel, Den schrae-
len troost, enz. Er bestaat nog 
veel moois op onze aarde. 

^eeifteienm 
,,Misschien is 't goed te sterven in de herfst", 

dichtte Gaston Burssens. Zevenentwintig WIJ-lezers 
vonden en stuurden ons de juiste oplossing van onze 
153ste opgave. 

Katrin Termonia, die langsheen de Britse lei 38 te 
2.000 Antwerpen woont, ontvangt binnenkort enkele 
prachtige boeken kado. Zij werd eruit geloot. 

H ET gedicht van deze 
week richt zich, in zijn ti
tel, rechtstreeks tot één 

groep mensen. Aan U om uit te 
zoeken hoe deze titel precies 
luidt en wie dit gedicht schreef. 

Gerijpt, gekneusd en gansch ge
schonden, 
sta ik aan 't einde van den nacht. 
Ik heb den gordel riem ontbonden 
en wacht. 

Wellicht dat iemand mij bevrijde 
uit lafheid en uit heugenis. 
Ik ben gansch ijl. Ik kan ver
beiden 
wat komt, wat was, wat is. 

Geen vreugde werd aan mij ge
boren, 
geen l<racht schoot uit mijn zaad 
omhoog. 
Ik ben verspild en gansch ver
loren. 

ik leefde en ik loog. 

Gij die mij zaagt langsheen u 
schrijden 
en wist niet wat aan mij gebrak, 
ik stond, een boog gespannen 
aan uw zijde: 
Ik brak. 

Zegen mijn voorbeeld en mij 
razen, 
mijn angst, mijn luister en mijn 
nood. 
Want uit het licht van ons, de 
dwazen, 
groeit uwe schaduw groot. 

Indien U de oplossing meent te 
kennen, aarzel dan niet om uw 
antwoord vóór maandagavond 22 
december op de bus te doen: 

WIJ, „Meespe len (155) " , Barri-
kadenplein 12, 1.000 Brussel . 

HEttiLjeti&etiP /S H£T / 
£K 15 eeen eao ^ oe STAAT 
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^ ^ 
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HtT OOü VeAU£Z£M ! 

ue Di/iGEii wam^ eeKocnr 
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Genreschilderijen hebben als kunstvorm niet 
steeds een hoogwaardige reputatie. Men verwijt de 
nochtans vaak uitzonderlijk bekwame meesters nog 
al eens anekdotisme, gebrek aan inspiratie, mo
dieusheid, materialisme... Kortom, het zielloos am
bachtelijke zou primeren op het artistieke. Dit is 
geenszins altijd het geval, integendeel. 

aarvan kan men zich 
van nu af tot 8 maart 
gaan overtuigen in de 

tentoonstelling ,,Joachim Beuc-
kelaer. Het markt- en keukenstuk 
in de Nederlanden 1550-1650", 
in het Museum voor Schone 
Kunsten van Gent (Citadelpark). 
De tentoonstelling is het resultaat 
van twee jaar opzoekingswerk 
naar aanleiding van de ontdek
king van vier onbekende mee
sterwerken van Joachim Beucke-
laer (1530-1573), de Antwerpse 
meester van het genre van keu
kens en markten. 

Joachim B. die leefde in de 
grootste ekonomische en kultu-
rele bloeiperiode die zijn va
derstad ooit kende, werd daar op 
30-jarige leeftijd Meester in de 
St.-Lukasgilde en verwierf faam 
met religieuze werken en vooral 
met zijn stillevens, waardoor hij 
nog steeds erkend wordt als de 
grondlegger van de Vlaamse en 
Hollandse stillevenkunst van de 
17de eeuw. De kunstenaar is te 
Gent vertegenwoordigd met 10 
eigenhandige werken, een 5-tal 
aan hem toegeschreven doeken 
en de enige autentieke van hem 
bewaard gebleven tekening. 

Het publiek kan op de mer

kwaardige tentoonstelling niet al
leen kennis maken met het oeu
vre van een talent die misschien 
wat te lang in de schaduw van co
ryfeeën als Rubens, Van Dyck en 
Jordaens, maar krijgt ook voor 
het eerst de gelegenheid een ver
zameling van 52 representatieve 
markt- en keukentaferelen te be-
woneren en te vergelijken. Een 
vergelijking die trouwens in het 
voordeel van allen uitvalt: Van 
Utrecht, Van Kessel, Van Ryck, 
Van Valckenborg, Ykens, San-
drart, Snijders en Pieter Aertsen. 

Nu reeds wordt door kunst
historische insiders gesteld dat 
nu al deze keukens en markten 
voor het eerst in één gebouw zijn 
samengebracht, er een belan
grijke wetenschappelijke kon-
frontatie mag verwacht worden 
vanwege liefhebbers en kenners, 
zowel over technische en stylisti-
sche aspeken als over de soms 
moeilijk precies te duiden, vaak 
erotisch-moralizerende inhoud. 
Alleszins zijn de bij elkaar ge
brachte werken door hun onder
werp en schilderkundige kwalitei
ten moeiteloos toegankelijk voor 
een breed publiek, wat voor het 
Gentse tentoonstellingsbeleld 
niet altijd even evident is. 
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Krijgt Vlaanderen een stripmaandblad? 

Het stripverhaal 
in Vlaanderen 

Het stripverhaal ons aanvankelijk afgeraden want 
niet pedagogiscti is thans stof tot studie geworden. 

Het onschuldige ..nriannekensblad" van onze kin
derjaren is uitgegroeid tot een heuse industrie. Twee 
Vlaamse tijdschriften hebben er een dossier aan 
gewijd. 

Wij lazen ze kritisch... 

VOOR het september-
oktobernummer van het 
tijdschrift „Vlaanderen" 

heeft Karel De Decker een dos
sier samengesteld over het Strip
verhaal in Vlaanderen. De Dec
ker heeft daarvoor beroep ge
daan op een aantal min of meer 
bekende kritikasters. Het resul
taat is echter weinig verhelde
rend. Zo wordt het dossier geo
pend mt een lange inleiding van 
de hand van stripkenner Kris De 
Saeger, die een historisch over
zicht wil geven van het stripge-
beuren in onze contreien maar 
daarin slechts oppervlakkig ge
gevens opsomt. 

Het op een rijtje zetten van na
men en titels in kronoligische 
volgorde kon men nog aanvaar
den in de jaren zestig en zeventig 
toen de Vlaamse stripgeschiede-
nis nog moest geschreven wor
den, maar Is anno '86 lang nier 
meer nodig. Te meer daar heel 
wat tijdschriften en losse publika-
ties reeds een vollediger zoniet 
diepgaander beeld ophingen van 
de Vlaamse strip. Die indruk van 
oppervlakigheid wordt nog bena
drukt in de twee volgende (kleine) 
artikels geschreven door Karel 
De Decker zelf. 

Georges 
Van Raemdonck 

De Decker is beslist onze beste 
kartoenkenner en -specialist, een 
pionier in zijn vak die vaak baan
brekend werk leverde inzake kar-
toenkritiek maar dat laatste 
weegt nogal zwaar door in zijn 
korte huldeblijk aan Georges Van 
Raemdonck, geëerd artist die 
naas kartoens ook enkele 
belangrijke en indrukwekkende 
stripreeksen tekende. 

Juist over dit laatste aspekt 
blijft de tekst van De Decker in 
gebreke, die slechts twee titels 
van de drie stripverhalen van Van 
Raemdonck opsomt en daar ver
der de lezer mee in het onge
wisse laat Waarom juist Van 
Raemdonck zo belangrijk en in
drukwekkend was als stripauteur 
wordt hier met uit de doeken ge
daan Bovendien had De Decker 
kunnen verwijzen naar de (Ne
derlandse) studie van Koojman 
en Stovelaar die m 1977 reeds 
een verdiende hulde bracht aan 
Van Raemdonck! 

De tweede (eveneens korte) 
tekst van De Decker handelt over 
een godvergeten stripje ooit eens 
door willy Vandersteen, in sa
menwerking met Eugeen Van 
den Broeck en Pol Heyns, ge
pleegd in het jaar 1947 voor ,,Het 
Nieuwsblad". Op zich is deze 
tekst misschien nog de meest 

waardevolle uit het hele dossier. 
De geschiedenis van het 
Vlaamse beeldverhaal heeft bibli
ografisch gezien het terrein goed 
afgebakend, maar late ontdekkin
gen zoals deze strip zijn inder
daad nog steeds mogelijk. Zeer 
toevallig ontdekten we onlangs 
nog een stripbewerking van Rei-
naert de Vos, als het ware de de-
buutstrip van Ray Goossens (de 
man achter de TV-kikker Plons) 
die in 1942 verscheen in ,,Het 
Vlaamsche Land". Of dat echter 
een wereldschokkende vondst is, 
blijft net zoals de anonieme strip 
uit ,,Het Nieuwsblad" zeer de 
vraag! 

Oplagecijfers 
Volgt dan een lang artikel van 

Peter Donck, ,,Architektuur en 
stripverhaal" getiteld, dat we 
zeer mogelijk niet goed begrepen 
hebben, omdat het teveel ele
menten wil verwerken maar bitter 
weinig ruimte laat aan de strip in 
Vlaanderen en zelfs het onder
werp architektuur schier onbena-
derd laat. Doncks tekst staat bol 
van vooringenomenheid. 

Zo slaat hij een blunder van for
maat wanneer hij beweert dat su
perkaskraker Vandersteen heel 
hoog scoort op de verkooplijsten 
met Nero en Jommeke als trouwe 
vazallen. Wat betekent dat? Hoe 
hoog lopen die cijfers op de ver
kooplijsten? Uiteraard laten uit
gevers in Vlaanderen zelfde ver
koopcijfers los (dit in tegenstel
ling met fransbelgische uitge
vers) maar uit betrouwbare bron
nen kunnen we opmaken dat een 
Suske en Wiske-album een 
oplage kent van over de 400.000 
exemplaren (eerste druk). Dat wil 
zeggen dat Suske en Wiske daar
mee Vlaanderen én Nederland 
bestrijken, daar waar ,,Jom
meke" van Jef Nys (en met Nijs 
zoals herhaaldelijk geschreven) 
voor Vlaanderen alleen een 
oplage kent per album van om en 
bij de 300.000! Wie is dan ,,num
ber one in Flanders"? En wat 
Nero betreft, moet het ons van 
het hart dat deze reeks, die thans 
kwalitatief zelden het peil haalt 
van pakweg de eerste vijftig al
bums, zelfs met meer in de buurt 
van 50.000 exeplaren per album 
komt daar waar ,,De Rode Rid
der" (van Karel Biddeloo) in 
zwart/wit 120.000 exemplaren 
haalde en nu in kleurenuitvoering 
(dus duurder) makkelijk 80.000 
exemplaren per album haalt! Dat 
zijn tenminste konkrete gege
vens en niet zomaar beschouwin
gen die steunen op van horen 
zeggen... We zouden nog meer 
elementen kunnen aanhalen om 
Donck op de vingers te tikken 

ware het niet dat het artikel van 
Roger Schoemans (van ,,Het 
Nieuwsblad") met zijn bijdrage 
,,Het Stripverhaal: geen krante-
vulsel" de kwalijke indruk van dit 
onevenwichtig dossier eventjes 
wegdrukt. Terecht spreekt hij die 
de funktie, het belang en de im
pact van de strip t.o.v. de krante
lezer onder de loepe neemt, over 
de evolutie van de Vlaamse strip. 
Door de zo specifieke vormge
ving (die pas in de jaren vijftig 
vastgelegd werd) van de 
Vlaamse krantestrip is deze ver
schijningsvorm ergens ook vast
geroest in zijn kenmerken. 
Schoemans heeft gelijk wanneer 
hij de hoop uitdrukt dat die kran
testrip onder diverse (buiten
landse) impulsen best zou evolu
eren naar het huidige publiek toe, 
in plaats van op zijn niveau te 
stagneren. Hoewel er kan gedis-
kussieerd worden over de frap
pante stellingname van Schoe
mans, herinnert zijn bijdrage ons 
aan de uitroep van de zeer door
dachte Rik Clément (stripauteur 
én hoofdredakteur van ,,Zon
dagsblad") die tabula rasa 
maakte van onze kartoenisten 
wanneer hij die vergeleek met 
buitenlanders. Stof tot diskussie 
dus, die in de daaropvolgende ar
tikels jammer genoeg niet meer 
aan bod komt. De bijdrage van 
Patrick Van Gompel over ,,strip-
joernalistiek" is zelfs een potsier
lijke opsomming van alle 
Vlaamse stripkritikasters, die o.i. 
slechts benadrukt hoe banaal en 
stiefmoederlijk de Vlaamse strip 
door deze lui wordt aangepakt. 

Onbegrijpelijk is ook het artikel 
van Peter Nieuwendijk die de 
vraag stelt hoe Nederland de 
Vlaamse strip ondergaat of waar
deert. Zelden hebben we zovele 
cliché's en holle woorden in één 
tekst sèmen weergevonden. Een 
antwoord op zijn vraag blijft Nieu
wendijk echter schuldig temeer 
dat wij de indruk hebben dat hij 
het verschil tussen de Zuidneder-
landse en de Noordnederlandse 
strip niet kan onderscheiden! 

Al bij al is dit dossier erg sum
mier gehouden en van een echte 
benadering van het stripfeno-

meen in Vlaanderen is nauwelijks 
sprake. Jammer, want aan de 
hand van ernstige gegevens — 
en die ontbreken heus niet — had 
men een boeiende materie kun
nen samenbrengen. Hier krijgt de 
lezer geen inzicht over het wezen 
van de strip noch over de stripuit-
gevers (die het fenomeen dan 
toch moeten verspreiden). 

Vlaams stripblad? 
Als we de jongste geruchten wil
len geloven — en dat doen we 
graag — staan er momenteel bij 
drie uitgevers (Loempia, De Stan
daard en De Gulden Engel) even
veel projekten op stapel om een 
Vlaams stripmaandblad uit te 
geven. 

Er staat dus wel degelijk iets te 
gebeuren op het Vlaams strip-
front. Dat wil zeggen dus ook 
zeggen dat er blijkbaar een be
hoefte bestaat bij het publiek of 
dat er overschot van aanbod is bij 
de (nieuwe) tekenaars. Het feno
meen staat niet stil, temeer daar 
het zich nu ook op internationale 
schaal doet gelden (denk bvb aan 
de internationale venwikkelingen 
ivm de uitgeverij Dupuis) en juist 
die konfrontatie met het buiten
land wordt in dit Vlaanderendos-
sier niet aangeraakt. 

