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De macht van 
de middelen 

Toen in het voorjaar van 1988 de Volksunie geroepen werd om deel uit te 
maliën van de centrale regering diende de formateur op een belangrijke 
vraag te antwoorden. Wil deze regering de uitbreiding van de Vlaamse 
zelfstandigh eid ? 

Toen er positief op deze vraag kon geantwoord worden is de partij mee 
in de boot gegaan. Een stap naar een grotere Vlaamse zelfstandigheid is 
een vooruitgang. Maar de partij hoedde er zich voor niet verblind te 
geraken door deze mogelijkheid want dat onder Martens VIII het 
gedroomde en maksimale federalisme niet zou worden bereikt lag voor de 
hand. De unitaire krachten in dit land spelen verder hoog spel en doen 
alles om een onmiddellijke federalizering te voorkomen. 

Toch bood het verworven akkoord voldoende macht en middelen aan de 
Gemeenschappen en Gewesten om de stap te verantwoorden. 

De overheveling van bevoegdheden die in een eerste faze zou plaatsvin
den betekende een versterking van de Vlaamse federale macht want 
tussen het pakket situeerden zich belangrijke departementen die tot nu 
toe als echt Belgisch werden beschouwd. Die zelfs dienden gezien als de 
steunpilaren van de zogenaamde Belgische eenheid. 

Wij citeren slechts deze: onderwijs, openbare werken en verkeer, de 
vertegenwoordiging in internationale instellingen, het ekonomisch be
leid... 

Sinds Lodewijk de Raedt weten wi) dat de welvaart afhangt van een 
goed onderwijs en een mededinging op de wereldmarkt. 

Deze duidelijke stap naar meer Vlaamse zelfstandigheid kon de VU 
slechts op op een voorwaarde aanvaarden: een eerlijke financiering. 
Daartoe diende liefst 40% van de totale rijksmiddelenbegroting overgehe
veld. 

Belangrijk en noodzakelijk omdat een doorgedreven hervorming van 
deze staat niet mogelijk is zonder een ernstige financiële onderbouw. 
Tevens diende een regeling bekomen om He ingebakken kwalijke Belgi
sche verdelingsmekanismen ongedaan te maken. De staatshervorming 
van 1980 was er namelijk niet in geslaagd aan deze onrechtvaardige 
middelenverdeling tussen de twee gemeenschappen een einde te stellen. 

Vanaf 1980 groeide het voor Vlaanderen nefaste financieringssisteem 
nog schandaliger aan, de nu luidschreeuwende liberale excellenties 
zouden beter in eigen boezem kijken. Bij de regeringsonderhandelingen 
van dit voorjaar legde de VU terecht de nadruk op de macht en de 
middelen. 

Tijdens de voorbije zomermaanden werd dan de overdracht van de 
bevoegdheden geregeld. Nu, acht maanden na de installatie van deze 
regering, is de financiering van deze macht aan bod. 

Toegegeven dat deze hele operatie geen eenvoudige klus is, de glashel
dere oplossing voor het Belgisch probleem waarmee generaties Vlamin
gen zijn opgegroeid heeft plaatsgeruimd voor ingewikkelde berekenin
gen, tabellen, schema's, simulaties. 

Partijen, studiediensten, werk- en aktiegroepen goochelen met nota's en 
spreken al naar gelang hun bedoelingen mekaar tegen, overtroeven 
mekaar of menen het beter te weten. De verwarring wordt in de hand 
gewerkt. Het is dan ook terecht dat het VU- partijbestuur besloten heeft de 
juiste cijfers kenbaar te maken en de voor- en de nadelen op een rijtje te 
zetten. 

Ook deze week probeert dit weekblad aan de hand van een werkstuk 
van de Vlaams- nationale Studiedienst de lezer een duidelijk en waar 
beeld op te hangen van de financiering. 

Voor de Volksunie is de enige ware weg deze van de blote cijfers. Om 
aldus de krachtlijnen die zij tijdens de regeringsonderhandelingen had 
gesteld: een rechtvaardige verdeling van de middelen, de eigen financiële 
verantwoordelijkheid en de fiskale autonomie van Gewesten en Gemeen
schappen een onderbouw mee te geven 

Heel deze operatie speelt zich thans af tegen een achtergrond van 
toenemende sociale onrust bij het openbaar ambt. Werkonderbrekingen 
en betogingen mogen op enige simpatie van de bevolking rekenen ook al 
gaat het om een dienstverlening die kort bij het publiek staat: politie, 
brandweer, doeane, OCMW- ziekenhuisverplegers... 

Deze dienstverlenende sektor betaalt thans zwaar voor de harde 
inleveringsoperaties van de voorbije jaren waarop vooral de liberale 
regeringspartners hun stempel hadden gedrukt. 

Voor deze getroffen sektor biedt de fiskale her\'orming een eerste 
uitweg: zij zal vooral het openbaar ambt ten goede komen door de 
veralgemening van de forfaitaire bedrijfslast, de dekumul en de splitting 
van de personenbelasting. 

Daarnaast is het aangewezen dat de regering zich bezint over het 
gerechtvaardigde ongenoegen van haar eigen personeel. Als daarvoor 
besparingen in andere sektoren nodig zijn dan moet zij die treffen. 
Hetzelfde geldt voor de steden en gemeenten. Een ontevreden diensten-
sektor kan het leven van een hele gemeenschap zwaar beproeven en op de 
helling zetten en dat moet vermeden worden. Een geherwaardeerde 
dienstensektor zal dan wellicht op haar beurt meer motieven vinden voor 
een efficiëntere dienstverlening aan de bevolking. 

Het Vlaanderen van morgen moet en kan ook hier beter zijn! 

Im.v.l.) 

Hoe gezond wordt 
de ziek(t)e-verzekering? 

Van de groots opgezette ,,Ronde Tafel" over de 
ziekteverzekering wordt veel verwacht. Terecht, 
want de eksplosieve kostenstijging en de nagenoeg 
onkontroleerbaarheid van het stelsel vereisen een 
dringend ingrijpen. Maar is optimisme hier wel gebo
den? 

VOORAL de jongste jaren is 
de ziekteverzekering uit
gegroeid tot één van de 

belangrijkste uitdagingen van 
ons politiek bestel Citeren we 
slechts de bijna onbetaalbaar
heid ervan, de eksalerende kon-
troverse tussen ziekenfondsen 
en artsensindikaten, het onder
zoek van het Hoog Komitee van 
Toezicht, de audit Andersen over 
de ziekenfondsen, de schan
daalsfeer rond de klinische biolo
gie enz 

Het regeerakkoord mocht aan 
deze uitdaging geenszins voorbij
gaan 

Ronde Tafel 
Een grondige hervorming van 

het stelsel werd dan ook m het 
vooruitzicht gesteld, voor te be
reiden op een ,,Ronde Tafel" 
Zover zijn we vandaag 

In een eerste fase mikt de mi
nister van Sociale Zaken, de 

Waalse socialist Busquin, op een 
nieuwe organieke wet op de ziek
teverzekering, een hervorming 
van de Orde van Geneesheren 
en van de mutualiteiten In een 
tweede fase moeten dan nieuwe 
wegen voor ons gezondheidsbe
leid uitgetekend worden 

Ten gronde stelde senator Wal
ter Peelers hierbij de vraag, of 
met de omgekeerde weg bewan
deld wordt Moet met vooreerst 
een toekomstvisie ontwikkeld, al
vorens aangepaste strukturen op 
papier worden gezet "̂  

•fiiL 

Gedane zaken nemen evenwel 
geen keer. Vandaar dat de VU-
woordvoerder de minister ver
zocht om, na de Ronde Tafel, het 
parlement ten volle te betrekken 
bij de totstandkoming van de 
nieuwe wetgeving Verder be
klemtoonde hij nogmaals het zo
ver uit mekaar gegroeid medisch 
model en konsumptiepatroon in 
beide Gemeenschappen Nu is 
de federalisering zeker met het 
alles-genezend wondermiddel, 
en bovendien staat de VU nog 
eenzaam met deze eis Toch zou 
volgens Walter Peeters reeds 
binnen de huidige staatshervor
ming moeten gezocht worden 
naar ingrepen die de Vlaamse en 
de franstalige Gemeenschap de 
kans geven in te spelen op de 
eigen behoeften en terzake een 
beleid te ontwikkelen 

De ziek(t)everzekering kan er 
slechts gezonder door worden 

(i-a.) 

Cadmiumvergira|ingen 
in Brabant 
(lees biz. 3 en 9) 
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... en WIJ 

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

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

De redaktie 

GASTRONOMIE 

Volgens Het Laatste Nieuws van 12 
november j I hielden drie topfiguren 
van het Vlaams Blok, onder wie lei
der-senator Karel Dillen en kamerlid 
Filip De V\/inter een gastronomisch 
onderonsje op dinsdagavond 8 no
vember in een der duurste eettem
pels van Brussel, nl L'Ecailler du 
Palais Royal Hun tafelgenoot, die 
hen op dit sober etentje had uitgeno
digd was niemand minder dan Jean 
Mane Le Pen, de leider van het Fran
se Front National 

Moet er nog zand z i j n ' 

J.V.O., St .M.Latem 

BEHOEDZAAM 
VOORTDOEN... 

dat blijft de opdracht van de 
Volksunie in deze regenng Behoed
zaam, omdat we daarin moeten sa
menwerken met de partij die nu wel 
terecht het Verdnet van Vlaanderen 
mag genoemd worden en die ons 
maar gedoogt uit politiek-Belgische 
arithmetiek, maar die ons m de grond 
veracht 

Voortdoen I De Volksunie moet in 

de regering blijven zolang zij daarin 
de idealen van de Vlaamse beweging 
nader tot hun verwezenlijking kan 
brengen Om het met de woorden van 
Clem de Ridder te zeggen ,,We moe
ten het proces naar de grootst moge
lijke zelfstandigheid proberen te ver
snellen Er moet m Vlaanderen een 
grote mate van eensgezindheid kun
nen gevonden worden en er alles op 
zetten om aan de deelstaten de 
meest mogelijke bevoegdheden en 
middelen te geven en aan de centrale 
staat de minst mogelijke gevoegdhe-
den en middelen te laten (uit ,,On-
denweg riaar zelfbestuur", Davids-
fonds 1985) 

Dat IS en blijft onze opdracht Daar
om mag een lokale verkiezmgsterug-
val ons met ontmoedigen 

Sinds Martens en Dehaene de CVP 
in hun greep hebben heeft die partij 
20 % van haar aanhang verloren en 
twee formidabele verkiezingsnederla
gen geleden Haar boegbeelden 
(hum') leden schromelijk verlies in 
voorkeurstemmen Een, nochtans 
aan haar zeer verknochte joernalist, 
beschreef haar als een ,,belabberde 
partij met een bleke leiding" Zij 
draagt het stigma van de politieke 
onbetrouwbaarheid Gaat zij daarom 
kniezen in de oppos i t ie ' Neen 

Welnu, het is moeilijk om met een 
onzindelijke partij een zindelijke poli
tiek te voeren, en onvermijdelijk zul
len er spatten op de smoking vallen 
Maar we moeten voortdoen, met val
len en opstaan, om erger te voorko
men Want, m dit ongure België heb
ben de afwezigen altijd ongelijk 

F. Vanbrabant, Hasselt 

ADEMNOOD 

Zelfs de kiezers, voor wie hoofdza
kelijk de geldbeurs de belangrijkste 
motivenng is voor hun stemgedrag, 
beginnen spijt te krijgen omdat ze 
voor een versleten partij als de P W 
hebben gestemd 

Een oude, grijze glorie als Willy 
Declerck zal kopman spelen voor de 
Europese verkiezingen Een van de 
weinige jongeren met kwaliteit De 
Gucht moet ook hier weer plaats rui
men De belastingvermindering, 
waarover onze oren werden afge
zaagd bij elke verkiezing is met aan 
de liberale roepers te danken 

Elke spaarzame Vlaming, die wat 
aandelen had vergaard weet dat Willy 
Declerck, eerste kandidaat voor Euro
pa, de voorheffen van 20 naar 25 

percent verhoogde Wij weten ook dat 
sedert de VU aandrong op belasting
sherschikking (sociaal meer dan ver
dedigbaar) van deze herschikking 
iets IS in huis gekomen Haast ieder
een zal het binnenkort ondervinden 

Ook op andere gebieden speelt een 
partij als de onze haar rol Werd met 
onze hulp met bereikt dat Brussel 
nooit meer kan grenzen aan Wallonië 
Onze hoofdstad zal eeuwig midden in 
Vlaanderen liggen want Sint-Gene-
sius-Rode behoort bij Vlaanderen 
voor goed en moet in onze taal wor
den bestuurd en dit onder Vlaams 
toezicht 

Tot slot nog een opmerking aan 
hen die het separatisme prediken 
Dat betekent met min en met meer 
dan Brussel voor Vlaanderen kwijt 

F l . Smit , Putte 

PALESTINA 

In verband met het uitroepen van 
een onafhankelijke Palestijnse staat 
door de Palestijnse Nationale Raad, 
vermeldt , ,Wi j " (17 nov j I ) wel dat 
volgens Tindemans, België het onaf
hankelijke Palestina met kan erken
nen Ik mis hier echter een duidelijke 
reaktie vanwege de Volksunie waarbij 
deze wending m die aanslepende 
kwestie vanuit volksnationalistisch 
standpunt bekeken en bekommenta-
rieerd wordt 

Majan Peeters, Leuven 

SAMEN STERK 

Alle briefschrijvende lezers die 
handelen over de verschillende ver
sies ,,hoe WIJ, Vlaams-nationalisten 
het zouden moeten doen" zouden er 
goed aan doen te bedenken dat wij, 
Volks-nationalisten een zware taak, 
plicht en opdracht hebben en geen 
andere dan deze namelijk het testa
ment van de IJzerjongens uitvoeren' 

Testament dat in zijn konsekwen-
ties steeds aktueel blijft Vrede — 
Zelfbestuur — Gosdvredei Vertaald 
naar vandaag toe natuurlijk Het is 

' < ^ | ^ 70 jaar geleden al ontwapening 
^ e i g e n staat en positieve verdraag
zaameheid ' 

Alle grote figuren uit onze strijd 
nepen ons steeds op om deze doelen 
na te streven 

\ ^ lepel & vork 

" C^^ X^ Jfotft ^ 
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laas Affligem 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43 20 51 
Mulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astndlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 DortmunderThier Braü Hof, Tervuursevest60-016/22 86 72 

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

Torliout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

liet ^alingbutó 
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 in 
een stukje ongerepte natuur! 
Specialiteiten -
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel . 02/532.09.40 

Hoerenhof 
CAFE - RESIAURANfT-FFdTUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
P r i j zen voor g r o e p e n 
o p a a n v r a a g . 

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 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Te l . 091-67.57.12 

^ ^ 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 
' ^ , 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 

m 

Nu we veel dichter staan bij het 
belangrijke doel is er het grote gebod 
,,verdraagzaamheid en vrede" om 
het in eigen rangen te doen passen i 
Alle polemiek, geredetwist en weder
zijdse verwijten zijn uit den bozei 
Heeft het verleden ons dat met ge
l e e r d ' 

Zijn WIJ waardig ons opvolgers te 
noemen van de Frontbeweging ' 
Doen WIJ het nodige om deze op
dracht verder door te g e v e n ' 

Dat de jeugd zich met meer zo 
betrokken voelt en onverschillig blijft, 
hebben wij daar allen geen s c h u l d ' 

Waarom onze huidige macht - want 
die IS er I — versplinteren in parochie
ruzietjes, plaatsjesjagerij, rancunes 
en ongewenste en onnuttige ak t i es ' 

Wat we samen doen, doen we be
ter i Samen zijn we nog sterker' 

Jan Meiveld, Relegem-Asse 

NIET TE VER ZOEKEN 

BIJ de diskussie over de profilering 
van de VU, moeten we het allemaal 
met te ver gaan zoeken 

De VU IS m eerste en laatste instan
tie een Vlaams-nationale partij, wat 
inhoudt dat 

— alles wat voordelig is voor Vlaan
deren en zijn volk moet de VU volle
dig steunen en promoten 

— alles wat nadelig is voor Vlaan
deren en zijn volk moeten wij met alle 
middelen bestrijden 

Dit zowel op kultureel en sportief, 
sociaal, ekonomisch en politiek vlak 

Alle andere adjektieven als sa-
menhorigheids-, rechtvaardigheids-
en nu meervoudigheidspartij, zijn 
flauwe denvaten van het echte volks-
nationalisme dat gebaseerd is op het 
solidariteitsprincipe 

De VU moet streven naar een auto
noom Vlaanderen, liefst zonder den 
Belgiek, en met meewerken aan een 
gekomplikeerd Belgisch pseudo-fe-
deralisme, waarbij zelfs de beste 
Vlaamsnationalist het noorden ver
liest (Hoe moet dan de modale, niet-
politiek-bewuste burger denken') 

Alhoewel we ons over het Europa 
van '92 met te veel illusies moeten 
koesteren, zal een duidelijk ,,herken
baar" Vlaanderen zijn plaats moeten 
opeisen m een Europa der volkeren 
Maar dit is in vergelijking met de 
huidige Belgische politieke ontwikke
lingen nog meer dan een droom 

F. De Vis, Melle 
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EILINCKA 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

WIJ bestellen ten huize 
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Christina 
Onassis: 
liartaanval 

Christina 
Onassis 

Chistina Onassis is dood De 
dochter van de legendarische 
Griekse reder Aristoteles Onassis 
stierf op 37-jarige leeftijd aan een 
hartaanval. Zelfmoord wordt 
evenwel niet uitgesloten. Met 4 
huwelijken en evenveel echt
scheidingen had ze een bewogen 
leven achter de rug. Enige erfge
name van het fortuin (naar schat
ting 10 miljard frank) is het 3,5 
jaar oude dochtertje Athenea. 

Christina wordt begraven op 
Skorpios in de Ionische Zee, haar 
privé-eilandje. Wedden dat die 
begrafenis meer belangstelling in 
de media zal krijgen dan de dui
zenden die deze week van onder
voeding omkwamen? 

Nicole en Hugo 
Voor iedereen die het wereldje 

van onze Vlaamse zangers wat 
kent, zijn Nicole en Hugo al lang 
geen onbekenden meer. Het is 
reeds vijfentwintig jaar geleden 
dat ze voor het eerst een mikro 
ter hand namen. Achttien jaar 
daarvan treden ze nu al als duo 
op. 

In die lange periode slaagden 
ze er met m om ook maar één 
echt grote hit op plaat te zetten, 
het hitje ,,Goede morgen, mor
gen" misschien buiten beschou
wing gelaten. Dit belette echter 
niet dat ze een rijkgevulde karriè-
re hebben opgebouwd. Hun op
gemerkte optreden in het Euro
songfestival IS daarvan slechts 
een kleine illustratie. 

Op 10 december brengt het 
Vlaamse duo in Lokeren de pre
mière van een ambitieus show-
projekt, veelzeggend ,,Nicole en 
Hugo Live on Stage" genoemd. 
In die show stellen ze hun nieuwe 
elpee en single voor. 

Sinds enkele jaren maakt het 
duo furore in internationale mid
dens. Nicole en Hugo treden na
melijk op voor het exquise pu
bliek dat zich onledig houdt aan 
boord van lukse-cruiseschepen. 
Het IS met bekend of ze uitgeno
digd zijn op de begrafenis van 
Christina Onassis. 

Frans-Jos 
Verdoodt 

Maandagavond verdedigde 
Frans-Jos Verdoodt, afgevaar
digd beheerder van het Archief-
en Dokumentatiecentrum voor 
het Vlaams-nationalisme 
(ADVN), zijn doktoraatsthesis 
over ,,Kerk en kristendemokra-
tie" aan de Rijksuniversiteit m 
Gent. Hij belichtte hienn het 
Daensisme en de houding van de 
officiële kerk en de Katholieke 
Partij tegenover dit fenomeen. 

Eén van de grootste kompli-
menten die werden gemaakt was 
ongetwijfeld dat Verdoodts werk 
een aantal standaardwerken zal 
vervangen. Terecht mocht de au
teur een grootste onderscheiding 
ontvangen voor zijn onderzoek. 
WIJ sluit zich graag aan bij de 
gelukwensen! 

Huisarts 
Tijdens een debat georgani

seerd door Medica, de kring van 
de Leuvense geneeskundestu-
denten, lichtte senator Walter 
Peeters, zelf huisarts, het stand
punt van de Volksunie terzake 
toe. Dit standpunt werd bij de 
studenten opvallend gunstig ont
haald. Het brengt heel 
wat vernieuwing in de opleiding 
en het statuut van de huisarts. 

Arts Peeters 
over de 
huisartsen 

De VU gelooft immers niet in 
de numerus-clausus, een eis die 
vooral uitgaat van bepaalde kor-
poratistische artsengroeperingen 
en inspeelt op de huidige budget
taire besparingsdrift. De nume
rus clausus komt slechts zeer 

NUFS^ 
Volksvertegenwoordiger 

Luk Vanhorenbeek 
• Vlaanderen werd deze week 

opgeschrikt door cadmium-ver-
giftigingen in Tienen en Herent. 
Wat Is hier gaande? 

„In augustus jl. deed de Bond 
Beter Leefmilieu een bodemon
derzoek rond het non-ferrobedrijf 
Affilips in Tienen. De resultaten 
waren onrustwekkend en de cij
fers overschreden in ruime mate 
de grens van het toelaatbare. De 
Bond gaf het dringend advies om 
geen groenten meer te eten die 
afkomstig waren uit de zwaar ver
giftigde moestuinen. 

In Herent is de situatie enigs
zins anders. Daar liet europarle
mentslid Willy Kuijpers de terrei
nen onderzoeken van Coral-fJIé-
tal, het eerste bedrijf in ons land 
dat om milieuredenen de deuren 
moest sluiten, en van Umafo, dat 
in '79 in faling ging. Men trof er 
enorme konsentraties zware me
talen aan, waaronder ook cad
mium." 

• Is de bodemvervuiling In 
Tienen plots uit de lucht komen 
vallen? 

,,Zeker niet. De eerste klachten 
over Affilips, dat ingeplant is te
midden van een woonwijk, date
ren van 15 jaar geleden. Ze had
den toen voornamelijk betrekking 
op lawaai- en rookhinder Reeds 
in 1972 wezen grondstalen uit dat 
er een hoog gehalte aan zware 
metalen in de txidem zat. 

Onder druk van de publieke 
opinie deed het bedrijf in '85 
zware investeringen door bijko
mende filters en afzuiginstallaties 
te plaatsen, om de uitstoot van 
giftige gassen tegen te gaan. 

Vóór het bodemonderzoek van 

de Bond Beter Leefmilieu werden 
reeds grondstalen genomen door 
de Bodemkundige Dienst van 
België, het Instituut voor Hygiëne 
en Epidemiologie en het Instituut 
voor Scheikundig Onderzoek, 
soms op verzoek van enkele in
woners, soms in opdracht van het 
stadsbestuur en van de Vlaamse 
Gemeenschap " 

• Werd in al die tijd dan niets 
gedaan aan de bodemvervui
ling? 

,,Niets IS teveel gezegd, maar 
de feiten bewijzen dat het in ieder 
geval te weinig geweest is. Tus
sen de bomen aan de kleuter
school op het fvlulkplein werd 
bvb. sinds 1983 meetapparatuur 
geplaatst die de luchtverontreini
ging moest meten. Jarenlang hul
de de overheid zich echter in 
verdachte geheimdoenerij en 
werden er geen resultaten be
kend gemaakt. Nu zwelt de kri
tiek aan: de metingen voor lucht
vervuiling gebeuren niet op de 
juiste plaats, er zijn te weinig 
meetpunten geplaatst, de over
heid minimaliseert de cijfers en 
plaatst vraagtekens achter de re
presentativiteit van de stalen, 
enz." 

• Is cadmium erg schadelijk 
voor de gezondheid? 

,,Hoge konsentraties cad
mium, maar ook koper en lood 
verrichten in de IVlulkwijk, in He
rent (en wie weet waar nog alle
maal ?) reeds jarenlang hun on
dermijnend werk. In de Tiense 
wijk blijft het aantal levensge
vaarlijke aandoeningen onrust
wekkend stijgen. Voornamelijk 
cadmium stapelt zich in het men

selijk lichaam op en wordt met 
afgebroken. Het is geen toeval 
dat bij kinderen van de wijk be
duidend meer breuken van ar
men en benen worden vastge
steld, een gevolg van de ontkal
king van de beenderen. Er werd 
ook verhoudingsgewijze meer 
chronische bronchitis gekonsta-
teerd dan in de rest van Tienen. 
Cadmium is een levensgevaarlijk 
goedje!" 

• Wat wil men dan nu gaan 
doen? 

„Omwille van de ruchtbaarheid 
die via de media aan deze vergif
tigingszaken gegeven werd, be
val de gemeenschapsminister 
een zoveelste nieuw onderzoek 
van de bodem en het water. Dat 
IS natuurlijk niet voldoende. 

Ik heb de heer Weckx, ge
meenschapsminister van Volks
gezondheid, de heer Kelchter-
mans, gemeenschapsminister 
van Leefmilieu, en de staatsse-
kretans voor Leefmilieu, me
vrouw Smet, dan ook parlemen
taire vragen gesteld. Het is bvb. 
aangewezen om de inwoners die 
in een straal van 1.500 meter 
rond het bedrijf wonen een ern
stig geneeskundig onderzoek te 
laten ondergaan. Bovendien be
staan er in ons land nog geen 
wettelijk bindende normen voor 
cadmium. Daarom vroeg ik me
vrouw Smet of hierover reeds een 
ontwerp werd opgesteld dat reke
ning houdt met de EG-richtlijnen 
en de bepalingen van de Wereld
gezondheidsorganisatie terzake. 
Het principe dat de vervuiler be
taalt, zou voor de cadmiumvergif-
tiging in Tienen voluit moeten 
kunnen spelen." 

>I1ENSEN.N 
HET |L| |C| I M i C 

Donderdag 17 november werden in de Senaat naar aanleiding van 
hun twintig jaar dienst als parlementslid 9 senatoren gehuldigd. Onder 
hen was ook VU-senator Frans Baert (de ,,nestor van de grondwets
herziening"). Hij kreeg de eer toegewezen om in naam van de 
gehuldigden een door iedereen gesmaakt dankwoord uit te spreken 

(foto Peustjens) 

partieel tegemoet aan de kantita-
tieve bedoeling ervan en biedt 
bovendien geen kwalitatieve 
waarborgen. 

De VU stelt eerst en vooral een 
richtinggevend nationaal eksa-
men voor op het einde van het 
sekundair onderwijs, voor de stu
dies m de geneeskunde aange
vuld met een bijkomend toela-
tingseksamen, zoals dat momen
teel reeds voor de burgerlijk inge
nieurs georganiseerd wordt 
Deze toelatingsproef wordt per 
gemeenschap georganiseerd en 
moet de vorm aannemen van een 
selektieproef, zowel naar de we
tenschappelijke aanleg en baga
ge, als naar attitude, moraliteit, 
mentaliteit en motivatie van de 
arts m spe. Bij de mislukking in 
dit eksamen geeft de VU de mo
gelijkheid ter overweging om een 
plurivalent voorbereidend jaar in 
te richten. 

De universitaire studies in het 
algemeen en de artsenopleiding 
in het bijzonder moeten even
eens grondig hervormd worden. 
Zo IS bvb. de eerste kandidatuur 
geneeskunde, met nagenoeg uit

sluitend eksakt wetenschappelij
ke vakken die slechts een gedeel
te van de geschiktheid tot het 
artsenberoep meten, een uiter
mate onaangepast selektiekriteri-
um 

Tenslotte stelt de Volksunie 
ook de uitbouw van een efficiën
te, kontinue bijscholing van alle 
artsen voor 

Benazir 
Het gebeurt al met dikwijls dat 

een vrouw in de politiek doorstoot 
naar de hoogste funktie, het pre
sidents- of premierschap. Marga
ret Thatcher en Cory Aquino zijn 
zo ongeveer de enige vrouwelijke 
leiders die af en toe het wereld
nieuws halen Daar kan straks 
iemand bijkomen. In Pakistan be
haalde de vrouwelijke leidster 
van de Pakistaanse Volkspartij 
(PPP) een prachtige verkiezings
uitslag, ZIJ het geen absolute 
meerderheid. Dat Pakistan een 
Islamitisch land is, maakte de 
verkiezingsoverwinning van Be
nazir Bhutto nog opmerkelijker. 

Elf jaar geleden werd de vader 
van de 35-jarige Benazir, AN 
Bhutto, aan de kant gezet door 
generaal Zia-ul-Haq. All Bhutto 
werd in 1979 op dubieuze gron
den door het Zia-regime tot de 
strop veroordeeld en ook effektief 
opgehangen. In de dodencel 
zwoer Benazir wraak. 

Deze zomer kwam generaal 
Zia zelf in mysterieuze omstan
digheden om het leven bij een 
onopgeloste aanslag op zijn Her
culesvliegtuig. Meteen was de re
geringspartij haar kopstuk kwijt 
voor de verkiezingen. 

De toekomstige premier van 
Pakistan werd vooral verkozen 
wegens de erfenis van haar va
der Benazirgingmet de PPP wel 
een meer pragmatische sociaal-
demokratische toer op De Paki
staanse schone studeerde met 
de Amerikaanse en Britse elite in 
Harvard en Oxford. Van Benazir, 
die daardoor goed op de hoogte 
IS van de westerse kuituur en 
meer bepaald de positie van de 
vrouw in de westerse samenle
ving, wordt dan ook verhoopt dat 
ze de emancipatie van de vrouw 
in de Islam een duw zal geven. 

