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Het Betere Vlaanderen 
Lees biz. 2 en 3 

Droom en daad 
Er was een tijd dat een bepaalde Vlaamse krant de Volksunie 

terminaal noemde, de voorspelling - of was het een wens?- is niet 
uitgekomen. Thans is diezelfde pers voorzichtiger geworden en 
heeft haar krasse uitspraken gemilderd tot Op drift, met een 
vraagteken. 

Deze wending is begrijpelijk want, trots de weinig suksesvolle 
stembusuitslagen van de recente jaren, is de Volksunie de motor 
gebleven van een verregaande staatshervorming. 

Deze regering mét Volksunie-ministers, heeft nauwelijks een 
paar maanden jong, de overheveling van belangrijke bevoegd
heden naar de gemeenschappen verwezenlijkt. Tijdens het 
voorbije weekeinde werd dan de tweede faze - de financiering 
van Gewesten en Gemeenschappen - een feit. Men kijkt reeds 
verlangend uit naar de derde faze... 

Toch volstaat dit allemaal niet om de moeilijkheden in eigen 
rangen te klaren. 

Het Volksuniepartijbestuur is zich daar ten volle van bewust 
en heeft van het 11 novemberreces gebruik gemaakt om zich te 
beraden over profiel en optreden van de partij. In een manifest 
aan partijkader en miltanten zegt de partij fier te zijn over het 
feit dat haar federale en sociale gedachtengoed 
het optreden van de andere partijen heeft beïnvloed. Deze 
terechte trots is blijkbaar onvoldoende om het kiezerspubliek te 
blijven bekoren. De vraag kan gesteld worden waarom de kiezer 
de stuwende kracht achter de staatshervorming niet honoreert. 

Acht de Vlaamse gemeenschap de oogst binnen en twijfelt zij 
omtrent het nut van de partij voor de verdere afwerking? Wordt 
de Vlaamse gemeenschap niet langer meer kommunautair ge
prikkeld en uitgedaagd? 

Het partijbestuur geeft een antwoord op deze vragen, het gaat 
nog verder. Het zet stapstenen uit voor de toekomst. 

De staashervorming is onaf en verre van volledig. Zij zegt iets 
over het huis maar niets over de mensen die het betrekken. Het 
partijbestuur verwijst daarbij naar de zin van het leven, naar de 
verantwoordelijkheid tegenover de zwakkeren, naar de leefom
geving, naar kuituur en levensstijl, naar de plaats van Vlaande
ren in Europa. 

De partijleiding ziet de opdracht van de Volksunie ruimer, wil 
meer dan een staats- vormende partij zijn, wil vooral een natie
vormende partij zijn. Er wordt hoger gemikt, op het hogere zelfs. 
De Volksunie wil deze verwachting op hel politieke forum 
brengen. 

Het is goed dat het VU- partijbestuur deze droom aanscherpt, 
de Volksunie moet inderdaad meer zijn dan een instrument van 
politieke machtsuitoefening. Zij wil de draagster zijn van een 
gedachtenstroming. 

Het partijbestuur bewandelt aldus niet de gemakkelijkste 
weg, integendeel. Niet iedereen ziet de taak van een politieke 
partij aldus. Toch zal de konfrontatie tussen de begrippen droom 
en daad nuttig zijn, de spanning tussen ideaal en werkelijkheid 
is niet alledaags voor de nuchtere burgers die wij geworden zijn. 
Het verleden heeft nochtans geleerd dat het samengaan van 
droom en daad een volk tot belangrijke verwezenlijkingen kan 
brengen. De Vlaamse beweging is groot geworden dank zij het 
verlangen naar een vaderland om te beminnen. 

Het hogere nastreven, het betere Vlaanderen, nieuwe vormen 
van harmonie en schoonheid betrachten is nochtans geen uto
pie. 

Wie er de jongste publikatie van Max Wildiers op naleest zal 
leren dat dit streven naar een nieuwe levenskultuur reeds in de 
geesten van hen die verder kijken aanwezig is. 

De hoge vlucht van wetenschap en techniek heeft twee ver
schijnselen opgedrongen: de groeiende bezorgdheid en onzeker
heid over het technologische avontuur dat voor de mensheid 
ofwel konstruktief ofwel destruktief kan uitvallen en de dialoog 
die wij voeren met de natuur. 

,, De bevrijding die wij kennen van materiele zorgen moet ons 
in staat stellen ons streven te richten op andere doeleinden, die 
meer tot het domein van het geestesleven behoren." Het is de 
,,oude " Wildiers die deze ,, jonge" diskussie op gang heeft 
gebracht. 

Deze vernieuwing in Vlaanderen uitdragen is de zware opga
ve die de Volksunie zich voor de komende maanden heeft 
opgelegd. Het partijbestuur nam dan ook de nodige maatregelen 
om de eigen organisatie en struktuur operationeler en doeltref
fender uit te bouwen. 

Het VU- partijbestuur is uit haar konklaaf gekomen met een 
ambitieus en veeleisend manifest, het beseft dat de VU thans in 
een scharnierperiode leeft en dat de vruchten van aanhoudende 
inspanningen wellicht slechts op langere termijn kunnen ge
plukt worden. 

De geschiedenis van de Volksunie heeft echter geleerd dat 
voor de Vlaams-nationalisten weinig in de weg staat om een 
verlangen tussen droom en daad te verwezenlijken! 

(m.v.l.) 

• «Uu 

Evenwichtig en federaal financieringsaickoord 

Vlaamse belastlng-
betaler wint 

Het lange 11 novemberweekeinde zal voor de gemiddelde Vlaming wel in een 
rustige herfstsfeer verlopen zijn. Het weer zat mee, de laatste voorwinterse 
klussen zijn geklaard. 

Enkele mensen zullen zich dit weekeinde wel sterker herinneren. Op de tafel 
van eerste-minister en de vice-premiers lag een klus van een ander allooi: het 
toekomstig financieringsstelsel voor gewesten en gemeenschappen. 

Na een dagenlang konklaaf, eindeloze vergaderingen die in een sfeer van 
sereniteit en hardnekkigheid verliepen, werd er maandagochtend om 6 uur een 
nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de staatshervorming geschreven: 
gewesten en gemeenschappen krijgen de nodige middelen om hun pas 
verworven en oude bevoegdheden ruimschoots te financieren. 

EGROTINGSMINISTER 
Hugo Schiltz mag terecht 
fier zijn op het gepresteer

de werk Er is een financierings
stelsel uit de bus gekomen dat 
evenwichtig is en dus met om de 
haverklap gekontesteerd moet 
worden, dat de gewesten vol
doende armslag geeft en een 
eigen dynamiek laat ontwikkelen 
Kortom, het stelsel is volwassen 
federaal, ook en vooral omdat het 
elke bevoogding van de nationale 
overheid tot een absoluut mini
mum herleidt Voor de Vlaamse 
belastingbetaler zit er bovendien 

goed nieuws aan vast Daarmee 
heeft Hugo Schiltz een gepast 
antwoord geleverd aan al diege
nen die met losse flodders en 
voorbarige doemdenken] de ge

loofwaardigheid van deze rege
ring — en onrechtstreeks ook 
deze van de VU — op dit vlak in 
twijfel trokken. De feiten zijn er. 

(lees door bIz 6) 

Schotse nationalisten 
zorgen voor aardbeving 

Lees bIz. 8 
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Met een eigentijdse Volicsunie: 

HET BETERE 
VLAANDEREN 

Het Partijbestuur van de Volksunie besprak op 11 en 12 november het proliel en 
het optreden van de partij. 

Uitgegaan werd van de vaststelling dat de parlementsverkiezingen van 1985 en 
1987 en de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 voor de Volksunie geen sukses 
werden en een neerwaartse tendens vertoonden. 

Het voltallig Partijbestuur was het erover eens dat de oorzaken niet dienen 
gezocht in de keuze van de doelstellingen noch in het programma van de Volksunie, 
maar wel in het te zwak profilerend optreden. Hierdoor vervaagden het karakter, de 
persoonlijkheid en de geloofwaardigheid van de partij. 

Het federale en sociale gedachtengoed van de Volksunie heeft in een belangrijke 
mate het politiek optreden van de andere partijen beïnvloed, en o.m. geleid naar de 
huidige fundamentele staatshervorming. Als Vlaams-Nationalisten zijn wij er fier op, 
dat deze omwenteling er dank zij ons komt. Nochtans wordt al te weinig het toch 
specifieke nationalistische, federale en sociale wezen van de partij ervaren, dat 
achter de staatshervorming schuil gaat en er de inspiratiebron van is. 

De aan de gang zijnde Vlaamse staatsvorming is fundamenteel, maar toch onaf en 
onvolledig. Het is een notariële aktie, niets meer maar ook niets minder. Zij zegt iets 
over het huis maar niets over de mensen, de zingeving van het leven, de 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de zwakkeren, de spiritualiteit en de kuituur, 
de plaats in Europa en de wereld. 

De Volksunie is naast een staats-vormende partij vooral een natie-vormende 
partij. Haar opdracht is ruimer. Zij is een appèl op „het hogere'', en op het politieke 
vlak vertaalt zij deze verwachtingen dit streven. Individuen volk zijn waardevoller 
dan staat en struktuur. 

De Volksunie is meer dan een instrument voorpolitieke machtsuitoefening. Zij is 
ook de draagster van een gedachtenstroming. Zij is nooit sisteembevestigend, nooit 
zelfgenoegzaam, steeds grensverleggend, steeds pogend zichzelf te overstijgen, 
steeds zichzelf vernieuwend in opeenvolgende generaties. Zij vertolkt de politieke 
stroming van het Vlaams-Nationalisme on verminkt, volledig en veelzijdig. En dit 
door een voortdurend konfronteren van droom met daad, van ideaal met werkelijk
heid, van doelstelling met huidige mogelijkheden. 

Namens het Partijbestuur, 
Jaak Gabriels, Algemeen Voorzitter 

Paul Van Grembergen, Algemeen Sekretaris 
Jaak Vandemeulebroucke, ondervoorzitter 

Jef Maton, ondervoorzitter. 

Het Betere 
Vlaanderen 

We leven vandaag m een ongemeen boeiende wereld, rijk 
aan nieuwe verwachtingen en kansen. Tussen de grote 
machtsblokken groeit hoop op een vredesdialoog. Ook Europa 
onttrekt zich aan verdeeldheid en horigheid. Binnen de interna
tionale ruimte groeit het besef van verbondenheid met verdruk
king en armoede. Vrijheid, humaniteit en ontvoogding kunnen 
de nieuwe scharnieren zijn naar een betere mundiale samenle
ving. 

Ons bevrijdend nationalisme sluit zich niet op in zichzelf. De 
Vlaamse wil tot zelfbeschikking en alle ontvoogdingsbewegin
gen hebben in wezen met elkaar te maken en het sukses van de 
ene draagt bij tot het welslagen van de andere. De Vlaamse 
gemeenschap die wij gestalte willen geven, willen we zo 
uitbouwen dat zij bevruchtend kan werken voor alwie ijvert voor 
rechtvaardigheid, welzijn en vrede. 

Onze Vlaamse natievorming zal, binnen en omwille van onze 
internationale betrokkenheid, hoe dan ook,,beter" moeten zijn. 
Natie worden en zijn is leven in kringen, rechtvaardig, meervou
dig, eigentijds en ongebonden. 

De Volksunie wil onze gemeenschap eigen staatkundige 
strukturen geven die geënt zijn op de sociale en maatschappe
lijke betekenis van de enkeling, leder van ons is onderdeel van 
onze gemeenschap, put er ontplooiingskracht uit en draagt er 
ook bewust verantwoordelijkheid voor. De gemeenschap is 
meer dan de optelsom van enkelingen. Daarom moet de 
beslissingsbevoegdheid zo dicht mogelijk gehouden worden bij 
de levenskringen waarbinnen ieder van ons zich waar kan 
maken, voor zichzelf en voor de groep. De Volksunie wil de 
spreiding van macht en de zindelijke uitoefening ervan op alle 
niveaus beter toegepast zien. 

De Volksunie wil een welvarend Vlaanderen, dat op het vlak 
van én de ekonomie én de geestesstromingen mede vooraan 
loopt. Als rechtvaardigheidspartij wil de Volksunie evenwel 
komaf maken met vastgeroeste en nieuwe privilegies. De 
voortdurende bekommernis voor de sociaal zwakkere en de 
verongelijkte is het uitgangspunt van haar benadering. De 
Vlaamse ontvoogding in haar federale vorm blijft telkens 
onvoltooid zolang de zwakkere in de verdrukking verkeert. De 
Volksunie stuurt dan ook aan op een geordende ekonomie. Zij 
erkent de opbouwende kracht van de vrije ekonomie, maar zij 
wil dit vrij ekonomisch handelen niet laten uitlopen in willekeur 
en horigheid. 

Als meervoudigheidspartij erkent de Volksunie de rijkdom 
van levensbeschouwingen en filosofische overtuigingen. Haar 
aktieve verdraagzaamheid bevordert het fundamenteel recht 
op geestelijke vrijheid en beweeglijkheid. Vlaanderen in meer
voud sluit ook de erkenning en waardering in van kulturele, 
sociale en ekonomische belangengroepen. De Volksunie wenst 
dat deze groepen bestendig bijdragen tot de maatschappelijke 
verandering, los van politieke partijen. Een eng verzuild Vlaan
deren waar waaiers van organisaties en belangengroepen tot 
gesloten strukturen verkalken, is een echte drempel voor 
zinvolle dialoog en ontmoeting. De centrale opdracht van de 
Volksunie bestaat in het scheppen van steeds meer ontmoe
tingskansen met de medemens en zijn groep en van het 
bevorderen van de dialoog. 

De Volksunie wil eigentijds zijn en ongebonden. Zij wil het 
aangewezen ontmoetingsveld worden van alwie streeft naar 
vernieuwing en openheid. Onze Vlaamse gemeenschap is 
nooit af maar steeds in wording, nooit beëindigd maar steeds 
op tocht naar het nieuwe. De nieuwe maatschappelijke uitda
gingen wil de Volksunie niet ondergaan. Zij wil ideëenbrenger 
zijn, pionier van de samenleving van morgen. De Volksunie zal 
de noodzakelijke spontane samenvloeiing tussen Vlaamse 
natieopbouw en maatschappelijke vernieuwingsdrang meer 
centraal stellen, open, spontaan en durvend. 

De Volksunie wil haar vernieuwende bevrijdingsdroom ook 
uitdragen op het internationaal forum, zowel in bilaterale als 
Europese kontekst. Zoals ze niet enkel ,,meer Vlaanderen" wil 
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De Vlaamse ge
meenschap is nooit 
af maar steeds in 
wording, nooit 
beëindigd maar 
steeds op tocht naar 
het nieuwe. 

maar ook een „beter Vlaanderen", zo wil ze ook niet enkel 
„meer Europa" maar meteen ook een „beter Europa". De 
Europese Gemeenschap zoals ze thans is, kan voor ons 
Europa niet zijn. Vooral omdat de reeds verstarde konstruktie 
niet tot stand kwam langs de levende cellen van volkeren en 
regio's. De Volksunie is de eerste pleitbezorger van dit natuur
lijke Europa van meer solidariteit aan de top door meer 
zelfbestuur aan de basis. De Volksunie wil ook dat Europa zijn 
kracht en zingeving zou putten uit haar kulturele traditie en 

verscheidenheid. Naast het ekonomische moet vooral het 
kultureel erfgoed de diepste krachtbron zijn voor Europa's 
bijdrage tot de wereld. De Volksunie wil dus geen Europa dat 
enkel droomt van een nieuwe superstaat, maar een Europa dat 
zijn rijke verscheidenheid beleeft in een kringendemokratie. 
Geen Europa dat enkel cijfert in kommerciële belangen maar 
dan humaan is, ontvoogdend en rechtvaardig. Geen Europa als 
derde machtsblok, maar een Europa dat boeiende initiatieven 
neemt tot ontzuiling van de militaire supermachten. De huidige 
Europese afwezigheid in de strijd tegen alwie onrecht en 
geweld ondergaat, verplicht Vlaanderen en bij uitstek de 
Volksunie des te meer tot partij kiezen voor alwie als enkeling, 
als groep of als volk in zijn ontplooiing en zijn waardigheid 
gekrenkt wordt. 

Het bevrijdend nationalisme van de Volksunie is meteen ook 
een oproep tot alwie op zoek is naar vormgeving aan mede
menselijkheid in het kader van een ethisch totaalbeeld. In deze 
zin zijn persoonlijke ontvoogding en nationale bevrijding een en 
ondeelbaar, zowel in Vlaanderen als in de wereld. 

Met een eigentijdse 
Volksunie 

Stap voor stap wil de Volksunie naar dit betere Vlaanderen 
gaan, bouwend aan haar ideaalbeeld. De huidige staatshervor
ming was ooit een utopie ; de droom wordt er vanaf nu des te 
boeiender om. 

Hiertoe zal de Volksunie alles in het werk stellen om op een 
met aflatende wijze haar wil - zowel binnen de partij als naar 
buiten - in een duidelijke taal en op de juiste plaats uit te 
dragen. 

De eigen partijgeledingen worden operationeler en doeltref
fender uitgebouwd. Nog in de maand december starten de 
normaal voorziene statutaire bestuursverkiezingen. Deze moe
ten in afdelingen, arrondissementen en partijraad aangegrepen 
worden om de vernieuwings- en verruimingsoperatie wezenlijk 
uit te bouwen. Vooral de vele nieuwe kandidaten op de 
gemeenteraadslijsten, jongeren en vrouwen dienen aangespro
ken en betrokken. Langs deze versterking van het partijkader 
wordt ook de versterking van het politiek personeel ten gronde 
voorbereid. In het najaar van 1989 besluiten de bestuursverkie
zingen met de aanduiding van een nieuw Partijbestuur. 

De afdelingen moeten opereren als levende politieke basis
cellen, de arrondissementen als gesmeerd draaiende scharnie
ren tussen leden en nationaal bestuur. De partijraad moet het 
,,parlement" zijn, waar diskussie en dialoog vanzelfsprekend 
zijn. Tijdens de periode tussen twee partijkongressen in krijgen 
belangrijke politieke standpunten van de partijraad kongres-
waarde. 

Zowel de kaderleden als het politiek personeel van de 
Volksunie moeten de boodschap van de partij beleven en 
doorgeven. Hiertoe zal door de Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen (VVM) en het Vormingscentum L. Dosfel intens 
werk worden gemaakt van vorming en begeleiding. Nationaal 
wordt de VVM gerund door een stuurgroep, maar de prioritaire 
nadruk ligt op de aanpak in de arrondissementen. Het Vor
mingscentrum L. Dosfel wordt, naast haar partijpolitieke op
dracht, verder uitgebouwd tot ontmoetingsruimte voor al dege
nen die in Vlaanderen op zoek zijn naar geestelijke en 
maatschappelijke vernieuwing. 

Door de regelmatige uitgave van ,,'t LaWIJtje" wil het 
Partijbestuur leden en mandatarissen nauwer betrekken bij het 
leven van de partij. Ook wil het Partijbestuur werk maken van 
de doorstroming van informatie naar de frakties, de arrondisse
menten en de Volksunie-Jongeren. Prioritair moeten de frakties 
van Kamer, Senaat, Vlaamse Raad en Europees Parlement 
maar ook van provincies en gemeenten hun optreden afstem
men op het doorgeven van de boodschap voor ,,Het betere 
Vlaanderen". 

Binnen het Partijbestuur is een werkgroep opgericht, die 
binnen een half jaar een plan moet opstellen om de positie en 
de uitstraling van de Volksunie in de grote steden te versterken. 

Om een en ander logistiek te ondersteunen worden de 
diensten van de Volksunie, en inzonderheid het algemeen 
sekretariaat en het Vlaams Nationaal Studiecentrum, doeltref
fender en professioneler uitgebouwd. 

Om de boodschap beter en efficiënter uit te dragen worden 
de eigen partijmedia - het weekblad WIJ, de Vlaams-Nationale 
Omroepstichting en de VNS-uitgave - op een eigentijdse en 
nieuwe leest geschoeid. Zo zal onder meer het weekblad WIJ in 
een magazine-vorm uitgegeven worden. 

Naar buiten toe wil de Volksunie, na overleg in de Partijraad, 
haar vernieuwde boodschap op een nationale meeting kenbaar 
maken. Een uitgewerkt manifest zal er aan de leden en 
mandatarissen overhandigd worden, als basistekst voor een 
diepgaande diskussie m brede kringen binnen en buiten de 
partij. Deze diskussie mondt uit in een statutair Kongres, tijdens 
het voorjaar van 1990. 

Op de Partijraad van december 1988 start de Volksunie haar 
kampanje voor de Europese verkiezingen en de verkiezingen 
voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van juni volgend jaar. 
Bij wijze van een Ronde van Vlaanderen zal de Volksunie haar 
volksnationale inzichten over het Europa van morgen overal te 
velde uitdragen. Een drietal colloquia zullen deze kampanje 
inhoudelijk ondersteunen. Eind mei 1989 besluit de partij haar 
,,Ronde" met een nationaal kongres. 

mr< 

Het Partijbe
stuur beseft dat 
de Volksunie het 
thans moeilijk 
heeft. Dit is onver
mijdelijk vermits 
de partij in een 
scharnierperiode 
verkeert. Daarom 
is dit manifest én 
ambitieus én veel
eisend. Het uitdie
pen en het uitdra
gen van ,,het be
tere Vlaanderen" 
vergen de inzet 
van alle mandata
rissen en militan
ten. De vruchten 
van de zware en 
aanhoudende in
spanningen waar 
we voorstaan, zul
ten bovendien pas 
op termijn geplukt 
worden. 

De Volksunie 
doet een dringen
de oproep tot al
gehele mobilisatie 
van al haar man
datarissen, mili
tanten, kaderle
den en leden. Sa
men maken we 
van de partij 
opieuw de onmis
bare hefboom om 
aan ,,Het betere 
Vlaanderen" in
houd en vorm te 
geven. 

Brussel, 
november 1988 
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Desseyn: 
ontslag als 
kamerlid 

Desseyn 
VU-kamerlid Julien Desseyn 

neemt begin volgend jaar ontslag 
als volksvertegenwoordiger. Des
seyn wil zich volledig toeleggen 
op zijn mandaat van burgemees
ter van Middelkerke. 

De 56-jarige Westvlaming werd 
in 1981 verkozen voor het arron
dissement Oostende-Veurne-
Diksmuide, in opvolging van 
Emiel Vansteenkiste. Als gewe
zen gemeentesekretaris in Mid
delkerke was Desseyn een ek-
spert in gemeenterecht. Hij was 
ook een fervent verdediger van 
de belangen van de Westhoek. 

WIJ dankt Julien voor zijn in
spanningen in de Kamer en 
wenst hem het allerbeste toe in 
Middelkerke. 

Desseyn wordt in de Kamer 
opgevolgd door de 38-jarige Jan 
Loones uit Koksijde. Deze jonge 
advokaat behaalde met de ge
meenteraadsverkiezingen van 
oktober een klinkende overwin
ning. Met Doorbraak '88 behaal
de Loones 7 zetels, waarvan 6 
voor de VU. Loones wordt voor
gedragen als burgemeester. 

Koningspaar 
Koning Boudewijn en zijn 

vrouwtje zijn verleden week even 
bij de fotograaf binnengestapt. 
De zwart-wit foto's van het vor
stenpaar die al decennia de klas
lokalen, generaalsburelen en mi
nisteries ontsieren waren Inder
daad hoognodig aan vervanging 
toe. 

De nieuwe foto's van Boude
wijn en Fabiola symboliseren nu 
een korrekter beeld van de dy
nastie: een koningshuis in verval. 

Wie de nieuwe konterfeitsels 
nog niet in de nationale pers 
heeft kunnen bewonderen, kan 
ze bestellen bij Inbel, Kunstlaan 3 
te 1040 Brussel. 

11.11-11: 
rekord 

De 11.11.11-aktie van het Na
tionaal Centrum voor Ontwikke
lingssamenwerking was dit jaar 
een groot sukses. De opbrengst 
(waarschijnlijk meer dan 140 mil
joen) zou zo'n 10% hoger liggen 
als verleden jaar. De inzet van 
ongeveer 22.000 vrijwilligers 
heeft dus vruchten afgeworpen. 

In een petitie die verleden 
week aan minister van Ontwikke
lingssamenwerking André Geens 
overhandigd werd eist het NCOS 

dat de belofte uit het regeerak
koord om 0,7% van het Bruto 
Nationaal Produkt aan ontwikke
lingssamenwerking te spenderen 
ook nagekomen zou worden. An
dré Geens verklaarde reeds zijn 
uiterste best te zullen doen om 
zijn kollega's in de ministerraad 
te overtuigen van de noodzaak 
om deze doelstelling te bereiken 
Volgens de minister is de 
11.11.11-aktie daarvoor al een 
zeer goede steun. 

De kabinetsraad heeft minister 
André Geens aangeduid als voor
zitter van een werkgroep die bin
nen de twee maanden moet aan
geven hoe de 0,7% van het BNP 
bereikt kan worden. 

Doping 

Op een perskonferentie stel
den senator Blanpain, de volks
vertegenwoordigers Caudron en 
Van Horenbeek en dokter Van 
den Bossche een voorstel van 
dekreet voor om de doping in de 
sport te bestrijden. 

Jan Caudron en Frans Van den 
Bossche gaven een stand van 
zaken over de dopingspraktijken 
en de bestrijding ervan. Doping is 
strijdig met de beginselen van de 
sport, niet alleen omdat de uit
komst van sportmanifestaties op 
oneerlijke wijze beïnvloed wordt, 
maar ook omdat de gezondheid 
van de sportbeoefenaars daar
door in het gedrang komt. Vol
gens Caudron en Van den Bos
sche toonde de ervaring aan dat 
het huidig juridisch arsenaal (de 
wet van 2 april '65) onvoldoende 
is om de dopingskwaal effektief 
te bestrijden. 

Senator Blanpain lichtte vervol
gens zijn voorstel van dekreet 
toe, dat door Caudron en Luk 
Vanhorenbeek medeonderte-
kend werd. Het toepassingsge
bied van de bestaande wet wordt 
uitgebreid tot het verbod op pro-
dukten die de sportieve presta
lies op kunstmatige wijze beïn
vloeden, produkten die het ge
bruik van doping willen verdoeze
len en andere middelen, zoals 

NUF5S^™ 
Volksvertegenwoordiger Daan Vervaet 

• U doet wetsvoorstellen Inzake 
de „uiterlijke verfraaiing" van 
Brussel. Dit „triptiek" zoals U het 
zelf noemt is mede ondertekend 
door uw kollega's Anciaux en Van
horenbeek. Wat behelst dit drie
luik? 

„Mijn „ekologische triptiek voor 
Brussel" omvat twee kleinere wets
voorstellen: één over de integratie 
van kunstwerken in openbare gebou
wen en een ander over een alternatief 
groenbeheer. Beide voorstellen om
kaderen een middenpaneel: een 
wetsvoorstel tot bescherming van 
monumenten, bepalende gezichten 
en tot erkenning van arealen in het 
Brusselse hoofdstedelijke gewest. 

Het is de bedoeling instrumenten 
de kreëren om, eindelijk, het Brussel
se patrimonium te beschermen tegen 
mens en tijd. Hiertoe worden nieuwe 
begrippen, zoals „beschermingska-
tegorie" en „areaal" in de Belgische 
wetgeving geïntroduceerd." 

' Kunt U de termen „areaal" en 
„beschermingskategorie" even 
toelichten? 

,,Een areaal is een deel of een 
aspekt van de stad, omsloten door 
een welbepaalde perimeter, waarbin
nen wijzigingen aan pleinen, straten, 
panden, natuurlijke elementen en/of 
het weefsel ervan in meer of mindere 
mate is verboden. Dit begrip is afkom
stig uit de Engelse wetgeving, het 
geeft aan de monumentenzorg mid
delen om op eenvoudige en aange
paste wijze alle waardevolle stadsele
menten te beschermen zonder de 
zware erfdienstbaarheden van de 
klassieke bescherming op te leggen. 
De bedoeling van de kategorieën is 
een aantal type-beschermingen tot 
stand te brengen die een stijgende 
graad van bescherming inhouden. Dit 
instrument moet de Hoofdstedelijke 
Kommissie in de gelegenheid stellen 

al het beschermenswaardige daad
werkelijk te beschermen." 

• U wil uw wetsvoorstel bij hoog
dringendheid laten goedkeuren. 
Waarom die haast? 

„Het uiteindelijke doel van dit wets
voorstel is de stad op een estetisch 
verantwoorde manier terug te schen
ken aan de mens. De verkeersfunktie 
van de stad en haar internationale 
dimensies moeten tot hun ware pro
porties worden herleid en dit ten voor
dele van het stedelijk milieu als leef
omgeving en als staalkaart van kui
tuur. Brussel moet opnieuw warmte 
en gezelligheid gaan uitstralen. Wan
neer Brussel over een jaar zijn eigen 
instellingen zal hebben moet er een 
soepel Instrument klaarliggen om zo 
vlug mogelijk werk te kunnen maken 
van deze opgave." 

• De twee kleinere voorstellen 
sluiten aan bij dit voorstel? 

,,De stad, in de volle betekenis van 
het woord, wederopbouwen betekent 
zijn sociale struktuur, bestaande uit 
mensen, families, bedrijven, handels
zaken en diensten, herstellen. I^aar 
ook het Brussels kultuurlandschap 
heeft recht op beschermende maatre
gelen. Het bos in de stad heeft door 
het samenspel van fauna en flora een 
eigen klimaat en schenkt de stadsbe
woner een noodzakelijke verschei
denheid van beleving. Het zou dan 
ook zonde zijn deze groengebieden 
(ook moerassen, taluuds, holle we
gen, bermen en zelfs spoorwegber
men) op enigerlei wijze te beïnvloe
den of aan te tasten, tenzij voor het 
verantwoord behoud ervan. Eén van 
de nadelige aspekten, naast het har
de spel van beton en staal, is het 
almaar toenemend gebruik van on-
kruidverdelders in het hoofdstedelijk 
gewest. 

In 1982 legde ik reeds in de Vlaam
se Raad twee voorstellen van dekreet 

neer houdende: het verbod op het 
gebruik van herbiciden op gemeen-
schapsgronden; 2) bescherming van 
de taluuds en holle wegen. 

Uit deze twee voorstellen van de
kreet groeide het besluit van de 
Vlaamse Eksekutieve houdende de 
organisatie van een alternatief ber-
menbeheer. Ik wil dan ook dit Vlaam
se dekreet onder de vorm van een 
wetsvoorstel bij de Kamer neerleg
gen, opdat het toepassing zou krijgen 
in het Brusselse hoofdstedelijk ge
west." 

• U wil ook Iets doen aan de 
integratie van kunstwerken in 
openbare gebouwen? 

,,Wie vandaag in het hoofdstedelijk 
Gewest rondwandelt, wordt getroffen 
door het gebrek aan goede smaak dat 
zoveel recent gekonstrueerde gebou
wen kenmerkt. Dit geldt in hoge mate 
voor talrijke gebouwen opgericht voor 
rekening van openbare besturen. 

Herhaaldelijk werden bij de Kamer 
en de Senaat wetsvoorstellen inge
diend met het doel de integratie van 
kujistwerken in gebouwen van open
bare diensten en daarmee gelijkge
stelde diensten en van door de over
heid gesubsidieerde inrichtingen, 
verenigingen en instellingen te ver
wezenlijken. Ikzelf deed reeds voor
stellen In 1983-84 en in 1986-87. Ik 
doe het nu nogmaals. Verwijzend 
naar voorbeelden in Frankrijk en 
Duitsland komt mijn voorstel er op 
neer dat iedere publieke rechtsper
soon die geheel of gedeeltelijk op last 
van het Brussels hoofdstedelijk ge
west een gebouw opricht of verbouwt, 
alsook ieder private rechtsperoon die 
bij oprichten van of verbouwen van 
een gebouw ten minste 30 % subsidie 
van Brussel ontvangt, verplicht is een 
bepaald percentage van de bouwkos
ten te besteden aan kunstwerken die 
in het gebouw zullen geïntegreerd 
worden." 

A1ENSEN.N 
""NIEUM^ 

bloeddoping, elektrostimulatie en 
het blazen van lucht in de dar
men. Dit is een praktijk die bij de 
zwemmers gebruikt wordt om be
ter te drijven. In het dekreet van 
Blanpain gaat het zowel om kom
petitie, als training of oefeningen 
zonder meer. 

Het dekreet vernieuwt echter 
vooral op het vlak van de plichten 

Sensatie in Kobbegem, toen een helikopter onder het oog van het 
hele dorp neerstortte. De helikopter werd ingezet om de windhaan 
voor herstelling van de kerktoren te halen. De piloot kwam er met de 
schrik van af. Met hanen is het steeds uitkijken geblazen! 

van de sportorganisatoren. Zij 
moeten er volgens senator Blan
pain voor zorgen dat de sportbe
oefenaar die positief bevonden 
wordt, gesanktioneerd wordt, en 
dat eventuele handlangers on
middellijk levenslang geschorst 
worden. De namen van de posi
tieven en handlangers moeten 
met vermelding van hun sanktie 
bekendgemaakt worden in het 
bondsblad en overgemaakt aan 
volksgezondheid. De sportorga
nisatoren dienen teven de sport
manifestaties 14 dagen op voor
hand aan te kondigen, teneinde 
de administratie toe te laten 
schikkingen te nemen. Ook de 
sportorganisatoren die hun plich
ten niet naleven worden gesank
tioneerd. 

PLO 
Op de vergadering van de Pa

lestijnse Nationale Raad, het 
hoogste beslissingsorgaan van 
de Palestijnen, werd beslist om 
de VN-resolutie 242 te aanvaar
den. Deze resolutie van de Ver
enigde Naties, die reeds van 
1967 dateert, roept Israël op om 

de bezette Arabische gebieden te 
ontruimen en erkent de soeverei
niteit en het recht op veilige gren
zen van ,,elke staat" in het ge
bied. 

Tegelijk besloot de PNR een 
onafhankelijke Palestijnse staat 
uit te roepen. Zoiets lag in de lijn 
van de verwachtingen aangezien 
koning Hoessein van Jordanië 
tijdens de voorbije zomer zijn 
aanspraken op de westelijke Jor-
daanoever opgegeven had. 

De aanvaarding van de VN-
resolutie houdt in feite in dat een 
meerderheid binnen de PLO de 
koëksistentie van een Palestijnse 
staat met Israël wil verdedigen. 
Totnogtoe weigerde de PNR 
deze VN-resolutie te aanvaarden 
omdat er niets in stond over het 
zelfbeschikkingsrecht van de Pa
lestijnen. 

Volgens minister van Buiten
landse Betrekkingen Tindemans 
kan de onafhankelijkheidsverkla
ring van Palestina de onderhan
delingen die daarvoor eigenlijk 
met Israël nodig zijn belemme
ren. Vermits het onafhankelijke 
Palestina (voorlopig) een staat 
zonder land is bestaat er sluit dit 
volgens Tindemans een erken
ning door België uit. 

James Balcer 
Nagenoeg onmiddellijk nadat 

de uitslag van de verkiezingen 
duidelijk geworden was, stelde 
de toekomstige VS-president 
Bush zijn nieuwe minister van 
Buitenlandse Zaken voor. Zoals 
reeds vooraf bekend was werd dit 
James Baker III, die aan het 
hoofd stond van de kampanje van 
Bush. 

Baker was stafchef van het Wit
te Huis tijdens de eerste Reagan-
regering. In de tweede legislatuur 
van Reagan was hij Financiemi-
nister, totdat Bush zijn kandida
tuur voor het presidentsschap be
kend maakte. Baker nam toen 
ontslag om de kampanje van 
Bush te organiseren. 

Net als de huidige minister van 
Buitenlandse Zaken George 
Schultz kan ook Jim Baker op 
een rijke internationale ervaring 
steunen. 

