
Donderdag 7 januari 1988 - 34ste jaar - Nr. 1 - 33 Fr. 

Nbams Nationaal M/eekblad 

"De nederlandstaligen in dit land zijn bezig zich te organizeren binnen eigen Vlaamse 
staatsvormen, waarin zij zichi gedragen als burgers van een Vlaamse natie. (...) 
Waarom zou Vlaanderen in dit land waar het ekonomisch de sterkste macht is, 

zijn politieke positie laten verzwakken?" 
(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard" van 30 december 1987.) 

Wachten op Godot 
B IJ het politieke standwerk 

dat dezer dagen wordt 
verricht, moet men het 

oog oefenen om de dubbele bo
dem te zien van de waar die aan 
de man wordt gebracht 

De bovenste bodem, voor ie
dereen direkt zichtbaar, zijn de 
aanduiding van informateurs of 
hoe ze ook mogen heten door het 
Hof Uit deze aanduidingen zijn 
reeds een aantal konklusies te 
trekken Zo heeft het in Vlaande
ren heel wat ergernis verwekt dat 
de Koning als informateur Spi-
taels de baan op stuurde Dat het 
een Waalse socialist zou zijn lag, 
alvast wat het Hof betreft, in het 
licht van de uitslagen van 13 de
cember voor de hand De Vlaam
se ergernis werd echter verwekt 
omdat de informateur weliswaar 
een passieve, maar helemaal 
geen aktieve kennis van het Ne
derlands heeft en dat het informa-
tieberaad dus ofwel franstalig of
wel eenzijdig-tweetalig verliep Bij 
iets nauwkeurige observatie ech
ter mag gekonkludeerd worden 
dat de terechte Vlaamse ergernis 
een voorbijgaand objekt geldt In 
het subtiele simbolenspel van het 
Hof betekent de aanduiding van 
Spitaels als informateur meteen, 
dat alvast deze man geen eerste-
minister zal worden 

Binnen de politieke logika van 
13 december blijvend, heeft het 
Hof zopas geinnoveerd door na 
de Waalse socialist Spitaels de 
Vlaamse socialist Claes de baan 
op te sturen, met een opdracht 
die als een nieuwigheid geldt In 
het Nederlands omschrijft Claes 
die opdracht als die van onder
handelaar, in het Frans als die 
van verzoener Welke ook de juis
te titulatuur weze, het is een on
gebruikelijke aanduiding Ook 
daaruit vallen een aantal zichtba
re konklusies af te lezen Het Hof 
wil tijd winnen Want tijd is nodig 
voor het bochtenwerk waaraan 
vooral de CVP, maar wellicht ook 
de PVV en de PRL nog toe zijn 
Door opnieuw een socialist de 
baan op te sturen, geeft het Hof 
een met mis te verstane wenk aan 
de CVP Door deze socialist de 
vage titulatuur van ,,onderhande
laar" of ,,verzoener" mee te ge
ven, houdt het Hof echter alle 
mogelijkheden open naar andere 
kombinaties dan de Rooms-rode 
Subtiel patience-spel, met in de 
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bovenste bodem duidelijk zicht
baar een paar wenken en aanbe
velingen en bovendien de zorg 
dat de Koning met bloot op tafel 
komt te liggen 

In de onderste laag van de 
dubbele bodem, ietwat onttrok
ken aan het oog van minder 
scherpe waarnemers, zijn volop 
de klassieke spelletjes en de per
soonlijke touwtrekkerij aan de 
gang Spitaels was intelligent ge
noeg om van meet af aan te 
beseffen dat hij, als eentalige, 
geen kans maakt op het eerste-
mimsterschap Dit besef speelt 
stellig een rol bij het spel dat hij 
opvoert De eerste-in-rang te blij
ven bij de socialistische groten 
betekent, dat hij liefst een CVP-er 
wil hebben als eerste-minister 
Met zichzelf dan wellicht als vice-
premier Willy Claes, ook al een 
door de wol geverfde ancien van 

de politiek, heeft meteen begre
pen dat de vererende opdracht 
die hem verleend wordt om te 
,,onderhandelen" en te ,,verzoe
nen", inhoudt dat ook hij geen 
eerste-minister zal worden Want 
onder een SP-premier komt het 
eerste vice-premierschap toe aan 
de andere familie 

Deze beminnelijke gemepig-
heidjes doen de tijd verstrijken die 
de CVP nodig heeft om uiteinde
lijk de een of andere bocht te 
nemen Er zijn inderdaad enkele 
weken nodig om eventueel de 
dure eden over,,hetzelfde beleid 
met dezelfde partner" te doen 
vergeten Er zijn nog meer weken 
nodig om — de droom van Spi
taels I — Martens zo ver te krijgen 
dat die terug goesting heeft En 
de gelegenheid om plechtig te 
verklaren dat weliswaar de part
ner maar met het beleid is veran
derd 

Maar dan moet nog altijd de 
struikelblok Happart opzij ge
schoven Het moge dan al waar 
zijn dat de Voerense koddebeier 
op het lijstje van Spitaels' priori
teiten naar onder is geschoven, 
iets zal er moeten gebeuren Er 
valt vooral te vrezen, dat wat uit
eindelijk uit de bus komt, slechter 
zal zijn dan het wetje dat Martens 
in de allerlaatste nachten voor 
zijn val wilde doen slikken 

Vlaanderen heeft op 13 decem
ber gestemd alsof er geen geval-
Happart bestond Het zij zo' Maar 
het geval bestaat, groter en ge
vaarlijker dan ooit Niet te verge
ten een geval dat gekreeerd 
werd door Martens zelf, een bur
gemeesterssjerp die mede na
mens de Vlaamse CVP rond Hap-
parts buik werd geknoopt en daar 
nog altijd zit 
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Groter, 
witter 

De redaktie van het week
blad WIJ wenst alle lezers 
van harte een prachtig '88. 
Meteen ook dank aan de au
teurs van de vele lieve kaart
jes die in de WIJ-bus vielen. 

Wij zetten dit nieuwe jaar 
alvast in met een, voor de at
tente lezer, merkbaar groter 
formaat. Bovendien is het pa
pier ietsje witter en een tik
keltje steviger geworden. 

Een goed voorteken? 
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... en W I J 

De redaktie ontvangt graag brieven 
voor de lezersrubriek Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken 

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

De redaktie 

WENSEN 
De redaktie mocht vanwege tal van 

trouwe lezers gelukwensen voor een 
gelukkig 1988 ontvangen Al deze 
mensen persoonlijk wensen terugstu
ren ligt met binnen de mogelijkheden, 
daarom — op deze lezersbladzijde — 
aan allen die schreven én aan alle an
deren veel leesgenot in 1988 En wat 
de rubriek U en WIJ betreft een 
vruchtbare samenwerking' 

De redakt ie 

THUIS ZIJN. 
De verkiezingen zijn achter de rug 

Ook te Brussel De Vlaamse partijen 
halen een zetel meer Zijn er dan 
meer Vlaamse stemmen geweest ' ' Ik 
twijfel er aan Hier te Schaarbeek gaf 
het straatbeeld geen propaganda te 
zien van Vlaamse partijen, tenzij en
kele reuzeborden met Jean-Luc De-
haene op Met de via huisbussen ge
voerde propaganda bleek hetzelfde 
allemaal verkiezingsbladen van de 
franstalige partijen Alleen een mooie 
folder van de CVP, vanwege eerste-
minister Martens, die de Brusselaars, 
zo Nederlands- als Franssprekenden, 
aanspoorde voor de CVP te stemmen 
Wat de Franssprekende Brusselaars 

betreft, kan ik daar nog inkomen, daar 
ZIJ aan de goedgunstigheid van zijn re
gering veel te danken hebben Wilfried 
(hij IS een enkele jaren jongere school-
genoot uit Sleidinge) beweert zelfs dat 
hij zich hier te Brussel is gaan thuis-
voelen, na al die jaren werk alhier 
Komaan, ikzelf werk hier al 32 jaar, en 
deed hier zelfs een gedeelte van mijn 
legerdienst, maar me thuisgevoegen 
in die volksvreemde s t a d ' Nee hoori 
Wel ben ik dat ,,me-niet-thuis-voelen" 
gewoon geworden 

Kom, Wilfried, wees nu eerlijk, zou
den we ons (bij onze pensioner ing') 
met eerder thuisvoelen m ons thuis
land, onze thuiswijk jij in ,,De Witte-
moere" en ik in ,,Den L a n g e n d a m " ' 

O. Van Hulle, Brussel 

WOORDEN... 

Van mensen die hoger onderwijs ge
volgd hebben verneem ik dat ze de 
helft van die verkiezingsdebatten met 
verstonden Enkele voorbeelden uit de 
vele flexibiliteit ( = soepelheid), para
meters ( = ekonomische cijfergege
vens), Decroo , de berg bovengaat" 
Decroo is de enige minister die 2 ta
len terzelfdertijd spreekt Streeft hij 
naar een Belgische mengelmoes-taal' 
Componenten (= samenstellende de

len), Dienckx ,,monetair inkomen", is 
dat het tegenovergestelde van ,,kost 
en i n w o o n " ' Willy Claes relanceren 
(= doen heropleven), coherentie ( = 
samenhangend beleid), voluntaristi
sche ekonomie ( " ) , Duale maat
schappij ( = een in 2 gesplitste maat
schappij van rijken en armen). Is dit 
woord een uitvinding van Willy C l a e s ' 
enz enz 

Een studentenleider zei mij dat hij 
die stadhuiswoorden opzettelijk ge
bruikt om de jongeren te overdonde
ren ' Of IS het beroepsmisvorming' 
Om mekaar te overdonderen' Als uni
versitair geschoolde versta ik die woor
den wel, maar ik heb een onweerstaan
bare drang om ze telkens in gewone 
mensentaal om te zetten Niet te ver
wonderen dat veel mensen de knop 
van de TV omdraaien en de kaarten 
in het stemhokje moeilijk schudden' 

In de Kempen zegt men dan ,,Die 
heeft teveel letters gegeten" 

Drie zondagen voor de verkiezingen 
IS er om 11 uur geen Konfrontatie Ik 
bel daarover naarr de administrateur-
generaal van de BRT Die zegt ,,Mijn
heer de Nolf Ik heb daarover zoveel 
last met de politici, dat ik het U met 
meer kan u i t leggen" ' 

Al die geleerddoenerij verwekt alleen 
mist En mist is gevaarlijk zowel ver

keerstechnisch als politiek Het maakt 
de mensen onverschillig en dat is juist 
gevaarlijk 

Rigo de Nolf, Nij len 

AGRESSIEVER 

Het moet mij van het hart, maar 
,,WIJ" van na de verkiezingen heeft mij 
behoorlijk geërgerd De aanblik van uw 
weekblad gaf de indruk alsof de VU 
een klinkende overwinning zou hebben 
behaald, daar waar het resultaat voor 
elke recht-geaarde en volksbewuste 
Vlaming een pijnlijke slag in de 
hartstreek is geweest 

Na de menigvuldige aanrandingen 
op onze Vlaamse trots en ons Vlaams 
welzijn en territorium, had men toch 
een scherper antwoord van de 
Vlaamse kiezer mogen verwachten 
Nogmaals blijkt dat de Vlamingen een 
gedegenereerd volk zijn geworden met 
verkalkte hersens en betonnen 
scheenbenen, die ongevoelig zijn ge
worden voor de stampen en de slagen 
die hun worden toegediend 

Het wordt hoog tijd dat ze uit hun 
verslavende lethargie worden wakker 
gerukt en ze met verder (ook door uw 
weekblad) over de buik worden 
geaaid ' 

Een méér agressieve opstelling zal 
dus niet alleen wenselijk maar abso
luut noodzakelijk zijn l^et brave slo
gans als , ,NU" en dergelijke geraakt 
men met door hun oli fantenhuid' 
Tracht hen wakker te ranselen met slo
gans als ,,Stop de uitzuigmg en ver
nedering van Vlaamse mensen ' " — 
,,Vreemde handen uit eigen geldbeu
g e l ' " — ,,Stop aan de Waalse machts-
honger en van hun Vlaamse vazal
l e n ' " , vergezeld van pamfletten met 
een vuist die een , , H " door zijn benen 
timmert, en (of) de erlfde vuist die een 
geld-graaiende Waalse klauw op haar 
vingers neerbonkt en dergelijke 
meer' 

Het minieme vlammetje dat moge
lijk nog smeult onder de as van de ver
loedering moet dringend door een 
stormwind aangewakkerd worden' Dat 
kan men met door voorzichtig met een 
schaamlapje te wimpelen 

R.V.B., Deurne 

HOLLANDER 
Het doet me genoegen dat dr L van 

Egeraat (NI) (WIJ nr 50) ontsnapt is aan 
4000 fr onderdrukkingslasten die toch 

onnutt ig aan Vlaanderen zouden 
besteed worden 

Dat onze Nederlander dit te danken 
heeft aan een Vlaamse zelfklever en 
dito Rijkswachter is alleen te danken 
aan de Vlaamse Beweging Als zijn 
laatste zin van de ,.bemoedigende" 
brief had ik dan ook verwacht dat hij 
(minstens) de helft van de ontlopen 
boete als Nederlander aan de IJzerbe
devaart zou geschonken hebben 
Doch vermits (daar ook) de Heel-
Nederlandse hymne , ,Wi lhelmus" 
wordt afgevoerd heeft hij zich wijselijk 
als ,Hollander" gedragen 

L. Vancraenest, Ingelmunster 
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I drive-in | 

S. M. B. 

P V B A B ie rhande l He l l inckx 

stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Te l . 582.10.93 
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ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — ^uur — 
verhuur van cafe s 

Wij bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60 016/22 86 72 

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

Torhout, 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 
Tonger lo-Wester io 
Te l . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Tel . 091-67.57.12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Te l . 052-42.32.46 

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

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur' 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Te l . 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE - RESTAURANfT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor menu v/a 290 Bfr 
groepen koffietafel v/a 180 Bfr 

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

Koffiebranderij 
Emie l W i t t m a n n s t r a a t 36 , 1030 Brusse l 
02 -734 56 09 - 460 48 87 

Jor is Van den Driessche 
zaakvoerder 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenkring 
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum 

Taverne Den Kiauwaert 
V e r z o r g d e V l a a m s e k e u k e n — Zaal voor v e r g a d e n n g e n — Muz iek 
a v o n d e n me t ar t ies ten — Rus t ieke geze l l i ge s feer — Soc iaa l 
d i e n s t b e t o o n — Z i t dag V l a a m s Z i e k e n f o n d s V L A M A T 
Al le d a g e n o p g e n vanaf 11 u D o n d e r d a g ges lo ten 

D A S S T R A A T 23 — 2 2 2 0 W O M M E L G E M T E L 0 3 / 3 5 3 . 6 4 . 2 8 

RESTAURANT 

jll^^^i Hoek 
I ^ y j y I W o l v e n g r a c h t 

f ' „,A Leopo lds t raat 

Tel 217 91 53 

W a a r V l a m i n g e n 

t h u i s z i j n 
m 't h a r t j e v a n B r u s s e l 

B a n k e t b a k k e r i j 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

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 

CAF€ 
ZAAL 

iOOCMCMT 

CAMBRiNU^ 
Bnc€ 
011/47 28 97 
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r 
Willy 
Kuijpers: 
schitterend. 

Voorkeur-
Stemmen 

In het laatste WIJ-nummer van 
vorig jaar, drukten wij met de 
nodige voorzichtigheid de voor
keurstemmen af van de VU-lijst-
aanvoerders en/of -verkozenen 
WIJ wezen daarbij op het relatieve 
en voorwaardelijke aspekt van 
deze Cijfers Op dit artikeltje ont
vingen WIJ, zoals verwacht, enkele 
reakties 

Vooreerst hebben wij ons even
tjes vergist m b t de koploper bij 
de VU-verruimingskandidaten 
WIJ dachten dat dit Herman Can-
dries was met zijn 7 692 voor
keurstemmen Bij nader toezien 
IS dit echter RL/G-hoogleraar Bob 
Van Hooiend, die 7870 bolletjes 
achter zijn naam kreeg, weliswaar 
in een groter kiesomschrijving 

Verder hadden wij het inder
daad opmerkelijke resultaat van 
de nieuweling Jan Loones uit 
Oostduinkerke uit het oog verlo
ren Als eerste opvolger op de 
VU-Kamerlijst van Oostende-
Veurne-Diksmuide presteerde hij 
het om liefst 2 908 voorkeurstem
men te halen 

Tot voorlopig slot wenst een 
lezer er ons op dat er in het 
arrondissement Leuven nog wel 
meer opmerkelijke uitslagen te 
noteren vallen dan dit van KUL-
dekaan Roger Blanpain Vital 
Vall<eniers (2de plaats Kamer) 
kreeg 2 630 stemmen, Vik Meu-
lenbergs (2de plaats Senaat) 
kreeg er 1 251, Frans Seurs 
1 148, Herman Van Autgaerden 
2 182 en Jos Weyne 1 210 (Pro
vincie-lijsttrekkers) En natuurlijk 
mogen wij Europarlementslid Wil
ly Kuijpers niet vergeten, die als 
eerste opvolger op de Senaat met 
minder dan 7 281 stemmen be
haalde 

Vic Anciaux, 
onder 
handelaar 

Nationale... 

De Volksunie haalde op 13 de-
cembei vorig jaar 8 rechtstreeks 
verkozen senatoren Vervolgens 
werden ook 4 provinciale senato
ren uit de elektorale brand ge
sleept telkens 1 m alle Vlaamse 
provincies, behalve in West-
Vlaanderen Om de provinciale 
VU-zetel in Brabant (bestemd 
voor Hans De Belder) veilig bin
nen te rijven, diende echter een 
akkoord afgesloten te worden met 
de PVV 

Oud-voorzitter Vic Anciaux 
had daartoe een mandaat gekre
gen van het VU-partijbestuur en 
— ere wie ere toekomt — het 
moet gezegd dat hij zich uitste
kend van deze opdracht kweet 
Weliswaar moest hij, voor het red
den van de Brabantse VU-zetel, 
de tweede nationaal te koopteren 

VU-zetel aan de PVV geven In
dien hij dat met had gedaan, dan 
had de VU nu geen 13 doch 
slechts 12 senatoren 

Maandagavond kwam de natio
nale VU-partijraad dan in eKStra 
zitting bijeen te Mechelen om te 
beraadslagen en te beslissen wie 
voor de Volksunie als nationaal 
gekoopteerde naar de Senaat zal 
gaan 

Door stemming werd Frans 
Baert aangeduid Die er zich toe 
verbond na het afwerken van de 
grondwetsherziening of indien na 
twee jaar zittijd zou blijken dat 
van die grondwetsherziening niks 
in huis komt, ontslag te zullen 
geven 

Frans Baert, 
senator 

...koöptatie 

Frans Baert aan WIJ-lezers 
voorstellen, is eigenlijk overbo
dig Toch nog even een korte 
levensloop 

In 1968 werd hij senator, in 
1971 volksvertegenwoordiger, 
van 1977 tot 1979 en van 1981 tot 
1985 was hij voorzitter van de VU-
fraktie, tussen 1971 en 1984 ge
meenteraadslid te Gent Bij de 
jongste parlementsverkiezingen 
fungeerde hij als lijstduwer 

Binnen en ongetwijfeld ook bui
ten de Volksunie wordt Baert al
gemeen erkend en gewaardeerd 
als een van de grondwetsspecia-
listen in Vlaanderen 

Daarenboven is hij een biezon-
der geëerd advokaat, wat onder 
meer blijkt uit het feit dat hij twee 
jaar lang als stafhouder van de 
Gentse Advokatenorde mocht op
treden 

WIJ wensen Frans Baert een 
vruchtbaar mandaat toe 

Nieuwjaarsboodschap 
VAN VOORZITTER JAAK GABRIELS 

In zijn nieuwjaarsboodschap wenst Volks
unie-voorzitter Jaak Gabriels alle Vlamingen 
biezonder veel geluk toe tijdens het schrikkel
jaar 1988 

Jaak Gabriels hoopt dat 1988 het jaar van 
de Vlaamse eendracht moge worden, een
dracht om sterk te staan tijdens de nakende en 
onvermijdelijke konfrontatie met de Franstali-
gen Daarom is het ook meer dan wenselijk dat 
alle Vlaamse politieke partijen spoedig rond 
de tafel zouden gaan zitten, teneinde een 
gezamenlijke strategie uit te werken in dit 
verband kan het urgentieprogramma van de 
Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen erg 
richtinggevend zijn 

Vanzelfsprekend doen de Vlaamse partijen 
er goed aan nog eens duidelijk te stellen dat 
over een bepaald aantal zaken met langer kan 
gepraat worden, met name de uitvoenng van 
de arresten van de Raad van State m b t 
Happart en Capart, de definitief vastgelegde 
taalgrens en de integriteit van het Vlaamse 
grondgebied Het is voor de VU dan ook 
uitgesloten dat om het even welke Vlaamse 
partij tot een regering zou toetreden, indien 
met voorafgaandelijk een einde wordt ge
maakt aan de kapriolen van Happart in Voe
ren deze kerel moet kort en goed afgezet 
worden 

1988 moet voor Jaak Gabriels ook de aanzet 
betekenen tot een meer verfijnde politieke 
kuituur in eigen land Dit betekent o m een 
zindelijker manier van omgaan met macht (wat 
meteen een radikaal einde impliceert van de 
partijpolitieke en familiaal-nepotistische be
noemingen), een oprechter solidariteit met wie 
minder geluk kent en een grotere verdraag
zaamheid t o V hen die er een andere mening 
op nahouden 