Benazir: 
vrouwelijke 
premier? 
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Schiltz... 
Minister van Wetenschapsbe

leid Hugo Schiltz opende deze 
week de CAD-CAM beurs te Kort
rijk Deze beurs voor het compu-
tergesteund ontwerpen en fabri
ceren wordt reeds voor de vijfde 
maal georganiseerd Minister 
Schiltz maakte van de gelegen
heid gebruik om de krijtlijnen 
voor een vernieuwd weten
schapsbeleid uit te tekenen 

Het regeerakkoord voorziet im
mers dat voor het wetenschappe
lijk onderzoek voldoende midde
len vrijgemaakt moeten worden 
Momenteel staan we immers ver 
van het koppeloton van geïndus
trialiseerde landen Nochtans 
moet een strak budgettair beleid 
de hoeksteen blijven vormen van 
het globaal overheidsbeleid Vol
gens Schiltz is het echter moge
lijk om binnen de algemene bud
gettaire doelstelling een nieuwe 
klemtoon te leggen op onze we
tenschappelijke ontwikkeling 

De vice-premier stelde dat de 
federalisering van het weten
schapsbeleid, met een veel rui
mere financiële verantwoordelijk
heid voor de deelstaten, ook een 
eigen verantwoordelijkheid met 
zich meebrengt Het zoeken naar 
kommunautaire evenwichten en/ 
of kompensaties, waarbij weten
schapsbeleid soms al te zeer ver
ward werd met industriële subsi
diering, moet nu tot het verleden 
gaan behoren 

...op CAD-CAM 
Een ekspansieplan voor het 

wetenschappelijk onderzoek zal 
daarom moeten berusten op een 
gezamenlijke wil van de politieke 
families om samen te werken 
voor deze prioriteit Minister 
Schiltz neemt zich als nationaal 
minister van Wetenschapsbeleid 
voor hierover het overleg met de 
deelgebieden te organiseren, 
zonder de Europese evolutie 
hierbij uit het oog te verliezen 

Minister Schiltz somde volgen
de prioriteiten op voor zo'n we
tenschapsbeleid er moet een 
versterking komen van het basis
weefsel voor onderzoek in de uni
versiteiten en de algemene we
tenschappelijke instellingen 
Deze optie voor een versterking 
van het basisonderzoek zal een 
aantal indringende keuzes nood
zakelijk maken We kunnen er 
echter met naast kijken dat ons 
land wel een hoog uitgavennivo 
heeft voor het onderwijs in zijn 
geheel, maar eerder een laag 
bestedingsnivo voor het universi
tair onderwijs, aldus de minister 

Ten tweede lijkt volgens Schiltz 
een versterkte ontwikkeling van 
het technologisch (basis-)onder-
zoek nodig, aangevuld met een 
stimulering van het onderzoek in 
de humane en sociale weten
schappen Technologiekeuze 
hangt immers samen met maat
schappelijke keuzen 

Minister Schiltz wil tenslotte 
een groter inzicht en interesse 
losweken bij de brede lagen van 
de bevolking Dit is volgens de 
minister de enige garantie dat het 
wetenschapsbeleid van de over
heid gedragen en gevolgd wordt 
door de burger die het betaalt 

De Indianen uit het Amazonewoud zijn op het oorlogspad Opperhoofd Macsuara trok naar Rio de Janeiro 
om te protesteren tegen de vernieling van het Braziliaanse Regenwoud Liefst 250 000 vierkante kilometer 
oerwoud werd totnutoe vernield De Indianen verliezen zo hun land en hun voedsel (foto AFP) 

Marlboro 
channel 

De tabakssektor gaat verder op 
de weg van diversifikatie Nadat 
de anti-tabakreglementenngen 
de reklame voor tabakswaren ai 
stevig aan banden legde kwamen 
de tabaksproducenten met luci
fers en aanstekers opzetten om 

de wel te omzeilen Even later 
deden de racing teams, merkkle
ding, reisagentschappen en 
avonturenraces, gepatroneerd 
door sigarettenreuzen, hun 
schreeuwerige intrede 

Sigarettenverkoper Philip Mor
ris zorgde voor de laatste stunt m 
het rijtje ,,Marlboro Channel is 
geen nieuwe televisiesatelliet, 
geen nieuwe clipzender maar wel 

BEELD 
'X 

CTATbfl 1 
MDCKBA RCEr/IA H 
CTAlbH2 
F'lWMOCKBAHEnPAB^ 

j ^ PM l-yiO CTATbK). 
De i^ t lsch^ staten staan in 

resp m torn. De valksnationa-
jfiStiiSCh© drang »aar m#er zelf-
^ar^dtghejd, sortjffiigen witler» 
2»lfet de onafhartkefijHhölÖ» 
breidt m Esfland, Letland m 
yiOüwen de massa op é& 

00 drie Bialöech© deelrepu-
blféKen vart ds Sov|et-Uf«& 
waren tot I&40onafhat5i(e}^i<& 
staten, loen lijfde de BmM xe 
echter tii, met de goedk^ring 
vm tiet Ouösland van Hitler, 
Het Kremlin begon aan een 
^tmk ruseiffkatteproces • de 
BaNssclte talen LÜOÜWS en 
tets en de Finse laai Esttseh 
en hm kafturen werden on» 
derdrukt Daar kwam tater wei 
veranderte m, m\ Lefê, liet 
Litouws en hel Êöfescft werden 
officiële ieien, naast liet Rus
sisch 

Beg4n dft jaar werd sn Est
land zonder noemenswaardi
ge reaktte van Mosicou de Par-
ttj voor Nationale Onafhatike-
tijkheid ofsgencht hfim\(Oiji 
deed kleine toegevingen, 
zoals net toelaten varj het e?-
gen aloude volkslied en de 
nalionale vlag. Dat kon de au* 
ïonomistisohe vloedgolf m 
Estland en iitouwen echter 
met stelpen 

In juffi dragen meer dan 
150.005 belogers m de Esti» 
SC he hoofdstad Tallin o m 
leuzen mee als „Artikel f* 
Moskou hmeftaitt}dgeiijk; Arit-
kei 2' indmn Moskou ohg0ttfk 
hrnft, trmét arttkd 1 tft wer
king." {z\0 loto) Ook ïrt de 
lirouwse hoofdstad ViJniüS 
trel<l<en betogingen van meer 
dan nonderddujzend manffes-
ïanien door de slraten 

Oexe week »ep fsilarid zijn 
onafhaftkelf|kheld UJL De Es-
ten beslister)! ook dat Sovfet-
wetten niet langer automa* 
tisch van toepassing zouden 
zfjn in Estland Het Litouws 
parlement aanvaardde, na 
Sovjet'drul^j een door Mosicoü 
inderhaast uitgedokterde 
kompromtsoplossmg Ook in 
andere Sovjet-reputjbeken 
zoais Qeorg^é, Armen ie en 
Azerbetdjan heerst onrust 

De voiksnatfonahstische 
krachten m Oost-Eyropa neb 
ben deze week niet alieerj m 
de Sovjet-Ume hu rj werfkracht 
gedemonstreerd In de Joego
slavische hoofdstad Belgrado 
hielden ongeveer een miljoen 
Servi&rs een protestmars te
gen hun achteruitstelling btn 
nen de Joegoslavische «̂ taat 

De Albanezen tn de provincie 
Kosovo organiseerden prompt 
een tegenbetoging 

De toekomst van het Oost
europees volksnaltonaltsme 
lijkt met de perestrojka van 
Qofhalsjov iels rooskleunger 
te worden öeSovjeIrtissische 
partijleider en president kan 
het zich immers moetltfk ver
oorloven de volksnatïonale 
vuurhaarden overal in Oost-
Europa manu mil (tart te hlvs-
sen Anders stort zijn mierr*a-
tionaal en nationaal zorgvul
dig opgebouwde imago van 
hervormer met het menselijke 
gelaat ate een kaartenhuisje in 
eikaar Oorbatsjov verklaarde 
tröuwerïs m Indfe dat wat in 
Ëstlarid en m de hef e Sovjet-
Unie gebeurt het resultaat *s 
van de perestrojka We zijn 
eens benteuwd 

een nieuw en eksklusief video-
magazine — straight from the 
States " 

Marlboro Channel brengt je 30 
minuten "hot news, unieke clips 
en eksklusieve reportages over 
de Amerikaanse muziek en show
biz, afgewisseld met adembene
mende flitsen sportspektakel " 
De videokassette bevat daar
naast nog 150 minuten mets, zo
dat de koper er nog wat beelden 
naar eigen keuze kan opzetten 
Kostprijs "iets meer dan de prijs 
van de blanko-kassette" 

Wie nog de idee koestert om de 
tabaksproducenten wettelijk de 
mogelijkheden te ontnemen zich
zelf aan te prijzen, wordt weer 
eens de loef afgestoken In een 
samenleving waar de rokers 
meer en meer een minderheid 
gaan vormen, nestelen de grote 
sigarettenmerken zich steeds 
dieper in het leven buiten de 
tabakswalm 

Stiekemerd 
In de VS werd eergisteren het 

zoveelste wapenfeit uit de wa
penwedloop genoteerd Daar 
werd voor een zeer selekt publiek 
de ultrageheime bommenwerper 
Stealth (door De Standaard ver
taald in Stiekemerd) eventjes uit 
de hangars gehaald 

Het revolutionaire van dit vlieg
tuig IS dat het onzichtbaar zou 
blijven voor de vijandelijke ra
dars De Stiekemerd is gebouwd 
uit kunststof die de radarsignalen 
eerder opslorpt dan weerkaatst 
De bemanning van de Stealth 
werd beperkt tot twee (bij de vori
ge bommenwerpers was dat 4 of 
6) Hoe de straalmotoren werden 
weggewerkt is nog geheim Nie
mand mocht het toestel, dat de 
vorm heeft van een vliegende 
vleugel, dichter dan 50 meter na
deren, en de achterkant bleef 
voor iedereen taboe 

Verschillende kommentatoren 
twijfelen aan het nut van het Ste-
alth-projekt Het heeft er immers 
veel van weg dat het vooral ont
wikkeld werd als zoethoudertje 
voor de Luchtmacht Die zag 
haar rol immers wat wegdeem-
steren toen meeren meer kernra-
ketten in duikboten gestopt wer
den of van op de grond gelan
ceerd konden worden En in feite 
kan de opdracht van de Stealth, 
nl ongehinderd kernwapens zo 
dicht mogelijk bij de vijand bren
gen, evengoed vervuld worden 
door die land- of duikbootraket-
ten 

De kostprijs van de Stiekemerd 
IS ook revolutionair een slordige 
20 miljard frank, per toestel jawel 
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Wj 
Brussel, een apart verhaal 

Brussel, kommunautaire splijtzwam, stad in ver
val, insitutionele chaos, hoofdstad van België, ...? 
of... Brussel, brug tussen Vlaanderen en Wallonië, 
hoofdstad van Europa, kultuurstad,...? 

Van alle steden kreeg Brussel wellicht het meest 
hoedanigheden toegewezen, politieke en negatieve. 
Kan het ook anders ? 

BRUSSEL is steeds het tere 
punt geweest in de fede
ralisering van dit land: 

Vlaanderen vreesde terecht dat 
een derde „Brussels" Gewest 
scheidsrechter zou kunnen spe
len tussen Vlaanderen en Wallo
nië. Voor de frankofonen was 
Brussel „hun" metroppol die on
gehinderd moest kunnen uitbrei
den. 

Dit politiek dilemma heeft de 
stad geen goed gedaan. 

Versnippering 
Bij de eerste stap van de 

staatshervorming in 1971 werd 
door CVP, SP en PVV het fameu
ze artikel 107 quater aan de 
grondwet toegevoegd. Daarin 
stond dat Brussel een derde ge
west zou worden. Onder meer 
dank zij het sterke verzet van de 
Volksunie werd dit voornemen 
nooit uitgevoerd. In dezelfde pe
riode werd de Brusselse Agglo- • 
meratieraad opgericht, bevoegd 
voor de organisatie in de 19 ge
meenten van de huisvuilverwer-
king en de brandweer. Voor kul-
turele aangelegenheden werden 
twee kultuurkommissies opge
richt. 

Daarnaast bleven de Brusselse 
gemeenten bestaan, elk met hun 
gemeenteraad, hun schepenkol-
lege en burgemeester en hun 
politiekorps. Binnen de nationale 
regering werden de Brusselse za
ken sindsdien behartigd door de 
Brusselse Eksekutieve bestaan
de uit één minister en twee 
staatssekretarissen. 

Dergelijke opsplitsing maakte 
een samenhangend beleid en 
een koherent bestuur van Brus
sel, in feite één grote stad, niet 
eenvoudig of zelfs onmogelijk. 
De hoofdstad werd een soort nie
mandsland : De aanslagen op het 
stadsweefsel door bouwpromoto
ren en spekulanten, de vergrij
zing en ontvolking van de binnen
stad, de migrantenproblematiek, 
de aantasting van het kultuurpa-
trimonium, konden op die manier 
nauwelijks worden aangepakt. 
Kwam daarbij dat noch de agglo-
meratieraad, noch de kultuur
kommissies regelmatig herkozen 
werden, wat een regelrechte aan
slag op de demokratie beteken
de. Redenen te over dus om naar 
een oplossing uit te zien. 

De eerste kans, de staatsher
vorming van 1980 werd niet aan
gegrepen. De Brusselse proble
matiek werd opnieuw op de lange 
baan geschoven. 

1988 bracht een nieuwe kans. 
De regeringspartijen waren ervan 
overtuigd: er zou een definitief en 
volwaardig statuut voor Brussel 
uitgewerkt worden. Het,,Brussel
se hoofdstedelijke gewest" was 
daarmee bijna een feit. 

Uitgangspunten 
Men wou voor Brussel een een

voudige, efficiënte en doorzichti
ge struktuur zoeken. Enerzijds 
moest die gelijklopen met die van 
de andere gemeenschappen en 
gewesten, anderzijds moest ze in 
belangrijke punten daarvan afwij
ken omdat men rekening wou 
houden met het eigen karakter 
van Brussel. De gemeenschap
pen moesten gelijkwaardig in het 
beleid betrokken worden. De ver
bondenheid van de gemeen

schappen met respektievelijk 
Vlaanderen en Wallonië zou ge
ëerbiedigd blijven. De speciale 
rol van Brussel als hoofdstad en 
als Europees en Internationaal 
centrum, moest gevrijwaard wor
den. Op basis daarvan werd het 
wetsontwerp voor Brussel uitge
werkt. 

Op één vlak is het ontwerp zeer 
duidelijk: het grondgebied is be
perkt tot dat van de 19 gemeen
ten. De gewesten worden hier
mee definitief afgebakend. 

De organen 
1. Het gewest 
Brussel zal voortaai bestuurd 

worden door een Hoofdstedelijke 
Raad en een Hoofdstedelijke Ek
sekutieve. 

De Hoofdstedelijke Raad zal 
bestaan uit 75 rechtstreeks ver
kozen leden, verkozen op eentali
ge lijsten. De leden van de Raad 
worden opgedeeld in twee taal
groepen. Naar analogie met het 
nationaal parlement kunnen bei
de groepen gebruik maken van 
de ,,alarmbel" wanneer een ont
werp of voorstel van ordonnatie 
de betrekkingen tussen de ge
meenschappen ernstig in het ge
drang brengt. De voorzitter en de 
eerste voorzitter van de Raad 
moeten elk tot een verschillende 
taalgroep behoren. Voor het ove
rigen zijn de werking van deze 
raad en haar bevoegdheden, 
analoog aan deze van de andere 
(gewest)raden. 

De Brusselse Hoofdstedelijke 
Eksekutieve bestaat uit vijf le
den : een voorzitter, twee fransta-
lige en twee nederlandstalige le
den. Zij worden verkozen door en 
uit de Raad. Hun bevoegdheden 
worden onderling bij konsensus 
verdeeld. Indien er geen over
eenstemming bereikt wordt moet 
er in volgorde uit de bevoegd-
heidspaketten gekozen worden 
(zoals in de Vlaamse Raad ge
beurde), waarbij de derde en de 
vijfde keuze aan een Nederlands
talige toekomt. 

Naast deze vijf leden zijn er 
drie gewestelijke staatssekreta

rissen, waarvan minstens één ne
derlandstalige. De Eksekutieve 
beslist kollegiaal en bij konsen
sus. De werking en bevoegdhe
den zijn dezelfde als die van de 
andere Eksekutieven. 

2. Agglomeratie 
De hoofdstedelijke Raad en 

Eksekutieve treden ook op als 
agglomeratieraad en -kollege. Zij 
nemen in die hoedanigheid de 
bevoegdheden over van de ag
glomeratie. Ook hier geldt de 
alarmbel. 

3. Gemeenschappen 
Binnen de Hoofdstedelijke 

Raad worden Gemeenschaps
kommissies gevormd. De leden 
van de raad die tot een bepaalde 
taalgroep behoren beraadslagen, 
de overeenkomstige leden van 
de Eksekutieve voeren uit. Het 
Brusselse lid van de Vlaamse of 
Franstalige (gemeenschaps)ek-
sekutieve kan de vergaderingen 
van zijn gemeenschapskommis
sie bijwonen met beraadslagen
de stem. 

De Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad kan ook optreden als ver
enigde vergadering. In dat geval 
beslist zij bij dubbele meerder
heid. Het uitvoerend orgaan is 
hier het verenigd kollege. Dat 
bestaat uit de leden van de Brus
selse Exekutieve en het Brussel
se lid van respektievelijk de 
Vlaamse en de franstalige ge-
meenschapseksekutieve, waarbij 
deze laatsten en de voorzitter 
slechts een beraadslagende 
stem hebben. 

De bevoegdheden 
De gewestbevoegdheden zijn 

dezelfde als die van de andere 
gewesten. Zij slaan immer op die 
materies die samenhangen met 
het grondgebied van Brussel. 
Daarover beslist de Raad bij or
donnatie. De Eksekutieve treedt 
op via verordeningen en beslui
ten. 

De agglomeratiebevoegdhe-
den zijn diegene die tot nu wer
den uitgeoefend door agglomera

tieraad en -kollege (vuilnisopha-
ling en -verwerking en brand
weer). Het gaat hier alleen om 
uitvoerende bevoegdheden uit
geoefend via verordeningen van 
de Raad en besluiten van het 
kollege. 

De gemeenschapsbevoegdhe
den inzake onderwijs, kuituur en 
persoonsgebonden aangelegen
heden worden, onder toezicht 
van de gemeenschap, uitgeoe
fend via verordeningen van de 
taalgroep en besluiten van het 
kollege. De twee taalgroepen be
slissen afzonderlijk, elk voor hun 
gemeenschap. 

Voor persoonsgebonden aan
gelegenheden die niet tot de be
voegdheid van de gemeen
schapsraden behoren, en voor 
aangelegenheden van gemeen
schappelijk belang, zoals bijvoor
beeld de ziekenhuizen, treden de 
verenigde gemeenschapskom
missies op bij ordonnaties en het 
verenigd kollege via verordenin
gen en besluiten. 

Een goede zaak? 
Hoewel naar eenvoud en door

zichtigheid is gestreefd, kan met 
moeilijk beweren dat de nieuwe 
instellingen voor Brussel daar 
een voorbeeld van zijn. Het eigen 
karakter van de hoofdstad vroeg 
immers om een heel eigen sta
tuut. Wel moet nagegaan worden 
of dit voor Brussel de beste, zo
niet toch een goede oplossing is. 

Positief is alvast dat het nieuwe 
statuut door de Brusselse Vla
mingen algemeen vrij goed werd 
onthaald. Zij blijven of worden 
immers volwaardig lid van de 
Vlaamse gemeenschap die be
slist over alles wat hen persoon
lijk aangaat, autonoom, wanneer 
het alleen over Vlamingen gaat, 
paritair, wanneer de twee ge
meenschappen er belang bij heb
ben. Over alle andere bevoegd
heden krijgen de Vlaamse Brus
selaars ook meer te zeggen dan 
tot nu toe het geval was: via de 
pariteit in de Eksekutieve en 
vooral via de alarmbel in de 
Raad. 

Toch blijft bij sommigen de 
vrees voor het ,,derde gewest" 
bestaan. Nochtans is en wordt 
Brussel met deze nieuwe struk
tuur zeker géén volwaardig ge
west. Waarom niet? Vooreerst 
kan de Brusselse raad geen wet
ten of dekreten stemmen maar 
slechts verordeningen en ordon
nanties, die getoetst kunnen wor
den aan de grorxiwet en aan de 
bijzondere wet. Ten tweede, kan 
de nationale regering en het na
tionaal parlement ingrijpen wan
neer de internationale of hoofd
stedelijke funktie van Brussel in
zake ruimtelijke ordening, infra-
struktuur en verkeer, in het ge
drang komt. En tenslotte zal in de 
toekomstige senaat van de ge
meenschappen het Brusselse 
Hoofdstedelijke gewest als dus
danig niet vertegenwoordigd zijn 
en dus ook geen scheidsrechter 
kunnen spelen. Drie erg belang
rijke argumenten die bewijzen 
dat Brussel niet dezelfde macht 
krijgt als het Vlaamse en Waalse 
gewest. 

Wat wel nog kan, en misschien 
moet in vraag gesteld worden, is 
de vertegenwoordiging van de 
Vlamingen in de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad. Aan de 
hand van verschillende bereke
ningen kan men immers veron
derstellen dat maksimaal 15 Vla
mingen in de Raad zullen zete
len. Als men binnen de Vlaamse 
taalgroep ook een representatie
ve vertegenwoordiging wil zien 
van de verschillende politieke 
strekkingen wordt dat moeilijk. 
Vandaar dat VU-senator De Bel
der een amendement wil indie
nen waarbij een minimum aantal 
Vlamingen gewaarborgd wordt. 

Tenslotte blijven nog waarbor
gen nodig voor de Vlamingen op 
lokaal vlak. De Volksunie wil om 
die reden de fusie van de 19 
gemeenten, decentraliseerd via 
deelgemeenten of wijken, beplei
ten. 

Het Brusselse verhaal is dus 
nog niet volledig geschreven. Er 
blijft werk voor de toekomst. 

Annemie Van de Casteele 

LAAT BRUSSEL WEER ADEMEN. 

WAT MOET U D O E N ? 

Het volstaat bij het Ministerie van 
het Brusselse Gewest — Dienst 
Huisvesting — Koningsstraat 6 te 
1000 Brussel (tel.: 518.17.14 of 
518.17.15 tussen 9 u. en 
12 u.), een formulier ,,aanvraag 
voor een bouw- of aankooppre-
mie" aan te vragen. 

IN B R U S S E L , 
voert het Staatssekretariaat voor het 
Brusselse Gewest een campagne ter be
vordering van het milieu. 
De huisvestingsproblematiek speelt hier
in een kapitale rol. 

INDIEN U WENST 
TE BOUWEN 
RENOVEREN 
MODERNISEREN 

Hebben we PREMIES voor U, tot 5 0 % 
op de kostprijs van bepaalde verbou
wingswerken. 
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Vice-premier Hugo Schiltz: 

Behoedzaam omspringen met 
vruchten ekonomische groei 

De voorbije zittingsdagen in de Kamer zullen ongetwijfeld de parlementaire 
geschiedenisboekjes halen. Maandagochtend rondden de Eerste minister en 
zijn vice-premiers het financieringsontwerp af, en na de middag — alvoren de 
jongens van de pers in te lichten — kregen de volksvertegenwoordigers de 
primeur. 

Meteen leidde premier Martens ook het debat over de rijksbegroting in. En 
beide diskussies — met bovenop nog het Zaïre-debat en de wet die ons 
konkurrentievermogen moet vrijwaren — werden nog dezelfde week met de 
stemming afgesloten. 

IEMAND als Manu Ruys, die 
de parlementaire werkzaam
heden reeds jaar en dag van 

nabij opvolgt, getuigde dan ook in 
zijn zaterdagrubriek "Van kamer
leden en senatoren": „Indegoe
de oude tijd nam het debat over 
de jaarlijkse rijksbegroting ten
minste een week in beslag. (...) 
Dat is voltooid verleden tijd. In de 
nieuwe federale unie zullen de 
regionale parlementen steeds 
meer bevoegdheden en miserie 
tot zich trekken en zal het ar
beidsvolume van de nationale ka
mers blijven krimpen. Het wordt 
nooit meer als vroeger." 

Kenmerkend voor het debat 
was niet alleen de korte duur. 
Ook het hoge tempo en de jeugdi
ge vinnigheid vielen op. Mis
schien moet dit inderdaad, sa
men met de hoofdredakteur van 
De Standaard, toegeschreven 
worden aan de ruime inbreng van 
de jongere kamerleden: onze ei
gen Hugo Coveliers, toekomstig 
SP-voorzitter Frank Vandenbrou-
cke, CVP'er Erik Van Rompuy, 
Mieke Vogels van Agaiev, Rik 
Daems van de PVV enz. 

Geen einddoel 
Minder gunstig voor het debat 

was het verward verloop ervan. 
Begrotingsinzichten en financie
ring van Gemeenschappen en 
Gewesten liepen kriskras door 
elkaar. Maar was dit wel te vermij
den? „Het zou vreemd zijn, in
dien deze Kamer de begroting 
voor 1989 zou bespreken zonder 
rekening te houden met de be
langrijke fundamentele wijzigin
gen die het financieringsmecha
nisme aan de uitgaven in dit land 
met zich brengt". Zo luidde de 
mening van de VU-fraktievoorzit-
ter. Overigens stemde de gehele 
staatshervorming hem erg hoop
vol wat de overheidsfinanciën be
treft: „De Gemeenschappen en 
Gewesten moeten, als overheid 
die dichter bij de belastingbeta
lende bevolking staat, de be
schikbare middelen op een meer 
efficiënte manier kunnen aan
wenden. " 

En volgens Hugo Coveliers is 
dit zonder meer noodzakelijk. 
Een verantwoord ekonomisch en 

sociaal beleid is niet mogelijk 
zonder de onderbouw van een 
gezonde ekonomie en gezonde 
openbare financiën. Het 7 pro
cent-doel voor de begroting 1989 
kan dan ook geen einddoel zijn. 
De gunstige nationale en interna
tionale konjunktuur zullen het 
wellicht mogelijk maken de ren
tesneeuwbal tot staan te bren

gen, en dit zonder de ekonomi
sche ekspansie en de tewerkstel
ling te hypothekeren. 

Te optimistisch? 
In zijn antwoord op de vele 

tussenkomsten zou vice-premier 
Hugo Schiltz deze analyse onder
schrijven. Als begrotingsminister 

volgde hij het debat erg attent en 
aktief, niet zelden uitvallend met 
geestige relativeringen of snedi
ge terechtwijzingen. 

Zonder omwegen ging hij in op 
de liberale kritiek, dat hij de ba
sishypotheken voor de begroting 
van 1989 te optimistisch zou in
geschat hebben. ,,Thans blijkt uit 
de meest recente feiten en voor
uitzichten dat wij wellicht zelfs te 
pessimistisch zijn geweest. Het 
bruto nationaal produkt zou stij
gen met 5% terwijl wij 4,1% had
den vooropgesteld. Het diskonto 
van de Nationale bank is zopas 
verlaagd tot 7,25%, de rente op 
schatkistcertifikaten op 3 maan
den tot 7,1 % daar waar ze begin 
september nog 7,5% bedroeg. 
Het rendement op overheids-
fondsen ter beurs daalde van 
8,28% einde 1987 tot 7,96%. 
Sommige eksperten voorspellen 

Over 11.11.11. en 
3 miljard 

11.11.11. kende een schit
terend jaar. De 140 miljoen 
ingezamelde franken duiden 
op een groeiende belangstel
ling van de mensen voor het 
ontwikkelingswerl<. En zeker 
wanneer dit bilateraal loopt. 
Van land tot land. Haast van 
individuele burger tot indivi
dueel projekt. De persoonlijke 
betrokkenheid van de milde 
schenker is erg direkt en echt. 

Daarnaast is er de onwe
zenlijke wereld van de multila
terale hulp. Ongrijpbaar voor 
het publiek, maar des te in
drukwekkender van omvang. 

Vorige week ging het in de 
Senaat daar over. Althans 
over vier van de meest be
langrijke multilaterale instru
menten waarmede ook ons 
land aan onwikkelingspolitiek 
doet, de Wereldbank, de Inter
nationale Ontwikkelinsassosi-
atie, de Afrikaanse Ontwikke
lingsbank en het Afrikaans 
Ontwikkelingsfonds. Enkel 
onze senator Hans De Belder 
bleef stilstaan bij de goed te 
keuren kapitaalsverhoging 
van deze vier mastodonten. 

Ongelooflijk klinkt dit. Oor
deel zelf: voor de Wereldbank 
ondertekent ons land een bij

komend engagement van 1,8 
miljard, voor de Internationale 
Ontwikkelingsassociatie van 
8,7 miljard, voor de Afrikaanse 
Ontwikkelingsbank van 175 
miljoen en voor het Afrikaans 
Ontwikkelingsfonds van 1,7 
miljard, tn het totaal een enga
gement van zo'n 13 miljard. 
Hoeveel bracht 11.11.11 ook 
weer op ? 

De multilaterale inspanning 
is dus gigantisch. En vergeet 

Hans De Belder wH ook bij de 
multilaterale ontwikkelings-
hulp meer betrokkenheid. 

niet dat ook deze gelden 
deel uitmaken van de zo be
geerde O J procent. 

Een oogje in het zeil hou
den, is op z'n zachtst uitge
drukt gepast. Zo vroeg De 
Belder zich af, of onze kleinere 
bedrijven wel voldoende in de 
fall-out lopen van de multilate
rale hulp. Al de supranationale 
instellingen doen immers 
enorme aanbestedingen voor 
studies en werken. En het 
mag niet dat steeds dezelfde 
grote groepen de projekten-
markt afschuimen. Ook mini
ondernemingen en studiebu
reaus moeten aan hun trek
ken komen. 

Even belangrijk acht de ge
wezen diplomaat de billijke 
aanwezigheid van ons land in 
de organigrammen van die 
instellingen. Momenteel is dit 
geenszins het geval. 

Kortom, ontwikkelingswerk 
is meer dan de erg prachtige 
en zichtbare inzet van de 
NGO's. Meer dan de bilaterale 
projektwerking via de over
heid. Het is ook de minder 
bekende winwar van vele inter
nationale instellingen. Meer 
betrokkenheid is hier zeker 
niet misplaatst. 

zelfs een verdere krachtige rente
daling voor 1989. Sedert de presi
dentsverkiezingen daalde ook de 
VS-dollar tot 36,58. Enz." Een 
zichtbaar tevreden begrotingsmi
nister besloot evenwel heel nuch
ter dat niets onzekerder is dan de 
toekomst. Tenzij echt fundamen
tele situatiewijzigingen die recht
vaardigen, zal hij de objektief 
vastgestelde prognoses dan ook 
aanhouden. 

Volgens fraktievoorzitter Hugo 
Coveliers zal de staatshervor
ming ook op de overheidsfinan
ciën een gunstige invloed heb
ben. 

Even formeel verzette Hugo 
Schiltz zich tegen de pessimisten 
die — grotesk — de staatshervor
ming zien leiden tot een financië
le katastrofe. „In 1989 zal de 
staatshervorming geen verho
ging veroorzaken van het netto te 
financieren saldo van het geheel 
van centrale overheid. Gemeen
schappen en Gewesten omdat de 
kredieten die als basis dienen 
voor de aan de Gemeenschap
pen en Gewesten over te dragen 
middelen, samen met de kredie
ten die nationaal blijven, niet gro
ter zullen zijn dan het geheel van 
de kredieten voorzien in de voor
gelegde begroting." 