In de VS is de minister van 
Buitenlandse Zaken op de presi
dent na de belangrijkste bewinds
man. Baker en Bush zijn boven
dien twee handen op één buik, 
wat niet kan gezegd worden van 
Schultz en Reagan. Het toe
komstbeeld van de VS zal bijge
volg door dat duo opgehangen 
worden. 

Baker: 
opvolger 
van Schultz 
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TAK: amnestie 

Naar aanleiding van het feest 
van de Wapenstilstand voerde 
het Taal Aktie Komitee amnestie-
akties over heel Vlaanderen In 
Brugge Kortrijk Gent Antwer
pen Haaltert en Brussel werden 
amnestieslogans aangebracht op 
gevangenismuren kerkhoven en 
hechteniskampen De rode draad 
doorheen de akties werd ge
vormd door een of meerdere re-
pressieslachtoffers die m deze 
plaatsen omwille van hun 
Vlaamsgezindheid geekseku-
teerd werden zoals Irma Laplas-
se, Tuyttens Maes Vindevogel 
Laureys De Vos Borms en De 
Feyter 

TAK wil hier mee aantonen dat 
de repressie in wezen gericht 
was tegen de Vlaamse Beweging 
en met zozeer een billijke bestraf
fing van eventuele kollaborateurs 
beoogde Heel wat Vlaamsgezin 
den kregen immers veel te zware 
straffen of werden onschuldig 
veroordeeld Kollaborateurs die 
met uit Vlaamse overwegingen 
met de bezetter meewerkten 
kwamen er veelal goedkoop van 
af Zo ligt de strafmaat, als er al 
een straf is, voor ekonomische 
kollaborateurs bijzonder laag 
Ook het aantal vervolgingen 
(450 000 m heel België) was zo 
waanzinnig hoog dat van een 
eerlijke rechtsbedeling geen 
sprake meer kon zijn 

Het wordt volgens TAK hoog 
tijd dat België meer dan 40 jaar 
na de feiten, die fout erkent en 
amnestie verleent TAK bena
drukt evenwel dat het geen am
nestie vraagt voor diegenen die 

zich door oorlogsomstandighe
den verrijkten of die hun mede
burgers onrechtvaardig leed heb 
ben berokkend 

Abortus 
Het Gentse Hof van Beroep 

heeft deze week uitspraak ge 
daan in een abortusproces waar 
60 mensen terecht stonden die 
betrokken waren bij de abortus 
kliniek Kollektief Antikonseptie 
De vrijspraak van bijna alle be 
klaagden in eerste aanleg werd 
nu in beroep voor 19 mensen met 
gevolgd Nochtans werden er 
zeer lichte straffen uitgesproken 
1 maand voorwaardelijk en een 
effektieve boete voor de 3 dok 
ters geldboetes van 6 000 frank 
of 1 maand voorwaardelijk voor 7 
medewerkers van het centrum en 
dezelfde boete met uitstel voor 6 
patiënten 

In eerste aanleg werd de vrij 
spraak gesteund op de term 

noodtoestand waarbij de pa 
tienten van het centrum wegens 
fysische en psychische redenen 
uit noodzaak zouden gehandeld 
hebben 

In beroep wees rechter De 
Maesschaick deze noodtoe 
stand van de hand De rechter 
vond dat het recht van het kind 
ook al IS dat ongeboren moet 
verdedigd worden 

Het lijkt er dus sterk op dat het 
Hof van Beroep met deze symbo 
lische straffen de politici op de 
vingers wil tikken indien het hof 
de wet strikt zou toegepast heb 
ben moesten er veel zwaardere 
straffen uitgedeeld worden Het 
IS dus wachten tot 1 lanuari 1989 

De politie stapte gisteren door Brussel om hun ongenoegen te uiten De politiestaking, die verleden week 
spontaan in Brussel begonnen was, bracht enkele wantoestanden bij de politiekorpsen aan het licht, zoals 
hun te lage wedde, te weinig betaalde overuren en onderbemanning Ook bij brandweermannen, cipiers en 
rijkswachters groeit de ontevredenheid 

want dan loopt de wapenstil 
stand die de regeringspartijen 
hebben afgesloten af en is het 
woord aan het parlement 

Baltische 
staten 

Naar aanleiding van het be 
zoek dat zopas ter plaatse werd 

afgelegd door drie leden van het 
Politburo van de Sovjet Unie on 
derstreept de Volksunie haar be 
kommernis voor het autonomie 
streven in de Baltische staten 

Deze drie belangrijke figuren 
zouden als opdracht hebben de 
voorstellen die Gorbatsjov deze 
maand zal indienen om de verte 
genwoordigmg van de deelgebie 
den van de USSR via een grond 
wetsherziening radikaal te wijzi 

MENSBEELD 

\n het Vlaamse Gewest tei 
de men bel laatste faar 
5 606 051 inwoners dat is 
een aangroei van 10 450 V a 
mingen %e%&nmQr 1 }ar>uari 
1987 De postöe van de Via 
mingen wor<lt daarmee nog 
versterkt, want de aangroei m 
het WaaJse Gewest bcdroeq 
slechrs 3 668 eenheden 
Oaaftnee komer» de Walen op 
een totaal van 3 209 319 

Het hoofdstedelijk gewest 
zag zijn mwonertaf daleo: met 
3 153 tot 970 346 In hef Duit 
se taalgebied kwamen er i37 
inwoners bij wat het totaal 
daar op 66 610 bracht 

Het optelsommetje van 
ó&zis totalen (de DuttsSaligen 
zitten in het Waalse Gewest) 
leert ons dat er in dit land 
9 875 716 personen vertoe 
ven met een ider»ttteitsbewijs 

waar Belg op staal Dat is m 
vefgehikmg met 1987 een stij 
g<ng met t 0 965 identsteits 
kaarten of anders gezegd 
een sttjgmg waar he' Vlaamse 
Gewest prakti<?ch de eksklu 
Sieve verantwoordelijkheid 
voor draagt 

En dan nog want de aan 
groei van de bevolking kwam 
er vooiaf omdat e- minder 
mensei gestorven zijn 
111 67 in 86 en vorig jaar 
105 840 Er blijkt wel een Itch 
te toename van het aantal ge 
boorten merkbaar 117 448 
vor»g j<iai tegen 117 271 in 
86 In de meeste westerse 

landen vvoidt hier een dalende 
tendens genoteerd 

Limburg blijft de provincie 
met de jongste leefitjdsstruk 
tuur Men is daar echter aan 
een mhaatbewegmq bezig de 

tijd van de grote gezinnen in 
Limburg lijkt definitief achter 
de rug Momenteel heeft het 
gemiddeld Limburgs gezin 
minder dan 2 kinderen Vol 
gens een onderzoek van het 
Centrum voor Sevolkmgs en 
Gezmsstudten uit 1980 bij de 
Vlaamse bevolking stond 
meei dan de hellt van de on 
dervraagden (54" o) posi'ief te 
genover de daling van het 
aantal geboorten 29^0 on 
gunstig en had 170o geen 
mening Wanneei deze resul 
laten jitgesptitst worden vol 
gens scholing stelden de on 
derzoekers vast dat hoe hoger 
de scholing is hoe ongunsti 
ger de dalmg van het geboor 
tecijfer beoordeeld wordt 

Zeer interessant is ook de 
uitsplitsing volgens politieke 

voorkeur Want daar kon sta 
teerden de onderzoekers dat 
38^0 van de "-t^spondenten 
met VU voorkeur (uit 1980) de 
geboortenoaling ongunstig 
evalueert tegenover slechts 
3400 van de CVPers 330o 
van de PVV ers en 23^0 van 
de socialisten Ter vergelij 
king van de katotieken met 
regelmatige mispraktijk vindt 
3700 de daling ongunstig 

Er zijn nu verschillende kon 
klusies mogelijk zijn de VU 
kiezers kindvriendelijker dan 
de CVP-kiezers'' Zijn de VU 
kiezers overwegend praktise 
rende katolieken'^ Of hebben 
de VU kiezers overwegend 
hogere opleidingen genoten' ' 
In ieder geval interessante hy 
pothesen voor verder onder 
zoeki 

gen te verdedigen Dit komt neer 
op direkte intimidatie 

De VU drukt de wens uit dat de 
glasnost en perestrojka met zou
den leiden tot een versterking 
van de greep van de Unie op de 
samenstellende delen m de 
USSR De hervormingen zouden 
integendeel tot gevolg moeten 
hebben dat de rechtmatige auto
nomie eisen zoals zij geformu
leerd worden in de drie Baltische 
staten deze week vooral m Est
land erkend worden 

De VU betreurt dat de verte 
genwoordigers van de senaats 
kommissie van Buitenlandse Za 
ken die onlangs de Sovjetunie 
hebben bezocht met degelegen 
heid hebben gehad om deze Bal 
tische staten te bezoeken Ver 
mits ZIJ geen regeringsvertegen 
woordigers waren zou hun be 
zoek immers met geïnterpreteerd 
kunnen worden als een element 
dat zou bijdragen tot enige erken 
ning van de Sovjet autoriteit over 
deze sedert 39 ten onrechte be 
zette gebieden 

Jonge Russen 
Op 8 november kwamen 300 

jonge Sovjetrussen m ons land 
aan Zij werden uitgenodigd door 
het Komitee voor Internationale 
Jongerenbetrekkingen van de 
franstalige Gemeenschap De 
jonge Russen zullen hier kontakt 
hebben met jonge franstaligen 
met gelijklopende internationale 
interesse Behalve een dagje 
sightseeing in Vlaanderen zullen 
ZIJ gedurende een week vooral bij 
jonge franstaligen te gast zijn 

In een brief aan Gaston Geens 
de voorzitter van de Vlaamse re 
gering schrijft VU volksvertegen 
woordiger Luk Vanhorenbeek dat 
hij vreest dat hierdoor bij deze 
jongeren de verkeerde indruk 
kan ontstaan dat zij in een West 
europees land mochten vertoe 
ven waar in hoofdzaak Frans de 
officiële voertaal is 

Volgens Vanhorenbeek werd 
hier een kans gemist om het 
imago van Vlaanderen in de we 
reld bekend te maken In de vori 
ge Vlaamse Regering hadden wij 
een aparte gemeenschapsmims 
ter van eksterne betrekkingen 
die bevoegd was voor de ekster 
ne betrekkingen van de Vlaamse 
Gemeenschap in alle gemeen 
schaps en gewestmateries In de 
huidige Vlaamse Regering heeft 
voorzitter Geens deze bevoegd 
heid naar zich toegetrokken 
Vanhorenbeek vraagt zich dan 
ook af welke konkrete projekten 
Geens al bedacht heeft om der 
gelijke gemiste kansen in de toe 
komst te voorkomen 
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Evenwichtig en federaal financieringsakkoord 

Vlaamse belastingbetaler wint 
(vervolg van biz 1) 

Eigen fiskaliteit 
De fiskale autonomie van ge

westen en gemeenschappen is 
met volledig Toegegeven, m de 
huidige faze van de staatshervor
ming IS dit politiek gezien met 
haalbaar Wel is er in het stelsel 
een aanzienlijke marge inge
bouwd om een eigen gewestelijk 
fiskaal beleid te ontwikkelen en 
om de vruchten van de geweste
lijke dinamiek ook op fiskaal vlak 
te plukken 

Eerstens zijn er de zogenaam
de eigen met-fiskale ontvang
sten, zoals de visverloven en de 
opbrengsten van houtkappingen, 
o m de belastingen op spelen en 
weddingschappen, maar ook de 
belangrijke suksessierechten, de 
onroerende voorheffing, het re
gistratierecht op overdracht van 
onroerende goederen en de ver
keersbelasting Deze eigen fiska
liteit werd door bepaalde mid
dens, noem ze gerust de EMU-
freaks, op de helling gezet Ze 
blijft onaangeroerd en elke veran
dering ervan moet met meer aan 
het akkoord van het andere ge
west worden onderworpen Dit 
maakt elke vorm van kommunau-
taire blokkage onmogelijk 

Kortingen 
Het meest in het oog springen

de aspekt van dit financierings
stelsel ligt in de mogelijkheid om 
in elk gewest afzonderlijk kortin
gen toe te staan op de personen
belasting Hiertegen bestond 
hardnekkig verzet bij de Waalse 
regeringspartijen Aangezien 
Vlaanderen in de toekomst heel 
wat meer financiële ruimte krijgt 
dan Wallonië vreesden ze een 
Vlaams fiskaal walhalla m hun 
voortuin Het was dan ook al 
maandagochtend vier uur voor 
het laatste woord hierover ge
zegd werd Resultaat elk gewest 
kan na een louter psychologische 
wachttijd van 3 jaar voor het hef
fen van opcentiemen en 5 jaar 
voor het toekennen van kortingen 
vrijelijk beslissen of de belasting
betaler meer of minder aan het 
overheidsbudget moet bijdragen 

Aangezien Vlaanderen door 
het rechttrekken van de huidige 
scheeftrekkingen in de verdeling 
van de overheidsgelden over 
meer financiële middelen zal kun
nen beschikken en Vlamingen 
toch al een zuinig volkje zijn, zit 
het er dik in dat deze staatsher
vorming ook voor elke Vlaming 
afzonderlijk een mooi kado in
houdt Meteen heeft Hugo Schiltz 
met zijn kollega-mimsters de mo
gelijkheid gekreeerd van een be-
lastmgshervormmg waar de Ver-
hofstadts nog een lesje kunnen 
van leren I 

Fisl<ale 
bevoegdheid 

Derde feit waar elke federalist 
tevreden moet over zijn is het 
behoud van de algemene fiskale 
bevoegdheid van de gewesten 
Alhoewel dit op dit ogenblik eer
der teoretisch klinkt — de belas
tingsdruk IS al hoog genoeg met 
de bestaande belastingen — kan 
niemand voorspellen hoe onze 
fiskaliteit in de toekomst zal evo
lueren Op dat ogenblik zullen 
ook de gewesten een vinger in de 
pap te brokken hebben 

Hiermee zijn diegenen die durf
den veronderstellen dat de VU op 
eén of andere manier de verwor

venheden van de vorige fazen in 
de staatshervorming zou inleve
ren netjes van antwoord gediend 
Het wordt meteen duidelijk dat 
het vastleggen van dit financie
ringsstelsel met een tweederde 
meerderheid meer voordelen dan 
nadelen heeft Het positieve erin 
wordt hiermee verzegeld en toch 
maakt deze algemene fiskale be
voegdheid een evolutie naar ver
ruiming van de fiskale autonomie 
mogelijk 

Mlddelengroei 
Bijkomende punt van diskussie 

lag in de wijze waarop de midde
len van de gewesten na de over-
gangsfaze van 10 jaar zullen toe
nemen M a w hoe de toekomsti
ge groei van onze welvaartskoek 
zou verdeeld worden over gewes
ten en, alvast nog voor enkele 
jaren, de nationale staat Indien 
deze middelen bijvoorbeeld en
kel zouden toenemen met het 
inflatiepercentage, dan zou elke 
groei van het Bruto Nationaal 
Produkt, ons totaal inkomen, met 
leiden tot een toename van de 
gewestmiddelen Enkel de natio
nale staat zou er beter van wor
den 

Het kan eentonig worden, 
maar ook hier hebben de federa
listen geskoord de groei van het 
BNP wordt voor 100 % volledig 
dus, in rekening gebracht om de 
groei van de gewestmiddelen te 
berekenen De ekonomische di
namiek die door de federalisering 
tot stand zal worden gebracht — 
een vaststelling die voor alle fe
derale staten geldt — zal meteen 
worden verzilverd in de toename 
van de werkmiddelen van de ge
westen 

Onderwijs: 
goed nieuws 

Daarmee was de hete brij nog 
met volledig afgekoeld De mid
delen die voorzien zullen worden 
voor onderwijs zorgden voor 
nieuwe kopzorgen In de zoge
naamde nota-Monard werd een 
paar weken geleden een kata-
strofaal scenario voor deze mate
rie uit de doeken gedaan Eerder 
onterecht voorspelde deze nota 
het mm of meer financieel deba
cle van het onderwijs Toen VU-
voorzitter Gabriels replikeerde 
dat deze nota minstens voorbarig 
en wellicht al te negatief kon 
worden genoemd, leverde hem 
dit nog al wat kwade reakties op 
Nochtans blijkt nu dat de VIJ-
voorzitter het bij het rechte eind 
had De zogenaamde denatali-
teitskoefficient, waardoor bij de 
vaststelling van de onderwijscen-
ten rekening zal worden gehou
den met de vermindering van het 
leerlingenaantal, zal slechts voor 
80 % meespelen m deze bereke
ning Meteen wordt het onderwijs 
gespaard van bezuinigingen en 
heeft de VU ook hienn woord bij 
stuk gehouden Vraag is of de 
rechtzettingen in de onderwijs-
krantjes nu zullen volgen 

ElVJU-knJpperlichten 
Een paar weken geleden 

maakten we hier al melding van 
een nieuw kommunautair spook 
dat in politieke middens rond
waarde de ekonomische en mo
netaire unie Te pas en te onpas 
werd dit begrip, waarvan nog nie
mand een operationele definitie 
heeft gegeven, door de unitaire 

, krachten ingeroepen om de 
Belgische boedelscheiding af te 
remmen Veel baat heeft het hen 
met gebracht 

In deze financieringswet werd 
de EMU teruggebracht tot z'n 
ware proporties het is een di
mensie — zoals de toekomstige 
Europese markt er een is — 
waarbinnen de verschillende ge
westen ekonomisch aktief zijn, 
die door haar interne verweven
heid en schaal voor beide gewes
ten voordelen inhouden en waar
voor ZIJ bereid zijn om, in de 
eerste plaats via onderling over
leg, bepaalde samenwerkmgsre-
gels te aanvaarden en te respek-
teren Voor de VU moet de 
Vlaams-Waalse EMU-vorming 
met meer en met minder zijn dan 
een voorafbeelding van de toe
komstige Europese ekonomische 
en monetaire unie 

Op het terrein wordt dit bijvoor
beeld uitgewerkt voor het aan
gaan van leningen door de ge
westen Indien een van de part
ners in de ekonomische unie een 
uitzonderlijk zwaar beroep zou 
doen op leningen om z'n werking 
te financieren, dan kan haast met 
zekerheid worden gesteld dat dit 
de intrestvoeten op de kapitaal
markt in de hoogte zou drijven 
Als de leningen dan nog m het 
buitenland worden aangegaan, 
dan heeft dit een negatieve weer
slag op de wisselkoersen Door-

VAN DAAG, met het akkoord 
in het hand, rest ons maar 
een vaststelling alle ,,ei

sen" van het VEV zijn over de 
ganse lijn ingevuld Het kanon
schot dat de Vlaamse patroonsor
ganisatie meende te moeten los
sen miste doel, gewoon omdat dit 
doel, mede dank zij Begrotings
minister Hugo Schiltz, aan de 
andere kant van het kanon werd 
geplaatst 

550 miljard? 
Vraag blijft of het direktiekomi-

tee van het VEV de hoffelijkheid 
en het politiek fatsoen aan de dag 
kan brengen om dit openlijk te 
bekennen Wie onrust zaait moet 
ook kalmte kunnen brengen 

Volgens het VEV staat het fi-
nancieringsontwerp bol van soli-

dat de ene partner meer geld 
besteedt dan hij eigenlijk kan 
wrdt het inflatietempo verhoogd 
en uiteindelijk ook de konkurren-
tiepositie in beide gewesten be
dreigd Geen enkele samenwer
king IS hier tegen bestand 

Vandaar dat de financierings
wet een kmpperlichtensysteem 
voorziet dat bij dergelijke situa
ties in werking treedt Een exper 
tenkommissie met 6 afgevaardig
den van de nationale overheid en 
6 van de gewesten wordt aange
steld om het budgettair beleid te 
beoordelen Mocht het in gebre
ke blijvend gewest of gemeen
schap haar beleid met aanpas
sen dan kan de nationale over 
heid na overleg met de gewestre
geringen en advies van deze 
kommissie de leningskapaciteit 
van dit gewest of deze gemeen
schap tijdelijk beperken 

Ter vergelijking, ook de Euro
pese kommissie geeft nu reeds 
jaarlijks een advies over het be
grotingsbeleid van de lidstaten 
waarin zij onder meer die staten 
die over de schreef gaan aan
spoort om bijstunngen te realise
ren 

Evenwiclitig 
en federaal 

De financieringswet die maan
dagmorgen werd afgerond geeft 

dariteitsmechanismen die Vlaan
deren m 10 jaar tijd 550 miljard 
zouden ,,kosten" Dit is manifest 
onjuist 

— door het omkeerbare solida-
riteitsmechanisme krijgt Wallonië 
in de eerste faze inderdaad 9 
miljard op jaarbasis bijgepast uit 
de naf/ona/e staatskas De bijdra
ge van Vlaanderen hienn is de 
helft I p V 90 miljard, dus 45 
miljard 

— De ondenwijssleutel zou 
Vlaanderen 200 miljard ,,kosten" 
op 10 jaar Onjuist Op basis van 
het aantal leerlingen krijgt Vlaan
deren in het eerste jaar 3 miljard 
te weinig, hetgeen echter tijdens 
de overgangsfaze tot O wordt her
leid Voor ondenwijs krijgt Vlaan
deren bijgevolg slechts 15 miljard 
te weinig (3 miljard maal 10 jaar 
gedeeld door 2 omdat dit afge
bouwd wordt) 

het systeem weer volgens het-
welke de gewesten en gemeen
schappen aan hun financiële 
middelen zullen komen In dit 
systeem moeten de bedragen 
nog worden ingepast Het inge
wikkelde boedelbeschrijf is op dit 
ogenblik nog aan de gang Het 
staat wel vast dat het zogenaam
de verlies van Vlaanderen van 
550 miljard een grove haast leu
genachtige verdraaiing van de 
werkelijkheid is (zie kader) Het 
financieringssysteem komt wel 
tegemoet aan de federale ver
zuchtingen van Vlaanderen en 
Wallonië In die zin is het een 
evenwichtig systeem dat geen 
permanente bron van kontestatie 
zal zijn Het vertrekt vanuit de 
gegeven omstandigheden in dit 
land, wat het geen teoretische 
ideaalmodel maakt, maar een op 
maat gesneden federaal model 
Ook dit kan voor een overtuigd 
volksnationaal federalist geen 
bezwaar zijn, integendeel 

Tegen een achtergrond van de 
toekomstige Europese eenma
king, die als het van de VU af
hangt evenzeer op federale leest 
wordt geschoeid, heeft de rege
ring dit weekeinde geschiedenis 
geschreven Geschiedenis die 
terzelfdertijd toekomstgericht is 
Met dit federaal systeem kunnen 
Vlaanderen en Wallonië immers 
model staan voor het Europa van 
morgen, het Europa der volkeren 

Stefan Ector 

— De overgangskorrektie 
,,kost" Vlaanderen volgens het 
VEV 36 miljard in het eerste jaar. 
Juist, de overgangsfase van 10 is 
immers bedoeld om deze onge
lijkheid recht te trekken 

De cijfers die het VEV durft te 
vernoemen zijn dus met enkel 
onjuist, ze verzwijgen evenwel 
bewust wat het Vlaanderen zou 
kosten indien er mets aan de 
huidige financiële rekeningen 
zou veranderen Zonder de huidi
ge staatshervorming inklusief dit 
fmancieringsontwerp blijven de 
financiële scheeftrekkingen im
mers wat ze zijn Schematisch 
gezien geeft dit volgende balans 
(de cijfers zijn met geaktualiseer-
de ramingen Zie de tabel onder
aan ) 

Indien het VEV beweert dat het 
financienngsontwerp Vlaanderen 
tijdens 10 jaar 550 miljard zou 
kosten, dan moet het ook eraan 
toevoegen dat het volgens hun 
eigen berekeningswijze nog 
meer zou kosten indien we alles 
bij het oude zouden laten en dat 
de bestaande financiële scheeft
rekkingen in dat geval met wor
den weggewerkt Wie de reke
ning over 20 jaar maakt trekt al 
heel andere konklusies 

,, Kosten" 
tijdens de overgangsfase 

volgens VEV onze berekening 
solidariteit 90 miljard 45 miljard 
onderwijs 200 miljard 15 miljard 
overgangskorrektie ca 260 miljard 180 miljard _̂  

550 miljard 240 miljard 

Kosten zonder staats- Kosten zonder staats
hervorming volgens hervorming volgens 

berekeningswijze VEV onze berekening 
op 10 jaar op 20 jaar op 10 jaar op 20 jaar 
200 miljard 400 miljard 30 miljard 60 miljard 
360 miljard 720 miljard 360 miljard 720 miljard 
360 miljard 720 miljard 360 miljard 720 miljard 
560 miljard 1120 miljard 390 miljard 780 miljard 

550 miljard verlies? 

Kanonschot VEV 
mist doel 

Op de vooravond van het afsluiten van het politiek 
akkoord over de financiering van gewesten en ge
meenschappen presteerde de Vlaamse patroonsor
ganisatie het dit — toen nog onbestaande — akkoord 
als onaanvaardbaar af te schieten. 
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Fraktievoorzitter Paul Van Grembergen: 

„De eigen instellingen 
optimaal laten werken!" 

Geen gejuich. Geen vlaggen. Geen ontroering. 
Toch werd net voor de val<antie onze grondwet 
zodanig gewijzigd dat er een hele trits bevoegdhe
den wordt overgeheveld naar de Vlaamseen Waalse 
parlementaire instellingen. 

Niets gebeurde er. En dat terwijl duizenden men
sen op straat kwamen bij een overwinning van het 
Belgisch voetbalteam. En dat terwijl in Letland, 
Estland en Litauen tienduizenden de straat optrek
ken nu er een zekere kans is op herkenning en 
erkenning van de eigen kuituur, de eigen volksnatio
naliteit. 

Z o leidde fraktievoorzitter 
Paul Van Grembergen 
zijn tussenkomst in bij het 

debat over de Vlaamse regeer
verklaring. Een debat dat zeker 
geen gensters sloeg, noch inhou
delijk noch op het vlak van de 
opkomst. De enige uitschieter 
kwam van de VU-fraktievoorzit-
ter, een mening die overigens 
door andere kommentatoren ge
deeld werd. 

Zijn verbazing over het gebrek 
aan entoesiasme is zonder meer 
begrijpelijk. Is de huidige grond
wetsherziening niet het geschied
kundig gevolg van de jarenlang 
gevoerde strijd van twee nationa-
lismen, het Vlaamse en het Waal
se? Is zij niet het resultaat van 
een jarenlange strijd van één te
gen allen, van onmacht tegen 
macht, van volk en volkerenrecht 
tegen staatsmachine? Is zij met 
de ontknoping van een sedert de 
jaren zestig onstuitbare bewe
ging voor federalisme? 

Geen kopie 
Van waar dan die onverschilli-

heid, zo vroeg Van Grembergen 
zich af. De te lange tijd die men 
erorver deed, de juridische en 
administratieve ingewikkeldheid, 
de stapsgewijze uitvoering, het 
weinig aantrekkelijk politiek to
neel... dit alles zal er zeker mee 
te maken hebben. En toch, einde
lijk kan gezegd worden: ,,Belgié 
is ons probleem niet meer, Vlaan
deren IS ons probleem, de kon
takten met Wallonië zijn ons pro
bleem, de kontakten met de ver
schillende Europese regio's zijn 
ons probleem, maar niet meer 
België. We zijn de eenheidsstaat 
definitief voorbij, we bouwen aan 
de konfederale staat." 

Dit is meteen ook de uitdaging 
waar we vandaag voorstaan. De 

beleidstoespraak van de voorzit
ter van de Vlaamse regering 
bracht hier geen antwoord op. En 
in een belangrijke mate is dit 
volgens de fraktievoorzitter be
grijpelijk. Pas tegen het jaareinde 
zullen de financiële middelen 

overgedragen worden, en ,,het is 
redelijk dat het beleid zich oriën
teert op basis van de totaliteit van 
de financiële mogelijkheden en 
niet op basis van de huidige toe
stand". In dit opzicht achtte hij de 
liberale houding er een van kort
zichtigheid, van frustratie en 
vooral van politieke onverant
woordelijkheid. ..Vlaanderen 
heeft er geen belang bij als het de 
eigen instellingen niet maksimaal 
laat optreden, niet optimaal laat 
werken. Als het alleen maar een 
Vlaamse staat wordt, identiek 
aan het vroegere België, dan 
hoeft het allemaal niet." 

De dichters 
Heel konkreet ging Van Grem

bergen nadien in op een aantal 
belangrijke beleidsterreinen, 
waarbij hij boeiende lijnen uitte
kende naar de toekomst. Eerst 
inzake het onderwijs. De federali

sering ervan is een verworven 
feit, eindelijk. ,,/Waar laat ons nu 
hopen dat dit Vlaamse departe
ment strakt de kerncentrale wordt 
van het toekomstige Vlaanderen, 
in zijn optreden, zijn beeldvor
ming, zijn kuituur, zijn inzichten". 
Evenzo moeten morgen ekono-
mie en tewerkstelling aangegre
pen worden om Vlaanderen te 
wapenen tegen de wereldkonkur-
rentie en het mede vooraan te 
plaatsen inzake vernieuwde tech
nologie, nieuwe produkten, op 
zoek naar nieuwe markten. Maar 
tegelijkertijd moeten billijkheid en 
sociale rechtvaardigheid heer
sen. ,,Wij als Volksunie kunnen 
geen maatschappij aanvaarden, 
waarin het recht van de sterkste 
het haalt op de wetten van de 
solidariteit en de broederlijk
heid. " 

Als derde krachtlijn citeerde hij 
de kwaliteit van het leven, van het 

Als volk een thuis 
Een twilight-zone. Zo 

omschreef Paul Van 
Gansbeke de periode 

waarin de Vlaamse Gemeen
schap zich vandaag bevindt. 

Vandaag weinig zeggings
kracht... in de stellige hoop 
dat het gras zoveel groener 
zal worden. 

Vandaag meer ministers 
om hetzelfde te doen... in de 
stellige hoop straks zoveel 
meer te kunnen doen. 

Vandaag twee regeerver
klaringen... in de stellige hoop 
dat er straks een degelijke en 
alomvattende (derde) komt. 

Een twilight-zone. 
Inderdaad. En voor iemand 

die dan Walter Luyten kent, 
die weet dat zulke onzeker
heid hem helemaal niet be
valt. Die weet dat de Mechelse 
senator met kommer uitkijkt 
naar de invulling en de vorm
geving van het Vlaanderen 
van morgen. Die weet dat hij 
bangelijk aanstaart tegen de 
onverschilligheid waarmede 
de zo lang bevochten Vlaam
se natie-vorming wordt afge
daan. Die weet dat hij met pijn 
dat gebrek aan nationaal ge
voelen bij de Vlamingen waar
neemt... „We zijn nog steeds 

geen volk, enkel een bevol
king. " 

De twijfels van Walter Luy
ten zijn eerlijk en terecht. 
Enerzijds is er het geiuk om 
de bomvolle zaal tijdens zijn 
veertiende Baskenavond, 
meteen een prachtige getui
genis van de kracht van de 
volksnationale stroming. An
derzijds is er de waarneming 
van een materialistische en 
arrivistische generatie, van 

Walter Luyten: ,,We zijn nog 
steeds geen volk, enkel een 
bevolking". 

een te merkantiele ingesteld
heid. 

„Het schone, het ware en 
het ontroerende, dat zijn nog 
steeds belangrijke woorden. 
Zij moeten uitgedragen wor
den door onze ministers en de 
voorzitter van de Vlaamse re
gering. "Waar het gaat om het 
geven van inhoud aan het 
zelfbestuur, en waar het gaat 
om de handhaving van Vlaan
deren in Europa en de wereld 
is de Vlaamse Beweging ze
ker niet voorbijgestreefd. Het 
humanistisch nationalisme en 
het inter-nationalisme zijn ook 
voor morgen de boodschap. 
En deze gaat heel wat verder 
dan DIRV en anderen ronken
de benamingen. Politiek is 
niet louter een rationeel be
drijf. „De analyse van nationa
listische bevrijdingsbewegirh 
gen heeft me geleerd dat 
meer t>ezielde dichters dan 
nuchtere advokaten of kille 
ekonomisten de volkeren 
hebben bevrijd." Een visie en 
een boodschap, kortom het 
gevoelen een volk te zijn en 
als volk een thuis te hebben, 
dat verwacht Walter Luyten 
van de échte Vlaamse rege
ringsverklaring. 

Als het alleen maar een Vlaam
se staat wordt, identiek aan het 
vroegere België, dan hoeft het 
voor fraktievoorzitter Paul Van 
Grembergen allemaal niet. 

milieu, van het land: samen met 
onze kuituur is dit het enige wat 
we doorgeven en fatsoenlijk moe
ten doorgeven. ..De Vlaamse mi
nisters van ruimtelijke ordening, 
van leefmilieu en van verkeer 
zouden er goed aan doen eerst 
de dichters eens te beluisteren 
en daarna slechts de verkave
laars, de ontwerpers, de bouwers 
van steen en straat." 

De laatste erg belangrijke uit
daging situeerde Van Grember
gen in de onvermijdelijke kon-
frontatie met de dringende nood
zaak om internationaal te kunnen 
optreden, om internationaalrech-
terlijk te kunnen optreden en ons 
aan de wereld te laten zien. 

Blijven hopen 

De verantwoordelijkheid van 
deze Vlaamse regering is dus 
zeer groot. Paul Van Gansbeke 
omschreef het als volgt: ,,Ze kan 
de geschiedenis ingaan als de 
gulzigen, die samen de oude wijn 
tot de laatste druppels uitdron
ken. Of als de harde werkers in 
de wijngaard die de vaten weer 
gereed maken voor de nieuwe 
wijn. Tussen deze twee wegen is 
er in feite geen keuze. Liefde ten 
overstaan van de vroegere gene
ratie, plichtsbesef ten overstaan 
van de huidige eigen leefge
meenschap, en plichtsbesef ten 
overstaan van degenen die na 
ons komen leggen deze regering 
de tweede keuze op. Wij van 
onze k&nt hopen en vertrouwen 
erop En lijven ' vol
gens ac e wijsheta ,an de 
Talmoi<.c, zelfs wanneer onze 
hoop niet vervuld wordt." (j.a.) 
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SNP springt van 10 naar 48 % in tussentijdse verkiezing 

Nationalisten zorgen voor 
politieice aardbeving in Scliotiand 

Schotland beleefde vorige week donderdag een 
politieke aardbeving van formaat. Bij een tussentijd
se verkiezing voor de parlementszetel van Glasgow-
Govan gaf de Scottisch National Party (SNP) de 
regering-Thatcher én Labour-oppositieleider Kin-
nock een dreun van jewelste. SN P-ondervoorzitter 
Jim Sillars snoepte een van meest veilig gewaande 
zetels van de socialisten af. Labour scoorde bij de 
parlementsverkiezingen vorig jaar 65 % in Glasgow-
Govan en viel nu terug op 36%. De SNP, die in 1987 
met 10 % slechts de vierde partij was in die 
kiesdistrikt, rukte op tot 48 %. De tussentijdse 
verkiezing was het gevolg van het ontslag van 
Labour-parlementslid Bruce Millan, die volgend jaar 
EG-kommissaris wordt. 