In 1988 dient eveneens gestreefd naar een 
stopzetting van de alsmaar voortschrijdende 
verkwanseling van onze natuurlijke omgeving 
Konkreet moeten de bestaande milieuwetten 
minstens toegepast en vaak ook verscherpt 
worden Een Vlaams leefmilieuministerie (die 
de huidige bevoegdheidsbetwistingen over
stijgt) IS daarom onontbeerlijk De plannen 
voor de bouw van een achtste kerncentrale 
moeten opgeborgen worden en vervangen 
door een plan voor afbouw van nukleaire 
energiewinning 

Tenslotte vraagt VU-voorzitter Jaak Ga
briels zijn partijmilitanten de nakende ge
meenteraadsverkiezingen goed voor te berei
den, zowel inhoudelijk als wat de kandidaten-
keuze betreft Daarenboven moet steeds reke
ning gehouden worden met de mogelijkheid 
van ekstra parlementsverkiezingen 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Kamerfraktie 
De vernieuwde en kwalitatief onmiskenbaar versterkte VU-Kamer-

fraktie telt 16 leden, net zoveel als na de verkiezingen van oktober van 
1985 Zij legden eergisteren dinsdag de grondwettelijke eed af 

Tussen haakjes is hun leeftijd en woonplaats vermeld 

Vic Anciaux {56, Brussel) 
Frieda Brepoels (32, Bilzen) 
Herman Candries {55, Mechelen) 
Jan Caudron {50, Aalst) 
Hugo Coveliers {40, Aartselaar) 
Julien Desseyn {55, Middelkerke) 
Jaak Gabriels {44, Bree) 
Herman Lauwers {34, Brasschaat) 
Nelly Maes {46, Sint-Niklaas) 
Jean-Pierre Plllaert {49, Hooglede) 
Johan Sauwens {36, Bilzen) 
Hugo Schiltz {60, Antwerpen) 
Paul Vangansbeke {57, Kuurne) 
Paul Van Grembergen {50, Evergem) 
Luk Vanhorenbeek {44, Bierbeek) 
Daan Vervaet {48, Sint-Pieters-Leeuw) 

De gemiddelde leeftijd van de VU-Kamerfraktie is 47 jaar, de 
,,benjamin" van de fraktie heet Frieda Brepoels, terwijl Hugo Schiltz 
het meeste levensjaren telt Het aantal vrouwelijke VU-Kamerleden is 
verdubbeld van een naar twee 

Hugo Coveliers blijft fraktieleider 

Senaatsfraktie 
De vernieuwde VU-Senaatsfraktie zal uiteindelijk met alleen kwalita

tief, maar ook numeriek versterkt zijn met een lid Vanaf 14 januari telt 
de VU-Senaatsfraktie immers 13 leden (8 rechtstreeks gekozen senato
ren, 4 provimcaal gekoopteerde senatoren, die op hun beurt 1 
nationaal gekoopteerde senator zullen aanduiden, m n Frans Baert) 

Tussen haakjes is hun leeftijd en woonplaats vermeld 

Laurens Appeltans {43, Merk de Stad) 
Frans Baert {62, Gent) 
Roger Blanpain {55, Wmksele) 
Michel Capoen {53, Zillebeke) 
Hans De Belder {49, Kraainem) 
André De Beul {49, Wilnjk) 
André Geens {46, Zottegem) 
Walter Luyten {53, Berlaar) 
Oktaaf Meyntjens {64, Zwijndrecht) 
Walter Peeters {52, Hamme) 
Jef Valkeniers {55, Dilbeek) 
Rik Vandekerckhove {55, Genk) 
Bob Van Hooland {50, Sint-Martens-Latem) 

De gemiddelde leeftijd van de VU-Senaatsfraktie is 53 jaar, nieuwko
mer Laurens Appeltans is het ,,kakkernestje" van de groep, terwijl 
Frans Baert als nestor zal fungeren Jammer genoeg werd geen VU-
vrouw in de Senaat verkozen 

Wie fraktievoorzitter wordt is nog met geweten 

Vlaamse Raadsfraktie 
De VU-fraktie in de Vlaamse 

Raad telt voortaan 24 leden de 
16 Kamerleden en de 8 recht
streeks gekozen Senatoren 

In alfabetische volgorde ziet het 
er zo uit 

Vic Anciaux 
Roger Blanpain 
Frieda Brepoels 

Herman Candries 
Michel Capoen 
Jan Caudron 
Hugo Coveliers 
André De Beul 
Julien Desseyn 
Jaak Gabriels 
Herman Lauwers 
Walter Luyten 

Nelly Maes 
Walter Peeters 
Jean-Pierre Pillaert 
Johan Sauwens 
Hugo Schiltz 
Jef Valkeniers 
Rik Vandekerckhove 
Paul Vangansbeke 
Paul Van Grembergen 
Bob Van Hooland 

Luk Vanhorenbeek 
Daan Vervaet 

De gemiddelde leeftijd van de 
VU-Vlaamse Raadsfraktie is 49 
jaar, het jongste lid is natuurlijk 
ook hier Frieda Brepoels, de oud
ste vertegenwoordiger heet Hugo 
Schiltz 

Eerstdaags wordt beslist wie 
als fraktieleider zal optreden 
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Brief en aktie... 

,,Als klein volk is onze gemeen
schap steeds gevoelig geweest 
voor het vredesvraagstuk. Ook 
bestaande onrechtvaardigheden, 
mistoestanden en discriminaties 
in eigen land, worden door alle 
bevolkingslagen als onaanvaard
baar aangeklaagd.". Zo luidt de 
aanhef van een open brief die het 
IJzerbedevaartkomitee daags 
voor Kerstmis schreef aan alle 
leden van de Vlaamse Raad. En 
waarin aandacht wordt gevraagd 
voor de blijvende sociale en men
selijke gevolgen van de repressie 
in eigen land. 

Het Bedevaartkomitee herin
nert eraan dat in vroegere rege
ringsverklaringen en ook in de 
beleidsverklaring van de eerste 
Vlaamse Regering oplossingen in 
het vooruitzicht werden gesteld 
om het leed, dat zelfs kinderen en 
familieleden treft, eindelijk te la
ten beëindigen. Maar een echt 
regeringsinitiatief kwam er nooit. 
Ook wordt verwezen naar het ver
slag van de biezondere kommis
sie m de Vlaamse Raad, waarin 
duidelijke maatregeien gesugge
reerd werden. ,,AI deze voorstel
len zijn zinvol en hebben als enig 
doel onrechtvaardige situaties 
niet nog langer te laten bestaan. 
Zij werden ingegeven door socia
le en menselijke bekommernis
sen. " Tevens wordt gewezen op 
de talrijke oproepen van zovelen 
en naar jarenoude amnestie-
maatregelen in de overige Euro
pese landen. 

Voorzitter Paul Daels en sekre-
taris Koen Baert roepen de leden 
van het nieuw verkozen parle
ment op alles in het werk te stelen 
om voor deze en voor andere 
onrechtvaardige toestanden een 
oplossing te bekomen. Er kan 
immers geen zinnig argument 
worden aangehaald om deze mis
toestanden te handhaven 

,,Het IJzerbede vaartkomitee 
rekent er dan ook op dat zowel de 
Wetgevende Kamers als de 
Vlaamse Raad alles in het werk 
zulen stellen om eindelijk ook op

rechte vrede te brengen in Vlaan
deren." 

...voor 
amnestie 

Ook het Taal Aktie Komitee 
(TAK) ageerde tijdens de voorbije 
Kerstperiode tegen het uitblijven 
van amnestie. In zeven Vlaamse 
steden werden onder kerstbomen 
pakketten gelegd met de tekst-
,, Vrede = amnestie = verzoe
ning", terwijl in de winkelstraten 
pamfletten werden rondgedeeld 

TAK betreurt terecht dat 43 jaar 
na het einde van de wereldoorlog 
nog steeds geen einde werd ge
steld aan deze schande. ,,België 
is daarmee de trieste rekordhou-
der op wereldvlak. Het is beang
stigend dat in België nog zoveel 
onbegip en gebrek aan verzoe-
ningswil bestaat, Kerstdag is de 
gelegenheid bij uitstek om daar
aan te herinneren." 

Ook TAK hoopt dat het nieuwe 
parlement in 1988 eindelijk ,,vol-
doende gezond verstand en 
rechtvaardigheidsgevoel zal heb
ben om werk te maken van het 
amnestievraagstuk.". Indien in 
het nationale parlement geen 
konsensus bereikt wordt, dan 
hoort deze bevoegdheid tote aan 
de Vlaamse en Waalse raden. 
,, Wellicht is in Vlaanderen wel 
een meerderheid voor amnestie 
te vinden", besluit TAK. 

Eed gezworen 
Al dan niet in aanwezigheid van 

vrouw- of manlief (of doodgewoon 
lief), zwoeren 318 gekozenen
des-volks dinsdag trouw aan de 
Grondwet. Volgende week zullen 
nog eens 26 nationaal gekoöp-
teerde senatoren dit doen, waar
door de beide Wetgevende Ver-
gadenngen definitief samenge
steld zullen zijn: 212 Kamerleden 
en 183 Senatoren. Prins Albert is 
van rechtswege de 184ste Sena
tor, maar dit koninklijke hoofd valt 

Een eerste kiekje van de vernieuwde Volksunie-fraktie in de Kamer, veertien mannen en twee vrouwen 
sterk. 

Onder hen vier volslagen nieuwelingen (Frieda Brepoels, Herman Candries, Herman Lauwers en Paul 
Vangansbeke), twee uittredende senatoren (Paul Van Grembergen en Daan Vervaet), één oud-gemeen-
schapsminister (Hugo Schiltz), twee oud-partijvoorzitters (Hugo Schiltz en Vic Anciaux) én de huidige 
partijleider (Jaak Gabriels). (foto: oann) 

vooral op door zijn voortdurende 
absentie. 

Zo'n eedaflegging heeft iets 
van een eerste schooldag. De 
,,anciens" groeten elkaar uitbun
dig en doen losjes: één hand 
nonchalant in de broekzak, de 
andere een ongetwijfeld gewicht 
dossier omklemmend. De neofie
ten bewegen zich schuchter naar 
hun duur bevochten zitplaatsje 
ergens achteraan in de halfronde 
zaal. 

Vervolgens worden, eerder pro 
forma, de zg. geloofsbrieven na
gekeken en dan moet elk lid op 
zijn beurt de eed afleggen. In de 

Eet meer vis 
mmATUURUJK Is het onzin. 

^kÊ Maar toen ik de kerst-
• " boom ontmantelde, tel
de ik de lampjes aan het elek
trisch snoer. Het waren er twin
tig. Je-weet-wel, van die pink-
aan pink-uitdingetjes die er
gens in Hongkong of Singapoer 
worden gemaakt. In ieder geval 
lampjes, elektrisch, gevoed met 
de stroom uit onze bloedeigen 
centrales. Terwijl ik ze in de 
doos schikte (waar ik ze vol
gend jaar hoop terug te vinden), 
bedacht ik dat 70 % van onze 
nationale elektriciteit afkomstig 
is uit atoomcentrales. Bij wijze 
van spreken hebben 14 van 
mijn 20 kerstboom-lampjes hun 
licht ontleend ergens aan het 
ingewikkelde proces waarbij 
elektriciteit ontstaat in een re-
aktor en uit uraniumstaafjes. 

Ik vond het, om de een of 
andere reden, geen prettige ge
dachte. Ik overlegde, dat wan
neer de elektriciteitslobby z'n 
zin krijgt en er een achtste cen
trale wordt gebouwd, over een 
paar jaar 16 of 17 van mijn 
twintig lampjes uraniumiicht 
zullen verspreiden. Onder het 
motto dat elektriciteit uit kern
energie goedkoper is dan uit 
kolen of uit petroleum of — 
weet Ik veel — uit biogas. 

Kort voordien had Ik het jaar
overzicht '87 gezien op mijn tv 
(wiens schermpje ook al 70 '/o 

van de tijd oplicht vanuit Doel of 
Tihange). Ergens in Brazilië 
hadden buurtbewoners een 
vreemdsoortige wasmachine 
gevonden bij het groot schroot. 
Bij nader toekijken bleek het 
ding lichtgevend poeder te be
vatten dat de buurtbewoners 
ijverig over hun ledematen 
smeerden. Enkele weken later 
waren ze dood. De technische 
uitleg bij de beelden was inge
wikkeld, ik meende echter te 
mogen begrijpen, dat de kwes
tieuze bewoners zich om zo te 
zeggen ingesmeerd hadden 
met radio-aktiviteit. 

Haastig konkludeerde ik dat 
dergelijke toestanden slechts 
denkbaar zijn in landen, gele
gen beneden de evenaar en be
horend tot de Latijnse taal
groep. 

De volgende dag werd ik be
leerd door mijn krant. Die uit
voerig vertelde, hoe op Wen 11 

oktober 1957 gedurende 16 uur 
een brand woedde in de urani
umkern van de reaktor van Sel-
lafield. In Engeland. Aan de Ier
se Zee. 

Nu is Groot-Brittannië, zo 
leerden we toch op school, de 
bakermat van de demokratie en 
is het Londens parlement het 
moederhuis van alle gelijkaardi
ge instellingen overal ter we
reld. Desalniettemin (wat ik al
tijd een mooi woord heb gevon
den) speelde de toenmalige 
Britse premier MacMilian het 
klaar, de brand in Sellafield te 
verzwijgen voor de hele natie 
en speciaal ook voor de Sella-
fielders, die sindsdien sterven 
als de vliegen. 

Ik stond dit allemaal te over
peinzen, met de doos vol kerst
boomlampjes in de hand, toen 
een vrachtwagen voorbijdaver-
de buiten op straat. Duitse num
merplaat. En „Transnuklear" 
op de flank. 

Maar dat zal wel een vergis
sing mijnerzijds geweest zijn. In 
ons land, zo werd onlangs nog 
nadrukkelijk door de meest be
voegde politieke instanties be
vestigd. Is kernenergie zó veilig 
dat in het afvalwater van Doel 
palingen en in dat van Tihange 
tilapia's worden gekweekt. 

Vis bevat vooral (ook dat leer
den we op school) veel fosfor. 
En die is alvast voor de herse
nen goed. 

Kamer zorgde de Waalse socialist 
en minister van staat André 
Cools voor een nummertje, terwijl 
de VU-er Walter Luyten in de 
Senaat hilariteit veroorzaakte. Hij 
oeloofde de grondwet te zullen 
naleven, in de hoop deze zo spoe
dig mogelijk te kunnen wijzigen. 
Toen de dienstdoende voorzitter 
hem vermaande, verklaarde Luy
ten dat hij liefst acht keer de eed 
zou willen afleggen, zoals een 
ander politikus ergens in een 
Vlaamse gemeente... \ 

Eventjes was er ook heisa toen 
het jongste kamerlid van het 
Vlaams Blok enige Franstalige 
woordjes brabbelde. Niet meteen 
een fraaie start voor deze jonge 
man. De Brusselse Agalev-geko-
zenen legden hun eed in twee van 
de drie landstalen af (Nederlands 
en Frans), waardoor zij hun be
reidheid tot ,,praten" over de 
grenzen van het hoofdstedelijk 
gebied leken te illustreren... 

Kerstvaicantie 
Vvas... 

Ook voor politieke joernalisten 
is het eens zalig om het reilen en 
zeilen van wat er in de Wetstraat 
(en daarrond) gebeurt, te kunnen 
bekijken vanuit hun luie zetel 
naast de Kerstboom en/of -stal. Er 
viel trouwens weinig te beleven 
en dat was ook duidelijk merkbaar 
aan je dagelijkse krant: ouwe ver
haaltjes werden herhaald, kwak
kels opgeblazen tot olifanten en 
vooral veel foto's over vier kolom
men uitgesmeerd. 

Eén zaak hield alvast onze 
Noorderburen, maar ook veel Vla
mingen in de ban: de ontvoering 
van de Nederlandse zakenman 
Gerrit-Jan Heijn. Maar zelfs nu, 
na de inzet van de modernste 
middelen en de medewerking van 
de massamedia, is er schijnbaar 
nog steeds geen spoor dat tot een 
oplossing van deze satanische 
affaire kan leiden. 

Wat eveneens over de tongen 
liep bij de kapper en de kruidenier 
was het resultaat van een onder
zoek door Test Aankoop, over de 
kwaliteit van de frietjes die ver
kocht worden in kramen, koten en 
snackbars. In niet minder dan 
60% van de gevallen, blijken 
deze gebakken stukjes aardappel 

ongezond en soms zelfs ronduit 
schadelijk te zijn. Enkele dagen 
na deze tijding volgde de mede
deling dat er eindelijk wetgeven
de richtlijnen zullen gegeven wor
den. 

...icomlcommer-
tijd 

De rest van de horeca beleefde 
evenmin goede dagen. De mas
sale kontroles van rijkswacht en 
politie, ondersteund via de media, 
hebben een ware schrikreaktie 
veroorzaakt. Wie dezer dagen 
een borreltje durfde aanraken al
vorens de openbare weg te betre
den, werd door omstaanders met 
angstige ogen aangekeken en 
overladen met de vervaarlijkste 
wensen. Zelfs de klassieke 
,,tweede nieuwjaar" van de Brus
selse ambtenarij was daardoor 
minder uitbundig dan voorheen. 

Het is vanzelfsprekend een 
goede zaak dat preventief en 
drastisch wordt opgetreden tegen 
overvloedig drankgebruik achter 
het stuur. Maar anderzijds lijkt het 
ons zinvol om in de anti-dronken-
schap-kampanje ook precieze in
formatie te verstrekken over wat 
en hoeveel men nu wel mag tot 
zich mag nemen. In de horeca-
sektor zal men zich moeten bera
den over welke oplossingen plau
sibel zijn, waarbij het maken van 
goede afspraken met taxi-maat
schappijen een eerste stap zou 
kunnen zijn. 

Ook pech hadden de meeste 
wintersporters. Door het uiterma
te zachte weer in bijna heel West-
Europa en het uitblijven van (vol
doende) sneeuwval moesten ve
len hun lange latten ruilen voor 
stevige bergschoenen om uren
lange wandelingen te maken. 
Sommigen vragen zich af of we 
,,het" nu nog moeten krijgen, dan 
wel of het volgende week defini
tief lente wordt. 

Vermelden we tenslotte dat de 
meeste landgenoten 1988 opti
mistisch tegemoet zien en dat de 
Britse koningin enkele verdien
stelijke redders bij de ramp met 
de Herald of Free Enterprise be
dacht met een hoge onderschei
ding. Ook de Westvlaamse goe-
verneur, die sindsdien een beleef
de kursus volgt over de verschil
lende soorten ,,toxisch poison", 
werd vereremerkt. 
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Afscheid van Gaston Eyskens 
Helder van geest is Gaston Eyskens op 82-jarige 

leeftijd van ons heengegaan na een rijkgevuld leven 
dat zowel standvastig als bewogen was. 

Twee wereldoorlogen maakte hij mee. De eerste 
als kind, de tweede als jong, belovend politikus in de 
Katholieke Volkspartij. 

Nadien volgde de Koningskwestie, de Schoolstrijd, 
de Waalse revolte om de Eenheidswet, Leuven 
Vlaams en de grondwetsherziening van 1970. 

De hoogste funkties vielen hem ten deel, maar ook 
de politieke woestijn. Hij overleefde, dook opnieuw 
op, bereikte opnieuw de top, waarna hij door de jonge 
turken van zijn eigen partij werd opzij geduwd. 

Een politieke carrière. 

STANDVASTIG doorheen al 
deze bewogen episodes, 
bleef hij wat hij was: een 

voorname, intelligente Vlaming, 
,,realpolltiker" in hart en nieren, 
kind van zijn tijd. 

Zoals gebruikelijk In zulke ge
vallen staan de kranten bol van 
superlatieven. Alsof men de dode 
niet vlug genoeg kan bedelven 
onder een berg bloemen die vlug 
vergaan. 

Ofschoon Gaston Eyskens ze
ker met ongevoelig was voor suk-
ses en eerbetoon, zou hij zelf de 
eerste geweest zijn om kieskeurig 
en afstandelijk deze lofbetuigin-
gen naar Inhoud én herkomst te 
keuren en te selekteren. 

Vreemd was hem de goedkope 
kameraderie, de geveinsde harte
lijkheid. Wie hem benaderde als 
professor of als politikus moest 
zijn waardering en vertrouwen 
winnen. Met kwaliteit. Zoniet 
bleef hem de toegang ontzegd tot 

de flitsende humor, de sobere 
aanmoediging, de blijk van erken
ning waarin de mens Eyskens 
schuil ging. En die hij toonde 
onafgezien beroep, partij of over
tuiging, aan diegenen die hij het 
waard vond. Zowel André Cools 
als Frans Van der Eist mochten 
dit ondervinden. 

Vlaming was hIj, flamingant 
zelfs. Al zullen velen van ons 
moeite hebben om hem hiervoor 
met onvermengde gevoelens te 
huldigen Nochtans is hij ook wat 
dit betreft standvastig gebleven in 
zijn keuze. Geen minimalist zoals 
Van Gauwelaert die al te veel 
offerde aan de Belgische idee. 
Geen maximalist als Staf De 
Clercq. De weg volgend van de 
geleidelijkheid, wars van het gro
te politieke wagen. Dit hield hem 
uit de kollaboratie en op de weg 
naar de politieke topambten. 