Behoedzaam 
Tot besluit stelde de vice-

premler dat de ekonomische 
konjunktuur zeker geen ongun
stige perspektleven biedt. 
Toch zal nog verder moeten 
bespaard worden, want het kar
wei van het sneeuwbaleffekt is 
nog lang niet geklaard. Zeker 
niet wanneer wij zowel onze 
ekonomische als onze sociale 
toekomst willen veilig stellen. 
,,Met de vruchten van de eko
nomische groei zal dus be
hoedzaam moeten omgespron
gen worden." 

(j.a.) 
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Het regionaal beleid in de EG 
Naast de behandeling van de toepassingsbepalin

gen van de reeds eerder dit jaar aangenomen EG-
Verordening tot hervorming van de kommunautaire 
struktuurfondsen, besteedt het Europese Parlement 
tijdens deze zittingsweek tevens bijzondere aan
dacht aan de rol van de regio's in het regionaal 
beleid van de EG. 

DE Kommissie Regionaal 
Beleid van het Europees 
Parlement heeft daartoe 

zes rapporten opgesteld, waar
van de konklusies werden sa
mengebracht in één resolutie. Als 
werkbasis voor de toekomst werd 
aan deze resolutie een kommu-
nautair handvest voor regionali
sering van de lidstaten toege
voegd. 

Welvaartsbeleid 
Uitgangspunten van de resolu

tie zijn dat het regionaal beleid 
van de EG nog geen konvergen-
tieproces tussen de regio's tot 
stand heeft gebracht en dat de 
komende ontwikkelingen in de 
Europese integratie (interne 
markt en monetaire samenwer
king) nieuwe vooruitgang verei
sen op het gebied van de ekono-
mische en sociale samenhang. 
De regionalisatie m de Gemeen
schap wordt daarbij vooropge
steld als ontwikkelmgsfaktor, als 
faktor in de ekonomische samen
hang, als demokratiseringsfaktor 
in de kommunautaire integratie 
en als faktor in de herwaardering 
van de kultureie eigenheid. 

Als vice-voorzitter van de Kom
missie Regionaal Beleid kreeg 
VU-europarlementslid Jaak Van
demeulebroucke het rapport over 
de samenhang van het regionaal 
beleid van de lidstaten met dat 
van de EG toegewezen. Daarin 
stelt hij vast dat niettegenstaande 
het in de lidstaten gevoerde re
gionale ontwikkelingsbeleid een 
weerspiegeling is van verschil
lende ekonomische beleidsop
vattingen en tradities, alle West-
europese staten fundamenteel 
bevraagd worden m.b t. hun be-
leidseffektiviteit om een ,,balan
ced growth policy" te verzeke
ren, m.a.w. een welvaartsbeleid 
waarvan alle landsdelen de 
vruchten kunnen plukken. Het 
feit dat de regio's in ruil voor 
centraal beheerde financiële mid
delen, de besluitvorming inzake 
de eigen ontwikkelingskansen 
werden ontzegd, heeft mede ge
leid tot de vorming in de meeste 
EG-lidstaten, van subnationale 
entiteiten, die aansturen op gro
tere beleidsautonomie. 

Partnerschap 
Vandemeulebroucke beklem

toont dan ook sterk de formule 
van het zgn. ,,partnerschap", 
een daadwerkelijke betrokken
heid van de regionale overheden 
bij het kommunautaire regionaal 
beleid door middel van nauw 
overleg tussen de Europese 
Kommissie, de lidstaten en de 
regionale overheden met betrek
king tot de voorbereiding, de 

gen bij leningen. Griekenland is 
de enige lidstaat waar de regio
nale steun boven een bepaalde 
investeringsschijf de vorm aan
neemt van een overheidspartici-
patie in het aandelenkapitaal van 
de betrokken onderneming 

Andere maatregelen van de lid
staten zijn o.m. • zachte leningen, 

fiskale voordelen en de vermin
dering van de sociale zekerheids
bijdragen betaald door de werk
gevers Er valt verder in verschei
dene lidstaten een verschuiving 
waar te nemen van het automa
tisch toekennen van regionale 
steun aan aanvragers die aan de 
terzake gestelde voorwaarden 
voldoen naar één grote selektivi-
teit. 

Wat de door de regionale steun 
van de lidstaten gedekte aktivitei-
ten betreft, blijft de nadruk liggen 
op de verwerkende nijverheid, 
met een uitbreiding toe naar de 
dienstverlening aan het bedrijfs
leven, de met de nieuwe techno
logieën verbonden dienstensek-
tor en m sommige gevallen ook 
de toeristische sektor Ook valt er 
een grotere klemtoon waar te 
nemen voor investeringssteun 
voor opstartende projekten ten 
nadele van uitbreidingsprojekten. 

Tot slot besteedt Vandemeule
broucke ook aandacht aan het 
vraagstuk van het aanvullend ka
rakter van de EG-steun, die bo
venop het steunpercentage van 
de lidstaten zou moeten worden 
toegekend. Daarbij dient niet 
noodzakelijk sprake te zijn van 
een individuele additionaliteit per 
projekt, maar wel van een globale 
additionaliteit voor het geheel 
van de programmasteun. Hierbij 
blijkt dat voorzitter Geens van de 
Vlaamse Regering, net zoals me
vrouw Thatcher in het Verenigd 
Koninkrijk, de EG-steun aan 
Vlaanderen in mindering bracht 
van de eigen begrotingsmidde
len. 

Kuijpers en Vandemeulebroucke m Straatsburg: gangmakers van een regionaal EG-beleid. 

vaststelling, de financienng, de 
uitvoering, het toezicht en de eva
luatie van programma's en pro
jekten. In dit verband stelt hij dat 
de Belgische regering met het 
oog op het aanstaande gesprek 
van de EG-Kommissie met België 
over de struktuurfondsen, in uit
voering van het regeerakkoord 
moet voorzien in de volle be
voegdheid van de Gemeen
schappen en Gewesten om recht
streeks kontakten aan te gaan 
met de Europese Kommissie met 
betrekking tot de materies die tot 
hun eksklusieve bevoegdheid be
horen. Hij verwacht tevens van 
de Vlaamse Regering dat deze 
zal ijveren voor een aktieve deel
name in de onlangs door de EG-
Kommissie opgerichte Raadge
vende Raad voor Gewesten en 
Gemeenten. 

Kapitaalsubsidie 
Inzake het regionaal beleid van 

de lidstaten stelt hij vast dat zich 
in een aantal lidstaten de tendens 
aftekent om dit beleid onderge
schikt te maken aan sektoriële 
herstruktureringsmaatregelen. 

Wat de aard van de regionale 
steunmaatregelen betreft, blijkt 
de kapitaalsubsidie in alle lidsta
ten het basisinstrument van het 
regionale steunmaatregelenbe-
leid te zijn Wel wordt in Vlaande
ren meer dan elders gebruik ge
maakt van rentevoetverminderin-

Europa geschaakt door een schildpad 

Europa zonder staten? 
STRAATSBURG — „EumpM hmft mm re

gio's niets te maker)" roept gaullist De La 
Matene, ,,wij zijn tegen rechtstreekse banden 
tussen regio's en BG" zegt konsen/Btief Prag, 
„de potftieke maüM van de regio's moet gere
geld worden in staatsverband" besiuit kristen-
demokrmt Croux,., 

m ÊfMi die kg»it mi moet s i ^ èl 
wm té vesl v^fwacN: wsden, 
~ m»{ öat wi$l * l ^ * : Va«t-

demeiMffiMtcke reeds vai ^Bm 
^ 'm bel 8itfea« v«i* liet Parfe-
metit een fll^aiöal Oetiat aart-
teattte. TocN vrerd v»lge w ^ t l e 
de pteödire wraadertög i»m de 
r<^ van de ts^& ge^dce», 

1392 maakt 
regio's 
belangrijker 

Of> zidiïielf WifM dar natyurlijK 
itiet erg k^Gh, «mar tocN is itet 
z4 Met iiet vervÊ^tt van de gre»-
zm m hm aiaJjer» van,ééB efesno-
mische ruimte dulW het setvik-
beeld c^yandeYerpaöp^fde peii-
lere gî Jseden» de venten «tre-
f®R, fm verdrorïken fef«i. 

Oal protest is tiiet zo recent, 
maaf het ts vooral (aider sewqr* 
de« fiaansate de Oetseenatiap 
zkh sear het zuidert ging affiwej-
dèn, lèna wou öriekenland «iet 
van eeft iurqpese atóe weten 
vooraleer er sMiöide garanJlee 
voor een versterkif^ van het re-
giortaal b^etd wmm. Daarna wa

ren S j ^ j s m Pöitigai zeer esi-
etige pl^be2©rgere voi»^ een t^ 
penale fsBtiek, l^t z p ze aog: 
dat ble^É: ait de $|)rel^m in Nft 
di^^l i iWi«fïfe U^)(s voor de 
Könses^ieven, oiJ*(*erejf Sm 
voor de kotwrnurMsten, P'mma 
vaat de iiberder^ en $ammz jWay 
(MÊx voor de Köst®J-d««< (̂ra* 
ten. De regionale m iSotMe toid* 
sen worden tegea 1 ^ v^ut)» 
bekJ, pr^les <m ze te staat te 
siefteft zich te weren <m mee te 
kunnen met de sterkere 0k<m&< 
mieèn. 

flegio's vullen 
staatskas 

Oitis eeö geteödï^er. Normaai 
moet de Eö-steun deneit <m de 
ötaat^Bön aann te vUlles. Oe 
stalen Mm echter aBen no^ l 
k r ^ blf kas, en dusf«^e«}^ m de 
E6-$!te»n gewoon door Ift h«B be-
griSing. ̂ i komt erop neer dat de 
staat de armere phieden, «s dal 
deze g^Jieden elgertlilk onrecht» 
streeeics spsisor t̂pn van de 
staatskas. Van sdidariteit gespro
ken ! Maar rondöit ergerip is dat 

de regio's over hun eigen toe-
ktmistplannen «iet recWsöreeks 
met de sjrijsIcSêrende overheid 
die de£ö is, kunnen owte^iande-
is», £«ï dat ze dit immrSfM. 5EOÖ-
de« j a i ^ n , za ö- eeht met 'm, 
Koftservaöef Prag was duidelijk: 

*iaft<fe fl^is."0<AC!m8x pff») 
was «iet m& te v«st«»Br „...dat 

Sehüdp^ 
Wat Is e < ^ vowifltgangt ÏM 

ai«tjtevi^o«la«^tfflten«« tm-
kaar i^s^f 1 ^ mes JIÊJJ ssn p(̂ (-
tieke ffififÉöit^ï Iwedt? ÏM men 
mmÊs vm de ikm vj^de een 
Jow p n i ^ l e " ^ ^ ^ g^ t voe' 
rea? Bn dm ktearfoos en «wad-
dood blft? De v r ^ im ^^^m 
worden aan öestiaistefs e« i56-
geerders. Gaar k»i «?i zai het 
antwoord genaamawsrdaln. Maar 
een Eitfi^je^ Parement dat nog 
geen b^slis^ngwt kan nemen, en 
in 2|ft p^m» ^oBsngen zeif 
z&m Gnv<*»ass«3 m, is geen voor-
öitgwg. 

Wil Eanii» w i»«^ f f l ^ maken, 
dan Btoet debest^hek! van het 
lü«^>eBs Partewent z66r grm. 
ülfn. ZetereenlaarvDarde vefióe' 
zingen, « i im ietwat a p geioot' 

£öropa v.:vH<»aM wordt "door 
een... *;is;+»(dpadl 

%%t 
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Namibië onafhanl<elijl<, Cubanen uit Angola 

Toepassing princiepsakkoord zal 
winnaar aanduiden 

In 1884 werd Namibië, dat toen nog Zuidwest-A fril<a heette, een l<olonie van 
Duitsland. Na de Grote Oorlog werd het land als mandaatgebied aan Zuid-Afrika 
toegewezen. In de loop der jaren evolueerde deze Zuidafrikaanse voogdij naar 
een regelrechte bezetting, ondanks veroordelingen en terechtwijzingen van de 
internationale gemeenschap. Tijdens de jaren vijftig richt Zuid-Afrika het gebied 
in volgens de regels van de apartheid. De blanken krijgen een vertegenwoordi
ging in het Zuidafrikaans parlement. In 1968 beslissen de Verenigde Naties het 
gebied Namibië te noemen en het als onafhankelijk te beschouwen. Zuid-Afrika 
laat zich deze resolutie echter niet aan het hart komen en wijzigt niets aan de 
bezetting van Namibië. 

VERLEDEN week raakte 
dan het princiepsakkoord 
bekend dat Zuid-Afrika, 

Cuba en Angola in Geneve afslo
ten. Dit akkoord zou wel eens de 
oplossing kunnen betekenen 
voor de regionale konflikten in 
zuidelijk Afrika. Maar, zoals dat 
met akkoorden gaat, is de over
eenkomst nog wat anders dan de 
praktische toepassing. Het Ge-
neefse akkoord regelt de terug
trekking van de Cubaanse troe
pen in Angola en de onafhanke
lijkheid van Namibië. 

Zuid-Afrika 
Binnen 27 maanden zou de 

laatste van de zowat 52.000 Cu
baanse militairen die in Angola 
verblijven dat land moeten verla
ten hebben. In augustus '89 zou
den er in Namibië vrije verkiezin
gen gehouden worden. Begin 
1990 zou Zuid-Afrika het bestuur 
over de voormalige Duitse kolo
nie dan overdragen aan de nieu
we Namibische regering. 

Het akkoord kon er komen om
dat alle betrokken partijen op één 
of andere manier belang hadden 
bij het stopzetten van de burger
oorlogen in Angola en Namibië. 

Zuid-Afrika besefte dat de aan
wezigheid van een leger van 
100.000 soldaten in Namibië een 
beetje te kostelijk is, financieel, 
maar vooral ook politiek en men
selijk. De afgelopen zomer wer
den in één klap nog 12 blanke 
soldaten gedood bij een aanslag. 
De Zuidafrikaanse opinie begint 
zich dan ook vragen te stellen. 

Angola van zijn kant is reeds in 
oorlog sinds zijn onafhankelijk
heid in 1975. Het is een land van 
ruïnes, gesneuvelden en ver
minkten. Beide landen zagen in 
dat een militaire regeling niet mo
gelijk was. Het akkoord laat bo
vendien toe dat alle onderteke
naars zonder gezichtsverlies de 
onderhandelingstafel konden 
verlaten. Een onderhandelingsta
fel waar de Verenigde Staten met 
onderminister Chester Crocke 
een sleutelrol speelde, en waar 
ook de Sovjetunie een oogje in 
het zeil hield. 

Het is echter vooral de VS die 
de pluimen op zijn hoed mag 
steken voor deze diplomatieke 
overwinning: jaren na de VN-
resolutie terzake wordt Namibië 
ook fe' -lijk onatiïankeiijk, en de 
Cubanen moe*'?'" •.'. - uit Angola, 
een oude droom van Reagan die 
werkelijkheid wordt. 

Waar het akkoord over zwijgt, 
is over de bevrijdings- en/of ver
zetsbewegingen in de regio: de 
SWAPO in Namibië, UNITA in 
Angola en het Zuidafrikaanse 
ANC, dat basissen m Angola 
heeft. 

Kaunda 
Algemeen wordt v-. ?.cht dat 

de SWAPO van Sam Nujoma de 
verkiezingen van 1990 in Nami
bië zal winnen. De Veiligheids

raad van de VN erkent reeds 
sinds 1973 de SWAPO als enige 
vertegenwoordiger van Namibië. 

Anders gesteld is het met Jo
nas Savimbi's UNITA, dat vooral 
met Zuidafrikaanse en Ameri
kaanse hulp de antimarxistische 
guerilla voert tegen de Angolese 
MPLA. Tweederden van Angola 
leeft daardoor in onzekerheid en 
de Benguela-spoorlijn ligt lam. 
Hoewel Luanda momenteel elke 
onderhandeling met Savimbi re
soluut van de hand wijst, zal men, 
eens de Cubanen het land uit 
zijn, toch moeilijk anders kunnen 
dan een soort van nationale ver
zoening tot stand brengen. 

Wat er nu verder met het ANC 
zal gebeuren, blijft ook een 
vraagteken. Het lijkt immers uit
gesloten dat ANC-strijders hun 
tenten nog langer kunnen op
slaan in een onafhankelijk Nami
bië. Net zoals de verzetsorgani
satie dit niet langer kan doen in 
Mozambique of Zimbabwe. Daar
mee zou Zuid-Afrika nog een slag 
thuishalen. 

President Kaunda van Zambia 
verklaarde in de herfst van '87: 
,,Bijna alle problemen in de regio 
houden op één of andere manier 
verband met apartheid. Daarom 
moet apartheid weg. Eens dat 
gebeurd Is, als Botha op basis 

van één man één stem verkozen 
zou worden, dan zouden wij geen 
andere keuze hebben dan hem 
als staatshoofd te ontvangen. Zo
lang hij de leider is van 4 miljoen 
mensen op een totale bevolking 
van 31 miljoen, kan daar geen 
sprake van zijn. Zodra apartheid 
verdwenen is, kan samenwerking 
in zuidelijk Afrika starten". 

Kaunda trok de verkeerde kon-
klusie: de problemen in zuidelijk 
Afrika hebben inderdaad verband 
met apartheid, maar de afschaf
fing van apartheid is blijkbaar 
geen voorwaarde om tot een be
gin van pacifikatie voor deze pro
blemen te leiden. 

(pdj) 

Van onze Friese korrespondent 

Affaire Smallenbroek brengt 
minister in probiemen 

DRACHTEN/DEN HAAG — Een burgemeester die 
niet de taal van het eigen volk spreekt komt in 
opspraak. De voltallige meerderheid zegt het ver
trouwen in hem op. Het kabinet en de kristendemok-
ratische partij vergaderen over de zaak maar weten 
niet hoe ze moeten handelen. En de burgemeester ? 
Die lacht in zijn vuistje en blijft voorlopig op zijn 
plaats. Nederland heeft de afgelopen jaren lacherig 
en hoofdschuddend de affaire-Happart gevolgd; een 
heel land in opschudding door één koppige burge
meester. Dan kan alleen maar in België, was het 
ondoordachte kommentaar. 

INMIDDELS is heel Nederland 
al wekenlang in rep en roer 
door de affaire-Smallen-

broek. CDA-burgemeester mr. Al-
bertus G. Smallenbroek bestuurt 
sinds 1981 de Friese gemeente 
Smallingerland, en heeft daar de 
jongste jaren iedereen waar hij 
mee moet samenwerken tegen 
zich in het harnas gejaagd. Van 
zijn werk heeft hij volgens de 
raad een janboel gemaakt. De 
gemeenteraad heeft de afgelo
pen weken tot tweemaal toe een
stemmig een motie van wantrou
wen ingediend tegen de burge
meester. 

Profielscliets 
In het Nederlandse Tweede 

Kamer betekent een motie van 
wantrouwen dat een minister op
stapt, maar op gemeentelijk ni
veau heeft dat bij een burge
meester die zelf wil blijven geen 
gevolgen. En de arrogante be
stuurder Smallenbroek peinst er 
niet over om uit eigen beweging 
te vertrekken. Dat is mogelijk 
doordat in Nederland een burge
meester niet wordt gekozen uit 
de raad maar benoemd door de 
Kroon. Een •••^inig demokratisch 
sisteem rr -; •:» ote nadelen. 

In de praktijk bepaalt de minis
ter van Binnenlandse Zaken sa
men met de eveneens benoemde 
Kommissaris der Koningin wie er 
wel of niet ergens burgemeester 
mag worden. Een gemeenteraad 
kan een burgemeester niet wei
geren en kan hem of haar ook 
niet wegsturen na wanprestaties. 
Een raad kan slechts een profiel
schets maken van de gewenste 
burgemeester, maar de minister 
hoeft zich daar niets van aan te 
trekken. Veel Friezen ergeren 
zich aan dit ouderwetse sisteem. 
Van de 31 burgemeesters in 
Friesland zijn er slechts vier 
Friestalig, van de overigen doen 
slechts enkelen moeite om Fries 
te leren. 

Smallingerland zat dan ook 
niet bepaald te wachten op Smal
lenbroek, die zich in zijn vorige 
gemeente Waddinxveen onmo
gelijk had gemaakt door onder 
invloed van alkohol een auto-on
geluk te veroorzaken waarbij an
deren gewond werden. De burge
meester werd als het ware weg
gepromoveerd naar Smallinger
land. Het feit dat de toenmalige 
Kommissaris der Koningin in 
Friesland, mr. H. Rijpstra, zelf 
benoemd is door de vader van 

Smallenbroek is daar wellicht niet 
vreemd aan. Smallenbroek deed 
zijn intrede in Friesland en alleen 
de Frysk Nasjonale Partij had het 
politieke lef om zijn benoeming 
als ,,schandalig" te veroordelen. 

Ruim zeven jaar later krijgt de 
FNP op een merkwaardige ma
nier gelijk. Burgemeester Smal
lenbroek was begin oktober te 
Zwolle betrokken bij een vecht
partij, toen hij, opnieuw onder 
invloed van alkohol, op zoek was 
naar een bordeel. Het incident 
was er slechts één in een lange 
reeks. De burgemeester had in 
het geheim een betaalde bijbaan 
(in Nederland niet toegestaan), 
verkeerde op voet van oorlog met 
zijn eigen politiekorps en maakte 

Burgemeester Smallenbroek 
door Kommissaris der Koningin 
Hans Wiegel op het matje geroe
pen, (foto Slep van Hingen) 

ruzie met zijn schepenen. Fries 
heeft hij nooit geleerd. Friesspre-
kende verslaggevers van Omrop 
Fryslan weigert hij te woord te 
staan als ze hun eigen taal spre
ken. 

Wandelende bom 
Voor de raad was de vechtpar

tij te Zwolle de druppel die de 
emmer deed overlopen en sinds
dien probeert men de burge
meester heen te zenden, maar 
dat viel niet mee. Of een burge
meester nu veel of helemaal 
geen vertrouwen geniet van ge
meenteraad of bevolking, hij 
moet zich bij wijze van spreken 
vergrijpen aan een vrouwelijke 
medewerker wil hij ontslagen 
kunnen worden. Op de tweede 
motie van wantrouwen van de 
raad antwoordde Smallenbroek 
als een 17de eeuwse regent: 
,, Vertrouwen van de raad is niet 
noodzakelijk voor een burge
meester. Te veel vertrouwen tast 
zijn onafhankelijkheid aan." 

Intussen zit minister Cees vann 
Dijk (CDA) van Binnenlandse Za
ken lelijk in zijn maag met de 
zaak-Smallenbroek, want de op 
één na grootste gemeente van 
Friesland is onbestuurbaar ge
worden. Het incident te Zwolle 
was in zijn ogen te futiel voor 
maatregelen, maar gemeente
raad, schepenen en ambtelijk 
personeel van Smallingerland 
weigeren nog langer met deze 
burgemeester samen te werken. 
Toegeven aan de eis om Smal
lenbroek naar huis te sturen bete
kent dat ook veel andere be
noemde burgemeesters in Ne
derland zich grote zorgen kunnen 
gaan maken over hun positie. 
Smallenbroek is, buiten zijn wil, 
een wandelende bom onder het 
instituut van de benoemde burge
mester. 
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Willy Kuijpers klaagt aan 

„De zoete dood" in Herent... 
Jarenlang betitelde een hoestende, zieke buur, 

Rik Segers, gewezen beroepsmilitair, zo de Herent-
se Coralmétalsmelterij. Hij zou er mentaal aan ten 
onder gaan! Zijn enige bondgenoten waren de 
Herentse VU-mensen o.l.v. Willy Kuijpers (zie WIJ 
12-1-1978). Inderdaad, de „rest" liet hem in de 
steek. Zeker toen hij moegetergd door de dodende 
cadmiumuitwasemingen, vertwijfeld wat hagel over 
de fabriek schoot. Maar een begripsvolle onder
zoeksrechter liet hem vrijuit gaan. Toen pas kreeg 
het Instituut voor Hygiëne en Epidemologie opdracht 
om de lucht te onderzoeken... 

DE resultaten waren vernie
tigend maar verdwenen in 
de schuif van de minister. 

De metaallobby van Cockerlll, 
waarvan Coralmétal toeleve
ringsbedrijf was, bleek efficiënte 
te werken. Rik-met-de-pet én 
Kuijpers bleven volhouden, en 
mét hen de hele buurt. Uiteinde
lijk werd Coralmétal gesloten op 
2 januari 1978. Het Koninklijk 
Besluit dat hiertoe bevel gaf was 
het eerste in zijn soort in Vlaan
deren. 

Tien jaar later 
Het eerste leefmiddenhinde-

rend bedrijf in deze staat werd 
gesloten. Herent-Stationswijk 
juichte. Wij staan nu haast tien 
jaar verder. Coral en de omge
ving haalden op zondag 20 no
vember 1988 uitgebreid het TV-
nieuws. Genoeg om met Europar
lementslid Willy Kuijpers te gaan 
praten. 

WIJ: Wat bracht je ertoe om 
na 10 jaar dit dossier opnieuw 
boven te spitten? 

W. Kuijpers: ,,Zeg maar ge
rust ,,spitten"! We hebben gedu
rende jaren de luchtverontreini
ging van Coralmétal gevochten, 
maar nu gaat het om de onder
grond. Langsheen de drul<ke 
spoorlijk Oostende-Luik zijn heel
wat milieuzieke bedrijven uit het 
overbevolkte Brussel weggetrok
ken. Zo belandden Coralmétal 
(Affineries de métaux!) en UI\AA-
FO (Fonderies Bruxelloises-kapi-
taal) in Herent tegen de dichtbe
volkte stationswijk aan. Geduren
de méér dan een halve eeuw 
zouden zij er de lucht en de 
omgeving teisteren. Sedert de 
sluiting lagen de ongeveer 10 
hektaren fabriekterreinen er ver
laten en verwilderd bij. Aan de 
bodem dachten we niet totdat we 
met ons bestuurskollege een 
SPA lieten opstellen en de be-
drijfspuinen afbreken. Uiteinde
lijk gaven de cadmium-onderzoe-
kers rond het Affllipsbedhjf te 
Tienen de doorslag." 

Zes metalen 
WIJ: En is de bodemvervui

ling zo sterk? 
W. Kuijpers: ,,De Bodemkun-

dige Dienst van België onder
zocht een reeks grondstalen op 6 
metalen: lood, zink, koper, nik
kel, tin en cadmium. Tot hiertoe 
hebben ze in deze staat en in 
dergelijke omstandigheden nog 
nooit zo'n hoge koncentraties ge
vonden. De gegevens wijzen op 
groot gevaar voor mens en dier." 

WIJ: Kan je de cijfers even 
bespreken? 

W. Kuijpers: ,,Eerst dit nog; 
we beschikken in dit land over 
geen normen. We hebben ons 
dus gericht voor de beoordeling 
naar de Nederlandse en Europe
se cijfers. Deze laatste zijn grens
waarden die de Nederlandse re
gering verbindend liet opstellen 

W. Kuijpers: ,,Met het Be
stuurskollege hebben we de eer
ste afschermingsmaatregelen 
genomen. Tevens stelde ik voor 
om een technische overlegwerk-
groep met OVAfJI en de Provin
ciale Volksgezondheidsdirektie 
op te zetten. Uit de Nederlandse 
cijferbeoordeling lees je drie 
grenswaarden af: A = geen aan
toonbare verontreiniging; B = 
risiko voor mens is dier; C = 
saneringsmaatregelen noodza
kelijk. Voor deze laatste — die 
zich opdringen — beschikken we 
maar over weinig mogelijkheden, 
t^aar hoe verwerk je het giftige 
stortgoed? In de OVAI\/l-kanto-

Leefmidden, Arman van Laer, liet 
een BPA met bewoning voor een 
groot stuk van dit IVIolenveld op
stellen. Op een ander deel plan
den we de centralisatie van de 
Gemeentelijke Technische Dien
sten. Een aansluitend daarbij 
werkt nu reeds ons Gemeentelijl< 
Herwinningsbedrigjf en het Krin
gloopcentrum. Overigens twee 
VU-initiatleven." 

Lekkerkerk 
WIJ: Is het niet eigenaardig 

dat hij met eigen middelen dit 
onderzoek moet laten uitvoe
ren? 

1973 — Voor een deel van Coralmétalstorthopen: VU-raadslid F. Pochette, Rik Segers, Tineke en 
Willy Kuijpers. Vijftien jaar later wordt de vergiftiging in cijfers uitgedrukt. 

W. Kuijpers: ,,Inderdaad. De 
Openbare Vlaamse Afvalmaat-
schappij en de verantwoordelijke 
gemeenschapsminister — nu (!) 
de heren Kelchtermans en 
Weckx — hadden al lang naast 
een Vlaamse, sluitende inventa
ris ook de nodige onderzoeken 
op basis van wettelijke normen 
moeten doorvoeren. Dat zijn in
derdaad opdrachten voor de Uit
voerende fvlacht. En vermits 
,, Vlaanderen leeft" en „het beter 
doet", zou je dat ook mogen 
verwachten..." 

WIJ: Waarom gebeurde het 
dan niet? 

W. Kuijpers: ,,ja, wettelijke 
normen bestaan er niet zoals Ik 
reeds zei. Onze Leuvense kolle
ga's senator Roger Blanpain en 
kamerlid Luk Vanhorenbeek na
men daarom een initiatief. En 
onze fraktieleider in de gemeen
teraad, Jos Bex schreef OVAI^ 
aan. Uiteindelijk zullen we met 
allerhande initiatieven zoals 
deze, de Vlaamse meikeverachti
ge traagheid der administratie 
moeten versnellen, willen we 
voor geen grotere kosten staan." 

WIJ: Hoe bedoel je dat? 
W. Kuijpers: ,,Wel dit oud be-

drijfsgebied (en zovele in Vlaan
deren...) ligt sedert 1977 in het 
woonuitbreidingsgebied. Vermits 
de woningbouw opnieuw toe
neemt, zouden deze hektaren 
reeds kunnen bebouwd zijn. En 
begin dan maar te saneren! Denk 
maar aan het Nederlandse Lek
kerkerk. " 

Advertentie 
uit de EEG-richtlijnen en dit voor 
gebruik van zuiveringsslib in de 
landbouw. De ppm-afkorting 
duidt op „part per million", dus 
miligram per kilo droge grond. H 
1 enz. geeft de plaats derstaalna-
men weer." 

WIJ: Wat heb je ondertussen 
ondernomen? 

ren ? Wie zal het afgraven beta
len?" 

WIJ: Welke bestemming heb
ben die gronden? 