SNP-KANDIDAAT Jim Sillars 
had zijn kampanje toege
spitst op twee tema's een 

onafhankelijk Schotland m de Eu
ropese Gemeenschap en het ver
zet tegen de belastingshervor
ming die de regering-Thatcher wil 
doorvoeren Hij haalde daarbij 
vooral scherp uit tegen de zwak
ke opstelling van de socialisten in 
Schotland Bij de parlementsver
kiezingen m 1987 sleepte Labour 
in Schotland 50 van de 72 zetels 
m de wacht, maar zij slaagden er 
volgens de SNP met in een echte 
vuist te maken tegen de konser-
vatieve regenng Smalend wor
den de Schotse Labour-parle-
mentairen dan ook door de SNP 
omschreven als de „feeble fifty" 

Geen tweede-
rangs-natie 

Volgens Sillars toont zijn over
winning aan dat de Schotten stil
aan inzien welke partij best weer
stand kan bieden aan de Tory-
regermg ,,De Schotten willen 
zich niet langer laten behandelen 
als een tweederangs-natie die 
vernederd wordt door een Tory-
regering die steunt op een meer
derheid in het zuidoosten van 
Engeland", aldus Sillars ,,De ze
gen van de SNP opent voor 
Schotland de deur om op te stap
pen naar zijn bestemming en dat 
IS onafhankelijkheid in Europa 
Recente opinie-peilingen tonen 
aan dat 54 % van de Schotten 
hiervoor gewonnen is " 

Opiniepeilingen op de dag van 
de verkiezingen bevestigen dat 
ook in Giasgow-Govan de 
,,Schotse faktor" zwaar meege
speeld h'-^'i Zo /•„'! 32 % zich bij 
het uitbren^er "^ zijn stem 

vooral laten leiden hebben door 
de bekommernis van de Schotse 
belangen zo goed mogelijk te 
verdedigen Hiervoor werd La-

„devolution" 

Waarnemers zijn van oordeel 
dat de SNP-zege een gevolg is 
van de onverzettelijkheid van 
Thatcher en de verdeeldheid bin
nen Labour over de toekomst van 
Schotland De konservatieve re
gering wil van geen enkele vorm 
van Schots zelfbestuur horen 
Dat werd door Thatcher nog be
vestigd tijdens het kongres van 
de Schotse konservatieven in de 
lente De socialisten van hun kant 
zijn gewonnen voor een beperkte 
vorm van ,,devolution" (decen
tralisatie), maar sommigen willen 
veel verder gaan, terwijl anderen 
slechts met de lippen hun geloof 
in een Schotse Assemblee belij
den Daarbij wordt erop gewezen 
dat Labour-leider Neil Kinnock 
nog steeds de ambitie koestert 
om Brits premier te worden en 
dat hij daarvoor de socialistische 
stemmen uit Schotland broodno
dig heeft Sillars zei alvast kon-
takt te zullen opnemen met La-

van was de ,,poll-tax" het leidmo
tief voor 21 % van de kiezers Het 
SNP-voorstel om de nieuwe be
lasting met te betalen, wordt door 
32 % van de ondervraagden ge
steund 

Uit de tunnel 

De SNP behaalde bij de parle
mentsverkiezingen van 1987 drie 
zetels met 14 % van de stemmen 
in Schotland Dat was iets beter 
dan in 1983, maar nog ver onder 
het historisch hoogtepunt van 
1974, toen de SNP elf zetels 
bezette met 30 % 

Verwacht wordt dat de volgen
de parlementsverkiezingen m 
Groot-Brittanme in 1991 of '92 
zullen plaatsvinden ,,Dat geeft 
ons nog minstens drie jaar de tijd 
om onze aanhang verder op te 
bouwen", aldus SNP-voorzitter 
Gordon Wilson, die nu een licht
punt ziet in de tunnel waarin zijn 

wat (ook in de partij zelf) voor heel 
wat opschudding zorgde 

Jim Sillars 
Mede onder impuls van Sillars 

evolueerde de SNP meer naar 
links, zodat ze ook aantrekkelij
ker werd voor de arbeiders die in 
de industriegebieden van Cen
traal-Schotland van oudsher La
bour stemmen Sillars bewerk
stelligde ook een meer positieve 
houding van de SNP t o v de 
Europese Gemeenschap Tot 
voor enkele jaren was de SNP 
resoluut voor onafhankelijkheid-
zonder-meer, thans wil zij bij het 
uitroepen van de Schotse onaf
hankelijkheid ook gelijktijdig met 
Brussel onderhandelen over de 
vertegenwoordiging van Schot
land in de EG De SNP aanvaardt 
daarbij de Europese eenheidsak-
te Wel blijft de SNP zich verzet
ten tegen een Schots lidmaat
schap van de NAVO Verwezen 
wordt naar het voorbeeld van Ier-

Zo ziet de kartoenist van „The Observer" de overwinning van de SNP Maggie Thatcher en Neil Kinnock worden tijdens de „SNP-spelen" 
over de Muur van Hadrianus geschopt De muur werd door de Romeinen gebouwd om Engeland tegen Schotland te beschermen Thans lijkt het 
omgekeerde nodig 

bour door 37 % als goed of zeer 
goed betiteld, maar 55 % was 
van het tegendeel overtuigd Op 
de vraag welk statuut Schotland 
moet krijgen, antwoordde 16% 
van de ondervraagden in Govan 
voor onafhankelijkheid te zijn, 
58 % voor meer zelfbestuur bin
nen het Verenigd Koninkrijk en 
21 % wou de situatie laten zoals 
ZIJ IS 

ilEURO 

bour-parlementsleden die mis
noegd zijn over de lijn van hun 
partij HIJ wil onderzoeken of er 
op een gemeenschappelijke ba
sis kan worden samengewerkt 

Een tweede element dat in 
Glasgow-Govan meespeelde, is 
het regeringsplan om de zgn 
,,poll-tax" in te voeren De lokale 
besturen zouden m de toekomst 
middelen krijgen uit een central 
geïnde belasting (berekend per 
stemgerechtigde, vandaar de 
naam ,,poll-tax") i p v zelf belas
tingen te kunnen heffen Labour 
IS daar tegen, maar is met bereid 
een kampanje van burgerlijke on
gehoorzaamheid te starten Dat 
wil de SNP wel doen De Schotse 
nationalisten willen 100 000 
handtekeningen verzamelen van 
personen die weigeren de zgn 
,,poll-tax" te betalen Volgens 
opime-onderzoeken is 3/4 van de 
Schotten tegen de belastingsher
vorming gekant In Glasgow-Go-

partij zich sedert 1979 bevindt 
Dat jaa mislukte een referendum 
dat de toenmalige Labour-rege-
ring (met de steun van de SNP) 
organiseerde om Schotland een 
beperkte vorm van autonomie toe 
te kennen Tot overmaat van 
ramp verloor de SNP bij de parle
mentsverkiezingen die daarop 
volgden 9 van haar 11 zetels 

De SNP maakte nadien een 
zware krisis door Geleidelijk aan 
werden de interne problemen 
overwonnen en trok de SNP nieu
we figuren aan Jim Sillars is een 
van hen Hij was jarenlang vak-
bondsmilitant In 1970 werd hij 
verkozen tot Labour-parlements
lid In 1975 verliet hij de socialisti
sche partij omdat zij zich onvol
doende inzette voor de Schotse 
zaak HIJ stichtte de Scottish La
bour Party, maar verloor m 1979 
zijn parlementszetel Nog hetzelf
de jaar trad hij tot de SNP toe, 

land, dat wel tot de EG behoort 
maar met tot de NAVO 

Of de SNP zich verder kan 
herpakken, zal volgend jaar blij
ken bij de Europese verkiezin
gen Zoals het er nu naar uitziet, 
IS de kans groot dat de eenper-
soonsdelegatie van de SNP m 
Straatsburg minstens zal verdub
belen 

Tussentijdse verkiezing 
Glasgow-Govan 1988: Jim Sil
lars (SNP) 14 677 (48 %), Bob 
Gillespie (Labour) 11 123 (36 %), 
Graeme Hamilton (Conservative) 
2 207 (7 %), Bernard Ponsonby 
(Democrats) 1 246 (4 %), ande
ren 851 (3 %) — Parlementsver
kiezingen 1987: Labour 24 071 
(65 %), Alliance 4 562 (12 %), 
Conservative 4 411 (12 %), SNP 
3 851 (10 %), anderen 237 (1 %). 

Lieven Dehandschutter 
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De Volksunie maakte geschiedenis! 

Na vrij onderwijs nu ooic 
rijicsonderwijs uit ademnood 

De voorzitters van CVP, SP, PVV en Volksunie 
ondertel<enden vorige wee/c plectitig hun princieps-
akl<oord tot oprictiting van de Autonome Raad voor 
het Gemeenschapsonderwijs (ARGO). Die Raad 
krijgt vanaf 1 januari 1989 bij wijze van dekreet alle 
bevoegdheden om als zelfstandige inrichtende 
macht op te treden voor de Vlaamse Rijksscholen. 
Het 26 pagina 's tellende dokument regelt bovendien 
niet enkel de nieuwe bestuursstruktuur van wat 
straks het Gemeenschapsonderwijs zal heten. Het 
bevat ook de praktische bezegeling van de gelijkheid 
van kansen tussen de twee grote onderwijsnetten. In 
juli jl. werd het recht op het vrij organiseren van 
onderwijs grondwettelijk vastgelegd, evenals het 
gelijkheidsbeginsel van de netten. 

EP-lid Jaak Vandemeulebroucke: ,,De Volksunie is de pionier 
geweest van dit nieuwe onderwijsmodel". 

SLUITSTUK is vandaag het 
akkoord waarbij ook het 
Rijksonderwijs zijn „Gui-

mardstraat" krijgt. Alle hypothe
ken zijn gelicht om de federalise
ring van het onderwijs in Vlaan
deren korrekt en kompleksloos te 
laten funktioneren. Voor he lich
ten van deze hypotheken en voor 
het ganse ideeëngoed van dit 
nieuwe onderwijsmodel in Vlaan
deren IS de Volksunie de grote 
pionier geweest. De Volksunie 
mag met fierheid stellen dat zij 
onderwijsgeschiedenis maakte! 

Onderwijs in de 
loopgrachten 

Weinig materies lagen in de 
Belgische politiek zo delikaat als 
het onderwijs. Het Schoolpakt 
dat na een niets ontziende 
schoolstrijd tot stand kwam was 
een unitair niet-aanvalspakt tus
sen de netten. Een Belgisch-na-
tionale Schoolpaktkommisie 
moest als een ploeg UNO-blauw-
helmen waken over de naleving 
van dit school-wapenbestand dat 
eigenlijk niemand bevredigde en 
een reeks diskriminaties tussen 
de netten onopgelost liet. Onder
wijs moest in ieder geval Belgi
sche materie blijven. De zwakke 
Waalse kristendemokraten 
moesten immers kunnen rekenen 
op de solidariteit van de sterke 
CVP-broer; de vrijzinnig gerichte 
SP rekende op de almacht van de 
Waalse socialisten. Deze kruis
bestuiving van macht, invloed, 
chantage en veto's zorgde voor 
een ongemene verstarring in het 
onderwijsbeleid. In de nationale 
regering zetelden wel twee on
derwijsministers, maar elke on-
derwijsingreep, elk besluit, elk 
wetgevend initiatief moest het ak
koord van beide ministers weg
dragen en voorafgaandelijk het 
,,nihil obstat" krijgen van de 
Schoolpaktkommissie. 

Toen de Volksunie van meetat 
aan stelde dat onderwijs tot de 
vanzelfsprekende bevoegdheid 
van de Vlaamse gemeenschap 
moest behoren, steeg een cy
nisch hoongelach op bij de trad-
tionele partijen. Bij vrijzinnigen 
kwamen meteen alle stekels 
rechtop, want de Volksunie wilde 
door de federalisering van het 
onderwijs de vrijzinnige overleve
ren aan het machtsmisbruik van 
overheersend katoliek Vlaande
ren. Het kwam er dus voor de 
Volksunie op aan een blauwdruk 
te ontwerpen voor een federaal 
onderwijsmodel waarin iedereen 

en ook elk net evenwaardige 
ademruimte kreeg. En dat deed 
zij! 

De federale onderwijsvisie van 
de Volksunie stelde daarenboven 
dat al wat op een lager onderwijs
niveau doelmatig kan gedaan 
worden, daar ook thuishoort. Een 
bundeling van lagere schakels 
dringt zich pas op, wanneer een 
centraal niveau gezonder en be
ter op zijn plaats is. De over-
bureaukratisering van het Rijks
onderwijs en een personeelssta
tuut, gesneden naar de maat van 
een administratie en niet naar de 
maat van een levensnabije 
school, maakte van de Rijksscho
len bijwijlen een duiventil van 
leerkrachten en direkties. 

De lange weg 

De Volksunie zou voortaan een 
toekomststrategie voor de fede
ralisering van het onderwijs ont
werpen. De Volksunie zou binnen 
het cenakel van de Schoolpakt
kommissie treden (zonder veto
recht!) om haar blauwdruk op te 
leggen aan de bekvechtende 
partners. Aan de onderhande
lingstafel zat Coppieters, geflan
keerd door jonge VU-leerkrach-
ten: Vandemeulebroucke, Ga
briels en Stappaerts. 

Ook in de wandelgangen wer
den koortsachtig kontakten ge
legd. Pas toen de socialisten heel 
laat tot het besef kwamen dat zij 
niet eeuwig aanspraak zouden 
kunnen maken op de portefeuille 

van onderwijsminister, groeide 
daar een prille bereidheid tot dia
loog. Gaston Colebunders kwam 
tot het besef dat de Waalse socia
listen een totaal andere onder-
wijskijk gingen ontwikkelen en in 
de Schoolpaktkommissie deze vi
sie lieten voorgaan op de solidari
teit met de SP. 

Het werden vele, lange en 
boeiend-harde gesprekken over 
onze wederzijdse kijk op een fe
derale onderwijstoekomst. Van 
dan af werd de idee over de 
Autonome Raad voor het Rijkson
derwijs gemeengoed. De CVP 
die de federale noodzaak van het 
onderwijsbeleid langs de onhan
delbare PSC steeds scherper er-
vaarde en hoopte op de inschrij

ving van de vrijheid van onderwijs 
in een nieuwe grondwetsherzie
ning, bleek evenzeer tot gesprek 
bereid. 

De Vlaamse Eksekutieve 1981-
1985, waaraan CVP, SP, PVV en 
VU deelnamen, was het ideale 
gespreksplatform, temeer daar 
de SP nu aan de lijve ondervond 
dat intussen de CVP-er Coens op 
het onderwijsdepartement zijn in
trek had genomen en dus ook de 
inrichter werd van het Rijksonder
wijs in Vlaanderen. Na twee jaar 
onderhandelen werd onder de 
vier partijen een akkoord bereikt 
tot federalisering van het onder
wijs, met als voorafgaande voor
waarde de oprichting van een 
zelfstandige onafhankelijke be
stuursstruktuur voor het Rijkson
derwijs. 

Wat nu gebeurd is, is het uitein
delijke resultaat van 18 jaar 
droom door dialoog, een blijven 
doorzetten in de zekerheid ooit te 
zullen winnen. De Volksunie 
haalde haar slag thuis. De groot
ste en meest delikate Belgisch 
ingegraven materie ging over 
naar de gemeenschappen! 

Wat is ARGO? 

De nieuwe Autonome Raad 
voor het Gemeenschapsonder
wijs zal een parastatale instelling 
worden met één Centrale Raad 
en lokale Schoolraden. De Cen
trale Raad wordt voorlopig sa
mengesteld uit negen leden. 
Voorzitter, ondervoorzitters en 
sekretaris vormen het dagelijks 

bestuur met voltijdse opdracht. 
Ideaal ware geweest meteen de 
Centrale Raad rechtstreeks te la
ten verkiezen vanuit het gemeen
schapsonderwijs zelf. De grote 
zorg om in het gemeenschapson
derwijs van morgen alle ideologi
sche en filosofische gezindten 
aan bod te laten komen, leidde 
tot de gedachte dat in een over
gangsfase de 9 leden worden 
verkozen door de Vlaamse Raad. 
In een definitieve fase bestaat de 
Centrale Raad uit 6 leden, aange
duid door de Vlaamse Raad en 6 
leden, verkozen door de gebrui
kers van het gemeenschapson
derwijs. 

Ook de lokale raden krijgen 
zeer ruime bevoegdheden. Die 
Raden bestaan uit ouders, leden 
uit sociaal-ekonomische kringen, 
leerkrachten en direkties. In het 
hoger onderwijs zetelen ook stu
denten in de lokale raad. Eigen 
financiële middelen, beheer van 
de school, personeelsaanstellin
gen en het ganse schoolleven 
behoren voortaan tot de vanzelf
sprekende plaatselijke schoolbe-
voegdheden. 

De neutraliteitsverklaring van 
het gemeenschapsonderwijs 
wordt herschreven en positief 
naar de toekomst vertaald Leer
krachten worden met langer aan
vaard of uitgestoten op basis van 
de herkomst van hun diploma. Zij 
krijgen eenvoudigweg kans om 
hun talenten in het gemeen
schapsonderwijs waar te maken 
door ondertekening van een loy-
auteitsverklaring aan het onder-
wijsprojekt van de gemeen
schapsschool. Hun statuut wordt, 
na dialoog met de onderwijsvak-
bonden, aangepast aan de maat 
van de nieuwe onderwijsstruk-
tuur. 

De financiering van het ge
meenschapsonderwijs zal vol
gens objektief meetbare kriteria 
geschieden en hierbij wordt ook 
rekening gehouden met de bijko
mende verplichtingen die het ge
meenschapsonderwijs opgelegd 
worden. 

De uitdaging 
begint pas 

De Autonome Raad voor het 
gemeenschapsondenwijs krijgt 
voor het eerst kansen om zich als 
volwaardige gesprekspartner aan 
te dienen aan de andere onder
wijsverstrekkers. De vaste net-
tenstruktuur wordt overstegen 
want er komt eveneens een 
Vlaamse Onderwijsraad waarin 
alle netten voor overleg worden 
uitgenodigd. Nu is het aan ARGO 
te bewijzen dat wat hij zelf doet, 
hij ook beter doet. Aan de lokale 
schoolbesturen komt de unieke 
opdracht toe te bewijzen dat de 
school er is voor allen, open, 
steeds zoekend naar beter kwali-
teitsonderwijs. 

En verder zijn er nog zoveel 
schitterende uitdagingen waarop 
ARGO als evenwaardige partner 
in dialoog kan treden met zijn 
gelijken van andere netten; wat is 
het onderwijsaanbod voor onze 
gemeenschap; hoe best hierop 
inspelen; hoe betrekken we de 
socio-ekonomische middens; 
welke aansluiting zoeken we naar 
bij- en herscholingsformules 
zoals die van de RVA; hoe plan
nen wij volwassenenonderwijs en 
vorming; hoe brengen wij onder
wijs levensnabijer in dit schar-
niertijdperk van de technologi
sche revolutie. 

Het oude Schoolpakt is voort
aan verwezen haar het archief. 
Vlaanderen vond een antwoord 
voor een federaal onderwijsmo
del en dit dank zij de Volksunie. 
In Wallonië blijft alles bij het 
oude. Voor ons niet gelaten, dat 
is daar de eigen verantwoordelijk
heid. Dat het in Wallonië niet 
kwam tot her-denken van een 
onderwijskoncept voor de eigen 
gemeenschap zal wellicht te wij
ten zijn aan het ontbreken van 
een ideeënpartij die vrij en onge
bonden, open en pluralistisch 
nieuwe wegen ging zoeken. En in 
Vlaanderen was er de Volksunie. 

Jaak Vandemeulebroucke 
lid Europees Parlement 
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Amerika na Reagan (6): 

Kulturele heropbloei bij de Omaha's 
Macy — Eén van de data uit de geschiedenis van 

onze planeet die sinds de lagere scfiool in ieders 
geheugen gegrift staan is 1492. Toen zou een zekere 
Christoffel Columbus nl. Amerika ontdekt hebben. 
Daar is echter niet iedereen het mee eens: volgens 
bepaalde bronnen zou die eer aan de Noormannen 
toekomen. 

Maar waar de meerderheid zomaar aan voorbij
gaat, is het feit dat toen Columbus voet aan wal zette 
in Amerika, de ,,Nieuwe Wereld" al zowat 30.000 
jaar bewoond werd door mensen die men sindsdien 
Indianen is gaan noemen. 

SINDS de Indiaan waar ook 
ter wereld In kontakt kwam 
met de blanke man die 

hem de „beschaving" bracht, 
heeft hij het niet meer voor de 
wind gehad. Eén van de landen 
waar de Indianen het bijzonder 
hard te verduren gehad hebben 
is de Verenigde Staten. De kultu
rele en fysieke onderdrukking 
van de ,,native Americans", 
zoals ze zich bij voorkeur noe
men, is een bekend verhaal. Mo
menteel vormen de Indianen nog 
0,65% van de Amerikaanse be
volking. 

Verbroken 
verdragen 

In de staat Nebraska kregen 
we de gelegenheid om het reser
vaat van de Omaha Tribe te be
zoeken. Zowat 2.000 van de on
geveer 3.700 Omaha's die de 
stam telt leven op het reservaat. 

Het eerste kontakt dat de Oma
ha's met de Amerikaanse over
heid kregen dateert van 1815, 
toen een vredes- en vriend
schapsverdrag afgesloten werd. 
De Verenigde Staten sloten nog 
ettelijke vriendschapsverdragen 
met de Omaha's, die meestal een 
gebiedsbeperking voor de India
nenstam inhielden. In 1854 wer
den de Omaha's voor het eerst in 
een reservaat gestopt, dat toen 
309.120 acres groot was. Het 
laatste verdrag beperkt het Oma-
hagebied tot 127.000 acres, voor
namelijk landbouwgrond die ver
pacht wordt. 

De Omaha-stam heeft een 
kwasi-onafhankelijkheid van de 
VS. Die relatie tot de Verenigde 
Staten is steeds een haat-liefde
verhouding geweest. De waslijst 
verbroken verdragen zorgde voor 
een diep ingeworteld wantrou
wen. De Omaha's kunnen overi
gens sterke verhaaltjes van re
gelrechte volkerenmoord opdis
sen. Zo kregen de Omaha's tij
dens een erg strenge winter eens 
dekens van de blanken om zich 
tegen de kou te beschermen. Er 
brak echter een pokkenepidemie 
uit die de Omaha-bevolking deci
meerde. Achteraf bleken de de
kens besmet te zijn. 

Kwasi-
onafhankelijkheid 

De kwasi-onafhankelijkheid 
van de Omaha's bestaat erin dat 
de Tribal Council autonoom be
lastingen mag heffen. De Oma
ha's en ook andere indianen
stammen kunnen hun samenle
ving organiseren volgens eigen 
inzichten: ze hebben een eigen 
rechtssysteem, politiekorps, ge
zondheidszorg, scholen, etc. De 
onafhankelijkheid is natuurlijk 
niet volledig. Zo is het de India
nenstammen verboden de oorlog 
te verklaren. Hun eigen wetten 
mogen bovendien niet al teveel 
afwijken van de staats- en federa
le wetten. Er loopt bvb. een 
rechtszaak tegen de Omaha-

stam omdat ze op hun reservaat 
Indiaanse bingo's organiseren. 
Dat brengt wel wat geld in het 
bakje, want de meeste bingospe
lers zijn Amerikanen uit de buurt 
die een gokje komen wagen, wat 
in de staat Nebraska ten streng
ste verboden is. 

De "overheidsinstellingen" in 
de stam worden volledig zelfstan
dig ingericht, en er wordt een 
autonome ekonomische politiek 
gevoerd. Momenteel vormen een 
zuivelfabriekje en een boerderij 
de enige ondernertiingen op het 
reservaat. Er loopt ekonomisch 
dus nog heel wat mank. Van de 
beroepsbevolking (844 personen) 
is 87% werkloos. 

De zevenkoppige verkozen Tri
bal Council, dat is wat men de 
gemeenteraad zou kunnen noe
men, vergadert wekelijks en heeft 
het dagelijks beheer van het re
servaat in handen. De Council 
onderneemt tot op dit moment 
nog tevergeefse pogingen om be
drijven naar het reservaat te lok
ken. In een brochure die in de 
bedrijfswereld verspreid wordt 
somt men de voordelen op die de 
Omaha Tribe voor potentiële in
vesteerders biedt: een eerste be
langrijk voordeel is een gunstig 
belastingsregime, aangezien de 
Omaha Tribe als "onafhankelij
ke" staat geen belastingen ver
schuldigd is. 

Omaha-taal 
De Omaha Tribe komt boven

dien in aanmerking voor een "En
terprise Zone" en een "Foreign 
Trade Zone", wat vergelijkbaar is 
met de tewerkstellingszones die 
we hier kennen. Een niet onbe
langrijk voordeel bestaat volgens 
de Council ook in de afwezigheid 
van vakbonden in Omahaland. 
Gereglementeerde arbeidstijden 
en -voorwaarden druisen immers 
in tegen de arbeidsgewoonten 
van de Omaha's. 

Na jaren van kulturele onder
drukking probeert de Tribal 
Council nu de Indiaanse kuituur 
weer wat op te vijzelen. De oude
re generatie spreekt de oorspron
kelijke Omaha-taal nog maar 
zelfs de huidige volwassenen en 
natuurlijk ook hun kinderen ken
nen de taal hunner voorvaderen 
niet meer. 

Volgens Wynema Morris, de 
vrouwelijke vice-president van de 
Tribal Council, kan je een kuituur 
doden door de taal te verbieden. 
En dat is gebeurd bij de Oma
ha's: de oudere generatie was 
verplicht op school Engels te pra
ten, wat voor de Indianen een erg 
moeilijke opgave was. Vernede
ringen waren dus niet uit de lucht. 
De andere huidskleur maakte de 
Indianen bovendien een erg her
kenbaar voorwerp van de spot 
van klasgenoten en onderwijzers. 
De ouders die in dit systeem van 
kulturele verdrukking waren op
gegroeid, wilden hun kinderen de 
spot en vernedering besparen, 
en spraken thuis ook alleen nog 

.11̂  

Navajo's protesteren tegen een inperPcing van hun reservaat in de staat Arizona. (foto UPI) 

Engels. Het is voor Vlamingen 
een vertrouwd verhaal. 

Op de eigen school van het 
reservaat wordt de Omaha-taal 
nu terug aangeleerd, maar dit 
gaat niet zonder moeite. De Oma
ha-taal is immers een gesproken 
taal, net als de Omaha-geschie-
denis die mondeling overgele
verd wordt. Om het aanleren van 
de taal te vergemakkelijken pro
beert men ze nu op schrift te 
zetten. 

Waxtexhe 
De Indiaanse kuituur van de 

Omaha's probeert men waar mo
gelijk weer in ere te herstellen. 

Veel Omaha's dragen bvb. de 
naam van een Amerikaans gou
verneur, generaal of president. 
Indertijd vond men de Indiaanse 
namen immers te ingewikkeld, en 
gaf men de Indianen dan maar de 
naam van een respektabel Ameri
kaan. De traditie van naamgeving 
en de ceremonies die daarbij ko
men kijken worden nu terug van 
onder het stof gehaald. 

Verleden jaar werd de heilige 
paal van de Omaha's, Waxthexe, 
teruggeschonken aan de stam. 
Deze ongeveer 2 meter lange 
mythische stok, met een mense
lijke scalp getooid, is ongeveer 
200 jaar oud. Hij was jarenlang 
het symbool van de eenheid van 

de stam, toen die nog op buffels 
joeg op de Grote Vlakte. 

Toen de buffel van de vlakten 
verdween, raakte ook de symboli
sche waarde van Waxthexe in 
verval. De toenmalige bewaarder 
van de heilige stok, een nieuw
lichter die besefte dat er van een 
jaagkultuur moest overgescha
keld worden naar een landbouw-
kultuur, gaf Waxtexhe aan de 
Universiteit van Harvard. In Har
vard werd de heilige paal hon
derd jaar tentoongesteld en be
studeerd. Zijn terugkeer naar het 
reservaat werd meteen het sym
bool van de heropbloeiende Indi-
anenkultuur van de Omaha-stam. 

(pdj) 

Deze week 
in Knack Magazine 

De New Beat-explosie 
Met duizenden stromen ze elk weekend weer samen in die 

nagelnieuwe disco's waar maar één sound klinkt: de New Beat. 
In liet buitenland de Belgian wave genoemd. 

De hartslag van onze tieners, deze week in Knack. 

Gerard Bodifée 

Van zijn vak is hij journalist. Maar 
eigenlijk is Gerard Bodifée astrofysi-
cus. Hij schrijft boeken over weten
schap en in zijn artikelen vertelt hij de 
roman van het heelal. Een gesprek, 
deze week in Knack. 

Wat is cadmium? 

In de buurt van Tienen zou de grond 
zo zwaar verontreinigd zijn dat er ge
vaar kan optreden voor de volksge
zondheid. Cadmium, wordt er gezegd. 
Wat is cadmium? Een reportage, de
ze week in Knack. 

Charles Picqué 

De Brusselse socialist Charles Picqué 
verdubbelde bij de voorbije gemeen
teraadsverkiezingen zijn aanhang. Dat 
heeft ook te maken met zijn aanpak 
van het migrantenprobleem. Hoe doet 
Picqué dat? Deze week in Knack. 

De mens in het beest 

Kevin Reynolds liet zich door de Af
ghaanse oorlog inspireren tot The 
Beast, eeniiarde aktieprent. Maar de 
goeden wankelen en de slechten barst 
het angstzweet uit. Een gesprek, deze 
week in Knack. 
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Een zwakke kampanje 

Onrust over Amerika's demokratie 
De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn voor

bij. De stemmen zijn geteld, de vreugdevuren doven 
en de wonden zijn gelikt. De Verenigde Staten kijken 
uit naar 20 januari van volgend jaar, wanneer de 
officiële aflossing van de wacht plaatsgrijpt. En 
toe tl... 

ZOWEL betrokkenen als 
kommentatoren zijn het 
erover eens dat men één 

van de zwakste kampanjes van 
de laatste decennia meemaakte. 
Gewapend met een programma 
dat opviel door gebrek aan inspi
ratie trachtten de twee belangrijk
ste kandidaten, zetelend vice-
president George Bush en gou
verneur van Massachusetts Mi
chael Dukakis, mekaar de loef af 
te steken. Van een werkelijke 
ideologische profilering was nau
welijks sprake, laat staan van 
echt duidelijke verschillen. De 
strijd werd uitgevochten op een 
aantal details die het wezen van 
het presidentschap niet raken. 
Diskussies werden gevoerd van
uit de onderbuik, zelden met het 
hart of met het hoofd. 

Inspiratieloos 
Veelbetekenend waren de to

taal overbodige "debatten", door 
CBS-kommentatoren droogjes 
"joint appearances", of "geza
menlijke optredens" genoemd. 
Kranten en publiciteitsdrukwer-
ken ademden dezelfde muffe 
sfeer van welles-nietesspelletjes 
over verwaarloosbare zaken. De 
wijze waarop de kandidaten voor 
het voetlicht traden was belang
rijk, de inhoud van hun bood
schap deed minder terzake, ten
zij het om zware blunders ging. 
De media deden hieraan mee, en 
schenen aan deze trend niet te 
kunnen of te willen ontsnappen. 
De schaarse klaagzangen die 
men bij CBS, de Washington 
Post of een zeldzame kolumnist 
hoorde, waren als de woorden 
van de roependen in de woestijn. 
Het overgrote deel van de journa
listen speelde het spelletje mee. 

Onderwerpen als het enorme 
begrotingstekort, en de nadelige 
handelsbalans met Japan kwa
men niet aan bod. Beweringen 
dat men absoluut geen belasting
verhoging zou doorvoeren wer
den echter kwistig rondgestrooid. 
Hoe men het staatsdeficit, de 
zware defensiekosten en de so
ciale uitgaven verder moet finan
cieren, daarover kwam de Ameri
kaanse kiezer erg weinig te we
ten. 

Propaganda 
Hoe benaderde men de men

sen dan wel? Televisiespots 
moesten de kijkers van de waar
de van de kandidaten overtuigen. 
Om beurten verschenen beide 
heren in beeld, hier handjes 
schuddend, daar vaderlijk verma
nend toesprekend. Nu eens ston
den zij hamburgers te bakken, 
dan weer werden ze ingewijd in 
de diepste geheimen van de au-
tokonstruktie. Geen universitaire 
aula bleef onbetreden, geen kin
derwang onberoerd. 

Wat waren dan wél de hete 
hangijzers? Een vouwblad van 
de republikeinen leert ons waar
over het in deze verkiezingsperio
de blijkbaar ging. Beide oppo
nenten staan er fotogewijs te kijk 
boven twee kolommen met hun 
standpunten. Nuanceringen zijn i 
uit den boze. Bush verschijnt als 
de sympatieke grootvader die 
met vertrouwen in de toekomst 
blikt en de lezer bemoedigend 

toelacht. Dukakis daarentegen 
ziet eruit alsof hij aan verscheide
ne tropische ziekten lijdt en be
seft dat hij ze wellicht niet zal 
overleven. De "standpunten" 
dan! De geïnteresseerde lezer 
verneemt dat Bush zich onvoor
waardelijk uitspreekt voor de 
doodstraf, terwijl de gouverneur 
ertegen is, ,,zelfs voor drugkonin-
gen, moordenaars en verraders". 
Het zijn echter de staten afzon
derlijk die hierover beslissen, en 
niét de president... 

Imago 
Feit is wel dat Dukakis zich 

onvoldoende tegen deze en an
dere aantijgingen heeft verde
digd. Enkel in de laatste weken 
veroorloofde hij zich enkele aar
digheidjes ten koste van zijn op
ponenten, o.m: ,,Dan Ouayle 
zegt dat hij de krisis gaat bestrij
den. Volgens mij is Dan Quayle 
echter een krisis die moet worden 
bestreden!" Gelach bij zijn aan
hang, maar Quayle is nü wel vice-
president. 

Wie gedacht had dat dergelijke 
kleinigheden alleen bij de grote 
tenoren te horen waren, vergist 
zich schromelijk. De republikein 
Don Smythe dong in Wilmington, 
Delaware naar de burgemees
terszetel. Dat hij bij dit streven 
niet gehinderd werd door enige 
kennis van zaken, illustreerde hij 
door geen flauw benul te hebben 

Een aanhanger van Dukakis steekt de draak met Reagan, (foto AFP) 

van de begroting van de stad. 
Zijn kracht lag duidelijk meer in 
het kultiveren van een "nice 
guy"-imago en door prat te gaan 
op zijn verleden als politieman. 

Bij een kandidate voor herver
kiezing als lid van de raad van 
een county (arrondissement) 
werd eindeloos geruzied over 
haar eerlijkheid: hoewel zij eigen
lijk Loretta Justice heette, kwam 
zij op onder de naam Rita, zoals 
iedereen haar van kleinsaf noem
de. Bovendien beweerde zij heel 
haar leven in Delaware te hebben 
gewoond, terwijl ze tot haar twee 
jaar in een andere staat verbleef! 
Het mens is nu de vijftig gepas
seerd, maar omwille van boven

staande banaliteiten over haar 
kinderjaren, werd ze nu voor een 
leugenaar aanzien. Of ze verko
zen is...? 

Voorkeur 
Merkwaardig is wel dat de 

Amerikanen zelf niet zo te koop 
liepen met hun voorkeur voor één 
of andere kandidaat. In het straat
beeld zag je doorgaans erg wei
nig van de verkiezingen. Hier en 
daar stond een bescheiden bord 
op het grasperk voor een huis. 
Sommigen kleefden "bumper-sti
ckers" met de naam van hun 
favoriet op hun auto's. "Badges" 
en "buttons" sierden niet dikwijls 
de kledij van de burgers. Alleen 

op verkiezingstoespraken en 
avonden om fondsen te verzame
len werden kwistig zelfklevers en 
plakkaten uitgedeeld. Typisch 
waren de "buil roast parties", 
waar ter ere van de kandidaten 
en ter spijzing van de kampanje-
kas halve runderen aan het spit 
gaan. Gouverneurs en senatoren 
in spe zwaaiden naar gillende 
oude dametjes met Poolse, 
Griekse en Italiaanse familiena
men, en wier man in Normandië 
of Korea zat. De blikjes Budwei-
ser gingen rond, het is feest, 
onze kandidaat kan niet verlie
zen. 

De algemene konklusie is ech
ter dat deze verkiezingen beslist 
geen goed gedaan hebben aan 
de Amerikaanse demokratie. Al 
te weinig werden de belangrijke 
politieke thema's aangeroerd. De 
werkelijk politiek geïnteresseer
den bleven op hun honger zitten. 
Ook de gewone mensen begre
pen dat er een show werd opge
voerd, en de reaktie ligt weerspie
geld in de bedroevend lage op
komst. 