Uit een heel ander hout gesne
den is het dossier strips in tijd
schrift ,,Communicatie" gesne
den. Hier wordt op universitairkri-
tisch niveau aandacht geschon
ken aan de taal en het kader van 
de strip. De auteurs, Eddy Hen-
drix en Pascal Lefèvre, doen dat 
met kennis van zaken maar hun 
benadering is specialistenvoer. 
Toch blijkt uit deze twee niette
min boeiende artikels dat ook in 
Vlaanderen het stripfenomeen 
aan zulke analyse niet kan voor
bijgaan. Zoals bij elke uitdruk
kingsmiddel kan men de strip als 
een populair of artistiek ver
schijnsel benaderen. Enkel het 
stripdossier in ,,Communicatie" 
haalt hierzij zijn slag tuis maar of 
dit het publiek zal interesseren la
ten we hier in het midden. De 
Vlaamse stripfan hij leze voort... 

DDL 

— Vlaanderen, nr 4, september-
oktober 1986, 250 fr., bestellen via 
overschrijving op rek. nr. 712-
1102147-19 t.n.v. CVKV p/a Linden-
iaan 18, 8880 Tieit. 
— Communicatie, tijdschrift voor 
IMassamedia en Cultuur nr 1,1986, 
150 fr., betalen op rek. nr. 431-
0370171-86 van het Centrum voor 
Communicatie, KUL, E. Van 
Evenstr. 2A, 3000 Leuven. 

KimstBi 
Mens en Religie 
W%E werkgroep ,,Mens en Religie" 
" is een initiatief van de St.-Lukas-
stichting te Brussel (in en rond het ge
kende St.-Lukas) en organiseert boei
ende kontakten en diskussies waarbij 
hedendaagse levensbeschouwelijke, 
wijsgerige en religieuze tema's ter 
sprake komen. 

Twee lezingen liepen reeds. Voor 
dinsdag 13 januari staat een lezing 
door KUL-prof. Jaak Billiet op het pro
gramma over Verzuiling en plura
lisme in het Vlaanderen van Mor
gen. De lezing begint om 19u.30 en 
loopt tot 22u. 

Andere lezingen zijn: Kunst en 
religie (17 febr.). Wat motiveert 
mensen om bij een sekte aan te 
sluiten? (^Q maart) en Het nieuwe 
mensbeeld (2 april). Wie meer wil 
weten richt zich tot Emiel Pil, Palei-
zenstraat 70 te 1210 Brussel 
(02/218.71.19). 

Waarheen? 
• N de reeks Hard op de tong die 
• doorgaat in de Brusselse Beurs
schouwburg is het dit keer de beurt 
aan Kris Vandenbroeke. In zijn le
zing zal de historicus (en VU-
partijbestuurslid) proberen de vragen 
te beantwoorden Waarheen met 
Vlaanderen? en Weten wat we 
willen of willen wat we weten ?. 

De reeks lezingen worden telkens 
gekoppeld aan het artistiek werk van 
een kunstenaar, dit keer Jef Geys. 
De lezing en de vernissage worden 
aan mekaar gepraat en gemodereerd 
door Gui Polspoel. Op dinsdag 16 
december om 20u.30 in de Beurs
schouwburg. 

Timmermans 
^ E R herinnering aan de hon-
• derdste verjaardag van de 

geboorte van Felix Timmermans leest 
sedert een paar weken Heins Rüh-
mann in de Beierse kerk van Starn-
berg een Duitse vertaling van ,,Het 
kindeke Jezus in Vlaanderen" voor 
Het is een uitzending, verzorgd door 
de Norddeutsche Rundfunk (NDR) op 
zondagavond rond 22u. 

Het gelijknamige boek wordt door 
het INSEL-Verlag opnieuw uitgege
ven, om dezelfde reden. Felix Tim
mermans heeft in Duitsland altijd gre
tig gehoor gevonden. Het is hem trou
wens slecht bekomen... 

Het IS wel merkwaardig dat op deze 
heroplevende Duitse belangstelling 
hier te lande nog niemand enige aan
dacht gevestigd heeft. 

Ons ooit afgeraden als "niet pedagogisch verantwoord" is het stripverhaal thans een ernstig siudieobjekt 
geworden... 
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Ten toon 
TOT 23 december loopt m het Cen

tre Rops aan de Brialmont-
straat te Brussel (Kruidtuin) een ten 
toonstelling met werk van Chris 
Fontijn De schilderijen van Fontijn 
zijn neo-surrealistisch maar daar 
waar deze stroming doorgaans het 
vrouwelijk naakt uitbeeldt is nu de 
man het centrale tema Alle dagen te 
kijk van 15 tot 18u Zondag ook van 
11 tot 13u 

In galerie S & H de Buck m de 
Zuid-Stationsstraat 25-27 te Gent is 
werk te bekijken van kunstschilder 
Bartel Ritzen De tentoonstelling 
loopt tot 28 december en is open op 
woens-, donder-, vrij- en zaterdag, tel
kens van 15 tot 18u Zondag van 10 
tot 12u Op afspraak 091/25 10 81 

BIJ kunstgalerij E Kettner aan de 
Frankrijklei 20 te Antwerpen loopt van 
15 tot en met 31 januan een ten
toonstelling met werk van de Bra
bantse kunstschilder Mare Gysels 
Openingsuren maandag tot vrijdag 
van 9u 30 tot 18u 30, zaterdag van 9 
tot IBu Zondag gesloten 

In het Voor-U-kantoor op het Van 
Landeghemplein te Willebroek stelt 
tot 31 januari Lucas Meersman zijn 
achterglasschilderingen ten toon Te 
bekijken van maandag tot vrijdag tus
sen 8 en 12u en van 13 tot 16u Op 
zaterdag van 15 tot 19u , dan is de 
kunstenaar aanwezig 

IN tegenstelling met het Ameri
kaanse toonaangevende , Va
riety" dat De naam van de roos 

van Jean-Jacques Annaud een spij
tige en middelmatige versie van de 
bestseller van Umberto Eco noemde 
beweren wij dat het om een goede 
film gaat Lezers echters die de le
zing van het boek minder dan een 
jaar achter de kiezen hebben gelieve 
zich te onthouden Niet lezers die na 
het zien en goed bevinden van de film 
toch het boek zouden gaan lezen ko 
men eveneens bedrogen uit Want 
boek en film is een verschillend me 
dium Plaatst Eco in het boek tekens 
en signalen langs de weg die men 
met een zeker intellektueel genoegen 
mee kan ontdekken, de film geeft ze 
zomaar prijs De aanwijzingen zijn er 
en als men goed kijkt, ontdekt men ze 
ook Alhoewel, en dat moet ons van 
het hart, de film wat langs de donkere 
kant IS Het verhaal is, zoals kritici 
reeds herhaaldelijk schreven, want 
iedereen wou zijn woordje meepraten 
over dit boek, een goedgemaakte 
Holmes in de tijd van de Inquisitie De 
Engelse Franciscaner Sean Cannery, 
die hier een schitterende vertolking 
neerlegt, en zijn novice Christian Sla
ter (die blijkbaar met opzet hennnert 
aan de mooie Franciscus uit Brother 
Sun and Sister Moon van Franco Zef-
ferelli) arriveren in een Italiaanse ab
dij voor een konklaaf waar de toe
komstige weg van de kerk zal worden 
uitgestippeld Connery ontdekt al 
gauw een pas gedolven graf en als hij 
hierover vragen gaat stellen, lijkt hij 
wel een dodelijk mechanisme op 
gang te hebben gebracht De moor
den volgen elkaar op in een snel 
tempo De bijna goddelijk mooie Sla

ter wijst allerlei attenties af van zijn 
medemonniken hun blikken spreken 
echter boekdelen Dit in tegenstelling 
tot Slater wanneer hij door Valentina 
Vargas uitgenodigd wordt tot een 
feest van de zinnen De erotische 
scene uit het boek, waarin de novice 
en het meisje de liefde bedrijven ver
loopt m een relatieve en serene stilte 
en eerlijk is eerlijk, Valentina mag er 
best wezen Op een bepaald ogenblik 
draaft ook F Murray Abraham (de 
slechte uit Amadeus) als Bernardi 
Gui de abdij binnen Deze krankzin
nige inquisiteur heeft nog een ouwe 
rekening te vereffenen met Connery 
en zal dan ook met nalaten deze in 

NIEUW 
IN DE BIOS 

een positie te dwingen waarin hij 
godsdienstige kleur moet bekennen 
Het begint er zelfs op te lijken dat 
wanneer hij geen oplossing vindt voor 
de moorden, hij zelf wel eens op de 
brandstapel zou kunnen terechtko
men Het einde van de film is hele
maal met donker meer, de prachtige 
abdij gaat in de fik 

Een film die heel wat stof tot dis-
kussie zal opleveren en daarom al
leen al IS hij goed Wat zou je anders 
zeggen van het feit dat de rol van de 
beul wordt gespeeld door een zeker 
Capone' Als dat geen teken is van 
mijnheer Eco 

Willem Sneer 

50 „WIJ**-lezers gratis naa r 

De naam vau de roos 

Vanaf deze week loopt in tal van Vlaamse 
kinemazalen de verfilming van De naam 
van de roos, de meesterlijke historische 
triller van Umberto Eco 
50 ,WIJ lezers kunnen gratis naar de film 
met in de hoofdrol een schitterende Sean 
Connery als William van Baskerville 

De tikketten zijn geldig voor kinemazalen 
te Antwerpen, Brugge en Oostende De eer 
ste 50 telefoontjes aan het algemeen VU 
sekretanaat (02/219 49 30) ontvangen een 
gratis tikket 

ADVERTENTIE 

BESTELBON 
2S VLAAMSE FRANKEN 
Ik bestel 
— van de gouden penning stuks 

aan 11 700 BFMt (*) 
—• van de zilveren penning stuks 

aan 1 430 BF/st {*) 
— van de similt F D C stuks aan 220 BF/st 
— van de simili gepatmeerde stuks 

aan 100 BF/st 
— van de simili gepatmeerde m een schrijn 

stuks aan 180 BF/st 
— van de stmili looppenning stuks aan 25 BF/st 
— van de simili looppenmg rn een schnjn stuks 

aan 120 BF/st 
— van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 

goud (goud, zilver, F D C en gepatineerd) 
stuks aan 13 640 BF/st {*) 

— van de vier penningen samen m één schrijn vanaf 
atver (zilver, F D C gepatineerd en kwppennmg) 

stuks aan 2 000 BF/st (*) 

50 VUAMSE FRANKEN 
Ik bestel 
— van de gouden penning stuks 

aan 14 240 BF/st (*) 
— van de zilveren penning stuks 

aan 1 650 BF/st (*) 
— van de C U F D C stuks aan 220 BF/st 
— van de C U gepatmeerde stuks 

aan 100 BF/st 
— van de C U gepatmeerde in een scftnjn 

stuks aan 180 BF/st 
~ van de C U looppenning stuks aan 50 BF/st 
— van de C U looppennmg in een schrijn stuks 

aan 120 BF/st 
— van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 

goud (goud zilver, F D C en gepatineerd) 
stuks aan 15 545 BF/st {*) 

— van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 
zilver (zilver, F O C , gepatineerd en looppennmg) 

stuks aan 2 250 BF/st (*) 
Bestelbon af te leveren bij betaling in een van 
onderstaande financiële instellingen 
alle B A C -kantoren Banknr 780-5391272 25 
alle Volksdepositokassen Banknr 890-0141714-28 
alle KB via KB LEDE Banknr 435-5156141-89 
alle BBL via B B L Lede Banknr 393-0167869-51 
of via ons sekretanaat met gekruiste check Kasteel
straat 4 9310 Lede tel 053-77 58 22 
Steeds bij betaling vermelden viat U bestelt en of U 
geschenkverpakking w/enst 
(*) Prijswijziging mogelijk, naargelang de prijs van 
goud en zilver 
Basisprijs goud = 530 000 BF zilver = 13000BF 

BENT U OP DE DOOL? 

Breekt U zich het hoofd over wat U 
Uw partner, petekind,vrienden, 
of zakenreiaties ais eindejaars-
geschenk aan zult bieden? 

Of heeft U de VLAAMSE FRANKEN 
al eerder ontdekt? 

Unieke kunstwerkjes,die U zich in 
verschillende combinaties, apart 
of in set,aan kunt schaffen. 

Vanaf 120 BF kunt U bij ons 
terecht. 

Of gaat U liever op de dool ? 
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Frivaldszky en Nollet ontslagen 

De eersten maar 
niet de laatsten 

ADVERTENTIE 

In het topvoetbal nemen trainers een aparte plaats 
in. Zij staan eigenlijk, letterlijk en figuurlijk, naast het 
gebeuren. Zij worden in feite overbetaald om buiten-
gegooid te worden. Of ze nu Happel, Ivic, Fri
valdszky of Nollet heten: niemand ontsnapt er aan. 
Voor de ene kan het wel langer duren dan voor de 
andere maar uiteindelijk slaat zelfs voor de grootste 
suksestrainers het uur van het afscheid. Gewoonlijk 
worden dan nog wel wat beleefdheidsformules (de 
beide partijen zijn in vriendschap en wederzijds 
respekt uit elkaar gegaan) uitgewisseld maar die ver
hullen doorgaans alleen maar verbittering. 

W AT verwachten de klubs 
eigenlijk van een trai
ner? Weten ze dat zelf 

wel? Wordt hij binnengehaald als 
kop van jut, als medicijnman of 
als vakman die zijn werk eerlijk 
en naar best vermogen moet opk
nappen? De trainers die naar 
laatstgenoemd kriterium worden 
beoordeeld zijn het zeldzaamst. 
Zij zijn ook de gelukkigsten. 

Risiko's 
De koppen van jut en de medi

cijnman daarentegen verdringen 
zich bij elke gelegenheid. Zij doe
men op uit het niets wanneer her 
of der een kollega wordt ontsla
gen. Solidariteit is een begrip dat 
zij niet kennen. Zij tillen ook niet 
zwaar aan een ontslag. Zij kalku-
leren de risiko's in wanneer de 

Tom Frivaldsky 

kontrakten worden opgesteld. In 
de voorbije weken werden in de 
hoogste klasse alvast twee oe
fenmeesters ontslagen en het zal 
daar wel niet bij blijven. Tom Fri
valdszky en Leon Nollet krijgen 
vast nog een paar opvolgers voor 
het seizoen '86-'87 in juni naar de 
geschiedenis wordt gefloten. 

Wat werd de ontslagen oefen
meesters eigenlijk verweten? Fri
valdszky was in de lente van dit 
jaar nog een gevierd man. Hij 
had RWDM immers van de spor
tieve ondergang gered. Door een 
eigen aanpak en, zo beweerde 
men, met grote vakbekwaam
heid. Diezelfde Frivaldszky werd 
inmiddels als een onbenul ter
zijde geschoven. Hij ging te fami
liair met de spelers om en zou 
daardoor zijn eigen, onontbeer
lijke, gezag hebben ondermijnd. 
Mede daardoor zou de ploeg 
slechter zijn gaan spelen en no
deloos punten hebben verloren. 
Een normaal mens kan moeilijk 
begrijpen hoe een methode die in 
april en mei unanieme bewonde
ring afdwong een half jaar later 
helemaal niet meer deugt maar 
de lezer moet er rekening mee 
houden dat in ons topvoetbal de 
normale mensen zeldzaam zijn. 