W. Kuijpers: ,,Het Leuvens 
Gewestplan rangschikte die on
geveer 25 ha in woonuitbrei
dingsgebied. Onze VU-schepen 
voor Ruimtelijke Ordening en 

G E S C H E N K E N T I J D ! 
Rake geschenken zijn diegene waarvan men lang kan genieten. 
Zo de boeken van Rik Dedapper 
De Tüinkalender, de meest praktische en volledige, maar ook de 
goedkoopste; slechts 70 fr. franco thuis. 
Boek I: Biologisch tuinieren voor iedereen: 400 fr. 
Boek II: Biologische Gewasbescherming- 425 fr. 
Boek III: Bio-telen onder glas en voor gehandicapten: 425 fr. 
Boek IV: Biologische Beroepstuinbouw (aansluitend bij Boek I 
voor liefhebbers): 485 fr 
Boek V: Biologische Fruitteelt. Volledig boek: 485 fr. 
Boek VI: Bio-telen, anders bekeken (Heilzaamheid van bio-
groenten) Gezinsboek: 625 fr. 
Boek Vil: Bio-telen door en voor de Jeugd; ook geschikt voor 
beginnende volwassenen: 200 tekeningen: 695 fr. 
Pakket Boeken 1, II en 111: slechts 1 100 fr. alles franco thuis. 
Te bekomen op Rozendaal 78, Geel Tel. 014/58.91.72. Rek. 230-
0005739-36, Rik Dedapper. 

Al deze werken zijn ook bijzonder interessant voor niet-bio telers i 

• F SJERNOBYL levert nog steeds 
' voer voor al dan groene poltici. 

Pas verkozenen, vooral uit de zgn. 
groene partijen willen aan de slag en 
laten gauw, gauw, wat paddestoelen 
ontleden, onderzoeken, wel wetende 
dat die goed zijn voor een alarmerend 
verslag. 

Tot zover is er niets aan de hand. 
Het is zelfs goed dat hierop de aan
dacht getrokken wordt, zelfs al wil 
men daar wat politieke munt uit slaan. 
Toch moet het duidelijk zijn dat de 
gevolgen van Tsjernobyl nog steeds 
veel verder reiken dan men durft te 
denken, maar ook dat de voorlichting, 
ondanks alle dure eden die destijds 
gedaan werden, schromelijk in gebre
ke blijft. 

Leren met scha en 
schand 

Om te beginnen moet er o.i. geen 
achtste kerncentrale komen, maar de 
bestaande centrales moeten stuk 
voor stuk aan grondige tests onder
worpen worden. 

U E T 
' ' verrast dat er toen wel 

beleid" was in mei 1986 zo 
zeer 

eigenaardige maatregelen werden 
getroffen. 

Koeien binnen houden, geen spina
zie eten en vooral de mensen gerust
stellen en dan toch maar tevens 
gauw-gauw de toelaatbaarheid van 
radioaktiviteit in de voeding sterk ver
hogen ! 

Te laat of helemaal niet werd de 
bevolking gewaarschuwd om niet m 
de radioaktieve regen te lopen; ge
woon binnen te blijven; de open wa
terputten van de tuinbouwbedrijven af 
te dekken; ramen en kassen en zelfs 
zoveel mogelijk deuren en vensters 
van de huizen te sluiten. 

Wij hopen dat deze en andere doel
matige maatregelen onmiddellijk van 

kracht zullen worden van zohaast 
ergens een ,,ongeval" gemeld wordt. 

Hopelijk IS dit nooit meer nodig, 
maar het is toch nuttig datgene wat 
fout gegaan is ruiterlijk te erkennen 
en de maatregelen voor de ,,toe
komst" hierop in te passen. De nor
men die thans terzake nog gehan
teerd worden gaan uit van de gemid
delde arbeider in de kem-energie-
industrie, maar niet voor zieken, ou
deren, zwangere vrouwen en 
kinderen. Het is trouwens bekend dat 
kinderen tot 100 maal meer radioakti
viteit uit voedsel opnemen dan vol
wassenen... Met alle gevolgen op 
lange termijn en het gevaar van erfe
lijke mutaties wordt gewoon geen re
kening gehouden. 

Op basis van wetenschappelijk on
derzoek is het niet verantwoord men
sen aan meer dan 500 millirem bloot 
te stellen. Nu mogen we wettelijk 
4.200 millirem oplopen! 

Niet enkel 
paddestoelen 
AJjEN vergeet hierbij dat bepaalde 
" • voedingsprodukten soms reeds 
twee jaar en meer zijn, eer ze ver
bruikt worden. 

Enkele voorbeelden: 
— Zoetwatervis is thans nog vrij 

sterk belast; zeevis en gekweekte 
forellen nauwelijks tot niet. 

— Wees. Mager vlees is meer be
last dan vet vlees. Soms werd vlees 
gestokkeerd in koelhuizen; ies wat 
ook geldt voor bepaalde zuivelpro-
dukten. 

— Gedroogde vruchten en thee, 
vooral dan uit Turkije en Gnekenland 
zijn belast. 

— Vruchtensappen van de oogst 
van 1986 kunnen nog zwaar belast 
zijn. Groentesappen, en ook die van 
sinaasappelen en citroen, maar ook 
van tomaten en groenen zijn stra-
lingsarm. 

— Granen van de oogst van 1986 
uit Noord-Europa zijn zwaar belast; 
de rogge is de meest gevoelige. 

— geteelde paddestoelen zijn on
belast. 

— Wildvlees is sterk belast; ook 
nog de hazelnoten uit Griekenland en 
Turkije, maar niet die uit onze gewes
ten. 

Wij hopen hiermee ook een en 
ander duidelijker te hebben gemaakt 
voor onze lezers. 

Rik Dedapper 
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De toekomstige financiering van 
Gewesten en Gemeenscliappen 

Vorige week hebben we het reeds uitvoerig be
licht: het financieringsstelsel voor gewesten en ge
meenschappen is rond. Nog geen 8 maanden na het 
van start gaan van Martens VIII legde de regering de 
laatste hand aan de wetteksten om de overdracht 
van financiële middelen van de nationale overheid 
naar de gewesten en gemeenschappen te regelen. 
Tijdens de vakantie werd de overdracht van de 
bevoegdheden een feit. Macht en middelen. Op 1 
januari van volgend jaar kunnen de ,,nieuwe" ge
westen en gemeenschappen volwaardig van start 
gaan. 

IN deze bijdrage doen we een 
poging om het financierings
stelsel in mensentaal om te 

gieten. Een poging weliswaar. 
Overheidsfinanciën zijn sowieso 
geen ontspannende literatuur. 
Ons federaal sisteem, met twee 
gewesten en gemeenschappen 
en een hoofdstedelijk gewest, 
verhoogt de graad van ingewik
keldheid. Hetgeen kan gezegd 
worden van alle federale stelsels. 
Trouwens, de kompleksiteit doet 
geen afbreuk aan de duidelijk
heid in de bevoegdheden. Als 
ieder welomschreven verant
woordelijkheden draagt is de wij
ze van financiering van onderge
schikt belang. 

Twee fazen 
In het financieringsstelsel moet 

onderscheid worden gemaakt 
tussen de overgangsperiode en 
het definitieve stelsel. Deze twee 
fazen zijn nodig omdat de over
gang van de huidige scheefge
trokken verdeling van overheids
middelen tussen Vlaanderen en 
Wallonië naar een rechtvaardige 
verdeling niet van vandaag op 
morgen kan gebeuren. 

Tijdens de overgangsperiode 
van 10 jaar wordt aan het minst 
sterke en tegelijkertijd meest met 
overheidsmiddelen toebedeelde 
gewest de kans gegeven haar 
uitgaven aan te passen aan haar 
Inkomsten. Ekonomisch, sociaal 
én politiek gezien is het onmoge
lijk om van het éne moment op 
het andere historisch gegroeide 
privileges terug te schroeven. 
Trouwens, Vlaanderen heeft zelf 
weinig belang bij een ekono
misch ineengestuikt gewest in 
haar achtertuin. Dit voorstellen 
zou bovendien elke bereidheid 
van franstalige kant om mee te 
federaliseren de kop indrukken. 

Definitief stelsel 
De overgangsperiode naar het 

definitieve stelsel duurt 10 jaar. In 
2000 treedt er een financierings
stelsel in voege dat op twee be
langrijke federale principes is ge
baseerd : de eigen financiële ver
antwoordelijkheid van gewesten 
en gemeenschappen en een om
keerbare solidariteit tussen de 
gewesten. 

De gewesten en gemeen
schappen dragen hierin de ver
antwoordelijkheid voor het even
wicht tussen hun uitgaven en de 
evolutie van hun overgedragen 
fiskale middelen. Over die fiskale 
middelen kunnen zij tevens deels 
autonoom beschikken. Zo kan 
een gewest op haar personenbe
lasting opcentiemen heffen of 
kortingen toestaan. 

Daarnaast wordt er een natio
naal solidariteitsmechanisme 
voorzien dat omkeerbaar is, en 
dus ook in het voordeel van 
Vlaanderen kan spelen, en dat 
definitief is waardoor het niet ge

wijzigd kan worden naargelang 
de behoeften. 

Op dit ogenblik beschikken ge
meenschappen en gewesten 
over dotaties — met de voor 
Vlaanderen nefaste verdeelsleu
tel —, ristorno's op de opbrengst 
van bepaalde belastingen en hef
fingen, een eigen fiskaliteit die 
weinig of niet wordt toegepast, 
eigen niet-fiskale middelen en le-
ningsmogelijkheid. Dit sisteem 
wordt sterk gewijzigd. De dotaties 
worden afgeschaft. De personen
belasting wordt belangrijker en 
gewesten kunnen opcentiemen 
heffen of kortingen toestaan. 

DEFINITIEF 
Het definitief financieringsstelsel 

gaat in vanaf het jaar 2000 

De gemeenschapsmidde
len zulien dan betaan u!t: 

— niet-fiskale ontvangsten 
zoals bijvoorbeeld de school
gelden, 

-— fiskaJe ontvangsten, 
waaronder een gedeelte eigen 
fiskaliteit, met name de ge-
itieenschapsbetastmgen op 
basis van arttkef 110 | 2 van 
de grondwet, en een gedeelte 
gedeelde belastingen, meer 
bepaald het kijk* en feister-
geld, een toegewezen deel 
van de BTW en een toegewe
zen c*ee} van <fe personenbe
lasting, 

— löRirtgen» 

De gewe$tm>(ié0i0n worden 
op dat ogenblik gevormd 
doorr 

~ niet-fiskale ontvangsten, 
bijvoorbeeld loodsgelden, ttit-
lieuheffingen, meerwaarden, 
opbrengst van houtkapptngen 
en vtsvertoven. 

— fiskale ontvangsten, 
waaronder de gewestelijke 
belastingen, zijnde de alge
mene (art 1 lO§2G.W)ende 
specifieke (belasting op spe
len en weddenschappen, au
tomatische ontspanningstoes
tellen, slijterijen, de succes
sierechten, de onroerende 
voorheffing, de registratie
rechten en de verkeersbelas
ting), en ook de opcentiemen 
en kortingen op de personen
belasting Deze gewestelijke 
belastingen, opcentiemen en 
kortingen zijn eigen fiskale 
middelen. Daarnaast krijgen 

gewesten een gedeelte van de 
personentjelasting, die een 
zogenaamde samengevoeg
de belasting is. 

— de nationale soiidariteit-
stussenkomst 

— leniftgen, 

Een gede0ld& belasting is 
een rijksbelasting die op een 
uniforme wijze over hel gehe
le grondgebied wordt geheven 
en waarvan de opbrengst in 
een bepaald gewest wordt te
ruggestort aan dat gewest. Ott 
is hei zogenaamde „juste re
tour" principe, elk gewesl 
krijgt hetgeen het zelf op
brengt êen $amengev00gèe 
belasting ts identiek, met dit 
verschil dat de gewesten hier
op kortingen mogen toestaan 
af ojjcentiemen heffen. 

Inzake de eigen belastingen 
zijn de gewesten ze!f bevoegd 
om te bepalen op wat en hoe 
ze de belasting heffen 

Eventueel kan een, desge
vallend zelfs twee gewesten, 
een nationale solidanteitstus-
senkomst krijgen ten laste van 
de rijksbegroting. Het mecha
nisme IS gebaseerd op de ver
houding tussen de gemiddel
de opbrengst van de inko
mensbelasting per inwoner 
van elk gewest en öeze van 
het Rijk, Per procentpunt dat 
een gewest onder het rijksge-
middelde ligt knjgt dat gewest 
een tussenkomst uit de rijks
begroting van 468 fr, pennwo-
ner en per procentpunt. 

Overgangsperiode 

De overgangsperiode van 10 
jaar heeft tot doel de bestaande 
scheeftrekking van de middelen
verdeling tussen Vlaanderen en 
Wallonië weg te werken. Dit ge
beurt enerzijds doordat Wallonië, 
voor wat gewestmateries betreft, 
verplicht wordt de tering naar de 
nering te zetten, en doordat de 
middelen van Vlaanderen, voor 
wat de gemeenschapsbevoegd
heden betreft, sneller kunnen stij-

(foto Ronald Szommer) 

gen. Tijdens de overgangsperio
de is er een permanente groei 
van middelen voor Vlaanderen. 

Hoe gaat dit in z'n werk? Men 
vertrekt vanuit de feitelijke situa
tie waarbij de bestaande be
voegdheden (uit wet van 8 augus
tus 80) door dotaties worden gefi
nancierd en voor de nieuwe be
voegdheden de middelenverde
ling binnen de nationale 
begroting geldt. Vanuit deze ,,uit-
gaven"-toestand dient over een 
periode van 10 jaar overgegaan 

Advertentie 

WAT WILT U DIT JAAR 
LEREN IN DE NIEUWE 

Trends Top 5000 
De schuldenlast van uw beste kliënt 

Kapitaal en reserves van uw grootste afnemer 
* 

De gemiddelde personeelskost in uw sektor 
* 

De nettowinst van de tenoren 
onder uw konkurrenten 

Eigen middelen en schiulden 
van uw belangrijkste leveranciers 

NU TE 
KOOP 
in uw 
dagblad-
winl<el 

450 f r. 
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te worden naar het definitieve 
stelsel 

Hierbij moet rekening gehou
den met de moeilijke toestand 
van de overheidsfinanciën De 
overgang mag geen belangrijke 
meerkost voor de nationale 
schatkist inhouden Gewesten en 

gemeenschappen moeten daar
enboven voldoende middelen 
krijgen om een eigen beleid te 
voeren Deze verschillende en 
vaak tegenstrijdige voorwaarden 
dienden terzelfdertijd vervuld 
Het resultaat kon dan ook met 
anders dan behoorlijk ingewik
keld zijn 

OVERGANG 
Om het övergangssjsteetn 

begrfjpbaar t& mailen werd i\et 
opgedeeld naarde oorsprong 
van de middefen. Op deze 
wijze wordt een ondersctretd 
gemaakt lussen de middelen 
van de gewesten en van de 
gemeenscj^pen feerekend 
op baste van de evofut̂ e van 
de hitidtge dotaties, het Ge
meentes- en Pfovfrjciefonds, 
de uitgaven voor de nieuwe 
gewesltjevoegdheden en de 
onderwijsuitgaven 

Huiciige dotaties: 
De hufdige dotaöes, voor

zien in de wetten van 80, wor
den afgeschaft en vervangen 
door een ffnancJering via rjs-
torno's op de Jnkomstentelas* 
ting. 

Omdat het aandeel van 
Vlaanderen ïn deze dotaties 
lager Is dan haar aandeel in 
de personenbelasting krijgt 
Vlaanderen jaartjfks en pro
gressief een hönm tot drt 
f€H3htinatige aandeel is beko
men (na 10 laar). Vanaf 1991 
zulten de gewesten slechts 
85,7 van deze mfddelen door
gestort krijgen. De rest moe
ten ze lenen Op die manier 
wordt ook een deef van de 
bestaande schuld overgehe
veld 

Gemeentefonds... 
Hier wordt tietzelfds pnnole-

pe toegepast; de bestaande 
dotaneverdellng wordt omge

zet «n nsfomering van de in
komstenbelasting. Deze fi-
nanoilile msddefen worden 
tussen de gewesten tierver-
deeld. Ook hiervoor geldt dat 
de gewesten zullen deelne
men in de schuldvormlng 

Nieuwe t^voegdheden 
Voor de dekking van de uit

gaven die nu nog ten laste v&n 
de nationale begrotingen ge-
b0ümn voor de bevoegdhe
den die overgeheveld worden 
naar de gewesten zullen deze 
eveneens middelen toegewe> 
zen krijgen op basis van de 
ristornenng van de personen
belasting Hierbij wordt onder
scheid gemaakt tussen lopen
de Uitgaven en de investerin
gen. Van d© over te dragen 
lopende uitgaven wordt even
eens 14,3 % fn^houden 
(sohuldvorming). Oe investe-
rrngsmtddelen en deze 14,3 % 
dtenen geleend te worden De 
leningslasten die daaruit 
voortvloeien worden wei voor 
85,7 % gedekt door nstorno's 
op de personenbelasting. 

Onderwijs 
De onden(vijsu*{gaven wor

den volledig overgedragen 
aan de gemeenschappen, via 
een toekenning van een ge
deelte van de STW-opbreng-
sten. Deze middelen worden 
jaarlijks aangepast aan de in-
^atie en gekorngeerd door de 
denataliteil die voor 80 % in 
rekerjing wordt gebracht 

Kosten en baten 
Het ontwerp van financierings

wet zoals het binnen de schoot 
van de regering werd goedge
keurd geeft het sisteem weer 
waarbinnen de overdracht van 
financiële middelen naar de ge
westen en gemeenschappen 
wordt geregeld 

Het zijn de berekeningsregels 
die alsdusdanig moeten beoor
deeld worden De financiering 
kan pas in zijn geheel geanaly
seerd worden op het ogenblik dat 
de werkelijke en aktuele cijfers 
van de over te hevelen bevoegd
heden bekend zijn Deze bereke
ning IS nog met afgerond 

Niettegenstaande dit voorbe
houd IS het toch reeds mogelijk 
een idee te krijgen van de verde

ling van de budgettaire massa's 
zoals ze vanaf 1 januari 1989 tot 
stand worden gebracht Uitgaan
de van de bestaande en over te 
hevelen bevoegdheden werd ten 
behoeve van de regeringsonder
handelaars nagegaan welke fi
nanciële middelen hiertegenover 
staan en welke de lokaliseerbare 
toewijzing van deze middelen in 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel 
IS Deze cijfers gaven een verhel
derend inzicht in de struktuur van 
de Belgische Staat en bevestig
den de scheefgetrokken verde
ling van de overheidsgelden over 
Vlaanderen en Wallonië waarte
gen de Volksunie zich steeds ver
zet heeft Het zijn deze bedragen 
die werden aangewend m de si
mulaties van de verschillende sis-
teemvananten en uiteindelijk ook 
van het definitieve stelsel 
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WINST VOOR VLAANDEREN 
Het IS een van de doelstellingen van de Volksunie in deze staatsvorming om deze scheve verdeling recht 

te trekken Hierin is de Volksunie geslaagd na de overgangsperiode van 10 jaar zal Vlaanderen haar 
rechtmatig aandeel in de overheidsmiddelen krijgen De vergelijking met de situatie dat de huidige 
middelenverdeling zou worden doorgetrokken en de situatie die zal ontstaan bij de realisatie van dit 
financieringsontwerp wint Vlaanderen permanent meer middelen Onderstaande tabel geeft het tempo en 
de omvang van deze winst weer 

Middelenevolutie Vlaanderen (in miljard frank) 

jaar 1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 

bij ongewij
zigd beleid 

271,1 

277,6 
286,0 
293,4 
302,1 

310,9 
319,9 
329,0 
338,4 

347,8 

357,5 

362,5 

368,9 
375,4 
382,1 

388,9 
396,0 
403,2 
410,6 
418,2 

426,0 

bij uitvoering 
van het finan

cieringsontwerp 

271,1 

281,5 
293,4 
306,9 

320,9 
335,3 
350,2 

365,5 
381,5 

397,8 

414,7 

423,1 
431,4 

440,0 
448,7 

457,7 

466,9 
476,3 
486,0 

495,9 

506,1 

Winst Vlaanderen 
per jaar kumulatief 

0 

3,9 
8,4 

13,5 

18,8 
24,4 

30,3 
36,5 
43,1 

50,0 

57,2 

60,6 
62,5 
64,6 
66,6 

68,8 
70,9 
73,1 
75,4 
77,7 

80,1 

0 
3,9 

12,3 
25,8 

44,6 
69,0 
99,3 

136,8 
179,0 

229,0 

286,2 

346,8 
409,3 
473,9 
540,5 

609,3 
680,2 

753,3 
828,7 
906,4 

986,5 

Het financieringsontwerp zal 
Vlaanderen in vergelijking met de 
huidige middelenverdeling, zelfs 
tijdens de overgangsperiode, 

286,2 miljard meer opleveren 
Eens het definitieve stelsel in 
voege treedt kan de middelen-
groei nog sterker toenemen 

Over een periode van 20 jaar 
realiseert Vlaanderen een winst 
van 986,5 miljard 

Stefan Ector 

Advertentie 

K B - B E L E G G I N G S S E R V I C E 

)lirenta. een Belgische-frank-
sicav. 

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

Met Oblirenta 
beleggen in Belgische 
frankobligaties wordt 
ineens een stuk 
aantrekkelijker 

fiscaal vriendelijke manier te laten 
renderen 

Dat geldt ook voor onze nieuw
ste sicay 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 

Meer rendement door 
nninder fiscaliteit. 

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 meen/vaarde 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 

Matige kosten. 
De toetredingskosten voor 

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

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

gifteprospectus voor u klaar 

Oblirenta is ook verkrijg
baar bij HSA NV Spaarbank 

Beter nnet debank var̂  hier. 
Oblirenta werd opgericht door Kredietbank NV, HSA NV Spaarbank 

en Crédit General S.A de Banque 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 26 nov. 
n BRT 1 - 15.00 
Rush, het damhert, dok. 
D BRT 1 - 16 00 
Ik ben de wet, film 
n BRT 1 - 18.20 
Rondomons, jougdmagazine 
n BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.40 
Levenslang, TV-film 
D BRT 1 - 22.10 
Terloops, een aparte l<ijk op de wereld 
n BRT 1 - 23.10 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.40 
De vereffenaar, serie 
n BRT 2 - 14.30 
Belgian Indoor Championship op de 
Heizel, tennis 
D BRT2 - 20.15 
Europas Sterne Strahlen, uitreiking 
Europese filmprijzen 
D BRT2 • 22.30 
Belgian Indoor Championship, tennis 
D Ned. 1 - 16.43 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 19.19 
Prettig geregeld, komische reeks 
D Ned. 1 - 21.34 
A different world, serie 
D Ned. 1 - 22.56 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 • 18.15 
Top 40, Ned. top 
D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & The Beast, misdaadserie 
D Ned. 2 - 22.35 
Executive Action, film 
D Ned. 2 - 0.10 
Revolverhelden, film 

Claude Brasseur, moordenaar tegen wil en dank, met Sophie Marceau 
in ,,Descente aux enters". Donderdag 1 december op RTBF 1 om 
20U.20. 

Zondag 27 nov. 
D BRT 1 - 9.20 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
n BRT 1 - 9.35 
My little pony, tekenfilmserie 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé met kon-
frontatie 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, zondagmlddagkon-
cert met Friedemann Bach en J.S. 
Bach 
D BRT 1 - 14.45 
Witte wolken Carolin, jeugdfilm 
D BRT 1 - 17.05 
De man van UNCLE, sene 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.50 
Klein Londen, Klein Berlijn; serie 
D BRT1 - 21.55 
De jaren zestig, programmaserie 
D BRT2 - 15.00 
Belgian Indoor Championship, tennis 
D BRT2 - 20.05 
Diamond Awards 1988, reportage 
D Ned. 1 - 18.01 
Ovide en zijn vriendjes, tekenfilm
serie 

D Ned. 1 - 18.14 
De Smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.54 
Kwik en Flupke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying Doctors, dokterserie 

D Ned. 1 - 19.53 
Laat maar zitten, komische reeks 
D Ned. 2 - 9.15 
Dribbel, animatieserie 
D Ned. 2 - 9.20 
Broertjes, jeugdsene 
n Ned. 2 - 10.00 
Hals over kop, jeugdserie 
D Ned. 2 - 10.30 
De muur, muzikale en kulturele reeks 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten & De Bie's Keek op de 
Week, satirisch programma 
D Ned. 2 - 20.26 
Desperately Seeking Susan, film 
D Ned. 3 - 20.25 
Verdacht, reeks over jeugd en straf
recht 

D Ned. 3 - 21.25 
De rivier waarin ik zwom, dramaserie 

Maandag 28 nov. 
n BRT 1 - 18.05 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.30 
Willem Teil, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.55 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.40 
Fanklub, nieuw talent 
D BRT 1 - 20.45 
De Oktopus, misdaadserie 
D BRT1 - 21.50 
Labyrint, dok. 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
n BRT2 - 20.15 
Extra Time, sportmagazine 
n BRT2 - 21.35 
Recital Walter Boeykens, muzikaal 
portret 

D Ned. 1 - 15.30 
Neighbours, serie 
D Ned 1 - 16 45 
MlE^filmfestival 
p N e d . 1 - 17.45 

Êrina, serie 
l' Ned. 1 - 19.20 

Volmaakte vreemden, 
reeks 
D Ned. 1 - 19.45 
Mijn dochter en ik, komische reeks 
D Ned. 1 - 23.10 
Simenon, serie 
D Ned. 2 - 18.30 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 20.29 
The Sting, film 
D Ned. 2 - 23.30 
Night Court, komische reeks 

Dinsdag 29 nov. 
D BRT 1 - 18.05 
Prikballon, kleutennagazine 

D BRT 1 - 18.20 
Carlos en co, kindermagazine 
C BRT 1 - 18 35 
Mr. Majelka, jeugdserie 
n BRT 1 - 19.00 
60-Plus, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 20.15 
Buren, sene 
D BRT 1 - 20.40 
Fanklub, nieuw talent 
a BRT 1 - 20.45 
Wij en de andere dieren, natuurdoku-
mentaire 
C BRT1 - 21.10 
Gezondheid, gezondhf'dsmagazine 
D BRT 1 - 21.40 
Vlaanderen erger je niet, spel- en 
showprogramma 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, sene 
D BRT2 - 20.15 
Argus, praatprogramma 
n BRT2 - 22.10 
Bouwen om te wonen, info 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 17.46 
Als Lotte onzichtbaar wordt, serie 
D Ned. 1 - 18.12 
Ducktales, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.38 
Kleine Isar, getekende serie 
D Ned. 1 - 19.52 
De Cosby Show, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.17 
A different world, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.41 
Murder she wrote, detektiveserie 
D Ned. 2 - 17.25 
De avonturier, serie 
D Ned. 2 - 17.50 
Popformule, eigentijdse muziek 
D Ned. 2 - 20.29 
Onze ouwe, misdaadserie 

Woensd. 30 nov. 
D BRT 1 - 16.00 
Candy Candy, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.20 
Foofur, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.45 
Nachtzeilers, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuwsmagazine voor de 
jeugd 
D BRT 1 - 19.00 
Comedy Capers, Agent Jones 
D BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 21.30 
Moviola, filmmagazine 
D BRT 1 - 22.50 
Zomerrock, Michael Jackson in 
Werchter 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 15 

Sinja Mosa, sene 
D BRT2 - 20.15 
Modem-Extra: Aids, totaalprogramma 
^ Ned. 1 - 16.35 
Lassie, jeugdserie 
n Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, familieserie 
• Ned. 2 - 16.00 
Seabert, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 16.35 
My little pony, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 16.55 
Dort kommen die Clowns, kinderserie 
n Ned 2 - 17.20 
Starcom, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 17.45 
Call to Glory, avonturensene 
D Ned. 2 - 19.00 
Countdown, eigentijdse pop 
D Ned. 2 - 20.29 
Married with children, komische 
reeks 
n Ned. 2 - 22.35 
Rock & Rusland, dok. 

Dond. 1 dec. 
D BRT 1 - 18.05 
Kung Fu, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.55 
Akkordeonfestival Dilsen, 4de deel 
n BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 20.55 
Panorama, aktualiteltenmagazine 
n BRT 1 - 21.50 
Napoleon en Josephine, 3-delige 
serie 
C BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
C BRT2 - 20.15 
Grens, TV-film 
D BRT2 - 21.50 
Eindelijk vrij, dok. 
D Ned. 1 - 16.01 
Neighbours, serie 
D Ned. 1 - 16.25 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 19.21 
De baas in huis?, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 21.34 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 16.35 
Die Schwarzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 17.20 
The Nature of Things, natuurserie 
D Ned. 2 - 17.45 
Airwolf, avonturensene 
D Ned. 2 - 20.29 
The Dirtwater Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 23.05 
L.A. Law, advokatenserie 

Vrijdag 2 dec. 
D BRT 1 - 18.25 
Klim op, tienermagazine 
n BRT 1 - 20.25 
Buren, serie 
n BRT 1 - 20.55 
Wereldoorlog II: Het verzet, dok. 
D BRT 1 - 22.10 
Europa en het Gulden Vlies, dok 
D BRT 1 - 23.15 
Verhalen van Hollywood, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 20.25 
Première, nieuwe films 
D BRT 2 - 20.55 
Napoleon en Josephine, serie 
D BRT2 - 22.25 
Filmspot, achtergrondinfo bij films 
D Ned. 1 - 20.25 
Napoleon en Josephine, serie 
D Ned. 2 - 17.12 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 18.02 
T. en T., misdaadserie 
n Ned. 2 - 19.00 
The Highwayman, aktieserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Allo, Allo, komische reeks 
D Ned. 2 - 23.00 
Marblehead Manor, komische reeks 

Een film 
per dag 

Zaterdag 26 nov. 
I am the law 

Amenk. misdaadfilm uit 1938 met 
Edward G. Robinson en Wendy Bar-
rie. John Lindsay, een professor in de 
rechten, heeft helemaal geen zin om 
met zijn vrouw op vakantie te gaan en 
aanvaardt dan ook graag het voorstel 
van een hoge ambtenaar om te gaan 
werken als onderzoeksrechter... (BRT 
1, om 16u.) 

Zondag 27 nov. 
Blood Simple 

Amerik. film uit 1984 met o.a. John 
Getz en Francis tVlcDormand. Marty is 
de eigenaar van een bar in Texas. 
Door zijn arrogante en agressieve hou
ding haalt hij zich konstant moeilijkhe
den op de hals. (BBC 2, om 23u.) 