Een andere trend is ongetwij
feld ook de verdergaande polari
sering in de Amerikaanse maat
schappij. De kloof tussen arm en 
rijk, tussen konservatieven en li
beralen wordt steeds groter. Het 
zal de taak van de nieuwe presi
dent zijn hieraan één en ander te 
verhelpen. De politiek in de VS 
moet weer geloofwaardig wor
den. Eenzelfde opdracht ligt bij 
de twee grote partijen, die einde
lijk eens af moeten van hun zelf
gekozen taak van verkiezingsma
chines. Indien dit niet gebeurt, 
zouden Pat Robertson en Jesse 
Jackson in 1992 wel eens heel 
wat hoger kunnen skoren bij de 
voorverkiezingen... 

Frank Seberechts 

Bush en Quayle 

Nieuwe bezems. 
George H. Bush zal 

vanaf half januari vol
gend jaar de fakkel 
van zijn voorganger 
Ronald Reagan over
nemen. Hij zal worden 
bijgestaan door de jon
ge senator uit Indiana 
Dan Quayle. De ver
wachtingen tegenover 
dit duo zijn vooralsnog 
niet erg hoog gespan
nen. 

ET minste dat men van 
Bush kan zeggen is 
dat hij nooit opvallen

de dingen gepresteerd heeft. 
Hij staat bekend als een uit
voerder, en kan niet beticht 
worden van overdreven origi
neel denkwerk. In de vier ja
ren die hij als kongreslid voor 
Texas op het Kapitool ver
bleef, heeft hij niet één initia
tief genomen. Hoewel hij am
bassadeur bij de Verenigde 
Naties en in China was, twee 
posten die nogal wal verte
genwoordigen, bleef zijn pal
mares er hoogstens gebroken 
wit uitzien. Nochtans verbleef 
hij in de Volksrepubliek kort 
na de grote "opening" die er 
door Richard Nixon en Mao 

Zedong was gekomen. Na een 
overstapje naar de Republi
keinse Partij en de CIA poog
de hij president te worden in 
1980. Hij moest Ronald Rea
gan laten voorgaan, maar 
volgde in diens kielzog als 
running mate en vice-presi
dent. In deze funktie reisde hij 
acht jaar lang zowat de hele 
aarde af. Ook in deze periode 
bleef hij meestal niet meer 
dan de serviele uitvoerder van 

Reagan en diens administra
tie. 

Van Bush wordt verwacht 
dat hij de politiek van zijn 
voorganger zal verderzetten. 
Toch hoopt en denkt men dat 
hij gematigder zal zijn, en de 
cowboystreken van de eerste 
Reagan-periode niet zal ge
bruiken. De aanstelling van de 
pragmatische Jim Baker tot 
minister van Buitenlandse Za
ken wijst in die richting. Die 

In een verkiezingsbrochure van de Republikeinse Partij worden de 
standpunten van Bush en Dukakis vergeleken. Boven deze vergelij
king werden deze 2 foto's afgedrukt: een glimlachende en vertrouwen 
inboezemende Bush naast een hooghartige boeventronie van Duka
kis. 

zal trouwens binnen de kort
ste keren met de Sovjetunie 
moeten gaan overleggen om 
de onder Reagan begonnen 
dooi verder te zetten. 

Het ziet er naar uit dat Bush 
de taktiek van Reagan heeft 
gebruikt en een vice-president 
heeft gekozen die hem niet zal 
overvleugelen. Dan Quayle is 
een jong senator uit de rech
terzijde van de Republikeinse 
partij. Ook hij kan niet briljant 
genoemd worden. De uitspra
ken liegen er niet om: ,,Deze 
verkiezingsstrijd is waar
schijnlijk het eerste waarvoor 
Ouayle hard heeft gewerkt", 
aldus een kommentator. Be
halve met een wetgevend pro-
jekt rond werklozen, samen 
met Ted Kennedy (!), heeft hij 
zelden gensters geslagen. Hij 
toonde zich in de afgelopen 
jaren een trouw verdediger 
van de Reagan-politiek, on
dermeer inzake defensie en 
meer bepaalde het Strategie 
Defense Initiative (Star Wars). 
Hij heeft echter de kapacitei-
ten om te worden wat Bush 
was: een goed uitvoerder. 
Toen men hem vroeg wat hij 
zou doen als Bush wegviel en 
hij president werd, antwoord
de hij: ,,lk zal eerst tot God 
bidden". Waarop Dukakis re
plikeerde: ,,Dat zal Amerika 
ook doen..." 

Frank Seberechts 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 19 nov. 
D BRT 1 - 15.00 
Toran de pony, dok. serie 
• BRT 1 - 16.00 
De vluchteling, film 
G BRT 1 - 18.20 
Rondomons, jeugdmagazine 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.40 
Legergrijs, TV-film, Ie deel 
D BRT 1 - 22.10 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.50 
Legergrijs, TV-film, 2e deel 
D BRT 1 - 0.25 
Poolshoogte, astronomisch magazine 
D Ned. 1 - 21.25 
A different world, komische reeks 
n Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
• Ned. 2 - 17,30 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & the beast, misdaadserie 
• Ned. 2 - 22.35 
The man who kilted Kennedy, 
drama-dok. 
D Ned. 2 - 0.15 
Paradise Alley, film 
D Ned. 3 - 20.29 
Tracey Ullman Show 

Zondag 20 nov. 
D BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé met kon-
frontatie 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, zondagmiddag-
koncert 
D BRT 1 - 14.15 
Huizen kijken, reeks over bouwen 
C BRT 1 - 15.00 
Rose, jeugdfilm 
• BRT 1 - 16.00 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT 1 - 17.00 
De man van UNCLE, serie 
n BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., Jef Burm vertelt 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, milieupro
gramma 
n BRT 1 - 20.00 
Kijk uit!, verkeerstips 
n BRT 1 - 20.50 
Klein Londen, klein Berlijn, serie 
• BRT 1 - 21.50 
Stijl, onderzoek van antiek 
D BRT 1 - 22.55 
Julio Iglesias Special, show 
D BRT 2 - 14.55 
Veldlopen Sinaai-Waas, reportage 
n Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, serie 
C Ned. 1 - 22.18 
De oktopus, serie 
D Ned. 2 - 10.05 
Hals over kop, jeugdserie 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten & De Bie, satire 
• Ned. 2 - 22.48 
Fatzy & Co, show 
n Ned. 3 - 20.25 
Verdacht, over jeugd en strafrecht 

Maandag 21 nov. 
C BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 
D BRT 1 - 15.25 

Gene Wilder raakt hopeloos verliefd op fotomodel Kelly Le Broek in 
,,The Woman in Red". Vrijdag 25 november op Ned. 1, om 20 uur. 

Leven., en laten leven, herhaling 
D BRT 1 - 18.10 
Jong Tenuto 2, png Vlaams muzikaal 
talent 
D BRT 1 - 18.40 
Willem Teil, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.45 
De oktopus, serie 
D BRT 1 - 21.50 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 
• BRT 1 - 22.55 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 2 - 20.15 
Extra time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.25 
Blikvanger, modemagazine 
D Ned. 1 - 15.55 
De trek van de zalm, dok. 
D Ned. 1 - 17.46 
Anna, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
Een bijzonder prettig vergezicht, 
blijspel 

D Ned. 1 - 21.50 
Yes minister, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Spartacus, spektakelfilm, 2de deel 
D Ned. 2 - 23.05 
Night Court, komische reeks 

Dinsdag 22 nov. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 
D BRT 1 - 15.25 
De zevende dag, herhaling 
D BRT 1 - 17.10 
Horizon, herhaling 
• BRT 1 - 18.20 
Carlos en Co, kindermagazine 
D BRT 1 - 18.35 
Mr. Majeika, jeugdserie 

D BRT 1 - 19.15 
De Vlaams-Nationale Om-
roepstichting 

,^ BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
n BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
n BRT 1 - 20.45 
Wij en de andere dieren, dok. 
D BRT 1 - 21.15 
lemandsland, toeristisch magazine 
n BRT 1 - 21.55 
Ommekaar: OCMW 
r BRT 1 - 23.00 
Festival van Bratislava 1987 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
C BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 20.15 
Argus, praatshow 

D BRT2 - 22.05 
Bouwen om te wonen, konstruktief 
bezig zijn 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 17.46 
Als Lotte onzichtbaar wordt, serie 
D Ned. 1 - 19.52 
De Cosby Show, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.18 
A different world, komische reeks 
• Ned. 1 - 22.40 
President John Fitzgerald Kennedy, 
dok. 
[J Ned. 2 - 17.25 
De avonturier, jeugdserie 
• Ned. 2 - 20.29 
Derrick, misdaadserie 

Woensd. 23 nov. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 
D BRT 1 - 16.00 
Candy, Candy, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.45 
Nachtzeilers, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, kinderserie 
D BRT 1 - 18.40 
Kilimanjaro, nieuws voor de jeugd 
C BRT 1 - 19.05 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
• BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwis 
n BRT 1 - 20.45 
Pak de poen, de show van 1 miljoen, 
loterijshow 
n BRT 1 - 22.15 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
a BRT 2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 20.15 
Onbekende in de schaduw, serie 
D BRT2 - 23.00 
Sport-Extra, Europabeker voetbal 
n Ned. 1 - 16.30 
Lassie, serie 
r Ned. 1 - 19.20 
Gospelmagazine, gospelmuziek 
i : Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, serie 
r Ned. 2 - 17.45 
Call to glorie, serie 
r Ned. 2 - 18 30 
Mijn eerste keer, de eerste paardrijles 
G Ned. 2 - 20.29 
Married with children, komische 
reeks 
i Ned. 2 - 23 10 
China Beach, dramasene 
n Ned. 3 - 20.29 
Een kleine verleiding, TV-film 

Dond. 24 nov. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 

G BRT 1 - 18.10 
De Muppets, poppenserie 
r BRT 1 - 18.35 
Kung Fu, serie 
C BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, spelprogramma 
." BRT 1 - 20.50 
Panorama, aktualiteiten 
' BRT 1 - 21.45 

Lorentz en zonen, serie 
D BRT 1 - 22.45 
De slachting, doku-drama 
n BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
G BRT 2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
G BRT2 - 20.15 
Caddie, film 
G BRT2 - 22.30 
Belgian Indoor Heizel, tennis 
G Ned. 1 - 17.15 
Popeye, tekenfilm 
G Ned. 1 - 18.02 
Vara's kindermenu, tekenfilms 
n Ned. 1 - 19.21 
De baas in huis?, komische reeks 
G Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, serie 
G Ned. 1 - 21.34 
Cagney & Lacey, politieserie 
G Ned. 2 - 16.35 
Die Schwarzwaldklinik, sene 
G Ned. 2 - 17.20 
The nature of things, De poolbeer 
G Ned. 2 - 17.45 
Airwolf, serie 
G Ned. 2 - 18.30 
The real ghostbusters, tekenfilmserie 
C Ned. 2 - 19.00 
David, de kabouter, tekenfilmserie 
G Ned. 2 - 20.29 
The Dirtwater Dynasty, serie 
G Ned. 2 - 22.55 
L.A. Law, serie 

Vrijdag 25 nov. 
G BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 
G BRT 1 - 15.25 
Hoger-Lager, herhaling 
G BRT 1 - 18.20 
Schoolslag, spelprogramma 
G BRT 1 - 20.20 
Kunstzaken, info 
G BRT 1 - 20.25 
Buren, serie 
G BRT 1 - 20.50 
Fanklub, nieuw talent 
G BRT 1 - 20.55 
Het verzet. Wereldoorlog II 
G BRT 1 - 22.10 
So What? Jazz Middelheim — The 
Act Big Band, koncert 
G BRT 1 - 22.55 
De geschiedenis, serie 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 19.25 
Comedy Capers, de jager 
G BRT2 - 20.25 
Premiere, nieuwe films 
G BRT2 - 20.55 
Een cop zonder wet, film 
G BRT2 - 22.35 
Filmspot, filmnieuws 
G BRT 2 - 23.05 
Tennis, samenvatting 
G Ned. 1 - 16.15 
De appelgaard, familiekroniek 
G Ned. 1 - 20.00 
Woman in red, film 
G Ned. 1 - 23.20 
Intriges in de Oriënt Express, film 
G Ned. 2 - 16.47 
Tita Tovenaar, kinderserie 
G Ned. 2 - 17.12 
Familie Oudenrijn, sene 
r Ned. 2 - 18.02 
T. en T., serie 
G Ned. 2 - 20.29 
Alio! Alio!, komische reeks 
C Ned. 2 - 21.20 
Marblehead Manor, serie 
G Ned. 2 - 23.10 
Liste noire, film 
G Ned. 3 - 20.29 
Edison Klassiek 1988, korte portretten 

Zaterdag 19 nov. 
Paradise Alley 

1946 in Hell's Kitchen, een van de 
armste wijken van New York. Drie 
broers dromen ervan ooit uit hun woon
kazerne weg te geraken. Maar zij zijn 
niet al te snugger en dat brengt hen 
voortdurend m moeilijkheden. Amerik. 
film van en met Sylvester Stallone uit 
1978. (Ned. 2, om Ou.15) 

Zondag 20 nov. 
Attention, une femme peut en ca-
cher une autre 

Franse film uit 1983 met o.a. Miou 
Miou, Roger Hanin en Eddy Mitchell. 
Alice is getrouwd met Philippe en werkt 
deeltijds bij een chirurg in Parijs. De 
rest van de week brengt zij door in 
Trouville bij Vincent, met wie zij twee 
kinderen heeft... (TF 1, om 20u.40) 

iVlaandag 21 nov. 
Les Dieux sont tombes sur la tète 

Komische film uit 1981 met Marius 
Weyers, Sandra Prinsloo e.a. De bos
jesmensen van de Kalahari-woestijn 
maken voor het eerst kennis met de 
beschaving nadat een piloot een cola
flesje uit zijn vliegtuig gooide... (RTBF 
1, om 20U.15) 

Dinsdag 22 nov. 
Aldo et Junior 

Franse komische film uit 1984 met 
o.a. Aldo Maccione, Andréa Ferréol en 
Riton Liebman. Aldo heeft het allemaal 
al meegemaakt: studentenbetogingen, 
relletjes, orgieën, een echtscheiding, 
enz. Hij woont nu alleen met zijn zoon 
Junior... (RTL-TVi, om 20u.05) 

Woensd. 23 nov. 
To kill a Mockingbird 

Atticus Finch is advokaat in Ala
bama. Op een dag krijgt hij de op
dracht een zwarte te verdedigen die er 
door Bob Ewell, een oude dronkaard, 
van beschuldigd wordt diens dochter 
Mayella te hebben aangerand. Amerik. 
film uit 1962 met o.a. Gregory Peck, 
Mary Badham en Philip Alford. (TV 2, 
om 20U.15) 

Dond. 24 nov. 
Caddie 

Australische film uit 1975 met o.a. 
Helen Morse, Takis Emmanuel en Jack 
Thompson. Wanneer Cadie Marsh ont
dekt dat haar man John haar bedriegt 
met haar beste vriendin Esther, aarzelt 
ZIJ geen sekonde om zich te laten 
scheiden. Maar zij gaat zich snel ver
velen en vindt een baantje als bar
meisje (TV 2, om 20U.15) 

Vrijdag 25 nov. 
Woman in red 

Amerik. film uit 1984. Wanneer de 
voorbeeldige echtgenoot en huisvader 
Teddy Pierce in een parkeergarage 
een knappe jonge vrouw in een rode 
jurk ziet, raakt hij totaal van de kook: 
hij moet en zal een afspraakje met haar 
maken. Met Gene Wilder, Kelly Le 
Broek en Joseph Bologna. (Ned. 1, om 
20u.) 
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Een van de boeken 
die ik meebracht van 
de Boekenbeurs heet, 
schrik niet lezer: Loui
se van Orleans, het 
vergeten leven van 
Louise-Mane, eerste 
koning van België. 

^ ^ ^ -^ Nu ben ik geen kon-
^ ^ f e ^ ^ ^ A sument van prinses-
^ ^ J ^ f c B senliteratuur, het cir-
^ ^ B ^ ^ ^ kus dat de scharmin-

^ ^ 1 ^ ^ ^ kels van Monaco op-
ï ^ ^ ^ k voeren interessert mij 
^ ^ geen barst en ik neem 
^ ^ ^ ^ V aan dat het resterende 

^ ^ ^ ^ blauw bloed van Euro
pa zich de barst ergert aan het prinsen
volk van dit landje dat alleen op postze
gels bestaat. 

Uit mijn vroegste lessen vaderlandse 
geschiedenis heb ik onthouden dat Loui
se- Marie van Orleans de dochter van de 
Franse koning Louis Philippe was en als 
ik probeer haar voor te stellen zie ik 
onmiddelijk de pijpkrullen, de klem ge
sneden mond, de waterachtige ogen en 
de onmiskenbare Bourbonneus. 

Zij was rond de twintig toen ze de nog 
eens zo oude Leopold huwde. Hij, de 
weduwnaar, had het meisje nog op de 
schoot gehad tijdens een van zijn vele 
bezoeken aan de Parijse Tuilenes. Sa
men hadden ze zich nop vergaapt aan de 
eerste wielerwedstrijd in een Parijs park. 

Ik lees het boek met dezelfde nieuws
gierigheid waarmee Ik het leven lees van 
om het even wie. Wat mij biezonder 
boeit is de ziekte waaraan de prinses 
lijdt: scribomanie! 

Smedtje en Mitje 

Duizenden brieven heeft ze geschreven, 
minstens een per dag. Vooral naar haar 
moeder in Parijs. Het is uit deze geschre
ven mijn dat de auteur Mia Kerckhove 
het boek heeft samengesteld en, toege
geven, het valt mee. 

De jonge prinses weet van wanten, ze 
observeert haar nieuwe omgeving, ti-
peert ministers maar vertelt naar mijn zin 
iets te weinig over de gewone mensen. 
Maar ach, hoe kon ze? De jonge konin
gin komt nauwelijks buiten. Terwijl Leo
pold het bal opent blijft zij aan de haard. 

Het boek leert ook hoe prinsen en 
prinsessen bij mekaar werden gebracht 
om te huwen, dat daar katastrofen van 
kwamen hoeft ons met te verwonderen. 
Men regelde alles in hun plaats en met 
weinig fraaie bedoelingen. Het boek 
zwemt natuurlijk ook in een zee van 
tranen. Regelmatig vallen prinsessen in 
zwijm, barsten in tranen uit, hebben 
migraine, zitten in zonnige parken ach
ter vlinders aan, vlinderen zelf en krijgen 
kinderen. 

Louise gaat ook naar de kust en brengt 
vandaar beschrijvingen mee. „Hef/seen 
vet en vruchtbaar, groen land, dat alle 
kenmerken van de rijkdom vertoont. Het 
is dicht bevolkt en toch moreel, gods
dienstig en welgesteld. Alle boeren dra
gen een hoed en hun vrouwen gebor
duurde mutsen. Het is vrolijk om te zien. 
Wij hebben geen enkele bedelaar ont
moet. Dat onderstreept best de zeer 
grote welvaart." 

Maar heeft de koningin ook het andere 
Vlaanderen gezien? Dat van de sukke
laars? Dat van de analfabeten? Wellicht 
werd het voor haar verborgen gehou
den. Ze houdt van Rubens maar niet van 
van Eyck. Ze vindt de Vlaamse primitie
ven „... mirakels van geduld, maar na
bootsingen van de natuur zonder ziel..." 

Hopelijk heeft Hendrik Concience, die 
in 1847 tot leraar Nederiands aan het hof 
werd benoemd, haar wat Vlaamse reali
teit bijgebracht. 

Het boek loopt de pijnlijke kanten niet 
uit te weg. De koning gaat vreemd en 
Louise weet dat. Pas nadat de schande 
een publiek geheim geworden is en het 
volk mort wordt opgetreden. De minis
ters schrijven daarover mekaar nota's, 
vooral Van Praet en Conway zijn daar 
sterk in, ze doen dat In hun Brugs dia-
lekt. De koning noemen ze Smedtje, de 
koningin Mitje en het lief van Leopold 
het vrouwmensch... 

Mitje heeft het niet onder de markt 
gehad en wellicht is de uitspraak van 
haar moeder ook op haar toepasselijk.,, 
Wie de uitdrukking heureux comme un 
roi uitgevonden heeft, heeft nooit een 
kroon gedragen..." 

De auteur noemt het boek,, het verge
ten leven". Misschien is de naam van 
het dorp Louise-Marie het enige wat van 
de koningin overblijft. Maar of deze her
innering in het dorp m de Vlaamse Ar
dennen nog leeft zouden wij ter plekke 
moeten navragen... • 
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^\feten 
In onze vorige rubriek schreven we over het 

nieuwe Provinciale Museum voor Diamant. Toen 
beloofden we over de edelsteen zelf nog wat wetens-
waardigs te vertellen. Immers, ,,het steentje", zoals 
dat in Antwerpen heet, is dermate uitzonderlijk dat er 
\/an in de oudheid al boeken over geschreven 
werden, waaronder de magistrale roman ,,De Dia
mant" van Harry Mulish, waarvoor u voorlopig alleen 
nog in de boekhandel terecht kunt. 

DIAMANT is m w/ezen 
slechts gekristalliseerde 
l<oolstof, die ook het voor

naamste bestanddeel is van 
steenkool en grafiet, waarvan 
potloden gemaakt worden Maar 
van alle koolstofkristallen wel een 
heel bijzondere: doorschijnend, 
m geslepen vorm schitterend en 
hoe dan ook de absoluut hardste 
stof die er bestaat. Daarenboven 
ook zeldzaam, al is die zeldzaam
heid nogal relatief Er worden 
momenteel zowat 7.000 kilogram 
diamant per jaar ontgonnen of 
geproduceerd (dan wel de kost
bare sierdiamant en diamant voor 
•ndustnele toepassingen samen). 

De oorsprong van diamant ligt 
ver in de sluiers van hel verleden 
De unieke knstallijne steen is wel
licht miljoenen jaren geleden ont
staan m extreme omstandighe
den, bij zeer hoge druk, zeer 
hoge temperatuur en m een ge
schikte omgeving de lavalagen 
van uitbarstende vulkanen op 
onde nog mm of meer puberach
tige planeet Vandaar dat de ont
ginning van diamant geen kleine 
klus IS In de primaire vindplaat
sen (de oorspronkelijke diamant-
pijpen) IS de verhouding tot bijko

mend gesteente zo dat er tot 40 
ton gesteende moet losgehakt 
worden voor de opbrengst van 1 
gram diamant In de sekundaire 
vindplaatsen is de verhouding 
100 ton grint en zand voor 1 gram 
diamant 

Men beweert dat diamant nooit 
zomaar kan opgeraapt worden 
Enkele van de meest illustere, 
dus grootste voorbeelden, bij 
voorbeeld de legendarische Ster 
van Zuid-Afrii<a, bewijzen het te
gendeel Immers vele vulkaanpij-
pen zijn volledig afgesleten en 
hun diamanten zijn door de re
gens weggewassen, m rivieren 
terechtgekomen en naar zee ge
voerd Een Zuid-Afrikaanse boer 
en een Zoeloe herder zijn er ooit, 
letterlijk en figuurlijk, steenrijk 
door geworden Ook is de mens 
er sinds ruim twee decennia m 
geslaagd om via ingewikkelde 
procédés syntetische koolstof
verbindingen te maken die dia
mant mogen genoemd worden, 
als zijn ze met zo groot en met zo 
regelmatig van molekulaire struk-
tuur als wat de natuur ons levert 
Daarenboven zijn de produkten 
vaak nog duurder dan echte dia
mant 

Men heeft al meerdere malen gepoogd de astrolo
gie met de gastronomie te verbinden. Dit is nooit 
echt gelukt. De Appolonische rationalisten en de 
Dyonisische romantica zijn ook nooit echte vrienden 
geweest. Maar, laten we een prettige uitzondering 
maken. Precies in de nu wat barder wordende 
maanden verschijnt de Boogschutter aan het firma
ment. Boogschutters zijn naar het schijnt zware 
genieters van drank en spijs. Vlaanderens poëzie-
mentor Paul Snoeck heeft daar rekordsnelle volu
mes van spagetti-konsumeren in gepresteerd (ge
boortedatum 15 december, een vol bord in 58 
sekonden). 

U ja, er is veel te doen aan 
het fornuis, omdat de 
Boogschutter zich een 

zondagskind waant, wat voor een 
stuk wel en niet waar is, zoals alle 
gewaande waarheden 

Een Boogschutter moet waar
schijnlijk ook de liefdadige kin
dervriend Sint Maarten geweest 
zijn Naar zijn naam kennen wij 
ook een voortreffelijk gerecht, dat 
WIJ ook aanbevelen voor 5 de
cember (pakjesavond wanneer 
Sinterklaas en Zwarte Piet hun 
gulle gaven m de schoorsteen 
smijten) en voor 25 december 
(wanneer de meer vrijzinnige 
Kerstman ze onder een nog in 
Zijn jeugd gevelde boom legt) 

Hoe ook, we zullen eten Sint 
Maarten gans Die maakt u als 
volgt klaar Bestrooi een jonge, 
volledig van alles wat met geniet
baar IS ontdane gans met met te 
veel zout, zowel van binnen als 
van buiten Leg m de buikholte 
een ongeschilde appel Maak de 
gans dan dicht met prikkers of 
katoenen garen en leg ze in de 
braadpan, onder matig vuur, 2 tot 
3 uur, zo ze knapperig bruin kan 
braden (af en toe wel wat uitge-
braden vet afgieten) En dan op
dienen met aardappelballetjes, 
rode kool met wijn en in het 
glas een jong Mont Ventoux of 
een Cahors Pas wel op, want de 
Sint prikt zeker een stuk uit de 
pan 
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Voor de grote ikonententoonstelling in Antwerpen 
werden 160 geschilderde ikonen van de 13de tot de 
17de eeuw en een 25-tal kunstvoorwerpen en ikonen 
in tekstiel, metaal of ivoor vanaf de vroeg-kristelijke 
tijd geselekteerd. 

De ikonen komen zowel uit openbare als uit privé-
verzamelingen van bij ons, Zwitserland en Duitsland. 

SINDS een goed decennium 
IS de inkonenkunst bij het 
grote publiek bekend ge

worden door een hele reeks van 
tentoonstellingen De huidige 
tentoonstelling onderscheidt zich 
van andere door de strenge se-
lektie enkel stukken van voor 
1700, van hoge estetische kwali
teit en een gave bewanngstoes-
tand, kwamen m aanmerking Te
vens werd er gestreefd naar een 
zo groot mogelijke variëteit van 
scholen en onderwerpen te pre
senteren Zo kan de bezoeker 
een duidelijk en boeiend beeld 
krijgen van alle aspekten van de 
ikonenkunst in de bloeitijd 

Voor de meer ingewijde kunst
liefhebbers zijn er ikonen uit Nov
gorod, Moskou en Pskov vanaf 
de 14de eeuw, Stroganov-ikonen 

van rond 1600 Byzantijnse iko
nen van de 13de tot de 15de 
eeuw een reeks werken uit de 
Kretenzische school, waaronder 
ikonen gesigneerd door Angelos, 
Georgios Klotzas, Emanuel Tza-
nes en Marinos Moschos ikonen 
uit Ohrid en uit andere streken 

Ter gelegenheid van de ten
toonstelling wordt een katalogus 
uitgegeven waarin alle geschil
derde ikonen m kleur worden af
gebeeld Een buitenkansje dus ' 

De tentoonstelling vindt plaats 
in het Museum voor Schone Kun
sten aan de Leopold De Wael-
plaats te 2000 Antwerpen Zij is 
geopend van 10 tot 17 uur (dage
lijks behalve op kerstdag en 
nieuwjaar) Zij loopt nog tot 5 
februari 1988 
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— Ten bate van het ontwikkelingsprojekt „Urukundo" in Butare, 
Ruanda, brengt de uitgeverij „Dilbeekse Cahiers" i.s.m. de Tongerse 
Schrijverskring een dichtbundel uit die de titel UIT CALORISCHE 
CONTRACTEN draagt. Gedichten van Ingrid Lenaerts en tekeningen 
van Marik Vanbeul zijn erin opgenomen. 

De dichtbundel kan bekomen worden door overschrijving van 300 fr. 
op rek. nr. 001-0070277-28 van Ingrid Lenaerts, Holt 103, 3740 
Beverst-Bilzen of op rek. nr. 787-5300898-05 van Imelda Devoelder-
Degraef, Heidestraat 17, 2360 Oud-Turnhout. 

— Tot 21 november is in de ,,Herman Teirlinck 
Galerij", Uwenberg 14 in 1650 Beersel een tentoon
stelling te bezichtigen met werk van PHILIPPE 
BRODZKI. Open dagelijks van 11 tot 12u.30 en van 
14 tot 17 uur, gesloten op woensdag. 

,,...De oppervlakkigheid, een tendens die we in de 
hedendaagse kunst al te vaak kunnen aantreffen, 
vindt hier geen plaats. Integendeel, de skulpturen 
van Philippe Brodzki dragen het gewicht van twintig 
eeuwen kunstgeschiedenis met zich mee. Nooit lijkt 
de Chinese kunst ver verwijderd. Philippe Brodzki 
verwerkt ze op een kompleet eigen manier. Hij 
bereikt zo een indrukwekkende eenheid van stijl, die 
de verbeelding en het talent nooit in de weg staat..." 

Dirk De Prins. 

— CHRISTINE THOUZEAU maakt bekoorlijke naïeve kunst. De 
kleurrijke naïeve akwarellen en etsdrukken stralen een heel zachte en 
lieflijke charme uit, er is het kleuren- en lijnenspel en de vage 
herinnering aan je eigen kleuter- en kindertekeningen. Haar werk 
wordt tentoongesteld in galerij ,,Embryo", Naamsestraat 49 te Leu
ven. De tentoonstelling loopt tot 31 november en is open van 11 tot 18 
uur, zondag vn 14 tot 18 uur en maandag gesloten. 

Werk van Willy Cools in kunstgalerij Minotaurus" 

— Kunstgalerij ,,Minotaurus", Ezelstraat 100 in Brugge stelt werk van 
WILLIE COOLS tentoon, en dit tot 23 november. Open van 14u.30 tot 
17 uur, zaterdag en zondag ook van 10 tot 12 uur. Gesloten op dinsdag 
en woensdag. 

— In het Gemeentelijk Kultureel Centrum ,,Den Blank", Begijnhof 11 
in Overijse loopt nog tot 23 november de tentoonstelling ONZE 
GEMEENTE GEEN ROMMELGEM. Deze ekspositie toont aan dat de 
gemeente m haar twee bekentenissen (de bewoners en het bestuur) 
tot een visie kan komen over de inrichting van het gemeentelijk 
grondgebied. Zowel positieve als negatieve aspekten laat ze zien, 
maar de klemtoon ligt op de samenwerking en participatie binnen de 
gemeente. 

— Tot 4 december loopt m kunstgalerij ,,Het Labyrint", Dries 29 te 
8948 Kemmel, een tentoonstelling met schilderijen en grafiek van 
GEERT MONTEYNE uit Roeselare. Open elke dag vanaf 10u., 
dinsdag gesloten. 

— Tot 5 december loopt in de zalen van het ,,Hassoter', Guffenslaan/ 
St Jozefstraat in Hasselt een tentoonstelling met werk van RIK 
VERHELST. 

— KUNST-EEN KUNST, een tentoonstelling van ,,Da Capo"(Vlaamse 
figuratie) loopt tot 6 december in de ekspo-zaal van de Fakulteit 
Letteren en Wijsbegeerte van K U L-Leuven (Blijde Inkomststraat 21, 
Leuven). Er is werk te zien van Walter Brems, Wolfgang Hagedoorn, 
Maurice van den Dries, Jef van Grieken, Toon van Roey en Rene 
Veris. Open in de week van 12 tot 18u, tijdens de weekends van 14 tot 
18u. 

— DE FLACONS VAN DE VERLEIDING is de titel van een tentoonstel
ling over de wereld van het parfum in de 18e eeuw. Tot 19 februan kan 
U al het fraais en geurigs uit de verzameling Givaudon gaan bekijken 
in het ,,Bellevue Museum", Paleizenplein 7 (Koninklijk Paleis) te 
Brussel. 

(samenstelling t.s.) 
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GODFREY REGGIO wist met 
zijn eerste film Koyaanls-
qatsl het meest te verbazen, 

omdat de filmscore van Philip Glass 
plots erg in bleek te zijn. Nu met 
Powaqqatsl is er opnieuw Glass, 
maar het nieuwe is eraf en de brain
washing muziek gaat soms vervelen, 
terwijl het plaatjes kijken — een este-
tische genoegdoening — 1.40 uur 
duurt. Opnamen gebeurden in Azië, 
India, Zuid-Amerika, Afrika. De derde 
wereld dus. Deze beelden behoeven 
geen kommentaar (er wordt dan ook 
geen woord gesproken in deze film, 
die het moet hebben van zijn snelle 
montage), men ziet de slavenarbeid 
en verdwijnende religieuze gebruiken 
en nog veel meer. Toch zal deze film 
maar een zéér klein publiek weten te 
boeien. Op de persvisie sneuvelden 
ze één voor één en de enkele geïnte
resseerden die resteerden scholden 
elkaar later voor snob. Je bent venwit-
tigd... 

Over Sunset van Blake Edwards 
kun je kort zijn, het is een verkwisting 
van het weinige talent van Bruce 
Willis (die ik wel kon waarderen in het 
zeer sterke Die Hard), het grote talent 
van James Garner en Malcolm McDo
well en het nog grotere talent van de 
regisseur zelf, maar laat de zon maar 
ondergaan over deze film. 

Crocodile Dundee II kreeg zelfs 
geen persvisie, omdat de verdeler 
sowieso wist hoe de pers hem ging 
aanpakken. Het is een doordruk van 
nummer één en wanneer je de trailer 
hebt gezien, hoef je niet meer naar de 
film te gaan kijken. 

Robert De Niro krijgt samen met 
Charles Grodin een tien voor zijn 
prestaties in Midnight Run. Als je een 
beetje inzicht hebt in het Amenkaans 
rechtssysteem is deze film nog ge
makkelijker te begrijpen, maar het 
hoeft echt niet, omdat het in de eerste 
plaats een aktiefilm is, die met de 

Robert De Niro en Charles Grodin krijgen een tien voor Midnight 
iin I Run! 

nodige zelfrelativering en humor is 
doorspekt. Jack Walsh {De Niro) was 
vroeger agent, maar omdat hij niet 
korrupt wenste te worden verloor hij 
zijn baan en zijn vrouw (deze laatste 
aan zijn direkte overste) — jaja, zo 
gaat dat in Amerika. Nu verdient hij 

Nieuw 
in de bios 

zijn brood als premiejager. Hij wordt 
gevraagd door Eddie Mascone {Joe 
Pantoliano) om Jonathan Mardukas 
{Grodin) op te sporen, die tilde de 
Maffia voor 15.000.000 $, die hij inte
graal wegschonk aan weldadigheid. 

Daarvoor aangehouden werd zijn 
borgtocht gegarandeerd door Masco
ne en hij kwam vrij en dook dadelijk 
onder, zodat Mascone moet betalen 
wanneer hij niet komt opdagen. Maar 
Jimmy Serrano {Dennis Farina), de 
Maffiaking, wil Jonathan ook te gra
zen nemen, net als het FBI met aan 
de leiding de stuntel Alonzo Mosely 
{Yaphet Kotto), en omdat Eddie niet 
helemaal zeker is van zijn zaak, et hij 
er ook nog een tweede premiejager 
op, een zekere Marvin Dorfler {John 
Ashton). Iedereen zit achter iedereen 
aan en wanneer men weet dat dit 
script was geschreven voor Eddie 
Murphy (die het gelukkig niet speelt) 
en dat Martin Brest (Beverly Hills 
Cop) regisseerde, weet men dat dit 
een film met vaart is. Te bekijken in 
uw zaal... 

Willem Sneer 

Oblirenta, een Belgische-frank-
sicav. 