Leon Nollet zal het daar wel 
mee eens zijn. Hij hoorde de deur 
van het stadion al wel vaker ach
ter zijn rug dichtslaan. Antwerp 
was de laatste klub die hem op 
de keien zette. In de Bosuil werd 
daaromtrent overigens een echte 
veaudeville opgevoerd maar van 
de klub van Eddy Wayters zijn we 
al zoveel gewoon geraakt dat nog 
nauwelijks iemand zich daarover 
opwindt. 

Kop van jut 
Leon Nollet overkwam een 

kwaad avontuur. Zijn ploeg ver
loor tien kompetitiematchen op rij 
en het zou ons niet verwonderen 
indien daarmee een rekord werd 
gevestigd. Hoe zoiets mogelijk is 
blijft natuurlijk een raadsel. Ant
werp is wel geen topklub maar de 
Great Old zal toch niet zoveel 
zwakker zijn dan Seraing, Jette 
en Berchem. Of overschatten we 
de mogelijkheden van jongens 
als Cnops, Vanderlinden, Koekel-
coren ön de veelbelovende Seve-
reyns? Bij Antwerp werd de on
rust al jaren geleden geïnstitutio
naliseerd. Van een doordacht be
leid was zelden sprake. Er waren 
gelukkige intermezzo's — onder 

het bewind van Arie Haan bijvoor
beeld — maar vaker zocht en 
tastte men in het duister. Eddy 
Wauters spreekt wel graag ge
spierde taal en hij zoekt de rede
nen voor het falen altijd ver bui
ten het eigen stadion (bij de pers 
bijvoorbeeld...) maar het is beter 
de man niet op zijn daden te be
oordelen. Hij mag destijds dan 
nog zo'n goede voetballer zijn ge
weest, hij mag nog zo'n be
kwaam bankier zijn: als klublei-

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

De Maerschaick 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boonn 
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis 

der heeft hij na al die jaren nog 
niets bewezen. Waarmee we niet 
gezegd hebben dat Leon Nollet 
de beste trainer ter wereld was 
maar het is maar al te duidelijk 
dat de volkse Sinjoor voor kop 
van jut heeft gediend. Over het 
pijnlijke wedervaren van as
sistent Carleer willen we het niet 
hebben. 

De manier waarop met de man 
werd omgesprongen is kenschet
send voor het gekommerciali-
seerde, vaak stuurloze voetbal. 

Kessler daarentegen is wel een 
kanjer die voor tegengewicht zal 
zorgen in de bestuurskamers van 
het oude, bouwvallige stadion. In

dien hij er in slaagt orde op zaken 
te stellen, een struktuur op te 
bouwen zijn de uitslagen zowaar 
bijkomstig. Antwerp, toch een 
van de zuilen waarop de Belgi
sche voetbaltempel zou moeten 
steunen, verdient immers een be
tere toekomst. Is het overdreven 
te zeggen dat de eens zo sukses-
rijke klub momenteel geen sta
dion, geen supporters, geen 
bestuur en misschien ook geen 
ploeg meer heeft? Het wordt 
hoog tijd dat het Antwerps voet
bal zich rechtzet. Een spektaku-
laire overwinning van Beerschot 
tegen Club Brugge is daartoe niet 
voldoende. Ftandrien 

Het is moeilijk ,,gewoon" te leven... 

Roger weet van niets 
Roger De Vlaeminck verstaat, als geen ander, de 

kunst zichzelf in diskrediet te brengen. Toen we de 
gewezen kampioen vorige zaterdag in de radiomi-
krofoon hoorden jammeren over het onrecht hem 
door een reporter (Yvan Heylen van het weekblad 
Panorama) aangedaan, konden we maar moeilijk 
meevoelen met het zogeheten ,,slachtoffer". 

H ET is een oud verhaal. Ie
mand legt boude verkla
ringen af - en daar heeft 

Roger altijd in uitgeblonken — en 
schuift daarna de schuld naar de 
joernalist die fataal zijn woorden 
heeft verdraaid, verzonnen of uit 
hun verband gerukt. Wij zijn het 
vraaggesprek uit louter nieuws
gierigheid gaan lezen en we vin
den De Vlaeminck er helemaal in 
terug. Niemand laat hij onge
roerd. Iedereen wordt tegen het 
tapijt gewerkt. 

Rariteiten 
Kelly IS een geldbeer die de 

Ronde van Lombardije heeft ver
kocht. Moser was de vlees ge
worden onmens die geen ploeg
maat het licht in de ogen gunde 
Raes kocht meer koersen dan hij 
er verkocht. Kneteman viel als 
burger nog wel te pruimen maar 
als coureur. . Liboton kwets \e het 
meest door over hem te zwijgen 
Dus IS Paul De Brouwer voortaan 
de beste veldrijder ter wereld 
Broer Ene verdiende niet dat Ro
ger zich zozeer om hem bekom-

Wat bezielt Roger ? 

merde en zelfs Eddy Merckx, mo
menteel toch broodheer van de 
aan zijn come-back werkende 
crack, krijgt een sluikse oorveeg. 

We vragen ons af wat Roger 
bezielt wanneer hij zo uithaalt. 
Wil hij zich op het moment zelf 
gewoon interessant maken en 

geeft hij zich pas nadien reken
schap van zijn woorden? Wij zijn 
geneigd dit te geloven want het is 
onmogelijk dat de betrokken re
porter al die verklaringen uit zijn 
duim heeft gezogen zoals De 
Vlaeminck het nu wil laten voor
komen. Integendeel. De woorden 
zijn maar al te goed herkenbaar. 
Maar geeft Roger niet ongewild 
tekst en uitleg bij zijn gedrags
wijze wanneer hij verkondigt dat 
hij het publiek en de belangstel
ling maar moeilijk kan missen 
Dat het rennersvak nog zo kwaad 
niet is. Dat coureurs van 's mor
gens vroeg tot 's avonds laat in 
de watten worden gelegd — een 
Roger De Vlaeminck tenminste 
— en dat tussenin enkel een paar 
uren hard moet gefietst worden... 
Een leventje dat Roger verkiest 
boven de bescheiden stilte die de 
hereboer omgeeft. Een bestaan 
waar de jongste van de De Vlae-
mincks nochtans veel van ver
wachtte. 

„Gewoon" leven 
Toch zal Roger gedwongen 

worden de realiteit onder ogen te 
zien. Zijn coureursjaren zijn voor
bij en momenteel rijdt en loopt hij 
nog enkel op nostalgie het verle
den achterna. Hij moet leren te
rug een gewoon mens te worden. 
En over zijn verklaringen in dat 
interview hoeft hij zich echt met 
zo ongerust te maken. De sport
wereld kent hem. Alleen Roger 
zelf haalt de schouders nog met 
op voor zijn eigen woorden.. 
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Het VU-partilbestuur 
deelt mee... 

Na af loop van het Volksunie-part i jbestuur van maandag 8 
december heeft algemeen voorzit ter Jaak Gabriels volgende 
mededel ing verspreid ten behoeve van de pers. 

KS en... 
Gezien de verklaringen van de re-

genng en de door de regering aange
stelde manager, mogen binnen heel 
korte termijn indringende maatrege
len verwacht worden inzake de toe
komst van de Kempense Steenkool
mijnen (KS) 

De Volksunie stelt dat het pnncipe 
van de gelijkberechtiging moet spe
len In 1983 kregen de Walen volledi
ge kwijtschelding van de schulden 
van de in hun gewest gevestigde 
bedrijven die tot de zg nationale eko-
nomische sektoren behoren In de 
periode '79 tot '84 ging 52% van de 
steun aan die nationale ekonomische 
sektoren naar Wallonië (met 32% van 
de bevolking), louter op basis van de 
bevolkingscijfers heeft Vlaanderen 
recht op 26 miljard fr meerdannuhet 
geval is De KS hebben dus recht op 
heel wat achterstallen 

Tevens herinneren wij eraan dat de 
KS weliswaar in Vlaanderen gesi
tueerd zijn, maar anderzijds zijn de 

Vlamingen met eens bevoegd en be
schikken ZIJ met over de middelen om 
aan dit dossier een toekomstgerichte 
oplossing te bieden 

.gezond verstand 

Oproep 

VNOS met 
nieuwjaar 

De Vlaams-nationale Omroepstich-
ting (VNOS) organiseert een studio-
nieuwjaarsreceptie met muzikale om
lijsting en in aanwezigheid van diver
se VU-topfiguren en -mandatarissen 

De opname hiervoor gaat door op 
woensdag 31 december as van 9 30 
tot 12 uur in studio 1 op de BRT (A 
Reyerslaan 52 te Brussel) Het pro
gramma wordt uitgezonden op vrijdag 
2 januan om 19 15 uur op BRT 1 

Wie aanwezig wil zijn bij deze opna
me wordt vriendelijk verzocht naam 
en adres op te geven op het algemeen 
VU-sekretariaat, Barrikadenplain 12 
te 1000 Brussel (tel 02/219 49 30) 

Zo vaak wordt, inzake de toekomst 
van de KS, gezegd dat ,,het gezond 
verstand" moet primeren Dit is inder
daad zo 

Konkreet betekent ,,gezond ver
stand" dat een einde moet komen 
aan de financiële transferten van 
Vlaanderen naar Wallonië, die nu 138 
miljard fr belopen, het financieel pro
bleem van KS bedraagt amper 10% 
van dit bedrag 

Zelfs na het recente akkoord inzake 
de financienng van gewesten en ge
meenschappen, krijgt elke Waal nog 
steeds 4 000 fr meer dan een Vla
ming Dit betekent dat Vlaanderen 
jaarlijks 16 miljard fr minder ontvangt 
dan waar het recht op heeft ,,Gezond 
verstand" impliceert dat ook daaraan 
een einde wordt gesteld 

De Vlamingen — die al zoveel inge
leverd, betaald en bespaard hebben 
— hebben het recht te eisen dat aan 
de tewerkstelling in Limburg met ge
raakt wordt Tegen plannen die wel 
tornen aan de werkgelegenheid zegt 
de Volksunie kategorisch neen 

De Volksunie stelt klaar en duidelijk 
dat Limburg en de mijnwerkers op 
haar kunnen rekenen 

„Denkpistes' 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

besprak de,,denkoefening" van PVV-
voorzitter Annemie Neyts inzake het 
dossier Brussel 

Het Partijbestuur betreurt zeer 
sterk dat de PVV-voorzitster het 
Vlaams front inzake Brussel verzwakt 
heeft, en daarenboven nog precies op 
het ogenblik dat het probleem van de 
overdracht van 2,4 miljard tr erfenis-
rechten aan Brussel zich stelt 

De ,.denkoefening" van Neyts 
doorkruist de konsensus zoals zij 

Deze week 
in Knack Magazine 

Een president voor Europa 
Wie zou er volgens de Europese burgers president 

van een eventueel verenigd Europa moeten worden: 
Francois Mitterrand, Margaret Tliatcher, Helmut 

Kohl, Leo Tindemans, Wilfried Martens, of nog ie
mand anders? De resultaten van een internationale 

enquête, deze week in Knack. 

De boodschap van Guy Spitaels 
Guy Spitaels is intussen ook al 
meer dan vijfjaar voorzitter van 
de grootste Waalse oppositiepar 
tij de Parti Socialiste Hoe kijkt 
hij vandaag tegen de zaken aan'' 
En wat is zijn boodschap voor de 
Vlamingen'' Een interview, deze 
week in Knack 

Konflikt in Luik 
In het Luikse bedrijf Cuivre et 
Zinc wordt nu al meer dan twee 
maanden gestaakt Een konflikt 
dat is uitgegroeid tot een strijd 
om grote principes, en waarbij 
vakbond en patronaat hard te
genover elkaar staan Waar gaat 
hel om'' Een reportage 

Veilig voor Aids 

Na een moment van windstilte, 
neemt de paniek voor Aids weer 
zienderogen toe In verschillende 
landen worden grootscheepse 
campagnes georganiseerd en de 
wetenschap zit met de handen in 
het haar Wie is er nog veilig voor 
Aids'* Een reportage 

Het Slot 

In 1922 schreef Franz Kafka een 
van zijn pakkendste romans Het 
Slot Andre Laporte maakte er 
een opera van, die volgende week 
in wereldpremière gaat Wij 
maakten alvast een reportages 
Deze week in Knack 

scheen te kunnen groeien uit verken
nende gesprkken tussen Vlaamse 
partijvoorzitters 

De voorstellen van PVV-voorzitter 
Neyts komen tegemoet aan de frans-
talige kringen die Brussel willen ver
heten tot een derde evenwaardig Ge
west Daarenboven zouden volgens 
Neyts, de Vlamingen een pnjs moeten 
betalen voor de pariteit in de Brussels 
Eksekutieve 

Dat het met alleen staat met zijn 
mening over de ,,denkoefening" van 
de PVV-voorzitter, ziet het VU-partij-
bestuur bevestigd in de frankofone 
kranten die eensluidend onderstre
pen „Ie front flamand is brisé" 

Het Partijbestuur laakt ten scherp
ste dat de Vlaamse konsensus ge
schonden wordt en dat zulks ge
schied om platvloerse partijpolitieke 
redenen, nl de gemeentepolitieke 
plannen van PVV en PRL 

VU vraagt 
volledige 
uitvoering 
van biblioteek-
dekreet 

De VU-fraktie in de Vlaamse Raad 
heeft met grote ongerustheid kennis 
genomen van de voornemens van 
kultuurmimster Dewael om de uitvoe
ring van het biblioteekdekreet ander
maal af te slanken 

De VU zal met dulden dat aan het 
dekreet van 1978 nogmaals wordt 
geraakt Zij eist integendeel de uitein
delijke en integrale uitvoenng van het 
biblioteekdekreet zoals dit in 1978 
door de Vlaamse Raad werd aange
nomen 

De Volksuniefraktie zal de minister 
in de eerstvolgende openbare zitting 
van de Vlaamse Raad over zijn inten
ties terzake interpelleren 

Zaterdag, 13 december 1986 
Kongressenpaleis — Brussel 

werk aan de 
gemeentewinkel 

Een info-dag voor vu-mandatarissen 
De Vereniging van Vlaamse 

Mandatarissen en het Vlaams-
Nationaal Studiecentrum nodigen 
uit op de info-dag ,,Werk aan de 
gemeentew/mkel". 