[\/laandag 28 nov. 
The Sting 

Na een geslaagde oplichterij stuurt 
de oude zwarte Luther Coleman zijn 
spitsbroeder Johnny Hooker voor een 
verdere,.opleiding" naar Chicago. Hij 
wordt er ontvangen door Henry Gon-
dorff, een man uit het milieu... Amerik. 
film uit 1974 met Paul Newman, Robert 
Redford en Robert Earl Jones. (Ned. 
2, om 20U.29) 

Dinsdag 29 nov. 
Mais OU est done passée la 7° com
pagnie? 

Franse komische film uit 1973 met 
Jean Lefèbvre, Pierre Mondy, Aldo 
Maccione, e.a. Drie Franse soldaten 
zijn erin geslaagd uit de handen de blij
ven van de Duitsers en gaan nu op 
zoek naar hun eenheid. Het trio wordt 
nu achternagezeten door de Duitsers... 
(TF1, om 20U.40) 

Woensd. 30 nov. 
Michas flucht 

Duitse TV-film. Klaus Assman, een 
50-jarige werkloze bouwopzichter, 
heeft voortdurend ruzie met zijn 17-
jarlge zoon Micha. Anne Assman pro
beert te bemiddelen tussen vader en 
zoon... (Dl , om 20u.15) 

Dond. 1 dec. 
Descente aux enters 

De getalenteerde schrijver van poli
tieromans, Alan, is voor een tijdje op 
Haiti. In een van zijn vele dronken 
buien doodt hij een jongeman die hem 
wou beroven. Samen met zijn jonge 
vrouw Lola probeert hij alle mogelijke 
sporen uit te wissen. Franse film uit 
1986 met Claude Brasseur en Sophie 
Marceau. (RTBF 1, om 20u.20) 

Vrijdag 2 dec. 
Cuba 

Amenk. avonturenfilm van Richard 
Lester uit 1979 met Sean Connery, 
Brooke Adams, Jack Weston, e.a. Ba
tista beleeft zijn laatste dagen als 
staatshoofd van Cuba. Om zijn hachje 
te redden doet hij een beroep op Ro
bert Dapes, een Britse officier en spe
cialist inzake guerillabestrijding (RTBF 
1, om 20U.30). 
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De weervrouw had 
zaterdagavond met 
iets te zwakke nadruk 
gewezen op de voor 
uitzichten en dus ge
loofde ik haar nauwe
lijks 

In de Ardennen 
^ _ ^— sneeuw Dat is nog 
^ ^ ^ ^ V ^ ver van hier dacht ik 

^ ^ l ^ ^ l maar, en smeltende 
^ ^ ^ • / ^ ^ sneeuw in het binnen-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ land' herhaalde mijn 

• ^ ^ ^ k dochter haar haast 
^ ^ ^ ^ fluisterend De kras in 
^^^^Ê de keel had haar van 

^ ^ ^ ^ de anders zo snedige 
stem beroofd En omgeven door flesjes 
,potjes en zalf jes wees ze naar de kristal
len die op de weerkaart het witte van de 
winter dienden te simbolizeren 

Het licht dat de volgende zondagmor
gen in de slaapkamer viel was een 
vreemd licht het licht van de sneeuw, 
een spierwitte schreeuw 

In de kamer heerste een klamme kou
de die aan de morgenden van een kerst
vakantie deed denken Mijn vrouw merk
te er mets van zij lag nog in de armen 
van Orfeus 

Ik schoof de gordijnen uit mekaar en 
keek over de witte weiden „Sneeuw < de 
weervrouw krijgt gelijk Hoe kon ze het 
zo fijn weten '> Weervoorspellmgen blij
ven mij een raadsel De komputer', zeg
gen ze in Ukkel Kan zijn, maar de pre
ciesheid verbaast me telkens weer, net 
zoals de regelmatige slagen in het water 

Winter
zondagmorgen 

Op de badkamer leek het nog akeliger, 
het email ademde een ongezellige kilte 
uit Ik keek in de spiegel ,,Bah< Ik het 
een fijn straaltje water uit de kraan lo
pen ,,Ijskoud' Ik omarmde mezelf, ril
de en gaapte Koud alles was koud 

Uit de kamer van mijn dochter klonk 
een zacht gesnurk, daar zorgde haar 
verstobde neuzz voor De pandabeer 
was uit het bed gesukkeld 

Ik slefte naar beneden en draaide m de 
keuken de verwarming aan Op de ven
sterbank jankte Tommie, de kater Ik liet 
het beest in, het zette de staart heel 
hoog en streek de haren tegen mijn 
pijama Uit de ijskast haalde ik melk en 
vulde het schoteltje met friskies 

Een beetje later zuchtte de koffiezet, 
de geur van verse koffie prikkelde de 
neus Het maakte de wintermorgen een 
beetje draaglijk 

Ik schoof de gordijnen voor het raam 
weg en keek in de witte tuin, de takken 
van de mahoniestruik bogen zwaar door, 
de gouden blaadjes van het eikje leken 
wel gekonfijt en het was alsof de brem in 
witte bloei stond Alsof 

De schapen hadden de beweging aan 
het raam gemerkt en gingen klagend 
blaten Anders zo wit, leken ze nu vuil
grijze hooihoppers Ik ging met een dam
pende tas koffie voor het raam zitten, 
wachtend op de meesjes die, schuw als 
ze zijn, een voorzichtig graantje kwamen 
wegpikken van de eettafel Ze vluchtten 
snel weg, want zo n gulle voorraad kon 
alleen maar door mensen met bedoelin
gen bedacht zijn 

Tommie volgde het komen en gaan 
van de vogels, met onrustige ogen, met 
beweeglijke hals vol ingehouden span
ning Het moet hem een kwelling zijn de 
vogels zo dichtbij te weten en toch zo 
ongrijpbaar Onder het afdakje huppelde 
een roodborstje over het gestapelde 
hout naar het tafeltje waarop zonne-
bloempitten liggen te drogen Het deed 
er zich te goed aan Lege peulen vlogen 
in het rond 

Net achter de afsluiting van hulst— 
tussen de kippen— landdde een kraai, 
hij kontroleerde de voederschalen en 
pikte zenuwachtig tot de haan hem weg
joeg In een kerselaar kraste hij zijn 
ongenoegen uit maar de haan keek met 
meer op 

Smeltende sneeuw, zei de weer-
vrouw' Ze heeft zich toch maar weer fijn 
vergist Sneeuw, tout court en geen 
klem beetje' 

De tuin, gisteren nog een goudgele 
prent, was plots een winterdekor gewor
den voor een roodborstje op een rood-
gestipte hulststruik 

Hoog in de lucht trok een vlucht een
den voorbij, een slordige driehoek die 
zichzelf steeds weer eigenzinnig herte-
kende Hun spel leek mij best vergelijk
baar met het stukje natuur dat ik vanuit 
de warmte van die zondagmorgen be
wonderde • 

13 

Het postzegelontwerp als artistieke verbeelding'? 
Is dat met een beetje ver gezocht"? Helemaal met' 

Dat IS de vaststelling na de lezing van het jongste 
nummer van Vlaanderen, het tv\/eemaandelijks tijd
schrift van het Kristelijk Vlaams Kunstenaarsver
bond Het nummer, dat rijkelijk en kleurrijk geïllus
treerd IS, zal met alleen de kunstliefhebber aange
naam verrassen maar ook de filatellist zal de uitgave 
beslist in zijn postzegelbiblioteek willen 

HET tijdschrift Vlaanderen 
dat Zijn uitgaven steeds 
rond een bepaald tema 

opbouwt plaatst de schijnwerper 
op de postzegelontwerpen en -
ontwerpers Het gaat hem dus 
om de grafische, typografische 
en inhoudelijke betekenis van de 
postzegel als beelddrager zoals 
de samensteller van het nummer 
prof -architekt Mare Dubois zijn 
eerste bijdrage betitelt en waarin 
hij o m postzegelontwerpen van 
Willy Bosschem Michel Ollyff 
Jacques Richez Paul Deweerdt 
de revue laat passeren Daarna 
komen Mark Verbrugge en Gal 
als ontwerpers aan de beurt en 
verderop wijdt Mare Dubois ook 
nog een bijdrage aan de postze 
gels waarop als beeld betekenis
volle gebouwen afgebeeld staan 

Dichter essayist Rudolf van de 
Perre bespreekt De Nederland 
se letterkunde op postzegel en 
het valt op hoeveel literatoren 
aldus in Nederland en Vlaande 
ren een plaatsje op een postzegel 
hebben verworven 

Als kontrast en tevens als ver
gelijking worden door Paul H 
Hefting een aantal bladzijden ge
wijd aan enkele Nederlandse 
postzegels (doorloopzegels, km 
derzegels), terwijl ontwerper Pe
ter Stryucken uitvoerig handelt 

over de kreatie van zijn perma 
nente koninginnezegel Beatrix 

Tot slot van dit interessante 
tema lezen we twee informatieve 
artikels van Paul H Hefting en 
Guy Bleus over Mail Art Beiden 
zijn verrassend fraai geillus 
treerd 

In de vaste rubrieken van dit 
nummer vinden we allereerst drie 
biografieën (Piet Gilles Ernst van 
der Eyken en Herman Vos) aan
gevuld met een In Memoriam 
artikel van Roger Deschrijver 
Poëtisch Bericht brengt gedich
ten van Francis De Preter Gamil 
Ie Vanpaeschen Dirk Rommens 
Iris van de Casteele en Joris 
Ostyn terwijl Trans/f Engelstalige 
gedichten van Roger White in 
vertaling van Anneke Buys 
brengt 

De goed gestoffeerde rubriek 
In en Om de kunst omvat vier 
bijdragen van diverse aard Pa
trick Lateur bespreekt werk van 
Anton van Wilderode en typeert 
hem als de Vlaamse Vergilius 
Van Karel van Deuren lezen we 
de toespraak die hij hield bij de 
voorstelling van het Vlaanderen-
nummer over de Vlaamse Film m 
de gebouwen van de firma Agfa-
Gevaert in Mortsel Arthur Verthe 
schreef een verslag van de Zilve 
ren Europeade die eind juli in 
Antwerpen plaats vond en de 

^/\/eien 
Unitaire instellingen liggen ons met precies heel 

nauw aan het hart. Maar zonder afbreuk te doen aan 
onze federalistische overtuiging moeten we durven 
toegeven dat zij met allen één pot nat zijn Er 
bestaan enkele lofwaardige uitzonderingen, al moe
ten we die met meteen m de politiek zoeken Houden 
we het bij kuituur, waar Vlaanderen door zijn rijkdom, 
kreativiteit en traditie een historisch onmiskenbaar 
stapje vóór heeft Ook op andere gebieden natuur
lijk, maar dit is slechts een kleine rubriek 

SINDS 1983 werkt de Koning 
Boudewijnstichtmg met 
de steun van de Nationale 

Loterij aan de uitbouw van een 
programma tot behoud en her
waardering van ons bouwkundig 
erfgoed door middel van een 
aantal restauratie- en renovatie 
projekten en door sensibilisermg 
van een zo groot mogelijk pu 
bliek Immers zo stellen de initia
tiefnemers Monumentenzorg is 
ieders zorg" 

Een twintigtal restauratiepro 
jekten werden tot dusver goedge 
keurd sommige zijn reeds afge
rond, de andere in voorbereiding 
of in uitvoeringsfaze Na de res 
tauratie moet de toegankelijkheid 
van de gebouwen gewaarborgd 

worden door een publieke be 
stemming die de lokale gemeen 
schap ten goede komt Nieuwe 
projektvoorstellen kunnen bij de 
Koning Boudewijnstichtmg te al 
len tijd ingediend worden 

Een van de merkwaardigste 
restauraties is deze van de oude 
ziekenzaal van de Gentse Bijlo-
ke Festival van Vlaanderen men
tor Jan Briers sr zou ze nu liever 
een muziekzaal noemen De zaal 
dateert uit de Boergondische pe 
node en is wellicht van dezelfde 
Vlaamse bouwmeesters als deze 
van de bij alle wijnkenners be
roemde Les Hospices de Beau-
ne maar veel ruimer en met het 
schitterendste dubbel tongewelf 
in Europa 

volkskunstbeoefenmg m de kijker 
plaatste De zomer van 1988 ken 
de her en der over het Vlaamse 
land verspreid tentoonstellingen 
van plastische kunst Jurgen De 
clerck bezocht er een aantal van 
en geeft daarvan een verslag en 
vergelijkt Tielt Beelden buiten 
met Kunst aan de Leie m St -
Baafs Vijve Tot slot publiceert 
Frans Baudouin een indringende 
levenschets van dr Walther Van 
besselaere overleden op 3 mei 
Jl 

Al bij al een zeer lijvig (88 b iz) 
nummer dat heel wat leesgenot 
inhoudt Het nummer (88 bIz) 
wordt besloten met berichten 
over het Verbond en de rubrieken 
Prijskampen en Onderscheidin 
gen Uit het leven van kunst en 
letteren Tentoonstellingen en Bi 
bliotheek 

— Vlaanderen kost 250 fr , een 
jaargang 650 fr Uitg CVKV, 
Adie! Van Daele, Lindenlaan 
18, 8880 Tielt 

LAS er/ /Y/er //y HUA/ BEREIK 
jx ZAL her A/0£r€/v Doe/y 

In deze technologisch vergevorderde longrifle-
eeuw zijn wij geen pertinente voorstanders van het 
afschieten van weerloze dieren Dus ook met van 
fazanten, meestal gekweekt, verbasterd en machte
loos tegen de geweren van bendes van naar boven 
gevallen poensnobs Maar ja, hun lekkere lijken 
liggen nu al in de supermarkten Dus toch maar even 
kennismaken 

DE fazant is oorspronkelijk 
afkomstig uit Azie werd 
eerst als siervogel gefokt 

nu ook als een soort van pluim 
vee De fraaie vogel komt even 
eens veel als kleinwild voor 
waarop in bepaalde periodes — 
o a nu — mag gejaagd worden 
Het vlees van de wilde fazant is 
alleszins smakelijker dan dat van 
de gefokte eksemplaren De vo 
gel heeft weinig vlees aan de 
poten maar des te meer aan de 
borst 

Het dier heeft de naam gege 
ven aan een kulinaire specialiteit 
het faissanderen of in beter 
Nederlands het adellijk laten wor 
den van wild D w z dat het wild 
tijdens het besterven bepaalde 
struktuurwijzigmgen m het vlees 
ondergaat Dit gebeurt door voor 
de mens (wellicht) onschadelijke 

rottingsbakterien Dit houdt ook 
verband met het feit dat het wild 
steeds geheel gaar gegeten 
wordt en de mikro organismen bij 
de bereiding gedood worden 

Nog een tip adellijk laten wor 
den kan alleen bij wilde dieren 
dus nooit bij tamme en uitsluitend 
bij lage temperatuur 

Een monument van onze gas 
tronomie is nog altijd onze Fazant 
op Brabantse wijze met witloof 
dus Maar er dan wel voor zorgen 
dat de gare vogel (zowat 40 minu 
ten in de oven) gedeeltelijk zijn 
smaak aan het witloof meegeeft 

Opdienen met aardappelen en 
saus die u best maakt door wat 
water of vleesbouillon de braad 
pan even te laten inkoken (even
tueel verrijken met wat verse 
room) 
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— SMALL TALK treedt op 25 november op in het Harense jeugdhuis 
Toogenblik (Cortenbachstraat 11 Haren-Brussel) en dit om 20 uur 

— CHRISTINE THOUZEAU nnaakt 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 
w/ordt tentoongesteld in galerij Embryo ', Naamsestraat 49 te Leu
ven De tentoonstelling loopt tof 3) november en is open van 11 tot 18 
uur zondag vn 14 tot 18 uur en maandag gesloten 

— In de kunstgalerij van Vorst (Sint-Denijsplein 9,1190 Brussel) wordt 
van 1 tot 10 december (elke dag van 13 tot 188 uur, zaterdag en 
zondag inkluis) werk tentoongesteld van de kunstschilders FRANS en 
RAOUL LEJEUNE, vader en zoon Frans Lejeune (81 Kwmtens-
Lennik 1879 - Vorst 1963) was een landschapsschilder uit de Brabant
se School van het begin van de eeuw, vond zijn voornaamste 
inspiratiebron op het platte land ten westen van Brussel de Beempt 
(Vorst), St Anna-Pede, 't Holleke of Beersel 

Zoon Raoul (Brussel 1903 - Vorst 1987) was anarchist, idealist, 
aanbidder van de nacht, de schemering, de duisternis, de schoon
heid gul, geëngageerd werk dit wordt voor velen een ware ontdek
king 

De tentoonstelling zal besloten worden met een openbare verkoop 
van alle tentoongestelde werken, schetsen en andere aandenken, op 
zondag 11 december om 15 uur 

— In de reeks verzorgde gidsen, op initiatief van de Spaarkas Ippa 
uitgegeven bij uitgeverij Lannoo-Tielt, verscheen zopas een heruitga
ve van Ippa's MUSEUMGIDS voor België 

,,Het valt nauwelijks te geloven, maar wanneer men België zou 
verdelen in vierkante lapjes grond van 6,5 kilometer zijde, dan hebben 
we in ons land voldoende musea om er een op elk vierkantje te 
zetten " zo vertelt men ons in het voorwoord Geen eenvoudige klus 
om al deze rijkdom op papier te zetten De samenstellers schreven de 
589 gemeentebesturen van noord en zuid aan, met de vraag welke 
musea zich op hun grondgebied bevinden Na raadpleging van 
musealijsten van de Kultuurministenes en toeristische encyklope-
dieen, bleek algauw dat sommige gemeentebesturen met eens weten 
welke musea hun gemeente rijk is Onvermijdelijk is dan ook dat zulk 
een boek met volledig kan zijn (zo vindt U bv het Vredesmuseum van 
de IJzertoren met in deze museumgids terug, het vredesmuseum staat 
wel vermeld in ,,De museumgids van Oostende tot Maaseik" van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap C)) De samenstellers 
stellen zich ook de vraag ,,wat is nu echt een museum en wat met" 
ZIJ konkluderen ,,er bestaat geen enkele sluitende, met meer voor 
diskussie vatbare definitie van wat een museum is" 

Hoe dan ook, een uiteindelijke selektie van 691 musea werd 
gemaakt en in een lijst, vooraan in de gids opgenomen 52 musea, 
verspreid over Vlaanderen en Wallonië worden in het tweede deel van 
de gids uitgebreid voorgetsteld in woord en beeld, aan nog 55 andere 
wordt, ZIJ het in mindere mate, eveneeens aandacht besteed 

Het boek is overzichtelijk samengetseld, de musea worden per 
provincie voorgesteld, tal van praktische informatie is opgenomen, het 
geheel is rijkelijk geïllustreerd met kleurenfoto's en tekeningen Bij 
wijze van inleiding krijgt U een overzicht van de kunstgeschiedenis in 
vogelvlucht, en bij wijze van slot wordt nog een en ander uit de doeken 
gedaan over de bijzonderste kunsttechnieken Handig is ook het 
formaat van de gids (11 x20 cm), die zo meegenomen is op een dagje 
uit De prijs van het boek bedraagt 595fr 

— Tot 20 december \s in de ,,Herman Teirlinck Galerij", Uwenberg 14 
in Beersel werk te zien van Staatsprijswinnaar PAUL VAN DEN 
ABEELE Van Den Abeele is in alle hoeken van het land gekend als 
fotograaf-verslaggever Met deze tentoonstelling wil men de minder 
gekende aspekten an zijn werk tonen schildenjen tekeningen en 
etsen 

^//ar^<t 

(foto Ronald Szommer) 

Paul Van Den Abeele over z'n eigen werk ,,/k heb niet de bedoeling 
de wereld te veranderen of de kunst te vernieuwen Met mijn eigen 
talenten en beperktheden, wil ik enkel uitspreken wat er in mij leeft Ik 
ben liever een echte Van De Abeele dan een namaak Chnsto of 
Warhol " 

De tentoonstelling is dagelijks open van 11 tot 12 30 en van 14 tot 17 
uur Gesloten op woensdag 

(samenstelling t.s.) 

-Wj 
Noord-Zuid ontmoeting voor jeugdliteratuur 

Waar alles tweemaal 
wordt gezegd 

In de kom van de stemmige gemeente Baarle-
Nassau en Baarle-Hertog — de twee Baarles die in 
elf<aar zijn verviecfit en waar de landsgrens als een 
spaghetti doorheen huiskamers, tuintjes en zelfs de 
biblioteek loopt — waar de St.Remigiuskerk (VI) en 
deO.L. Vrouw van Bijstandkerk (NI) de gelovigen van 
verschillende nationaliteit hemelse bijstand verle
nen, waar één oorlogsmonument de gevallenen van 
beide landen eert, waar ook twee burgemeesters 
regeren, één Vlaming en één Nederlander, daar had 
de tweede Noord-Zuidontmoeting tussen jeugdboe
kenschrijvers en illustratoren plaats. 

N velen van de 110 die 
hadden toegezegd — 
kwestie van hun naam ook 

pgenomen te zien in de aanwe-
zigheidslijst"? — waren ook geko
men De ontmoeting startte onder 
een flauw winterzonnetje, maar 
werd weldra met hozen water 
overgoten Maar dat voelde men 
met in het Kulturele Centrum, 
waar lange rijen jeugdigen op de 
signatuur van een auteur of een 
kleine illustratie van een tekenaar 
uit waren 

Knipknip! 
Deze werden opgevangen door 

een twintigtal jongeren, die hen 
allemaal hun naam opspelden 
De Vlamingen kregen een Bel
gisch lintje (Jo Briels had zijn 
altijd aanwezige schaartje direkt 
bij de hand om het rood eraf te 
knippen') en de Nederlanders 
hun roodwitblauw Moet dat nou 
echt zo'? 

We zagen Johan Ballegeer m 
druk Westvlaams gesprek met 
vele van zijn meisjeslezers, Henk 
Barnard, Thea Beekman, Els 
Beerten met het opvallende rode 
haar, dichter en Knack-poeziere-
censent Daniel Billiet, Etienne 
Bruneel, meervoudig KJJury-win-
nares Gerda van Cleemput, de 
bevallige illustratrice Gerda Den-
doven en Jaak Dreesen Ed 
Franck die geniet van zijn huidig 
sukses en Geen wonder dat moe
der met de goudvissen praat en 
die in 1989 liefst vier nieuwe titels 
zal laten verschijnen, waaronder 
,,de beste die ik totnogtoe heb 
geschreven, een boek over de 

• ^ • I I • I 

DOA IS geen drieletterwoord, 
maar een van de vele afkor
tingen die de jongste jaren 

ons leven wat eenvoudiger zouden 
moeten maken, alleen heb je een 
woordenboek nodig om ze allemaal te 
onthouden DOA betekent Death on 
arrive! en wordt gebruikt om aan te 
duiden dat de patient reeds dood was 
toen hij m het ziekenhuis aankwam 
Alleen is het in DOA met zo gemakke
lijk want Dexter Cornell (Dennis 
Óuaid in grote doen) zal nog tussen 
de 24 en 48 uren leven, voor de 
dodelijke dosis vergif zijn werk heeft 
gedaan 

Film begint wanneer hij aan de 
politie het verhaal van zijn laatste 36 
uren vertelt Een mix van thriller, 
detektieve, avontuur en zelfs liefde, 
die zich goed laat verteren en waar
over je mets kan en mag vertellen 
zonder het verhaal te verraden Voor 
de liefhebbers van het genre is deze 
film van Rocky Morton en Annabel 
Jankel (is het dan verwonderlijk dat 
Chaz Jankel voor de muziek in
stond'') een must, met goeie vertol
kingen van Meg Ryan en de in deze 

Henri van Daele 

jeugd van Hannibal" Veronica 
Hazelhoff, Wim Hofman, Ufuk 
Kobas, Paul Kustermans, Joke 
van Leeuwen (die recent het Ne
derlandse kinderboekenweekge
schenk maakte), Bart Moeyaert 
die vele meisjes (en vrouwen) 
ogen aan het flikkeren bracht, 
Andre Sollie die vele kinderen 
verraste met een mooie tekening. 
Gaston van Camp, staatsprijs
winnaar Henri van Daele met zijn 
onafscheidelijke pijp, Anne Wes
terduin die m Oostende werd ge
boren uit een Nederlandse vader 
en reeds meer dan 20 jaar in 
Eisene bewust Nederlands 
spreekt, de altijd voelbare aanwe
zigheid van Liva Willems en ten-

(en andere films) ongenaakbare 
Charlotte Rampling 

Buster in een regie van David 
Green is geen slechte film, maar ook 
geen goeie Zijn grootste attraktie zijn 
hoofdrolspelers Phil Collins (de zan
ger ja) en Julie Walters — die hier 
echter nooit het hoge peil van Educa
ting Rita kan bereiken Buster (Col
lins) IS een klem boefje dat plots mag 
meedoen met de grote treinroof Na 
een klopjacht die zijn gelijke met kent 

Nieuw 
in Je bios 

in de Engelse knminele geschiede
nis, blijen enkel Buster en zijn vnend 
Bruce Reynold (Larry Lamb) op vrije 
voeten In Mexiko Ze lezen de kran
ten waarin de veroordeling van hun 
maats — tot 25 en 30 jaar — breed 
staat uitgesmeerd terwijl ze een luxe
leventje leiden in Acapuico Maar 
June (Walters) is een simpele Engel
se huisvrouw die haar verbanning 
naar deze luxe vlug moe is en ver-

slotte noemen we nog Jac Lin-
ders en Jan de Zanger 

Hartstikke plezant 
Het waren deze twee laatsten 

die alles te maken hadden met 
het boek dat ter gelegenheid van 
deze ontmoeting boven de doop
vont werd gehouden Hartstiki(e 
plezant (de titel naar het verhaal 
van Detty Verreydt dat in de bun
del werd opgenomen), een uitga
ve van Infodok en het Nederlands 
Bibliotheek en Lectuur Centrum 
— en met de hulp van de Taal
unie, die zich steeds duidelijker 
begint te profileren, onder de be
zielende leiding van Oscar de 
Wandel 

Het boek bevat 38 verhalen 
van jammer genoeg overwegend 
Vlaamse auteurs Waarom jam
mer"? Omdat vele Nederlandse 
jeugdauteurs met mochten van 
hun uitgever, die houdt hen 
angstvallig binnen de muren van 
zijn stal opgesloten Of misschien 
dachten ze in Nederland wel dat 
enkel de Vlamingen er profijt zou
den aan hebben'? 

De eerste eksemplaren werden 
overhandigd aan de burgemees
ters, waarvan er een zei ,,/n 
Baarie is het de gewoonte dat 
hetzelfde altijd op 2 manieren 
wordt gezegd "Ook voornoemde 
Jan de Zanger kreeg een eksem-
plaar en bedankte de uitgevers, 
omdat deze de opbrengst be
stemd hebben voor een projekt 
(een gemeenschapscentrum en 
een biblioteek) waar hij de promo
tor van IS 

De werkgroepen Illustreren, 
Dramatiseren, Gedichten- en 
Verhalen maken, werden alle 
druk bezocht en de Engelse au
teur Aidan Chambers — het grote 
kanon zoals wij plegen te zeggen 
— mocht zich verheugen in een 
veelkoppig publiek Dat was een 
organisatie die initiatiefnemer 
Karel Michielsen alleen maar lof 
kan opbrengen, spijtig van dat 
ene vlekje Waarom moest in de 
persmap zonodig een flodderig 
foldertje worden bijgestopt van 
een uitgever — ofwel allemaal 
ofwel helemaal geen In ieder 
geval, hopelijk tot binnen twee 
jaar 

langt naar de regen en de mist van 
Londen Ze gaat terug Buster zal 
haar volgen en Er was nogal wat 
oppositie tegen deze film in Enge
land alleen al omwille van het feit dat 
de boeven zo simpatiek worden voor
gesteld en de West End premiere, die 
bezoek zou krijgen van de Prins en 
Prinses van Wales moest het zonder 
hen stellen nadat Phil Collins zelf 
hen de raad had gegeven om met te 
komen Maar de publiciteit had ie 
vanzelfsprekend wel 

En daar is Bette Midler weer in Big 
Business van Jim (Airplane') Abra
hams Deze maal met de hulp van i.//y 
Tomlin Als vier tweelingzusters Dus 
twee tweelingen Big Business ver
trekt als een straaljager en eindigt als 
een raket — zonder ooit aan snelheid 
in te boeten Net zoals de Marx Bro
thers (en vooral (Groucho) je geen 
kans gaven om ook maar even op 
adem te komen, zijn Midler en Tomlin 
adembenemend Ik zeg geen woord 
meer je moet dit zien, als je van 
humor houdt, pikante soms, maar 
nooit vulgair 

Willem Sneer 
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Groot geleerde, groot Vlaming 

In memoriam prof. dr. Jan Ronse 
Op zaterdag 5 november 1988 hebben wij Jan 

Ronse begraven. Hij was 67 jaar oud, veel te jong. 
Wij waren met velen, en toch te weinig, meer 
bepaald uit de Vlaamse politieke wereld. 

TOEN ik in 1949 aan de 
Gentse Balie arriveerde 
was Jan Ronse een advo-

l<aat met 5 jaar balie, zijn stage 
een paar jaar achter de rug, on
stuimig, iiardwerkend, knap plei
tend, met een goed lopend kan
toor, — met een lieve vrouw en 
beginnende kinderweelde die 
zou uitgroeien tot 8 dochters. Een 
onthalend confrater voor jonge 
Vlaamsgezinde advokaten. 

Van Kristen-demokratischen 
huize (zijn vader is nog minister 
geweest) had hij voor een politie
ke loopbaan kunnen kiezen. 
Doch hij was én te rechtlijnig én 
terzelfdertijd te verdraagzaam 
om in de voor hem voor de hand 
liggende partij te kunnen aarden. 
Zo heeft het zich allemaal be
perkt tot enkele jaren attaché-
schap in het Kabinet van toenma
lig minister van Justitie Joseph 
Pholien. 

Tegelijk was er overigens een 
andere horizon die hem wenkte: 
de wetenschap, de wetenschap 
van het recht. 

Uiteindelijk heeft Jan Ronse 
voor de wetenschap gekozen. 

Bestuurslid van de Vlaamse 
Konferentie van de Balie, ope
ningsredenaar in 1951, Voorzitter 
van de Konferentie in 1957-59, 

HET spoor leidt naar Texas 
in de Verenigde Staten 
waar de grond onder de 

voeten van een Belgische "land-
developer" te heet geworden 
was. Dat is in een notedop de plot 
van "Zand", de nieuwste best-

verlaat hij later de balie om zich 
volledig aan zijn professoraat te 
Leuven te wijden. 