Men kan zich natuurlijk afvra
gen hoe de Vlaamse geschiede

nis na de eerste wereldoorlog tot 
nu zou verlopen zijn indien de 
begaafde flaminganten zoals hij 
in massa de nationalistische lijn 
hadden gevolgd. Innerlijk én ui
terlijk. Het risiko hadden geno
men om met het onmiddellijk 
haalbare de voorrang te geven op 
de doorstoot naar het zelfbestuur, 
de grote droom van de Fronters. 
Is het echter toevallig dat het 
begin en het einde van Eyskens 

politieke loopbaan precies bij 
deze idee aanknopen? 

In 1936 was er de jonge profes-
sor-politlkus Eyskens die de fede
rale gedachte van Herman Vos In 
de politieke strategie van de Kato-
lieke Volkspartij trachtte binnen te 
loodsen, samen met zijn kollega's 
uit de groep ,,Nieuw Vlaande
ren". 

Het episkopaat en het esta
blishment van die tijd hebben dit 

gecounterd. Zij echter met alleen. 
Ook Herman Vos, de vader van 
het federaal statuut was door een 
groeiend extremisme bij de natio
nalisten toen reeds weggeduwd. 

Een goede dertig jaar later was 
er de oudere professor-eerste mi
nister die in een regeringsverkla
ring deed neerschrijven dat de 
unitaire staat dood was en moest 
vervangen worden door een fede
rale staat waarin de autonomie 
van gemeenschappen en gewes
ten de basis moest vormen van 
een nieuwe samenhorigheid. De 
federale gedachte overspant bij 
Gaston Eyskens aldus een loop
baan waarin ook hij voor het overi
ge geofferd heeft aan wat voor 
hem de kunst van het mogelijke 
scheen voor een ambitieus en 
begaafd politikus. 

Het feit dat de grondwetsher
ziening van 1970 voor Vlaande
ren een dupe-spel is geworden, 
waarbij de Vlaamse meerderheid
spositie vroegtijdig, lichtvaardig 
ingeruild werd voor een schijnau-
tonomie hoeft hier met verdoe
zeld te worden. En het Is jammer 
dat de standvastigheid van de 
basis-idee op deze wijze, althans 
voor Gaston Eyskens, wanstaltig 
verwezenlijkt werd. Of hij er zelf 
ook zo over dacht, nadat de ou
derdom de plaats had ingenomen 
van de jaren van het grote gelijk 
zullen wellicht slechts onze kinde
ren vernemen, wanneer historici 
zijn archief zullen kunnen betre
den. En wie zijn tegenstrevers het 
recht ontzegt zich te vergissen 
rekene voor zichzelf niet op waar
dering. 

Intussen mogen de degens van 
het politieke gevecht even zinken 
bij het graf van een voorname, 
intelligente, merkwaardige Vla
ming. Gaston Eyskens. 

Hugo Schiltz 

Politologie als „social science fiction" 

Politieke concerns sclienden demolcratie 
De diskussie over verzuiling en pluralisme ligt op

nieuw goed in de markt. Kolloquia en studiedagen vol
gen elkaar in snel tempo op, en de publikatiestroom 
is maar nauwelijks te volgen. Bij de recente publika-
ties werd vooral het jongste werk van de Leuvense 
politoloog prof. Luc Huysse fel opgemerkt. 

IN De Verzuiling Voorbij, door 
de auteur zelf treffend om
schreven als „een essay in 

het grensgebied tussen weten
schap en politieke reflexie", stelt 
Huysse dat praten over verzuiling 
gelijkstaat met praten over het ver
leden. Huysse vraagt aandacht 
voor de erfgenamen van de verzui
ling die geruisloos haar plaats heb
ben Ingenomen. Meteen schuift hIj 
ook een nieuw begrip naar voor: 
het politiek koncern. 

Spraakverwarring 
In een inleidende opmerking 

stelt Huysse vast dat de verzul-
lingstermlnologie vandaag de dag 
zonder enig voorbehoud wordt 
toegepast op zowat alle verschijn
selen uit de maatschappelijke pa
thologie. Resultaat hiervan is een 
Babelse spraakvenwarring die elke 
zindelijke diskussie omtrent het 
verzuilingsfenomeen zo goed als 
onmogelijk maakt. 

Huysse ziet verzuiling als ,,de 
verregaande organisatie van het 
dagelijks leven op grond van le-
vensbeschou welijke verscheiden
heid, waardoor aparte werelden 
ontstaan, die in hun afzonderlijke 
verenigingen of als netwerk met 
de staat transacties aangaan". 

Het ontstaan van de zullvorming 

dient gesitueerd als een laat-
negentlende-eeuwse reaktie op de 
gevolgen van de industrialisering 
en de daarmee gepaard gaande 
modernisering. Als typisch tijdver
schijnsel kende de verzuiling haar 
hoogtepunt in de jaren 20 en 50 
van deze eeuw. Vooral in de 
laatstenoemde periode kende de 
verzuiling een sterke groei. 
Gesteund door het royale subsi
diebeleid van de overheid promo
veerden de zuilen al snel tot de zo 
goed als onmisbare pijlers van de 
verzorgingsmaatschappij. De zui
len droegen ook onmiskenbaar bIj 
tot het behoud van de politieke sta
biliteit: explosieve materies raak
ten In het zuilensisleem immers tij
dig geneutraliseerd. 

Huysse ziet deze (oorspronke
lijke) vorm van verzuiling een 
einde nemen omstreeks 1960. Na 
1960 zijn twee kernelementen uit 
de klassieke verzuilingstheorie en 
-definitie immers met langer van 
toepassing: de strikt levensbe
schouwelijke fundering Is verdwe
nen en het streven van een, over
igens zelfgekozen, isolement is fel 
verzwakt. 

Toch zijn de erfgenamen van de 
verzuiling er ook na 1960 geruis
loos in geslaagd hun greep op het 
publiek, of beter, op het kliënteel 
verder te behouden 

Precies bij de omschrijving van 
deze erfgenamen brengt Huysse 
zijn nieuwe terminologie over de 
politieke concerns aan. 

Deze politieke koncerns hebben 
de werkmethoden van hun eko-
nomlsch-kommerciële soortgeno
ten volop overgenomen. Aller
hande strategieën van produktdl-
verslflkatle (risikospreiding), mark-
tafschermlng en kartelvorming (in
tegratie) resulteerden in onln-
neembare olgopolistische machts
posities op de markt van welzijn en 
geluk. 

De balans van dit alles is uit
gesproken negatief. De aange
wende strategieën leiden tot een 
verder uithollen van de spelregels 
van de demokratie. ,,De politieke 
concerns", aldus Huysse, „bevrie
zen allerlei verhoudingen. Zij zet
ten de sociale dynamiek gevangen 
in de gouden kooi van pacten, ak
koorden en arrangementen. De 
verzuiling in haar hedendaagse 
vorm produceert maatschappelijke 
verstarring". De vertegenwoordi
gers van de koncerns trekken via 
massale infiltratie in de politieke, 
juridische en ambtenarenwereld 
overigens een stevige dam op te
gen een mogelijke kontrole van de 
overheid (de staat) op hun handel 
en wandel. 

Alternatieven 
Bij het schetsen van een moge

lijk toekomstbeeld schuift Huysse 
drie mogelijke alternatieven naar 
voor (elk met hun specifieke voor-
en nadelen). Er Is vooreerst het 
openbreken van de markt door de 
ontmanteling van de huidige, door 
de politieke concerns verworven. 

vestigingswetten (deregulering). 
Vervolgens suggereert Huysse de 
overdracht van, voornamelijk, het 
welzijns- en sociaal-kultureel werk 
van de partikullere naar de pu
blieke sektor (dus: méér staat), en 
tenslotte vraagt hij aandacht voor 
een eventuele reorganisatie in de 
richting van een verdere professi
onalisering (meer macht voor de 
Individuele professionele werker). 

Gesponsord 
pluralisme 

Huysse plei onomwonden voor 
zuiverder verhoudingen tussen de 
politieke concerns en de uitvoe
rende macht. Bij een eventuele 
vernieuwbouw is er dan ook vooral 
behoefte aan een ,,nieuw type sa
menwerkingsverband tussen de 
producenten in welzijns- en cul-
tuurland én de overheid" Huysse 
ziet hierbij een oplossing in het 
zgn. gesponsord pluralisme, waar
bij het verkrijgen van over
heidssteun afhankelijk wordt ge
maakt van het gehalte van de 
maatschappelijke bijdrage die de 
onderscheiden organisaties en 
verenigingen leveren Centrale pa
rameter hierbij is het al dan met 
bevorderen van de demokratische 
verzorgingsstaat door het respek-
teren van de fundamentele 
demokratle-codes en rechtsbegin
selen én het respekteren van de 
huidige waardenverscheldenheld 
In de samenleving. 

Nieuwe politieke 
kuituur 

Huysse erkent dat de In zijn 

werk ontwikkelde schets van een 
nieuwe maatschappelijke ruw
bouw eerder vaag Is gebleven. Na 
een schitterende diagnose van het 
ziekteverschijnsel, blijft hij de re
medie voor de nochtans indrin
gend beschreven maatschappe
lijke kanker Inderdaad grotendeels 
schuldig. 

Toch merkt Huysse op dat het 
huidige politieke klimaat in Vlaan
deren niet ongunstig is voor ver-
andenngen. De, vooral na 1980, 
versnelde zoektocht naar (de ver
dere bevestiging van) de Vlaamse 
identiteit én de daaraan gekop
pelde vraag met betrekking tot de 
vormgeving van een nieuwe poli
tieke kuituur kunnen hier alvast 
sterk inspirerend werken. 

Wetenschappelijke 
eenvoud 

In De Verzuiling Voorbij brengt 
Huysse op nauwelijks honderd 
bladzijden een vlijmscherpe diag
nose van een aantal maatschap
pelijke wantoestanden. De akade-
mikus Huysse slaagt er bovendien 
in het sociaal-wetenschappelijk 
vakjargon te vertalen In een quasi 
joernalistiek taalgebruik en dito 
stijl. Meteen wordt zijn uiteenzet
ting ook toegankelijk voor diege
nen die geen strikt sociologische 
of politologische opleiding hebben 
genoten. 

De verdlenst van dergelijke we
tenschappelijke eenvoud kan hier 
niet genoeg worden onderlijnd. 

Nico Moyaert 

— De verzuiling voorbij. Luc Huysse. 
Uitg. Kritak, Leuven, 1987.103 biz. 
- 350 fr. 
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6 VMH 
De lange mars van Ferdinand Moschenross 

Tweetaligheid in de Eizas 
De verovering van de Elzas door Lodewijk de 14e 

heeft het duitstalig kultuurlandschap van de Elzas 
grondig aangetast. De staatsnationalistische Europese 
broederoorlogen van 1870, 1914 en 1945 deden de 
rest. De oeverbewoners van de Rijn, want dat zijn de 
Elzassers toch, werden afgescheiden uit hun natuur
lijke regio nl. van de rechteroever met het Zwarte 
Woud (Baden-Würtemberg) en het Zwitserse Baseier 
gebied. 

DIT hele Rijngebled vormt 
met alleen één socio-
kulturele eenheid, maar 

ook het leefmidden, de handel en 
nijverheid zijn onlosmakelijk-
Europees met mekaar verbonden. 
De Duits-Franse oorlogshaat 
bracht de repressie en dus de 
angst voor zichzelve mee. 

C'est chic... 
In het Straatsburg van 1945 re

den de trams met volgend op
schrift : ,,C'est chic de parier fran-
gais!"... Die tijd schijnt te wijken. 
De Elzasser UDF-volksvertegen-
woordiger Mare Reymann, tevens 
eerste schepen van Straatsburg, 
interpelleerde in de Parijse ,,Haute 
Assemblee" de Franse Onder
wijsminister Memory over het on
derricht van het Duits in de Elzas. 
Ook traden de parlementsleden 
Kleffer (Moezel) en Überschlag in 
dezelfde richting op. 

Het duitstalige Elzas-Lorreins 
gebied in Frankrijk telt ongeveer 
1200 duitstalige gemeenten. Stuk 
na stuk ontvingen ze een bezoek 

van Ferdinand Moschenross, de 
voorzitter van de Elzas-Lothrin-
gischer Volksbund. 

Precies 1050 plaatselijk verko-
zenen ondertekenden zijn oproep 
om de Duitse oedertaal opnieuw in 
de basisschool te onderwijzen. Dit 
werkstuk-zonder-weerga voor de 
Elzas gaat uit van de op 30 okto
ber '87 in het EP aanvaarde begin
selen van mijn verslag over ,,het 
recht der talen en kuituren in een 
minderheidstoestand". Noch de 
Parijse, noch de departementale 
Elzasser bewindvoerders kunnen 
langs dit soort volksreferendum 
heen. Ter gelegenheid van de 
Miterrand-Kohlontmoeting be
landde dit stuk in het Parijse Ely-
séepaleis. 

Vanuit de 
Bondsrepubliek 

Beide staatslieden wensen im
mers in het zicht van 1992 (de vol
gende stap naar een Europese 
eenheid!) een behartenswaardige 
Frans-Duitse samenwerking op te 

PROCLAMATION 
D E S 

Rcpréscntans du Pcuplc. 

JLes Citoyennes de Strasbourg 
sont invitees de quitter les modes 
allemandes puisque leurs coeurs 
sont franfais. 

A Strasbourg Ie 2 f Brumaire 
Tan second de la République 
une et indivisible. 

Les Rcpréscntans du Peuple 
pres rarinée du Rliin. 

Signés ST. JUST et LEBAS. 

"Bekendmaking vanwege de Volksvertegenwoordigers" 
De Burgeressen van Straatsburg worden verzocht hun Duitse kleder
dracht achterwege te laten gezien hun harten Frans zijn. 
Gegeven te Straatsburg op de 25e okto/nov. van het 2e jaar van de 
ene en ondeelbare Republiek. 

De Volksvertegenwoordigers, gehecht aan het Rijnleger 
ondertekend: St. Just en Lebas. 

zetten. Vooralsnog gingen zij aan 
dit aspekt van de gevolgen van de 
Frans-Duitse staatsnationale poli
tiek voorbij. In Frankrijk (en dus 
ook in de Elzas) ontbreken zelfs de 
nodige leerkrachten om een nieuw 
Duits taalonderricht te verstrek
ken! De Bondsrepubliek zou van 
uit de deelstaat Baden-Würtem
berg hiervoor kunnen zorgen. In 
Europees verband kan evenzeer 
de gelijkwaardigheid der di
ploma's op gang gebracht wor
den, zoals dit nu reeds bestaat 
voor de Zuidtirolers van de Itali
aanse staat die in het Oostenrijkse 
Noord-Tirol hun (duitstalig) di
ploma behalen. Ook Denemarken 
en de Bondsrepubliek sloten 
kultureel-praktische akkoorden 
voor hun wederzijdse minderhe
den. Het kan dus; de politieke wil 
moet volgen. 

Willy Kuijpers, 
Lid van het Europees Parlement 

Wie belang steft in het Ver
slag Kuipers (Dok. A2-160/87 
over: „D&taien m kuituren van 
regimaf:0 m etnische minder-
ftmien in de Europese Oe^ 
meö/7se^(ap"fbesc}iikbaar in 9 
tafer* — kleaaf dus voor buiten
landse volksnattonale kontak
ten) öf in tiet Elzas-bundef kan 
gratis terecbt bij het VU-ÊVA-
Öêkretarlaat, guropees Parle
ment, Ar^ewegeboüw, Befli-
ardstraat 79 te 1040 Brussel 
(02/234,30.38). 

PDB doorstond vuurproef 

Verlciezingen in 
Duits-Beigië tocli nog anders 

Na de wetgevende verkiezingen van oktober 1985 
merkten wij op dat de Belgische Duitsers voor het 
eerstin hun geschiedenis op min of meer,,Belgische" 
wijze gestemd hadden (1). Wij bedoelden hiermede 
dat de verlies- en winststromen der partijen dezelfde 
richting begonnen uit te gaan als in Vlaanderen en 
Wallonië; daar waar ze tot dan toe een heel andere, 
eigenzinnige richting gevolgd hadden. Bovendien ver
loor de autonomistische partij een derde van haar 
aanhang. 

OM de ontwikkeling van de 
mentaliteit daar te kunnen 
volgen is het van belang 

de uitslag van de voorbij verkiezin
gen (1987) aan de vorige (1985) te 
toetsen. 

Integratie blijft 
vorderen 

De PSC (gedrieglijkerwijze CSP 

genaamd), die in 1985 aanzienlijk 
gewonnen had, handhaaft zich op 
34,7 % (2) 

De PRL (ginder PFF), die in 
1985 lichtjes gewonnen had, zakt 
van 25 naar 22,4 %. 

De PS (of SP) had in 1985 een 
grote sprong gemaakt (van 7,86 % 
naar 13,3 %). Zij maakt een 
tweede: naar 16,9 %. 

Tot daar verloopt de ontwikke-

ilEURO 
PA 

ling al precies gelijk in Wallonië. Al 
kan men vragen stellen over de 
identiteit der motieven. Het staat 
bv. vast dat de grote sprong voor
waarts van de Waalse socialisten 
niets te maken heeft met een 
plotse verlinksing van hun kiezers 
en alles met een chauvinistisch 
Happart-effekt. Is het denkbaar dat 
dit effekt ook in het Duitse deel van 
het Gewest Wallonië meespeelt? 
Spelen daar geen andere, dieper 
liggende faktoren? 

Het Duitse gebied onderscheidt 
zich van Wallonië met zekerheid 
wat de aanhang van Ecolo en PDB 
betreft. Zoals in 1985 — en zoals 
in Vlaanderen — blijven de Groe
nen stijgen (met 2,6 %): tot 8;9 %. 
Tenwijl diezelfde Ecolo (een Duitse 
naam geven die zich niet; voor de 
volksnationale problematiek zijn 
ze zo onverschillig als Agaiev) in 
Wallonië de helft van haar zetels 
kwijtspeelt. 

Oprisping of 
herleving? 

Tenslotte is daar de PDB (Par
te! der deutschsprachigen Bel
gier). Zij was in 1985 van bijna een 
kwart van haar stemmen tot een 
magere 15,3 % afgeslankt. In de 
zomermaanden werd tegen haar 
een gevaarlijk en gemeen offen
sief ontketend door PSC en PRL. 
De zogenaamde Neirmaun-affaire 
(3) moest op verdachte verbindin

gen wijzen tussen PDB en neo
nazi-kringen in de Bondsrepubliek 
Duitsland. Tenslotte draaide het 
incident uit op een uitdaging die 
Lorenz Paasch (de meest be
zwaarde man) en Josef Dries de 
Belgische Duitsers voor de voeten 
wierpen: ,,Zijt gij het met ons eens 
dat wij ons niets te verwijten heb
ben ? Stelt ook gij dat wij niet wil
len tornen aan onze Belgische 
staatsburgerschap maar evenmin 
aan het feit dat wij kultureel 
gesproken tot de Duitse natie be
horen ? 

De verkiezingen boden een 
goede, zij het niet ongevaarlijke 
gelegenheid om de bevolking of 
tenminste de eigen volgelingen 
om hun instemming te vragen. 

Bekeken in het raam van de 
reeds voor 1985 begonnen afgang 
was dit een vermetele zet. 

De uitslag is niet opzienbarend 
geworden maar toch bevredigend. 
Men vergete immers niet dat een 
PDB-stem niets opbrengt voor 
mensen die, meer nog dan in het 
binnenland, op gehoor in Brussels 
afgestemd zijn; en bovendien op 
een blijvend bewijs van burger
trouw. Wat een stem voor een 
Waalshorige partij vanzelf ver
zekert. 

Lorenz Paasch haalde 2.685 
stemmen op zijn naam (-i- 1,4 %) 
voor een mathematisch gezien, 
kansloze Kamerzetel. Josef Dries 

werd in het kieskanton Vith 
volstrekte koploper voor de voor
keurstemmen van de provincie
raadsverkiezingen. De PDB in 
haar geheel brak haar dalende 
tendens af en scoorde 16,1 % ( + 
0,8 %). Het valt af te wachten of 
dit de reaktie is van een aantal op 
hun tenen getrapte kiezers dan 
wel het begin van een ommekeer. 

In de strijd om een kamerzetel 
speelt dit alles natuurlijk geen rol. 
Voor heel het Duitse gebied is er 
één rechtstreeks verkozene; Al
bert Gehlen. Hij stond als tweede 
op de PSC-lijst voor Verviers en 
behaalde 5.376 stemmen. Men 
vraagt zich toch af wat 1.731 kie
zers in de kieskantons Eupen en 
Sankt-Vith beweegt, om op de 
naam van de Luikse PSC-er Wa-
thelet te stemmen. En 616 voor 
Happarts tweelingbroer; daar 
waar de inheemse socialist Lejoly 
er tenslotte niet zoveel méér (914) 
bijeen krijgt. De verfransing der 
geesten is blijkbaar goed aan 't 
vorderen. 

Karel Jansegers 

(1) WIJ tussen Volkeren en Staten nr. 56, 
5 december 1985. 
(2) Deze en volgende cijfers geven de sa
mengevoegde resultaten weer van 
parlements- en provincieraadsverkie
zingen. 
(3) WIJ tussen Volkeren en Staten nr. 63, 
15 oktober 1987. 
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Robert Vandeputte schrijft sociale geschiedenis 

Een informatieve 
liandieiding 

Robert Vandeputte voorstellen hoeft nauwelijks in 
de politieke wereld. In de kortstondige regering Mark 
Eyskens was Vandeputte Minister van Financiën. 
Tevens was hij gouverneur van de Nationale Bank 
van '71 tot '75. Voorts bekommentarieert professor 
emeritus Vandeputte nog regelmatig de ekonomi-
sche aktualiteit vanuit een ruime optiek in diverse 
persrubrieken. 