De sicavs van de KB-Groep lig
gen goed in de nnarkt. Logisch natuur
lijk als u weet dat deze Luxem
burgse beleggingsnnaatschappijen 
u in staat stellen uw geld op een 

Met Oblirenta 
Deleggen in Belgische 
frankobligaties wordt 
ineens een stuk 
aantrekkelijker 

fiscaal vriendelijke manier te laten 
renderen. 

Dat geldt ook voor onze nieuw
ste sicav, Oblirenta, die vooral in Bel-
gische-frankobligaties en bijkomend 
in Luxemburgse-frankobligaties belegt 

Via Oblirenta profiteert u dus 
van de hoge brutorente in Belgi
sche en Luxemburgse frank. En op 
uw belegging loopt u uiteraard geen 
wisselkoersrisico. 

Voor particuliere beleggers zijn 
vooral de kapitalisatieaandelen 
interessant. De inkomsten uit de 
obligaties in de sicav worden auto
matisch herbelegd waardoor de 
waarde van de aandelen toeneemt. 
De meerwaarde die op die manier 

ontstaat,is voor de particu
liere belegger geheel 
belastingvrij. 

Belegt u daarente
gen voor rekening van uw 
bedrijf dan kan u beter 
voor de dividendgerech-
tigde aandelen van Obli
renta kiezen. Via het stelsel 
van de Definitief Belaste 

Inkomsten zal u op de inkomsten 
nauwelijks belasting betalen. 

Meer rentdement door 
minder fiscaliteit. 

Matige kosten. 
De toetredingskosten voor 

Oblirenta bedragen 2,5% en er zijn 
geen kosten bij verkoop. 

Meer informatie krijgt u in uw 
KB-kantoon Daar ligt ook het uit

gifteprospectus voor u klaar. 

Oblirenta is ook verkrijg
baar bij HSANVSpaarbank. 

Beter met debank van hier 
Oblirenta werd opgericht door Kredietbank NV, HSA NV Spaarbank 

en Crédit General S.A. de Banque. 
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Een rijke oogst 

Beschouwend proza 
Overgangsperioden worden gekenmerkt door de 

onweerstaanbare drang het verleden encyclope
disch te benaderen en te katalogeren, en het verwar
de heden in kaart te brengen. De Boekenbeurs 
bracht dan ook een rijke oogst van beschouwend 
proza, van wetenschappelijke mentaliteitsgeschie
denis tot uiterst persoonlijk geformuleerde essayis
tiek. 

Op 30 maart 1282 maakte 
een bloedbad te Palermo 
een einde aan het Franse 

gezag op Sicilië. Meer dan twee
duizend Angevijnse onderdruk
kers en kollaborerende Sicilianen 
werden in een orgie van geweld 
uitgemoord. 

Middeleeuwen 
Karel van Anjou had de Sici-

liaanse kroon verworven als ge
volg van een ongenadige en bloe
dige machtstrijd tussen de keizer 
en de paus, beslecht in het voor
deel van deze laatste. De bloedi
ge gebeurtenissen van Palermo 
waren dan ook het kulminatie-
punt van een aantal uiterst be
langwekkende ontwikkelingen in 
de feodale maatschappij en on
verkwikkelijke politieke intriges, 
waarbij de Heilige Stoel een cen
trale rol speelde. In zijn klassieke 
studie De Sicillaanse vespers 
(Agon, 775 fr.) brengt Steven 
Runciman een vlot leesbare en 
breed opgezette schilderin van 
de mediterrane wereld in de 
tweede helft van de Xllle eeuw. 
De verhouding tussen ekonomie 
en religie in de middeleeuwen, en 
meer bepaald de gehele proble
matiek van geld verdienen, ar
beid, rente en winst (een proble
matiek die vandaag nog aktueel 
IS in de Islamitische wereld) wordt 
door Jacques Le Goff helder be
handeld in De woekeraar en de 

hel (Wereldbibliotheek, 485 fr.), 
terwijl hij in cultuur van Middel
eeuws Europa (Wereldbiblio
theek, 855 fr.) een toonaange
vende en onvergetelijke bijdrage 
levert tot de mentaliteitsgeschie
denis. 

In De Italiaanse Renaissance 
(Agon, 775 fr.) analyseert Peter 
Burke aan de hand van een me
thodologisch hoogst belangwek
kende sociografie de verhouding 
kunstenaar-maatschappij tijdens 
de Renaissance. Het is daarbij 
treffend hoezeer een aantal mo
derne gemeenplaatsen, die nog 
steeds moeiteloos gehanteerd 
worden, hun oorsprong vinden in 
renaissancistische denkbeelden. 

Kosmologie 
Met Wereldbeeld en theologie 

van de Middeleeuwen tot nu, ver
taald in het Engels, Duits en 
Pools, verwierf Max Wildiers de 
driejaarlijkse staatsprijs voor es
say en kritiek. Thans verschijnt 
onder de titel Kosmologie in de 
Westerse kuituur (DNB/Pelc-
kmans, 795 fr.) een bijgewerkte 
versie van dit klassiek essay 
waarin Wildiers aantoont dat we, 
inzake de relatie tussen God, 
kosmos, mens en wereld, thans 
op een scharnierpunt gekomen 
zijn om een nieuwe wereldbeeld 
te formuleren waarin ruimte is 

Gerard Bodifée. 

voor vrijheid. Dat is ook het the
ma van Gerard Bodifée. In Ruim
te voor vrijheid (DNB/PeIckmans, 
595 fr.) gaat hij dieper in op 
datgene wat het leven — en in het 
bijzonder het menselijke leven — 
het meest karakteriseert: vrij
heid. Ingaand op recente ontwik
kelingen van de quantummecha-
nica en de thermodynamica, 
schetst hij tevens in een verras
send helder betoog het verande
rende wereldbeeld als gevolg van 
een waarachtige revolutie in het 
wetenschappelijke denken. 

Exakte en objektieve kennis blij
ken uitgesloten, en m de mens is 
de natuur in opstand tegen zich
zelf, en daardoor meer dan ooit 
vrij, kreatief en onvoorspelbaar. 

Belangstelling voor de middel
eeuwen komt eveneens tot uit
drukking in de heropleving van 
de historische roman. Een aantal 
opstellen werpen een verhelde
rend licht op de specificiteit van 
dit kultuurverschijnsel, verza
meld door P. Peickmans, De 
nieuwe historische roman. 

Nu... 

Hugo Brems en Dirk de Geest 
hebben zich verdiept in de poëzie 
in Vlaanderen van 1945 tot 1955. 
Wij bloeien maar bloeien ver
geefs (Acco, 635 fr.) is de eerste 
aflevering uit een meerdelige 
reeks. Jan van der Vegt schreef 
de eerste biografische schets van 
de prins der dichters, de onverge
telijke Adriaan Roland Holst (de 
Prom, 2.398 fr.). De onvermoei
bare Adriaan Venema brak een 
Nederlandse taboe en behandelt 
onthullend, uitvoerig doch geheel 
ongenuanceerd Schrijvers, uitge

vers & hun collaboratie (Arbei
derspers, fl 49.50) 

De jaren zestig worden stilaan 
een vervelende mythe. Dat belet 
echter met dat het soms mislei
dende/Antwerpen, de jaren zestig 
(Hadewijch, 690 fr) best leesbaar 
IS. LOUIS Vos e.a. hebben zich 
beperkt tot de woelige studenten
bewegingen uit de jaren zestig, 
en brengen het internationale en 
nationale studentenprotest in 
kaart: De stoute jaren (Lannoo, 
585 fr.) 

Stefan Hermans' steeds intelli
gente en boeiende essays wer
den gebundeld onder de titel Oor
verdovende steen. Dat hij over 
Rainer Maria Rilke, Peter Sloter-
dijk en het cynisme of Neder
landstalige auteurs schrijft, 
steeds is zijn autentieke en ei
genzinnige stem hoorbaar (Man-
teau, 795 fr.) 

HenrI-Floris Jespers 

DE V L A A M S E O P E R A 
SCHRIJFT EEN WEDSTRIJD UIT VOOR HET 

ONTWERP VAN EEN LOGO 
DEELNEMINGSVOORW AARDEN 
— Vlaming zijn of sinds vijf jaar in Vlaanderen werkzaam zijn, 
— het voorgestelde ontwerp in volgende toepassingen presenteren, 

briefhoofd, naamkaartje, affichehoofd, sjabloom, 
— in het logo de tekst „De Vlaamse Opera" verwerken 
De winnaar krijgt een geldprijs van 100.000 BF en staat alle rechten op 
het logo af aan de Vlaamse Operastichting, die er alleen eigenaar van 
wordt. 
Een jury die bestaat uit medewerkers van de Vlaamse Opera en 
prominenten uit de wereld van de beeldende kunst en vormgeving, zal 
de inzendingen selecteren en er een tentoonstelling mee opzetten 
Inzendmgen worden ingewacht vóór 20 december 1988 onder code
naam, vergezeld vein een gesloten briefomslag met naam, adres en 
telefoonnummer, bij de Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3 te 9000 
Gent. 

Over integratie en desintegratie van hiet Nederland 

De onzin van Noord en Zuid 
In het dagelijks taalgebruik liggen de woorden 

Noord en Zuid, niet zonder grote tegenstellingen, 
vaak in de mond. Daarbij vergeet men dat Vlaande
ren en Nederland ooit een verregaande vorm van 
eenheid hebben gekend. Met de daaropvolgende 
scheiding heeft de beeldvorming van het ene Neder
land over het andere in de geschiedschrijving een 
zinloze kloof geschapen. Ondanks het werk van Geyl 
primeert, naar het woord van Kossmann, ,,de platte 
realiteit van de hedendaagse staatsgrenzen". 

DE Vlaamse (rechts)histori-
kus prof. Hugo De Schep
per (Aalst 1934) beli

chaamt door zijn werkzaamheid 
als hoogleraar aan de universiteit 
van Amsterdam ('76-'84) en Nij
megen (sinds 1984) de band tus
sen de twee Nederlanden. Van 
zijn inaugurale rede bij zijn 
ambtsaanvaarding als gewoon 
hoogleraar te Nijmegen ver
scheen een uitgebreide versie 
onder de titel ,,Belgium Nos
trum". 

Toevallige frontlijn 
Met deze term (,,nostre pais 

Belgique") omschreef Gilbert 
Roy in 1582 de groeiende een
heid van de XVII Provinciën on
der de Boergondisch-Habsburg-
se overheersing. In het kernge
bied daarvan, het verstedelijkte 

Vlaanderen-Brabant-Holland en 
ook Zeeland, was er op politiek, 
juridisch, ekonomisch, intellek-
tueel-kultureel (en vanaf 1559 
ook kerkelijk) gebied een sterke 
integratie die georiënteerd was 
op Brabant. Brussel werd be
schouwd als de Princely cke 
Hoofdstadt van 't Nederland en 
de Leuvense universiteit betrok 
het grootste deel van de studen
ten uit die vier landsdelen. In de 
andere Provinciën (,,de perife
rie") verliep het proces van inte
gratie en staatsvorming trager. 

De provinciën der Walscher 
tonghe verenigden zich in de 
Unie van Atrecht (1579) die met 
haar monarchaal, adellijk-aristo-
kratisch en anti-protestant pro
gramma weldra een verzoening 
met de Spaanse koning onderte
kende. Ongeveer tegelijkertijd 

betekenden de provinciën der 
Vlaemsche tonghe in de Unie van 
Utrecht de opstand tegen Span
je. De Spaanse Reconquista zou 
later een gedeelte van deze pro
vinciën rekupereren en de Vrede 
van Munster (1648) maakte van 
de toenmalige, toevallige frontlijn 
een kunstmatig binnen-neder-
landse staatsgrens waardoor het 
grootste deel van Vlaanderen en 
Brabant (het oude kerngebied 
van Nederland) in het katolieke, 
Spaanse of Koninklijke Neder
land (het ,,Zuiden") kwam te lig
gen. 

Eigen weg 
Door het samengaan van Kerk 

en Staat en de katolieke herle
ving met de Contra-Reformatie 
ging het Zuiden een eigen weg 
op. Anderzijds evolueerde de 
Unie van Utrecht naar een vrije 
konfederale Republiek waarin 
provinciale soevereiniteit en loka
le zelfstandigheid centraal ston
den. De gewetensvrijheid werd er 
als politiek grondrecht erkend, 
ofschoon de Calvinisten de op
stand (met sukses) poogden te 
monopoliseren. De religieuze 
ontwikkeling in de twee Neder
landen heeft ook op de beelden
de kunsten een totaal verschillen
de weerslag gehad. Tegenover 
de zwierige, kerkelijke stond een 
strengere, burgerlijke barokstijl: 

,,Terwijl gilden en ambachten in 
Spaans Nederland altaarstukken 
bestelden, lieten zij in de Repu
bliek groepsportretten vervaardi
gen" (61). 

Door de instroom van zowat 
100.000 Vlaamse en Brabantse 
vluchtelingen uit het Spaans ge
bied in de Republiek, deed er 
zich ook een onschatbare ver
schuiving voor op ekonomisch, 
kultureel, religieus en demogra
fisch gebied, wat ,,de scheuring 
van het Nederland zo onherroe
pelijk heeft gemaakt" (74). Te
genover deze artificiële en feitelij
ke scheuring stelt De Schepper; 
,,Sociaal-ekonomisch, kultureel 
en geopolitiek gesproken zouden 
de afscheidingen van de oostelij
ke en Waalse periferieën veel 
meer voor de hand hebben gele
gen" (23). 

De lektuur van dit boeiend en 
gedokumenteerd essay werpt bij 
herhaling een licht op de histo
risch gegroeide verschillen tus
sen Nederlanders en Vlamingen 
die vandaag nog voelbaar zijn. 
Wat begonnen is ,,als een onge
wilde en zinloze boedelschei
ding" (79) werd door de latere 
evolutie alleen maar versterkt. 

Eenvoudig en kompakt uitge
geven door ,,De Orde van den 
prince" verdient dit indringend 
werk een grotere verspreiding. 
Een uitgever die het wil aanvullen 
met kaartmateriaal en illustraties 
zou er een stevig en aantrekkelijk 
boekdeel kunnen van maken. 

I.p. 

— „Belgium Nostrium" 1500-1650. 
Over Integratie en Desintegratie 
van het Nederland. Hugo De Schep
per. De Orde van den Prince, Ant
werpen. 1987. 100 biz. 195 fr. (ver
deeld door de Nederlandse Boek
handel). 

Prof. De Schepper. 
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Marc Reynebeau formuleert Apollo's klacht 

Ontmoeting met een parvenu-kultuur 
,,Sponsoring (als element m de financieringspoli-

tiek van de kuituur) betekent in de eerste plaats een 
abdikatie van de overheid: ze privatiseert haar 
kultuurbeleid. Ze doet dat deels met gemeenschaps
geld, namelijk via de fiskale vrijstellingen, zodat ze 
op die manier eigenlijk een politiek per prokuratie 
laat voeren." 

Aan het woord is Mare Reynebeau in zijn jongste 
publikatie ,,Apollo's klacht. Over kuituur in Vlaande
ren en elders". Knack-redakteur Reynebeau polemi
seert er honderdvijftig bladzijden lang over de 
Vlaamse kuituur en het in dit land gevoerde kultuur
beleid. 

CENTRAAL m het betoog 
staat zijn kritiek op .de, 
overigens steeds verder 

voortschrijdende, machtsgreep 
van de ekonomie op de kuituur 
De kuituur wordt onderworpen 
aan een nieuwe voogdij .,het 
kruidenierachtige imperatief van 
de onmiddellijke opbrengst" 

Banaal 
De aversie van Reynebeau 

voor het neoliberale kultuurkon-
cept en het door de liberale kul-
tuurmmisters Poma en Dewael 
belichaamde en dito geïnspireer
de kultuurbeleid is sinds lang 
geen onbekende In diverse bij
dragen in het weekblad Knack 
ontpopte Reynebeau zich als een 
fel en geëngageerd kritikus van 
de medio '86 opgezette Vlaande 
ren Leeft-kampagne Reynebeau 
wees vooral op de sfeer van ,,po~ 
litiek opportunisme" rond Vlaan
deren Leeft De, althans in aan 
vang, zeer prominente aanwezig 
heid van Dewael liet Reynebeau 
toe te stellen dat het hier mei 
zozeer een promotiekampagne 
voor de Vlaamse kuituur, als wel 
een (politieke) kampagne ter pro
motie van de liberale excellentie 
zelf betrof 

In Apollo's klacht biedt Reyne
beau de lezer een bundeling van 
negen reeds vroeger verschenen 
essays Het bevat de herwerkte 
en uitgebreide teksten van een 
aantal bijdragen in onder meer 
Kultuurleven, De Nieuwe Maand, 
De Morgen, Nieuw Vlaams Tijd
schrift en Kreatief 

Verzuiling 
Reynebeau opent met een 

merkwaardie visie op het ontbre
ken van enige reële Belgische, 
maar ook Vlaamse natievorming, 
waarbij hij een verklaring zoekt m 
de verzuilingstheorie ,,De veran
kering van de zuilen is zo sterk, 
dat natievorming in België en in 
Vlaanderen zelfs uitgesloten is, 
behalve als de natie met een zuil 
kan geïdentificeerd worden ' 
Wegens dit ontbrekend gemeen
schapsgevoel IS de kultuurpoli-
tiek dan ook zonder voorwerp, 
zonder projekt Belangrijk hierbij 
IS de vaststelling dat het precies 
deze zuilen zijn die de overheid 
,,het recht van spreken" ontzeg
gen en zo een barrière vormen 
tegen het overstijgen van de hui
dige ,.kulturele apartheid" 

Ekonomisme 
De vervanging van deze politie

ke, of beter para-politieke, greep 
van de zuilen door een nieuwe, al 
even noodlottige, maar dit keer 
ekonomische bevoogding vormt 
een van de meest fundamentele 
elementen in Reynebeau's aan
klacht 

Reynebeau verzet zich hevig 
tegen ,,het primaat van de ekono
mie als leidinggevend maat

schappelijk principe" Met het 
primaat van de onderneming wor
den immers ook de waarden van 
de vrije markt op de kuituur over
geplaatst, zo redeneert Reyne
beau En wat hiervan het gevolg 
IS wordt al vlug duidelijk ,,Kwan-
tificering, konkurrentie, prestatie, 
onmiddellijk resultaat, winstprin-
cipe, terugtreden van de over
heid, (kortom) sunval of the fit
test" Daartegenover stelt Rey
nebeau een essentieel kwalitatief 
kultuurbegrip, waarbij de kuituur 
haar maatschappelijke betekenis 
moet bewijzen ,,/n termen van 
beschaving, emancipatie, the pe-
ruit of happiness" 

De door Dewael gepromote 
idee van de prive-sponsormg 
vormt een van de meest direkte 
uitingen van de , kolonisering van 
de kuituur" Initiatieven als de 
,Vlaamse Stichting voor Kunst

promotie kunnen bij Reynebeau 
dan ook maar op weinig sympa
thie rekenen ,,De overheid sub
sidieerde nog omwille van de kul-
turele kwaliteit zelf, bedrijven 
sponsoren de kuituur echter niet 
om ideële, maar om kommerciele 
redenen", aldus Reynebeau 

Kulturele 
eenheidsworst 

Afkeer is er ook van het door 
Dewael gehanteerde — brede — 
kultuurkoncept Reynebeau heeft 

Mare Reynebeau 

het terzake steevast over de ,,kul
turele eenheidsworst" Hij ver
werpt de idee als zou het lezen 
van een boek of een theaterbe
zoek gelijkstaan met het (gastro
nomisch) eten van een stukje 
kaas of een avondje Will Tura 

HIJ noemt zich onomwonden 
voorstander van een ,,elitekul-
tuur", een kuituur waarbij het 
streven naar maksimale kwaliteit 
de enige en ook hoogste norm 
dient te zijn Dit dan in tegenstel
ling tot de ,,massakultuur", waar 
produktie en konsumptie voorop 
staan en wmstmaksimalisatie tot 
afgod wordt verheven Mogelijke 
verwijten van elitarisme wimpelt 
Reynebeau af Het moralistisch 
afwijzen van een elite- (en dus 
kwaliteits-) kuituur vindt volgens 
Reynebeau zijn bron ,,in kulturele 

zelfgenoegzaamheid, geestelijke 
luiheid, mentaal konformisme en 
intellektuele gemakzucht" 

Fraude 
In de verdere bijdragen gaat 

Reynebeau soms zeer polemisch 
m op de relatie tussen kuituur en 
socialisme, ethiek en engage
ment in de Vlaamse literatuur, de 
onbestaandheid van polemiek in 
Vlaanderen (,,Alles wordt dood
geknuffeld in de middelmatigheid 
van het kompromis"), en, de 
Vlaamse televisie 

Bezorgd is hij over de rol van 
de mtellektueel in de Vlaamse 
pers Joernalist Reynebeau kap-
pittelt de Vlaamse joernalisten als 
,,mtellektueel vijgeblad" met als 
funktie ,,de machtsaanspraken 
van de groep te legitimeren" 

De ,,Over Vlaamse idealisten 
van de tweede wereldoorlog tot 
vandaag" valt hij bijzonder 
scherp uit tegen de,,zeer dubieu
ze manier waarop de Vlaamse 
beweging met haar eigen oor
logsverleden omgaat" Reyne
beau vindt hiervoor, onder meer, 
een voorbeeld in de Encyclope
die van de Vlaamse Beweging, 
waarbij hij met betrekking tot de 
oorlogsperiode ,,ofwel lakunes, 
ofwel omfloerste omschrijvin
gen" aantreft Dergelijke ,,ge-
schiedenisfraude" noemt hij 
symptoon van een ,,onverwerkt 
verleden". 

Armoede 
In Apollo's klacht. Over kui

tuur In Vlaanderen en elder 
maakt Mare Reynebeau een on
gedwongen reis door kultuur-
land Als scherpzinnig waarne
mer komt hij er oog in oog te 
staan met een verloederd kul-
tuurlandschap Zijn eindpleidooi 
voor een ,,kulturele ekologie" 
vormt dan ook een doorleefde en 
geëngageerde oproep ,,Natuur 
en kuituur", aldus Reynebeau, 
,, vinden elkaar op het punt waar 
schoonheid en leefbaarheid sa
menvallen Dat snijpunt heet 
kwaliteit " 

Tijdens zijn speurtocht stootte 
Reynebeau echter op een parve-
nue-kultuur, gedragen door een 
kulturele jetset die zich optut met 
kuituur zonder ze echt deelachtig 
te zijn" 

Een vaststelling die ons op
nieuw doet denken aan een uit
spraak van Jozef Deleu ,,Het 
vuurwerk van de burgemeester 
moet verbergen dat het dorp 
mets te eten heeft " 

N.M. 

— Apollo's klacht, over kuituur in 
Vlaanderen en elders. Mare Reyne
beau. Ultg. Kritak, Leuven. 1988. 
154 biz., 460 fr. 

,,Ecce Homo" verlengd tot 20 november 

Aangrijpende tentoonsteiiing 
loict massa volle 

De tentoonstelling 
,,Ecce Homo" te Kem-
mel, gewijd aan gewone 
mensen in oorlogstijd, is 
een enorm sukses ge
worden. Deze uitzonder
lijke ekspositie kreeg tot 
nu toe al meer dan 6.000 
bezoekers op de been. 
De organisatoren beslis
ten dan ook ,,Ecce 
Homo" te verlengen tot 
en met zondag 20 no
vember. 

R EEDS verscheidene malen 
vestigden wij m ons blad 
de aandacht op dit merk

waardig evenement m het Kem-
melse ,,Streekhuis Malegijs" 
(WIJ nrs 40-42 en 45) 

Zo zag Frans Masereel het toen in 1917 ook Amerika besliste ,,in de 
oorlog te komen" 

De verlenging van de tentoon
stelling IS voor ons een gelegen
heid om dit nogmaals te doen 
Gezien de zeer bescheiden mid
delen waarmee de ekspositie is 
uitgebouwd en het feit dat alles 
op vrijwilligerswerk draait verdie
nen de organisatoren alle moge
lijke lof 

„Kleine mens" 
WIJ raden allen die begaan zijn 

met de vrede en het lot van de 
,.kleine mens" in de gruwelijke 
wereldwijde bestiale slachtpartij
en (die van alle tijden zijn), dan 
ook ten stelligste aan nog een 
bezoek aan de tentoonstelling 
,,Ecce Homo — Aanschouwt de 
mens" te brengen 

U kan nog gaan kijken tot 20 
november in ,,Streekhuis Male
gijs", Polenlaan 12, 8948 Kem-
mel (057/44 47 10), m de week 
van 10 tot 12 en van 14 tot 16 30 
uur, zaterdag en zondag tot 18 
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KV plaatst Anderlecht voor ,,zijn waarheid" 

Hoe definitief is de 
machtsoverdraclit ? 

KV Mechelen is momenteel de beste ploeg én wat 
meer is ook de beste klub van het land. In het 
dubbele Europese bekerduel met Anderlecht werd 
dit nog eens overvloedig bewezen. Nog eens. Want 
wie zijn ogen open hield was al eerder van die 
waarheid doordrongen. 

DE machtsoverdracht vond 
eigenlijk vorig seizoen al 
plaats Maar Anderlecht 

kon zich toen nog verschuilen 
achter een zogezegd suksesvolle 
trainerswissel zonder toekomst-
perspektieven een een nationale 
bekertriomf Maar veel had dat 
allemaal met te betekenen. Zoals 
nu IS gebleken 

De winnaars 
KV viert dus feest Dat mag 

wanneer spelers en bestuurders 
voldoende realiteitszin opbren
gen. Want iedere overwinning 
moet in een juist kader worden 
gesitueerd. Zo stelt de Europabe
ker voor bekerhouders per defini
tie al niet veel voor maar de 
jongste jaren is hett gemiddeld 
niveau m deze kompetitie toch 
wel bedenkelijk laag gezakt Zon
der ongelukken moet de ploeg 
van de Mos opnieuw de finale 
halen en de kans dat die blinken
de pot een tweede maal naar 
Mechelen wordt gebracht is ze
ker met klem. In Europa slaat de 
nivellering alsmaar harder toe. 
Met organisatie, discipline en 
overgave kan men al een eind ver 

geraken Wie daar nog wat indivi
dueel talent kan aan toevoegen 
mag al aan ererondjes lopen be
ginnen denken 

En KV heeft talent In elke lijn 
Preud'homme, Clijsters, Em
mers, O'Hana, Bosmans Een 
overvloed waar de andere Belgi
sche klubs, het trotse Anderlecht 
inbegrepen, alleen maar kunnen 
voor knielen 

In de lente wordt Malinwa op
nieuw landskampioen. Zoveel 
staat vast Dan zullen voorzitter 
Cordier, trainer de Mos en de 
managers van de klub (van Paul 
Courant tot de Ollander Lagen
dijk) alles hebben bereikt en 
wenkt een nieuwe, met te onder
schatten opdracht Die van de 
konsolidatie. De beste worden is 
eén, de beste blijven is nog wat 
anders. Aan de top worden de 
vrienden zeldzamer De benade-
nng verschilt. Men wordt kriti
scher bekeken Iedereen be
stookt de trotste toren 

De verliezers 
Anderlecht zal zeker proberen 

reageren Proberen, zeggen we 
Want niemand durft beweren dat 

Doortrapt 

Eigenbelang 
Een troost voor Guy 

Thijs. De Groote heeft 
er Clijsters niet opzet
telijk uitgetrapt. Hij 
deed het uit gewoon
te... 

HET ztjn inderdaad tries
te dagen voor bonds-
coaches Het voetbal

seizoen (S volop bezig en de 
ijstangen van klubs en natio
nale ploegen lopen m deze 
periode zeker met gelijk op 
naast elkaar Integendeel Bij 
de minste gelegenheid mei
den spelers, daartoe aangezet 
door hun klubs, zich af voor de 
vertegenwoordigde ploeg 
Men verschuilt zich met van
zelfsprekend gemak achter 
blessu reiast Wat de bel rok
ken meestal met verhindert 
drte dagen na de gemiste in
terland met hun ktubelftal de 
wei m te lopen 

Zo geeft KV Mechelen geen 
speler vrtj voor de vriend
schappelijke interland van 
Oranje in Itatie Bosman en 

Koeman 'i oeten .achter de 
kazerne" b. an (trainen) Uit 
welbegrepen C) eigenbelang 
Guy Thijs moest naar Praag 
zonder Severeyns, zonder 
Ceulemans, zonder Versavel 
Erg En zeggen dat Vanden-
bergh en Desmet bij Rijsel juisf 
goed draaiden Maar met die 
klub had Guy Thijs zich in 
betere dagen een ,,robbertje" 
veroorloofd. En die rekening 
moest nog gauw vereffend 
worden Vandaar 

De KV-jongens Koeman en Emmers mogen juichen Anderlecht is 
klem gekregen KV gaat door' 

het roemrijke Sporting zal be
kwaam zijn het tij snel te doen 
keren Anderlecht beleeft een 
diepe krisis die haar wortels in 
het verleden vindt De jongste 
jaren werd er in het Astridpark 
vaak verkeerd geïnvesteerd en 
daar moet nu tol voor worden 
betaald De klub leefde m de 
euforie en waande zich binnen
lands gewoon ongenaakbaar Zo
iets IS altijd gevaarlijk Anderlecht 
heeft m de voorbije seizoenen 
zonder veel hartpijn afscheid ge
nomen van getalenteerde spe
lers Het begon met de betreurde 
Ludo Goeck en het eindigde 
(voorlopig) met Stephane De Mol 
Tussenin werden ook Kenneth 
Brylle, Erwin Vandenbergh, Mor
ten Olsen, EnzoScifo Frank Ver-

cauteren en Per Frimann om uit
eenlopende redenen ,,voor goed 
geld" verkocht Dat is veel (te 
veel) Bovendien werden vervan
gers van twijfelachtige kwaliteit 
aangetrokken Sportief heeft de 
klub een paar grote passen terug
gezet Ook rond de organisatie 
van de vereniging worden vragen 
gesteld Te weinig mensen kon-
centreren veel macht Het heet 
dat er in de Anderlechtse be
stuurskamers maar zelden wordt 
gediscussieerd Van een schok 
der ideeën zou nooit sprake zijn 

Anderlecht staat dus voor grote 
uitdagingen Op de spelersmarkt 
IS de klub haar meesterschap 
kwijt De talentscouts van van
daag zijn met meer die van eer

gisteren en de gevolgen zijn 
zichtbaar Eerlang moet ook een 
nieuwe trainer worden aange
trokken Raymond Goethals kon 
de bouwvallige woning even ,,re
pareren" maar meer ook met 
Raymond is met meer zo jong en 
een architekt was hij nooit Het 
wordt dus afwachten 

Tweesprong 
Ons voetbal bevindt zich duide

lijk op een kruispunt van wegen 
De groten van weleer hijgen en 
zuchten Brugge werd door het 
toch met onweerstaanbare Mona
co op bijna lachwekkende wijze 
vernietigd Het was bangelijk om 
zien Standard geraakt voorlopig 
maar moeilijk uit het moeras Ge
lukkig redt Club Luik de Waalse 
eer De ploeg van Wasseige 
schreef geschiedenis in Lissa
bon Alhoewel Toen Benfica vo
rig seizoen Anderlecht uitscha
kelde was al duidelijk dat de Por
tugezen met langer de Europese 
top voorstelden In het Vanden 
Stockstadion verkoos men daar 
toen blind voor te blijven 

Inmiddels zijn de Rode Duivels 
ook al in Praag gepasseerd Van 
het daar behaalde resultaat kan 
de toekomst van ons voetbal af
hangen We zijn er met zo gerust 
m Overigens blijft het spel verru-
wen Clijsters was een spektaku-
lair slachtoffer Hij zorgde daar 
(door zijn verklaringen) ook zelf 
voor Maar niemand hoeft ie
mand de steen te werpen Schop
pen en trappen is een verworven
heid van het topvoetbal Wie vori
ge zaterdag bij ARD naar de 
samenvatting van Bayern Mun-
chen-Keulen keek kon maar een 
vraag stellen eindigt het dan 
nooit, bestaat er werkelijk geen 
grens '^ 

In dezelfde uitzending ook 
beelden van Liverpool-Milwall 
Met gedisciplineerde supporters 
achter omheiningen zonder 
,,prikkeldraad" En dat juist aan
hangers C) van die klub op de 
beschudigdenbank van het Hei-
zelproces zitten Vreemd en 
soms onbegrijpelijk 

Flandrien 

Op zoek naar de tijd van toen 

Het dageiijics brood 
van de pistiers... 

In onze jonge jaren draaiden de wielerbanen 
tijdens de winter nog op volle toeren. Gent, Brussel 
en Antwerpen: de pret kon niet op. Om vele redenen. 

D E televisie had de wielren
nerij nog met ontheiligd 
In de warme geborgen

heid van de velodrome kon de 
massa een avond doorbrengen in 
de nabijheid van haar idolen 

Andere tijd 
Van Steenbergen en Van Looy, 

Coppi en Bobet, Post en Schulte 
niemand ontbrak, iedereen wilde 
er bi] zijn Het was een andere 
tijd Het wegseizoen strekte zich 
nog met uit van februari tot eind 
oktober en de vedetten van de 
weg wilden nog graag veel geld 
bijverdienen op de houten band 
Bovendien hadden de toeschou
wers nog met zo'n ruime keuze 
van ontspanningsmogelijkheden 
De kijkkast dikteerde nog met de 
wet In de jaren zeventig is dat 
allemaal snel veranderd Merckx 
was eigenlijk de laatste grote 
wegrenner die ook nog op de 
piste wilde schitteren. Hij lokte 
nog volle banen Daarna begon 
de afbrokkeling die snel overging 
in een regelrechte instorting 
Brussel verdween en Antwerpen 

sloot een tijdlang zijn deuren 
Gent vocht een eenzame strijd, 
gebaseerd op een lange traditie, 
en slaagde erin te overleven 

Het IS eigenlijk merkwaardig 
hoe snel de baanwielerennerij in 
de versukkeling geraakte Het 
verschijnsel was overigens met 
plaatsgebonden Enkel in Duits
land konden een paar organsato-
ren nog winsten boeken Al de 
overigen (Nederland, Frankrijk 
en Italië) stond of staat het water 
aan de mond De afwezigheid 
van vedetten — die zijn met meer 
voorradig, noch op de piste, noch 
op de weg — kan veel maar met 
alles verklaren Er moet meer zijn 
en er is meer 

Geen behoefte 
meer? 

Zo hebben de sponsors zich 
afgekeerd van de pistebedrijvig-
heid Weinig ploegen sluiten nog 
kontrakten af met pistiers en gro
te meetings laten financieren 
door de commerce lijkt ook al met 

mogelijk In Antwerpen werden 
daartoe in de voorbije twee jaar 
pogingen ondernomen Met zeer 
matig sukses Deze verschijnse
len worden misschien mede ver
klaard door de weigerachtige 
houding van de televisiestations 

Het heet dat het rondjes draaien 
op de houten band de kijkers met 
aanspreekt en hoe dan ook onon-
verzichtelijk overkomt We dur
ven dit met tegenspreken Paral
lel hiermee loopt ook de terugge
schroefde belangstelling bij de 
schrijvende pers Er blijkt ge
woon geen behoefte meer te be
staan 

De uitzondering op de regel 
zou Gent zijn en blijven Daar 
werd de traditie nooit opgebro
ken Het baanwielrennen wordt 
er nog altijd gestut door een grote 
jongerenbedrijvigheid en er heeft 
zich in de loop der jaren een 
kennerspubliek gevormd Boven
dien IS het Kuipke klem en gezel
lig en kan er dus nog sfeer wor
den geschapen Met enige ver
beelding kan men spreken van 
redding door kleinschaligheid 
Precies het tegenovergestelde 
dus van wat ons m deze tijden 
door de ,,nieuwe sportmana-
gers" voor de grote en enige 
waarheid wordt voorgehouden. . 
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Nu vrijdag 18 november 

Groot Ring en Rand Feest 
De gemeenteraadsverkiezingen van 1988 zijn voorbij, die van 

1994 liggen voor ons. Tijd voor bezinning, het goede moment voor 
een nieuwe start. De groep ,,Vernieuwing" (verruimde VU) van 
Groot-Beersel blijft in ieder geval niet bij de pakken zitten. Zij 
organiseert een Groot Ring en Rand Feest. 