Door zijn belezenheid, zijn juri
disch aanvoelen en inzicht, zijn 
menselijke belangstelling en rea
liteitszin (,,voor het recht komen 
de feiten"), door zijn dynamisme 
tevens, is hij één van de baanbre
kers geweest op verscheidene 
terreinen van het recht en de 
rechtstheorie: het schadeloos-
stellingsrecht, het wisselrecht, 
het vennootschapsrecht, de ver
algemening van de methode van 
de rechtsvergelijking waren in 
hun huidige inhoud en vorm on
denkbaar geweest zonder het 
werk van prof. Jan Ronse. 

Door zijn meeslepend entoe-
siasme wist hij talrijke jonge juris
ten te vormen, die op hun beurt 
de fakkel van de rechtsvernieu-
wing en rechtsverfijning (titel 
waaronder hij op 28 oktober 1951 
de openingsrede voor de Vlaam
se Konferentie van de Balie te 
Gent hield) hebben gedragen en 
doorgegeven. En zijn monument, 
zijn standbeeld is er: de Algeme
ne Praktische Rechtsverzame-
ling, een levenswerk; zonder zijn 
aanstekelijk — onweerstaanbaar 
— entoesiasme was dit onmis
baar instrument voor de rechts-

seller van misdaadspecialist Jef 
Geeraerts. 

We vinden het duo van de 
Antwerpse Gerechtelijke Politie, 
Vincke en Verstuyft, dat Gee
raerts in zijn vorige misdaadro-

praktijk in Vlaanderen en in gans 
het land er nooit gekomen. 

Vlaming uit één stuk, radikale 
flamingant, zonder krampachtig
heid of negativisme, eenvoudig, 
kordaat, vanzelfsprekend. Kor-
rekte Nederlandse rechtstaal was 
één van zijn grote bekommernis
sen. 

Nederlands gericht, met vele 
vrienden in de Nederlandse juris
tenwereld, fier op zijn Komman-
deurschap in de Orde van Oran-
je-Nassau, heeft hij meer gedaan 
voor de Nederlandse kulturele in
tegratie dan veel oppervlakkig-
Diets gefraseer of geroep. 

Een verdraagzaam man ook, 
die de kwaliteit van het handelen, 
van de politiek, van de mensen 
en van de vriendschap hoger 
aansloeg dan het overeenstem
men van opvattingen of ideolo
gieën; diskussiëren was voor 
hem ook een oefening in ver
draagzaamheid. 

Als jurist benaderde prof. Jan 
Ronse de wet, de rechtspraak en 
de doctrine met een bijna 
schroomvallig respekt, — maar 
tevens met een groot bewustzijn 
van de betrekkelijke waarde er
van, en was daardoor soms 
scherp in zijn kritiek, vooral te
genover de eenzijdigheid en af
standelijkheid van sommige au
teurs; tevens vol humor bij het 
vinden en onderstrepend over
brengen van — vaak onbewust — 
pittige teksten, uitspraken of von
nissen. 

mans "De trap", "Romeinse sui
te" en "De zaak Alzheimer" al 
ten tonele voerde, ditmaal terug 
als gids in de cowboy-wereld van 
Texas. Want we hebben er moei
te mee om "Zand" als een mis
daadroman te omschrijven. 

Elektrische stoel 
Zolang Vincke en Verstuyft in 

België rondspeuren, is "Zand" 
Geeraerts op zijn best: verba
zend goed gedokumenteerd, snel 
en flitsend, maar toch met een 
filmisch aandoende nauwgezet
heid. Maar eens in de Verenigde 
Staten krijgen we uitweidingen te 
verwerken die geen uitstaans 
met het verhaal hebben, zoals 
een beschrijving van een gevan
genis voor moordenaars en de 
omgeving van een elektrische 
stoel. Het moet weliswaar gezegd 
dat ook deze uitweidingen met 
een spannende nauwgezetheid 
voorgesteld worden, maar ze ho
ren meer in een reportageroman 
thuis dan in een misdaadverhaal. 

De nieuwste Geeraerts is dan 
ook vooral een dokumentaire 
over de opgang van het nieuwe 
zuiden, met de nadruk op de 
traditionele waarden die er na 8 
jaar Reagan weer voluit de kop 
mogen opsteken. 

Wanneer we Geeraerts mogen 
geloven, is daar iets schrikba-
rends aan het gebeuren: religieu
ze fanatici, macho politiemannen 
met fascistoïde trekjes en recher
cheurs die opgewonden geraken 
bij het zien van een elektrische 
stoel lopen er kriskras door het 
beeld. Nu is er in het zuiden van 
de Verenigde Staten inderdaad 
iets ongezonds aan het broeien. 
Hoewel Geeraerts hier en daar 

Prof. dr. Jan Ronse 

Een trouwe vriend tenslotte, in 
lengte van jaren, mensengek in 
de beste zin van het woord, 
steeds ontvankelijk voor en be
reid tot een goede mop, een pak
kend citaat, een ,,bon mot", een 
luimig lied, — en met een rijke 
voorraad van dat alles. 

Nooit deed men tevergeefs op 
hem een beroep om raad bij een 
of ander juridisch probleem. Her
haaldelijk heeft hij mijn aandacht 
(en die van vele anderen) geves
tigd op fouten, gebreken, lacu
nes, tegenstrijdigheden in ont
worpen of helaas reeds tot stand 
gekomen wetgevingen. 

wat te ongenuanceerd de teugels 
van de objektieve reportage viert, 
wat trouwens het goed recht van 
de fiktie-auteur is, zet hij de kor-
rekte toon. "Zand" werd zodus 
een vreemde maar smakelijke 
coktail tussen misdaadverhaal en 
reportageroman. 

De Vlaamse suksesauteur ste
vent inmiddels op een rekord af 
voor de eerste oplage van zijn 
nieuwste werk. Op de boeken
beurs werd eerst wel wat herrie 
gemaakt rond "Zand". Het regle
ment bepaalt immers dat een 

Advertentie 

Wie in zijn werkkamer ontvan
gen werd — en vrienden waren 
altijd welkom — struikelde over 
de boeken: wetboeken, uitgaven 
van rechtspraak, veel of weinig 
gelezen auteurs; veelal openlig
gend of de bladzijden waar hij 
mee bezig was met een ruitertje 
aangeduid, — alles in geordende 
wanorde dooreen. 

Hij was altijd wel met een arti
kel of een boek bezig. IVIaar hij 
was niet zuinig met zijn tijd: op 
elke vraag gaf hij een antwoord of 
probeerde dat, — duikelde een 
citaat of een vonnis op dat er 
verband mee hield, — als de 
tekst met onmiddellijk binnen 
handbereik lag verdween hij even 
en kwam bijna gelijk terug met 
het boek, het tijdschrift, het von
nis dat hij zich herinnerde (en hij 
herinnerde zich altijd wel wat). En 
steeds een babbeltje na. 

Zijn boeken zullen nu wel orde
lijk in de kast moeten blijven. Zij 
zullen hem missen, zijn boeken, 
hij kon ze meer dan wie ook doen 
leven: oude wijsheid, jonge ver
nieuwende inzichten. 

Ook wij zullen hem missen. Wij 
rouwen met zijn vrouw, zijn kin
deren en kleinkinderen, zijn vele 
vrienden: om een groot geleerde 
en een groot Vlaming, — van wie 
wij het, omdat hij tevens zo een
voudig en goed was, zijn hele 
leven lang te weinig hebben be
seft. 

Frans Baert 

boek minimum 10 dagen in de 
boekhandel moet liggen vooral
eer het op de beurs mag verkocht 
worden. Dat was met "Zand" nl. 
niet het geval. 

f\/laar uitgever Manteau slaag
de erin snel de plooien glad te 
strijken, en Zand mocht op de 
beurs blijven. Wat, wanneer we 
het als een religieuze fundamen
talist bekijken, eigenlijk niet door 
de beugel kan. Maar Geeraerts is 
Pietje Snot niet, Manteau is geen 
obskuur uitgeverijtje van niemen-
dalle, en wij zijn geen fundamen
talisten. 

(pdj) 

Zand. Jef Geeraerts. Manteau, 
Antwerpen, 1988, 329 biz. 585 fr. 

DE DUO JE KAN 2 KEER 
DA'S GENIAAL, WINNEN. 

De jongste Geeraerts: 

Zand-kastelen in Texas 
In het kabinet van een Antwerps stomatoloog 

wordt een beeldschone Oosterse sekretaresse ge
wurgd. De moordenaar liet een karrevracht sporen 
achter. Al snel wordt duidelijk dat het om röntgenfo
to's draait. In een voetnoot wordt de lezer ingelicht 
over het belang van de röntgenfoto van het gebit 
voor de identifikatie van lijken. Een kapitale fout van 
de schrijver, want meteen wordt het moordraadsel zo 
klaar als een klontje. 
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Biljarten om wereldbeker 

De peetvader 
en zijn opvolger 

Het biljart-circuit om de wereldbeker is al aan zijn 
derde uitgave toe. En het groeit nog steeds kwalita
tief en kwantitatief. Kwalitatief omdat nu al de betere 
biljarters zijn toegetreden. Al tiet echte talent loopt 
nu in het spoor van peetvader Raymond Ceulemans. 
Kwantitatief omdat almaar meer organisatoren geïn
teresseerd zijn in het evenement. 

, IT seizoen werd of wordt er 
nog gebiljart in Parijs, 
Aiitwerpn, West-Berlijn, 

Palma, Valkenburg en Tokio. In 
de hoofdstad van Japan wordt de 
finale afgewerkt en het is niet 
onbegrijpelijk dat het duo Kobay-
ashi-Komori daarom deze winter 
hoge ogen wil gooien. Volgend 
jaar hoopt men ook nog in Mexiko 
en de Verenigde Staten aan de 
slag te kunnen. De World Cup zal 
dan gans de wereld omspannen. 

Snooker 
De opkomst van het telegenie-

ke snookerbiljarten heeft het 
klassieke spel nieuwe impulsen 
gegeven. De wil om te overle
ven... Het knock-out sisteem 
heeft de oude kompetitieformule 
verdrongen. Er wordt in korte 
sets gespeeld om de onzekerheid 
te verhogen en de voorspelbaar
heid te verminderen. De spelers 
verzorgen hun imago en in de 
toekomst zal men ook nog een 
tijdregel invoeren — binnen de 
dertig sekonden zal er moeten 

De Biljartpeetvader.. 

gespeeld worden — om het 
„spelbederf" in te dijken. 

Het IS geen geringe verdienste 
van Raymond Ceulemans dat hij 
mede al deze vernieuwingen 
helpt doordrukken. De man die 
decennia lang de onomstreden 
heerser was van het klassieke 

spel in zijn „oude gewaden" 
deinst ondanks zijn 51 lentes 
voor niets of niemand terug. Ceu
lemans, dat is de jongste jaren 
herhaaldelijk gebleken omdat het 
veelvuldiger voorkwam..., kan 
nog altijd moeilijk verliezen. 

Lonend 
Hij verteert de nederlagen lijd

zaam en vindt er telkens opnieuw 
stimulansen in om terug te slaan. 
Raymond wordt immers met en
kel belaagd door zijn klassieke 
Japanse tegenstrevers maar ook, 
én meer en meer, door de jonge 
Zweed Blomdahl die zich eigen
lijk heeft aangemeld als de onver
mijdelijke opvolger van de onge
naakbare Maar dat Raymond de 
(definitieve) troonsafstand nog 
een tijdje zal proberen uitstellen 
staat vast. Al was het maar omdat 
biljarten na al die jaren eindelijk 
,,lonend" is geworden... 

Momenteel maakt naast Ceule
mans ook nog Ludo Dielis deel uit 
van de kerngroep van twaalf cir-
cuitspelers. Maar Ludo moet wel 
oppasseen niet te degraderen uit 
die bankbnefjes spuitende top
klasse. Jaarlijks degraderen er 
immers twee... Terwijl er bij elk 
tornooi door de organisatoren 
vier gastspelers mogen worden 
aangeduid. Wie het voor vijf jaar 
allemaal had durven voorspellen 
zou men gek verklaard hebben. 

Flandrien 

Van de Heizel naar Riad 

Engelse ellende 
Terwijl in het Brusselse Justitiepalais naar oorzaak 

en gevolg en naar schuld (en boete?) van het 
Heizeldrama wordt gezocht, vecht het geïsoleerde 
Engels voetbal tegen de sportieve spoken die op die 
dramatische zomeravond werden losgelaten. 

WANT het staat buiten twij
fel: het Heizeldrama 
heeft het Engels voetbal 

op een bijna katastrofale manier 
aangetast. De verwijdering uit de 
Europese bekerkompetities voor 
klubelftallen begint sportief bij
zonder zwaar door te wegen. 

Vastgeroest 
De topklubs missen hun inter

nationale toetsstenen Ze evolue
ren nog amper mee. De Engelse 
nationale ploeg is mede daardoor 
een puinhoop geworden. Noch 
op de Mundial in Mexiko, noch op 
het EK in Duitsland konden over
tuigende prestaties worden neer
gezet. Engelse spelers gelijken 
allemaal op elkaar. Ze voetballen 
egaal en bewegen zich in vastge
roeste patronen. Manager Rob-
son staat al maanden onder zwa
re druk. Zijn ontslag hangt sinds 
geruime tijd in de lucht. Want ook 
op de eilanden moet het kind een 
naam krijgen... Vorige week 

woensdag werd het Bobby Robz-
son bepaald zwart voor de oger.. 
In Riad geraakte de Engelse 
ploeg 1-0 achter tegen Saoudi-
Arabiè en er was een blunder van 
de doelman nodig om de diepste 
vernedering te kunnen ontwijken. 
De 1-1 eindstad verwekte even
wel de nodige hilariteit en er be
staat weinig twijfel over dat de 
leren en de Schotten daarom
trent de nodige grappen en grol
len zullen weten te verkopen. 

Quanrantaine 
Maar dit te buiten gelalen blijft 

de toestand dramatisch Het ge
brek aan technische bedreven
heid van de meeste spelers 
steekt de ogen uit. En niemand 
schijnt er te kunnen aan verhel
pen. Wellicht omdat de fouten 
,,aan de basis" worden gemaakt. 

In Engeland werd nooit werk 
gemaakt van een breed uitge
bouwde jeugdopleiding. Daar 
staan nog steeds in grote mate 

the schools borg voor met meest
al met gekwalificeerde trainers 
{?). Voeg daar dan nog een nu al 
vier jaar durende quarantaine bij 
en het is niet moeilijk om te be
grijpen dat Engeland alsmaar 
verder van de Europese voetbal-
kusten afdrijft. De band tussen de 
Heizel en Riad is bijgevolgd dui
delijk Het is een dubbel drama. 

Philip Albert (links) in duel met de Tsjech Luhony.. 

0-0 in Bratislava 

Italië wenkt 
Ons voetbalestablishment haalde opgelucht adem 

toen de Engelse scheidsrechter Midgley in Bratisla
va de interland Tsjechoslowakije-België bij 0-0 af
floot. In de kwalifikatiereeksen voor het wereldkam
pioenschap telt elk buitenshuis gewonnen punt dub
bel. Indien de Rode Duivels thuis winnen tegen 
Portugal en tegen datzelfde Tsjechoslowakije en 
indien zij tweemaal afstand nemen van Luksemburg 
ligt de weg naar Italië '90 breed open. 

IE opdrachten schijnen 
haalbaar. Vreugde alom 
dus. Temeer daar het 

gunstige resultaat werd afge
dwongen met een halve nood-
ploeg. Spelbepalende figuren als 
Ceulemans en Clijsters bleven 
gekwetst thuis en er moesten een 
paar jongens worden ingepast 
die internationaal toch nog met 
veel hadden meegemaakt. 

Masopust 
Andermaal echter werd bewe

zen dat in het voetbal van van
daag taktische discipline en over
gave even zwaar doorwegen als 
klasse en intelligentie. Want het 
werd weer geen grote, meesle
pende interland. Was ,,de span
ning" er niet geweest bij de toe
schouwers zouden zijn weggelo
pen. De Rode Duivels voetbalden 
,,erg gesloten", lieten weinig 
openingen waarvan de beperkte 
Tsjechoslowaken nooit gebruik 
konden maken. Daarmee was al
les verteld. De gastheren ontgoo
chelden deerlijk. De tijd van het 
grote Tsjechoslowaakse voetbal 
ligt in een ver verleden. In het 
begin van de jaren zestig voerde 
de legendarische Masopust een 

geweldig elftal aan maar in de 
jaren tachtig gleed de nationaal 
ploeg van het land van Dubcek 
met grote regelmaat de helling af. 
In geen internationale kompetitie 
werden nog potten gebroken. Bo
vendien bleven en blijven er nog 
steeds op geregelde tijdstippen 
betere spelers in het buitenland 
,,hangen" en daaronder gingen 
de topploegen vanzelfsprekend 
lijden. Vandaar... 

Countervoetbal 
Maar kon Guy Thijs daar bij 

stilstaan? Neen natuurlijk. De 
veel geplaagde bondscoach voel
de zich vorige week eindelijk op
nieuw ,,een andere mens" wor
den. Na de rampzalige kampanje 
voor het Europees kampioen
schap schijnt zijn ploeg zich ge
leidelijk aan te herstellen. Er wor
den nieuwe evenwichten gezocht 
en soms gevonden. Bovendien 
haalden de nationale beloften in 
datzelfde Tsjechoslowakije een 
0-3 overwinning weg met heerlij
ke countervoetbal en doelpunten 
van de Mechelse tandem Wil-
mots-De Wilde. In die laatste zin 
ligt het heden en de toekomst van 
's lands voetbal besloten. De 

Trieste waarheid 
Het klinkt achteraf 

altijd een beetje triest 
maar The New York 
Times reveleerde, nou 
reveleerde..., dat zeer 
veel atleten anabole 
steroïden hebben ge
bruikt om zich op de 
Spelen van Seoul voor 
te bereiden. 

I I IN de hoofdstad van Zuid-
Korea, zo werd inmiddels 
toegegeven, kwamen ook 

aanzienlijk veel dopptnggeval-
len aan het ticht maar er werd 
geen ruchtbaarheid aan gege
ven omdat de gebruikte hoe
veelheden klein, te klein zou
den 2tjn geweest lOC-voorzit-
ter Szamaranch sprak noch 
hel een, noch het ander te
gen 

Zuiver op de graat 
Wie ,,Wtj" tijdens de John-

son-periode, wariS zo zai 
Seoul toch de gsschiedenis 
ingaan, heeft gelezen w^el 
dat wij orjs om d^^e onthuBm-
gen { ' ) r>!0t 'm mt mtm\ vsrt)a-
zen In Seoui spomen weinig 
(of geen) atleten „zylvsi* op <fe 

graat". Nagenoeg iedereer^ 
werd ,,Onder medisch toe
zicht" voorbereid en dat toe
zicht gebeurde Op de ene 
plaats al wat zorgvuldiger dan 
Op de andere 

Over doping en dopingbe» 
sl^jjding Is hot laatste woord 
nog niet (en wellicht nooH) 
gezog<tv H«t is alvast e&r» plus,-
puftt dat prof. Bïanpain liseJ 
koftkrolo voorstellen tot unifor* 
rrtjSöfirtg vafl 4e orrtsodrijviRg, 
de beslrijdiiis ér» de sariKttOfi-
nering h^Ö géfowtifoerd. 

Het spreekt vanzöif dat de 
dopirïgtïeStójding liefst zo snel 
mtjgeïijl: tnternatior»aal én in
terfederaal {de diverse sport-
bonüsn) moet worden aange-
palct. Maar men moet wel er-
pens begfnnen op een voor 
iodereon bovaiteti)l;e manier. 

Daartoe zette prof Blanpain 
de eerste en niet minst be
langrijke stappen 
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Bescherming van sport en gezondheid 

Doping: weg ermee 
Het voorbije sportseizoen zal ongetwijfeld de ge

schiedenis ingaan als "het dopingjaar". Pedro Del-
gado won de Ronde van Frankrijk dankzij een 
goochelaarstruuk van de wedstrijdjury, die hem 
immuun maakte voor een gerechtvaardigde straf 
wegens doping. En over de zaak Ben Johnson, en 
andere "affaires" tijdens de recente Olympische 
Spelen geraakt de wereldpers nauwelijks uitge
praat... 

E Volksunie toont zich 
reeds jaren bezorgd over 
de trieste evolutie in 

sportmiddens Het aantal slacht
offers van stimulerende middelen 
IS immers al lang met meer te 
tellen In het parlement komt 
volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron regelmatig op het on
derwerp terug Verscheidene in
terpellaties en tussenkomsten bij 
begrotingsdebatten leveren hier
voor de bewijzen In een schrifte
lijke vraag aan de minister van 
Justitie vroeg hij welke gevolgen 
het gerecht totnogtoe gaf aan de 
positieve dopinggevallen in de 
sport Een antwoord van de mi
nister blijft al negen maanden uit 
Intussen blijkt evenwel dat van 
139 positieve gevallen die aan 
het gerecht werden overgemaakt 
er slechts 6 bestraft werden, met 
haast symbolische boetes i 

Van het gerecht moet men dus 
voorlopig geen ingrijpende stap
pen verwachten Daar ook de 
Belgische Voetbalbond en de 
Belgische Wielrijdersbond er met 
over piekeren dopinggebruik een 
halt toe te roepen, ligt de weg vrij 
om ongebreideld verdere mis
bruiken toe te laten 

Voorstel 
van dekreet 

Onder impuls van dokter Frans 
Van den Bossche, ere-direkteur 
van BLOSO en lid van de Hoge 
Raad voor de Sport kwam een 
voorstel van dekreet tot stand dat 
nu door senator Roger Blanpain 
bij de Vlaamse Raad wordt inge
diend Medeondertekenaars zijn 
de kamerleden Jan Caudron en 
Luk Van Horenbeek 

In het voorstel worden de uit
gangspunten benadrukt de on
eerlijke konkurrentie door do
pinggebruik moet worden tegen
gegaan, en men moet schade 
aan de gezondheid van de sport
lui voorkomen Senator Blanpain 
voegt eraan toe dat het juridische 
arsenaal totaal onvoldoende is 
om dopinggebruik effektief te 
kunnen bestrijden 

Straffen 
Zowel produkten die de spor

tieve prestaties kunstmatig beïn
vloeden, als produkten die het 
gebruik daarvan verdoezelen, en 
andere middelen als bloeddoping 
en elektrostimulatie zijn uit den 
boze Zowel mensen als dieren 
worden bij het dekreet betrok
ken doping wordt immers regel
matig toegediend aan paarden 
Tenslotte moet het gebruik in 
kompetitie, bij training en bij oefe
ningen gesanktioneerd worden 

In het dekreet wordt de be
voegdheid van de antidopings-
kommissie gevoelig uitgebreid 
ZIJ krijgt verantwoordelijkheid 
voor de erkennning van genees
heren en laboratoria, en knjgt 
een sanktionerende opdracht 
voor positief bevonden sportbe
oefenaars en hun handlangers 

Een belangrijke rol wordt weg
gelegd voor de sportorgamsato-
ren, m casu vooral de bonden In 
hun statuten moeten ze een ver
klaring I V m dopingbestrijding 
opnemen, en hun leden hiervan 
jaarlijks op de hoogte brengen 
Betrapte sportbeoefenaars wor
den eerst zes maanden, en bij 
een tweede maal twee jaar ge-

Hef merkwaardigste dopingeval van dit jaar was wel dat van Ben 
Johnson op de OS van Seoul... 

Kamerlid Caudron reeds jaren op oorlogspad tegen de doping 

schorst Een derde betrapping 
levert een levenslange schorsing 
op Handlangers wordt van de 
eerste keer levenslange schor
sing opgelegd en kunnen even
tueel nog korrektioneel gestraft 
worden Voor sportorganisatoren 
die hun plichten met nakomen 
wachten eveneens zware sank-
ties 

Het spreekt vanzelf dat een en 
ander pas optimaal kan funktio-
neren bij een goede samenwer
king tussen de betrokken ministe
ries, de sportbonden, BLOSO, 
het parket, de Antidopingskom-
missie en de Orde van Genees
heren 

Het aannemen van dit dekreet 
zal er ongetwijfeld voor zorgen 
dat een aantal wantoestanden uit 
onze Vlaamse sportwereld zullen 
verdwijnen Sport kan van de be
oefenaar weer een gezond atleet 
maken, en een verdwaasd wrak 
Het zal zowel voor de sportlui als 
voor de kijkers een stuk aangena
mer zijn Frank Seberechts 
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Het Partijbestuur deelt mee 

Na afloop van het Partijbestuur van maandag 21 
november j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Ga
briels volgende mededelingen verspreid ten behoe
ve van de pers. 

Het Partijbestuub van de Volksunie 
heeft een uitgebreid onderzoek ge
wijd aan het financieringsstelsel van 
Gevî esten en Gemeenschappen, en 
aan de diverse berekeningen die ter
zake werden uitgevoerd 

Afspraken 
Het financieringsontwerp voldoet 

volgens de VU aan de krachtlijnen die 
ZIJ tijdens de regenngsonderhandelin-
gen reeds voorop heeft gesteld een 
rechtvaardige verdeling van de mid
delen, de financiële verantwoordelijk
heid en fiskale autonomie van Ge
westen en Gemeenchappen, en om
keerbare solidariteit De afspraken 
die in het regeerakkoord werden vast
gelegd, werden korrekt in wetteksten 
omgezet Dit alles heeft geleid tot een 
volwassen federaal financiermssis-
teem waarin de ingebakken Belgi
sche verdelingsmechanismen onge
daan worden gemaakt 

De diverse berekeningen die terza
ke reeds werden uitgevoerd zijn voor 
de VU het zuivere bewijs dat het 
financieringssisteem zoals het werd 
uitgewerkt, een einde maakt aan de 
onrechtvaardige middelenverdeling 
van het verleden De staatshervor
ming van 1980 had deze met beëin
digd Integendeel, het oude financie
ringssisteem bevestigde de financiële 
scheeftrekkingen Mede onder libe
raal beleid werden de voor Vlaande

ren nefaste verdelingen enkel beves
tigd 

Dankzij de VU en met de standvas
tigheid van de Vlaamse regeringspar
tijen zorgt het nieuwe financienngs-
stelsel voor de ommekeer In vergelij
king met de bestaande middelenver
deling geeft het nieuwe stelsel Vlaan
deren een winst van 286 miljard 
tijdens de overgangsfaze en van 986 
miljard op 20 jaar tijd' Het financie-
nngsontwerp kost Vlaanderen dus in 
geen geval 550 miljard' 

Voorlichting 
Het ontwerp komt bovendien tege

moet aan de belangrijkste kritieken 
De financiering van het onderwijs is 
gesteund op het behoeftenkritenum 
De gewesten kunnen opcentiemen 
heffen of kortingen toestaan De mid-
delengroei is voldoende verzekerd 
door de koppeling ervan aan het no
minale BNP De algemene fiskale 
bevoegdheid van de gewesten blijft 
behouden Alle gewestmiddelen zijn 
nstorno's die volledig volgens het 
,,juste retour"-principe worden bere
kend 

Binnenkort zal het Partijbestuur 
overigens de juiste cijfers kenbaar 
maken Tegelijkertijd zal rond het fi-
nancienngsstelsel, zowel binnen als 
buiten de partij, een stevige voorlich-
tingskampanje opgezet worden 

Openbaar ambt 
Tot slot wisselde het Partijbestuur 

van gedachten over de huidige socia
le onrust bij het openbaar ambt Het IS 
duidelijk dat deze sektor vandaag 
zwaar betaalt voor het harde liberale 
inleveringsbeleid van de voorbije ja
ren Het eisenbundel van de ambte
naren en inzonderheid van politie, 
brandweer en doeane kan dan ook op 
het begrip rekenen van het Partijbe
stuur In dit opzicht IS het bijzonder 
verheugend dat de fiskale hervor
ming vooral het openbaar ambt zal 
ten goede komen omwille van de 
veralgemening van de forfaitaire be-
drijfslast, de dekumul en de splitting 

Ten gronde beseft het Partijbestuur 
dat dit met helemaal tegemoet komt 
aan de gerrechtvaardigde financiële 
eisen van het ambtenarenkorps Op 
langere termijn mogen strukturele in
grepen op het vlak van kwantiteit en 
kwaliteit met langer uit de weg ge
gaan worden Kortlopend heeft de VU 
begrip voor de zware budgettaire 
weerslag van een aanpassing van de 
ambtenarenwedden Zelfs een lichte 
verhoging met 1 % zou een bijkomen
de last van 3,5 miljard betekenen voor 
de rijksbegroting 

Toch wil het Partijbestuur dat de 
regering zich hierover ernstig bezint, 
en grondig nagaat of in ruil voor de 
eerlijke eisen van onze ambtenaren 
geen andere besparingen kunnen 
overwogen worden Ook wil de VU 
dat onderzocht wordt, of aan de ge
meenten en steden met kan toegela
ten worden binnen een bepaalde 
marge de wedden van politie, brand
weer en verplegend OCMW-perso-
neel op te trekken 

„IVIOOI VLAANDEREN 2": een Vlaamse superproduktie 

Zo zingt Vlaanderen... vandaag! 
„We zijn echt fier met de gloednieuwe Vlaamse audio-produktie 

die we nu hebben afgeleverd, inderdaad, „MOOI VLAANDE
REN 2 " IS in alle opzichten een superprodul<tie geworden die 
beantwoordt aan de optie die we ons vooraf gesteld hebben: 
vernieuwing en verjonging van het volksbewust repertoire maar 
dan in een stijl die een zo breed mogelijk publiek kan aanspreken. 
Maar het is niet zomaar vanzelf gegaan.. ." Aldus Jo Deensen, 
producer van deze produktie en voorzitter van het VLAAMS 
AUDIOFONDS vzw. 