% 

Deze studiedag gaat door op 
zaterdag, 13 december a s , in 
zaal Dynasty A van het Kongres
senpaleis te Brussel (nabij het 
centraal station) 

P r o g r a m m a 

10 u opening en verwelko
ming door kamerlid Johan Sau-
wens, VVM-voorzitter 

10 u 15- de regeringsmaatre-
gelen over de gesubsidieerde 
kontraktuelen 

10 u 45 bespreking 
11 u 15 de regeringsinzichten 

over de gemeentelijke v z w 's 
voor werkgelegenheid 

11 u 45 bespreking 
12 u 15 ,,Zorgt Martens-VI 

voor meer werkgelegenheid'?" 
Slotwoord door kamerlid Jaak 
Gabriels, algemeen voorzitter van 
de Volksunie 

Wie doet mee? 

VVM bereidt oktober '88 voor 
De nationale s tuurgroep van de Vereniging voor Vlaamse Man

datar issen start te op 28 oktober haar werkzaamheden ter voorbe
reiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. 

Gedurende twee jaren wi l len wi j op deze bladzijde regelmatig 
nutt ige informat ie bezorgen aan onze gemeentemandatar issen, de 
kandidaat-mandatarissen en de afdel ingsbesturen. 

We doen dan ook een dubbele 
oproep om alle nuttige ervaringen of 
bemerkingen over te maken aan 
VVM, Barrikadenplein 12 te Brussel 

Alle nuttige informatie zal in deze 
vast VVM-rubnek van ,,Wij" een 
plaats krijgen Geen ellenlange ver
slagen van gemeenteraadszittingen, 
maar wel nuttige tips, wijzigingen, 
adressen, initiatieven en akties, van 
meerderheid of oppositie uit 

W e r k g r o e p e n 

Ter voorbereiding van het program
ma van de gemeenteraadsverkiezin
gen, dat tijdig nationaal zal worden ter 
beschikking gesteld, zijn er een zestal 
werkgroepen opgencht 

1 Werkgroep gemeentelijke demo-
kratie (informatie-inspraak interkom-
munales, enz ) Verantwoordelijke is 
Laurens Appeltans, schepen van 
Herk-de-Stad, wonende Grote Hool-
straat 29 A Herk-de-Stad tel 
013/5 12,", 

2 Finanties en gemeentelijke dien

sten en management, politie, brand
weer en veiligheid Verantwoordelijke 
IS Patrick Allewaert, Ooststraat 46 te 
8800 Roeselare, schepen van Roese-
lare 

3 OCMW en sociale politiek, ge-
zins- en bejaardenbeleid onder lei
ding van Simonne Janssens, M 
Scheperslaan 171 Zolder, voorzitster 
OCMW van Heusden-Zolder 

4 Leefmilieu, ruimtelijke ordening 
stadskern-vernieuwing, huisvesting 
openbare werken en verkeer, onder 
leiding van Geert Bourgeois, schepen 
van Izegem, Vandenbogaerdenlaan 
47 te 8700 Izegem 

5 Kuituur, onderwijs jeugd- en 
sportbeleid wijkwerking, rekreatie, 
Vlaams beleid en Derde Wereld onder 
leiding van Etienne Van Vaeren-
bergh burgemeester van Lennik Ni-
noofsesteenweg 236 te 1680 Lennik 

6 Handel, landbouw en nijverheid, 
toerisme en energie onder leiding van 
Andre Geens, schepen van Zottegem, 

Gentsesteenweg 66 te 9620 Zotte
gem 

Oktober '88 t e g e m o e t ! 

WIJ doen dan ook een dringende 
oproep aan alle mandatanssen of ie
dereen, die op eén van de verschillen
de genoemde terreinen een vernieu
wende inbreng kan doen zich ken
baar te maken aan de betrokken 
groepsverantwoordelijke of aan het 
VVM-sekretariaat te Brussel U vraagt 
dan naar Mar/c Ribbens 

De werkzaamheden van deze groe
pen zullen starten in de maand de
cember De ontwerpnota's zullen in 
de loop van 1987 worden overge
maakt aan de plaatselijke frakties en 
de afdelingsbesturen om in het najaar 
1987 uit te monden op een groot 
kongres van VVM 

De programmabrochure gemeente
raadsverkiezingen 1988 zal begin 
1988 aan al onze kaders worden over
gemaakt 

We rekenen er op dat uzelf of 
eventueel een van uw vrienden van 
binnen of buiten de partij enige posi
tieve inbreng zult hebben zodat wij 
samen kunnen bouwen aan een ver
kiezingsoverwinning in 1988 die nog 
groter zal zijn dan deze van 1982 

Johan Sauwens, 
Voorzitter VVM 
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16 Wit 
Dank zij positieve Voiitsunie-oppositie 

Aalst vermindert personenbelasting 
en schaft aantal retributies af 

Het jaarverslag over de periode 1 oktober 1985 - 30 september 
1986 en de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1987 vormden 
de hoofdschotel van de Aalsterse gemeenteraad. De tweede 
samenkomst binnen acht dagen. 

De vermindering van de aanslagvoet inzake personenbelasting 
van 8 % naar 7 % en van de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing van 2250 naar 2200 betekenen voor de Aalstenaars 
een fiskale verlichting van een dikke 67 miljoen. 

Fraktieleider Jan Caudron had 
geen moeite te erkennen dat deze 
fiskale maatregelen welkom zijn Ei
genlijk hadden deze positieve belas-
tingsmaatregelen f^eds een jaar vroe
ger kunnen doorgevoerd worden 
zoals de VU het had gevraagd Maar 
beter laat dan nooit Het afschaffen 
van de zo omstreden verhaalbelastin-
gen juicht de VU toe Op de oude 
vraag van Caudron om de winst van 
het Waterbedrijf naar de stadskas 
over te hevelen wordt zelfs gedeelte
lijk ingegaan, aangezien 30 miljoen 
van de winst van vonge jaren die 
bestemming zal krijgen Nu nog een 
tariefvermindering voor de verbruiker 
en het komt nog allemaal qoed' 

Slechts één interpellatie 
Dat voor het afschaffen van de 

retnbutie op het verdelgen van wes
pen slechts een interpellatie nodig 
was, doet de VU deugd en sterkt de 
VU-fraktieleider in de overtuiging dat 
het voeren van een positieve opposi
tie met altijd zo steriel is als sommigen 
wel denken 

In de verkoopovereenkomst van het 
slachthuis verbond de nieuwe eige
naar er zich toe bmnen het jaar 50 
nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen 
Caudron wou weten welke sankties 
het kollege gaat overwegen wanneer 
de man zich met aan deze belofte 
houdt Ook in verband met het milieu 
zal de VU het slachthuis nauwslettend 
in het oog houden 

De personeelsuitgaven — 57,33 % 
van het ganse pakket — slaan alle 
rekords Het overdreven groot kader 
kost de belastingsbetaler een miljard 
tweehonderd vijfendertig miljoen i 

In de werkingskosten die procen
tueel verminderen, stijgen wel de ad
ministratiekosten, de technische kos
ten en de kosten van voertuigen, 
maar verminderen de uitgaven voor 
wegenonderhoud 

Caudron vond dat met de erbarme
lijke staat van de Aalsterse straten het 
beter zou zijn minder uit te geven voor 
de dure gadgets die de soms onge
bruikte computers zijn en het geld 
daarvoor te gebruiken om de ge
meentelijke wegen minder gevaarlijk 
en meer berijdbaar te maken 

Wat de stads- en dorpsherwaarde
ring betreft had de fraktieleider de 
indruk dat er heel wat plannen en 
volksvergadenngen werden gehou
den maar dat het blad van de realisa
ties nog maagdelijk onbeschreven 
bhjft 

Jaarverslag 

Raadslid Willy Van Mossevelde had 

Rouw te Wetteren 
Woensdag 10 december werd te 

Wetteren dhr. Prosper, Hubert De 
Neve ten grave gedragen. De over
ledene werd op 30 oktober 1906 te 
Oosterzele geboren en overleed te 
Wetteren op 3 december. 

Dhr. Prosper De Neve, een bak
ker van beroep, was tevens bedrij
vig in tal van verenigingen en een 
heel biezonder gekende figuur in 
het Wetterse. Zo was hij voorzitter 
van de Kerkraad en gewezen voor
zitter van de Bakkersbond-Wette-
ren, van Dienstbetoon-Overbeke en 
van de Kristelijke Bond van Gepen
sioneerden. 

Aan zijn echtgenote, mevrouw 
Rosalia Meert en zijn kinderen 
waaronder Paul De Neve, de gewe
zen nationale VU-penningmeester, 
bieden wij gemeende blijken van 
diep medeleven bij het afsterven 
van echtgenoot en vader. 

een reeks bemerkingen die het jaar-
i/erslag interessanter en nuttiger had
den kunnen maken 

HIJ vond het merkwaardig dat jaar 
na jaar de stadssekretans ontbreekt 
op de familiefoto van het CBS Verder 
»?erwees hij naar het ,,ln memonam 
Willy Alloo" Zijn heengaan zal nooit 
meer kunnen gekompenseerd wor
den en de man had zeker een betere 
90 waardige opvolging in deze raad 
verdiend" 

In verband met de vuilnisophaling 
-aakt Van Mossevelde het akute pro-
oleem van de opgedraaide Dender-
bruggen tijdens de topuren aan Hij 
vroeg een betere koordinatie weg- en 
waterverkeer Verder had Van Mosse
velde het over de werken en leverin
gen toegewezen in 1985/86 De min
der uitgave is met te wijten aan een 
besparingsdrang maar is een gevolg 
van het met tijdig bekomen van de 
vaste belofte van toelage of misschien 
ook door het met tijdig klaar zijn met 
de dossiers Daar de werken op het 
voorziene tijdstip met uitgevoerd kun
nen worden is de aannemer met in 
staat de werken voor de overeengeko
men prijs nog aan te vatten Waardoor 
een prijsherziening, zeg maar prijs
verhoging zich opdnngt Dit geeft, 
aldus Van Mossevelde, een meerprijs 
die in de meeste gevallen met meer 
betoelaagd kan worden en dus ten 
laste valt van de stad 

In het jaarverslag vindt men ner
gens enige inlichting over de vele 
beurzen en andere Vuurtorenprojek-
ten WIJ vragen met het grootboek te 
publiceren, zei Van Mossevelde, 
maar de bekomen resultaten moeten 
toch op te nemen zijn in dit verslag 

BIJ de bespreking van de begroting 
van de kerkfabrieken pleitte Dany De-
nayer voor een grondige restauratie 
van de Sint-Martinuskerk ,,De vrees 
dis gegrond dat door langer wachten 
de prijzen zullen stijgen 

De doorpersing onder de Dender, 
aansluiting op de hoofdwaterleiding, 
verbinding tot de Hammestraat en 
vertakkingen naarde Eendrachtstraat 
en Horebeke, Moorselbaan en Berge-
kouter vond Denayer een goede be
slissing Het IS mede door zijn her
haald aandringen dat de CVP-PVV-
meerderheid deze beslissing nam In
zake de vermindering van de huisvuil
belasting van 1500 fr naar een 
eenvormig tarief van 1000 frank het 
Denayer opmerken dat steeds meer 
wordt afgeweken van het principe dat 
de vervuiler moet betalen 

Fufelare et Trucare 
Fraktieleider Caudron kwam nog 

even terug op de recente alarmeren
de nota van de sekretans van het 
OCMW gericht aan de voorzitter en 
de raadsleden Op de vraag van de 
voorzitter aan het afdelingshoofd van 
het ziekenhuis of het waar is dat de 
gewone begroting 1987 van het zie
kenhuis een fout inhoudt van +- 20 
miljoen, antwoordt deze dat die fout 
het gevolg is van verschillende onder
ramingen doch dat de direkteur van 
het ziekenhuis hem had verzocht de 
uitkomst van de begroting af te stem
men op de bedragen vermeld in het 
saneringsplan! Om dit gefoefel recht 
te trekken vraagt de ziekenhuisbaas 
aan de stad een overbruggingskrediet 
van 20 miljoen Op deze vraag zou de 
burgemeester ,,njet" geantwoord 
hebben Fufelare et trucare' 

Volgens Caudron is de strijd om de 
OCMW-scanner verloren Met het 
voorstel van de „Wakkere burger" 
om dan maar met eigen middelen, 
dus zonder staatssubsidies een scan

ner aan te kopen kan Caudron met 
akkoord gaan aangezien de presta
ties van een met-erkende scanner ook 
met terugbetaald worden door het 
RIZIV 

Wat de wasserij betreft is Caudron 
van oordeel dat de voordeligste oplos
sing er in bestaat de Aalsterse mid
denstanders in de sektor via openba
re prijsoffertes een kans te geven 

De VU-fraktieleider had het dan 
over het stille proces dat de Raad van 
het OCMW heeft ingespannen tegen 
een van zijn vroegere ,,rijkmakers" Ik 
weet wel, zei Caudron, dat wij in ons 
koningsrijk het stelsel huldigen van 
de scheiding der machten en dat de 
burgemeester het volste vertrouwen 
heeft in het Belgisch Gerecht Maar 
vier en een half jaar na de schorsing 
van het toenmalig diensthoofd van het 
labo, wordt het stilaan tijd dat wij ons 
de vraag stellen wie hier op de rem
men duwf WIJ kunnen ons met van 
de indruk ontdoen dat men vanuit een 
bepaalde hoek alles op alles zet om 
de verjaring van dit financieel schan
daal te bekomen 

In de Dender... 