Van dezelfde auteur verscheen nu een overzicht 
van de Belgische naoorlogse ekonomische geschie
denis. 

DE titel „Sociale Geschiede
nis van België van 1944 
tot 1985" roept bij de lezer 

eerder het beeld op van encyklo-
pedische boekdelen van een nau
welijks tweehonderd bladzijden 
tellend boek Het spreekt vanzelf 
dat het werk hierbij ingeboet heeft 
aan juridische volledigheid en his
torische bagage 

Selektie 
Dat IS echter nooit de bedoeling 

geweest van de auteur, die voor 
alles het opstellen van een lees
baar overzicht beoogde Vande
putte slaagt erin de essentie van 
ieder relevant wapenfeit uit de 
Belgische naoorlogse geschiede
nis weer te geven m enkele blad
zijden 

De selektie die daarbij onver
mijdelijk IS, kan uiteraard steeds 
bekritiseerd worden Zonder ons 
m deze voorspelbare reaktie te 
willen vastbijten, menen we dat 

de auteur een aantal moeilijke 
maar even belangrijke periodes 
onderbenadrukt heeft 

Meer bepaald treden we enkele 
kollega's recensenten bij, die 
stellen dat de Eenheidsuitstra-
ling, die tot het ontslag van de 
regering Gaston Eyskens (1961) 
geleid heeft, ongewoon weinig 
aandacht toebedeeld krijgt Nie
mand zal het belang van deze 
staking ontkennen, ook al omdat 
met deze staking op een zeer 
duidelijke manier uiting gegeven 
werd aan de Vlaams-Waalse te
genstelling op sociaal vlak 

Gemakkelijksheids-
oplossing 

Een overzicht van het sociale 
wel en wee na de oorlog is leer
rijk, ook naar de aktualiteit toe 
Het IS duidelijk dat de werkne
mers na de oorlog nog heel wat 
sociale achterstand dienden in te 

Data 
vrijhouden 

De kerst- en nieuwjaarspe
riode mag op politiek vlak 
dan erg windstil geweest 
zijn, tijdens de komende' 
maanden zal dit zeker niet zo 
blijven. 

Daarenboven laten de 
plannen van liet VU-partljbe-
stuur en de VU-partijraad 
evenmin vee! ruimte voor 
,,dolce far niente" (zalig 
nietsdoen). 

Hieronder een eerste 
greep uit het VU-voorjaars-
programma, met meteen het 
verzoek deze data alvast te 
willen vrijhouden. 

* zondag 20 maart te Meche-
len: de (uitgestelde) kunst
en kuituurdag „'t Klapga-
t"(een organisatie van het 
weekblad WIJ) 

* zaterdag 16 en zondag 17 
april te Oostende: nationaal 
Vü-partijkongres over „een 
nieuwe politieke kuttuur in 
Vlaanderen" 

Daarenboven valt heei bin
nenkort een beslissing over 
de precieze dag en de plaats 
van het VU-kongres m.b.t. 
de gemeenteraadsverkiezin
gen, van de arrondissemen-
tele ontmoetingen met de 
partijtop, van een aktiedag 
rond zuiver water, en wat al 
meer. 

Wij houden U alvast op de 
hoogte. 

Doorvericoop 
BN 

Uittredend VU-senator Guido 
Van In reageerde in een brief aan 
liefst vier betrokken ministers te
gen de totale doorverkoop van het 
ooit zo prestigieuze bedrijf BN, nu 
blijkt dat de participatie van de 
Generale Maatschappij geheel 
werd afgestaan aan het Canade
se Bombardier 

Deze praktijk is m strijd met de 
verklaring van de minister van 
ekonomische zaken, die in '86 
antwoordde dat de deelname van 
de Sociéte belangrijker was dan 
de blokkeringsminderheid van 
Bombardier, dat de overheids
steun terugvoroerbaar wordt als 
de begunstigde vennootschap 
haar verbintenissen met nakomt 
en dat er wetgevend werk zou 
gebeuren ter bescherming van 
ons industrieel patrimonium 
Deze ministeriele beloften blijken 
thans dus ijdel te zijn 

Guido Van In verwijst naar wat 
zich heeft afgespeeld bij de Bra
bantse vestiging van Michelin 
,,Wat zal er gebueren, bij het 
uitblijven van overheidsbestellin
gen, met de sociaal-industriele 
positie van BN én met de know 
how die door BN werd verza-
meld'^", vraagt hij zich bekom
merd af 

Tot besluit drukt de Brugse poli-
tikus de wens uit dat van het 
huidig ,,inter-regnum" geen mis
bruik zou gemaakt worden om 
zich te distancieren van het lot 
van een belangrijke werkgever en 
potentiële eksporteur van afge
werkte produkten 

ROBERT 
VANDEPUTTE 
SOCIALE 
GESCHIEDENIS 

• • 

BELGIË 
19441985 

lannoo 

halen Zowel de regering als de 
werkgevers hadden daar oog, 
maar vooral middelen voor Toch 
werd er in de zestiger jaren een 
fundamentele diskussie gevoerd, 
met name rond de vraag of het 
geoorloofd is dat de overheid geld 
leent om lopende uitgaven, m 
casu sociale voordelen en voor
zieningen, te financieren 

informatief 
De regering Gaston Eyskens 

heeft toen voor de gemakkelijkste 
oplossing gekozen door inder
daad de lopende overheidsbegro
ting deficitair te maken om toe te 
geven aan sociale eisen Als dit 
zich voordoet m een periode van 
ekonomische groei (de gouden 
zestigers), dan heeft men auto
matisch een veel groter over
heidstekort bij ekonomische re
cessie (zeventiger en tachtiger 
jaren) 

De syntetiserende feitenweer-
gave ligt de auteur duidelijk Het 
overzicht houdt het midden tus
sen een saaie schets van de evo
lutie in de sociale wetgeving ener
zijds en de onvolledige en/of irre
levante opsomming van histori
sche weetjes anderzijds Vande
putte lijkt goed geplaats om een 
dergelijk overzicht weer te geven, 
aangezien hij zijn interpretatie 
kan staven met achtergrondinfor
matie 

blijft onbesproken, namelijk de 
verzuiling die erdoor gefinancierd 
wordt Hoewel de verzuiling van 
de Belgische maatschappij een 
van de essentiële kenmerken is 
van onze verzorgingsstaat, blij
ven enkelen dit aspekt negeren 

Deze tekortkoming komt des te 
duidelijker naar voor, daar de au
teur veel belang hecht aan de 
ziekteverzekering 

BIJ zijn evaluatie daarvan stelt 
Vandeputte dat de organisatie er
van een enorme vooruitgang be
tekent voor het sociaal welzijn 
Tegelijkertijd merkt hij op In fi
nancieel opzicht ontstond uit het 
systeem een zware last voor de 
gemeenschap die moeilijk gedra
gen werd " BIJ deze bedenking 
wordt geen poging gedaan om 
daar enige strukturele kenmerken 
in verband mee te brengen 

Over het algemeen kan Vande
putte met dit boek de doelstelling 
die hij zichzelf formuleert nako
men, namelijk een hulp zijn in 
universitaire middens en studie
diensten Het boek is inderdaad 
een nuttige leideraad, maar voor
al een vertrekpunt voor verdere 
analyse 

Frans Alpaert 

Verzuiiing 
Dat deze achtergrondinforma

tie nogal eenzijdig gekleurd is, zal 
weinigen verwonderen 

Een belangrijk aspekt van de 
uitbouw van de verzorgingsstaat 

— Sociale Geschiedenis van België 
van 1944 tot 1985. Robert Vande
putte. Uitg. Lannoo, Tielt. 1987.785 
fr. 

DOLLARCRASH... 
m De aanhangers van de 

Reaganomics hebben het 
niet makkelijk bij de verde
diging ervan. De beursc
rash Is slechts een 
symptomatisch fllkkerllcht 
in het falen van Reagans 
ekonomisch beleid. De vri
je val van de dollar zal op 
middellange termijn meer 
ingrijpende gevolgen heb
ben. Ze is ondertussen veel 
meer geworden dan een 
korrektiefaktor op het VS-
handelsdeficiet. 

Voicker, ex-voorzitter van 
de Amerikaanse centrale 
bank, stelt dat de dollarda
ling de VU-ekonomie niet 
uit de problemen zal halen. 
Hij meent dat de ekonomi
sche onevenwichten vol
doende bemvloed worden 
door de evolutie van de wis
selkoersen. Tegelijkertijd 
heeft de Reagan-regering 
nog steeds niets fundamen
teel ondernomen om de on
evenwichten te herstellen. 
De belastingsverhoging be
tekent wel een radikale om
mekeer in Reagans beleid, 
maar is tot nu toe nog te be
scheiden om drastische 
verbeteringen tot gevolg te 
hebben. 

^ ...IN VS 

lA j 

igU m Daarenboven blijkt 
geen ekele ekonomische 
grootmacht bereid de dol-
larval te stuiten. In de ze
ventigerjaren vluchtten de 
oliedollars massaal naar de 
VS. De Japanners deden 
hetzelfde in het begin van 
de tachtiger jaren. Steeds 
werd het vertrouwen van 
deze beleggers en in
vesteerders geschokt door 
het feit dat de Amerikanen 
hun ekonomisch tjeleid wei
gerden aan te passen aan 
de draagkracht van hun 
ekonomie. De grootmoedi
ge overheidstekorten zijn 
daar slechts één voorbeeld 
van. 

Nieuwe kandidaten om 
massaal Amerikaanse over-
heidsobligaties te kopen, 
zullen zich tweemaal over
denken. 

^ ANARCHiE 
^ m Cynisch is wel dat deze 
^ instabiele situatie zich juist 
1 ^ tegen de VS keert. De Ame

rikanen waren immers de 
eerste verdedigers van de 
deregulering op de finan
ciële markt. 

MKKI Kaufman, topekonoom 
liAJ en beursgoeroe, voorspelt 
^^ terecht een rentestijging in 
W^ de VS, omdat het buiten-
^S land dus steeds minder ge-
i ü ^ neigd zal zijn in de VS te 
» j beleggen. Deze rentestij-
^ ^ ging zal het monetaristisch 
l ^ beleid in de VS hypoteken. 
^ ^ Harde tijden voor de Reaga-
™^ nomics dus... 

^TEXAS 
^ ^ m Zuid-West-Vlaanderen 
Ĵ  blijft haar reputatie, het 
^ ^ Texas van Vlaanderen, hard 
™^ maken. Het aandeel van de 
^^, tewerkgestelde in hoog-
^ 2 technologische tyedrijven in 
w » de totale tewerkstelling is 
^ er immers het hoogste van 

^ ^ gans Vlaanderen. Dat is het 
^ ^ resultaat van een regionaal-
^ ^ ekonomisch onderzoek aan 
^sg, de Rijksuniversiteit Gent. 
^~^ Kortrijk is op de voet ge-
^ ^ volgd door Brussel en Ant-
^£ werpen. Zwakkere broertjes 
b i i in technologische bedrijvig-
« ^ held zijn Limburg, de kust 
^ ^ en de Noorderkempen. 
, ^ De RUG-onderzoekers 
^ i besluiten dan ook dat be-
^ ^ drijven met hoogtechnolo-
^*^ gische aktiviteiten zich 
^ 2 hoofdzakelijk rond grotere 
%mm Steden vestigen. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 9 jan. 
D BRT 1 - 16.00 
Broadway Melody of 1940 
D BRT1 - 18.10 
Speel op sport, Paardrijden 
D BRT 1 - 19.00 
Jokertrekking 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 19.35 
Trekking van de Lotto-getallen 
D BRT 1 - 20.20 
Duel, filnfi 
n BRT1 - 21.55 
Terloops 
D BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.10 
De vereffenaar, serie 
D Ned. 1 - 15.00 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 15.45 
Comedy Capers, slapstick 
D Ned. 1 • 16.03 
De sneeuwpop, tel<enfilm 
D Ned. 1 - 16.28 
De stuntels, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.00 
Het mooiste kerstcadeau, tekenfilm 
D Ned. 1 - 18.20 
Op zoek naar muziek in Leeuwarden, 
Friese muziek 

D Ned. 1 - 19.00 
Ferdy de mier, tekenfilmsene 
D Ned. 1 - 20.28 
Henk Elsinks Koncert 
D Ned. 1 • 23.20 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.34 
„ V " , SF-serie 
D Ned. 2 - 21.20 
Tussen kunst en kitscfi, over kunst 
D Ned. 2 • 23.15 
Eureka, film 

Zondag 10 jan. 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, nieuwsmagazine 
D BRT 1 - 12.45 
Koncert, Dante-symfonie van Liszt 
D BRT 1 - 14.15 
Luister met je ogen 
D BRT 1 - 14.30 
De slechtste heks, jeugdfilm 
D BRT 1 • 15.45 
Krokant, kulinaire serie 
D BRT 1 - 16.45 
Wij, heren van Zichem; serie 
D BRT1 - 18.00 
Tik Tak, animatieserie voor peuters 
D BRT 1 - 18.05 
Plons, animatieserie voor kleuters 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., korte verhaaltjes 
door Jef Burm 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 

D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 • 20.40 
Langs de kade, serie 
D BRT1 • 21.40 
Billy Joel In Leningrad, reportage 
D BRT 2 - 15.00 
Stadion, 3 uur sport 
n Ned. 1 - 15.30 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.20 
De baas in huis?, serie 
D Ned. 1 - 18.33 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 

Albert Einstein (l\/lichael Emil) ontmoet seksimbool Marilyn Monroe (The
resa Russell) in,,Insignificance". Zondag 10 jan. op Ned. 2 om 21u.31. 

D Ned. 1 - 18.55 
Kwik en Flupke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
De vliegende dokters, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 • 21.15 
Sonja op zondag, praatshow 
'D Ned. 1 - 22.35 
Cagney and Lacey, serie 
D Ned. 2 • 20.10 
De Garry Shandling show, serie 
D Ned. 2 - 21.31 
Insignificanca, film 
D Ned. 2 • 23.15 
Augurkenteugels, anarcho-absur-
distische gekte 

Maandag 11 jan. 
D BRT 1 - 18.00 
Tik Tak, animatieserie voor peuters 
D BRT 1 - 18.05 
Plons, animatieserie voor kleuters 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie 
D BRT 1 - 20.15 
Huwelijk en oorlog, serie 
D BRT1 - 21.15 
Labyrint: Om u te dienen..., dienst
boden 
D BRT 1 - 22.05 
Terugblik, Zjef Van Uytsel 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Koncert, Achtste symfonie van 
Bruckner 
D BRT2 - 22.30 
Uitgelezen, gedachtenwisselingen 
met auteurs 
D Ned. 1 - 17.00 
Magiërs en monsters, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popmuziek 
D Ned. 1 • 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
D Ned. 1 - 23.05 
Inpakken en..., dok. 
D Ned. 2 - 19.27 
De smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 20.30 
Golden girls, serie 
D Ned. 2 - 20.55 
Goedele, praatprogramma 
D Ned. 2 - 21.30 
Bergerac, serie 

Dinsdag 12 jan. 
D BRT 1 - 18.00 
Tik Tak, animatieserie voor peuters 
D BRT 1 - 18.05 
Plons, animatieserie voor kleuters 

D BRT1 - 18.10 
Sprookjesteater, Hans en Grietje 
D BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak en Mon, SF-jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
De kruisboog, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Meester, hij begint weer; satire 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 • 20.15 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT2 - 20.50 
Mike, praatprogramma 
D BRT 2 - 22.10 
Koncert, prijswinnaars Geneve 1986 
D Ned. 1 - 15.50 
Bassie en Adriaan en de verdwenen 
kroon 
D Ned. 1 - 16.15 
Alf op Melmac, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, muziekprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Verdacht (van geweldpleging), serie 
D Ned. 2 - 21.30 
Lang leve de mode, dok. 

Woensdag 13 jan. 
D BRT 1 - 18.05 
Plons, animatieserie voor kleuters 
D BRT 1 - 15.00 
Er was eens... het leven, tekenfilm
serie 
D BRT 1 - 15.25 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
D BRT 1 - 15.45 
Verhalen en legenden, Davey 
Crockett 
D BRT 1 - 16.35 
Speel op sport, paardrijden 
D BRT 1 - 18.10 
Chocky's uitdaging, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
n BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie 
D BRT 1 - 20.15 
Lia Linda in koncert, live-show 
D BRT1 - 21.10 
Monument voor een gorilla, dok. 
D BRT 1 - 22.00 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Niet schuldig, film 
D BRT2 - 22.00 
Ontwikkeling luidt de toekomst in. 
D Ned. 1 - 15.30 
Seabert, tekenfilmsene 

D Ned. 1 - 15.45 
De grote meneer Kaktus show, kin
derprogramma 
C Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, serie 
C Ned. 1 - 16.40 
Dynasty, serie 
C Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Pompy de robodoll, tekenfilmserie 
• Ned. 1 - 19.05 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.33 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.27 
Bart Peeters in het donker, amuse
mentsprogramma 
D Ned. 1 - 23.55 
Gemene verhalen, serie 

Donderdag 14 jan. 
D BRT 1 - 18.00 
Tik Tak, animatieserie voor peuters 
D BRT 1 - 18.05 
Plons, animafieserie voor kleuters 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Europese volkskultuur, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.05 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT1 - 21.55 
Chateauvallon, serie 
D BRT2 - 18.45 
Mijn stem in de gemeente, info 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Het huwelijk van Maria Braun, film 
D Ned. 1 - 16.00 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 16.50 
D'r kan nog meer bij, kinderpro
gramma 

D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.24 
Op kleine rails, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Dit Is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 2 - 20.00 
Niet te geloven, serie 

Vrijdag 15 jan. 
n BRT 1 - 18.05 
Plons, animatieserie voor kleuters 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Kurtoisie 
D BRT 1 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20.55 
Lili Marleen, film 
D BRT 1 - 22.55 
Fiimspot, achtergrondinfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Extra time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.00 
De Azteken, dok. 
D BRT2 - 21.50 
Parlando... ma non troppo, Fred 
Brouwers praat met Emile Degelin 
D Ned. 1 - 14.30 
Reizen met mijn tante, film 
D Ned. 1 - 17.46 
De band, jeugdserie 
D Ned. 1 - 18.16 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 • 19.05 
Throb, serie 
D Ned. 1 - 21.35 
Twee banen op één kussen, serie 
D Ned. 1 - 23.07 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 0.15 
De vechtjas, film 
D Ned. 2 - 22.45 
Spannend bestaan, serie 

Een tUm 
per dag 

Zaterdag 9 jan. 
Eureka 

Jack McCann heeft in de Kanadese 
wildernis een reusachtige goudader 
ontdekt. Na enkele jaren is hij een 
schatrijk man geworden, maar famili
ale problemen staan zijn geluk in de 
weg. Britse film uit 1963 met o.a. Gene 
Hackman, Theresa Russell en Rutger 
Hauer. (Ned. 2, om 23u.15) 

Zondag 10 jan. 
Insignificance 

Britse film uit 1985 met Michael Emil, 
Theresa Russell en Tony Curtis. In een 
hotelkamer in New York ontmoeten 
vier figuren uit de mythologie van de 
jaren 40 en 50 elkaar: Albert Einstein, 
Marilyn Monroe, Joe Di Magno en Jo
seph McCarthy. (Ned. 2, om 21u.31) 

l\/laandag 11 jan. 
Allen 

Amerik. SF-film uit 1979 met o.a. 
Tom Skerrit, Sigourney Weaver en 
Harry Dean Stanton. Het ruimteschip 
Nostromo keert na een routine-vlucht 
terug naar de aarde. Net voor de lan
dingsprocedure wordt ingezet, ont
vangt de boordcomputer een vreemd 
signaal... (RTBF 1, om 20u.05) 

Dinsdag 12 jan. 
Les loups entre eux 

Franse misdaadfilm uit 1985 met 
Claude Brasseur en Pierre Donnadieu. 
In Italië wordt een NATO-generaal door 
leden van de Rode Brigades ontvoerd. 
Niemand wordt bereid gevonden om te 
onderhandelen met de daders... (TV 1 , 
om 20U.40. Vrijdag 8 jan. op RTL) 

Woensdag 13 jan. 
The wrong man 

Thriller van Alfred Hitchcock uit 1957 
met o.a. Henry Fonda, Vera Miles, An
ton Quayle. Christopher Balestrero, 
een muzikant in een nachtklub, wordt 
door een bediende van een verzeke
ringskantoor herkend als een gevaar
lijke gangster. Hij wordt gearresteerd 
en slaagt er niet in de verdenking van 
zich af te zetten... (TV 2, om 20u.15) 

Donderdag 14 jan. 
Die Ehe der Maria Braun 

Op het einde van WO II trouwt Ma
ria met Hermann Braun. Na de eerste 
huwelijksnacht vertrekt Hermann naar 
het front en na de oorlog wordt hij als 
vermist opgegeven. Maar Maria is er
van overtuigd dat hij nog leeft... Duitse 
film van Rainer Werner Fassbinder uit 
1979. (TV 2, om 20u.15) 

Vrijdag 15 jan. 
Tunes of Glory 

In een Schots regiment wordt de lei
ding van de zeer populaire kolonel 
Jock Sinclair overgenomen door kolo
nel Basil Barrow, een man van tradi
tie en formalisme. Tussen beide man
nen ontstaat een hoogoplopend kon-
flikt... Britse film uit 1960 met o.a. Alec 
Guinness en John Mills. (Ned. 1, om 
Ou.15) 
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^ 1 ^ ^ In de stad van na de 
^ ^ ^ ^ ^ eerste nieuwjaarsda-
^ ^ ^ ^ gen glinsteren de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ kerstballen niet meer, 

_ ^ ^ ^ ^ f c kijkt Sint Jozef de ver-
fl^^^L^ keerde kant op en 
V M ^ ^ ^ ^ ^ springen de herders 

^ ^ van de os op de ezel. 
^ * Maria begrijpt het alle-
%lh maal niet zo best, haar 
^ ^ boreling is nu de Ver-

^ ^ ^ ^ losser geworden. Zo 
Q ^ > geschiedde naar uw 

w ^ # woord. 
^ ^ Maar er is geen mens 

die nog naar dit tafe
reel kijkt en wij zijn pas 

10 dagen na Kr. 
De regenwind houdt huis in de sparren 

en de naalden liggen met handvollen 
uitgestrooid. 