Het IS inderdaad met vanzelf ge
gaan een vol jaar lang werd door een 
ploeg van auteurs en komponisten 
geschreven Zes maanden werd ge
werkt aan de arrangementen, de or-
kestopnamen en het inzingen door 
een stel vedetten, een kinderkoor en 
een jongerenkoor En toen dit alle
maal achter de rug was, moest nog 
twee maanden gewacht worden op de 
fabricage van de CD, de LP en de MC 
in de Teldec-fabrieken te Hamburg 
Het IS dus alles bijeen een twaalf-
maandertje geworde ,,Maar een 
pracht van een kind " zo zucht Jo 
Deensen opgelucht 

Vlaamse liedjes voor de 
late tachtigerjaren 

De auteurs, komponisten en arran
geurs kregen van meetaf aan als 
opdracht gemakkelijk in het oor lig
gende melodieën schrijven, eigen
tijds van klankleur en met teksten die 
aansluiten op het eigen volks erf
goed Hierbij mocht wel worden uitge
gaan van Vlaanderen's verleden 
maar dat diende te worden vertaald 
naar ons Vlaanderen van de late 
tachtigerjaren Niet al teveel nostalgie 
dus maar een realistische kijk op 
onze samenleving van nu ,,Soms is 
Vlaanderen niet zo mooi " en bij 
veel van onze jonge mensen blijft de 
prangende vraag op de lippen liggen 
,,Mag ik nog werken, va '>' 

Een andere opdracht voor de kom-
ponistenploeg luidde naast een paar 
geëngageerde liedjes {,,Land van 
Duizend dingen", ,,Hymne voor 
Vlaanderen' en tiet Meilied ,,Mooi 
Vlaanderen") een zo veelzijdig moge
lijk programma samenstellen waarin 
^owel het luisterlied, het ludieke mee-

zingertje, kinderliedjes als volkslied
jes aan bod komen 

Al bij al hebben onze komponisten 
en auteurs zichi van die opdracht 
schitterend gekweten De komponis
ten waren Peter Gistelinck, Bert Ge-
vaert, Paul Vermeulen, Will Ferdy, 
Enk De Vos, Tony Barrow en Willy 
Heynen 

De auteurs Mark Van Calenberg, 
Miet Provoost, Jo Deensen, Ingrid 
Pollet en Cecile Van Dijck 

In totaal 19 nieuwe liedjes in uiteen
lopend genre een daadwerkelijke 
verrijking en verjoning van het Vlaam
se repertorie' 

Even een woordje uitleg over het 
DMM-procede dat de LP een in een 
nooit gehorode perfektie hetzelfde 
liedjesgamma van de CD wist mee te 
geven 

Producer Jo Deensen .Inderdaad, 
dit DMM-procede is een technisctie 
exclusiviteit van Teldec die aan de 
,.zwarte plaat" een uitzonderlijke 
kwaliteit meegeeft een onovertroffen 
helderheid van het klankbeeld, sterke 
ruisvermindenng, geen voor- of na 
echo's en vooral de mogelijkheid om 
de 65 minuten muziek van de CD-
programmatie integraal op de elpee 
vast te leggen zonder enige kwali-
teitskoncessie Specialisten uit de 
Belgische fonografische branche ke
ken ietwat ongelovig toe toen we voor 
de elpee de integrale programmatic 
in het vooruitzicht stelden Zelfs de 
meest kritische beluistering van de 
LP MOOI VLAANDEREN 2" moet 
nu toegeven dat de verwachtingen 
volledig ingelost zijn 

Vlaams Audiofonds 
wordt uitgebouwd 

Met ,,MOOI VLAANDEREN 2" pro
duceert het Vlaams Audiofonds voor 
het eerst onder eigen label waarmee 
m de toekomst verder zal worden 
gewerkt Of er nog ooit een ,,MOOI 
VLAANDEREN 3" zal komen ' Dat 
hangt af van het sukses van deze 
uitgave maar in elk geval zijn er, op 
langere termijn, reeds plannen voor 
1990 Intussen wordt gedacht aan 
een ,,Vlaamse vedettenreeks" die 
het betere lied nog groter kansen wil 
geven Er wordt uitgekeken naar de 
reële behoefte aan goede Vlaamse 
Volksmuziek Er is inderdaad zo 
enorm veel te doen voor een Vlaams 
Audiofonds dat als vzw, onder eigen 
merk, de taken wil overnemen van de 
multinationale platenfirma's di enog 
enkel oog en oor hebben voor hyper-
kommerciele uitgaven waarbij zowel 
het Nederlandstalige lied als de 
Vlaamse eigenheid in de verdrukking 
komt 

In de komende maanden wordt 
vooral gewerkt aan de uitbouw van 
een efficient verdelingsnet Naats het 
veremgingscircuit dat vooral door 
FVK wordt bewerkt, werd de verde
ling in het normale handelscircuit m 
handen gegeven van een professio
nele verdeler ,,Inderdaad," aldus af-

Nieuwe ieden 1989 
De VU-ledenadministratie ontving deze week een vervroegd 

Sint-Niklaasgeschenk van uit... Smt-Niklaas. De afdeling van 
Centrum-West zorgde immers in één klap voor 53 nieuwe leden. 
Genoeg voor de eindzege??? 

We zouden er ons hand zeker niet in het vuur voor durven 
steken. Want — voorlopig nog in de schaduw van de Waaslanders 
— zitten ook vele andere afdelingen niet stil. 

Nieuwe leden 
1 VU-Smt-Niklaas (-) 
2 VU-Roeselare (1) 
3 VU-Berlare (2) 
4 VU-Wingene (3) 
5 VU-Maldegem (-) 
6 VU-Aalst (4) 
7 VU-lzegem (5) 

VU-Marke (-) 
9 VU-Assenede (-) 

VU-Brasschaat (7) 
VU-Deerhjk (6) 

53 
23 
15 
13 
12 

N 11 
N 8 

8 
78 
7 
7 

VU-Demze (-) 
VU-Kortrijk (-) 
VU-Ledegem (9) 

15 VU-Antwerpen-Stad (-) 
VU-Mechelen-Noord (7) 
VU-Schepdaal (-) 

18 vu-Aarschot (9) 
VU-EekIo (9) 

7 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 

VU-Houthalen-Helchteren (9) 5 
VU-Maaseik (-) 5 
VU-Mortsel (13) 5 

(*) plaats vonge week. 

Niet slecht bedoeld 

VOS en ieper 
In WIJ van vorige week brachten wij 

een verslag over het Yperietgesprek 
te leper op 11 november j I 

Daann stond tot besluit dat het 
spijtig was dat het Verbond van 
Vlaamse Oudstnjders daarbij met 
aanwezig was ,,VOS was en blijft de 
eerste bevoorrechte getuige naar de 
toekomst" was onze konklusie 

Tal van lezers hebben dit wellicht 
anders begrepen en zagen onze op
merking als een verwijt aan het adres 
van VOS 

Dit was echt met zo bedoeld Wij 
wisten natuurlijk dat de VOS-mensen 
die hele dag m Diksmuide dienden te 
zijn Niet alleen de tradtionele 11 
novemberplechtigheid in de kripte 
van de Toren eiste hen op maar, ook 
de uitvoering van het War Requiem in 
de kerk van Diksmuide vergde hun 
aanwezigheid VOS kon nauwelijks 
nog naar leper 

Toch blijven wij bij ons standpunt 
dat een groots opgezet debat in leper 
over de vrede in het algemeen en het 
gebruik van gifgas in het biezonder 

onmogelijk zonder de medewerking 
van de Vlaamse Oudstnjders kan Zij 
zijn het geweest die het gevaar voor 
het eerst aan den lijve hebben onder
vonden en ZIJ hebben zich altijd en 
overal tegen het gebruik ervan ver
zet i 

Wellicht had een betere koordinatie 
tussen de orgamzatoren en VOS 
deze afwezigheid kunnen voorko
men 

Onze opmerking was echt met 
slecht bedoeld, wat zouden w i j ' 

BIJ deze willen wij VOS gelukwen
sen met haar haast zeventigjange 
werking en biezonder voor de ge
slaagde ,,11 november" van 1988' 

gevaardigd bestsuurder Bert Ruys-
schaert, wij moeten deze vzw leiden 
als een handelsonderneming om op
nieuw te kunnen investeren m nieuwe 
projekten die beantwoorden aan onze 
doelstelliong " 

Promotie voor alle artiesten 
van eigen bodem 

Het Vlaams Audiofonds vzw li met 
enkel met eigen produkties bijdragen 
tot herwaardering, vernieuwing en 
verjoning van het Vlaamse lied maar 
wil ook al het betere materiaal dat 
door artiesten van eigen bodem wordt 
uitgebracht, helpen promoten Die 

,,Adio", het label waaronder het 
produkties op de markt brengt. 

Vlaams Audiofonds haar eigen 

produkties worden in de katalogus 
van het Fonds opgenomen, aangebo
den in het veremgingscircuit en te 
koop aangeboden op eigen verkoop-
stands tijdens boekenbeurzen, ex-
po's of jaarbeurzen 

Door deze aanpak op verschillende 
vlakken wil het Vlaams Audiofonds 
daadwerkelijk bijdragen tot de reali
satie van haar statutaire doelstelling 
de herwaardering, vernieuwing en 
verjonging van het Vlaamse lied en 
het Vlaamse muziekleven in het alge
meen 

,.Wie dat geen belangrijke op
dracht vindt, begrijpt met dat het Lied 
altijd de begeesterende vlag van de 
Vlaamse Beweging is geweest Voor
al tegen de niets ontziende verengerl-
sing door multinationals en princie-
ploze popmanagers, is de inzet van 
het Vlaams Audiofonds een met te 
onderschatten wapen", zo besluit 
een in strijd en ondernemingslust ver
grijsde Bert Ruysschaert die zopas 
zijn 73ste verjaardag heeft gevierd 

En wie als Vlaams-nationalist voor 
de komende feestdagen naar een 
mooi kado van blijvende waarde uit
kijkt nou. dat ligt toch voor de 
hand' 

Voor meer info betreffende 
..VLAAMS AUDIOFONDS vzw" en 
..MOOI VLAANDEREN 2" kan men 
terecht op volgend adres Aartsher
togstraat 4 te Oostende of tel 059/ 
50 84 80 
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Studiedag te Leuven en boek over 

Bevoegdheden van 
Gemeenschappen en Gewesten 

1988 zal in de geschiedenis van België en van zijn deelstaten als 
een uitermate belangrijk grondwettelijk jaar worden aangezien. In 
1988 werd immers de basis van de Belgische federale Staat 
gelegd: een ruime overdracht van de bevoegdheden naar de 
Gemeenschappen en Gewesten, eigen financiering, residuaire 
bevoegdheid en eigen verdragsrecht. 

De eerste fase van de hervorming 
van 1988 is achter de rug zij omvatte 
vooreerst de herziening van de artike
len 17, 59bis, 107ter en 115 van de 
Grondwet Vervolgens de wijziging op 
8 augustus jl van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 met een belang
rijke overdracht van nieuwe bevoegd
heden naar Gemeenschappen en Ge
westen 

Het voorwerp van de studiedag is 
de huidige verdeling van bevoegdhe
den tussen de Nationale Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten 
De bevoegdheden van deze laatste 
zijn talrijk en uitgebreid 

ZIJ betreffen de kulturele en per

soonsgebonden aangelegenheden, 
het gebruik van de talen de ruimtelij 
ke ordening, het leefmilieu, de landin
richting, het natuurbehoud de huis
vesting, het waterbeleid, de ekono-
mie het energiebeleid, de onderge
schikte besturen, het tewerkstellings
beleid, de openbare werken en het 
vervoer, het wetenschappelijk onder
zoek, het administratief toezicht, het 
onderwijs 

Tijdens de studiedag zullen deze 
bevoegdheden nader worden ont 
leend en zal er aandacht besteed 
worden aan de nieuwe rol van het 
Arbitragehof en de problematiek, die 
wordt gesteld door de impliciete en 

residuaire bevoegdheid, alsmede aan 
de vertegenwoordiging van de deel 
staten op Europees en internationaal 
vlak en het recht verdragen te sluiten 

Programma: 
14 00u Verwelkomingen inleiding 

door prof R Blanpain, Rechtsfakul-
teit KU 4euven 
' l 4 15u De bevoegdheden van 
Gemeenschappen en Gewesten door 
prof M Boes Rechsfakulteit KU Leu 
ven 

15 OOu De impliciete en residuai
re bevoegdheid De rol van het Arbi
tragehof door prof L P Suetens, 
Rechtsfakulteit KU Leuven 

16 OOu Samenwerkingsverban
den tussen de Staat, de Gemeen
schappen en de Gewesten door prof 
A Alen, Rechtsfakulteit KU Leuven 

16 30u De internationale betrek

kingen door prof E Suy Rechtsfa
kulteit KU Leuven 

17 OOu Vraagbaak 
17 30u Besluiten door prof R 

Blanpain 
De studiedag gaat door in Kollege 

De Valk Tiensestraat 41 te 3000 
Leuven 

Boek 
Inschrijven kan door storting van 

het overschrijvmgsgeld (3500 BF) op 
bankrekening 431-0555141-77 Stu
diedag Hervorming 

In het inschrijvingsgeld zijn begre 
pen deelname studiedag en het 
boek van prof R Blanpain gewijd aan 
,,De bevoegdheden van Gemeen
schappen en Gewesten' Ivleerinl bij 
senator prof R Blanpain Tiense
straat 41 3000 Leuven (016/ 
28 51 70) 

VU wil zorgen voor ,,kwaliteit" 

Een eigenaardige Icoalitie te Asse! 
Zoals u reeds eerder kon vernemen gaat de CVP (14 zetels) 

scheep met de SP (4 zetels) en RL (1 zetel) en geeft hiervoor drie 
betaalde funkties aan SP en RL. 

Het eigenaardige is dat de CVP met 
een koalitiepartner aan ruim voldoen
de gemeenteraadsleden kwam om 
een komfortabele meerderheid te be
reiken De Volksunie had aan haar 
onderhandelaars de volmacht gege
ven om, m funktie van haar program
ma, eventueel een bestuursakkoord 
af te sluiten met de CVP Zo'n ak
koord had ten minsten een kwalitatie
ve inhoud gehad en niet alleen ge
handeld over betaalde funkties 

De CVP heeft op de avond van de 
verkiezingen echter geen kontakt op
genomen met de VU-onderhande-
laars Gelet op de vijandschap tussen 
SP en PVV-GB enerzijds en tussen 
RL en PVV-GB onderling anderzijds, 
was een alternatieve meerderheid 
PVV-GB SP, VU, RL en Agaiev on
mogelijk geworden 

Eigen mensen in de l<ou! 
Door het feit dat de CVP gul drie 

mandaten afstaat aan de andere koa 
litiepartijen, terwijl dit met minder zou 
gekund hebben, laat de CVP belang-
njke stemmentrekkers in de kou 
staan Zou het dan toch waar zijn dat 
de kandidate Maria Van Haute alleen 
maar goed is om stemmen bij te 
brengen'' 

Een koahtie CVP-VU of CVP-SP 
had ook een stevige meerderheid 

opgeleverd en daarin zou de CVP 
minder posten hebben moeten af
staan, waardoor meer CVP-mandata-
rissen tevreden konden worden ge
steld 

OCIVIW 
Even onbegrijpelijk is dat de CVP 

het voorzitterschap aan de SP over
laat terwijl iedereen in Asse weet dat 
ook de sekretaris van het OCMW zijn 
SP-simpatie met onder stoelen of 
banken steekt, wat voor een ambte
naar in een dergelijke funktie me zou 
mogen 

PDK... uit de Assese politiel< 
Paul De Keersmaeker heeft de be

volking bekend gemaakt dat hij zich 
uit de plaatselijke politiek terugtrekt 
om zich volledig aan zijn nationaal 
mandaat te wijden Een wijs besluit 
De eeuwige lege stoel in de gemeen
teraad zal dus eindelijk bezet mogen 
worden Toch nog hef van PDK om de 
burgers te verzekeren dat hij als 
staatssekretaris Asse zal blijven hel
pen En toen kwamen de gemeente
raadsverkiezingen 

PDK... weer in de Assese 
politiële 

en wie houdt de touwtjes van de 
Assese politiek in handen' Jawel, 

PDK Onze staatssekretaris inviteert 
de vertegenwoordigers van de (oude) 
meerderheid op zijn kabinet En alle 
plaatselijke partijbonzen en gekoze
nen van de CVP, de SP en de RL in 
hun beste kostuum daarheen Het is 
PDK die op zijn kabinet de politieke 
besprekingen voert, het is PDK die 
een lid van zijn kabinet (door Jan en 
alleman betaald) de opdracht geeft de 
voordracht van de burgemeester en 
het protokol i v m het bestuursak
koord uit te typen Het is op het 
kabinet van onze nationale politikus 
dat het akkoord tussen de Assese 
partijen wordt ondertekend Het is op 
het kabinet van PDK dat onze Assese 
politiekers lang hebben mogen wach
ten totdat PDK als eerste zijn handte
kening kwam plaatsen onder het As
ses bestuursakkoord Dat de CVP 
van Asse haar zaken laat beredderen 
vanop het staatssekretariaat van 
Landbouw en Europese Zaken is 
veelbetekenend Dat ook de SP en de 
RL dat spelletje meespelen is beden
kelijk 

Wat ons met aanstaat is dat een 
nationale mandataris zijn kabinet en 
zijn kabinetsleden misbruikt voor een 
aangelegenheid die mets uit te staan 
heeft met zijn taak als minister des 
Konings Maar Paul zou Paul met 
wezen als hij daar geen verklaring 
voor had de CVP-, SP- en RL-politie-
kers zijn boeren, en de boeren beho
ren nu eenmaal tot de bevoegdheid 
van de staatssekretaris van Land
bouw 

TAK en da 
Linkebeekse gemeenteraad 

Maandagavond had te Linkebeek een gemeenteraadszitting 
plaats. Deze gemeenteraad verliep andermaal in het Frans. De 
burgemeester van Linkebeek, een Vlaamse gemeente met facili
teiten voor Franstaligen, is immers Nederlandsonkundig. 

Bovendien bestaat de bestuurs-
meerderheid te Linkebeek ook uit 
franstaligen Het gebruik van het 
Frans op gemeenteraden in Vlaande
ren wordt verboden door de Taalwet 
en art 3 bis van de Grondwet, aldu-
seen vaste rechtspraak van de Raad 
van State 

Het Taal Aktie Komitee protesteer
de reeds meermaals tegen het ge
bruik van het Frans op de Linkebeek
se gemeenteraad Maar ondaneks dit 
herhaalde en vreedzame protest van 
TAK, veranderde de onwettige situa
tie te Linkebeek met De provinciale 
en nationale voogdijoverheden nege
ren nog steeds de permanente over
tredingen op de Taalwet, en de Wet
gever verleende burgemeester Thiery 
zelfs taaiamnestie De nieuwe facili-
teitenwet voorziet immers dat,,burge
meesters die tussen 1 januan 1983 en 
1 januari 1989 gedurende drie jaar 

ononderbroken hun ambte hebben 
uitgeoefend genieten van een on
weerlegbaar vermoeden het Neder
lands te kennen" Deze bepaling 
werd speciaal voor de Nederlandson-
kundige Thierry ingevoerd 

Op 8 september eiste het TAK voor 
de tweede maal en ditmaal bij aange
tekend schrijven van de heer minister 
van Binnenlandse Zaken Tobback, 
dat hij zou tussenkomen door ,,de 
provinciale voogdijoverheid opdracht 
te geven alle met de Taalwet strijd 
totstandgekomen gemeentebesluiten 
van Linkebeek te vernietigen 

Pas in die omstandigheden kon 
TAK afzien van verdere aktie m Linke
beek De bal lag dus in het kamp van 
minister Tobback, die tot op heden de 
voogdij over de gemeenten met bij
zonder taaistatuut waarneemt 

Het Taal Aktie Komitee stuurden 
een waarnemer naar de gemeente
raadszitting Deze waarnemer stelde 
vast dat noch de vice-goeverneur van 
Brabant, door de wet uitdrukkelijk 
belast met toezicht op de naleving 
van de Taalwet, noch iemand in zijn 
opdracht aanwezig was op de zitting, 
om er de overtredingen op de Taalwet 
vast te stellen Het TAK moet daar wel 
uit besluiten dat de heer Tobback met 
wenst op te treden tegen de overtre
dingen op de Taalwet in Linkebeek, 
en dat hij zijn ministeriele verantwoor
delijkheid dienaangaande wil ont
vluchten 

Zoals aangekondigd ging het Taal 
Aktie Komitee onmiddellijk tot aktie 
over, op de zijn eigen vreedzame en 
ludieke manier Uit protest tegen de 
lamlendige en passieve houding van 
Tobback heeft een groep militanten 
van het TAK dezelfde avond de ten
ten opgeslaan m de tuin van de minis
ter van Binnenlandse Zaken te Leu
ven in de Goede Haardstraat Hun eis 
aan de minister is duidelijk pas de 
wet toe' Waartoe anders wordt een 
minister verkozen en betaald' 

Het rommelt in de 
meerderheidspartijen 

Wie zou denken dat de hernieuwde 
koalitie — ook al is ze bezegeld op het 
kabinet van Landbouw — vrede en 
goede luim brengt in de meerder-
heidsgroep, heeft het glad mis 

In de CVP breekt de standenoorlog 
pas voorgoed uit Mana Van Haute 
die met mag meespelen (zij zou een 
te groot gevaar vormen voor andere 
CVP-beschermelingen), is van heel 
het (weinig smakelijk) gedoe ziek ge 
worden haar simpatisanten lanceer
den een indrukwekkende petitie die 
natuurlijk mets zal opleveren Tenzij 
Tenzij Maria laat zien dat ze met haar 
met laat sollen Afwachten dus 

In de SP laait de strijd tussen de 
oude garde en de jonge generatie 
weer eens op Zou het kunnen dat de 
jongsocialisten nu eindelijk eens iets 
te zeggen krijgen' Wij geven ze een 
medaille als het lukt En deze keer 
zullen we met aan de schepen van 
Sport vragen die erepenning op hun 
borst te spelden 

Ook in RL zijn brokken gemaakt 
De politiek overbodige liefde van de 
CVP voor de RL-kopman heeft bij een 
aantal bestuursleden kwaad bloed 
gezet De toekomst zal uitwijzen 
waarom de CVP — tegen alle interne 
spanningen in — de RL-lijsttrekker in 
de meerderheidsboot houdt Wij den
ken er voorlopig het onze van 

Minderheid 

Voor de minderheid PVV-GB (6 ze
tels), VU (3 zetels) en Agaiev (1 zetel) 
wordt het in ieder geval een boeiende 
penode De Volksunie beraadt zich — 
na de onmiskenbare achteruitgang, 
als gevolg van een spijtig samenspel 
van verscheidene faktoren — over 
een nieuwe koers en een nieuwe 
strategie Toch ontbreekt het de 
Volksunie met aan moed de twee 
nieuwe (en jonge) mandatarissen 
Hugo Steenput en Etienne Keymolen 
zullen samen met Lode Pletinckx zor
gen voor ,,kwaliteit" m de oppositie 
In ieder geval bereiden zij zich voor 
op een serieus oppositiewerk U hoort 
er van 

VU-Asse 

Shiatsu 
te Londerzeel 

Shiatsu IS een massagevorm die 
eeuwenlang als eenvoudige huisre-
medie werd aangewend in het Oos
ten de familieleden pasten het op 
elkaar toe 

Shiatsu betekent vingerdruk 
Wilt U er meer van weten' 
Enk Eloy geeft er een voordracht 

over op vrijdag 9 december om 20u 
in het Egmont-Kompleks, Kerkstraat 
17 te Londerzeel 

Een organisatie van FVV-Groot 
Londerzeel Iedereen van harte wei-
kom 

BRABANT 
NOVEMBER 

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 
300 fr einde ong 17u Verwittigen 
voor 22/11 op nr 02/532 53 14 Org 
Aut Centra voor Welzijnswerk Len
nik 
25 HALLE-VILVOORDE: Arrondis-
sementsraad in zaal Collegium te Dil-
beek (Groot-Bijgaarden), om 20u 
25 TIENEN: Ie Lustrum van de 
Vlaamse Zangavond In 't Koelieske, 
Broekstraat 48 Aanvang 20u Kaar
ten bjj-boek- en papierhandel Lochy-
Lurquin, Bostsestraat 3 te Tienen 
(016/8113 13) Org VUJO-Tienen 
26 MEISE: Overwinningsbal m 
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 m België in ASLK-
Galerij-Brussel Met eigen wagens, 
vertrek om 13u 30, Markt 15 te Len
nik Gratis deelname Einde rond 
15u30 Bellen voor 26/11 02/ 
532 53 14 Org Aut Centra voor 
Welzijnswerk Lennik 
29 LENNIK: ,Adoptie" door Katrin 
De Mey Juriste Om 20u m 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 LIEDEKERKE: Jaarlijks eetmaal 
in zaal 't Guldenhof, Fabnekstraat 42 
Vpn 17 tot 22 uur Ook op 4 december 
van 11u 30tot19u30 Org VU-Liede-
kerke 
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 11u30 
Org VU-Buizingen 
4 LENNIK: Tentoonstelling van Do
nald Stockmans Ninoofsesteenweg 
288 te Brussel Tot en met 4 decem
ber Bezoek tijdens de kantooruren 
Org Vlanajo-Brabantia-Brussel 
5 DILBEEK: Voorlopig uit de echt-
gescheiden' bij de vrederechter 
Door Geert Dumon, jurist In CC 
Westrand te Dilbeek om 20u Org 
Werkgem Gielis Van Den Bossche 
7 DILBEEK: Onderhoudsgeld bij 
echtscheiding door Etienne Van Vae-
renbergh, jurist Om 20u in CC West
rand te Dilbeek Org Werkgem Gie
lis Van Den Bossche 
9 LONDERZEEL: Shiatsu, huisre-
medie uit het Oosten, door Enk Eloy 
In het Egmont-Kompleks, Kerkstraat 
17 Aanvang 20u Org FVV-Groot-
Londerzeel 
12 DILBEEK: Echtscheiding, door 
Geert Dumon, junst Om 20u m CC 
Westrand te Dilbeek Org Werkgem 
Gielis Van Den Bossche 
14 DILBEEK: Hoederecht en be-
zoekrecht bij echtscheiding, door 
Etienne Van Vaerenbergh junst Om 
20u in CC Westrand te Dilbeek Org 
Werkgem Gielis Van Den Bossche 
16 GRIMBERGEN: Afdelingsbe-
stuursverkiezingen van 19 tot 21 u in 
de bovenzaal van het Fenikshof te 
Gnmbergen Kandidaturen moeten 
voor 10 december 1988 toekomen bij 
Marcel Lauwers, Steeneikstraat 20 te 
1851 Gnmbergen 

19 BERTEM: vu-bal in zaal De Cer-
kel, Tervuursestwg Aanvang 21 u , 
met DJ Eddy en supertombola Org 
VU-Bertem-Leefdaal-Korbeek Dijle-
Rode 
19 DILBEEK: De verzekenngspo-
lis Burger Rechterlijke Aansprake
lijkheid — autovoertuigen, door Geert 
Daem, junst Om 20u in CC West
rand te Dilbeek Org Werkgem Gie
lis Van Den Bossche 

Volksunie Vilvoorde 

< 

Kaas- en 
Wijnavond 

26 november ^ -

ü M 
' ^ ^ 

vanaf 19 u in cafe ,,Den Eekhoorn" 
Lange Molenstraat, Vilvoorde 
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Staatssekretaris Valkeniers neemt maatregelen 

Vervuiling van iiet Icanaai Brussel-Cliarleroi 
Het kanaal Brussel-Charleroi doorkruist het Brussels Gewest en 

wordt door verschillende bronnen verontreinigd. Enerzijds is er de 
belasting van het kanaal bij het binnenstromen van Brussel, 
anderzijds is er bij hoog water in Brussel één overstort van de 
Zenne, en zijn er op verschillende plaatsen (illegale) lozingen. 

De Brusselaars werden daar trou
wens nogal spektakulair aan herin
nerd zaterdagavond 3 september: zo
wat 100.000 liter benzine kwam toen 
in het kanaal terecht doordat een 
opslagtank bij Shell in Neder-over-
Heembeek overstroomde. Er moes
ten, nooit eerder geziene veiligheids
maatregelen getroffen worden. 
Brandweerlui, Civiele Bescherming, 
medische teams en het Rode Kruis 
werden ingeschakeld. Sommige 
mensen werden misselijk door de 
benzinedampen, anderen moesten 
om veiligheidsredenen geëvakueerd 
worden. Het verkeer in de omgeving 
was lamgelegd. 

Menselijke fout 

Het duurde twee dagen vooraleer 
de benzine, die op het water dreef. 

met detergenten geneutraliseerd 
was... Brussel was op het nippertje 
aan een ramp ontsnapt. 

Het verslag van de Agglomeratie 
Brussel over die bewuste avond werd 
zopas aan het Staatssekretanaat voor 
het Brusselse Gewest overgemaakt. 
Daaruit blijkt dat dit voorval te wijten 
was aan een aantal anomaliën. Zo 
zou een arbeider, die onvoldoende 
vertrouwd was men de installaties, 
een verkeerd maneuver hebben uit
gevoerd. In de plaats van ze te slui
ten, opende hij een kraan tussen een 
citerne van 300.000 liter en een klei
nere tank. Door deze openstaande 
kraan bleeft de grote opslagtank zich 
maar vullen met benzine, tot ze er 
langs alle kanten uitspoot en terecht
kwam in het omringend veiligheids-
bekken. Een tweede ernstige anoma-

STUDEER JIJ OOK IN LEUVEN? 
VUJO-KUL IS ER REEDS 10 JAAR EEN MUST! 

Vul dit strookje in en wij nemen kontakt met je op. 

() ik ben geïnteresseerd en wens meer informatie 
O ik wens me te abonneren op ,,WIJ in de KUL" 
O ik wil lid worden van VUJO-KUL 

Ons postadres: Hans Van Brusselen 
Burgemeesterstraat 1A 
3000 Leuven 

lie was het feit dat de rioleringskraan 
voor afwatering naar het kanaal even
eens openstond, zodat de benzine 
naar het kanaal vloeide. 

Vooral dat laatste heeft staatsse
kretaris Valkeniers, bevoegd voor het 
Leefmilieu in het Brusselse, gealar
meerd. Hij heeft dan ook besloten dat 
er een ernstig onderzoek moet ge
beuren naar de vervuiling en de ver
vuilers van het kanaal. Het gaat hier
bij om het welzijn van heel wat Brus
selaars. Het kanaal wordt immers 
voor verschillende doeleinden ge
bruikt: scheepvaart, visvangst, re-
kreatie, woonboten... 

Maatreglen 

Het is dus van het grootste belang 
voor de gezondheid en de veiligheid 
van de gebruikers en van de omwo
nenden, dat het kanaalwater wordt 
geanaliseerd, dat er maatregelen ge
nomen worden om de kwaliteit ervan 
te verbeteren en dat illegale lozingen 
streng worden beteugeld. 

Eerstdaags zal er dan ook een 
studiebureau aangesteld worden. Dit 
zal, op verschillende tijdstippen en op 
verschillende plaatsen, stalen nemen 
om het water te analyseren op ver
schillende parameters, rekening hou
dend met de EEG-kwaliteitsnormen. 
Aan de hand daarvan zal het ook 
moeten nagaan welke maatregelen er 
kunnen genomen worden om de zui
verheid van het kanaalwater te verho
gen. 