In de meerderheid gaan stemmen 
op om na de verjanng begin 1988 de 
man opnieuw in dienst te nemen na
dat hij zijn eis om schadevergoeding 
(25 miljoen geïndexeerd aub') heeft 
laten vallen Het is derhalve de plicht 
van de Raad van het OCMW om de 
advokaat de opdracht te geven tijdig 
het nodige te doen om de verjaring te 
stuiten en om te beletten dat de zaak 
op de lange baan wordt geschoven 
Dat de onderzoeksrechter het spelle
tje meespeelt is een feit Waarom 
anders zou hij bepaalde getuigen vra
gen stellen die hij vroeger reeds stel
de en waarop dus reeds geantwoord 
werd ' Dezelfde onderzoeksrechter 
verklaart gans het dossier liever in de 
Dender te willen gooien, alsof de 
Dender al met genoeg bezoedeld is 
Een poging om de zaak te seponeren 
werd vroeger reeds verijdeld Cau
dron vroeg tenslotte waarop sommige 
ongebonden perslui wachten om in 

een tweede poging een halt toe te 
roepen en onze rechters op hun plicht 
te wijzen 

Verder was er in deze raad nogal 
wat te doen om de aanstelling van 
schoonmaaksters en om de subsidie
ring van liberale spookorganisaties 
Zelfs de CVP-fraktieleider liet kriti
sche geluiden horen en zei geen blan
co check te tekenen 

Het meest negatieve aspekl van de 
stadsbegroting zit in de weigering om 
het personeelsbeleid te depolitiseren 
zei Caudron En namens de VU-frak-
tie besloot hij ,,Zolang daar mets aan 
verandert, kunnen wij uw beleid met 
goedkeuren" 

Ancienne Belgique 
Ancienne Belgique VZW zal eer 

lang overgaan tot de aanwerving 
in vast dienstverband van een pro 
motie verantwoordelijke m/v 

Voor deze funktie is de bereid 
heid tot frekwent avond en week 
endwerk noodzakelijk 

Inlichtingen + eksamenregle 
ment aanvragen voor 18 decem 
ber 1986 bij Ancienne Belgique, 
Anspachlaan 114, 1000 Brussel 
(02/512 59 86) 

LIMBURG 
DECEMBER 

12 BILZEN: Jaarlijks ledenfeest in 
zaal ,,Edelweiss", St Lambertuslaan 
om 20u Mosselen of konijn aan 300 
fr Inschrijven bij de bestuursleden 
Org VU-Bilzen 
20 MAASEIK: 9de Uilenspiegela-
vond te Opoeteren in zaal ,,De Oeter" 
tegenover de kerk Jef Olaerts houdt 
de tafelrede Voor 200 fr kan je deze 
gezellige avond meemaken Org 
IJzerbedevaartkomitee gewest Maas
eik 

OOST-VL. 
DECEMBER 

12 AALST: 3e informatieavond 
,Propagandatechnieken" in lokaal 

Gulden Vlies, Esplanade 13 Spreker 
IS Toon Van Overstraeten Alle VU-
bestuursleden zijn welkom en de in
kom IS gratis Org VU-arr Aalst 
12 WETTTEREN: Ie Vlaamse hut-
sepotavond, in cafe-restaurant ,,De 
Warande" (Zwemkom Wetteren) Van 
18 t/m 21 uur Volwassenen 250 fr, -
12j 100 fr Plaatsbespreking 091/ 
69 67 88, elke dag tussen 11 en 13 
uur 
13 HERZELE-HILLEGEM: Jaarlijks 
Lekkerfestijn in zaal ,,Oud Gemeente
huis", bij Walter De Rouck Volwasse
nen 280 fr, kinderen -12j 150 fr 
Vanaf 19 uur Ook op zondag 14/12 
vanaf 12 uur Org VU-Hillegem 
15 BELZELE: ,,Feestelijke hapjes 
en coctails" door Mare Sergeant, chef 
kok ,,De Hoeve" In de Meisjesschool 
te Evergem om 19u30 Deelname in 
de kosten 150 fr Iedereen welkom 
Inschrijven vóór 12/12 bij Monique 
Roegiers (53 04 36) of Brigitte Lefevre 
(53 06 23) Org FVV-Belsele 
19 AALST: Uitgebreide arr raad in 
de zaal ,,Cafe De Korenbloem", Gro
te Markt Om 20u15 Gastsprekers 
Algemeen sekretans senator Paul 
Van Grembergen, senator Andre 
Geens en kamerlid Jan Caudron Al
len op posfi 
20 KRUIBEKE: „Zeilers ver van 
huis" met Johan Verminnen en Tars 
Lootens in de polyvalente zaal van de 
gemeenteschool, Edmond Gorre-
beeckstraat Kaarten in voorverkoop 
aan 250 fr (03/774 12 85, 03/ 
774 46 03 of 03 774 43 54) Aanvang 
21 uur Deuren 20u30 Org Wase 
Jonge Leeuwen 
20 AALST: H Mis ter nagedachte
nis van VU-gemeenteraadslid Willy 
Alloo, in de kerk van Sint-Job, Kapu
cijnenlaan om 18u30 Org VU-Nieu-
werkerken 
20 ERTVELDE: Concert Lieve Van 
der Plaetsen in het Vlaams Huis De 
Veldbloem om 20u Voorwoord door 
senator Paul Van Grembergen Op 
het programma staat muziek van 
Bach, Haydn, Van Beethoven, Cho
pin, Scarlatti, Mendelssohn, Debussy 
en Brahms 
21 GENT-ST.-PIETERS: Politiek 
aperitief met Vic Anciaux Om 10u30 
in Flanders Hotel, Albertlaan te Gent 
iedereen is welkom Org VU-Gent-
St-Pieters 

Rouw te Genie 

In memoriam Leo van Esser 
Op zaterdag 22 november begeleidden zowat 1500 mensen uit 

alle streken van het Vlaamse land een Vlaams-nationalist en 
tevens groot bezieler van de Vlaamse koormuziek, naar zijn 
eeuwige rustplaats. Het mag dan wel toeval lijken dat dit moest 
plaatsgrijpen op de feestdag van St.-Cecilia, Leon van Esser heeft 
zijn leven lang ,.gediend" onder de patrones van de muzikanten. 

Leo van Esser stichtte in 1953 het 
zangkoor ,,Schoonheid" naar de ge
lijknamige titel van het lied van Arthur 
Meulemans Leo van Esser was erg 
bevriend met deze Vlaamse toondich-
ter zoals ook met Gaston Feremans 
Het A-Capellakoor ,.Schoonheid" 
mag nu tot de beste van Limburg 
genoemd worden Leo van Esser was 
dirigent van dit koor tot 1973 waarna 
zijn zoon Langfried de leiding over
nam Sedert 1981 staat het koor on
der de leiding van musikoloog Her
man Baeten 

„Singhet Scone"... 
Leon van Esser was totaal begaan 

door de koormuziek Voor vele jaren 
was hij de voorzitter van het ANZ-
Limburg en tevens mede-bestuurder 
van ANZ-nationaal Hij organiseerde 
heel wat zangfeesten en koortreffens 
Tot op de dag van zijn overlijden heeft 
hij zich steeds weer dag m - dag uit 
verdienstelijk gemaakt op het gebied 
van de koormuziek in Limburg Zo 
was Leo nog dirigent van het ,,St-
Martinuskoor van de dekenale kerk 
in Genk en van het koor , Singhet 
Scone" in Niel-bij-As 

Enkele maanden geleden legde 
Leo het voorzitterschap van ANZ-Lim-

burg neer naar aanleiding van dit 
gebeuren schreef hij in het ANZ-infor-
matieblad van oktober II de volgende 
woorden 

,,Het dokumentatiecentrum krijgt 
soms eigenaardige verzoeken Zo 
mocht ik ooit een l^arialied noteren 
dat in geen van de vele zangbundels 
te vinden was ,,U Rozenkrans bemin 
ik van in mijn vroegste jeugd" Daar ik 
dat lied in mijn heel jonge jaren door 
een tante vaak hoorde zingen kon ik 
het met noten en woorden opschrij
ven Het moest dienen voor een termi-
naal-zieke kloosterbroeder die het op 
zijn sterfbed wilde horen zingen Aan 
die wens is voldaan 

Voor een iets oudere leeftijdsge
noot moet ik een muziekcassette ge
reed maken met daarop Wilt heden 
nu treden" het ,,Gebed voor hel 
Vaderland" en het , Lied van mijn 
land" Het moet dienen voor zijn ei
gen uitvaart Alhoewel fit en kernge
zond ,,Alles moet vooraf gereed 
zijn' sprak de man ,,en dan ben ik 
gerust" Ik kan hem begrijpen 

Afspraak... 
Want inderdaad ook de ouderdom 

heeft zijn rechten, zowel op rust, ge
moedsrust, recht op eigenbepaalde 

tijdsbesteding, ja zelfs op ,,luiheid" 
Van die rechten gebruik makend on
dermeer, maar ook in vol vertrouwen 
op een jonge dynamische opvolging, 
heb ik de voorzittersfunktie van het 
ANZ-Limburg neergelegd Wie de ze
ventig nadert en dus gaandeweg de 
,,antiek" benadert ,,ruime de baan 
alwaar wij gaan" Van het dokumen
tatiecentrum blijft de deur op de Gui
de Gezellelaan openstaan (zoals 
voorheen na voorafgaandelijke af
spraak) " 

Spijtig genoeg zal een afspraak met 
meer mogelijk zijn Wij melden langs 
deze weg een knstelijk medeleven 
aan de getroffen familie en vnenden 

Bart Roux 

VU-Dilsen dankt 
In nummer 48 van ,,WIJ" bedank 

ten WIJ de bezoekers van ons jaarlijks 
bal Door een vergissing zijn we een 
aantal mensen vergeten te danken 
WIJ denken hierbij vooral aan de ster
ke VUJO-Limburg delegatie (Wilfried 
Remy Peter Honsen, Miet Vander-
meulen, Robert Brouwers, Mare Ver-
heyen en vele andere bestuursleden) 
Verder zouden wij nog graag willen 
danken Jaak Gabriels, Johan Sau-
wens, Evrard Raskin, Jaak Cuppens, 
Dr Kuypers en al de andere, met 
minder belangrijke funktionarissen 
die ons bal vereerden met hun aanwe
zigheid 

Nogmaals dank en hopelijk tot vol
gend jaar' 
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Merkwaardig initiatief te Ledegem 

Gemeentetoelage voor 
families die bejaarde 
thuis verzorgen 

Onze gewezen senator en huidig burgemeester van Ledegem 
Firmin Debusseré heeft onlangs uitgepal<t met een merlcwaardig 
initiatief: het toel(ennen van een gemeentelijlte toelage voor 
families die bejaarde ouders thuis verzorgen. Het initiatief werd 
door de kranten en waarnemers in de verzorgingssektor „uniek" 
bestempeld. Wat houdt het voorstel in? 

toelage Het toekennen van een 
voor opname van bejaarde ouder ot 
ouders is op de eerste plaats ge
steund op de menselijke en sociale 
begnppen, d w z de bejaarde of hulp
behoevende zo lang mogelijk in zijn 
vertrouwd milieu en gezindspatroon 
laten leven 

Liever thuis! 
F Debusseré „Zonder afbreuk te 

doen aan de degelijke opvang, ver
zorging en begeleiding die in het 
merendeel van onze rusthuizen de 
bejaarden te beurt vallen, zijn wij er 
toch van overtuigd dat de betrokkene 
zelf, - indien de mogelijkheid geboden 
v/ordt - het normale gezinsleven zal 
verkiezen boven opname in een rust
huis 

Hieraan weze het feit toegevoegd 
dat er een tekort aan rusthuisbedden 
IS Dit tekort zal met verminderen 
gezien onze steeds ouder wordende 
bevolking De bestaande plaatsen 
moeten dus voorbehouden worden 
voor de bejaarden waar werkelijk 
geen andere uitweg mogelijk is Ont
breken van familie, verre staat van 
invaliditeit, en dergelijke " 

Een tweede faktor m de motivatie 
voor een dergelijke toelage is van 
financiële aard 

Een doorsnee werknemersgezin 
ontvangt een pensioen van ongeveer 
26 000 fr /maand, een zelfstandig ge
zin ongeveer 18 000 fr per maand 

De gemiddelde kostprijs voor opan-
men in een rusthuis bedraagt 1000 fr / 
persoon per dag of dus voor een gezin 
ongeveer 60 000 fr per maand 

Daar praktisch geen enkel netto
pensioen in die orde van grootte uit
betaald wordt IS men dus, in geval van 
opname in een rusthuis aangewezen 
op andere inkomsten om het tekort 
van 
— werknemersgezin ongeveer 
34 000 fr per maand 
— zelfstandig gezin ongeveer 42 000 
fr per maand te kunnen bijpassen 

1 Het onderhoudsgeld door de kin

deren te betalen, is gezien de be
staande wetgeving totaal onvoldoen
de 

2 Verkoop van onroerende goede
ren IS een volgende stap Dit resul
teert in de meeste gevallen, in de mm 
of meer gedwongen verkoop van de 
woning De opbrengst hiervan kan het 
tekort bijpassen voor een penode 
schommelend van 4 tot 7 jaar 

3 Tenslotte valt men terug op het 
OCMW, dat de tekorten moet bijpas
sen, wat in veel gevallen tot enorme 
bedragen leidt Dit blijkt uit de steeds 
maar grotere sommen op de OCMW-
begrotingen voor dergelijke gevallen 

Ook in tehuizen 

F Debusseré ,,Hieraan gekoppeld 
hebben we tevens de gemeentelijke 
tussenkomst in het uurloon van be
jaardenhelpsters, die op de gemeente 
tewerkgesteld zijn, uitgaande van de 
verschillende instellingen voor bejaar
denhulp, opgetrokken van 20 fr tot 45 
fr/uur (10 fr OCMW en 35 fr ge
meente) Deze premie geldt zowel 
voor de hulp aan bejaarden die in hun 
eigen woning blijven, als voor de hulp 
aan bejaarden die bij hun familie zijn 
opgenomen 

Het reglement in verband met de 
toelage voor opname werd zo eenvou
dig mogelijk gehouden, maar de aan
vragen en de toepassingen ervan zul
len nauwlettend gevolgd worden door 
de sociaal assistent Het bedrag van 
de toelage, die dus maandelijks is, 
werd laag gehouden omdat we onmo
gelijk kunnen voorzien hoeveel aan
vragen zullen gebeuren Dit bedrag 
kan ieder ogenblik, samen met een 
begrotingswijziging door de gemeen
teraad worden verhoogd " 

Gezien de gemeentelijke beslissing 
voor een toelage in eerste instantie op 
menselijke en sociale principes is ge
baseerd, veronderstelt dit ook een 
menselijk begnp zowel van de opne-
mer als van de opgenomene Zo kan 
bijvoorbeeld tussen de partners over
eengekomen worden dat de opgeno
mene onder wel bepaalde voorwaar-

Het jaarlijkse feest van de Volks 
unie-Damme is andermaal uitge
groeid tot een denderend sukses De 
zaal liep stampvol, de sfeer was op
perbest, VUJO-voorzitter Bart Tom-
melein hield een knappe redevoering 
en bovendien werd er een onschat
baar man gevierd Mare De Vriese 

Arrondissementeel voorzitter Luc 
Grootaerdt wees op diens grote, on
baatzuchtige inzet en schonk daarna 
aan onze Mare de schaal van verdien
stelijke en trouwe VU-militant De re-

daktie van dit blai' t>luit«. Ji y.iag aan 
bij deze felicitaties want ook voor WIJ 
was en is Mare De Vnese een noest 
werker 

Op de foto herkent U Mare en 
mevrouw De Vnese, arrondisse
mentsvoorzitter Luc Grootaerdt, de 
Damse VU-mandatarissen Reinilde 
Buicke-Verbruggen Lidwina Cordy 
Manette Snauwaert en Jos Millecam 
en provincieraadslid Jos Speybrouck 
Ook ere-kamerlid Raf Declercq kwam 
eventjes meefeesten 

den een gedeelte (bijv 4/5) van zijn 
pensioen aan de opnemer afstaat Dit 
IS echter geen verplichting en wordt 
ook met opgelegd door het gemeente
lijk reglement 

Tot slot resumeert burgemeester 
Debusseré m 4 punten de voordelen 
van zijn voorstel 