De kadootjes, de flauwe lichtjes, de 
nepsneeuw en de vreemdsoortige spit
sen in de top kunnen niet meer bekoren. 

De schaarse voorbijgangers valt dit 
tafereel niet eens meer op. Hooi en stro, 
heb je me nou. 

Nu is het wel geweest. Het leven loopt 
verder en de wereld draait z'n gang, 
zonder omzien. 

Ooit klonk het woord Kerstdag als een 
toverspreuk. Het heette dat wolven één 
ogenblik in schapen veranderden. Dat de 
oorlogswapens op élle fronten één uur 
zwegen. Dat de soldaten, of ze nu vijan
den waren of niet, met mekaar verbroe
derden. En dat lukte ook nog. Maar dat 
wonder zit er niet meer in. Loopt u het 
lijstje mee af? 

De volgende 
afspraak 

In Nicaragua mislukten onderhandelin
gen voor een tijdelijke vrede. De Ver
enigde Staten blijven er — Contadora of 
niet — vuurtje stoken. 

Op de bezette Jordaanoever schieten 
de Israeli's er maar op los en in Bethle
hem vloeide er bloed. 

In Libanon strooit de Jihad, de Partij 
van God, verder dood en vernieling. Op 
Sri Lar\l(a houdt een volkerenoorlog 
geen rekening met een vredespauze. 

De oorlog tussen Iran en Irak duurt nu 
reeds zeven magere jaren. 

In Afghanistan drinken de Sovjets 
Krim-champagne op zeven jaar bezet
ting... 

In Afrika bloeien honger, oorlog en 
vergelding. Sterven kinderen, tot nader 
order nog steeds de toekomst, als vlie
gen. Onder de mepper van de Groot
machten in de hand van hun regionale 
potentaatjes... 

Over kinderen gesproken. Hoe durven 
wij het kerstkind in de ogen kijken als wij 
weten dat er kinderen achter tralies zit
ten? Gefolterd. Vier Koerdische dorps-
jongens met elektrische schokken in de 
mond. Een jongen van acht met prikkel
draad bewerkt in Ecuador. 

17 Filippijnse kinderen neergescho
ten. 29 geheime eksekuties van 300 kin
deren in Irak. 

Kinderen verdwijnen. Overal in de we
reld. Ook bij ons, aangetast en geschon
den door dwaze video-clips en ander 
onbenul. 

En dan is er nog de oorlog van de vuile 
tongen die elk van ons wel eens in de 
mond heeft. 

Hoe kunnen wij nog onder de indruk 
komen van het kind-vredebrenger? Het 
is niet meer dan een plaasteren beeldje 
uit de Stal. 

Vrede wordt heden dagen nog slechts 
verwacht van heren op leeftijd en langs 
de televisie. Met rechtstreekse beelden 
op alle stations. De vrede als show. Het 
mag u niet ergeren. 

Hoe bruisend de stad Oud en Nieuw 
heeft gevierd, zo dood ligt ze er nu bij. 
Enkel het lied van de beiaard en de 
verlichting van de katedraal zorgen voor 
een glimp vrede. 

Het is pas de derde dag van het nieuwe 
jaar en de sparren liggen reeds gesta
peld voor de vuilnisdienst. Nutteloos, 
naakt en haast dood. Morgen gaat de fik 
er in of worden ze tot kompost gemalen. 

Morgen en het Is nog geen Driekonin
gen geweest. Maar zal dat de stad een 
zorg zijn? Zij moet haastig naar de vol
gende afspraak. 

Achter geloken uitstalramen maakt de 
middenstand van de stad zich zonder 
schaamte op voor de Koopjestijd. 

Hoor ik in de verte een kindje schrei
en? • 

— W j — 

(Ji xo&/en 
Een nieuwjaar is al volop bezig. Maar wellicht droe-

semt of streelt er nog wat wijnsmaak op uw tong en 
dan denkt u filosofisch: wat zal dit jaar brengen en 
hoe ziet zo'n wijnjaar eruit? Wie nu door de Bour
gogne, Bordeauw of andere regio's rijdt, ziet de win
terse werkelijkheid: kale, bijna zwarte, verwrongen 
wijnstokken. 

EN stok moet om goede 
druiven voort te brengen 
voor een echt fijne wijn 5 

tot 7 jaar oud zijn. Uitstekende 
druiven levert hij tussen zijn 20 en 
25ste, daarna daalt de kwantiteit, 
maar de kwaliteit kan nog ruim 
een mensenleven lang supreem 
blijven. 

In het prille voorjaar loopt de 
wijnstok uit en draagt aan de on
derkant van de tros het eerst bloe
sem. De geur van de wijngaard is 
dan ondefinieerbaar, maar wat pi
kant. Het weer is dan liefst droog 
en zonnig en de bloei is vrij snel 
voorbij, 1 tot 2 weken. Daarna be
gint de vruchtzetting en de druiven 
ontwikkelen zich vrug van groen 
tot rijp. Tijdens de rijping, afhan
kelijk van de temperatuur, daalt de 
zuurtegraad en stijgt het suikerge
halte. Ideaal zijn een snelle bloei 
en een langzame rijping. 

Half mei is een bange periode, 
want late vorst en hagel tijdens de 
IJsheiligen kunnen onherstelbare 
schade berokkenen. Later kunnen 
te hoge hitte gepaard aan regens 
nog nefaster zijn, omdat de drui
ven dan te zeer zwellen, barsten 
en rotten. De wijngaarden moeten 
het hele jaar door bewerkt worden 
om de vochtigheidsgraad op peil 
te houden, het onkruid te wieden. 

de aarde rond de stokken lucht te 
geven, te bemesten en eventueel 
ziekten (vooral edelrot) te bestrij
den. Even voor de oogst worden 
de dode bladeren weggeknipt om 
de zon nog even toegang tot de 
trossen te geven. In de winter wor
den bodem en stokken weer in 
konditie gebracht voor het vol
gende bloeijaar. 

De oogst begint nagenoeg 
steeds 100 dagen na de bloei. Dit 
met feesten gepaard gaand werk 
is hard labeur. Want ondanks de 
plukmachines doen de gewetens
volle boeren het met de hand. En 
omdat niet alle druiven tegelijker
tijd rijp zijn, moeten de plukkers 
vaak meerdere malen de gaard in 
en tros per tros, zelfs druif per druif 
plukken. Enkele dagen wachten 
kan druiven van uitzonderlijke 
kwaliteit opleveren, maar — zeker 
in meer noordelijke gebieden — is 
het risiko van herfstregens of 
vroege vorst dan levensgroot. Vrij 
onmiddellijk na de oogst verande
ren de wijnranken van kleur, naar
gelang de druivesoort van groen 
tot dieprood, zelfs goud. Totdat de 
bladeren vallen... en het weer 
bijna winter is. Het persen is voor
bij, het sap gist al in de fusten. Wij 
wachten... 

c / ^ * * y ^ 
In onze opgave met volgnummer 204 zochten we 

naar een gedicht van Jan G. EIburg onder de titel ,,Dit 
verdriet". Lezer C. De Cock uit Aalst werd eruit ge
loot en wint ons boekenpakket. 

Van harte. 

IJ het begin van 't jaar past 
het eventjes na te denken 
over wat was en wat komt. 

Aan U om uit te vissen wie 
deze verzen schreef en welke ti
tel erboven prijkt. 

Thans, dwingender dan ooit, moet ik mij ondervragen, 
en 't zijn dezelfde vragen van altijd: 
wat is het doel van ons hardnekkig jagen, 
wat is de duur, wat is de tijd? 

Wat is het starre lot, en wat beoogt des levens 
veelvuldigheid met kommernis en nood ? 
Het zijn dezelfde vragen, ach, en tevens 
dezelfde uitkomst in de dood. 

Want achter alle Zijn moet ik het Niet-zijn denken. 
De wijdste waatren hebben nog hun grens. 
Beperking, breuk: ook in mijn rijpste schenken, 
weet ik mij eindig, sterflijk mens. 

Want wat mag ik vruchtbaar zijn en, scheppend, bezig aan liefde en 
vriendschap en het werk dat duidt, onachterhaalbaar in mijn bloed aan
wezig woekert de dood en holt mij uit. 

Indien U meent de juiste oplossing te kennen, aarzel dan niet om deze 
naar ons te sturen: WIJ, „Meepselen (206)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Veel geluk. 
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^rdhoudan 
Onze grootstedelijke verloedering met haar om zich 

heen grijpende tentakels naar het platteland toe schijnt 
wel een onomkeerbaar fenomeen. Veel mooie woor
den werden er al aan verloren besteed. Maar elk 
beetje kan misschien toch helpen, zelfs vanuit wat zo 
geruststellend de ,,soft" sektor heet. We hebben het 
dan over een tentoonstelling die omwille van de on
verwacht ruime bijval met een goede maand verlengd 
werd. Nostalgia en kunst is een duo dat het vandaag 
blijkbaar goed doet. 

OG tot en met 31 januari 
gaat dus in het Antwerps 
Stedelijk Prentenkabinet 

(annex van het Museum Plantin-
Moretus, Vrijdagmarkt) de ten
toonstelling ,.Verdwenen tekenin
gen uit het Antwerpse. Tekenin
gen van Franck Mortelmans". 
Deze expositie biedt aan de hand 
van 61 tekeningen uit het ge
koesterd privé-bezit van de 
kunstenaar een uitgelezen beeld 
van verdwenen plaatsen in het 
centrum van de metropool en vrij 
verre omgeving (o.a. de prachtige 
Noorderpolders met hun fraaie 
polderdorpen die door de haven-
uitbreiding letterlijk en figuurlijk 
overspoeld werden). 

Franck Mortelmans werd in 
1898 te Antwerpen geboren. Daar 
volgde hij aan de akademie lessen 
bij Frans Hens, waarna hij er zelf 
leraar werd en later direkteur van 
de akademie van Berchem. Die 
funktie bleef hij uitoefenen tot op 
zijn zeventigste. Al van jongsaf 
was hij gefascineerd door de na
tuur en het historisch bouwkundig 
patrimonium. Als korresponde-
rend lid van het Antwerps Komitee 
van de Koninklijk Kommissie voor 
Monumenten en Landschappen ij
verde hij voor het behoud van be

dreigde landschappen en monu
menten, die hij tijdens zijn tochten 
door de stad en omliggende virtu
oos en met scherpe precissie in 
zijn tekeningen heeft vastgelegd. 

Samen met zijn echtgenote en 
konservator Francine De Nave van 
het Museum Plantin-Moretus trof 
Franck Mortelmans de eerste 
voorbereidingen voor de huidige 
expositie. Vorig jaar overleed hij 
echter op 87-jarige leeftijd ten ge
volge van een hartaandoening. De 
tentoonstelling kwam er uiteinde
lijk toch, in ruime mate zoals de 
kunstenaar ze gepland had. Zij 
heeft ontegenzeggelijk een dubbel 
belang, enerzijds als kunstwaarde, 
anderzijs aan sensibilisering voor 
het behoud en de herwaardering 
van wat ons nog aan waardevols 
rest. In die zin gaat zij elk Ant
werps partikularisme dan ook 
ruimschoots te buiten. ,,Verdwe
nen gezichten uit het Antwerpse. 
Tekeningen van Franck Mortel
mans" is elke dagen van 10 tot 17 
uur gratis toegankelijk. 

Een bezoek aan het wereldu-
nieke boek- en drukkunstmuseum 
Plantin-Moretus met zijn nog au-
tentieke typografische installatie 
en kostbare biblioteek is dan me
teen meegenomen. 
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1988: Olympisch jaar 

Gelukkig waren er 
Ben Johnson en Stephen Roche 

1987 IS er geweest en bijgevolg staan we op de 
drempel van een Olympisch jaar. De ervaring heeft 
ons geleerd dat de politiek zich in zo'n twaalf maan
delijkse nadrukkelijk met de sport wil bemoeien. Om
dat ZIJ de propagandistische waarde van sukses op 
het evenement van de vijf nngen maksimaal wenst uit 
te buiten. 

Ben Johnson en Stephen Roche, de snelste sportlui van 1987 

ZOALS de zaken er nu voor
staan krijgt Seoul volwaar
dige Spelen Een ruime 

boycot, zoals eerst in Montreal (de 
Afrikaanse landen) daarna in 
Moskou (Annenka) en vervolgens 
in Los Angeles (het Oostblok) het 
geval was, lijkt weinig waarschijn
lijk Wanneer er ergens nog wat 
misgaat zal dat in Seoul zelf blij
ken te Zijn Momenteel weet nie
mand hoe rustig Zuid-Korea wel of 
met IS Een gekozen president ver
andert met noodzakelijk de maat
schappelijke strukturen en de 
vraag blijft dan ook of de sociaal-
ekonomische onrusthaarden al of 
met zijn gedoofd 

We zullen in de komende maan
den echter nog tijd genoeg heb
ben om Seoul en Calgary, waar de 
bij ons minder populaire win
terspelen worden gehouden, van 
naderbij bekijken Vandaag 
draaien we ons nog even om naar 
1987 

De vliegende 
Canadees en... 

Internationaal domineerden de 
Canadese spurter Ben Johnson 
en de Ierse wielercrack Stephen 
Roche het sportjaar 

De finale van de 100 meter tij
dens de wereldkampioenschap
pen atletiek in Rome vormden een 
absoluut en onvergetelijk hoogte
punt Johnson en Lewis leverden 
er de spurt van de eeuw af De 
kleurling uit Canada, die al in de 
startblokken ,,explodeerde" trok 
definitief een streep onder het ja
renlange onomstreden meester
schap van Carl Lewis De Amen-
kaan kon het voor hem ,,fatale" 
duel maandenlang uitstellen maar 
in de Italiaanse hoofdstad was er 
geen ontsnappen meer aan John
son spurtte er als het ware een an
der tijdvak binnen Hij verpletterde 
het wereldrekort en verwacht 
wordt dat hij in Seoul nog meer 
overwicht zal demonstreren 

Andere topatleten in een eerder 
,,arm" jaar — de opbouw naar de 
OS nam een aanvang — waren de 
Marokkaan Said Aouita en de 
Zweedse hoogspringer Patrick 
Sjoberg Ze bevestigden op het 
hoogste vlak 

...de slimme Ier 
Naast Johnson was de Ierse 

coureur Stephen Roche de man 
van het jaar Hij reed Eddy Merckx 
achterna, zij het zonder hetzelfde 
brio, in de Giro, de Tour en het we
reldkampioenschap HIJ fietste 
zichzelf in de geschiedenisboe
ken Een absolute verrassing was 
het met al geraakten alsmaar meer 
ingewijden ervan overtuigd dat de 
Ier het statuut van ,,eeuwige be

lofte" maar moeilijk zou ont
groeien 

In Italië moest Roche afrekenen 
met vriend en vijand Het ,,Itali
aanse" peloton en de koersdirek-
tie gunden hem de zege met maar 
Roche hield stand met de hulp van 
weinigen Waaronder onze Eddy 
Schepers De Tour haalde Roche 
binnen met de rekenlat Hij legde 
de basis voor zijn sukses in de tijd
ritten en het zich verder nooit 
,,beslissend" achteruit slaan 

In Villach werd de Ier ook nog 
wereldkampioen Nadat hij zich 
lange tijd gedeisd had gehouden 
in dienst van zijn landgenoot Sean 
Kelly In de beslissende kilometer 
straalde hij evenwel superieure 
kracht uit en won met onverdiend 
Roche was meer dan een sterk 
renner Hij bewees meer dan eens 
over veel intelligentie en karakter
vastheid te beschikken Wie hem 
van dichterbij kent schijnt hem in 
hoge mate te waarderen 

Internationaal was ook de over
winning van de Columbiaan Her-
rera in de Ronde van Spanje met 
onbelangrijk De klimmertjes uit 
het koffieland haalden na jaren 
proberen dan toch een slag thuis 
en droegen daarmee flink bij tot de 
verdere mondialisering van de 
wielersport 

Onze eigen wielerliefhebbers 
moesten het ook in de voorbije 
maanden hebben van het klassiek 
wordende duo Criquielion-
Vanderaerden Twee uitstekende 
subtoppers die echter vaak tekort 
schieten wanneer echte orgelpun
ten moeten worden geplaatst De 
Waal — hij won de Ronde van 
Vlaanderen met klank en eindigde 
elfde in de Tour — mis daartoe 
misschien enige klasse, de Lim
burger — hij zegevierde in een 
memorabele (vijf landgenoten op 
de eerste vijf plaatsen) Parijs-
Roubaix — wellicht karakter en 
vasthoudendheid Het tweetal 
krijgt hopelijk spoedig gezelschap 
van de jonge en inderdaad veelbe
lovende Hedwig Van Hooydonck 
die herhaaldelijk grote mogelijkhe
den liet blijken en beter omringd 
schijnt dan vele vroegere en hui
dige beloften 

Afscheid 
Verder onderscheidden zich ook 

Wim Arras deze rasspurter won 
Parijs-Brussel, en Ferdi Van den 
Haute die in de laatste nadagen 
van zijn karriere zeer verrassend 
nationaal kampioen werd De drie
kleur zal volgend voorjaar met te 
zien zijn in het peloton De kampi
oen zal in de volgwagen zitten als 
ploegbestuurder 

1987 was voor de wielrennerij 
echter vooral een jaar van af
scheid Drie kampioenen trokken 
een streep onder hun karriere 

Joop Zoetemelk, Van Impe en Mo-
ser Niet de eersten de besten 
Cracks die het wielergebeuren ja
renlang kleurden met hun ,,zeer 
eigen" persoonlijkheid Daarnaast 
stierven ook nog ploegleider Jean 
de Gnbaldy en Jacques Anquetil 

Laatstgenoemde was een kam
pioen met historische allures Hij 
sloeg de brug tussen Coppi en 
Merckx, won vijfmaal de Ronde 
van Frankrijk en leefde eigenzin
nig en kontroversieel 

In het internationale tennis, bij 
ons , de" televisiesport bij uit
stek , verschoof weinig Lendl 
bleef oppermachtig ondanks hij 
andermaal met kon zegevieren op 
het groene gras van Wimbledon 
Daar schitterde de wedergeboren 
Pat Cash In diezelfde tenmstem-
pel bleef Navratilova recht over
eind staan Martina tnomfeerde 
ook nog in Flushing Meadow 
Toch dreigt voor haar en de al te
ruggevallen Chns Evert het einde 
de Westduitse Steffi Graf meldt 
zich nadrukkelijk als de wereld
kampioene van morgen 

Twee wereld
kampioenen 

Over wereldkampioenen ge
sproken onze motorcrossers her
vonden in de voorbije zomer hun 
bijna traditioneel zelfrespekt Ene 
Geboers zegevierde in het WK 250 
cc en Georges Jobe triomfeerde 
m de halfliterklasse 

De Waal hield er de uitverkie
zing tot sportman van het jaar aan 
over Niet ten onrechte Sport
vrouw werd het Waalse zwem-
stertje Ingrid Lempereur Zij kreeg 
ook de Nationale trofee voor Sport-
verdienste Begrijpelijk Zwemmen 
IS een veeleisende sport waarbin
nen internationaal enorm veel kon-
kurrentie bestaat Lempereur won 
goud op de Umversiade van Za
greb en zilver op het Europees 
kampioenschap in Straatsburg 
Dat zijn prestaties die kunnen tel
len Ingrid schitterde voordien al in 
Los Angeles en zal ook op de ko
mende Olympiade al onze hoop 
meedragen Zij is, laat daar geen 
twijfel over bestaan, een grote 
kampioene 

Nationaal grepen er binnen de 
ploegsporten weinig machtsver
schuivingen plaats Ondanks de 
organisatorische chaos werd er 
ook in de voorbije lente een 
basketbal- en een volleybalkampi-
oen gekroond Mechelen en 
Lennik 

In het voetbal hield Anderlecht 
voorlopig nog stand Zij het met 
zonder moeite De Brusselaars 
konden het stevig aanklampende 
KV Mechelen maar op de slotdag 
van zich afschudden Met de hulp 
van Club Brugge dan nog, dat te
gen KV absoluut moest winnen om 
alsnog aan een Uefa-ticket te ge
raken Dat het meesterschap van 
Anderlecht met langer goedschiks 
werd aanvaard, was al eerder dui

delijker geworden Onder trainer 
Aad De Mos groeide de ouwe 
,,Malinwa" snel naar de top Het 
trok die lijn ook na de zomer door 
in de nieuwe kompetitie KV is, 
met Antwerp, groot kanshebber op 
de kampioenstitel 1988 Van An
derlecht kan met langer hetzelfde 
worden gezegd De kampioenen 
hebben, door het vertrek van Scifo 
en Vercauteren en door de fysieke 
likwidatie van rasvoetballer Lo-
zano aan kwaliteit ingebout Bo
vendien heeft ook trainer Leekens 
zich nog met kunnen doorzetten 
Er zal na Nieuwjaar in het Astrid-
park dan ook met veel meer mo
gen misgaan 