ET 10 % van de stemmen in 
Groot-Beersel kan de VU 
daar stellen dat ze de inge
slagen vernieuwende weg 

dient verder te zetten. Daarbij zal 
,.Vernieuwing" graag rekening tiou-
den met konstruktieve opmerkingen 
uit diverse tioeken. Het opkomen on
der de naam ,,Nieuw", met een korte, 
doch intense voorbereiding van 
slechts een jaar, heeft de basis ge
legd voor een geplande werking. De 
10 % kiezers maken de kern uit van 
wat een VU-voorzitter en bezieler van 
,,Vernieuwin", Willy MIchiels, graag 
de ,,Sprekende meerderheid" noemt. 

Toch wil men in Beersel niet navel
staren. Getuige hiervan is het initiatief 
dat ,,Vernieuwing" neemt, met name 
het Groot Ring en Rand Feest. 

Feest 

Samen met alle andere voorstan
ders van de vernieuwing, met alle 
Vlaamsvoelende bewoners uit de 
hoofdstad, de faciliteiten- en de rand-
gementen, die een alternatief willen 
bieden voor de verstarde en verzuilde 
traditionele politiek, die tegenover de 
vriendjes- en parapiupolitiek ten dien
ste van enkele gepriviligieerden een 
open-en-blote politiek willen stellen, 
ten dienste van de hele bevolking, 
samen met al deze mensen wil ,,Ver
nieuwing" op 18 november een ge
sprek voeren. Een open en eerlijke 
dialoog die ook na vrijdag zal voortoe-
zet worden. 

Nu de franstaligen hun aktieterrein 
naar de randgemeenten rond Brussel 
gaan verleggen is des te meer waak
zaamheid geboden, er dient dan ook 
dringend wat te get)euren aldus Willy 
Michiels:,,Geen verkrampte, defesie-
ve en kompleksvolle toestanden, 
doch met lef, zelfzekerheid en kennis 
van zaken een alternatief aanbieden. 
Open en eerlijk, met franke overtui
ging. Een stapje voor op de anderen: 

Willy Michiels: ,,Nieuwe en 
kordate aanpak!" 

aandienen van ,,futuristische" oplos
singen voor de problemen die zich 
aandienen in deze razendsnel veran
derende maatschappij." 

Strategie 
Op het Ring en Rand Feest zal dan 

ook een strategie uiteen gezet wor
den. ,,Brussel laat ons niet los" zegt 
Willy Michiels, ,,er is een loeiende 
verkeersstroom van en naar de 
hoofdstad met alle nadelige gevolgen 
vandien, er is de teloorgang van de 
werkgelegenheid (fabriekssluitmgen) 
op vele plaatsen in deze beruchte, 
doch ongekende regio en natuurlijk 
de dreigende verfransingsdruk door 
de grote inwijking van franstaligen die 
als het ware georkestreerd de be
schikbare bouwgronden en huizen 

opkopen. Met de basis van ons pro
gramma dat we hier in Beersel verde
digen kunnen wellicht velen uit ande
re randgemeenten akkoord gaan: 
een grote zorg voor de leefomgeving 
(Groen), een doorgedreven ,,mense
lijke" politiek (sociaal) en een radi-
kaal-Vlaamse overtuiging en aktie 
(Vlaams). Dit kan bereikt worden door 
het opstellen van een algemeen plan, 
een grondige vormmgscyclus voor 
kader en verkozenen, bekendmaking 
door plaatselijke info-bladen, het op
richten van senioren-, jeugd- en ge
zinswerking, aandacht besteden aan 
werklozen, alleenstaanden en pro
bleemgroepen en het aanbieden van 
een wervelende aktiviteitenkalen-
derl" 

Aan de slag 
Wat die aktiviteiten betreft, geeft 

,,Vernieuwing" deze vrijdag dus al 
een mooi voorsmaakje. Algemeen 
voorzitter Jaak Gabriels zal de aan
wezigen toespreken en op die wijze 
een hart onder de riem steken. Na de 
toespraak is er ruimschoots mogelijk
heid tot een informele babbel tussen 
pot en pint. Zij die de beentjes willen 
strekken kunnen dit doen op de wer
velende tonen van de muziekgroep 
,,The Scamps". 

Dit alles gaat door in zaal ,,Blok-
bos" (bij de kerk van Lot, afrit Beer-
sel-Lot van de autostrade Brussel-
Parijs) waar U om 20u.30 verwacht 
wordt. De inkom bedraagt 150 fr. 

GROOT 
R NG & RAND 

FEEST 

Anti-SST betoging te Herent 
Met haast 1.000 inwoners en afge

vaardigden uit het omliggende, wer
den op 13 november in één lange, 
ludieke stoet, de drie dorpen van 
Herent doorkruist. 

Vooraan stapten de meeste He-
rentse gemeenteraadsleden met ook 
kamerlid Luk Vanhorenbeek, senator 
Roger Blanpain en Europarlementslid 
Willy Kuijpers alsmede verschillende 
VU-verkozenen uit Bertem, Haacht, 
Kortenberg en Rotselaar. 

De hele streek staat in rep en roeri 
Inderdaad, begiftigd met 2 overdruk
ke rijkswegen naar Brussel en Me-
chelen, met de E40-autosnelweg en 
een alles doorsnijdende spoorlijn 36, 
blijft er nog weinig gaaf woongebied 
meer over. 

De mogelijke onteigeningen bren
gen onherroepelijke schade aan; het 
aanpassen van 7 over- en onderbrug-
gingen zou peperduur en bijna onmo
gelijk zijn. Een onderhoud met mi
nister Sauwens is dan ook gepland 

om hem al die zorgen over te maken. 
En hopelijk hebben de indrukwekken
de bos leeuwevlaggen, de beierende 
kerkklokken en de verbetenheid der 
betogenden ook de anderen regeer-
partners wakker geschud. Vergeten 
we niet dat Eerste-Minster Gaston 
Geens en de CVP-parlementsleden 
Leemans en Marck deze gemeente 
bewonen! 

Dosfelkring 
Kesset-Lo wandeit 

Op zondag 20 november a.s. orga
niseert Dosfelkring Kessel-Lo een 
herfstwandeling door de Leming en 
op de Kesselberg. 

Het vertrek is gepland om 14u.30 
aan café ,,Pie De Nijper", Holsbeek-
sesteenweg te Kessel-Lo. De wande
ling duurt ongeveer 2 uur. 

Het wandeltempo wordt aangepast 
aan de deelnemers, zodat jong en 
oud kan meegenieten van deze 
herfstwandeling. 

Scrabble Tornooi 
Naar jaarlijke traditie organiseren 

de Vlaamse Werkgroepen De Vrede, 
afdelingen Zuun en Vlezenbeek, een 
scrabble tornooi. Het is de vierde 
editie van een suksesvolle formule. 

De wedstrijden gaan door te Vle
zenbeek op 19 november 1988 en te 
Zuun op 26 november 1988, telkens 
vanaf 14u.30. De inschrijvingen ge
beuren ter plaatse en er wordt stipt 
begonnen 

Voor Vlezenbeek trekken we dit
maal naar de Merselborre. Het suk-
ses van vorige jaren deed ons uitkij
ken naar een grotere zaal. Hopelijk 
missen we de sfeer niet van Café 
Central. Een café waar met alleen 

gekaart werd maar tevens verwoed 
gescrabbled. 

Het tweede luik van dit tornooi zal 
doorgaan te Zuun, café De Goede 
Hoek daar er geen enkele zaal meer 
beschikbaar was 

Graag roepen we u allen op om uw 
beste woordje voor te zetten op 19 en 
26 november e.k., de prijzen zijn er 
met minder om De ,,Dikkevan Dale", 
thans bestaande uit drie delen, voor 
de winnaar en één van de talrijke 
andere waardevolle prijzen kunnen 
uw deel zijn op voorwaarde dat u 
deelneemt natuurlijk. 

Deelnemen aan het tornooi kost 
slechts 150 frank per speler. 

BRABAI\IT 
NOVEMBER 

17 HALLE-VILVOORDE: Vergade
ring van het arrondissementsbestuur 
om 20U.30 in ,,De Graanzolder" aan 
de Oude Graanmarkt te Brussel. 

17 LENNIK: Bezoek aan de China-
tentoonstelling. Vertrek om lOu. 
Markt 15 te Lennik, met eigen wagen. 
Deelnameprijs: ca. 250 fr. Einde ong. 
13u. Voor 16/11 venwittigen op nr. 02/ 
532.53.14. Org.: Fed. Aut. Centra 
Welzijnswerk. 

18 BEERSEL: Groot Ring & Rand 
Feest in zaal ,,Bokbos" te Lot-Beer-
sel om 20U.30. Toespraak door Jaak 
Gabriels. Mooie gelegenheid voor 
een informele babbel. Inkom 150 fr., 
vvk. 100 fr. Muzikale omlijsting: or
kest The Scamps Org.: Vernieuwing. 

20 EPPEGEM: Groot Pannekoe-
kenfeest (en snacks) van 14 tot 20 
uur In Parochiezaal, Zenneweg, Ep-
pegem. Org.: VU-Eppegem 

22 LENNIK: ,,Jeugdliteratuur en 
Strips" door Patrick Bernauw Au
teur. Om 20u. in Raadzaal Gemeen
tehuis Lennik. Org.: Fed. Aut. Centra 
Welzijnswerk. 

24 LENNIK: Uitstap naar Antwer
pen met geleide bezoeken aan Ru-
benshuis en Rockoxhuis. Vertrek met 
eigen wagens om 12u.15 stipt. Markt 
15 te Lennik. Deelnameprijs: ong. 

Volksunie Vilvoorde 

Kaas- en 
Wijnavond 
26 november -^ 

vanaf 19 u. in café ,,Den Eekhoorn" 
Lange Molenstraat, Vilvoorde 

11 november in West-Vlaanderen 

Yperiet-gesprelc 
te Boezinge 

Drie merkwaardige Frontherdenkingen dit jaar. Eerst — naar 
traditie — te Kaaskerke en in de crypte, de VOS-herdenking. Dan 
's namiddags te Boezinge-Steenstrate een innige herdenking van 
de slachtoffers van de eerste gasaanvallen uit de geschiedenis... 

Senator Michel Capoen, Europarle
mentslid Willy Kuijpers, schepen Her
man Laurens, stonden in kring — 
zonder rang of stand — met enkele 
Koerden, de Pax Christivoorzitter Au-
relien thijs, met een deel VU-afde-
lingsleden uit leper rond het sobere 
kruis op 'n tweetalige voet. Een her
opgericht ,,geschenk" van o.m. Bru-
geoise een Nivelles! 

Inderdaad, dit gedenkteken, inge
wijd in 1929, werd door het nazi
regime in 1942 naar beneden ge
haald. Een halve eeuw later heeft het 
niets van zijn waarde ingeboet. Op 
het voetstuk lezen we als een stomme 
aanklacht hoe in Boezinge, op 22 
april 1915 o.m. Algerijnen en andere 
Frans-gekolonizeerde Afrikanen ver
gast werden door de Duitse Keizerlij
ke troepen. Waarom en voor wie? 

Getuigenissen 
Om 16u. dan begon het Vredessim-

posium in de Lakenhalle van leper, 
ingericht door Pax Christi. Een inte
ressante sprekerslijst: prof. Reychler 
en prof. Suy, beiden van de KU, 
hadden het over de rechtspositie en 
de groei van de scheikundige wa
pens. Dhr. Nieuwenhuys van het ka
binet van Buitenlandse Betrekkingen 
belichtte de ontwapeningsmogelijk 
van dit scheikundig spul. Dit klink vrij 
mat en ononverzichtelijk. De getuige
nissen van Aurelien Thijs, Marieke 
Demeester (11 November-werk-
groep) en de Koerd Sirhan Maruuf 
waren innig en aangrijpend. 

Spijtig dat op deze plaats en over 
dit onderwerp VOS als vredesbewe
ging ontbrak. Zij was en blijft de 
eerste bevoorrechte getuigen naar de 
toekomst. ."'r-rj j ' 

VU op TV 
Het VNOS-programma van dins

dag 22 november aanstaande om 
19U.15 op BRT-1 bevat volgende on
derwerpen : 

— een gesprek met Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke 
over de nieuwe kansen voor het on
derwijs in Vlaanderen door de federa
lisering en de oprichting van Argo; 

— Kanttekeningen bij de aktuali-
teit; 

— ,,Nooit meer oorlog": een repor
tage n.a.v. 70 jaar Wapenstilstand 
met o.a. Richard Vandromme, 
Vlaams oudstrijder '14-'18. 

Niet vergeten dus: dinsdag 22 no
vember om kwart na zeven op BRTV 
1. 

VU op 
BRT-radio 

In de politieke tribune van de VU op 
donderdag 17 november om 18.45 
uur op BRT 1 hoort u een gesprek met 
de kersverse Vlaamse minister, Jo-
han Sauwens. 

Reclitzettlng 
In de bespreking van de brochure 

over het boek Eer Vlaanderen Ver
gaat in WIJ van 10 november j. l . (biz. 
17) is een kwalijke zetfout geslopen. 

Zo staat er ,,ze (de Frontleiding) 
verzette zich ook tegen Pira en diens 
fascistlsctie en defaitistische propa
ganda..." 

Dit moet natuurlijk zijn ,,...diens 
paclfistisciie en defaitistische propa
ganda...' 

Met onze verontschuldigingen! 

300 fr., einde ong. 17u. Verwittigen 
voor 22/11 op nr. 02/532.53.14. Org.: 
Aut. Centra voor Welzijnswerk Len
nik 

25 TIENEN: Ie Lustrum van de 
Vlaamse Zangavond. In 't Koelieske, 
Broekstraat 48. Aanvang- 20u. Kaar
ten bij boek- en papierhandel Lochy-
Lurquin, Bostsestraat 3 te Tienen 
(016/81.13.13). Org VUJO-Tienen. 

26 MEISE: Overwinningsbal in 
feestzaal Cecilia, Oppemstraat, Wol-
vertem. Orkest Compact Dance 
Band Inkom 120 fr. vvk 100 fr. Aan
vang: 21 u. Org.: VU-Meise-Wolver-
tem-Oppem. 

28 LENNIK: Bezoek aan tentoon
stelling: De fifties in België, in ASLK-
Galerij-Brussel. Met eigen wagens, 
vertrek om 13u.30, Markt 15 te Len
nik Gratis deelname. Einde rond 
15U.30. Bellen vóór 26/11 02/ 
532.53.14. Org.: Aut. Centra voor 
Welzijnswerk Lennik 

29 LENNIK: „Adoptie" door Katrin 
De Mey. Juriste. Om 20u in Raadzaal 
Gemeentehuis Lennik. Org.: Fed 
Aut. Centra Welzijnswerk. 

29 OVERIJSE-HOEILAART: Ver
gadering voor bestuursleden en kan
didaten over de Volksunie-werking in 
de Druivenstreek. Om 20u in KC Den 
Blank (Begijnhof 11 te Overijse). 

DECEMBER 

3 BUIZINGEN: Pensenkermis in de 
Don Boscokelder, Alsembergse-
steenweg te Buizingen. Ook Sinter
klaas komt! Alle aanwezige kinderen 
krijgen een geschenk. Vanaf 17u. 
Ook op 4 december vanaf 11u.30. 
Org.: VU-Buizingen. 

16 GRIMBERGEN: Afdelingsbe-
stuursverkiezingen van 19 tot 21 u. in 
de bovenzaal van het Fenikshof te 
Grimbergen. Kandidaturen moeten 
vóór 10 december 1988 toekomen bij 
Marcel Lauwers, Steeneikstraat 20 te 
1851 Grimbergen. 

19 BERTEM: VU-bal in zaal DeCer-
kel, Tervuursestwg. Aanvang: 21 u., 
met DJ Eddy en supertombola. Org.: 
VU-Bertem-Leefdaal-Korbeek Dijle-
Rode. 
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Brengt De Misantroop van Molière 

Antwerpse Coremanskring 
bestaat 10 jaar 

Brengt De Misantroop van Molière 

Antwerpse Coreman 
liestaat 10 jaar 

In 1 9 8 9 bestaat de C o r e m a n s k r i n g 10 |aar. In de voorb i je ja ren 
w e r d er hard g e w e r k t o m de d o e l s t e l l m g e n van de C o r e m a n s k r m g , 
soc io-ku l ture le v o r m i n g en maatschappe l i j ke e m a n c i p a t i e , te ver
w e z e n l i j k e n . 

Heel wat Vlaamse artiesten en ge 
zelschappen waren reeds te gast bij 
onze vereniging Denken we aan Jo
zef De Beenhouwer Ria Bollen Le-
vente Kende, Luc Philips Tine Ruys-
schaert het Mechels Mmiatuurteater, 
het Ballet van Vlaanderen en vele 
anderen 

Op de lunchgesprekken en debat
ten kregen heel wat gekende perso
nen de kans om hun visie op een 
maatschappelijk vraagstuk uiteen te 
zetten E Glinne, H Schiltz, F Huts, 
M De Wilde F Leysen, H Candries, 
G Mortier en anderen 

10 jaar 
Het Bestuur van de Coremanskring 

zal dit 10-jarig bestaan van de vereni
ging met veel luister vieren Op het 
programma voor 1989 staan dan ook 
enkele sprankelende aktiviteiten de 
Antwerpse premiere van de nieuwe 

Van 19 november tot 4 december 
krijgen we een tentoonstelling .Hu
morfoto Internationaal" een selektie 
van wat in Knokke-Heist werd gepre
senteerd tussen 1979 en 1988 Het 
initiatief gaat door in samenwerking 
met de plaatselijke afdeling VTB-
VAB Bezoekers kunnen tijdens de 
vermelde periode terecht in het lokaal 
van de KK Zwijndrechtse Saxofoon
fanfare m de Michel Vergauwenstraat 
5, bij het Kerkplein van Zwijndrecht 

Westerio rouwt 

In memoriam 
Vorige zaterdag 12 november heb

ben WIJ met talrijke vrienden afscheid 
genomen van An Melis Zij is ons te 
vroeg ontvallen 

Jarenlang heeft zij zich ingezet 
voor de Vlaamse zaak, en voor de 
Volksunie als bestuurslid en kandi
daat bij verkiezingen 

ZIJ was een van die vele getrouwen, 
en zo trouw als An was, zijn er weini
gen , een ijverige militante die werkte 
en propaganda maakte, ook mee-
feestte, en graag Steeds kritisch en 
waakzaam over wat de Volksunie 
deed in Westerio, in het arrondisse
ment en nationaal Met eerbied voor 
diegenen die het goed deden, maar 
ook open en duidelijk in haar kritiek 
wanneer zij met akkoord kon gaan 
Zonder ooit afstand te nemen Een 

show van De Nieuwe Snaar het 
Zwarte Goud ,een bijkomende bei-
aardkoncert en muzikaal feest met 
het Nieuw Vlaams Simfonisch Orkest 
Uiteraard zal op een feestelijke aka-
demische zitting teruggekeken wor 
den op dit 10-jarig bestaan 

Als start van ons feestjaar program
meerde de Coremanskring op 22 no
vember 1988 een teatervoorstelling 
van het Reizend Volksteater in de 
Arenbergschouwburg te Antwerpen 

Dit teatergezelschap brengt ,De 
Misantroop' van Molière in een be
werking van Botho Strauss Aanslui
tend op deze voorstelling volgt een 
receptie ter gelegenheid van het 10-
jarig bestaan 

De Misantroop 
Waarover gaat h e f 
Een man die zich probeert los te 

rukken uit de verstikkende wurggreep 

Kleurrijk 
De toegangsuren zijn zaterdag en 

zondag van 10 tot 22 uur, woensdag 
en vrijdag van 19 tot 22 uur De inkom 
bedraagt 50 frank en elke bezoeker 
krijgt bovendien een gratis konsump-
tie aangeboden, wat allicht tot humo
ristisch nakaarten uitnodigt Bijzon
dere medewerking wordt ook ver
leend door onze tot buiten de grenzen 
gekende Saxofoonfanfare terwijl 

An Melis 
gewaardeerde rechtlijnigheid die zij 
op haar kinderen wist over te bren
gen 

Haar krachten namen af De be
langstelling bleef, de trouw ook Het 
oordeel werd milder, en de wil om er 
nog lang bij te zijn, sterk Geen mis-
noegdheid, en tenslotte voor haarzelf 
het einde aanvaardend 

ZIJ was een voorbeeld voor veleen, 
ZIJ zal dat voor ons alleszins blijven 
Aan haar echtgenoot Gustaaf Fran
sen en aan haar kinderen en kleinkin
deren bieden wij onze oprechte deel
neming aan 

WIJ zullen de herinnering aan An 
trouw bewaren 

Jef Thys 

van zijn milieu Het kan zich overal 
afspelen Rijk, arm, volks geleerd 

Bloemsierkunst , , ldee" door de vaar
dige handen van mevrouw Jeanine 
Lippens De Rocker een kleurrijke tint 
op de tentoonstelling bijbrengt 

Als kontaktadres voor elke bijko
mende informatie verwijzen we naar 
de plaatselijke VTB-VAB vertegen
woordiger Julien Verbraeken, Neer
broek 38 in Zwijndrecht (tel 03/ 
252 85 92) 

Wie in het Waasland of in het 
Antwerpse rondtoert heeft meteen 
een aanleiding om enkele echt gezel
lige uurtjes bij een origineel tema te 
beleven Welkom' 

Walter Meuris 

Dag van het 
In de grote Blauwe Zaal van deSin-

gel te Antwerpen werd op 13 novem
ber de 23e ,,Dag van het Vlaamse 
L ied" gevierd met meer dan 150 koor-
en orkestmensen van de ANZ- en 
Angelakoren en het Harmonie-orkest 
St -Katarina Peter Benoit, Gust Teu
gels en Madeleine Jacobs hielden de 
leiding kunstzinnig en vlofi 

De samenzang met zo'n 500 aan
wezigen — waartussen kamertid Her 
man Candries en Europartementslid 
Willy Kuijpers — stond o I v Arthur 
Vanderhoeft 

Stembanden 
De VVKB-EIckerlycgroep, destijds 

door Mon de Clopper gesticht, ver
zorgde de volksdans, Andre de Bra 
en Maria van Saet-Jacobs begeleid-

wie heeft er met ooit eens de drang 
gehad om weg te lopen banden te 
breken het vertrouwde vaarwel te 
zeggen ' ' Dit tema bespeelt Molière in 
zijn Misantroop 

Regisseur Senne Rouffaar koos het 
verziekt wereldje van de haute bour
geoisie om zijn mensenhater of mi
santroop uit te tekenen 

Ridicule jaloezie, egocentrisme de 
aanslag op de eigenheid van het 
individu kortom heel de ik kuituur 
wordt op een schitterende wijze voor 
het voetlicht gebracht 

Zelfspot 
Het Reizend Volksteater brengt 

deze teatervoorstellmgen in een be
werking van Botho Straus Zijn cyni
sche en ook komische verwijzingen 
naar onze maatschappelijke verhou
dingen naar de plaats van het indivi
du m onze samenleving geven aan 
deze teatervoorstelling een bijzonde 
re aktuele betekenis 

Wie zich kntisch wil opstellen en 
zelfspot verdraagt mag deze voorstel
ling met missen 

De Misantroop van Molière op 22 
november 1988 in de Arenberg
schouwburg te Antwerpen om 
20u 15 Kaarten aan 350 300 250 en 
200 te reserveren Coremanskring 
03/238 82 03 of Arenbergschouw
burg 03/232 11 14 of 232 85 23 tel
kens van 11 tot 16u 

Aanleggen 

wervingsreserve 

Het Vlaams Ziekenfonds IC DIEN 
Hoogstratenplem 1, 2800 Meche 
len, tel 015/20 36 40, gaat over tot 
het aanleggen van een wervings 
reserve van Gezins en bejaarden 
helpsters en poetsvrouwen voor 
de regio Leuven Voor telefoni 
sche inlichtingen vragen naar 
Mevr Annie Vereycken of Dhr 
Arthur De Wit 

Aanvragen dienen evenwel schrif 
telijk te gebeuren met curriculum 
vitae bijgevoegd 

Vlaamse Lied 
den dit alles aan de vleugel Prof 
Herman Mertens sprak de feestrede 

I uit HIJ belichtte, bijna bijbels de 
groei naar Vlaamse eigenheid vanuit 

I Hendrik Luyten's ,,Gulden Doek", 
t dat we in het IJzertorenmuseum te 

Diksmuide kunnen bewonderen Hij 
i sprak zijn waardenng uit voor het 

kulluur- en strijdlied bij deze groei 
Treffend vergeleek hij het met de 
ontvoogding van de kleurlingen in 

j Amerika, die hun hoop en boodschap 
r met de negro-spintuals doorgaven 

De sterkste banden die ons Volk 
binden zo vermeldde hij schalks 
zijn de stembanden! 

5 Een pracht van een namiddag' 
Eens te meer hadden de afwezigen 

i ongelijk DeSingel telt wel 1 000 
plaatsen 

NOVEMBER 

18 TONGERLO-WESTERLO. Om 
20u 30 in Kapellekeshoef Mia Bar-
tels over haar belevenissen over Kon
go voor de Independance Org 
St Maartensfonds Kempen 
19 STABROEK Spaghetti festijn 
In het Schuttershof te Hoevenen 
Kerkstraat 18 Aanvang 18u 30 Vol
wassenen 250 fr kinderen 175 fr 
Inschrijven voor 18/11 bij Bart Mer 
tens Kastanjelaan 33 te Hoevenen 
<03/665 03 70) Org VUJO-Hoeve-
nen 
19 ZWIJNDRECHT: Tentoonstel
ling Humorfoto Internationaal (Knok-
ke-Heist selektie 79- 88) Lokaan 
Zwijndrechter Saxofoonfanfare M 
Vergauwenstraat 5 Inkom 50 fr + 
gratis konsumptie Open za + zon
dag 10-22U , woens- en vrijdag 19-
22u Org VI Kring Scheldemeeuw 
-I- VTB VAB 
21 KALMTHOUT: Mevr de Herdt 
en e h De Bie spreken over hun 
ervaring bij het begeleiden van ster
venden en hun familie Om 20u m De 
Raaf Withoeflei 2 te Heide Org 
FVV-Kalmthout 
26 ZWIJNDRECHT: Afscheidsbal 
senator Oktaaf Meyntjes, toekomstig 
burgemeester Toon op Toon-orkest 
In Feestzalen Flores St Annaboom-
straat Inkom 150 fr Deuren 20u 30 
Org VU-Zwijndrecht-Burcht 

DECEMBER 
3 KONINGSHOOIKT: Jaartijks VU-
bal in de Parochiezaal Mechelbaal 
Deuren om 20u Inkom 100 fr Orkest 
Paul en Salva Venia Iedereen harte
lijk welkom 
12 KALMTHOUT: Kerst-bloemstuk 
maken om 20u in De Raaf Withoef
lei 2, Heide Org FVV-Kalmthout 
16 KALMTHOUT: Bezoek aan 
Kerstmarkt te Dusseldorf Inschrijven 
door storting van 500 fr op nr 979-
3548826-86, FVV-Kalmthout voor 2 1 / 
11 
17 BERCHEM: Ballet van Vlaande
ren Voorstelling van Don Quicho-
te" in de KVO Inkom 350 fr Kaarten 
te bekomen op de avond van 15/11 of 
bij een van de bestuursleden van 
FVV-Berchem 

NOVEMBER 

18 TESSENDERLO: Bezoek aan 
het Belang van Limburg Samen
komst met eigen wagen Vismarkt om 
19u 45 of Engsbergen 19u45 aan 
Chalet Inschrijven bij bestuursleden 
van FVV-TessenderIo 
26 TESSENDERLO: Bezoek aan 
China Tentoonstelling Met eigen wa
gen Samenkomt Vismarkt om 9u 
Bezoek van 10 tot 12u30, daarna 
wandelen door Brussel Thuiskomst 
rond 17u Inschrijven bij bestuursle
den FVV-TessenderIo 

DECEMBER 

3 MUNSTERBILZEN: Graat kaart
avond Cafe Bloemenhof, Munsterbil-
zenstraat Om 20u Prijzen Vet ver
deeld varken Org VU-Munsterbil-
zen 
16 MUNSTERBILZEN: Jaarlijks le-
denfeest Om 19u30 in cafe Bloe
menhof Gastspreker Minister Johan 
Sauwens Org VU-Munsterbilzen 

De Vlaamse 
Operastichting 
organiseert 
audities 

De V laamse Operastichting or
ganiseert in Gent van 12 tot 16 
december e k audities voor de 
samenstell ing van het koor en het 
orkest Deze audities zijn voorbe
houden aan musici van de Opera 
voor V laanderen in vereffening, 
die hun kandidatuur gesteld heb
ben voor een funktie bij de 
V laamse Operastichting 

De orkestjury is internationaal 
samengesteld en staat onder het 
voorzitterschap van muziekdirek-
teur Rudolf Werthen De koorjury 
bestaat onder meer uit Gerard 
Mortier en koorleider Peter Buri-
an , tevens voorzitter. Een vol
strekte anonimiteit bij de beoor
deling IS gewaarborgd, dit op 
vraag van de betrokken musici 
zelf 

Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90 % op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen. 

E B E 5 

Dus is rationeel elektriciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand. 
Over zuinige elektriciteitstoepas
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

Te gast in Zwijndrecht 

Humorfoto internationaal 
De V l a a m s e Kr ing S c h e l d e m e e u w uit Zw i jndrech t -Burch t heef t 

r e e d s versch i l l ende prest ig ieuze mani fes ta t ies op zijn akt ief met 
o . m . voors te l l ingen van het Ballet van V l a a n d e r e n en de W e r e l d -
ka r toena le Knokke -He is t als u i tsch ie ters . D e inzet en de relat ies 
v a n o n z e voorz i t ter A n d r é De Souter m o g e n in dit v e r b a n d 
t r o u w e n s w e l e e n s v e r m e l d . 
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Wi\ 
Nu vrijdag 18 november 

Groot Ring en Rand Feest 
De gemeenteraadsverkiezingen van 1988 zijn voorbij, die van 

1994 liggen voor ons. Tijd voor bezinning, liet goede moment voor 
een nieuwe start. De groep ,.Vernieuwing" (verruimde VU) van 
Groot-Beersel blijft in ieder geval niet bij de pakken zitten. Zij 
organiseert een Groot Ring en Rand Feest. 

ET 10 % van de stemmen in 
Groot-Beersel kan de VU 
daar stellen dat ze de inge
slagen vernieuwende w/eg 

dient verder te zetten. Daarbij zal 
,,Vernieuwing" graag rekening hou
den met konstruktieve opmerkingen 
uit diverse hoeken. Het opkomen on
der de naam ,,Nieuw", met een korte, 
doch intense voorbereiding van 
slechts een jaar, heeft de basis ge
legd voor een geplande werking. De 
10 % kiezers maken de kern uit van 
wat een VU-voorzitter en bezieler van 
,,Vernieuwin", Willy Michiels, graag 
de ,,Sprekende meerderheid" noemt. 

Toch wil men in Beersel niet navel
staren. Getuige hiervan is het initiatief 
dat,.Vernieuwing" neemt, met name 
het Groot Ring en Rand Feest. 

Feest 

Samen met alle andere voorstan
ders van de vernieuwing, met alle 
Vlaamsvoelende bewoners uit de 
hoofdstad, de faciliteiten- en de rand-
gementen, die een alternatief willen 
bieden voor de verstarde en verzuilde 
traditionele politiek, die tegenover de 
vriendjes- en parapiupolitiek ten dien
ste van enkele geprivlligieerden een 
open-en-blote politiek willen stellen, 
ten dienste van de hele bevolking, 
samen met al deze mensen wil ,.Ver
nieuwing" op 18 november een ge
sprek voeren. Een open en eerlijke 
dialoog die ook na vrijdag zal voortoe-
zet worden. 

Nu de franstaligen hun aktieterrein 
naar de randgemeenten rond Brussel 
gaan verleggen is des te meer waak
zaamheid geboden, er dient dan ook 
dringend wat te getieuren aldus Willy 
Michiels:,,Geen verkrampte, defesie-
ve en kompleksvolle toestanden, 
doch met lef, zelfzekerheid en kennis 
van zaken een alternatief aanbieden. 
Open en eerlijk, met franke overtui
ging. Een stapje voor op de anderen: 

^.'^^"^^ 

Willy Michiels: ,,Nieuwe en 
kordate aanpak!" 

aandienen van ,,futuristische" oplos
singen voor de problemen die zich 
aandienen in deze razendsnel veran
derende maatschappij." 

Strategie 

Op het Ring en Rand Feest zal dan 
ook een strategie uiteen gezet wor
den. ..Brussel laat ons niet los" zegt 
Willy Michiels, ,,er is een loeiende 
verkeersstroom van en naar de 
hoofdstad met alle nadelige gevolgen 
vandien, er is de teloorgang van de 
werkgelegenheid (fabriekssluitingen) 
op vele plaatsen in deze beruchte, 
doch ongekende regio en natuurlijk 
de dreigende verfransingsdruk door 
de grote inwijking van franstaligen die 
als het ware georkestreerd de be
schikbare bouwgronden en huizen 

opkopen. Met de basis van ons pro
gramma dat we hier in Beersel verde
digen kunnen wellicht velen uit ande
re randgemeenten akkoord gaan: 
een grote zorg voor de leefomgeving 
(Groen), een doorgedreven ..mense
lijke" politiek (sociaal) en een radi-
kaal-Vlaamse overtuiging en aktie 
(Vlaams). Dit kan bereikt worden door 
het opstellen van een algemeen plan, 
een grondige vormingscyclus voor 
kader en verkozenen, bekendmaking 
door plaatselijke info-bladen, het op
richten van senioren-, jeugd- en ge
zinswerking, aandacht besteden aan 
werklozen, alleenstaanden en pro
bleemgroepen en het aanbieden van 
een wervelende aktiviteitenkalen-
der!" 

Aan de slag 
Wat die aktiviteiten betreft, geeft 

..Vernieuwing" deze vrijdag dus al 
een mooi voorsmaakje. Algemeen 
voorzitter Jaak Gabriels zal de aan
wezigen toespreken en op die wijze 
een hart onder de riem steken. Na de 
toespraak is er ruimschoots mogelijk
heid tot een informele babbel tussen 
pot en pint. Zij die de beentjes willen 
strekken kunnen dit doen op de wer
velende tonen van de muziekgroep 
,.The Scamps". 

Dit alles gaat door In zaal ,.BIok-
bos" (bij de kerk van Lot, afrit Beer-
sel-Lot van de autostrade Brussel-
Parijs) waar U om 20u.30 verwacht 
wordt. De inkom bedraagt 150 fr. 

GROOT 
R NG & RAND 

FEEST 

Anti-SST betoging te Herent 
Met haast 1.000 inwoners en afge

vaardigden uit het omliggende, wer
den op 13 november in één lange, 
ludieke stoet, de drie dorpen van 
Herent doorkruist. 

Vooraan stapten de meeste He-
rentse gemeenteraadsleden met ook 
kamerlid Luk Vanhorenbeek, senator 
Roger Blanpain en Europarlementslid 
Willy Kuijpers alsmede verschillende 
VU-verkozenen uit Bertem, Haacht, 
Kortenberg en Rotselaar 

De hele streek staat in rep en roer' 
Inderdaad, begiftigd met 2 overdruk
ke rijkswegen naar Brussel en Me-
chelen, met de E40-autosnelweg en 
een alles doorsnijdende spoorlijn 36, 
blijft er nog weinig gaaf woongebied 
meer over. 

De mogelijke onteigeningen bren
gen onherroepelijke schade aan; het 
aanpassen van 7 over- en onderbrug-
gingen zou peperduur en bijna onmo
gelijk zijn. . Een onderhoud met mi
nister Sauwens is dan ook gepland 

om hem al die zorgen over te maken. 
En hopelijk hebben de indrukwekken
de bos leeuwevlaggen, de beierende 
kerkklokken en de verbetenheid der 
betogenden ook de anderen regeer-
partners wakker geschud. Vergeten 
we niet dat Eerste-Minster Gaston 
Geens en de CVP-parlementsleden 
Leemans en Marck deze gemeente 
bewonen! 