1 De bejaarde blijft m zijn ver
trouwd milieu en hoeft de vaak verne
derende stap naar het OCMW 
(,,hulp" vragen) met te zetten 

2 De gemeente krijgt geen bijko
mende financiële last (eerder het te
genovergestelde) 

3 De bejaarde kan zijn onroerende 
eigendom behouden, wat voor hem 
een psychologisch effekt heeft en de 
familie behoudt dezelfde eigendom in 
de erfenis 

4 Door de premie en de eventuele 
tussenkomst van de bejaarde zal de 
vrouw, waar de bejaarden zijn opge
nomen, een soort met belastbaar in
komen gemeten, waardoor uit werken 
gaan, misschien overbodig wordt, en 
aldus een werkplaats voor een jonge
re vrijkomt 

Wie het volledige reglement van dit 
merkwaardige voorstel wenst te ken
nen raden wij aan kontakt op te ne
men met burgemeester F Debusse
ré, Gemeentehuis van en te 8650 
Ledegem 

VU-Damme haalt slag thuis 

Geen opslag van filterkoek! 
De Volksunie-afdeling van Damme 

verdient een dikke pluim Door haar 
onverdroten inzet en met aflatende 
druk werd een milieu-schandaal ver
meden 

Ook in dit blad werd ruime aan
dacht besteed aan het probleem van 
de ,,filterkoek" die de nv Gist-Broca-
des wou opslaan in de gemeente 
Damme Het was met name de Volks
unie die tegen de door de Bestendige 
Deputatie toegestane vergunning in 
beroep ging bij de gmeenschapsmi-
nister van leefmilieu Onlangs vernie
tigde hij deze toelating, evenals de 
aanvraag tot eksptoitatie van een op
slagplaats 

De VU-mandatarissen tvlillecam. 
Verbruggen, Cordy en Snauwaert 
hebben keihard gewerkt om deze ver
nietiging te bekomen Zowel in de 
gemeente- als provincieraad kwamen 
ZIJ tussenbeide, Guido Van In stelde 

parlementaire vragen en bovendien 
slaagden zij erin een persoonlijk on
derhoud te krijgen met de betrokken 
gemeenschapsminister Deze aktie 
kon trouwens rekenen op de steun 
van de bevolking overal zag men de 
aW\cY\e „Afvalhoop te Damme Neen" 
aan de venster hangen De VU houdt 
eraan de bevolking te danken 

In een verklanng benadrukken de 
Volksunie-vertegenwoordigers dat de 
bevolking recht heeft op een beleids
visie inzake leefmilieu, visie die in 
konkrete daden moet omgezet wor
den De Coens-meerderheidskliek 
kreeg een eerste duidelijke waarschu
wing 

,,Wij van onze kant blijven waak
zaam opdat Damme in alle aspekten 
van zijn omgeving kan gevrijwaard 
blijven van alle vormen van milieuver
ontreiniging", beloven de trotste VU-
ers 

WEST-VLAANDEREN 
DECEMBER 

11 (MENEN: ,,Het ziekenmensen-
huis" om 15u , ,,Over kanker spreken 
IS een taboe doorbreken" om 16u , 
,,Leren voor de toekomst" om 17u in 
Trefcentrum West-Flandria, leper-
straat 65 Org Trefcentrum West-
Flandria, Welzijnszorg West Gratis 
toegang 
12 ROESELARE: Filmavond Oude 
films die het Roeselare tussen de 
jaren 1925 en 1950 weergeven Om 
20u in 't Leeuwke, St -Michielsstraat 
23 Org VZW 't Leeuwke 

B Notariële aankondiging • 
Kantoor der notarissen EDGAR VAN HOVE en JEAN DEPUYDT, 

G. Gezellelaan 3, Brugge; tel. 33.29.24/33.15.71 
Enige zitdag toewijs Dinsdag 16 december 1986, te 15u namidd in 

Cafe Lettenburg, Nieuwe steenweg 36, Zuienkerke, van, vier perce 
len weide en land te Zuienkerke 

Koop 1: 
80a 16ca 

beste weiland, in de afd Houtave, groot by meting 02 ha 

Koop 2: beste weiland, m de afd Houtave, Beuckelvliet naast Koop 
1 groot 2 ha 14a Olca 

Koop 3: beste weiland ter afd Houtave, Beuckelvliet naast kopen 1 
en 2, groot 2ha 04a 77ca 

— deze drie kopen vormen een blok en zijn te bereiken vanaf 
steenweg Brugge Wenduine, ter hoogte der aansluiting met de 
Oosternieuwweg, aan de overzijde van huis nr 29 aan zelfde 
steenweg, doorgang door de balie tot aan de derde balie 

Koop 4: perceel landbouwgrond, Zuienkerke, aan het Dorp, Nieu 
we steenweg, groot 35a 08ca, tweede perceel voorbij nr 95, schuin 
over nr 124, 

Alle kopen zijn vrij van pacht, plannen kunnen op telefonische 
aanvraag kosteloos gezonden worden 

13 IZEGEM: Hutsepotteling Start 
om 17u in het Vlaams Huis Aan tafel 
in zaal Mandeldaele om 19u30 In
schrijven bij Pol Heldenbergh, Victor 
Steelant, Joris Verbeke of Wilfried 
Lagae Org Wandelklub Vlaams 
Huis 

15 IZEGEM: Kerstfeest met gratis 
tombola, jaaroverzicht en planning 
voor volgend werkjaar Om 15u in 
bovenzaal Oud Stadhuis Org 
VWG 
15 MtNEN: „De grote zucht" om 
20u in trefcentrum West-Flandria, le-
perstraat 65 Org trefcentrum West-
Flandna Menen, Welzijnszorg West 
Gratis toegang 
16 MENEN: „Vader, moeder zult gij 
eren" om 15u , ,,Men bestelt ten hui
ze" om 16u , ,,De grote zucht" om 
17u in trefcentrum West-Flandna, le-
perstraat 65 Org trefcentrum West-
Flandna Menen, Welzijnszorg West 
Gratis toegang 
17 WEVELGEM: „De grote zucht" 
(over verslaving) om 20u in De Drie 
Molens, Vanackerestraat 35 Org 
Welzijnszorg West i s m VOS gewest 
Kortrijk Gratis toegang 
18 MENEN: ,,Zelf hulpgroepen voor 
merpatiênten", om 15u , ,,Te veel om 
te sterven te weinig om te leven" 
om 16u , ,,Men bestelt ten huize" om 
17u in trefcentrum West-Flandna, le-
perstraat65 Org Trefcentrum West-
Flandna Menen, Welzijnszorg West 
Gratis toegang 
20 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal 
in zaal ,,Zuudhove", Ichtegemstraat 
Orkest De Zeekanters Aanvang 20 
uur Org VU-Koekelare 

KONSEKWENTE VLAMINGEN 
SLUITEN ZICH AAN BIJ EEN VVZ ZIEKENFONDS 
V V Z Doelstellingen 

• Uitbouw van een Vlaams met partt] gebonden ziekenfondswezen 
• Vlaamse autonomie in ziekteverzekering en gezondheidszorg 
• Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams Sociaal Front 

PROVINCIE ANTWERPEN 

1. V Z IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenplein 1 2800 MECHELEN 015-20 36 40 
2 V Z IC DIEN TURNHOUT, Turnhoutsebaan 15 2400 MOL 014 31 27 16 
3 V Z VLAMAT, Amerikalei 137 2000 ANTWERPEN 03 237 77 78 

PROVINCIE BRABANT 
4 V Z EEN, Schapenweg 2 1900 OVERUSE 02 687 95 42 
5 V Z BRABANT, Groeningenveld 15 1684 GOOI K 02 532 03 29 
6 V Z BRABANTIA, Ninoofsesteenweg 288 1080 BRUSSEL 02 523 87 77 
7 CEMBEL, Leuvensebaan 43 3300 TIENEN 016-8134 35 
8 LEDA, Markt 15 1680 LENNIK 02 532 01 72 

9 VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaisiraat 41C 1760 ROOSDAAL 054 33 45 81 

PROVINCIE LIMBURG 

10 A V Z LIMBURG, Cenlrumlaan 11/6 3600 GENK 011 35 67 53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

11 V Z FLANDRIA, Holstraat 21 9000 GENT 09123 52 27 
12 V Z FLANDRIA LAND VAN RODE, Poelstraat 40 9220 MERELBEKE 091 30 79 09 
13 V Z FLANDRIA MEETJESLAND, Leopoldlaan 40 9900 EEKLO 091 77 23 51 
14 PRIESTER DAENS, Stationsplein 12 9300 AALST 053 78 52 75 
15 V Z SCHELDE-DENDER-DURME, Lokerenbaan 16 9140 ZELE 052 44 83 03 
16. VLAAMSE ARDENNEN, Markt 16 9660 BRAKEL 055 42 51 88 
17 V M WAASLAND, Oude Zandstraal 14 2750 BEVEREN 03 775 66 66 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

18 V Z BRUGSE VRIJE, Katehineslraat 115 8000 BRUGGE 050 33 22 24 
19 V Z WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Graaf Gewijde van Namenstraat 7 8500 KORTRIJK 056-22 56 98 
20 V Z WEST-FLANDRIA ROESELARE, Sint Michielstraal 23 8800 ROESELARE 05120 83 45 
Bi| mutatie behoudt u alle rechten 
Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen, Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortnjk (056-22 56 98) 
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VU-fraktievoorzitter Joris Depré: 

„Voor de provincie Brabant 
is midilaguur ruim voorbij!" 

Bij de bespreking van de begroting '87 van de provincie Brabant 
hield VU-fral<tieleider Joris Depré een uitgebreide toespraalt. Om 
de teneur van de toespraal< te smaken halen wij niet de inleiding 
van de toespraak aan maar... het slot. Zo eindigde Depré: „Een 
paar jaar geleden zei ik dat het voor de provincie niet meer vijf vóór 
twaalf was maar reeds één vóór twaalf. Nu stellen wij vast dat het 
middaguur reeds ruim overschreden is . . ." 

Wat zit zo scheef in de laatste 
unitaire provincie van dit land? 

Om te beginnen kloeg Depré de 
laattijdigheid van de begroting aan, 
maar er is meer. 

Vuil water 
De ideologische en kommunautaire 

kloven tussen de meerderheidspartij
en zijn zo breed geworden dat ze nog 
nauwelijks te overbruggen zijn en de 
goede werking van de provincie in het 
gedrang brengen. 

J. Depré: ,,Om al die redenen wordt 
dan ook met de begroting serieus 
geknoeid, zo serieus, dat we ze nog 
moeilijk ,,au serieux" kunnen nemen. 
Men schrijft bijvoorbeeld als verplich
te bijdrage voor de Vlaamse Water 
Zuiveringsmaatschappij 108 miljoen 
in, zijnde hetzelfde bedrag als vorige 
keer, ondanks het feit dat dit bedrag 
dit jaar bij begrotingswijziging in be
langrijke mate verhoogd diende te 
worden en men maar al te best wist 
dat voor 1987 hoe dan ook de 150 

miljoen zou benaderd worden. Noch
tans werd er slechts 108 miljoen inge
schreven. Groot was onze verbazing 
dan ook toen gedeputeerde mevrouw 
Van Lindt vorige week tijdens haar 
toespraak gewag maakte van een 
inschrijving van 142.638.000 fr. hoe
wel er op dat moment nog geen 
amendement van de bestendige de
putatie was ingediend. Waarom werd 
het bedrag dat gedeputeerde Van 
Lindt vernoemde niet onmiddellijk in 
de begroting genoteerd? In de begro
tingskommissie heeft men mij hierop 
voorzichtig geantwoord dat dit een 
politieke achtergrond had, aangezien 
men vreesde dat indien er een groter 
bedrag zou staan men weer moeilijk
heden zou krijgen met de provincie
raadsleden uit Waals-Brabant en 
Brussel. Moesten Brussel en Waals-
Brabant hun water beter zuiveren, 
dan zou Vlaams-Brabant en heel 
Vlaanderen minder centen nodig heb
ben, want het water en, jammer ge
noeg, ook het vuile water loopt nog 

altijd zeewaarts en tussen Wallonië 
en de zee ligt, voor zover jullie dat nog 
niet wisten inderdaad Vlaanderen." 

Wat het onderdeel Kuituur betreft 
vindt onze fraktieleider het belachelijk 
dat volgens de pijnlijke apotekersre-
kening elke gemeenschap evenveel 
moet krijgen (80.629.000 fr.). IVIaar 
aldus Joris Depré: ,,Hier zit een kom-
munautair addertje onder het gras: 
het budjet voor de tweetalige kuituur. 
Depré vraagt zich daarbij af of dit 
wazig onderdeel (-H- 30 miljoen) van 
de begroting niet de franstalige bur
gemeesters in de Vlaamse facilitei
tengemeenten moet helpen hun 
graafwerk verder te zetten. 

Brabant splitsen 

Vervolgens sneed de VU-woord-
voerder de modernisering van de pro
vincie aan. Hij verwees daarbij naar 
het boek van de professoren Maes en 
Delmartino dat het unitaire statuut 
van de provincie Brabant daarbij de 
grootste hinderpaal is. 

J. Depré: ,,Ruimtelijke ordening en 
planning zijn overal in Europa een 
taak voor het intermediair bestuursni
veau. Maar in deze provincie bestaat 
het dat Walen meestemmen over de 
bestemming van gronden in Vlaams-
Brabant en Vlamingen meestemmen 

En sluit ,,Huis van de Sport" 

Het NCC speelde Sinterklaas... 
Vrijdag 5 december j . l . was het weer zover, de Sportdienst van 

de Nederlandse Kultuurkomm^ssie (NCC) was gelukkig voor de 
zoveelste maal voor de Vlaams-Brusselse sportverenigingen Sin
terklaas te kunnen spelen. Men had twee „grote" geldprijzen en 
meerdere „eervolle vermeldingen". 

De méér dan 180 verenigingen 
vaardigden een 40-tal vertegenwoor
digers af om hun ,,prijzen" in ont
vangst te komen nemen. De eerste 
geldprijs, een cheque van 20.000 fr. 
werd toegekend aan de Brusselse 
Atletiekvereniging voor haar presta
ties als kompetitieklub. De rekreaties-
portprijs, een cheque van 5.000 fr., 
was voor de zwemklub Tybaert uit 
Evere. De eervolle vermeldingen gin
gen naar Korfbal Olympia Anderlecht, 
Tafeltennisklub Vlapibosch Schaar
beek en De Koninklijke Wipmaat-
schappij ,,De Ware Vrienden - Gans
horen". Deze laatsten kregen ofwel 
een paar korven en/of een boog of 
truitjes. Wij wensen al deze klubs van 
harte proficiat en hopen dat zij zich 
verder als volwaardige Vlaamse 
sportklubs zullen gedragen en uit
groeien. Na heel wat lovende woor
den over de verschillende initiatieven 
die de NCC op andere terreinen geno
men heeft, kregen de aanwezigen 
een lekker glaasje bier. Hoe kon het 
anders in het jaar van het bier? 