Gouden Schoen(en) 
KV Mechelen ploeg van het jaar 

dus en Michel F^reud'homme te
rechte Gouden Schoen Maar ook 
Antwerp meldde zich in de voor
bije herfst als een onverwachte 
maar wel heuse topploeg Onder 
Georg Kessler beleefde de Great 
Old een sportieve en organisato
rische wedergeboorte Plots bezit 
Antwerp talent, publiek en toe
komst Een heilzame ontwikkeling 
voor ons voetbal Net als de terug
keer van Sint-Truiden onder de 
topklassers Maar er vielen natuur
lijk ook minpunten te noteren 

Niet dat de publieke belangstel
ling nog verder afnam of het ge
weld rond de velden toenam in
tegendeel zelfs Sportief gingen de 
Rode Du/i'e/s echter de mist m In 
de zwakste kwalifikatiereeks — 
laat daar maar geen twijfel over 
bestaan — van het Europees kam
pioenschap eindigde België vierde 
op vijf Achter Ierland, Bulgarije en 
Schotland en voor Luxemburg 
Geef toe Meer nog dan de cijfers 
verontrustten ons de prestaties 
van de helden van Mexiko Ze 
speelden hooguit twee behoorlijke 
matchen en de verantwoordelijken 
kloegen over de gebrekkige aflos
sing Topklasse zou momenteel 
ver te zoeken zijn Dat zal wel voor 
een stuk waar zijn Maar toevallig 
IS het allemaal met Wie zijn ogen 
open hield kon de bui al eerder 
zien hangen Sinds de Bellemans-
ingreep heeft ons voetbal nood
gedwongen aan inhoud verloren 
Maar de ambities en betrachtin
gen bleven wel dezelfde Er werd 
daarom nog voorzichtiger, nog 
meer gedisciplineerd, nog fanta-
sielozer gevoetbald Een al eerder 
op gang gekomen ontwikkeling die 
binnen de klubs vaak tot in de 
jeugdploegen werd doorgetrok
ken Plots wordt men zich nu van 
veel bewust De nieuwe bewind
voerders D'Hooghe-Courtois plei
ten voor een nieuwe aanpak Voet
ballen van in de wieg en nog ver
der doorgedreven kommercialise-
ring Sponsoring is de nieuwste 
heilboodschap Hopelijk worden 
de profeten met in het ongelijk 
gesteld Al bestaat m het voetbal 
alsmaar minder gevaar voor ver
gissingen Fysiek en taktiek heb
ben nationaal en internationaal de 
nivellering zo ver doorgedreven 
dat een mens nog amper verrast 
kan worden We zijn dan ook be
nieuwd of er op het Europees kam
pioenschap enig ,,nieuws" zal 
kunnen gemeld worden Het is 
nochtans hoogst wenselijk Want 
als er momenteel (en gelukkig 
maar) meer spanning in ons voet
bal steekt, IS dit met omdat plots 
zoveel ploegen beter zijn gaan 
spelen Ook al zijn ze dan met 
zijn dneen doorgedrongen tot de 
kwartfinales van de drie Euro-
pacups 

Flandrien 
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Nog tot 16 januari in Brugse Bogardekapel 

Foto's van Greta Buysse 

11 

Een vijftigtal zwartwit-foto's breiden dezer dagen de 
kale witheid van de muren van de Brugse Bogardeka
pel. Verantwoordelijk daarvoor is de 45-jarige kunste
nares Greta Buysse. 

Geheimzinnige en sensuele foto's. 

WAAROM Greta Buysse 
precies deze eindejaars
periode als ekspositie-

ogenblik uitkoos, is ons niet be
kend. Maar het doet je iets, wan
neer je de overdrukke winkelstra
ten ontvlucht en in de net met ijle 
Bogarderuimte terechtkomt. 

Je wordt stil bij het kijken naar 
de soms kontrastrijke, soms diffu
se, soms overvloeiende fotografi
sche meesterwerkjes. 

Magisch 
Greta Buysse interesserde zich 

van kleinsaf voor de kunst van het 
fotograferen. ,,Toen ik voor het 
eerst een foto zag ontwikkelen, 
stond ik paf van dit magiscti feno
meen. Nadien mocht ik het een
voudige apparaat van mijn vader 
hanteren." Ook nu houdt ze het 
bij relatief simpele toestellen, 
zonder veel poeha-vertoon. 

Na haar humaniora studeerde 
zij fotografie aan het Hoger Natio
naal Radio- en Filmtechnisch In
stituut, volgde gespecialiseerde 
kursussen in binnen- en buiten
land, vervulde opdrachten voor 
de BRT en de publiciteitswereld, 
organiseerde talrijke tentoonstel
lingen en kreeg verschillende on
derscheidingen. 

Onlangs besliste de Vlaamse 
Gemeenschap tot enkele aanko
pen van haar werk. 

Sensueel 
Onderwerp is vooral de bijna 

naakte, maar steeds onherkenba
re vrouw. Die zich beweegt of 
kronkelt of verbergt in immens 
hoge en aftandse huizen. Waar
door het geheel afstandelijk ge
heimzinnig, en misschien juist 
daardoor uitdagend-sensueel 
wordt. De stofkeuze (satijn, zijde 
of leer en hoge hakken) dragen 
daar in hoge mate toe bij. 

Elke kompositie is nauwkeurig 
bestudeerd: ,,Een opname is het 
gevolg van een groeiproces", ver
duidelijkt Greta Buysse. ,,lk kan 
maandenlang in gedachten met 
een kreatie bezig zijn. Tot ik plots 
op een plaats of in een huis kom, 
die perfekt overeenstemt met dit 
idee." Zij houdt van tegenlicht, 
grote ruimten en moeilijke kon-
strukties. Onze suggestie de pas 
ontblote ruïnes van de Sint-Do-
naaskerk te gebruiken, wordt 
aandachtig genoteerd. 

Genoeg beschouwingen. Al
leen zélf gaan kijken biedt nu een 
bevredigende oplossing. Er rest 
nog tijd tot en met volgende week 
zaterdag. Bovendien krijg je daar 
de unieke kans een reproduktie 
aan te schaffen tegen spotprijs 

(pvdd) 

Nieuw in de bios 

N AAR het de gewoonte is aan 
het eind van ieder jaar, wordt 
er een balans opgemaakt. 

Dat zijn dan Top-vijven, Top-tienen en 
Top-honderden, zelden echter ziet 
men een Top-Negentien. Die volgt 
hier dan Achter de titels van de film 
vindt u afwisselend namen van ak-
teurs of regisseurs, die werden door 
mij weerhouden m funktie van hun 
belangrijkheid (volgens mij dus) voor 
die film 

19. Ishiar met Warren Beatty en 
Dustin Hoffman 

Vooral omwille van de anti-casting 
en de durf van deze twee akteurs om 
eens iets anders te doen, dan men 
van hen verwacht. 

18. Mascara van Patrick Conrad 
Er moest toch ook een Vlaamse film 

op staan' 

17 Just Between Friends met Mary 
Tyler Moore 

Hollywood een neus gezet, met een 
tedere film. Jammer genoeg met zo'n 
groot kassukses 

16 Hope and Glory met Sarah Mi
les en lan Bannen 

Sentiment zonder sentimenteel te 
worden, met akteursprestaties een 
Oscar waardig 

15. The Intouchables met Sean 
Connery en Kevis Costner 

Een gewelddadige film zonder echt 
geweld en de zoveelste openbaring 
van het grootste talent van Sean Con
nery 

14 Platoon van Oliver Stone 
De eerste en ook de beste Vietnam-

film, met mensen. 
13 Barfly met Mickey Rourke en 

Fay Dunaway 

Intimistische film over zuipschuiten 
met dronken makende vertolkingen. 

12 Good Morning Babylonia van de 
gebroeders Tavianni 

Gewoon een mooie film over film. 
11 The Mosquito Coast met Harri

son Ford 
Voor sommigen langdradig, voor 

anderen meesterlijk, voor mij de open-

Sissi Spacek 

Greta Buysse. Zwartwit-foto's in de Bogardenkapel (Akademie voor Schone Kunsten) 
Brugge. Nog tot 16 januari. Dagelijks van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur (niet op 

Katelijnestraat te 
maandag). 

7. Brighton Beach Memoirs van 
Gene Saks 

Neil Simon's jeugdherinneringen 
zijn teder en soms humonstisch, maar 
steeds echt 

6. Radio Days van Woody Allen 
Net zoals vorige. Alleen gaat het 

hier om de hennnermgen van Allen 
baring van het akteurstalent van In
diana Jones. 

10 Zwarte Ogen met Marcello Ma-
stroianni 

Als je in die ogen kijkt! En dit is 
geen Mastroiannifan praat. 

9 The Witches of Eastwick met 
Jack Nicholson 

Een duivelse vertolking in een dui
velse film 

8. Extremities met Farah Fawcett 
Een schitterende akteursprestatie 

in een moedige film over verkrachting, 
die gelukkig heel wat volk op de been 
bracht. 

5. The Colour of Money met Paul 
Newman en Tom Cruise 

De ouwe Newman zet een geloof
waardige figuur op het scherm met 
zoveel talent dat tegenspeler en tie
neridool Tom Cruise al zijn bagage 
moet bovenhalen, met als resultaat 
een goeie film. 

4. Salvador met James Woods 
Door maker van Platoon Een gene

rale repetitie die al hetgeen er achter 
komt overtreft. Gewelddadige film 
over een gewelddadige tijd m een 
gewelddadig land 

3.84 Charing Cross Road met Anne 
Bancroft 

Een film over boeken en boeklief-
hebbers met een enorme tederheid. 

m; nmn •• 

2. Children of a Lesser God van 
Randa Haines 

Om terug en terug en terug te gaan 
1 Crimes of the Heart met Diane 

Keaton, Sissi Spacek en Jessica Lan
ge 

Een vuurwerk aan akteurspresta

ties Wie IS er de beste? Een typisch 
sfeertje dat hennnert aan Tennessee 
Williams en Wiliam Faulkner, aan Eli
zabeth Taylor en Montgomery Clift en 
Paul Newman en Burl Ives, maar het 
evengoed of nog beter doet. 

Willem Sneer 

• • • • • • • • • TTn 

Deze week 
in Knack Magazine 

Auto 88 
Op het Brusselse autosalon dingen van 13 tot 24 ja
nuari 60 merken naar de hand van de koper. Toe

lichting bij de nieuwigheden, betrouwbaarheidstests, 
begeleiding voor koper en belangstellende: een dos

sier van 20 bladzijden, deze week in Knack. 
Het klimaat op zijn l<op 

Niet alleen het gat in de ozonlaag 
baart zorgen. Er is ook het zoge
naamde serre-effekt: de uitstoot 
van gassen zorgt ervoor dat de 
aarde warmer wordt, terwijl ze 
volgens de natuur eigenlijk kou
der zou moeten worden Dat lijkt 
leuk, maar het kan ontstellende 
gevolgen hebben Deze week in 
Knack 

Eric Antonis 

Direkteur Ene Antonis van het 
kultuurcentrum De Warande in 
Turnhout houdt het voor bekeken. 
HIJ trekt naar Nederland. Een ge
sprek en een terugblik op vijftien 
jaar gemeentelijk kultuurbeleid in 
Vlaanderen. Deze week in Knack. 

Het SCK onder de loep 

Het schandaal rond het Duitse 
transportbedrijf Transnuklear 
doet hel Studiecentrum voor Ker
nenergie in Mol op zijn grond
vesten daveren. Wat liep er mis in 
Mol en wie zal daarvoor betalen? 
Deze week in Knack. 

James Ivory 

Na het sukses van A Room With 
a View liet cineast James Ivory 
zich opnieuw door E.M. Forster 
inspireren, dit keer door diens 
meest controversiële roman, Mau
rice Een pareltje van literatuur-
verfilming. Een gesprek met de re
gisseur, deze week in Knack 

D O S S I E R A U T O 
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Advertentie 

Eén groot solden-feest 
op alk afdelingen! 

het modehart 
van België 

Boomsesteenweg 35 Aartselaar 
Dagelijks geopend van 9-18 uur, ook zaterdag. 
Zon- en feestdagen gesloten. 

Vrijdag: feest- en _^o\Sfl 
koopavond tot 21 u. 'Wi^ 
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Vernieuwde frakties stellen zich voor 

Antwerpse provincieraad 
opnieuw uit de startbiolcicen 

13 

Op 18 december '87 vond de installatievergadering van de 
Antwerpse Provincieraad plaats. Het nazicht van de geloofsbrie
ven, de verkiezing van het bureau en van de deputatie verliep 
zonder enige verrassing. De afspraken tussen de CVP en SP lieten 
geen speling toe. 

Opvallend was het aantal nieuwe 
gezichten in de nieuwe samengestel
de raad Tweeentwintig nieuw verko-
zenen op een totaal van 90 provincie
raadsleden BIJ de Agaiev- en VI Blok-
fraktie was er, wegens de zetelwinst, 
enig triomfalisme te bespeuren De 
Volksunie-fraktie moest door het wis
selvallig spel van de apperentering 
een zetel inboeten Toch blijft onze 
fraktie, op de PVV na, de grootste 
ploeg binnen de oppositie De nieuwe-
verkozenen. Koen Pauli, Ward Her-
bosch en J Teuwkens zullen met de 
steun van onze fraktie vlug hun weg 
vinden in het Antwerps Provinciehuis 

Binnen de fraktie werden de taken 
opnieuw verdeeld Joris Roets werd 
aangeduid als fraktieleider. Clew De 
Ranter neemt de taak van quaestor op 
zich en Koen Raets werd verkozen als 
sekretaris 

Amnestie-motie 
In zijn toespraak als fraktieleider 

sprak J Roets de gebruikelijke geluk

wensen uit en dankte namens de 
fraktie de uittredende VU-provmcie-
raadsleden voor hun werk over de 
voorbije jaren 

In het politiek gedeelte van zijn 
toespraak gaf hij een beknopt over
zicht van de belangrijkste VU-pro-
grammapunten Tenslotte vroeg hij de 
nieuwe bestendige deputatie, in deze 
dagen voor Kerstmis, een amnestie
motie voor te bereiden Ivlet de indie
ning van deze motie kan de bestendi
ge deputatie bewijzen dat er binnen 
deze beleidsploeg opnieuw een kohe-
rente samenhang IS gegroeid We zijn 
benieuwd' 

Nieuw dinamisme? 
in de samenstelling van de Besten

dige Deputatie vallen er enkele op
merkelijke verschuivingen en vernieu
wingen te noteren Voor de funktie 
van eerste bestendig afgevaardigde 
werd Vic van Eetvelt (CVP) uit zijn 
senaatszetel gehaald Hij knjgt de 

moeilijke opdracht om het verstarde 
beleid opnieuw leven in te blazen De 
verkiezing van Ludo Helsen (SP) tot 
zesde bestendig afgevaardigde deed 
heel wat wenkbrauwen fronsen Dit 
nieuw verkozen provincieraadslid 
werd in een klap aangesteld tot be
stendig afgevaardigde Een bokke-
sprong die zeker met voor iedereen is 
weggelegd Wat de koalitie met deze 
ongekende figuur in petto heeft blijft 
nog steeds een raadsel 

Platte demagogie! 
Dat de eenmansfraktie van de 

PVDA haar ongenoegen zou laten 
blijken over de zetelwinst van het Blok 
had iedereen zowat verwacht Boven
dien kent iedereen stilaan de demago
gische PVDA-toneeltjes die met de 
regelmaat van de klok worden opge
voerd De repliek van de Blok-fraktie 
was mager en inhoudelijk zeker even 
demagogisch IVIet volzinnen over vrij, 
autonoom, onbelgisch en ongeislami-
seerd maak je misschien wel indruk 
maar politiek sla je de bal volledig mis 
Problemen aandragen en aanscher
pen IS een koud kunstje Aanvaardba
re oplossingen formuleren vraagt poli
tieke moed 

K.D.M. 

In de Gentse gemeenteraad 

VU noemt icoiiege 
iogge tweedeldcer 

De Gentse gemeenteraad in de maand december was een 
uitzonderlijke bezigheid. Niet alleen duurde de zitting een hele 
week, maar bovendien behandelde ze voor de tweede maal in 1987 
een begroting. Voor het eerst sedert onheuglijke tijden slaagde 
men in Gent erin de begroting voor het volgende jaar te bespreken. 

De raad had echter eerst nog een aantal interpellaties van de 
vorige raadszitting te bespreken naast een uitgebreide gewone 
dagorde. 

Op hernieuwde vraag van Johan 
Beke over de gemeentelijke klusjes
dienst kon de schepen alleen ant
woorden dat hij in bespreking was met 
de sociale partners want blijkbaar zijn 
zowel de vakbonden als de midden
stand met enthousiast over dit idee 

Van alle markten... 

De begroting van het stedelijk 
slachthuis en de integratie van de 
groenten- en fruitmarkt in dit stadsbe-
drijf gaf aan de raadsleden en de 
schepen nogmaals de kans over de 
toekomst van de veemarkt uit te wij
den maar behalve dat de integratie 
een goede zaak is vertolkte K Van 
Hoorebeke de algemene indruk dat er 
door de schepen nog steeds geen 
klaarheid geschapen is in de toe
komst van de veemarkt 

Ook de begroting van de OCMW 
ziekenhuizen en de verhuis van de 
bedden van het Hospice naar de Bijlo-
ke waren aanleiding om het beleid 
door te lichten Zo had H DeBleecker 
heel wat vragen over het twintigjarig 
onderhoudskontrakt en wat dat alle
maal kost 

Ook had zij vragen over de dienst
verlening en de steeds stijgende kos
ten van de onmiddellijke hulpverle
ning Ook kwam zij terug op de kosten 
van het beheer van het onroerend 
patrimonium 

Uit de 200 andere punten een heel 
korte bloemlezing 

A Verpaele had heel wat vragen 
over de huurprijs van burelen waarbij 
de stad 50 % meer betaalt dan wat 
zijzelf voor kantoren krijgt Daarenbo
ven staan er heel wat stadskantoren 
leeg 

Sabotage? 
Over de kontainerparken kwam het 

tot een incident toen de schepen K 
Van Hoorebeke zonder aanleiding be
schuldigde van sabotage En dat ter
wijl de VU-afdeling via een hoorzitting 
al alternatieven voor de slechte in-
plantingsplaats verschafte' 

De begroting 1988 werd uitvoerig 
door schepen van Financien De 
Clercq toegelicht Na de stemming 
over de begroting nam De Clercq 
trouwens ontslag als schepen en liet 
zijn mandaat over aan partijgenoot 
Van Quaquebeke 

De Clercq gaf enkele beschouwin
gen over de evolutie van de resultaten 
van de gewone en buitengewone 
dienst, vergeleek de begrotmgsuit-
slag met het saneringsplan en gaf nog 
enkele bedenkingen na 

In zijn visie is de begroting, die in 
1983 nog een gekumuleerd tekort van 
3,2 miljard vertoond nu geëvolueerd 
rraar een overschot van bijna 1,7 mil
jard De ontvangsten voor 1988 be
dragen 13,7 miljard terwijl de uitgaven 
14,2 miljard bedragen Hiervan gaat 
55 % naar personeel, 10 % naar 
werkingskosten, 9 % naar overdrach
ten en 26 % naar schuld Het sane-
nngsplan kon met worden nageleefd 
Heel wat uitgaven zijn verhoogd, ter
wijl de ontvangsten minder blijken dan 
voorzien Een herziening van het sa
neringsplan IS nodig maar ook een 
herziening van de lasten opgelegd 
door het hulpfonds Nothomb is nood
zakelijk O a door het wijzigen van de 
looptijd van de konsolidatielemng en 
marktconform maken van de rente
voeten Met deze uitspraken zit hij 
thans op dezelfde golflengte als VU-
raadslid Hugo Waterloos, die deze 
stelling als jarenlang verdedigt 

De Clercq pleitte ook voor het afsto
ten van met-stedelijke taken naar de 
prive-sektor Voor het stedelijk onder
wijs zag hij vooral een taak in het 
basisonderwijs, terwijl hij wat het toe
risme betreft een ,,hotelstop" bepleit
te 

Logge tweedekker 

De oppositie legde wel enkele an
dere aksenten bij dit begrotmgsdoku-
ment De Roo (VU) noemde de huidi
ge koalitie een logge tweedekker op 
een autostrade naar de toekomst Het 
huidig kollege heeft een gebrek aan 

luisterbereidheid t a v de oppositie 
Het beleid vertoont een aantal ken
merken administratieve traagheid, 
onbeslistheid van het kollege — zo is 
er bv nog steeds geen jeugdraad 
opgericht —, een traditionele aanwer-
vingspolitiek van personeel met een 
zware politieke ingesteldheid, geen 
koordmatie Na zes jaar beleid zijn 
een aantal knelpunten nog met opge
lost het personeel heeft nog steeds 
geen nieuwe huisvesting, men zou 
kunnen besparen op personeel door 
een wetenschappelijke benadering 
van de arbeid en door centralisatie, er 
IS weinige gerealiseerd op het gebied 
van tewerkstelling, de grote openbare 
werken — zoals de grote ring en de 
parkings langsheen de kleine ring — 
zijn met gerealiseerd 

De Roo wees ook op de zware 
lasten die Gent te wachten staan van
af 1992, nl meer dan twee miljard per 
jaar gedurende 13 jaar Waeterloos 
voegde eraan toe dat het onmogelijk 
zou zijn vanaf 1989 te besturen zon
der belastingsverhoging Toch is het 
kollege nog met veranderd op het 
gebied van realisatie van onbetaalba
re projekten (koncertzaal, capitole, 
opera). 