Dosfelkring 
Kessel-Lo wanden 

Op zondag 20 november a.s. orga
niseert Dosfelkring Kessel-Lo een 
herfstwandeling door de Leming en 
op de Kesselberg. 

Het vertrek is gepland om 14u.30 
aan café ,,Pie De Nijper", Holsbeek-
sesteenweg te Kessel-Lo. De wande
ling duurt ongeveer 2 uur. 

Het wandeltempo wordt aangepast 
aan de deelnemers, zodat jong en 
oud kan meegenieten van deze 
herfstwandeling. 

Scrabble Tornooi 
Naar jaarlijke traditie organiseren 

de Vlaamse Werkgroepen De Vrede, 
afdelingen Zuun en Vlezenbeek, een 
scrabble tornooi Het is de vierde 
editie van een suksesvolle formule 

De wedstrijden gaan door te Vle
zenbeek op 19 november 1988 en te 
Zuun op 26 november 1988, telkens 
vanaf 14u.30. De Inschrijvingen ge
beuren ter plaatse en er wordt stipt 
begonnen. 

Voor Vlezenbeek trekken we dit
maal naar de Merselborre Het suk-
ses van vorige jaren deed ons uitkij
ken naar een grotere zaal Hopelijk 
missen we de sfeer niet van Café 
Central. Een café waar niet alleen 

gekaart werd maar tevens verwoed 
gescrabbled. 

Het tweede luik van dit tornooi zal 
doorgaan te Zuun, café De Goede 
Hoek daar er geen enkele zaal meer 
beschikbaar was 

Graag roepen we u allen op om uw 
beste woordje voor te zetten op 19 en 
26 november e k , de prijzen zijn er 
niet minder om. De ,,Dikke van Dale", 
thans bestaande uit drie delen, voor 
de winnaar en één van de talrijke 
andere waardevolle prijzen kunnen 
uw deel zijn op voorwaarde dat u 
deelneemt natuurlijk. 

Deelnemen aan het tornooi kost 
slechts 150 frank per speler. 

BRABANT 
NOVEMBER 

17 HALLE-VILVOORDE: Vergade
ring van het arrondissementsbestuur 
om 20U.30 in ,,De Graanzolder" aan 
de Oude Graanmarkt te Brussel. 

17 LENNIK: Bezoek aan de China-
tentoonstelling. Vertrek om lOu. 
Markt 15 te Lennik, met eigen wagen. 
Deelnameprijs: ca. 250 fr. Einde ong. 
13u. Voor 16/11 venwittigen op nr. 02/ 
532.53.14. Org.- Fed. Aut. Centra 
Welzijnswerk. 

18 BEERSEL: Groot Ring & Rand 
Feest in zaal ,,Bokbos" te Lot-Beer-
sel om 20u 30. Toespraak door Jaak 
Gabriels. Mooie gelegenheid voor 
een informele babbel. Inkom 150 fr., 
vvk. 100 fr. Muzikale omlijsting: or
kest The Scamps. Org.: Vernieuwing. 

20 EPPEGEM: Groot Pannekoe-
kenfeest (en snacks) van 14 tot 20 
uur In Parochiezaal, Zenneweg, Ep-
pegem Org.: VU-Eppegem 

22 LENNIK: ,,Jeugdliteratuur en 
Strips" door Patrick Bernauw. Au
teur Om 20u. in Raadzaal Gemeen
tehuis Lennik. Org.: Fed. Aut. Centra 
Welzijnswerk. 

24 LENNIK: Uitstap naar Antwer
pen met geleide bezoeken aan Ru-
benshuis en Rockoxhuis. Vertrek met 
eigen wagens om 12u.15 stipt. Markt 
15 te Lennik. Deelnameprijs: ong. 

Volksunie Vilvoorde 

Kaas- en 
Wijnavond 
26 november 

vanaf 19 u. in café ,,Den Eekhoorn" 
Lange Molenstraat, Vilvoorde 

11 november in West-Vlaanderen 

Yperiet-gesprel( 
te Boezinge 

Drie merkwaardige Frontherdenkingen dit jaar. Eerst — naar 
traditie — te Kaaskerke en in de crypte, de VOS-herdenking. Dan 
's namiddags te Boezinge-Steenstrate een innige herdenking van 
de slachtoffers van de eerste gasaanvallen uit de geschiedenis... 

Senator Michel Capoen, Europarle
mentslid Willy Kuijpers, schepen Her
man Laurens, stonden in kring — 
zonder rang of stand — met enkele 
Koerden, de Pax Christivoorzitter Au-
relien thijs, met een deel VU-atde-
lingsleden uit leper rond het sobere 
kruis op 'n tweetalige voet. Een her
opgericht ,,geschenk" van o.m. Bru-
geoise een Nivellesl 

Inderdaad, dit gedenkteken, inge
wijd in 1929, werd door het nazi
regime in 1942 naar beneden ge
haald. Een halve eeuw later heeft het 
mets van zijn waarde ingeboet. Op 
het voetstuk lezen we als een stomme 
aanklacht hoe in Boezinge, op 22 
april 1915 o.m. Algerijnen en andere 
Frans-gekolonizeerde Afrikanen ver
gast werden door de Duitse Keizerlij
ke troepen. Waarom en voor wie? 

Getuigenissen 

Om 16u. dan begon het Vredessim-
posium in de Lakenhalle van leper, 
ingericht door Pax Christi. Een inte
ressante sprekerslijst: prof. Reychler 
en prof. Suy, beiden van de KU, 
hadden het over de rechtspositie en 
de groei van de scheikundige wa
pens. Dhr. Nieuwenhuys van het ka
binet van Buitenlandse Betrekkingen 
belichtte de ontwapeningsmogelijk 
van dit scheikundig spul. Dit klink vrij 
mat en ononverzichtelijk. De getuige
nissen van Aurelien Thijs, Marieke 
Demeester (11 November-werk-
groep) en de Koerd Sirhan Maruuf 
waren innig en aangrijpend. 

Spijtig dat op deze plaats en over 
dit onderwerp VOS als vredesbewe
ging ontbrak Zij was en blijft de 
eerste bevoorrechte getuigen naarde 
toekomst. 

VU op TV 
Het VNOS-programma van dins

dag 22 november aanstaande om 
19U.15 op BRT-1 bevat volgende on
derwerpen : 

— een gesprek met Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke 
over de nieuwe kansen voor het on
derwijs in Vlaanderen door de federa
lisering en de oprichting van Argo; 

— Kanttekeningen bij de aktuali-
teit; 

— ,,Nooit meer oorlog": een repor
tage n.a.v. 70 jaar Wapenstilstand 
met o.a. Richard Vandromme, 
Vlaams oudstrijder '14-'18. 

Niet vergeten dus: dinsdag 22 no
vember om kwart na zeven op BRTV 
1. 

VU op 
BRT-radio 

In de politieke tribune van de VU op 
donderdag 17 november om 18.45 
uur op BRT 1 hoort u een gesprek met 
de kersverse Vlaamse minister, Jo-
han Sauwens. 

Rechtzetting 
In de bespreking van de brochure 

over het boek Eer Vlaanderen Ver
gaat in WIJ van 10 november j. l . (biz. 
17) is een kwalijke zetfout geslopen. 

Zo staat er ,,ze (de Frontleiding) 
verzette zich ook tegen Pira en diens 
fascistische en defaitistische propa
ganda..." 

Dit moet natuurlijk zijn ,,...diens 
pacifistische en defaitistische propa
ganda..." 

Met onze verontschuldigingen! 

300 fr., einde ong. 17u. Verwittigen 
voor 22/11 op nr. 02/532.53.14. Org.: 
Aut. Centra voor Welzijnswerk Len
nik. 

25 TIENEN: 1e Lustrum van de 
Vlaamse Zangavond. In 't Koelieske, 
Broekstraat 48 Aanvang: 20u. Kaar
ten bij boek- en papierhandel Lochy-
Lurquin, Bostsestraat 3 te Tienen 
(016/81.13.13). Org • VUJO-Tienen. 

26 MEISE: Overwinningsbal in 
feestzaal Cecilia, Oppemstraat, Wol-
vertem. Orkest Compact Dance 
Band. Inkom 120 fr. vvk 100 fr Aan
vang: 21 u. Org.: VU-Meise-Wolver-
tem-Oppem. 

28 LENNIK: Bezoek aan tentoon
stelling: De fifties in België in ASLK-
Galerij-Brussel. Met eigen wagens, 
vertrek om 13u.30, Markt 15 te Len
nik. Gratis deelname. Einde rond 
15U.30. Bellen vóór 26/11 02/ 
532.53.14. Org.: Aut. Centra voor 
Welzijnswerk Lennik 

29 LENNIK: ,,Adoptie" door Katrin 
De Mey. Juriste. Om 20u. in Raadzaal 
Gemeentehuis Lennik. Org.: Fed. 
Aut. Centra Welzijnswerk. 

29 OVERIJSE-HOEILAART: Ver
gadering voor bestuursleden en kan
didaten over de Volksunie-werking in 
de Druivenstreek. Om 20u. m KC Den 
Blank (Begijnhof 11 te Overijse). 

DECEMBER 

3 BUIZINGEN: Pensenkermis in de 
Don Boscokelder, Alsembergse-
steenweg te Buizingen. Ook Sinter
klaas komt! Alle aanwezige kinderen 
krijgen een geschenk. Vanaf 17u. 
Ook op 4 december vanaf 11u.30. 
Org.: VU-Buizingen. 

16 GRIMBERGEN: Afdelingsbe
stuursverkiezingen van 19 tot 21 u. in 
de bovenzaal van het Fenikshof te 
Grimbergen. Kandidaturen moeten 
vóór 10 december 1988 toekomen bij 
Marcel Lauwers, Steeneikstraat 20 te 
1851 Grimbergen. 

19 BERTEM: vu-bal in zaal De Cer-
kel, Tervuursestwg. Aanvang- 21u., 
met DJ Eddy en supertombola. Org.' 
VU-Bertem-Leefdaal-Korbeek Dijle-
Rode. 
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Brengt De Misantroop van Molière 

Antwerpse Coremanskring 
bestaat 10 jaar 

19 

In 1989 bestaat de C o r e m a n s k r i n g 10 jaar. In de voorbi je ja ren 
w e r d er hard g e w e r k t o m de doe ls te l l ingen van de C o r e m a n s k r i n g , 
soc io -ku l ture le v o r m i n g en maatschappe l i j ke e m a n c i p a t i e , te ver
w e z e n l i j k e n . 

Heel wat Vlaamse artiesten en ge
zelschappen waren reeds te gast bij 
onze vereniging Denken we aan Jo
zef De Beenhouwer, Ria Bollen, Le-
vente Kende, Luc Philips, Tine Ruys-
schaert, het Mechels Miniatuurteater, 
het Ballet van Vlaanderen en vele 
anderen 

Op de lunchgesprekken en debat
ten kregen heel wat gekende perso
nen de kans om hun visie op een 
maatschappelijk vraagstuk uiteen te 
zetten E Glinne, H Schiltz, F Huts, 
M De Wilde, F Leysen, H Candnes, 
G Mortier en anderen 

10 jaar 
Het Bestuur van de Coremanskring 

zal dit 10-jarig bestaan van de vereni
ging met veel luister vieren Op het 
programma voor 1989 staan dan ook 
enkele sprankelende aktiviteiten de 
Antwerpse premiere van de nieuwe 

show van De Nieuwe Snaar het 
Zwarte Goud ,een bijkomende bei-
aardkoncert en muzikaal feest met 
het Nieuw Vlaams Simfonisch Orkest 
Uiteraard zal op een feestetijke aka-
demische zitting teruggekeken wor
den op dit 10-jarig bestaan 

Als start van ons feestjaar program
meerde de Coremanskring op 22 no
vember 1988 een teatervoorstelling 
van het Reizend Volksteater in de 
Arenbergschouwburg te Antwerpen 

Dit teatergezelschap brengt ,,De 
Misantroop" van Molière m een be
werking van Botho Strauss Aanslui
tend op deze voorstelling volgt een 
receptie ter gelegenheid van het 10-
jarig bestaan 

De Misantroop 
Waarover gaat h e f 
Een man die zich probeert los te 

rukken uit de verstikkende wurggreep 

van zijn milieu Het kan zich overal 
afspelen Rijk, arm, volks, geleerd. 

wie heeft er niet ooit eens de drang 
gehad om weg te lopen, banden te 
breken het vertrouwde vaarwel te 
zeggen '^ Dit tema bespeelt Molière m 
zijn Misantroop 

Regisseur Senne Rouffaar koos het 
verziekt wereldje van de haute bour
geoisie om zijn mensenhater of mi
santroop uit te tekenen 

Ridicule jaloezie, egocentrisme de 
aanslag op de eigenheid van het 
individu, kortom heel de ik-kultuur 
wordt op een schitterende wijze voor 
het voetlicht gebracht 

Zelfspot 
Het Reizend Volksteater brengt 

deze teatervoorstellingen in een be
werking van Botho Straus Zijn cyni
sche en ook komische verwijzingen 
naar onze maatschappelijke verhou
dingen, naar de plaats van het indivi
du in onze samenleving, geven aan 
deze teatervoorstelling een bijzonde
re aktuele betekenis 

Wie zich kntisch wil opstellen en 
zelfspot verdraagt mag deze voorstel
ling niet missen 

De Misantroop van Molière op 22 
november 1988 in de Arenberg
schouwburg te Antwerpen om 
20u 15 Kaarten aan 350, 300, 250 en 
200 te reserveren Coremanskring 
03/238 82 03 of Arenbergschouw
burg 03/232 11 14 of 232 85 23 tel
kens van 11 tot 16u 

Te gast in Zwijndrecht 

Humorfoto internationaal 
D e V l a a m s e Kr ing S c h e l d e m e e u w uit Zw i jndrech t -Burch t heef t 

reeds versch i l l ende prest ig ieuze mani fes ta t ies o p zi jn aktief met 
o . m . voors te l l ingen van het Ballet van V l a a n d e r e n en de W e r e l d -
kar toena le Knokke -He is t als u i tsch ie ters . De inzet en de relat ies 
v a n o n z e voorz i t ter A n d r é De Souter m o g e n in dit ve rb an d 
t r o u w e n s we l e e n s v e r m e l d . 

Van 19 november tot 4 december 
krijgen we een tentoonstelling ,,Hu
morfoto Internationaal", een selektie 
van wat m Knokke-Heist werd gepre
senteerd tussen 1979 en 1988 Het 
initiatief gaat door in samenwerking 
met de plaatselijke afdeling VTB-
VAB Bezoekers kunnen tijdens de 
vermelde periode terecht in het lokaal 
van de KK Zwijndrechtse Saxofoon
fanfare in de Michel Vergauwenstraat 
5, bij het Kerkplein van Zwijndrecht 

Kleurrijk 
De toegangsuren zijn zaterdag en 

zondag van 10 tot 22 uur, woensdag 
en vrijdag van 19 tot 22 uur De inkom 
bedraagt 50 frank en elke bezoeker 
krijgt bovendien een gratis konsump-
tie aangeboden, wat allicht tot humo
ristisch nakaarten uitnodigt Bijzon
dere medewerking wordt ook ver
leend door onze tot buiten de grenzen 
gekende Saxofoonfanfare terwijl 

Bloemsierkunst , , ldee", door de vaar
dige handen van mevrouw Jeanine 
Lippens-De Rocker een kleurrijke tint 
op de tentoonstelling bijbrengt 

Als kontaktadres voor elke bijko
mende informatie verwijzen we naar 
de plaatselijke VTB-VAB vertegen
woordiger Julien Verbraeken, Neer
broek 38 in Zwijndrecht (tel 03/ 
252 85 92) 

Wie in het Waasland of in het 
Antwerpse rondtoert heeft meteen 
een aanleiding om enkele echt gezel
lige uurtjes bij een origineel tema te 
beleven Welkom' 

Walter Meuris 

Aanleggen 

wervingsreserve 

Het Vlaams Ziekenfonds IC DIEN 
Hoogstratenplein 1, 2800 Meche 
len, tel 015/20 36 40, gaat over tot 
het aanleggen van een wervings-
reserve van Gezms- en bejaarden-
helpsters en poetsvrouwen voor 
de regio Leuven Voor telefoni
sche inlichtingen vragen naar 
Mevr Annie Vereycken of Dhr 
Arthur De Wit 

Aanvragen dienen evenwel schrif
telijk te gebeuren met curriculum 
vitae bijgevoegd 

Westerio rouwt 

In memoriam An Melis Dag van liet Vlaamse Lied 
Vorige zaterdag 12 november heb

ben WIJ met talrijke vrienden afscheid 
genomen van An Melis Zij is ons te 
vroeg ontvallen 

Jarenlang heeft zij zich ingezet 
voor de Vlaamse zaak, en voor de 
Volksunie als bestuurslid en kandi
daat bij verkiezingen 

ZIJ was éen van die vele getrouwen, 
en zo trouw als An was, zijn er weini
gen, een ijverige militante die werkte 
en propaganda maakte, ook mee-
feestte, en graag Steeds kntisch en 
waakzaam over wat de Volksunie 
deed in Westerio, in het arrondisse
ment en nationaal Met eerbied voor 
diegenen die het goed deden, maar 
ook open en duidelijk m haar kritiek 
wanneer zij met akkoord kon gaan 
Zonder ooit afstand te nemen. Een 

gewaardeerde rechtlijnigheid die zij 
op haar kinderen wist over te bren
gen 

Haar krachten namen af De be
langstelling bleef, de trouw ook Het 
oordeel werd milder, en de wil om er 
nog lang bij te zijn, sterk Geen mis-
noegdheid, en tenslotte voor haarzelf 
het einde aanvaardend 

ZIJ was een voorbeeld voor veleen, 
ZIJ zal dat voor ons alleszins blijven 
Aan haar echtgenoot Gustaaf Fran
sen en aan haar kinderen en kleinkin
deren bieden wij onze oprechte deel
neming aan 

WIJ zullen de herinnering aan An 
trouw bewaren 

Jet Thys 

In de grote Blauwe Zaal van deSin-
gel te Antwerpen werd op 13 novem
ber de 23e ,,Dag van het Vlaamse 
L ied" gevierd met meer dan 150 koor-
en orkestmensen van de ANZ- en 
Angelakoren en het Harmonie-orkest 
St -Katarina Peter Benoit, Gust Teu
gels en Madeleine Jacobs hielden de 
leiding kunstzinnig en vlot ' 

De samenzang met zo'n 500 aan
wezigen — waartussen kamerlid Her
man Candnes en Europarlementslid 
Willy Kuijpers — stond o I v Arthur 
Vanderhoeft 

Stembanden 
De VVKB-EIckerlycgroep, destijds 

door Mon de Clopper gesticht, ver
zorgde de volksdans, Andre de Bra 
en Maria van Saet-Jacobs begeleid

den dit alles aan de vleugel Prof 
Herman Mertens sprak de feestrede 
uit HIJ belichtte, bijna bijbels, de 
groei naar Vlaamse eigenheid vanuit 
Hendnk Luyten's ,,Gulden Doek", 
dat we in het IJzertorenmuseum te 
Diksmuide kunnen bewonderen Hij 
sprak zijn waardenng uit voor het 
kuituur- en strijdlied bij deze groei 
Treffend vergeleek hij het met de 
ontvoogding van de kleurlingen in 
Amerika, die hun hoop en boodschap 
met de negro-spirituals doorgaven 

De sterkste banden die ons Volk 
binden, zo vermeldde hij schalks 
zijn de stembanden' 

Een pracht van een namiddag' 
Eens te meer hadden de afwezigen 
ongelijk DeSingel telt wel 1 000 
plaatsen 

Eieictriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90% op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen. 

E B E 5 

Dus is rationeel elektriciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand. 
Over zuinige elektriciteitstoepas
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

NOVEMBER 

18 TONGERLO-WESTERLO: Om 
20u 30 in Kapellekeshoef Mia Bar-
tels over haar belevenissen over Kon
go voor de Independance Org 
St Maartensfonds Kempen 
19 STABROEK: Spaghetti festijn 
In het Schuttershof te Hoevenen, 
Kerkstraat 18 Aanvang 18u 30 Vol
wassenen 250 fr , kinderen 175 fr 
Inschrijven voor 18/11 bij Bart Mer
tens, Kastanjelaan 33 te Hoevenen 
-(03/665 03 70) Org VUJO-Hoeve-
nen 
19 ZWIJNDRECHT: Tentoonstel
ling Humorfoto Internationaal (Knok-
ke-Heist-selektie '79-'88) Lokaan 
Zwijndrechter Saxofoonfanfare, M 
Vergauwenstraat 5 Inkom 50 fr + 
gratis konsumptie Open za -i- zon
dag 10-22U , woens- en vrijdag 19-
22u Org VI Kring Scheldemeeuw 
+ VTB-VAB 
21 KALMTHOUT: Mevr de Herdt 
en e h De Bie spreken over hun 
ervaring bij het begeleiden van ster
venden en hun familie Om 20u in De 
Raaf, Withoeflei 2 te Heide Org 
FVV-Kalmthout 
26 ZWIJNDRECHT: Afscheidsbal 
senator Oktaaf Meyntjes, toekomstig 
burgemeester Toon op Toon-orkest 
In Feestzalen Flores, St Annaboom-
straat Inkom 150 fr Deuren 20u 30 
Org VU-Zwijndrecht-Burcht 

DECEMBER 
3 KONINGSHOOIKT: Jaarlijks VU-
bal in de Parochiezaal, Mechelbaal 
Deuren om 20u Inkomt 00 fr Orkest 
Paul en Salva Venia Iedereen harte
lijk welkom 
12 KALMTHOUT: Kerst-bloemstuk 
maken, om 20u in De Raaf, Withoef
lei 2, Heide Org FVV-Kalmthout 
16 KALMTHOUT: Bezoek aan 
Kerstmarkt te Dusseldorf Inschrijven 
door storting van 500 fr op nr 979-
3548826-86, FVV-Kalmthout voor 2 1 / 
11 
17 BERCHEM: Ballet van Vlaande
ren Voorstelling van ,,Don Ouicho-
te" in de KVO Inkom 350 fr Kaarten 
te bekomen op de avond van 15/11 of 
bij een van de bestuursleden van 
FVV-Berchem 

LIMBURG 
NOVEMBER 

18 TESSENDERLO: Bezoek aan 
het Belang van Limburg Samen
komst met eigen wagen Vismarkt om 
I 9 u 4 5 of Engsbergen I 9 u 4 5 aan 
Chalet Inschrijven bij bestuursleden 
van FVV-TessenderIo 
26 TESSENDERLO: Bezoek aan 
China Tentoonstelling Met eigen wa
gen Samenkomt Vismarkt om 9u 
Bezoek van 10 tot 12u 30, daarna 
wandelen door Brussel Thuiskomst 
rond 17u Inschrijven bij bestuursle
den FVV-TessenderIo 

DECEMBER 

3 MUNSTERBILZEN: Graat kaart
avond Cafe Bloemenhof, Munsterbil-
zenstraat Om 20u Prijzen Vet ver
deeld varken Org VU-Munsterbil-
zen 
16 MUNSTERBILZEN: Jaarlijks le-
denfeest Om 19u30 in cafe Bloe
menhof Gastspreker Minister Johan 
Sauwens Org VU-Munsterbilzen 

De Vlaamse 
Operastichting 
organiseert 
audities 

De Vlaamse Operastichting or
ganiseert in Gent van 12 tot 16 
december e k audities voor de 
samenstel l ing van het koor en het 
orkest. Deze audities zijn voorbe
houden aan musici van de Opera 
voor V laanderen m vereffening, 
die hun kandidatuur gesteld heb
ben voor een funktie bij de 
V laamse Operastichting. 

De orkestjury is internationaal 
samengesteld en staat onder het 
voorzitterschap van muziekdirek-
teur Rudolf Werthen. De koorjury 
bestaat onder meer uit Gerard 
Mortier en koorleider Peter Buri-
an , tevens voorzitter. Een vol
strekte anonimiteit bij de beoor
deling IS gewaarborgd, dit op 
vraag van de betrokken musici 
zelf. 
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Wi) 
Een sterk uiteenlopend beeld 

Atlas van de Westhoek 
L a m p e r n i s s e , S t u i v e k e n s k e r k e , Po l l inkhove , Wr) tschate , Brie-

len , V o o r m e z e l e , Poe lkape l le , K r o m b e k e , A b e e l e , Har inge , Roes
b r u g g e , G i jve r inckhove , Le ise le , E g g e w a a r t s k a p e l l e , Boo i tshoe-
k e , . . . het zi jn s lechts e n k e l e van d r u i m honderd — voor bu i ten
s t a a n d e r s vaak proza ïsch k l inkende — w o o n k e r n e n m de W e s t 
hoek . Voor toer is ten en p o ë t e n h e r k e n n i n g s p u n t e n in het w/eerga-
loze V l a a m s e v lakke land , , B a c h t e n de K u p e " ; voor ve le a n d e r e n 
d o r p e n die — letterl i jk e n f iguurl i jk — in de v e r g e e t b o e k w o r d e n 
g e d r u m d . 

De atlas , Steden en dorpen van de 
Westhoek" een publikatie van Sa
menlevingsopbouw Veurne-Diksmui-
de en RISO West-Vlaanderen brengt 
een indringend beeld van dit grootste 
plattelandsgebied van Vlaanderen 
Een genuanceerd beeld ook De lezer 
merkt dat er met een Westhoek be
staat, maar dat binnen die grote 
streek nog vele verschillen merkbaar 
zijn ,,Tussen hel noorden en het 
zuiden, het oosten en het westen van 
de Westhoek tekenen zich belangrij
ke nuances in de ontwikkeling af . 
aldus G Defreyne, voorzitter van 
RISO West-Vlaanderen 

Woonkernen 

Hoewel over de territoriale afbake
ning van de Westhoek enige diskus-
sie mogelijk is vertrekt de atlas van 
de omschrijving van de Westhoek 
zoals die in 1982 door de kommissie 
van de Europese Gemeenschap werd 
aangenomen de Westhoek omvat er 
de (drie) arrondissementen leper, 
Veurne en Diksmuide 

De atlas schetst met het zoveelste 
algemeen beeld van ,de ' Westhoek, 
maar vertrekt zoveel mogelijk vanuit 
de 18 gemeenten 92 deelgemeenten 
en 102 woonkernen Als men weet 

Enkele cijfers... 

Een Westhoek 
met twee snelheden 

Bevolking 
In Vlaanderen telt men 86 afhankelijken (jongeren en gepensioneerden) op 

100_ beroepsaktieven (cijfers 1981) In de Westhoek komen we op een 
gemiddelde van 95 Alveringem haalt zowaar een afhankelijkheidsindeks van 
1121 

Wal het aantal inwoners per vierkante kilometer betreft ook hier zijn scherpe 
verschillen waar te nemen Enkele cijfers Wervik414 De Panne 397 Koksijde 
311 Alveringem 65 Lo-Remnge 51 Ter informatie West-Vlaanderen telt 
gemiddeld 344 inwoners per km^ Vlaanderen 416 

Wonen 
Het woningbestand is sterk verouderd In de westelijke deelgemeenten is 

ruim de helft van de bewoonde partikuliere woningen gebouwd voor 1919 Het 
provinciaal gemiddelde is 19 het Vlaams gemiddelde 17 % 

Werken 

52 % van de werkende beroepsbevolking van de Westhoek woont in het 
arrondissement leper In de gemeente leper woont 17 % van de beroepsbevol
king Er woont steeds minder werkende beroepsbevolking in de deelgemeen
ten tegen de Franse grens en in de middenzone van de Westhoek 

De werkende beroepsbevolking in de landbouw vinden we m het westen 
Deze die in de industrie werken wonen vooral in het oosten Wie in de handel 
en diensten het dagelijks brood veroient woont aan de kust in de verzorgings
centra en m Koekelare 

Diensten en voorzieningen 

27 % van de woonkernen heeft geen openbare vergaderzaal Die situatie is 
het slechtst in het arrondissement Veurne (afwezig in 48 % van de kernen) Ook 
in 27 °/o van de gemeenten vinden we geen openbare of polyvalente zaal 
(geschikt voor kulturele aangelegenheden) 

In 5 woonkernen is geen openbare telefooncel en m 38 woonkernen geen 
postkantoor (meer) 26 van deze 38 kernen bevmden zich in het noorden van de 
Westhoek Door 13 (vooral noordelijk gelegen) woonkernen komt geen open
baar vervoer (meer) 

Op basis van de in een enquête van de KU Leuven gehanteerde knteria 
vallen 33 °-b van de woonkernen onder de drempel van de leefbaarheid Vooral 
in het arrondissement Veurne is de situatie ronduit slecht 13 afhankelijke 
kernen op een totaal van 23 (of 57 %) 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN lEPER 

De betrekking van secretaris is te begeven bij het OC M W leper 

Vereiste diploma diploma welk in aanmerking komt voor de betrekkin 
gen van niveau 1 bij de Rijksbesturen 

Minimum leeftijd 25 jaar 

Nadere inlichtingen betreffende de benoemingsvoorwaarden be 
kwaamheidstitels en het examenprogramma kunnen opgevraagd wor 
den aan de Personeelsdienst van het O C M W leper (tel 057/20 48 31) 

Uiterste inschrijvingsdatum 9 december 1988, te 12 uur (poststempel 
geldt als bewijs) 

Inschrijvingsreent 500 F, te storten op postcheckrekening nr 000 
0019078-66 van het O C M W leper, voor 9 december 1988 met vermei 
ding „secretaris" 

De schriftelijke kandidaturen dienen samen met de bewijsstukken, 
aangetekend, gericht aan de Voorzitter van het O C M W Rijselse 
straat 38 te 8900 leper 

dat de gemeente Diksmuide maar 
liefst 15 woonkernen op haar grond
gebied telt dan wordt het duidelijk 
dat deze aanpak alvast leidt tot een 
meer levendig beeld van de Westhoe
ker in wonen en werken De Westhoe
katlas biedt dan ook een preciezer 
beeld dan de in 1986 verschenen 

Plattelandsatlas voor Vlaanderen 
waar de Westhoek steeds als een 
grote vlek werd afgeschilderd 

Ontwikkeling 

De atlas is in vier grote hoofdstuk
ken opgesplitst gegevens over be
volking, over het wonen, het werken 
in de Westhoek en over de uitbouw 
van diensten en voorzieningen Tel
kens wordt m tabellen en kaarten een 
beeld gegeven van de situatie per 
gemeente, per deelgemeente of 
woonkern De samenstellers hopen 
dat de aangebrachte gegevens de 
basis kunnen vormen voor een scher
per beeld van de ontwikkeling van de 
Westhoek Dergelijke aanpak dwingt 
de beleidsmakers of bewindvoerders 
bovendien om de algemene voorstel
len voor de Westhoek konkreter te 
maken waar moet wat en voor w ie ' ' 

Uit de atlas blijkt bijzonder duidelijk 
dat binnen de Westhoek nog zeer 
grote verschillen merkbaar zijn tus
sen het noorden en het zuiden, het 
westen en het oosten, de steden en 
de dorpen tussen zones waar de 
tewerkstelling zich koncentreert en 
deze waar de landbouw nu sterk do
mineert 

Vaststellingen 

Voor de samenstellers van de atlas 
zijn de verschillen in hoofdzaak terug 
te brengen tot de mate waarin de 
gemeenten en deelgemeenten hun 
agrarisch verleden ontgroeid zijn De 
harde klappen vallen precies waar de 
landbouw nog een dominante positie 
inneemt Ook die deelgemeenten die 
zelf voor de afbouw van de landbouw 
onvoldoende alternatieven kunnen 
ontwikkelen en die zich met in de 
onmiddellijke nabijheid van een ste
delijke kern bevinden raken in een 
sukkelstraatje terecht 

De ontvolking blijft onverminderd 
doorgaan m de driehoek Veurne-
Diksmuide-Poperinge Aan de kust en 
op de as Poperinge-Wervik-leper is er 
daarentegen een sterke aangroei 
waar te nemen Opvallen daarbij is 
het feit dat — bij een stabiliserende 
bevolking — m de Westhoek een 
herverdeling binnen het grondgebied 
bezig IS De kloof tussen de driehoek 
Popering-Veurne-Diksmuide en het 
leperse groeit voortdurend De au
teurs stellen overigens dat de her
oriëntering en de koncentratie van 
werkgelegenheid voorzieningen en 
huisvesting deze verschuiving verder 
in de hand werken 

Beleid 

In hun eindkonklusie stellen de au
teurs zich de vraag of het wonen op 
het platteland in de Westhoek nog 
moet worden aangemoedigd ,,De 
maatschappelijke kost voor huisves-
tingsprojekten is in de Westhoek zo ai 
groot Heeft het nog langer zin om op 
het platteland daann verder te inves
teren wetende dat de kost voor aller
lei openbare voorzieningen door die 
huisvesting ook weer opgedreven 
wordt en dat milieu en open ruimte 
daardoor ook verder worden be
last'' ' Deze vraag roept dan weer 
een ander op ,welk beleid moet er 
komen voor deze typische platte-
landszone'^" 

Voer dus voor planologen, sociolo
gen, ekonomisten, ambtenaren en 
politici De bijna 250 bladzijden tellen
de gegevensencyclopedie die de 
Westhoekatlas geworden is, biedt 
hen hierbij heel wat onontbeerlijk ba
sismateriaal 

Wie — nu en straks — wil meepra
ten over de toekomst van dit platte
landsgebied zal dankbaar terugvallen 
op deze publikatie (Vlocht hierdoor 
ook de plaatselijke publieke diskussie 
op een hoger niveau worden ge
bracht dan zijn de samenstellers van 
deze atlas ruimschoots m hun op
dracht geslaagd 

(N .M. ) 

— De s teden en d o r p e n van de 
W e s t h o e k . U i t g e g e v e n door 
S a m e n l e v i n g s o p b o u w Veurne -
D i k s m u i d e i .s .m. R ISO West -
V l a a n d e r e n , 244 b iz . , 4 0 0 fr. -i-
70 fr. v e r z e n d i n g s k o s t e n . De 
at las kan beste ld w o r d e n bij 
R ISO W e s t - V l a a n d e r e n , leper-
s t e e n w e g 56 te 9 1 7 8 D iksmui 
d e . 

WEST-VL. 
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17 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namensiraat 7, om 19u 30 Reporta
ge over Vlaamse bejaardentehuizen 
Org Welzijnszorg W VI 
20 IZEGEM: Sint-Niklaasfeest 
Org FVV-lzegem 

21 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stad
huis, 15u videovertoning van het 
stuk ,,We gaan naar Bemdorm" 
(Overwinders in Eendrachtiqheydt) 
Org VVVG-lzegem 

22 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Een the
rapie volgens om uit de problemen te 
geraken Org Welzijnszorg W VI 

23 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 Wie volgt 
een therapie en wal zijn de verwach
t i n g e n ' O r g Welzijnszorg W VI 

24 IZEGEM: Bar auditorium om 
20u Pieter Van Doren (De Stan
daard) over,,Wetenschap en Hersen-
vlucht" Org VSVK-lzegem 

24 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Kan je na 
een psychotherapie nog met een 
schone lei b e g i n n e n ' O r g Welzijns
zorg W VI 

25 ZEDELGEM: vu- leden en -s im-
patisantenfeest In het centrum Sint-
Elooi Met doorlopend kaas- en wijn 
Rede door eregast minister Johan 
Sauwens Volksmuziek Deelname
prijs 300 fr p p Inschrijven bij be
stuursleden 

25 BRUGGE: Dankfeest voor de 
VU-kandidaten, -medewerkers en -
leden Doorlopende kaas- en wijn-
avond Vanaf 20u Muzikale animatie 
In 't Leitje te Assebroek Inschrijving 
aan 100 fr voor kandidaten en 400 fr 
voor anderen bij sekretans Boude-
wijn Van Vlaanderen Moerkerke
steenweg 515 (35 21 92) 

DECEMBER 

17 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal 
t V V VU-Koekelare Vanaf 20u in 
zaal Amfora Ringlaan Disco Peter 
Van Laer W K 100 fr (bij bestuursle
den) kassa 120 fr 

Pleidooi voor seniorenraden 

Westvlaamse 
gouwdag van het VVVG 

Eind ok tober hield het V V V G - W e s t - V l a a n d e r e n , in het du izendja 
r ige Le f f inge , d e e l g e m e e n t e van de g e m e e n t e M i d d e l k e r k e , zi jn 
G o u w d a g . Lef f inge , als k le inste a fde l ing van V V V G W e s t - V l a a n d e 
ren , w a s de organisator van d e z e g o u w d a g . Men had veel volk 
v e r w a c h t . Maar een vol le kerk en d a n met bi jna 4 0 0 d i s g e n o t e n 
aan ta fe l , w a s zeker van , ,het g o e d e t e v e e l " ! . Alle W e s t v l a a m s e 
a fde l ingen w a r e n a a n w e z i g . 