Flater... 
Dat de NCC-Sportdienst besloten 

heett ,,Het Huis van de Sport" op te 
doeken en dat men daardoor een 
waardevol instrument voor de sport-
begeleiding van de Vlaamse klubs in 
Brussel wegneemt, hierover werd met 
geen woord gerept. Men zou op de 
NCC-Sportdienst eens moeten gaan 
begrijpen dat éénmaal per jaar wat 
frankskens uitdelen en een inventaris 
maken van de Vlaamse (?) Sportver
enigingen niets te zien heeft met 
sportbeleid I 

Het is niet voldoende adressenlij
sten ter beschikking te stellen, tro
feeën uit te reiken of een startpremie 
te geven om een goed sportbeleid te 
rechtvaardigen. Het ,,Huis van de 
Sport" opdoeken is een flater. De 
leden zijn of waren op hun terrein 
bevoegde sportfunktionarissen en 
konden en hebben aan de klubs be
langrijke diensten bewezen. Om een 
goede ,.Sinterklaas" te zijn heeft men 
mooie kleren en een zak met stuivers 
nodig. Om aan een goed ,.Sportbe
leid" te doen heeft men kennis van 
zaken nodig. 

Een voorstel: volgend jaara moeten 
de verenigingen hun geldelijke steun 

Gemeente Grimbergen 
(Provincie Brabant) 

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
2 Betrekkingen van bibliotheek-assistent(e) 

2 Betrekkingen van bibliotheek-bediende 

Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 2 
betrekkingen van bibliotheek-assisten(e) en 2 betrekkingen van biblio
theek-bediende (MA^) te begeven zijn aan de gemeente Grimbergen. 

De kandidatuurstellingen, eigenhandig geschreven, worden gericht 
aan de Heer Burgemeester van Grimbergen met een aangetekende brief 
en dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 5 januari 1987. 

De aanwervingsvoorwaarden, de bij de aanvraag te voegen dokumen-
ten, examenprogramma alsmede bijkomende inlichtingen kunnen beko
men worden op de dienst Sekretarie — personeelszaken tijdens de 
werkuren of telefonisch 02/269.12.47. 
Namens het college van Burgemeester en Schepenen, 
De Sekretaris, De Burgemeester, 
Van De Velde J. Mensalt J. 

in ontvangst nemen op de avond van 
de sportprijsuitreiking. Méér dan 180 
klubs maal drie is méér dan 540 
aanwezigen is dus méér dan de nu 
40, de verschillende voorzitters en 
beleidsverantwoordelijken van de 
NCC inbegrepen. 

Stan 

over de bestemming van gronden in 
Waals-Brabant, terwijl de volledige 
Bestendige Deputatie betrokken is bij 
de uitvoering in het Vlaams- en Waals 
Gewest en het hoofdstedelijk Brus
sels gebied. Andere voorbeelden van 
manke toestanden in Brabant zijn de 
Vlaamse dekreten op de waterzuive
ring en op het biblioteekwerk. Er ont
staan hierdoor enorme problemen 
omdat deze dekreten geen Waalse 
tegenhanger hebben en men telkens 
iets wil kompenseren waarvoor in 
Waals-Brabant en in Brussel geen 
juridisch karakter bestaat. Om rede
nen van een goed en funktioneel 
bestuur pleiten de professoren Maes 
en Delmartino dan ook onomwonden 
voor de splitsing van de provincie 
Brabant!" 

Helemaal te laat? 
Na deze en andere voorbeelden 

kan de VU-fraktieleider zijn tussen
komst dan ook niet beter besluiten 
dan nogmaals de splitsing van de 
provincie Brabant te bepleiten. Het 
lag daarbij voor de hand dat hij de 
zaak van de in het arrondissement 
Nijvel verkozen en uit de Waalse Ge
westraad uitgesloten senator van 
Overstraeten te berde bracht. 

Na deze tussenkomst ging de pro
vincieraad ongestoord verder met de 
agenda. Hoelang nog? Tot het voor 
de provincie Brabant helemaal te laat 
zal zijn? 

O.C.M.W. 
van Kortenberg 

Eén halftijdse betrekking van 
gezins- en bejaardenhelpster is in 
vast verband te begeven, na een 
proefperiode van 1 jaar, bij het 
O.C.M.V^. Kortenberg voor de 
dienst „gezins- en bejaardenhulp". 

De kandidaturen moeten per 
aangetekend schrijven op de post 
worden afgegeven uiterlijk op 
31 12.1986 en gericht aan de Voor
zitter van het O.CM.W. Mevr. M. 
Perpet, Bosstraat 7 te 3070 Korten
berg en vergezeld zijn van een 
voor eensluidend verklaard af
schrift van het bekwaamheidsge
tuigschrift van „gezins- en bejaar
denhelpster". 

BRABANT 
DECEMBER 

11 RUISBROEK: Voordrachtavond 
,,Koopkracht: welvaart/welzijn/beste
dingspatroon" in café ,,De La Gare", 
Stationsstraat 67. Aanvang: 20u. Toe
gang gratis. Iedereen welkom. Org.: 
Vlaamse Vrienden. 

12 KAMPENHOUT: Kaartavond in 
de Vredezaal te Berg centrum. Aan
vang rond 20u. Talrijke mooie prijzen 
zijn voorzien. Org.: VU-Groot-Kam-
penhout. 

13 ITTERBEEK: Volksuniebal van 
de arr. Brussel en Halle-Vilvoorde in 
Recreatiecentrum Itterbeek. Orkest: 
Waltra. Aanvang: 20u30. Inkom 100 
fr. 
14 LIEDEKERKE: Eetfestijn in het 
Ontmoetingscentrum Ter Muilem, 
Muilemstraat 33. Van 11u.30 tot 15u. 
en van 17tot 20u. Org.: VU-Liedeker-
ke. 
18 RUISBROEK: Voordrachtavond 
,,Het Vlaamse Gezin: zoeken naar 
een antwoord", in café ,,De La Gare", 
Stationsstraat 67. Aanvang: 20u. Toe
gang gratis. Iedereen welkom. Org.: 
Vlaamse Vrienden. 
20 WOLVERTEM: Achtiende afde
lingsbal in feestzaal ,,Cecilia", Op-
pemstraat. Orkest: The Hitcrackers. 
Aanvang: 21 uur. Org.: VU-Meise-
Wolvertem-Oppem. Inkom: 120 fr. 
wk. 100 fr. 
20 HERENT: Jaarlijks kinderfeest in 
Warotzaal-Winksele. Aanvang: 14u. 
Met kinderanimatie en uitdelen van 
geschenkjes. Een kinderfeest... vol
wassenen toegelaten. Org.: VU-He-
rent-Winksele-Veltem. 
26 EIZERINGEN-LENNIK: Bak-
schieting en teerlingenworp voor pan
klare hanen en flessen wijn. Inzet 25 
fr. Vanaf 18 uur. In herberg ,,ln de 
verzekering tegen de grote dorst" aan 
de kerk te Eizehngen. Ook op 27/12 
vanaf 18u. en op 28/12 vanaf 10 uur. 
Per inzet gratis lot. Org.: VU-Lennik. 

26 OVERUSE: Amnestieavond. 
Om 18u. Eucharistieviering; 19u. fak
keltocht; 20u. optreden Jef Eibers in 
Foyer van Den Blank; 21 u. gelegen
heidstoespraak door Oswald Van Oo-
teghem. Org.: VU-Overijse 

Lees deze week in 
7t 

Volgende week : 

Het resultaat 
van onze culinaire wedstrijd 

Koken met Bier. 

FRIE LEYSEN VAN DE SINGEL 
Sinds 1980 is Frie Ley sen dire kleur van het Antwerpse 

teatercentrum de Singel. Ze is ongetwijfeld een van de meest 
dynamische figuren in de Vlaamse teaterwereld. Een interview. 

MODEJUWELEN : JONG ANTIEK 
Een jonge Vlaamse architekt speurt in de States naar 

nepjuwelen. In opdracht van een Brusselse antiquair. In het 
Astoria stellen ze hun schatten tentoon. 

ONDERSTE-BOVEN 
We haalden het ondergoed uit, keurden en vonden het [Mi V) 

mooi genoeg voor publikatie. 

DE KLEREN VAN JONGEHEREN 
Een eeuw geschiedenis van mannenondergoed, op weg naar de 
nieuwe kuisheid en weg van de bevrijdende seksuele revolutie ? 

GEZELLIG DENEMARKEN 
Het khnkt als een gemeenplaats, maar het is eenperfekt 

adjektief voor een vakantieland dal volstaat met poppenhuisjes. 

LEKKER IS NIET LANGER LUXE 
Ganze- of eendelever is zon lekkernij die langzaam maar zeker 
tot iedere tafel is doorgedrongen. België produceert sinds kort 

met sukses in deze sektor. 

KERSTSFEER IN HUIS 
Met een beetje groen, een paar guirlandes en tien handige 
vingers kunt u alle kerstversieringen realizeren die wij u 

voorstellen. 

WIT ALS ROOD VERMOMD 
Beaujolais primeur, de grote dorstlesser die met tientonners 
wordt aangevoerd, is volgens Herwig Van Hove eigenlijk een 

witte wijn die een rood kleedje heeft aangetrokken. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 
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Uitslag 
Leeuwkestombola 

Hier de uitslag van de Leeuwken-
stombola van VU en Vlaamse Vnen-
denknng Haacht 181 1501 761 657 
1499 1909 928 333 1871 65 675 1256 
1246 1381 939 1591 438 800 1385 
835 191 1363 99 681 440 189 110 
1447 1901 605 734 883 81 1376 25 
1418 954 1462 678 1640 1312 10 
1289 

Prijzen af te halen bi) Frans Vermy-
len, Wespelaarsestwg 61, Haacht 
voor 15 december 1986 

lö^mmjd 
Baksteen voor 
restauratie 
van gebouwen 
D Gespecializeerd bedrijf maakt 
handvorm-gevelsteen op bestelling 
voor restauratie van historische ge
bouwen Belangrijke hoeveelheid 
scheldesteen beschikbaar Voor na
dere inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem, Senator, Arm Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge (091/ 
30.72.87). 

n Over te nemen: slagerij te Koekel-
berg met ruime werkplaats. Voor in
lichtingen telefoneren op nr. 02/ 
426 15 53 

ANTWERPEN 
DECEMBER 

11 EDEGEM: Dia-avond over China 
door de heer en mevrouw De Backer-
Teugels In lokaal Drie Eiken om 20u 
Org Kulturele Knng 
12 MOL: Biblioteek en Maatschap
pij Studie- en informatieavond in zaal 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 
Aanvang 20u Gastspreker Paul 
Wouters Inleiding Ignace Van Dnes-
sche Org Vlaamse Kring Mol i s m 
FVK-Antwerpen 
13 NIJLEN: Ontmoetingsavond in 
lokaal Kempenland Aanvang 19u 
Org Vlaamse Kring Kempenland 
13 BERCHEM: Jaarlijks Volksunie 
arrondissementsbal in zaal Alpheus-
dal te Berchem Kaarten 130 fr te 
bekomen bij VU-bestuursleden 
19 TONGERLO-WESTERLO: Toon 
Van Overstraeten — Oostfronter — 
Senator — zal ons vergasten met het 
thema Van Nijvel naar Namen In 
Kapellekeshoef om 20u 30 Org Sint 
Martensfonds Kempen 

20 WOMMELGEM: Kerstman-aktie 
voor de Wommelgemse bejaarden 
Org VUJO-Wommelgem Inlichtin
gen bij Koenraad Vandenbuicke 
353 07 73 

20 WOMMELGEM: Kerstzanga
vond in 't Candonckske, Volkaertslei 
35 om 20u 30 Kinderen die een mu
ziekinstrument kunnen bespelen, ne
men dat meel Inlichtingen Ludgaar 
Boogaerts (322 27 75) of Ward Her-
bosch (353 68 94) Org K K Jan 
Puimège 

20 EDEGEM: Kaartavond in lokaal 
Dne Eiken om 20u Org VNSE 
20 WILLEBROEK: Een „H"-aparte 
muziekavond met,.evergreens" door 
het Van Gestel-kwartet, in de Rubens
zaal te Blaasveld Org VUJO-VU-
Willebroek Kaarten te bekomen bij 
Martine Colans (03/886 58 70) of bij 
Peter Heremans, Schoorheidelaan 
35, Tisselt 
26 HERENTALS: Kerstvienng om 
I5u in de boskantien-Wijngaard 
Org VU-Herentals 
31 MERKSEM: Oudejaarsfeest in 
,,Vlanac" Apentief, eten, gourmet 
voor 400 fr Inschrijven vóór 21/12 bij 
Fred Van Dyck (646 16 06) Org VU-
Merksem 
31 WOMMELGEM: „Nieuwjorke-
zoete"-zingen in 't Keizershof van 9 
tot 13 uur Kinderen tot 12 jaar (ook in 
groep) mogen hun liedje komen zin
gen Om 14u prijsuitreiking Daarna 
pannekoeken eten' Org VUJO-
Wommelgem 

Tombola 
VU-Konlngsboolkt 

Hier volgt de uitslag van de tombola 
op de inkomkaarten van het bal 

Fiets 1228, elektnsch verwar
mingstoestel 956 en het koffiezet
apparaat 327 

Prijzen af te halen bij Jos Gons, 
Mechelbaan 19 in Koningshooikt Be
dankt voor de massale opkomst 

De Sint bli 
VU-afdelIng Mechelen-Noord 

Vorige zaterdag was Sinterklaas te 
gast bij de kleuters van de VU-afde-
ling Mechelen-Noord Om half vier 
werd hij in ,,De Draaiboom" door een 
vijftig kinderen (en hun ouders) inge
haald met sinterklaasliedjes en pop
penkast, verzorgd door het poppen
theater Pimpel Tijdens de pauze 
werd het kleine volksje getrakteerd op 
pannekoeken met chocolademelk 

Na het poppensjjel nep de Sint de 
kleuters één voor één bij zich en 
bedacht ze elke met een zakj speel-
en snoepgoed Tijdens de kinderani-
matie konden vake en moeke zich te 

goed doen aan zelfgebakken fruittaar-
ten en andere lekkernijen Schepen 
Kns van Esbroeck het zich hienn met 
onbetuigd 

Tenslotte werd de gezellige namid
dag afgerond met een reuze-tombola, 
met als hoofdprijs een levensgrote 
pluchen ,,leeuw" (geschonken door 
Bart de Nijn) 

Moe en voldaan keerden de kinde
ren terug naar huis De organisatoren 
waren verheugd over het sukses, dat 
volgend jaar zeker voor herhaling vat
baar IS 

Heldl Goossens 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN — AUDI — 
M.A.N - PORSCHE 924-944 Diensten. 

Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel 

Amerikalei 237 
2000 Antwrerpen 

n a 1 9 u .03-238 88 40 

ZINK LOOD - KOPER -PVC WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN • RIOLEN 
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Gezellig met zijn twea|n oud wor
den zonder de dagdagap&e beslom-
mernisserij., temidder^an groen en 

\\>«_ ^'l in het rustoord kort b ^ 
Rooi • ale kamers zijn 

sbeek, Leuven-
p l ^ m , 016-

Ouder dan 60 en het b,tó om alles 
alleen te moeten doenT^^Köm dan bij 
ons wonen\™r. jwij biedeÉ-een Vlaamse 
f a m i l i 9 l » i e 3 m s t f h om rustig en 
zel f^pdtg te levenĵ i;** 

InMastoörcfcROQ^beek, Leuven-
•- '-^^•-<'^-Jlè\3|m;i#Sli tersem, 

GUIDO VANHOVE 

vioolbouwer 

Zoutenaaiestraat 10 
8480 Veurne 

. ' OEVRIESE 
woonvedichtine 

baron ruzcttelaan 78 
8520 brugge 4 

^baan brugge - Oostkamp ̂  
^v 050/3S74 04 y-' 

^ 

Juiwlieruaak 
P. Oupru-Dtlbatrt pv.b.a. 

Bellegemstraat 22 
8450 Bellegem (Kortrijk) 
tel 056-22 07 41 

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING EN TER TROUWE i 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
aankoopwaardebons 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR—ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27,57 

<r - - \ STUDIO 
X H / DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

Smt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
TeL 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

SIAM-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage prijzen 

inl. Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28 03.00 of 091/28 04.73 

M^ 
migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 
I. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

{Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054-33 11 49 
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Mare Vandommele van „De Wereld Morgen" over 

De troeven van Vlaamse 
ontwikkelingshelpers 

3 }m 
Mare Vandommele van „De Wereld Morgen 

De troeven van Vlaa 
ontwikkelingshelper 

BRUSSEL. — Jongerengeneraties gaan en komen. De generatie van '66-'72 
heeft een enorme invloed gehad op de „Derde Wereldbeweging in Vlaanderen". 
Ze heeft dit eigen karakter sterk onderlijnd en het heeft zelfs meegeleid tot een 
federalizering van het niet-goevernementele werk. 

Niet als een vorm van „zich afzetten tegen", maar als het uiting gevan aan 
„de eigen identiteit". Op zijn beurt heeft het denken rond de Derde Wereld het 
'begripskader verruimd, van ons dorp tot de wereld. Is een nieuwe aansluiting 
vandaag mogelijk? 

Mare Vandommele: ,,Jongeren houden van gevoelsgeladen momen
ten. Misschien omdat onze samenleving zo gevoelsarm geworden 
is?" 

D EZE vooralsnog niet be
antwoorde vraag stelde 
Mare Vandommele aan 

het slot van zijn diskussietekst op 
de onlangs gehouden gespreks-
dag van de „Werkgemeenschap 
Vlaanderen Morgen". 

Mare Vandommele is 46 jaar. 
Hij studeerde filosofie en teolo-
gie. Na het beëindigen van zijn 
studies was hij werkzaam in het 
vormingswerk, waar zijn be
langstelling voor de internatio
nale politiek, de vredes- en ont
wikkelingsproblematiek groeide. 
Thans is hij hoofdredakteur van 
het NCOS-tijdschrift „De Wereld 
Morgen". In 1981 schreef Van
dommele een merkwaardige bro
chure „Vlaanderen en de Derde 
Wereld" in de reeks Vlaams-
Nationaie Standpunten. 

HIJ is een overtuigd Vlaming, 
met een zeer ruime en originele 
kijk op de wereld-in-ontwikkeling. 
Hij praat zacht en toch be
geesterend. 

WIJ: De interesse van jonge
ren voor de ontwikkelingsproble
matiek lijkt wel op een golfbewe
ging: soms heel hevig, soms on
gelooflijk mak. Is daar een verkla
ring voor? 

M. Vandommele- ,,De 
11.11.11-aktie is begonnen met 
de jongeren, geholpen door een 
bepaalde politieke welwillend
heid, een begaan zijn met het 
probleem. Binnen elke toenma
lige strekking was er wel iemand 
die iets voelde voor dit tema Om 
dit te kunnen uitvoeren, moesten 
wij beroep kunnen doen op de 
jeugd. 

In de zestiger jaren waren de 
jongeren het klankbord voor deze 
aktie. ZIJ hadden daar heel veel 
belangstelling voor. U herinnert 
zich nog wel de World Assemblee 
of Youth (WAY), waardoor jonge
ren elkaar ook internationaal ont
moetten. Bovendien zochten heel 
veel jeugdbewegingen naar een 
alternatief voor 11 november. De 
jaarlijkse optocht naar het monu
ment begeesterde hen geens
zins. 

En er was een hele groep van 
mensen (die het later,,gemaakt" 
hebben, zoals bv. Herman De 
Croo), die vond dat er iets anders 
moest komen. Zij schaarde zich 
eensgezind achter de 11.11.11-
aktie. Overtuigd van het feit dat 
vrede de noodzakelijke schakel 
voor ontwikkeling is, en omge
keerd." 

Het betrof dus een samengaan 
van enerzijds goodwill op politiek 
vlak en anderzijds de jeugd die 
iets wou doen. 

Propere handen 
WIJ: Twintig jaar later is er 

nogal wat veranderd bij jonge
ren? '68 is lang voorbij... 

M. Vandommele: ,,Er is inder
daad veel gewijzigd. Alhoewel ik 
mij toch afvraag waarom het ver
anderd is. 

In de periode '66-76 vocht 
men voor nieuwe strukturen. 
Maar omdat men alles ver
wachtte van die nieuwe struktu
ren, was de ontgoocheling nader
hand ook groot. Als je oude men
sen in nieuwe strukturen plaatst, 
zonder dat deze mensen veran
deren, dan haalt dit niks uit. Als 
oude wijn in nieuwe zakken. 

Daarop heeft men voor een 
stuk afgehaakt. Men stelde vast 
dat het veelal bij woorden bleef. 
Men ging zich de vraag stellen: 
,,Kan het wel veranderen? Is het 
niet nodig een ander soort mens 
te kreëren? Moeten we met én 
mensen én strukturen verande
ren?" 

Vandaag voelen jongeren zich 
wel nog geboeid door mensen 
die ,,zuivere handen" hebben. 
Misschien verandert dit wel weer. 
Maar op dit ogenblik primeert de 
gedachte van: ,,We moeten 
nieuwe mensen kreëren.". Struk
turen vindt men minder belang
rijk, omdat een grondige omme
keer niet haalbaar blijkt." 

WIJ: Is de belangstelling van 
jongeren voor de ontwiklce-
lingsproblematiek dan ver
minderd? 

M. Vandommele: ,,Neen. De 
belangstelling is met verminderd, 
maar heeft zich wel anders geo
riënteerd. Men lijkt wel heel sterk 
emotioneel aangegrepen door 
wat idolen doen. Jongeren hou
den van gevoelsgeladen momen
ten. Misschien omdat onze sa
menleving zo gevoelsarm is? 
Men reageert massaal en entoe-
siast op bv. Bob Geldof, op de ak
tie ,.Overleven" 

WIJ: De jongeren van van
daag schijnen vooral geboeid 
door wat in hun direkte omge
ving gebeurt en/of door proble
men heel ver van hun bed: de 
zg. „wijk-en wereldgeneratie". 
Het eigen volk wordt bijna kom
pleet genegeerd. 

M. Vandommele: ,,Erwaseen 
tijd dat men heel sterk de band 
legde tussen wat hier en wat gin
der gebeurde. Daarop volgende 
een periode waarin je ofwel voor 
de problemen hier, ofwel voor de 
problemen ginder koos: je was 
tiers-mondist of je was voor bv. 
mijnwerkersmacht. Later heeft 

men gezien dat die band er toch 
wel is. Maar daarbij rijst dan een 
ander probleem. 

Van zodra je immers de band 
maakt tussen wat hier en wat gin
der gebeurt, krijg je op je kop. 
Omdat er hier een aantal ge
vestigde groepen zijn die stellen: 
,,Dat is onze zaak niet, niet de 
uwe!". Men heeft het terrein 
a.h.w, afgebakend. De proble
men van hier moet je over laten 
aan patroons-, vakbonds- en so
ciale organisaties. Over de rest 
mag je wel praten, maar begin 
niet het verband te leggen tussen 
het één en het ander. Hooguit is 
er nog sprake van een soort van 
solidariteit. 

Alhoewel de machtsstrukturen 
in wezen gelijk zijn: wie daar de 
plak zwaait, zwaait ook hier de 
plak. Om de Derde Wereld te ver
anderen moet je eerst hier begin
nen. Dit besef is evenwel sterk 
verminderd. Bovendien ligt zoiets 
zeer gevoelig..." 

Geschiedenis 
herontdeicken 

WIJ: Op de jongerendag van 
„Vlaanderen Morgen" zei U dat 
de Vlaamse ontwikkelingshel
pers in de Derde Wereld een 
goede naam en faam genieten? 

M. Vandommele: ,,Dat is in
derdaad zo. Alhoewel er een on
derscheid dient gemaakt tussen 
de meeste officiële koöperanten 

(die doorgaans ver van de bevol
king af staan) en de vrijwilligers. 

Deze laatsten wonen gewoon
lijk in afgelegen dorpen en zijn 
bijgevolg aangewezen op de lo
kale gemeenschap. Zij gaan ook 
vlugger de plaatselijke taal leren 
en spreken. Niet zelden heront
dekken zij op die manier hun ei
gen Vlaamse geschiedenis. 

In veel van die landen bestaat 
er immers een ontzettend groot 

taalprobleem, dat meteen ook 
een sociaal probleem vormt. In 
de meeste Afrikaanse landen bv. 
is er de officiële (Europese) taal 
en de plaatselijke taal. Dit bete
kent een enorme barrière om het 
onderwijs op gang te brengen. 
Een Vlaming begrijpt zoiets, want 
ons volk heeft ook dit probleem 
gekend. Een Vlaming heeft ge
leerd hoe belangrijk het is je ei
gen taal te verdedigen, te be
houden. 

Wij, Vlamingen, hebben daar
enboven nogal een afkeer van de 
centrale macht. Dat fenomeen 
zien wij eveneens in andere lan
den ; het botsen van de centrale 
macht tegen de eis naar meer au
tonomie. In heel wat ontwikke
lingslanden zou men trouwens 
stukken opschieten indien men 
zou werken met regionale auto
nome strukturen, dan met de 
logge centrale machten. 

Deze dubbele, gelijklopende 
gevoeligheid geeft Vlamingen het 
voordeel de problemen makkelij
ker te vatten. Op zo'n moment 
ontdekken veel Vlamingen wat bij 
hen ingesluimerd is. Bij heel wat 
Vlamingen is het Vlaamse aspekt 
met meer aanwezig, alhoewel het 
nog in ons sluimert. De konfron-
tatie met toestanden in de Derde 
Wereld maakt dit weer wakker. 

In tal van lokale konfliktsitua-
ties valt het op dat de Vlamingen 
erg nuchter reageren, omdat zij 
de redenering van de plaatselijke 
bevolking beter begrijpen. Zo zul

len Vlaamse ontwikkelingshel
pers in Zuid-Amerika onmiddellijk 
de kant van de Indianen kiezen, 
omdat men voelt dat de kuituur 
van dit volk verloren gaat. Ook in 
Afrika wordt gekozen voor de lo
kale gemeenschap. Men voelt 
zich a.h.w. één met de bevolking, 
in tegenstelling tot de toplaag die 
vaak erg vervreemd is." 

Nu afhaken is fout 
WIJ: 11.11.11 is twintig jaar 

jong. Net in dit „jubileum-jaar" 
schrapt de regering een bedrag 
dat een veelvoud is van wat alle 
11.11.11-akties bijeen hebben 
gebracht. Heeft het eigenlijk 
nog wel zin? 

M. Vandommele:,,lk vraag me 
dit ook soms af. Heeft het nog wel 
zin om daarmee door te doen, 
want uiteindelijk geraken wij 
geen stap vooruit. Zo lijkt het al
thans. 

Maar dit is slechts gedeeltelijk 
waar. De meeste politici kijken in 
België niet verder dan hun eigen 
kliënteel en het tema Derde We
reld ligt in de onderste schuif. Tot 
overmaat van ramp bezitten zij 
meestal heel weinig vakbe
kwaamheid om over dit tema des
kundig te spreken. Naar de poli
tici toe boeken wij dus echt wei
nig resultaten. Maar naar de pu
blieke opinie toe hebben wij het 
gevoel en de ervaring dat wij ei
genlijk de mensen met ons mee 
hebben. De publieke opinie staat 
op dit ogenblik veel verder dan 
de politieke opinie. 

Politici hebben ons in het verle
den zo vaak gezegd dat wij nooit 
iets zouden bereiken, zolang wij 
de bevolking niet mee hebben 
Dat was hun stokpaardje. Nu stel
len wij vast dat we de bevolking 
wel degelijk aan onze kant heb
ben. De vraag is dus eigenlijk: 
,,Hoe lang kunnen politici nog 
weigeren om daarop in te 
gaan?". Nu, op dit moment, af
haken zou fout zijn. Dat is een 
eerste zaak. 

Een tweede zaak betreft na
tuurlijk de vraag of wij wel met 
een goede strategie werken. Of 
wij niet moeten gaan zien hoe wij 
onze doelstelling willen bereiken. 
Door het Sint-Annaplan wordt 
liefst 2,8 miljard fr. geschrapt op 
de post ontwikkelingssamenwer
king. Dit is financieel onaan
vaardbaar. Anderzijds betekent 
de schrapping van die 2,8 miljard 
fr. — in werkelijkheid zal het nog 
veel meer worden! — dat wij 
grondig fout zitten met de wijze 
waarop wij aan ontwikkelingssa
menwerking doen. 

Wij kunnen wel dromen van die 
befaamde 0,7% van het BNP. 
Maar zolang politici het belang 
niet inzien en niks ondernemen 
om te gaan sleutelen aan de 
strukturen en de administratie, 
dan verandert er niks. Dat is het 
kernprobleem. Indien het ABOS 
slechts in staat is om 2 tot 3 mil
jard fr. in eigen beheer uit te voe
ren, wat voor zin heeft het dan 
om 10 miljard fr. te geven? 

Er IS dus heel wat meer werk 
aan de winkel dan die 0,7%, m.n. 
de noodzakelijke andere uitvoe
ring die aan het ontwikkelingsbe
leid moet gegeven worden " 

(pvdd) 
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