De SP wees erop dat de vroege 
begroting een aanpassing zal verden 
in de loop van het volgend jaar de 
cijfers zijn gebaseerd op ramingen 
van juli, terwijl ook de meer jarenplan-
ning een waardeloos dokument is De 
mimnkomsten zijn vooral een gevolg 
van een daling van de bevolking (-
3500) als gevolg van de belastingspo-
litiek De schuld per inwoner bedraagt 
inmiddels reeds 82 210 fr (d i een 
stijging met 348 %) De minuitgaven 
m de begroting zijn vooral ten laste 
van het personeelsbestand, dat op 5 
jaar tijd met 10 % is gedaald 

Motie 

PVV-fraktieleider Van der Cruyssen 
moest toegeven dat de begroting 
1988 minder gunstig uitvalt dan die 
van de vorige jaren Hij schreef dit toe 
aan het feit dat de inkomsten het ritme 
van de uitgaven met volgen niettegen
staande deze fors afnamen Zo werd 
o a de bijzondere toelage aan de stad 
Gent met meer toegekend, werd de 
belasting op het huisvuil afgeschaft, 
alsook enkele andere kleine belastin
gen De balans van 5 jaar beleid was 
in zijn ogen positief CVP-er Tack had 
het vooral over de lasten van een 
grootstad die met enkel de inwoners 
maar de gehele regio ten goede ko
men en toch door de stad Gent be
taald worden Uit het gemeentefonds 
ontvangt Gent meer per inwoner dan 
andere gemeenten maar deze meer
ontvangst weegt niet op tegen de 
meeruitgaven Hij vroeg de raad een 
motie goed te keuren gericht aan de 
aan te duiden formateur 

C Bnon 

vu-Radio
tribune 

De Volksunie verzorgt een politieke 
radiotribune nu donderdag 7 januari 
om IBu 45 

De tribune loopt op BRT 1 met o a 
een jaaroverzicht 1987, kommentaar 
bij de politieke aktualiteit, nieuwjaars
boodschap door VU-voorzitter Jaak 
Gabnels De muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door het trio B T W 

Gaans in brons 
Van Reinoud D'Haese verscheen 

bij het Archief en Documentatiecen
trum voor het Vlaams-nationalisme 
een 84-bladzijden tellende brochure 
onder de titel ,,Daens in brons" 

Deze uitgave — kostprijs 280 fr — 
kan bekomen worden bij volksverte
genwoordiger Jan Caudron, Stefaan 
De Jonghestraat 85, 9300 Aalst 

Raadslid Jan De Moor 
wijst in open brief op 

Nalatigheid van 
Gentse OCMW-voorzitter 

Op 28 december j . l . stuurde VU-fraktieleider Jan De Moor 
volgende open brief aan de raadsleden van het Gentse OCMW. 

De persbenchten aangaande het tragisch overlijden in de nacht van 19 
december jl van een bejaarde resident m het rusthuis Lousbergs hebben mij 
diep getroffen 

Alhoewel de Raad op dinsdag 22 december was samengeroepen heeft de 
Voorzitter het nagelaten de raadsleden in te lichten Ik vind het ongepast dat de 
Raad de omstandigheden van dit noodlottig drama via de pers moet vernemen 
Het IS een drogreden dat het een louter vergetelheid is 

Dossierkennis? 
Gezien de beslotenheid van onze vergadenngen lekt weinig uit van de boven-

en onderhuidse spanningen die de raadszittingen devalueren tot een palaveren-
de dorpsraad 

Sedert het ontslag van de vorige OCI\/IW-voorzitter dr Bottequin, brengt de 
eigengereidheid van zijn opvolger ons soms in absurde situaties te wijten aan 
o m zijn gebrekkige dossierkennis 

De manifeste onvrede bij de meerderheid der raadsleden over de partijgren-
zen heen lijkt mij een barometer voor het huidig gevoorde ,,beleid" 

Omdat ik sedert jaren vecht voor een ,,kordate aanpak" van de problemen 
met respekt voor de wettelijkheid — wat niemand van U zal durven tegenspre
ken — zult U mij willen verontschuldigen voor het open karater van deze 
protestbrief 

Jan De Moor, VU-fraktieleider 

OOST-VL. 
JANUARI 

9 ERTVELDE: Tentoonstelling Re-
naat De Smedt — Schilderijen, Sofie 
Troch — Glas in lood en Jennie Pie-
ters — Keramiek In Vlaams huis De 
Veldbloem, Hoge Averijstr 5 Open 
op wo-do-vrij vanaf 17u zaterdag van
af 14u en zondag vanaf lOu De 
tentoonstelling loopt tot 24/1 
15 KRUIBEKE: VU-Nieuwjaarsre-
ceptie om 20u in De Eenhoorn te 
Bazel Alle VU-leden van harte wel
kom Org VU-Kruibeke-Bazel-Rupel-
monde 
15 SINT-AMANDSBERG: Nieuw
jaarsreceptie in zaal Sint-Elooi, Ant
werpse stwg 275 Vanaf 19u 30 Gast
spreker Senator Bob Van Hooland 
Org VU-St -Amandsberg 
16 EREMBODEGEM: Jaarlijkse 
nieuwjaarsdrank van 20 tot 22u in de 
kantine van voetbalklub SK Erembo-
degem, Gerstenstraat Daarna gezel
lig samenzijn Org VU Erembode-
gem-Centrum 

zo€K€R<:3^ 
L 23j gehuwde licentiate Germaan
se filologie (grote ondersch ) (Ned 
Engels) zoekt een geschikte betrek
king eventueel in het bedrijfsleven 

1^ Tweetalige 32j gescheiden A2 se-
kretaresse zoekt opnieuw een betrek
king bij voorkeur in het Brusselse Ze 
heeft een goede ervaring als faktuns-
te en stopte een aantal jaren om haar 
2 kinderen van 14 en l i j op te voe
den Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

O.C.M.W.-GENT 
Publieke oproep dd 28 december 
1987 voor 

SECRETARIS VAN 
ADMINISTRATIE (Informatica) 

houder zijn van het diploma van 
— burgerlijk ingenieur of, 
— handelsingenieur of, 
— licentiaat wetenschappen of, 
— licentiaat economische weten 
schappen of, 
— licentiaat handelswetenschap 
pen of, 
— licentiaat toegepaste economi 
sche wetenschappen of, 
— licentiaat informatica 

HULPANALYST 

houder zijn van een diploma van 
ten minste honger secundair on 
derwijs met specialisatie informa 
tica 
voor het aanleggen van een wer 
vingsreserve (3 jaar geldig) 
De kandididaten dienen 
— ten vroegste geboren te zijn op 

1 1 1942, 
—te laatste geboren zijn op 

31 12 1969, 
—te slagen voor vergelijkend exa 

men. 
De aanvragen indienen uiterlijk 
op 21 januari 1988, poststempel 
geldt als bewijs, ingediend 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 
200, F 
Inlichtingen en mschrijvingsfor 
mulieren zijn te bekomen bij 
O C M W - Gent Dienst Perso 
neelszaken 
Onderbergen 86 - 9000 GENT 
Tel 091/35 18 11 
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Voltreffer voor Kring Vlaanderen Morgen De Haan 

„Zeebrugge en afvaleiland" 
De Kring Vlaanderen Morgen van De Haan organiseerde in Ons 

Huis voor een 65-tal aanwezigen een boeiende gespreksavond 
over de mogelijkheden en moeilijkheden bij de uitbouw van de 
haven van Zeebrugge en over het geplande afvaleiland voor onze 
kust. Sprekers waren ir. Jef Allaert uit De Haan, en ir. Patrick 
Verswijvel 

Allaert IS o a direkteur van de firma 
Decloedt voor Zeebrugge en voorzit 
ter van de Tijdelijke Vereniging voor 
Bergingswerken (die de berging van 
de Herald of Free Enterprise uitvoer
de) Aan de hand van plannen en van 
een videofilm schetste hij de evolutie 
van de Zeebrugse haven, die in feite 
pas in 1907 tot stand kwam Zelfs na 
de uitbouw waartoe m 1970 werd 
besloten, blijft Zeebrugge met een 
goederentrafiek van 15,5 miljoen ton 
in 1986 een kleine haven in vergelij
king met Gent (27 miljoen ton), of 
Antwerpen (85 miljoen ton) 

Zinloos 
De diskussies tussen deze zeeha

vens onderling zijn volgens Allaert 
zinloos en enkel ingegeven door poli
tieke overwegingen De havens kun 
nen elkaar zeer goed aanvullen Zo 
moet Zeebrugge het vooral hebben 
van de snelheid (b v roll-on roll-off 
transport) 

Via de LNG-terminal met zijn 3 
opslagtanks die elk 87 000 m^ vloei
baar aardgas kunnen bevatten, wordt 
de haven straks de draaischijf voor de 
bevoorrading van West-Europa 
Naast de militaire basis is er nog de 
vissershaven, sinds 2 jaar de grootste 
van het land Alleen het ontbreken 
van visverwerkende bedrijven is een 
groot gemis m Zeebrugge 

Ir Verswijvel zette vervolgens de 
plannen uiteen voor de bouw van een 
kunstmatig afvaleiland voor onze 
kust De plannen voor dit depot lekten 
eind 1986 uit en onmiddellijk kwam er 
groot protest Enkele weken geleden 
gaf de Groep S, die de plannen opstel
de, haar rapport vnj Verswijvel is de 
koordinator van deze voorstudie Hij 
gaat ervan uit dat, zelfs met het ver
kleinen van de afvalberg (door reku-
peratie, enz ) er in 1995 nog ongeveer 
10,1 miljoen ton afval te bergen is 6,4 

ANTWERPEN 
JANUARI 

10 STABROEK: Wegwijs in eigen 
st(r)aat Dosfelkursus in De Bar", 
Hoogeind 19 Aanvang lOu Org 
VUJO I s m Dosfelinstituut Deelna
me IS gratis 
10 KONTICH: Sociaal dienstbetoon 
Hugo Coveliers Om 11u cafe D Ek
ster 
15 TONGERLO-WESTERLO: Sta 
tutaire vergadering van het St Maar-
tensfonds Gewest Kempen/Limburg 
Gratis etentje voor alle leden en vrien
den Aan het orgel Stonne Wauters 
Om 20u in Kapellekeshoef te Tonger-
lo 
16 STABROEK: Wegwijs in eigen 
st(r)aat deel 2 Dosfelkursus in ,,De 
Bar", Hoogemd 19 Aanvang lOu 
Org VUJO-Stabroek i s m Dosfelin
stituut Deelname is gratis 
16 TURNHOUT: Antwerpendag 
VUJO-arr Turnhout onder leiding van 
S Driesen Vertrek met bus aan 

,,Schalmei" om 13u30 Ook opstap 
te Geel-Markt om 14u Deelname 300 
fr maaltijd inbegrepen Inlichtingen 
en verplichte inschrijving bij J Sels 
(014/58 20 89) of K Geens (014/ 
54 98 87) 

29 BORGERHOUT: Jaarlijkse wor-
stenbroodavond in zaal De Passer, 
Turnhoutsebaaan 34 Gastspreker 
Bart Van der Moere over Reiservarin
gen in Zuid-Afrika Inschrijven bij Mar
tha De Coninck (322 08 06) Deelna
me in de kosten 50 fr Org VU-
Borgerhout 
30 EKEREN: Nieuwjaarsreceptie in 
het Lambertus Vormingscentrum, 
Oordeseweg 8, om 15u Persoonlijke 
kennismaking kan met Hugo Schiltz 
en Paul Van Grembergen Org VU-
Ekeren 
31 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie 
in zaal D'Ekster, Ooststakestraat 1, 
door VU-afdelingsvoorzitter E Brent-
jens 

VU-Mortsel in rouw 

WIm Claessens overleden 
Op tweede kerstdag heeft Wim 

Claessens van ons afscheid geno
men Voor de Volksunie Mortsel bete
kent dat een groot verlies Wim laat 
een leemte achter 

Vanaf de stichting van onze afde
ling was hij jarenlang bestuurslid en 
nauwgezet penningmeester Hij was 
gemeenteraadslid in de periode '71-
'77 en opnieuw vanaf november 1980 
tot aan zijn dood Geruime tijd was hij 
ook arrondissementeel sekretaris In 
zijn beroepsperiode bij SABAM had 
hij zich opgewerkt tot dienstoverste 

HIJ kende veel mensen en was een 
noest werker Zijn administratieve 
nauwgezetheid kende zijns gelijke 
met In dienstbetoon aan de mensen 

sloofde hij zich af tot in de kleinste 
details HIJ kon hard doorzetten waar
door er al eens spanningen ontston
den, maar hij begreep maar al te best 
dat politiek bedrijven met altijd ge
makkelijk IS Zijn getrouwheid aan de 
Volksunie kreeg altijd de bovenhand 
Daarvoor zijn we hem dankbaarheid 
en eerbetoon verschuldigd 

De laatste maanden van zijn leven 
heeft hij zeer moedig zijn ziekte ge
dragen Ondanks pijn bleef hij zijn 
plicht vervullen 

We bieden zijn vrouw, zijn dochter 
en schoonzoon, zijn kleinzoon — zijn 
oogappel — onze innige christelijke 
deelneming aan We zullen Wim met 
vergeten JVDW 

LIMBURG 

10 jaar 
IJzerbedevaartkomitee 
gewest Maaseik 

De vienng van 10-jaar werkgroep 
IJzerbedevaartkomitee-gewest Maas
eik groeide uit tot een onvergetelijke 
deugddoende vienng 

Het AVV-VVK is voor ons een heilig 
gegeven Daarom begonnen we de 
feestelijkheden met een stemmige eu
charistieviering in de parochiekerk te 
Opoeteren Abt Koenraad Stappers 
van de abdij van Averbode ging voor 
in deze mooie viering en hield een 
opgemerkte homilie over ,,Vlaming 

zijn en kristen" Ontroerend was het 
moment van de offerande toen een 
heldenhuidezerkje en korven bloe
men werden naar voor gebracht als 
hulde aan hen die hun leven gaven 
voor Vlaanderen aan het Ijzerfront of 
aan het Oostfront, als slachtoffers van 
een laffe en ongenadige repressie 

Theo Brouns 
Speciaal werd de gedachtenis van 

Theo Brouns opgeroepen, wiens lieve 

miljoen ton hiervan — in hoofdzaak 
industrieel afval — komt in aanmer
king om te worden gestort in het 
voorgestelde eiland Daarnaast kan m 
het eiland ook gepollueerd baggerslib 
worden opgeslagen Het depot, met 
een inhoud van 120 miljoen m ,̂ zou 
pas na 20 jaar ,,vol" zijn Dan zou het 
worden omgevormd tot een rekreatie-
gebied 

Honderden miljoenen 
Het eiland is m feite een grote 

waterdichte kuip, waarvan de bodem 
bestaat uit een ondoordringbare klei
laag en de ringdam errond uit beto-
niet Het afval zou er met schepen 
naartoe worden gebracht De bouw 
van zo'n eiland zou 35 miljard kosten 
Het vooronderzoek kost nu reeds 30 
miljoen en nog 100 miljoen is nodig 
voor de definitieve studies Eerst moe
ten de politici echter hun zegen ge
ven 

Beide sprekers kregen een sper-
vuur van vragen te verwerken waarbij 
vooral de afvaleilanden het moeten 
ontgelden 

Na afloop werd voor de belangstel
lenden nog een film vertoond over de 
bergingswerken van de Herald 

Amnestieaktie 
te Kontich 

Een afvaardiging van de VU-afde-
ling Kontich-Waarloos heeft op kerst
avond een met hulst en dennetakken 
versierd houten kruis neergezet voor 
het monument van de gesneuvelden 
in het Kontichse gemeentepark 

Ook aan de kerstboom op het ge
meenteplein werden ballons en pak
jes opgehangen met de tekst ,,Am-
nestie-Vrede" en ,,Nooit meer oor
log" 

De VU-afdeling van Kontich-Waar
loos wilde met deze simbolische aktie 
eraan herinneren dat na meer dan 40 
jaren na het beëindigen van de Twee
de Wereldoorlog nog steeds met de 
spons gevaagd werd over de troebele 
oorlogsjaren De Volksunie vraagt 
zich af hoe een vredeswens met 
Kerstmis reëel kan klinken wanneer 
duizenden mensen in ons Vlaamse 
land nog steeds de naweeën van deze 
oorlog moeten ondergaan Er bestaat 
geen enkel zinmg argument meer om 
deze wraakroepende toestand nog 
langer te laten aanslepen 

Kerstzangavond 
te Wommelgem 

Dat er nog voldoende belangstel
ling bestaat voor het zingen van onze 
mooie oude kerstliederen, bewezen 
die avond de zeer talrijk opgekomen 
aanwezigen Begeleid door Pol Van 
de Voorde met harmonika, en onder 
een degelijke leiding van Ludgaar 
Boogaerts — die af en toe met zijn 
gitaar Pol nog een extra steuntje gaf 
— groeide de Kerstzangavond uit 
naar verschillende hoogtepunten 

Tussen door gaven enkele jongeren 
enkele liedjes te horen op hun blok
fluiten Een negenkoppige groep van 
deze jongeren bracht bovendien nog 
enkele mooie liedjes ten gehore, wat 

echtgenote onze eregaste was Dank 
ook aan het parochiekoor van Opoete
ren en de beide juffrouwen die dwars
fluit speelden 

Daarna werd er verder gevierd m de 
zaal De Oeter, tot in de vroege uur
tjes Met 200 feestvieren doet goed 
Ér werd gezongen onder de leiding 
van Jef Geebelen Algemeen Voorzit
ter Paul Daels hield de feestrede 
zette onze werking in de bloemetjes 
en nep ons op om massaal aanwezig 
te zijn op de komende IJzerbedevaart 
welke dit jaar plaats heeft op zondag 
28 augustus 1988 

Heel veel dank aan al de leden van 
de werkgroep met wie we heel prettig 
mochten samenwerken Het applaus 
dat ZIJ van de aanwezigen mochten 
ontvangen zegt genoeg We zijn er
van overtuigd dat ons werk in het 
kanton Maaseik meer dan de moeite 
waard is en tekenen dan van harte bij 
voor nog tien jaari 

Van harte een deugddoend en heil-
vol 1988' 

Wilfried Rosiers, voorzitter 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 

9 IZEGEM: Vlaams HUIS 13u 30 sa
menkomst voor start Nieuwjaarswan 
deling (binnen Izegem) Na wandeling 
opnieuw naar Vlaams Huis voor ge
zellig samenzijn Org Wandelklub 
Vlaams Huis 

14 LEDEGEM: 4de Krokus-TD van 
VUJO-Ledegem m zaal De Kring te 
St -Eloois-Winkel Aanvang 20u 
W K 50 fr , kassa 70 fr Met studio 
Rainbow 

10 IZEGEM: Elfde kaarting van het 

seizoen in het Vlaams Huis Org 
Kaartersklub Vlaams Huis 

18 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u 
voordracht met dia's en degustatie 
van Bordeaux-wijnen Org Vlaams 
Verbond van Gepensioneerden 

19 IZEGEM: 't Spiegelaarke om 
20u Nieuwjaarsfuif Org FVV-lze-
gem 

22 IZEGEM: Vlaams Huis Nieuw
jaarsreceptie voor leden en sympati-
santen van 19 tot 21 u Org VU-
Izegem 

O.C.M.W.-BRUGGE 

Aanleggen wervingsreserve, geldig voor 3 jaar, 
van geschoold werkman B-beroepsspecialiteit: 

schilder-behanger 
Bijzonderste voorwaarden: 

1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2 Leeftijd de leeftijdsgrens van 50 jaar met overschreden hebben op de 
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in 
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O C M W -dienst 
of in een andere overheidsdienst 
3 Diploma van volledig secundair technisch onderwijs (A3), of van 
lagere secundaire technische leergangen, afgegeven na minstens 720 
lesuren, of een brevet van hoger secundair beroepsonderwijs, telkens m 
de betrokken specialiteit van schilder behanger 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 

Weddeschaal: 1 22 tegen huidig indexcijfer 423 132 623 781 (in 29 jaar) 

Inschrijvingsgeld: 200 fr storten op PR nr 000 000932109 v/h 
O C M W Brugge, Kartuizermnenstraat 4, te 8000 Brugge, voor 18 
januari 1988, met vermelding „Examen geschoolde B — schilder behan 
ger" 

Vrijstelling inschrijvingsgeld: Volledige vrijstelling van het inschri) 
vingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige kandidaten die, 
op datum van hun kandidaatstelling tot een van de volgende catego 
neen van personen behoren werklozen, pas afgestudeerden, werkzoe
kenden van wie het enig inkomen het bestaansminimum is 

De vrijstelling wordt verleend op schriftelijke verklaring van de 
kandidaat 

In te sturen: Uiterlijk tegen 18 januari 1988 aan de Personeelsdienst van 
het O C M W Brugge, Kartuizermnenstraat 4, 8000 Brugge geschreven 
aanvraag deelneming examen, afschrift diploma en eventueel eigenhan 
dig geschreven en ondertekende verklaring voor vrijstelling inschrij
vingsgeld 

door de aanwezigen zeker gewaar
deerd werd 

Toen na de pauze de heimat-liede
ren aan de beurt waren, ging het soms 
zelfs bijna de professionele toer op bij 
sommige tweestemmige liederen An
deren konden dan van entoesiasme 
met stoppen en bleven dapper alle 
strofen van bepaalde liederen door
zingen 

Toen dan rond 23u de handen in 
elkaar gelegd werden voor het zingen 
van het afscheidslied, was het op
nieuw een mooie zangavond die voor
bij was (met voor alleman i) en waar 
nog eens de noodzaak naar voor 
kwam, en met te wachten tot een 
volgende Kerstmis, om samen te zin
gen i ,,Zingend Volk, Groot Volki" 

W.H. 