Om de Blauwvoeten met wakker 
te maken was het besluit genomen 

Vliegt de Blauwvoet' met te zingen 
Maar toch waren zij op post de 
,,Blauwvoeters" en stormen dat het 
deed Voor de kerk wapperde onze 
Vlaamse Leeuw en stond aan de 
kerksteiger geschreven Leffinge-
1000 heet u welkom" 

Geuzen 

Zoals afgesproken geen klokken
gelui en toch liep de Katedraal van 
het Noorden vol Voor de eerste maal 
in de duizendjarige geschiedenis van 
Leffinge een Oecumenische dienst 
Een laatkomer-kenner zei verrast 

Wat hoor ik geuzenliederen in een 
katolieke k e r k ' Ja indien dit in 1830 
zou gebeurd zijn hadden wij mis
schien de Belgische staat met ge
kend Maar dan had ook ons VVVG 
West-Vlaanderen geen voorbeeld 
van pluralisme kunnen geven name
lijk een kleine minderheid verdraag
zaam erkennen ' 

Ook Des winters als het regent ' 
stond met op het programma Maar 't 
regende dat het goot Door de lange 
dienst geraakten wij in ti jdnood, en 
onze wandelweg was een sloot, dus 
in stormloop naar Bloemendal Par
king en Onthaal werden overrompeld 
Doch met een beetje vertraging vond 
ieder zijn plaats en een glaasje en 
het feest kon beginnen 

Seniorenraden 

De Leffingse afdelingsvoorzitter en 
tevens Gouwsekretaris verwelkomde 

zijn gasten in het bijzonder dhr ea
sier Inspekteur bij de Provinciale 
Dienst voor Kuituur, burgemeester 
schepenen en gemeenteraadsleden 
van Middelkerke voorzitter N Ouin-
tens, sekretaresse mr Cools en haar 
medewerksters en alle VVVG-leden 
Daarna gaf hij het woord aan burge
meester-volksvertegenwoordiger J 
Desseyn, die in een voortreffelijk be
toog de taak van een goed gemeente
bestuur schetste tegenover de talrij
ke oud-en jong gepensioneerden Hij 
benadrukte dat men thans vroeger 
met pensioen gaat en voor de oud-
gepensioneerden de levensverwach
tingen langer duren Huidige gepen
sioneerdengeneratie kan nog voor 
zichzelf zorgen Maar daarvoor is sa
menwerking noodzakelijk tussen ge
meente en OCMW-bestuur en de ge
pensioneerden Dat kan zijns inziens 
best langs goed gestruktureerde se
niorenraden 

De Gouwsekretaris bedankte de 
burgemeester en beloofde dat het 
VVVG in 1989 werk zal maken van de 
seniorenraden Toen schoof iedereen 
de voeten onder de tafel en zorgde 
Bloemendal voor een verzorgd en 
voortreffelijk middagmaal 

Wie interesse mocht hebben voor 
de plaatselijke VVVG-werking kan 
kontakt opnemen met de Westvlaam
se afdelingssekretarialen 

8245 Gistel 
27 91 26 
8400 Oostende, 
144b, 059/80 46 67 

Dorpsstraat 7, 059/ 

Gelijkheidsstraal 

8432 Leffinge, Dorpsstraat 88 059/ 
30 22 64 
8433 Middelkerke Parijsstraat 18/52, 
059/30 37 77 
8458 Oostduinkerke, Nieuwe Yde-
laan 9 059/51 75 45 
8460 Koksijde, Houtsagerlaan 26, 
058/51 64 28 
8480 Veurne lepersesteenweg 4 1 , 
058/31 16 83 
8992 Alveringem, Izenbergestraat 78, 
058/29/94 29 

BROUWERIJ 

M00RT6AT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 
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Heeft stad saneerder nodig? 

Aalst heeft nog 144 miljoen boni 
A A L S T — O p het eers te gez icht is e e n boni van 144 mi l joen op 

de begro t ing een gerustste l l ing voor de b e s t u u r d e r s van e e n 
g e m e e n t e . W a n n e e r er zoa ls in Aalst het jaar voord ien echter nog 
ru im 3 8 5 mi l joen in d e kas w a s , besef t i e d e r e e n dat er op é é n jaar 
e e n put g e m a a k t w e r d van 241 mi l joen . 

Als het zo voortgaat, aldus Jan 
Caudron op de jongste gemeente
raad, waar een begrotingswijziging 
ter sprake kwam, zit Aalst over twee 
jaar weer in de financieel-budgettaire 
problemen Daar is volgens hem 
maar een remedie tegen het tekort 
van het eigen dienstjaar moet dras
tisch verminderen, zonder verwaarlo

zing van de dienst aan de bevolking 
en zonder verhoging van de belastin
gen 

HIJ had voordien al aangeklaagd 
dat de stad twee miljoen extra bijpas
te als werkingstoelage voor het 
OCMW en nog eens 7,5 miljoen voor 
het ziekenhuis Met dergelijke trans
fers kan men alle rekeningen doen 

kloppen, aldus Caudron, zelfs deze 
van 88, die wettelijk moet sluiten 
zonder tekort 

Willy Van Mossevelde pikte ook in 
op de begrotingswijziging en stelde 
dat er dit jaar helemaal niet werd 
bespaard Hij verwachtte onder het 
nieuwe bestuur een massale stijging 
van de belastingen en was van me
ning dat Aalst een saneerder nodig 
had zoals Ghijselinck, Gandois of Ta-
pie, zelfs drie mannen van dat slag 
tegelijk 

Voor de rest verliep de Aalsterse 

gemeenteraad eens heel vlot, zelfs 
Danny Denayer, anders om geen tus
senkomst verlegen, hield zich nu ge
deisd Bij de bespreking van de pro
blemen rond de geluidsapparatuur in 
De Werf, stelde hij radikaal voor de 
huidige apparatuur, die nog officieel 
moet worden geleverd, gewoon af te 
wijzen In verband met een bouwver
gunning aan de Kluisdreef, was hij 
van mening dat hier met aan alle 
bindende voorwaarden werd voldaan, 
maar volgens de schepen van Open
bare Werken was dat wel het geval en 
daarmee was het debat gesloten 

Nieuwe scliepen 
te Zottegem 

Sinds 12 september heeft Andre 
Geens (minister van Ontwikkelings
samenwerking) zijn mandaat van 
schepen van Financien en Personeel 
overgedragen aan Ghislain Diepen-
daele 

»V^ **#, 

De nieuwe schepen is gemeente
raadslid van Zottegem sinds 1983 HIJ 
houdt zijn zitdag op vrijdag van 18 tot 
19u 

Tevens is hij te bereiken Nijver
heidsstraat 12, tel 091/60 70 31 (Re-
kendienst) en (prive) 091/60 13 37 

Tentoonstelling 
in IVIerelbeke 

Vlanajo organiseert i s m Land van 
Rode de tentoonstelling , ,Armoede" 
van Piel Van Den Bossche Deze 
tentoonstelling loopt van 16 tot 30 
november, in de lokalen van VZ Land 
van Rode, Poelstraat 40 te Merelbeke 
en IS te bezichten tijdens de openin-
gensuren van de mutualiteit 

Dezelfde tentoonstelling was tij
dens de eerste helft van november te 
gast in het Verbond van Neutrale 
Mutualiteiten te Gent, m een organi 
satie van Vlanajo i s m Flandria 
Gent 

IVlilitie-info 
te Deerlijk 

Uit herhaalde kontakten is geble
ken dat nog heel wat toekomstige 
soldaten de militiewetgeving onvol
doende begrijpen en dan ook de ver
keerde beslissingen nemen Vaak 
vernemen ze dan maar de juiste 
waarheid wanneer het te laat is 

Daaraan willen wij ook dit jaar ver
helpen door het organiseren van een 
voorlichtingsvergadering voor alle 
soldaten van de klasse '89 en '90 

Deze jaarlijkse vergadering die vrij 
en kosteloos toegankelijks is voor 
iedereen gaat door op zondag 27 
november 1988 in het Gaverkasteel, 
Vercruysse de Solartstraat op het 
Gaverdomein om 9u 45 stipt 

Deze voorlichtingsvergadering 
wordt ingericht door de VU-afdeling 
Deerlijk en volgende sprekers zullen 
u wegwijs maken doorheen alle pro
blemen in verband met uw leger
dienst Michel Capoen, senator, 
spreekt over oproepingen, vrijstellin
gen, ontheffingen, uitstel, kostwinner
schap, broederdienst enz G Vanden 
Bussche, adjudant Landmacht, 
spreekt over het leger in het alge
meen, reserve-officier, beroepsvrijwil-
liger, enz Zijn uiteenzetting wordt 
geïllustreerd door een filmmontage 

Jet Piepers, gemeenteraadslid Kuur-
ne, spreekt over sociale wetgeving 
werkopzegging, ziekenfonds rechten 
en plichten van de miliciens Robert 
üeconinck, gemeente-ambtenaar 
van Waregem, heeft 35 jaar ervaring 
op het vlak van militie Hij spreekt 
over het invullen van allerhande pa
pieren die met een oproeping ge
paard gaan 

Er IS ruimschoots gelegenheid om 
met deze mensen te praten Breng 
ook uw verloofde en/of ouders mee 
Het gaat hen ook aani 

Te Gent 
Debat TAK-VU 

Op vrijdag 25 november a s vindt 
er voor de eerste maal een groot 
debat plaats tussen het Taal Aktie 
Komitee en de Volksunie 

Op het programma staat verder de 
spektakulaire Voer-film Voor de 
Volksunie spreken voorzitter Jaak 
Gabriels en ere-senator Van Oote-
ghem, voor het TAK de heren E 
Crommelynck en D Muyiaert 

Dit groot debat vindt plaats in de 
gebouwen van de VAB-VTB Padden-
hoek te Gent om 20u 30 Inkom gra
tis 

Politieke Raad 
Kruibeke 

In Kruibeke wordt zoals bekend 
Antoine Denert burgemeester Luc 
Verbist, Kris Claessens, Anny Corte-
beek, Andre Hauman en Mimi Wuyts 
worden schepen, en Alfons Claes 
OCMW-voorzitter 

Aangezien het Kollege van Burge
meester en Schepenen werkt op ba
sis van kollegialiteit, laat de Politieke 
Raad de bevoegdheidsverdeling over 
aan het Kollege zelf 

Enkel Luc Verbist werd vanuit de 
Politieke Raad voorgedragen als eer
ste schepen 

OOST-VL 
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18 GENT-SINT-PIETERS: Politiek 
diner, om 20 u m de Salons Carlos 
Quinto Gastspreker is minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Andre 
Geens Org VU-Gent-St Pieters 

19 ERPE-MERE : 23e Joeldansfeest 
in zaal Perfa, Stationsplein te Burst 
Fusiebal van de verkozenen en kandi
daten met het P D S Kombo-orkest 
Deuren 20u 30 Inkom 100 fr Org 
VU-Erpe-Mere 

19 EVERGEM-BELZELE: Gezellig 
samensijn ter gelegenheid van 5-jarig 
bestaan In zaal Lescrauwaet Aperi
tief om 19u Iedereen welkom Prijs 
p p 100 fr Inschrijven voor 13 no
vember bij FVV-bestuur 

25 SINT-AMANDSBERG: Debat 
tussen TAK en VU Sprekers J Ga
briels en O Van Ooteghem (VU), E 
Crommelinck en D Muyiaert (TAK) 
Om 20u 30 m VAB-VTB, Padden-
hoek Org VUJO St Amandsberg 

26 MERELBEKE: VU-eetfeshjn in 
zaal Sint-Pietersknng tussen 19 en 21 
uur Kaarten (350 f r ) verkrijgbaar bij 
bestuursleden of tel 091/3168 45 
(voor 23/11) Vanaf 21 uur VU-bal 
met De Bartels Toegang 100 fr vvk 
en 120 fr aan inkom 

26 WIEZE : 11e Jaarlijks Bal in zaal 
Wiezehof, Schroverstraat Aanvang 
21 u Gratis tombola Org VU-Lebbe-
ke Denderbelle en Wieze 

28 LEBBEKE Atdelingsbal Wiele-
bel leke", Wiezenhof Vanaf 2 0 Ü In
kom 100 fr , vvk 80 fr Org VU-
Lebbeke 

30 MERELBEKE: Van 16 tot 30 no
vember tentoonstelling , .Armoede" 
van Piet Van Den Bossche, in VZ 
Land van Rode Poelstraat 40 te Me
relbeke Open tijdens kantooruren 
mutualiteit Org Vlanajo i s m Land 
van Rode Merelbeke 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenst raa t 8 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n T e l . 0 3 / 2 3 6 . 4 5 . 3 1 

Open van 10 tot 19u. Maandag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guldo NUYTTENS 
Longtlnstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
3 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

typo -• offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettiiigformulieren 
boekdruk - direct mail 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer • 
053/80.10.09 

FRANSSENS OPTIEK; 
Si lhoue t te 
Marw/itz 
Rodens tock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel . 03-321 08 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaessen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 

a l g e m e n e decorat iev i /erken 
sch i l de ren — b e h a n g e n 
v l o e r b e k l e d i n g e n — parke t 
l ouve rd rape — luxaf lex — . 

DEVRIESE 
woonvertiditing 

baron ruzcttelaan "8 
8320 brutgt 4 

'- baan brugge oostkamp 
^^ 050 35-4 04 >' 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onden«erp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

ESOX -
STAN PHILIPS 
P a n o r a m a 36 
1 8 1 0 W E M M E L 
T e l . 0 2 / 4 6 0 . 6 8 . 9 3 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel . 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
P V B A 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21 36 36 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

Vraag 
inlichtingen: 

02/219.49.30 
(redaktie) 

Of 
02/380.04.78 

(Karel Severs) 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

03/888.69.35 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

A l g e m e n e f i o u t - e n p la ten f i ande l 
Schave r i j 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
Borsbeek (03/321.76.86. 
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De redaktie ontvangt graag brieven 
voor de lezersrubriek. Naamloze bne-
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 niet noodzakelijk deze van 

De redaktie 

VERKIEZINGEN 

De verkiezingsnederlaag van de 
VU mag geen reden zijn om zich over 
te geven aan zelfbeklag, maar een 
aansporing om het bij een volgende 
gelegenheid beter te doen Hoewel 
het ,,slechts" om gemeenteraadsver
kiezingen ging, heeft het imago van 
de parti] op 9 oktober toch een fikse 
knauw gekregen Het is dan ook van 
levensbelan dat hieraan terdege 
wordt gesleuteld tegen de volgende 
stembusslag Ik heb wat dat betreft 
het volste vertrouwen in de mensen 
die van ons een nationaal of regionaal 
mandaat hebben gekregen, daarover 
maken we ons dus verder geen zor
gen 

Met het oog op de volgende ge
meenteraadsverkiezingen dringt een 
diepgaande bezinning zich echter op 
Lezer E Vermeire (WIJ nr 42) legt 
alvast de vinger op een zere plek 
waar hij waarschuwt voor zwakke fi
guren in de plaatselijke besturen 
Middelmatige bestuursprestaties zijn 
echter niet de enige reden voor stem
menverlies In dit beperkte kader kun
nen we ons geen detailleerde analyse 
veroorloven, maar het moet mij toch 
van het hart dat de partij op plaatsen 

waar zij geen eigen lijst op de been 
kon brengen een bijzonder zwakke 
aanwezigheidspolitiek heeft gevoerd 
Het trieste voorbeeld van mijn eigen 
gemeente, Glabbeek, is daarbij 
exemplarisch te noemen 

Als de VU haar kiezerspotentieel 
wil uitbreiden is het van levensbelang 
dat ook op plaatselijk vlak terdege 
aan de basis wordt getimmerd, en 
met alleen daar waar de partij over 
een eigen goed gestoffeerde lijst kan 
beschikken Er zou m a w veel meer 
energie moeten worden besteed aan 
de afdelingen die blijkbaar moeilijk uit 
de startblokken komen Het is essen
tieel dat deze afdelingen als Vlaams-
nationale groepenng intensief naar 
buiten treden, ook — en vooral — 
buiten de verkiezingsperiodes Uiter
aard kunnen juist deze zwakke broer-
(je daarbij de steun van de overkoe
pelende organen — en van hun ster
kere broers — best gebruiken 

Tenslotte zou men bij het belijden 
van het hoger geciteerde credo moe
ten bedenken dat , slecht bekend" 
niet enkel , matig bemind ' maar ook 
,totaal genegeerd en weggehoond' 

kan betekenen Op plaatsen waar 
men nog mets te bieden heeft kan 
men in verkiezingstijd beter op de 
vlakte blijven tot men het aanbod 

enigszins op peil heeft gebracht Als 
we ons willen laten kennen, moeten 
we dat doen van onze beste — t w 
onze eigen — kant Ook wat dit be
treft moeten wij bewijzen dat wat we 
zelf doen ook werkelijk beter gedaan 
IS Als we daarbij de hulp menen 
nodig te hebben van mensen buiten 
de partij, moeten we ons m degelijk 
gezelschap begeven, en ons met la
ten belachelijk maken als aanhangsel 
bij de eerste de beste groep gefrus
treerde malkontenten 

Wim Verjans, Glabbeek 
(ingekort) 

WERELDVREEMD 

Ik las met belangstelling het editori-
aal ,De negentiger jaren tegemoet" 
(WIJ 3 nov j I ) Vreemd toch hoe uw 
redakteur het klaarspeelt m het jaar 
voor de Europese verkiezingen, en op 
het moment dat iedereen de mond vol 
heeft van 1992 met geen woord over 
Europa te reppen 

Hallucinant, deze weredivreemde 
bl indheid' ' 

Herman Verhei rs t raeten, Brussel 

GESTOORD 

BIJ een eerste vluchtige blik op de 
achterzijde van WIJ van 3 nov j I 
verbaasde het mij een foto van Annet
te Geirnaert terug te vinden 

De redaktie van WIJ mag terecht 
(en daar kan ik zelfs volledig achter
staan) een artikel wijden aan het eer
ste Vlaamse kwaliteitskongres Hier
mee heb ik geen enkel probleem 

Wat mij wel stoorde was het ruim
schoots in het daglicht zetten van A 
Geirnaert bij de illustratie van dit 
artikel 

Ik dat dat Wij — Vlaams Nationaal 
Weekblad nog altijd een partijblad 
was voor en van Volksumeleden 

A Geirnaert was bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen kandi
daat op de CVP-lijst van Groot-Ant-
werpen en werd voor de CVP aange
duid als eerste opvolger in de ge
meenteraad 

Zonder enggeestig te zijn kan ik me 
met inbeelden datiemand van onze 
VU-fraktie zo vlak na de verkiezingen 
in het CVP-weekblad , ,Zeg" met een 
foto bij een artikel zou gepubliceerd 
worden 

Ik denk dat de Volksunie het in 
Groot Antwerpen meer dan ooit met 
gemakkelijk zal hebben en dan vond 
ik het misschien wel het moment van 
vanuit uw redaktie iemand te kiezn uit 
onze eigen Volksnationale strekking 
in plaats van iemand uit de CVP-
middens bij de illustratie van dit goe
de artikel 

Clara Govaart , Merksem 

BRUSSEL 

Minister Valkeniers heeft de kans 
gekregen om zich in te zetten voor de 
toekomst der Brusselse Vlamingen 
Tegen hem hebben P W en zelfs het 
Davidsfonds een offensief ingezet 
Het verzet van de liberalen komt 
meestal met ernstig over Zij waren op 
hun vurigst in de 19de eeuw, toen zij 
oordeelden dat het stemmenwinst 
kon opleveren 

De jongste tien jaar hebben we 
gezien hoe de PVV bv in de zaak 
Voeren mets anders deed dan de kat 
uit de boom kijken en zelf buiten 
schot blijven 

Met het Davidsfonds zit de zaak 
enigszins anders Daar heeft men 
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Affligem 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011/43 20 51 
Hulste, Brugse slwg 1 • 056/71 15 36 
Kontich. Kon Aslndlaan 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 

Torfiout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 'I val, Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen i 
een stukje ongerepte natuur i 
Specialiteiten: 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel . 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE - RES1AURA^^T- FRnULW 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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 

^S^^^ ee'^'"" R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Herberg Viking 
Sinds 15 jaar Vlaams-natio
naal trefpunt in het hartje 
van Brussel. 

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

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
j » ^ 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 

geen politieke bijbedoelingen Da-
vidsfondsers zijn belangrijke Vlaams
bewuste mensen Die beseffen na
tuurlijk wel dat in 1970 grondwettelijk 
werd vastgelegd, met de hulp van de 
PVV buiten de regering, dat Brussel 
een derde gewest was, hoe men het 
dan ook zou hebben genoemd 

Wat de twee gemeenschappen 
(Nederlands- en Franstalige) betreft, 
die behoren volledig tot Vlaanderen 
of Wallonië Een grotere veiligheid 
kon er voor de Vlamingen in Brussel 
nooit gevonden worden Wat echter 
de met-persoonsgebonden behoeften 
van Brussel betreft, is het duidelijk 
dat ze met konden bevredigd worden 
vanuit Vlaanderen of Wallonië 

Als dit onderscheid tussen al dan 
met persoonsgebonden behoeften 
duidelijk wordt geregeld, dan zal Val
keniers zijn werk goed hebben ge
daan Het zal van hem veel tijd en 
werk vragen Een blijvend gesprek 
met Davidsfonds en het hele overleg-
centrum zal zeer nuttig blijven 

Het gewauwel van de liberale groe
pen kan hij gerust opzij leggen, behal
ve als het uitgaat van een oprechte en 
met-politieke zorg Op dit vlak is het 
wel jammer dat de vroeger eerder 
neutrale krant als Het Laatste Nieuws 
zich nu met meer beperkt tot de 
zaken, die zijn lezers van dat blad 
verwachten Ze willen het daar soms 
veel blauwer schilderen dan in De 
Nieuwe Gazet 

Brussel kent natuurlijk en nog veel 
erger dan Antwerpen de problemen 
rond de migranten De franstaligen 
hebben er nog meer last mee dan de 
Vlamingen Als de Vlaamse scholen 
nu met liefde bezocht worden door 
kinderen uit taalgemengde en zelfs 
uit Waalse gezinnen dan weet ons 
Brussels onderwijzend personeel wel 
waarom 

Een goede regeling voor Brussel 
kan tenslotte alleen gevonden wor
den als de macht van de ten gronde 
franskiljonse gemeente bestaan 
wordt uitgehold en zo volledig moge
lijk wordt toevertrouwd aan het over
koepelend bestuur voor het volledige 
grondgebied 

Het zou zelfs veel geld doen bespa
ren want de 19 spuiten, waarmee in 
Brussel geld wordt verkwist, moeten 
dringend worden gesloten Het sta
kend politiepersoneel zou er wel bij 
varen 

J.E. Tor fs , Oostende 
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P V B.A. Bierhandel Hellinckx 
Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel . 582.10.93 
H 
HBttRHANDELW 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

Wij bestellen ten huize 
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Hilde Smets en Lieve Jolie over het fenomeen van de zelfhulpgroepen: 

„ De macht 
om elkaar te helpen" 

Het was in vroegere samenlevingen vanzelfsprel<end dat "naasten" ell<aar 
hielpen, burenhulp maakte deel uit van het goede buurschap. De sterke 
vooruitgang van de verzorgingsstaat, de anonimiteit die steeds groter werd, het 
naast mekaar leven en niet meer samen- leven zorgden er voor dat de spontane 
burenhulp een zeldzame kwaliteit werd. 

De buurt, ooit een stevige gemeenschap, die als het moest ook zichzelf kon 
behelpen, is een los verband van mensen geworden die vaak nog alleen in hun 
straat een "standplaats" hebben. Alle kommer werd toevertrouwd aan de 
technologie van de geneeskunde, van de industrie en van de officiële dienstver
lening. Maar deze hoge verwachtingen werden niet ingelost, mensen bleven met 
heel wat problemen van emotionele aard zitten en voelden zich meer dan ooit 
geïsoleerd... 

A LS vanzelf ontstonden de 
zelfhulpgroepen en kwa
men de gegroeide leemte 

invullen, zo massaal zelfs dat 
men van een fenomeen mag 
spreken. 

Met twee dames, de ene pro
fessioneel met het fenomeen be
gaan, de andere werkend aan de 
basis, gingen wij praten over ont
staan en leven van de zelfhulp
groepen in Vlaanderen. 

De rand 
(Vlet de maatschappelijke as

sistente Hilde Smets, medewerk
ster aan Trefpunt Zelfhulp, het 
informatie-, dokumentatie- en be
geleidingscentrum voor 
zelfhulpgroepen verbonden met 
het sociologisch onderzoeksinsti
tuut van de KUL. 

En met Lieve Jolie, sedert be
gin 1970 betrokken bij de echt-
scheidingsproblematiek en de 
zelfhulpgroepen in het Gentse. 

Haar verhaal over het ontstaan 
van de zelfhulpgroep De Rand is 
wellicht een voorbeeld hoe een 
doorsnee zelfhulpgroep in die tijd 
het licht zag. 

L.Jolie: ,,Sinds begin 1970 
ben ik uit persoonlijke ervaring 
betrokken bij de echtscheidings-
problematiek en kwam ik op het 
spoor van een groep in Antwer
pen die deze zaken ter harte 
nam. Zoals dat in die periode 
scherp lag ging het vooral om 
gescheiden katolieken die toen 
niet mochten hertrouwen. Wij zijn 
dan met een gelijkaardige groep 
gestart in Gent, maar met de 
bedoeling de problematiek open 
te trekken naar alle sociale en 
individuele problemen. 

Onze vroegste werking be
stond vooral uit aktie i.v.m. de 
echtscheidingswetgeving maar 
stilaan vonden wij dat de aktie uit 
de mode viel. Wij kregen ook 
haast geen ruggesteun meer en 
gingen op zoek naar andere mid
delen. Zo hoorden wij voor het 
eerst van zelfhulp spreken. En 

Studiedag 
Samenwerking tussen zelf

hulpgroepen en professionele 
hulpverleners, is het onderwerp 
van een studiedag op zaterdag 
19 november 1988 in het UZ 
Gasthuisberg, Auditorium GA-
3,Herenstraat 49 te 3030 Hever-
lee 

Begin om 9u.30 tot 16u.30. 
Deelname in de kosten 400fr, 
met middagmaal 700fr. 

Wie meer info wenst over het 
fenomeen van de zelfhulp
groep: Trefpunt Zelfhulp vzw, 
E.Van Evenstraat 20 te 3000 
Leuven (016/23.65,07). 

dat was wat wij zochten, wij zijn 
ons dan in het Gentse onder de 
naam De Rand gaan profileren. 
Opvang en ontmoeting waren de 
twee vormen van zelfhulp die wij 
boden." 

met name de Anomieme Alkoho-
listen, die zijn zich ook het vlugst 
gaan organiseren en werkten met 
een uitgesproken programma. 
Een beetje later is het fenomeen 
dan naar Europa overgewaaid." 

nologische en gespecialiseerde 
gezondsheidszorg schiep hoge 
verwachtingen die niet helemaal 
ingelost werden. De verzorging 
speelt zich te veel op het louter 
medisch- technische vlak af 
waardoor de psicho- sociale as-
pekten vaak verwaarloosd wor
den. " 

WIJ: Waarom gaat iemand 
naar een zelfhulpgroep? 

L.Jolie: ,,Men komt naar een 
zelfhulpgroep om zichzelf te red
den, dat is niet alleen goedkoop 
maar men kan ook instaan voor 
zichzelf. Bij een dokter b.v. krijgt 
men een aanbeveling voor een 
specialist, men kan zijn eigen 
dossier niet eens inkijken. Het
zelfde geldt voor een advokaat, 
die hanteert een taal die de leek 
niet verstaat. Men gaat dus ook 
uit een soort onvrede naar een 
zelfhulpgroep." 

Hilde Smets en Lieve Jolie: „Een zelfhulpgroep is een passage, geen parkingl" (foto Dann) 

WIJ: Is zelfhulp een begrip 
dat eigen is aan de voorbije 
10,15 jaar of iets dat altijd heeft 
bestaan? 

H.Smets: „Het is vooral sinds 
het einde van de jaren zeventig 
dat de belangstelling is gegroeid, 
maar zelfhulp heeft altijd bestaan 
als de spontaan levende buren
hulp van vroeger. Maar sinds de 
media er aandacht zijn gaan aan 
besteden raakte het fenomeen 
beter gekend bij de publieke opi
nie. Zelfhulpgroepen kwamen 
b. V. in het radio-programma Ser
vice Telefoon, in tijdschriften 
werd er over geschreven, de TV 
wijdde er programma's aan. Eind 
van de jaren zeventig heeft minis
ter Steyaert dan aan de afdeling 
Sociologie van de KUL opdracht 
gegeven onderzoek uit te voeren 
naar de zelfhulpgroepen. Er werd 
verzocht te antwoorden op de 
vraag ,, Wat is zelfhulp nu eigen
lijk?" Een inventaris van de be
staande groepen werd opgesteld 
en er werd gepeild naar het be
leid in het buitenland. 

Zo een inventaris was niet ge
makkelijk, heel wat groepen kwa
men wel bij mekaar maar droe
gen nog niet de naam van zelf
hulpgroep ." 

WIJ:ls er een reden waarom 
precies die groepen sinds eind 
'70 vorm kregen? 

H.Smets: „In de VSA zijn de 
eerste zelhulpgroepen ontstaan, 

Mondiger 
WIJ: Waar zijn de groepen bij 

ons ontstaan? 
L.Jolie: ,,De eerste groepen 

zijn ontstaan in de steden omdat 
de anonimiteit van de stad de 
ontwikkeling heeft bespoedigt. 
De mensen kunnen er minder op 
burenhulp of vrienden rekenen 
en zijn aangewezen op de geïn
stitutionaliseerde dienstverlening 
die vaak onbevredigend is en 
bovendien veel kost." 

WIJ: Heeft het ontstaan iets 
te maken met de veranderende 
samenleving? 

H.Smets: ,,De opkomst van 
zelfhulpgroepen heeft te maken 
met ontwikkelingen in een maat
schappij waarin een aantal steun-
verlenende sistemen uit mekaar 
vallen. 

Het geloof, waaraan mensen 
vroeger een houvast hadden, is 
weggevallen en er is geen alter
natief is de plaats gekomen. Ver
der is er het verdwijnen van het 
grootgezin, zodat mensen meer 
in een geïsoleerde situatie te
recht kwamen. Het heeft ook te 
maken met de bredere emanci
patiebeweging waarbij mensen 
mondiger worden wat betreft hun 
eigen gezondheid of welzijn. 

Verder is er een duidelijke ont
goocheling in de bestaande ver
zorgingsdiensten. De sterk tech-

H.Smets: ,,Komt daarbij dat 
mensen lotgenoten zoeken die 
hetzelfde aan den lijve hebben 
ondervonden. Een geneesheer 
b.v. aanhoort de klacht en kan 
deze wel begrijpen, maar niet 
voelen. Wat ouders van een over
leden kind hebben meegemaakt 
kan je alleen maar begrijpen als 
je zoiets zelf hebt beleefd." 

EHBO 
WIJ: Kunnen lotgenoten 

voor de nodige begeleiding zor
gen? 

H.Smets: ,,Sommige groepen 
hebben daarbij helemaal geen 
problemen, andere wel maar die 
nemen kontakt op met ons; wij 
helpen bij het opstarten en bege
leiden van die groep. Maar het is 
niet onze bedoeling de groep in 
alles te blijven volgen." 

L.Jolie: ,,Onzegroep De Rand 
IS een spontane groep waarin 
een aantal mensen werkt met 
bepaalde vaardigheden: praten 
en luisteren. In vele gevallen is 
luisteren vaak reeds voldoende. 
Mensen die in relatieprolemen 
zitten gaan gemakkelijk naar een 
advokaat. Maar wat doet een ad
vokaat ? Niet luisteren! Men zegt 
iets en voor men het goed beseft 
zit men in een zaak of in een 
procedure waar men het effekt of 

de draagwijdte niet van beseft. 
Het is dus van groot belang vo-
loende te luisteren om een situa
tie te leren kennen. Eens dat 
geweten kan men een aantal sug
gesties doen, een soort Eerste 
Hulp Bij Ongevallen bieden. En 
met die wetenschap kan men dan 
naar een advokaat, die kan dan 
zeggen wat er moet gebeuren. 

Een medisch probleem klaart 
vaak op als men vooraf met lotge
noten heeft gesproken." 

WIJ: Vrezen professionelen 
niet dat zelfhulpgroepen hun 
baan afsnoepen? 

H.Smets: ,,Omdat dat gevaar 
niet denkbeeldig is gaan beide 
groepen rond de tafel zitten. Zo is 
er zondag a.s. te Leuven een 
studiedag met als tema de sa
menwerking tussen zelfhulpgroe
pen en de professionele hulpver
leners. Maar men mag toch niet 
vergeten dat zelfhulpgroepen 
slechts aanvullend willen zijn. 
Aan de beroepshulp wordt een 
dimensie toegevoegd, met name 
het lotgenootschap. Alleen een 
lotgenoot kan zeggen: "Ik weet 
hoe jij je voelt, ik heb het zelf 
meegemaakt." 

Maar het is juist dat de verhou
ding tussen beiden niet altijd ge
makkelijk is. De studiedag van 
zondag wil daarbij helpen." 

Geen park ing 
WIJ: Toch kan het zijn dat 

sommigen brood zien in zelf
hulpgroepen? 

L.Jolie: ,,Dat kan, zo heb ik 
mijn bedenkingen bij sommige 
organsaties die b.v. dansavon
den inrichten voor alleenstaan
den. De vraag is groot met welke 
bedoelingen dergelijke zaken 
worden georganiseerd." 

WIJ: Is een zelfhulpgroep 
niet te veel uithuilen bij me
kaar? 

H.Smets: ,,Het is een vaak 
voorkomende kritiek op de zelf
hulpgroepen dat de leden te veel 
met de eigen problemen bezig 
blijven en dat het groepsverband, 
deze nog meer zou bevestigen. 
Maar de regelmatige ontmoeting 
moet niet per se tot groepsïsole-
ment leiden." 

L.Jolie: ,,Ook in onze groep 
worden wij met dat probleem ge-
konfronteerd, daarom heet het bij 
ons zo: De Rand is een passage, 
geen parking! Regelmatig zijn er 
dus mensen die uit de groep 
verdwijnen." 

WIJ: Voor welke problemen 
doet de zelfhulpgroep beroep 
op het Trefpunt? 

H.Smets: ,,De zelfhulpgroep 
gebruikt de hulpverlener slechts 
indien er nood aan is en in be
perkte mate voor teoretische uit
eenzettingen. De belangrijkste 
aktiviteiten, met name deze waar 
de eigen ervaring met het pro
bleem en de wederzijdse hulp 
belangrijk is, gebeuren zonder 
professionele hulpverleners. 

De nadruk blijft dus liggen op 
de macht van de leden om elkaar 
te helpen." 

(m.v.l.) 
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''̂ ÔNS BU^ 

17 NOVEMBER 1988 