Winnaar van 
de SKM-stikkerwedstrijd koos 
prachtige herenfiets 
Tijdens de Feest en Koopavond bij 
SKM, vrijdag 11 december 11 
werd, naar maandelijkse traditie, 
de winnaar bekend gemaakt van 
de grote SKM stikkerwedstrijd 
voor de maand december 
De gelukkige winnaar werd de 
heer Lieven De Borger uit Antwer 
pen Hl) mocht kiezen tussen een 
prachtige dames of herenfiets, of 
een volledig, schitterend verzorgd 
weekend naar Parijs (dit met me 
dewerking van VTB VAB) 
Elke maand is bij SKM zo'n prach 
tige fiets of reis naar Parijs te 
winnen mei de grote SKM stikker 
wedstrijd 
Hiervoor hoeft U enkel op de aan 
geduide plaats op de achterruit 
van uw wagen de fameuze SKM 
stikker te kleven, en een deelne 
mingsformulier m te vullen Stik 
ker en formulier vindt U aan onze 
kassa 
Elke maand worden door onze 

deurwaarder de nummerplaten 
van de wagens in het verkeer, 
waarop een SKM stikker kleeft, 
genoteerd Elke eerste vrijdag van 
de maand, tijdens de Feest en 
Koopavond, wordt dan uit deze 
nummerplaten de gelukkige wm 
naar getrokken 
Dus vlug zorgen dat ook op uw 
wagen zo n fameuze SKM stikker 
kleeft en misschien bent U dan 
volgende maand de gelukkige win 
naar van zo'n prachtige fiets of 
weekend naar Parijs 
Tot spoedig bij SKM, het mode 
hart van België 

Succes Kleding Meyers 
Boomsesteenweg 35 
2630 AARTSELAAR 

Open: 
Alle werkdagen van 9 tot 18 uur 
Vrijdag Feest en Koopavond van 18 tot 
21 uur 
Zaterdag van 9 tot 21 uur 
Zon en Feestdagen gesloten 
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Alhoewel sterk sociaal bewogen 

Wordt Dilbeek in 88 
een fiskale oase? 

Slechts 4 g e m e e n t e n in V l a a n d e r e n d o e n het f iskaal gez ien n o g 
beter dan D i lbeek , met n a m e : Koks i jde , Knokke -He is t , De P a n n e of 
3 k u s t g e m e e n t e n en Z w i j n d r e c h t dat het m o e t h e b b e n van zi jn 
industr ie . 

Na bij het beg in v a n de legis latuur de n i jverhe idsbe las t ingen op 
het pe rsonee l e n de dr i j fkracht t e h e b b e n a fgeschaf t w e r d e n 
nad ien de ve rhaa lbe las t ingen gevoe l ig v e r m i n d e r d . 

De huisvuilbelastingen werden aan
vankelijk vermeerderd doch dan weer 
verminderd De belastingen op de 2de 
verblijven (hoofdzakelijk Brusselaars 
die in Dilbeek alleen komen slapen) 
werden verdubbeld doch de belastin
gen op de fietsen, de honden en de 
pony 's afgeschaft 

Nu echter komt er weer een serieu
ze vermindering van de personenbe
lasting die van 5,5 % naar 4,5 % gaat 
terwijl ook de opcentiemen dalen van 
1081 naar 1050 en de belastingen op 
de onbebouwde kavels volledig wer
den afgeschaft 

Dit IS zeker een prestatie vooral 
wanneer men weet dat verleden jaar 
nog 75 miljoen schulden werden afbe
taald en de schuldenlast van de ge
meente van 35,77 % in 1986 daalde 
tot 25 69 % m 1988 

Wie doet beter? 

In 2 jaar tijd dus daalde de schul
denlast met 10 % en de belasting op 
de arbeid met ruim 33 % 

De begrotingscijfers bedragen ver
der 634,7 miljoen uitgaven en 573,9 
miljoen ontvangsten of een nadelig 
saldo van 60 miljoen in het eigen 
dienstjaar dat gemakkelijk wordt ge
dragen door de overschotten van de 
vorige dienstjaren In de buitengewo
ne dienst zijn investeringen voorzien 
voor 258 000 000 

Verder moet worden aangestipt dat 
het personeelskader ook 70 Geko's 
omvat terwijl het personeelskader aan 
statutairen konstant is gebleven wat 
nog m weinig gemeenten het geval is 

Ook het OCMW-beleid dat verder 
woord toegelicht door fraktieleider 
Jan Segers, tevens lid van het dage
lijks bestuur van het OCMW mag als 
voorbeela gesteld worden voor gans 
Halle-Vilvoorde 

Op dit fiskaal beleid met de nodige 
sociale korrekties kan ik als burge
meester alleen maar echt tevreden 
zijn 

Dr Jet Valkeniers, 
senator-burgemeester 

BRABANT 
JANUARI 

10 DILBEEK: Om lOu voorstelling 
van de diamontage ,,Dilbeek 2000" in 
de schouwburgzaal van de Westrand 
en om 11u nieuwjaarsreceptie 
10 LENNIK. Kinderfeest in het Ge
meentelijk Sport- en Ontmoetingscen
trum, A Algoetstraat 77, met kinder-
animatie Jammei en Moes Aanvang 
14u Deelname is gratis Inlichtingen 
en inschrijvingen Pajottenlands jon
gerencentrum 02/532 01 72 (verant 
woordelijke Kinderfeest) 

16 WILSELE: 7de Kaas- en Wijn-
avond in de parochiezaal Inschrijven 
bij de bestuursleden van VU-Wilsele 
Deelname 250 fr Brood en kaas naar 
believen Ook vleesschotel verkrijg
baar 
16 LONDERZEEL: VU-bal in zaal 
Egmont met orkest Steve Becks 
Band 
17 BEERSEL: Nieuwjaarsreceptie 
en perskonferentie met kaas en wijn 
van 11u 30 tot 15u m de gemeentelij
ke feestzaal, met Jaak Gabriels Ver
wittigen op tel 360 20 40 van 9 tot 12 
uur 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 
Aanneming Begrafenissen 

'^chemicaliën 

r 2-talige 35j man zoekt een nieuwe 
voltijdse betrekking als autogeleider 
of onderhoudsman in het Brusselse of 
Halle-Vilvoorde 

23j tweetalige gehuwde laborante 
(COOVI-Anderlecht) met uitgebreide 
kennis van de bacteriologie en rijbe
wijs B zoekt een nieuwe betrekking 
ingevolge afvloeiing van personeel 
Liefst in het Brusselse of Halle-Vil-
voorde 

^ 24j tweetalige Licentiate in de 
Klassieke Filologie met Aggregaatsdi
ploma en diploma van elementaire en 
praktische kennis van het Italiaans, 
schoolkennis van Engels en Duits en 
noties van Modern Grieks, zoekt een 
betrekking eender waar in Brussel of 
Vlaanderen 

D 27j ongehuwde 3-talige laborante 
(GOOVI-1979) met ervaring in sekre-
tariaatswerk zoekt een nieuwe be
trekking m het Brusselse of Halle-
Vilvoorde 

n 23j kinderverzorgster HSBO met 
I J verpleegkunde A2, zoekt een be
trekking als bejaardenhelpster in het 
Brussels of op de driehoek Brussel-
Aalst-Ninove 

n Tweetalige 25j man met rijbewijs 
B, diploma Wetenschappelijke B en 1 
jaar systeemanalyse die goede ken
nis heeft van wegennet te Brussel en 
omstreken zoekt een nieuwe betrek
king in het Brusselse of Halle-Vilvoor-
de 

Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

S 03/888.69.35 

Gemeente Gr imbergen (Provincie Brabant) 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat een 
voltijdse betrekking van OPSTELLER M/V gesubsidieerde contractueel 
ten behoeve van de informatiedienst (opstellen en verbeteren van 
teksten - lay out enz) te begeven is bij de gemeente Grimbergen 
De kandidatuurstellingen eigenhandig geschreven worden gericht aan 
de Burgemeester van Grimbergen met een aangetekende brief en 
dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 20/01/1988 

Bij de aanvraag tot kandidatuurstelling dient gevoegd te worden 

— Een bewijs van goed gedrag en zeden en nationaliteit op zegel met 
meer dan een maand afgeleverd volgens model bestemd voor de 
openbare besturen 

—Een militiegetuigschrift (voor de mannelijke kandidaten) 
—Een voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma of getuig 

schrift dat in aanmerking komt voor de toelating tot niveau 2 van de 
Rijksbesturen 

-Attest af te leveren door de R V A ter uitvoering van artikel 5 van het 
K B van 28/10 1086 tot opzetting van een stelsel van door de Staat 
gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen 

In opdracht 
De Sekretans, De Burgemeester, 
J Van De Velde J Mensalt 

Gemeente Gr imbergen (Provincie Brabant) 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat de 
volgende deeltijdse betrekkingen van bibliotheek assistent(e) en bilbio 
theek bediende (M/V) te begeven zijn bij wijze van aanwerving aan de 
gemeente Grimbergen 

4 BETREKKINGEN VAN BIBLIOTHEEK-ASSISTENT(E) 

- 3 betrekkingen van bibliotheek assistent(e) met 13 uren/week of 
gezamehjk 39 uren 
- 1 betrekking van bibliotheek assistent(e) met 10 uren/week 

3 BETREKKINGEN VAN BIBLIOTHEEK-BEDIENDE (M/V) 

met 10 uren/week of gezamehjk 30 uren 
De kandidatuurstellmgen, eigenhandig geschreven, worden gericht aan 
de Heer Burgemeester van Grimbergen met een aangetekende brief en 
dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 29 januari 1988 
De aanwervmgsvoorwaarden de bij de aanvraag te voegen dokumen 
ten examenprogramma alsmede bijkomende inlichtingen kunnen beko 
men worden op de dienst Sekretane — personeelszaken tijdens de 
werkuren of telefonisch 02/269 12 47 of 02/269 60 00 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
In opdracht 
De Sekretans, 
J Van De Velde 

De Burgemeester, 
J Mensalt 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u Zondag ges loten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

DEVRIESE 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944 
Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vractitvi/agens 

Guido NUYTTENS 
Longtmstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekonnen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhoue t te 
Marw i t z 
Rodens tock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-321 08 96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

fcaron ruzcllclun 78 
1320 krugi' * 

baan brugge - Oostkamp 
•• 050/35 74 04 • ' 

rr--\ STUDIO 
ZLDJ DANN 
02-428 69 84 

— Industriële fotografie 
— l\/lode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

Alle trofeeën wimpels bekers 
speldjes badges enz vanaf 1 
november 1987 bij 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

Wi) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21 36 36 

KLEDING LENDERS 

Sinl-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

A l g e m e n e hout- en p la tenhande l 
Schaver i j 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalbl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEIVI 9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel . : 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

annc moon 
Mol lemsewreg 20 
1700 A s s e 
Te l 0 2 / 4 5 2 4 3 42 

,,Kreatieve Bloemsierkunst' 

Ann Housen 

Bloemschikken 

Bruidswerk 
Droogbloemen 
Kaarsen 
Glas 

^^J^ <f ^ -
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• mi 
n.aurens Appeltans, provinciaal Senator voor Limburg: 

„Het onlogische 
van het politieke bedrijf heeft 
mij altijd geobsedeerd!" 

WETSTRAAT, BRUSSEL — Vandaag, vijf januari 
1988 heeft in de Kamer van Volksvertegenwoordiging 
en de Senaat de eedaflegging plaats. 

Binnen enkele ogenblikken mogen 369 vrouwen en 
mannen aangesproken worden met mevrouw of me
neer de Volksvertegenwoordiger en mevrouw of me
neer de Senator. 

Zoals steeds bij deze blijde gebeurtenis leggen ook 
enkele nieuwkomers hun,,belofte" af. Bij de VU kreeg 
de 43-jarige Limburger, Laurens Appeltans de provin
ciale Senaatszetel toegewezen. 

Senator Laurens Appeltans Door de mensen bij het beleid te betrek
ken en de demokratie doorzichtiger te maken, zal men de interesse voor 
een propere politiek nieuw leven inblazen " 

HET beschrijven van de poli
tieke loopbaan van Lau
rens Appeltans is het ver

slaan van een blitzkarnère 

Geloven of niet, vóór 1982 
woonde Laurens Appeltans nooit 
een politieke vergadering bij. Als 
bijzonder aktief lid van de kulturele 
raad van zijn gemeente kwam hij 
weliswaar veelvuldig in kontakt 
met het schepenkollege. Toen 
bleek dat het schepenkollege de 
voorstellen en adviezen van de 
kulturele raad botweg negeerde, 
groeide het besef dat er daadwer
kelijk moest ingegrepen worden. 
Wat lag er meer voor de hand dan 
in de aktieve (gemeente)politiek te 
stappen. Laurens Appeltans heeft 
altijd VU-sympatiaën gehad, doch 
vóór '82 heeft er in Herd-de-Stad 
nooit een VU-lijst bestaan. Het sa
menstellen van zo'n lijst was dan 
ook de eerste opgave voor Lau
rens en zijn geestesgenoten. 

Schepen 
De VU behaalde bij de gemeen

teraadsverkiezingen van 1982 een 
zéér behoorlijke uitslag in Herk-de-
Stad. Laurens Appeltans werd tot 
raadslid verkozen. Meer nog, hij 
nam deel aan de koalitiebespre-
kingen. De CVP-PVV-meerderheid 
werd ongedaan gemaakt en een 
SP-VU-PVV-bestuur kwam tot 
stand. Laurens vroeg en kreeg de 
funkties in het schepenkollege die 
het nauwst aansloten bij zijn pro
fessionele en andere bezigheden. 
(Appeltans is regent Nederlands-
Engels-Duits en van beroep leraar 
aan het Amandina-Kollege te 
Herk-de-Stad. In zijn vrije tijd, voor 
zover die nu nog rest, gaat zijn be
langstelling vooral naar fotografie 
en sport, meer bepaald voetbal). 

HIJ werd schepen van kuituur, 
jeugd, milieu en inspraak/infor
matie. 

Vandaag, een kwartiertje vóór 
z'n eedaflegging in de Senaat 
voelden ,,WIJ" hem nog eens 
even aan de tand. 

Inspraak en 
informatie 

WIJ: In „WIJ" nr. 39 van 1987 
hadden wij reeds een gesprekje 
met u. Inspraak en Informatie 
schijnen uw stokpaardje te zijn ? 

L. Appeltans: ,,De burgers 
hebben een aantal vertegenwoor
digers gekozen. Het is dan meer 

dan normaal dat deze mandataris
sen hun oor te luisteren leggen bij 
hun kiezers. De burger heeft ook 
recht geïnformeerd te worden over 
het beleid. Bij ons in de gemeente 
kregen wij tijdens de vorige koali-
tie helemaal geen gehoor of in
spraak. In '82 heeft de VU het 
schepenambt van informatie 
geéist. Wij hebben toen gesteld 
dat alle belangrijke beleidsinten
ties vooraf moesten bekend ge
maakt worden en dat de mogelijk
heid diende te bestaan om rond de 
tafel te zitten met mensen van bui
ten de politieke frakties. Wij had
den daarbij slechts één bedoeling, 
komen tot een kwalitatief betere 

beleidsbeslissing. Anderzijds is 
het ook zo dat wanneer men men
sen bij het politiek beleid en bij een 
meer demokratisch bestuur wil be
trekken, men moet trachten de 
burgers zoveel mogelijk op de 
hoogte te houden van die proble
matiek." 

WIJ: Wilt u deze beleidsvisie 
nu ook op nationaal niveau 
doortrekken? 

L. Appeltans:,,I-let is natuurlijk 
nog een beetje vroeg om duidelijk 
te zeggen wat ik in de toekomst ga 
doen en wat niet, maar het recht 

op inspraak en informatie zal toch 
één van mijn hoofdbekommernis
sen blijven Het onlogische van de 
demokratie, de onduidelijkheid in 
de politiek frustreert mij een 
beetje, je geraakt daar op den 
duur wat geobsedeerd door." 

WIJ: Van het onlogische naar 
het onzuivere in de politiek lijkt 
ons maar een kleine stap? 

L. Appeltans: ,,Wat onze nati
onale Voorzitter Jaak Gabriels 
over zuivere politiek vertelt is als 
het ware op mijn lijf gegoten. De 
demokratie moet doorzichtiger ge
maakt worden, de demokratie 

moet naar de burger toe begrijp
baar zijn, zij dienen te weten hoe 
de mandataris die hen afvaardigt 
gekozen wordt, wat die behoort te 
doen. Het systeem is momenteel 
veel te ingewikkeld, je ondervindt 
dit dagelijks." 

Anti-politielc? 
WIJ: U beweerde ooit dat de 

doorsnee burger a-politiek, zelfs 
anti-politiek is. Geldt dit niet 
vooral voor de jongeren? 

L. Appeltans: ,,lk ben ervan 
overtuigd dat indien de VU vol
doende jonge mensen in haar 
fraktie laat zetelen, die zelf gelo
ven in het belang van een propere 
politiek, ze zeker die aantrekkings
kracht op jongeren terugkrijgt die 
ze destijds had. In Limburg zijn er 
zo al verschillende voorbeelden. Ik 
ben sedert anderhalfjaar arrondis
sementeel voorzitter van het arron-
dissment Hasselt, ook al evenaren 
we nog niet de suksessen die ge
boekt worden in het arrondisse
ment van Jaak Gabriels, 
Tongeren-Maaseik, zie ik de 
toestand bij ons toch gunstig evo
lueren. 

De operatie vernieuwing en ver
jonging dient zeker voortgezet te 
worden, de brede Vlaamse 
volkspartij zoals Gabriels het uit
drukt kan er volgens mij komen, 
wij kunnen met onze ideeën de 
massa aanspreken. Het komt er 
op aan van jonge mensen zo snel 
mogelijk te betrekken in beleidsza
ken. Pas wanneer men de proble
men kent, gaat men er zich voor 
interesseren. Door de mensen bij 
het beleid te betrekken, de proble
men aan de orde te stellen en ze 
op een duidelijke manier toe te 
lichten kan men hun interesse 
wekken. Wanneer men deze infor
matie dan grondig verwerkt zal 
men samen tot een veel betere 
oplossing komen. Om geloofwaar
dig te blijven gaan we toch ook iets 
meer moeten doen aan de onder
vertegenwoordiging van de vrouw 
in onze frakties." 

Entoesiast 
WIJ: Als nieuwbakken Sena

tor vat u toch een nieuwe epi
sode in uw leven aan? 

L. Appeltans:,,Eigenlijk kijk ik 
nogal venvonderd achterom. Ik be
sef nog altijd niet goed dat ik 
straks de eed moet afleggen in de 
Senaat. Dit neemt natuurlijk niet 

weg dat ik mijn taak met volle over
tuiging zal verrichten in het arron
dissement Hasselt zal men weten 
dat ze een Senator meer hebben. 
Ik vind het zéér belangrijk dat er 
nu toch een aantal nieuwe en 
jonge mensen, die het gewoon 
rechtoe, rechtaan, eerlijk menen. 
We hebben daarnet gesproken 
van propere handen, deze men
sen zijn niet gebonden, dat geeft 
ze mogelijkheden om nieuwe en 
frisse ideeën naar voren te 
brengen. 

Zoals ik steeds plaatselijk heb 
gedaan zal ik nu ook op nationaal 
vlak bereid zijn om over heel wat 
dingen te praten, maar éénmaal 
de beslissing genomen is, recht 
door zee gaan." 

Volle 
overtuiging 

WIJ: Wat is het belang van uw 
mandaat voor uw omgeving, uw 
gemeente? 

L. Appeltans: „De band die er 
moet zijn tussen de ,,man in de 
straat" en hetgeen er op hoger 
vlak gebeurt dient strakker aange
haald te worden, ik zal trachten 
een schakel te zijn tussen de ver
schillende niveaus. Ik blijf mij fel 
verbonden voelen met de mensen 
vanwaar ik kom. Daar in Brussel 
zal ik me zeker niet opsluiten in 
een ivoren toren. Het mandaat van 
provinciaal senator is eigenlijk een 
tijdelijk mandaat, dus zal ik de tijd 
die mij gegund wordt tenvolle ge
bruiken om zoveel mogelijk mijn 
stem te laten horen in de senaat." 

WIJ: Hoe was de reaktie in uw 
onmiddellijke omgeving? 

L. Appeltans: „Ikben werkelijk 
een beetje geschrokken hoe en
toesiast er bij ons gereageerd is op 
mijn verkiezing als provinciaal Se
nator! Niet enkel in Herk-de-Stad, 
maar ook in mijn geboortedorp Ko
zen, een deelgemeente van Nieu
werkerke, waar ik toch al een tijds 
weg ben. Ik zal dan ook mijn uit
erste best doen om het vertrouwen 
van al deze mensen met te be
schamen en met dezelfde werklust 
en overtuiging mijn plicht als se
nator vervullen net zoals ik tot nu 
tot mijn schepenambt heb be
kleed!" 
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