Annemie Van de Casteele 
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BLADZIJDEN 

EXTRA 
PENSIOEN 

Wanneer en heeyeel - iiapyliooin en papybusiness • 
afscheid van het werfc - pzond ouder worden 

De pensioenstelsels: legale en extra-legale, pensioensparen, lijfrente, toch blijven werken. 
Kan het, en vooral, wat brengt het allemaal op. 
Papyboom en papybusiness: met pensioen, maar daarom niet getreurd. Nooit tevoren is er zoveel 
aandacht geweest voor de oudere mens, want het leven biedt nog volop kansen. 
De laatste dag: afscheid nemen van het werk is niet zo eenvoudig. 
Hoe kan men zich daarop voorbereiden ? 
Gezondheid: wie met pensioen is, is daarom niet versleten. Hoelang kan de mens fysiek, 
mentaal en sociaal mee? 

MIS DIT NUMMER NIET 
HAAL VLUG KNACK BIJ UW DAGBLADVERKOPER 

zoéKQge 
Werkaanbleding 
I l Electricien A2 gezocht te Gent. 
Inlichtingen: Oswald Van Ooteghem, 
091/30.72.87. 

I I 20-jarige jongedame — diploma 
toegepaste communicatie — public 
relations — zoekt een passende be
trekking. Talenkennis: N, F en E, 
noties van D en Sp. Kan tijpen. Woon
achtig te Gent, doch bereid betrek
king te aanvaarden te Brussel of te 
Antwerpen. Voor nadere inlichtingen, 
zich wenden O. Van Ooteghem, Ere-
senator, A. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge (091/30.72.87). 

n 41-jarige man, met ervaring als 
redakteur en verantwoordelijke klan
tenservice, opleiding journalisten
school, zoekt een passende betrek
king in de administratief-informatieve 
richting in Vlaams-Brabant. Voor inl. 
tel. Staatssekretariaat J. Valkeniers, 
513.83.00, post 311. 

I ' 26-jarige germaniste: ervaring met 
tekstverwerking, vlotte daktylografie, 
thuis in de verzekeringswereld, 
spreekt vloeiend Engels. Voor info 
sekr. volksvertegenwoordiger Daan 
Vervaet, tel. 02/519.86.94. 

I I 24-jarige zoekt werk. Afgestudeerd 
HIGRO, graduaat boekbedrijf, spe
cialiteit repro-fotografie/scanner. Le
gerdienst volbracht. Voorkeur West-
Vlaanderen. Kontakt opnemen met 
Rik Sohier, schepen stad Popehnge, 
tel 057/33.41.36. 

Gevraagd 

n Nieuwe uitbaters café ,,Pajot", 
gelegen Stationsstraat 7, 1770 Liede
kerke. 
— lokaal Vlaamse Kring Pajotten-
land. 
— lokaal VU-Liedekerke. 
— kontaktpersoon: Roger Couck 
053/66.64.85 of 053/77.49.69 (na 
19u.); of Frans Van den Borre 
053/66.85.49. 

( i 23-jarige ongehuwde licentiate ge
schiedenis, richting Oudste Tijden, 
zoekt werk in research of administra
tie, eventueel leeropdracht in haar 
branche. Voor inl. tel. Staatssekreta
naat Jef Valkeniers, 513.83.00 post 
311. 

D 35j. gehuwde c'ame met 3 kinderen 
van 10, 8 en 7j. oud, zoekt een 
betrekking in de streek van Halle, 
Pepingen, Lennik of St.-Pieters-
Leeuw als huishoudster of hulp in 
keuken of onderhoud. Voor inl, zich 
wenden tot staatssekretaris-burge-
meester dr. J. Valkeniers, tel. 02/ 
569.16.04. 

l 1 Ervaren schoonmaakster zoekt 
nog een paar halve dagen werk te 
Gent. Aanbiedingen via: Oswald van 
Ooteghem, tel. 091/30.72.87. 

Tentoonstelling 
in Merellieke 

Vlanajo organiseert i.s.m. Land van 
Rode de tentoonstelling ,,Armoede" 
van Piet 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, in een organi
satie van Vlanajo i.s.m. Flandria 
Gent. 

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. 

De Vlaamse 
Operastichting 
organiseert 
audities 

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

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 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. 

Scrabble Tomooi 
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 Vlezer'beek 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 met 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 
met minder om. De ,,Dikke van Dale", 
thans bestaande uit drie delen, voor 
de winnaar en eén 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. 

24 NOVEMBER 1988 



•4̂ >. %. '^ 

Wi] 
21 

Primeur in Limburg 

Egypte in het stripverhaal 
Herk-de-Stad — Mag je ongestraft in de graven van de Egyptische farao's ronddwalen, of bestaat 

de vloek van Toetanchamon echt? Welke balsemgeheimen gaan achter de befaamde mumies schuil ? 
Vele mensen worden door deze en andere vragen gefascineerd. Egypte laat ons niet los. Tot in 
kruiswoordraadsels en stripverhalen toe. In het Ursula-instituut wordt zaterdag van 26 november tot 
en met zondag 4 december de tentoonstelling „Egypte hertekend" georganiseerd. Hoe wordt Egypte 
voorgesteld in de 15de en 16de eeuwse tekeningen en wat maakt een moderne striptekenaar ervan? 
Deze Limburgse primeur is niet alleen voor stripfanaten maar evengoed voor iedereen die zich in 
Egypte en zijn farao's geïnteresseerd 

Striptekenaars over heel de wereld 
kozen Egypte als dekor voor hun 
verhalen Ook bij onze stripteke-
naaars stond het onderwerp Egypte 
en zijn farao's ruim in de belangstel
ling Herge, Willy Vandersteen, Mare 
Sleen, Jef Nijs, m Kuifje, Suske en 
Wiske en de Rode Ridder, Nero en 
Jommeke 

Het initiatief van deze tentoonstel
ling gaat uit van enkele egyptologen 
prof dro J Quaegebeur, dr Agnes 
Rammant-Peeters, Jeannine Ste
vens, Nicole Vandenweghe, Karine 
Van Landuyt en Gilbert Geeraerts 

Interessant streekgebonden detail 
IS dat door dr A Rammant-Peeters m 
samenwerking met de firma SCIA uit 
Herk-de-Stad ter gelegenheid van die 
tentoonstelling het gezelschapsspel 
,,De Tuin van Amon " werd ontwik
keld 

Snertlektuur of ernst? 

Waar vroeger de strip werd ge
doodverfd als snertlektuur voor lees-
luie kinderen, alhoewel ook gretig 
gelezen door vele huisvaders, heeft 
het stripverhaal nu zijn plaats ver
overd m het kultureel gebeuren en is 
de strip het studieonderwerp van so
ciologen, historici en zoals m dit geval 
Egyptologen ,,Egypte hertekend" 
heeft duidelijk een opvoedend karak
ter, zonder evenwel zwaartillend te 
zijn Ze steunt op twee pijlers de 
populariteit van het beeldverhaal en 
het blijvend fascineren van het oude 
Egypte en zijn farao's 

Toetanchamon 
Zes thema's worden in 42 panelen 

behandeld in een ruime inleiding 
komt het eerste thema ,,Van Egypte 
getekend tot Egypte hertekend" aan 
bod De Egyptische strips worden 
hier gesitueerd tegen de historische 
achtergrond van de evoluerende be
langstelling voor het oude Egypte 
Men maakt onder meer kennis met de 
eerste tekeningen van de sfinx en de 
piramiden die m het Europa van de 
15de en 16de eeuw verschenen, de 
tekeningen uit de tijd van Napoleon 
en hoe Egypte er uit ziet in het film-
sukses de Tien Geboden van C B De 
Mille 

Voor de stnpverhalen dient Egypte 
in de eerste plaats als dekor m histon-
sche en aktuele verhalen 

We reizen in een tweede thema 
Van Noord naar Zuid met de teke
naars als Martin en De Gieter mee op 
zoek naar belangrijke Egyptische 
plaatsen 

,,Goden en Farao's" spelen meest
al geen hoofdrol m deze stripverha
len In het derde thema wordt onder
zocht hoe ze aan de lezer worden 
voorgesteld 

De hoofdfiguur uit de Papyrusreeks van De Gieter met in zijn hand het 
,Zwaard van de overwinning" Een vrij nauwkeurige weergave van de 
werkelijkheid (,,Egypte hertekend", Herk-de-Stad) 

Het vierde thema belicht de Oud
egyptische stad, de kledij en aanzien, 
sport en spel, feest, muziek en dans, 
of wat leert het stnpverhaal ons over 
,,het Dagelijkse leven" in het Oude 
Egypte Het vijfde thema tracht een 
tip van de sluier over de ,,Magie van 
het Oude Egypte" op te lichten en 
een verklaring te geven voor de 
,,Vloek van Toetanchamon" 

Tenslotte wordt ook ruim aandacht 

besteed aan de vermenging van ,,Ub-
jektieve Dokumentatie en Fantasie", 
eigen aan het stripverhaal 

Historische juistheid? 
Opmerkelijk is in de stripverhalen 

hoe de striptekenaar de beelden, ge
bouwen en gebruiksvoorwerpen 
weergeeft, hoe precies de tekenaar in 
details IS gaan uitpluizen Anderzijds 
wordt evenwel soms een loopje geno

men met de geschiedenis Hoewel 
superrealistisch weergegeven ver
schijnen sommige beelden of voor 
werpen echter in een totaal verschil
lend tijdvak en in verkeerde afmetin
gen De reden hiervan is mogelijk te 
zoeken in het feit dat afbeeldingen m 
boeken over Egypte soms veel groter 
verschijnen dan ze in wesrkelijkheid 

Katalogus 
Wie IS niet op de Egyptische ten

toonstelling in het Brusselse Jubel
park met verwondering tot de vast
stelling gekomen dat een beeldje van 
een of andere Egyptische godheid 
maar dat bleek te zijn, terwijl ze op de 
foto levensgroot leken Mogelijk heeft 
de tekenaar zich ook op het bestaan
de fotomateriaal gebaseerd 

BIJ deze tentoonstelling hoort een 
interessante katalogus Naast verwij
zingen naar Verdi's Aida en een 
Egyptisch beeldverhaal afgebeeld op 
het onlangs gerestaureerde olifanten-
paviljoen in de Antwerpse Zoo, bevat 
de katalogus een uitgebreide verkla
rende beschrijving van de tentoon
stelling, maar ook een overzicht van 
de Nederlandstalige Egyptestrips 

Plaats van het gebeuren Ursula-
instituut van 26/11 tot en met 4/12 
Openingsuren ma, di, do, vrij van 9 
tot 17u , woe tot 19u , za-zo van 10 tol 
19u Toegangsprijs 50 fr, jongeren -
18 gratis Op aanvraag is er een 
rondleiding (± 20 pers) aan 200 fr 

Hendrik-Jan Ombelets 

23 jarige licentiaat moderne ge
schiedenis aan de KUL Keuzerich-
ting kultuurgeschiedenis van de 
nieuwste tijd, met een grote talenken
nis Nederlands, Frans Engels Duits 
en Italiaans zoekt passende betrek
king Voor ml tel staatssekretariaat 
Valkeniers 02/513 83 00 post 311 

( j 35-jarige dame — licentiate kunst
geschiedenis en oudheidkunde — ta
lenkennis N-F en Engels Zoekt een 
passende betrekking Voor nadere 
inlichtingen zich wenden O Van Oo-
teghem — Eresenator A Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge (091/ 
30 72 87) 

Vlaamse Kring Herl(-de-Stad 
Jaarprogramma voor 

Herk-de-Stad — De Herkse Vlaamse kring heeft sinds zijn 
oprichting niet stil gezeten. Reeds van bij het begin kon de 
Vlaamse kring wedijveren met de grootste kulturele organisaties 
van de gemeente wat betreft kulturele aktiviteiten. Van bij de start 
nam deze organisatie onmiddellijk een toonaangevende plaats in. 
Ook het jaarprogramma van het komende werkjaar is hier een 
getuigenis van. 

Stelt 

Een eerste aktiviteit is de Herkse 
Zangnamiddag op zondag 27 novem
ber die plaats heeft in de feestzaal 

van het Amandinakollege Het gele-
genheidskoor dat daar optreedt en de 
samenzang zal begeleiden, staat on-

Advertentie 

Wie kritisch wil bouwen aan 

ZELFBESTUUR en VREDE' 

in een geest van GODSVREDE 

en VERDRAAGZAAMHEID 

LEES: 

DE Vos 
EEN UITGAVE VAN HET VERBOND V.O.S. 

Bouwen aan Vlaanderen en de Vrede 

Red.ikue 
E JacqmdinKian 124 
1(1(){) Brussel 
iel (02) 217 34 65 

POSTREKENING 
(KMI (1490071-27 
K B 410 i)W7V\ 29 

14 (J.i.igs bl.id 
J.uir.ibonnemenl 400 fr 
l osst. nummeis 20 fr 

der leiding van Marcel Lambrechts 
Aanvang 14u 30 

Een tweede aktiviteit is de verder-
'zetting van de reeks ,Ten huize van 
Herkse kunstenaars" Op zondag 11 
december is er een bezoek gepland 
bij Marijke Mulkers Inschrijven is 
noodzakelijk bij Claire Vandebos 013/ 
55 21 27 

Voor januari staan er twee aktivitei
ten op het programma Het traditione
le ,,Kwis en Spel" op zaterdag 14 
januan en een toneelbezoek in het 
Hasselts Kultureel Centrum op don
derdag 19 januari met ,,The f^ouse-
trap" Voor februari is er een volgen
de ,,Ten huis van Johan Swinnen" In 
maart is er een bezoek gepland aan 
de Voerstreek Op 12 maart zal Mag-
da Vantilt dit bezoek leiden met spe
ciale aandacht voor de geschiedenis, 
het landschap en de merkwaardighe
den van de streek Hopelijk is een van 
de merkwaardigheden in de Voer on
dertussen verdwenen 

Voor april staat de deelname aan 
het Algemeen Nationaal Zangfeest op 
het programma en dit op 23 april 

In mei organiseert de Vlaamse 
Knng een eendagstrip naar Brugge 
en dit op zaterdag 20 mei Voor juni is 
er gezien de eksamenkoorts geen 
aktiviteit voorzien maar op 9 juli is er 
traditiegetrouw de Guldensporenvie-
nng 

En tot slot in augustus is er op 27 
augustus de jaarlijkse IJzerbedevaart 
in Diksmuide 

(h|0) 

Plaatsaanbieding 
l Vlaamse Sociale Instelling zoekt 
boekhouder Gewenste opleiding A6/ 
Al Curriculum richten en opsturen 
Personeelsdienst, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 te 8500 Kortrijk 

LIMBURG 
NOVEMBER 
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 

* 55-jarige man met filosofische vor
ming zoekt werk in een projekt waar 
filosofisch, levensbeschouwel'jk of 
geschiedenis-element een rol speelt 
Heeft ervaring als gids en publicist 
Voor ml zich wenden staatssekreta-
naat J Valkeniers, tel 513 83 00, 
post 311 

• 41j tweetalige dame met diploma 
dactylografie zoekt een deeltijdse be
trekking als bediende Voor ml zich 
wenden tot staatssekretans-burge-
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

G 21j gehuwde houtbewerker uit 
Limburg zoekt werk m de bouw of in 
een metaalondernemm Is ook bereid 
ander werk te doen Voor ml zich 
wenden tot staatssekretaris-burge-
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

I I 24-jarige jongedame diploma Al 
boekhouden — getuigschnft dactylo
grafie — talen N F E en D, spreken, 
schrijven en lezen zoekt een passen
de betrekking Voor nadere inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem, 
Eresenator A Lonquestraat 31 9219 
Gentbrugge (091/30 72 87) 

t I Jonge man uit Wemmei met diplo
ma van HST onderwijs, bouwkundig 
tekenaar vrij van legerdienst, zoekt 
dringend een passende betrekking 
Inlichtingen Vic Anciaux 269 54 55 
of 519 86 93 

I Zoek dringend werk voor vrouwelij
ke kantoorbediende van 20 jaar en 
voor jonge schoonmaaksters Aan
biedingen Oswald Van Ooteghem, 
Eresenator, A Lonquestraat 31 te 
9219 Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

Militie-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 m 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 m 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 m het alge
meen reserve-officier beroepsvrijwil-
liger, enz Zijn uiteenzetting wordt 
geïllustreerd door een filmmontage 
Jef Piepers gemeenteraadslid Kuur-
ne spreekt over sociale wetgeving, 
werkopzegging, ziekenfonds rechten 
en plichten van de miliciens Robert 
üeconmck 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 aan' 
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Mandaten verdeeld 

Zwijndrechtse VU 
in het bestuur 

W e h a d d e n in d e z e k o l o m m e n v o o r s p e l d dat w e er w e r k van 
z o u d e n m a k e n en het is g e l u k k i g niet bij w o o r d e n g e b l e v e n . G e e n 
u i t b u n d i g e h o e r a s t e m m i n g o p 9 o k t o b e r , we l t e v r e d e n h e i d o m het 
resu l taa t . 

Een percentage van 30,5 Volksu-
niekiezers en 9 zetels op 25 te bege
ven mandaten is naar nationale nor 
men uitstekend Met het verlies van 1 
zetel t o v 1982 lagen de kaarten 
bovendien gunstiger, vermits de uit 
tredende koalitie CVP-SP geen meer
derheid haalde Maandagavond 
reeds konden onze onderhandelaars 

dan een principieel akkoord sluiten 
met de CVP, die zet zetels bekwam 
I p V acht in '82 

Stempel 
De VU zal in de komende zes jaar 

alleszins de kans krijgen op een stevi
ge stempel op het gemeentebeleid te 
drukken Onze partij bekomt het bur-

Stop Doel V! 

Protestwandeling 
naar Doei 

T e g e n 9 d e c e m b e r e .k . m o e t de reger ing e e n besl iss ing n e m e n 
i . v .m . d e b o u w van de achts te ke rncent ra le in o n s land . V U en 
V U J O h e b b e n in het v e r l e d e n s teeds sterk g e a g e e r d t e g e n d e 
b o u w v a n e e n v i j fde ke rncen t ra le in D o e l . 

Ook het regeerakkoord stelt onom
wonden dat er geen bijkomende cen
trale meer mag gebouwd worden 
maar dat de voorkeur moet gegeven 
worden aan oplossingen die kern
energie afbouwen en dat er tegelijker
tijd moet gestreefd worden naar een 
doorbraak naar een verantwoord 
energiebeleid dat tevens het milieu 
spaart 

Daarenboven voldoen de huidige 
rampenplannen rond bestaande 
kerncentrales helemaal met 

Wat een ramp! 

De elektriciteitssektor heeft echter 
resoluut geopteerd voor een achtste 
kerncentrale In het verzet hiertegen 
moet de VU dan ook het voortouw 
nemen 

Het arr bestuur van Antwerpen 
heeft het initiatief genomen om op 
zondag 4 december e k een protest
wandeling te houden vanuit het cen
trum van Doel naar de kerncentrale 

Thema's van de wandeling zijn 
, Stop Doel V " en „Wat een ramp, dat 
rampenplan I " 

Hier enkele praktische richtlijnen 
De algemene verzameling is voor

zien om 14 30u aan het veer van 
Doel De leden en simpatisanten uit 
het arr Antwerpen verzamelen echter 
om 14u in Lillo waar het Flandna-
veer (die veer moet bli jven') de deel
nemers aan de protestwandeling zal 
overzetten 

Sinterklaas 

Ook Sinterklaas zal van de partij 
zijn en in Lillo tesamen met een 

Debat 
Coveliers-Tobbacl( 

Vanavond 24 november om 20u 30 
heeft in de UFSIA (Aud R001) een 
debat plaats tussen Hugo Coveliers 
(VU) en minister van Binnenlandse 
Zaken Louis Tobback 

Onderwerp van de diskussie Poli 
tie-diensten pakt of chaos 

Een buitenkansje om deze twee 
zwaargewichten aan het werk te zien 
en te horen ' 

Edegem 
VU-Edegem rouwt om het afster

ven van 

heer Leo Vinken 

heer en mevrouw Schreppers 
Claes 

heer Karel Schatteman 
We bieden de families onze op

rechte deelneming aan 

Beterschap 

We wensen de heer Peirsman die 
in de kliniek werd opgenomen goede 
beterschap 

heleboel kinderen inschepen Alle 
kinderen krijgen uiteraard wat lekkers 
toegestoken Daarom is het belang
rijk dat alle deelnemende kinderen op 
onderstaand adres ingeschreven 
worden 

Het arrondissement doet een drin
gende oproep om zo massaal moge
lijk aan deze wandeling deel te ne
men Afdelingsvlaggen en leeuwe-
vlaggen zullen van het overstekende 
veer een echt VU-vlaggeschip ma
ken 

Alle inschrijvingen en inlichtingen 
bij Erwin Brentjens, Edegemse 
Steenweg 2 bus 5, 2550 Kontich 03/ 
457 72 40 (18-20U) 

OêK€RC}€ 
11 Jonge afgestudeerde industrieel 
ingenieur Elektronika Kontrole en 
Regeltechnieken en gegradueerde in 
Microprocessoren en Teletechnie-
ken zoekt een passende betrekking 
Legerdienst juist volbracht Inl Vic 
Anciaux tel 02/519 85 93 of bij be
trokkene 02/251 68 65 

L] Beginnende student architektuur 
zoekt tekentafel te koop Tel Guido 
Boone 091/31 69 78 (na 19 u ) 

i I 33-jarige klinisch laborante, met 12 
jaar ervaring 4-talig, zoekt gepaste 
betrekking in Brussel of Vlaams Bra
bant Voor ml tel Staatssekretariaat 
Valkeniers 513 83 00 post 311 

I I Vlaamse Sociale Instelling zoekt 
boekhouder Gewenste opleiding A6/ 
A l Curriculum richten en opsturen 
Personeelsdienst Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 te 8500 Kortrijk 

Een 2-talige 28-jarige verpleegas 
sistente met ervaring is op zoek naar 
werk met kinderen mindervaliden of 
bejaarden in de hoofdstad of er rond 
Voor info kamerlid Daan Vervaet tel 
02/519 86 94 

25 jarige licentiaat pol en soc 
oriëntatie bestuurswetenschappen, 
met diploma Management Frans 
drietalig zoekt een gepaste betrek 
king in Brussel of Vlaams Brabant 
Voor ml tel staatssekretariaat Valke
niers, 513 83 00 post 311 

n 50-jarige sociaal assistent met 
ervaring aan o a R U G en 
P M S centra met ruime kulturele be
langstelling, viertalig, zoekt werk als 
sociaal assistent te Brussel of m de 
driehoek Brussel-Asse-Halle Voor 
ml tel naar het kabinet van staatsse-
kretans Valkeniers 02/513 83 00 
post 311 

n 37-jarige dame, beroep bediende, 
N -Fr -Eng en D dactylo zoekt een 
passende betrekking Voor nadere 
inlichtingen zich wenden O Van Oo-
teghem — Eresenator, A Lonque-
straat 3 1 , 9219 Gentbrugge tel 091/ 
30 72 87 

gemeesterschap en drie schepen-
ambten De CVP heeft twee schepe
nen en het voorzitterschap van het 
OCMW Lijsttrekker en fraktieleider 
Oktaaf Meyntjens wordt burgemees
ter met bevoegdheid over Burgerlijke 
Stand Personeel, Middenstand en 
Politionele Zaken i v m Verkeer 
Mine Van Goethem-Arls wordt als 
schepen verantwoordelijk voor Kui
tuuren Maatschappelijk Welzijn Toe
komstig schepen Jan Menu zal Finan 
cien en Informatie voor zijn rekening 
nemen Tenslotte worden Openbare 
Werken en Groenvoorziening een op
dracht voor onze derde schepen Guy 
Carpentier 

Feest 

Meteen zet Oktaaf Meyntjes ook 
een punt achter zijn mandaat van 
senator De taak van burgemeester m 
een gemeente van 18 000 inwoners 
zal overigens meer dan doordeweek
se aandacht, tijd en inzet vergen 
Voor deze raspolitikus moet het een 
grote voldoening zijn om een politieke 
loopbaan te voltooien op deze wijze 
We hebben hem gekend als arrondis
sementeel voorzitter provincieraads
lid schepen te Burcht, gemeente 
raadslid van Zwijndrecht, volksverte
genwoordiger en senator Een meer 
dan verdiende hulde zal hem dan ook 
te beurt vallen op 26 november Dan 
heeft m de feestzalen ,,Flores" te 
Zwijndrecht het .Afscheidsbal van 
onze senator" plaats 

Op 1 januari 1989 kan een nieuw 
tijdpark beginnen in de historiek van 
onze afdeling, die nu de vruchten 
plukt van jaren volgehouden ploeg-
werk Nu moeten we het waar maken, 
maar dat kan met enkel op de schou
ders liggen van onze burgemeester 
en schepenen Ook onze andere vijf 
raadsleden, onze OCMW-mandata-
rissen en met m het minst het anse 
bestuur staan voor nieuwe taken met 
nieuwe verantwoordelijkheden Sa
men kunnen we dat aan Ook m 
Zwijndrecht en Burcht wonen lieve 
mensen" die op de Volksunie reke
nen ' 

Walter Meuns 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 
24 MORTSEL: Terugblik op 11 
maanden parlementair mandaat door 
Herman Lauwers Om 20u m het 
Mark Liebrechtcentrum ( Ie verdie 
ping), H Kruisstraat Org VUJO-
Mortsel 
24 ANTWERPEN: Ufsia aud 
ROOI, om 20u 30 Anderzijds debat 
tussen Hugo Coveliers en Louis Tob
back over politie-diensten, pakt of 
chaos 
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 
2 HEIST-OP-DEN-BERG : VUJO or
ganiseert voor Groot Heist en randge
meenten Wenst U de Sint aan h u i s ' 
Op 2, 3 en 4 dec kan da t 'Even bellen 
naar Karen Lambrechts (015/ 
24 44 58) of Konny Salien (015/ 
22 44 36) 
2 NIJLEN: VUJO organiseert huis
bezoek van de Sint Indien men het 
bezoek wenst, bellen naar Johan Van 
Dessel (03/481 72 232) of Peter Van 
Looy (03/481 82 35) 
2 BERCHEM-BORGERHOUT' 
Spannende kwis met gevarieerde vra
gen Deelname per ploeg van max 6 
pers , individueel inschrijven moge
lijk In Oud Kapelleke, Ferd Coose-
mansstraat 126 te Berchem Aan
vang 20u , deelname 50 fr p p In
schrijven bij Thea Van Gelder, Apol-
lostr 73 te Berchem Org VI Kring 
Bergem en Kring voor Volksontwikke
ling Borgerhout 
3 ARENDONK: VU-Mosselfeest en 
bal m Zaal Parochiecentrum in Voor
belde 
3 EDEGEM: VNSE, FVV, VVVG en 
Kulturele Kring hebben hun standen 
op de Gemeentelijke info-Beurs 
Zaal Het Centrum, Strijdersstraat te 
Edegem Van 14 tot 18 uur Ook op 4 
dec van 10 tot 18u 
3 KONINGSHOOIKT: Jaarlijks VU-
bal m de Parochiezaal Mectielbaal 
Deuren om 20u Inkom 100 fr Orkest 

Paul en Salva Venia Iedereen harte
lijk welkom 
12 KALMTHOUT: Kerst-bloemstuk 
maken om 20u m De Raaf, Witho^f-
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 21 / 
11 
16 TONGERLO-WESTERLO: Om 
20u 30 m ,,Kapellekeshoef", Gast
spreker LOUIS Verbeeck met als on
derwerp ,,Vlaanderen hoe het leefde 
en lacht" Org St Maartensfonds 
Kempen 
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 

ZOeKCRC]C 
n WIJ zoeken een toneelgezelschap 
van Vlaams-nationale strekking om 
een toneelwerk over het leven van 
Borms te brengen Informatie aan 
senator Walter Luyten of aan Lucien 
Beyens, Groenstraat 23, 3990 Meer
hout, tel 014/30 98 79 

LI Klinische laborante met ervaring, 
33 jaar, ontslagen wegens bespa
ringsmaatregelen, zoekt een passen
de betrekking m een gezond bednjf 
Inl Vic Anciaux, tel 02/519 86 93 of 
bij betrokkene tel 02/466 55 72 

n Jonge afgestudeerde licentiate 
vertaler Nederlands, Engels, Deens, 
zoekt een passende betrekking Inl 
Vic Anciaux, tel 02/519 86 93 of bij 
betrokkene 053/66 80 52 

[ I Jonge dame, opsteller, met diplo
ma boekhouden en kennis van dakty-
lografie, zoekt een passende betrek
king Inl Vic Anciaux, tel 02/ 
519 86 93 

U, ALS VLAMING. 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ-ZIEKENFONDS 
VAN UW STREEK? 

DE VLAAMSE ZIEKENFONDSEN AANGESLOTEN BIJ VVZ 

PROVINCIE ANTWERPEN 

1. V.Z. IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenplem 1, 2800 Mechelen 015/20 36 40 
2. V.Z. IC DIEN TURNHOUT, Turnhoutsebaan 15, 2400 Mol 014/31 27 16 
3. V.Z. VLAMAT, Amerikalei 137, 2000 Antwerpen 03/237 32 10 

PROVINCIE BRABANT 

4. V.Z. EEN, Schapenberg 2, 1900 Ovenjse 02/687 95 42 
5. V.Z. BRABANT, Groenmgenveld 15, 1684 Gooik 02/532 03 29 
6. V.Z. BRABANTIA, Ninoofsesteenweg 288, 1080 Brussel 02/523 87.77 
7. V.Z. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 Tienen 016/81 34 35 
8. V.Z. LEDA, Markt 15, 1680 Lennik 02/532 01 72 
9. V.Z. VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaistraat 41c, 1760 Roosdaal 054/33 45 81 

PROVINCIE LIMBURG 

10. V.Z. LIMBURG, Nieuwstraat 35, 3600 Genk 011/35 67 53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

1 1 . V . Z . F L A N D R I A , Ho ls t raat 2 1 , 9 0 0 0 Gen t 091 /23 52 27 
1 2 . V . Z . F L A N D R I A L A N D V A N R O D E , Poels t raat 4 0 , 9 2 2 0 M e r e l b e k e 091 /30 79 09 
1 3 . V . Z . F L A N D R I A M E E T J E S L A N D , Leopo ld l aan 4 0 , 9900 Eek io 091 /77 23 51 
14 . V . Z . P R I E S T E R D A E N S , S ta t ionsp le in 12, 9300 Aals t 053 /78 52 75 
15 . V . Z . S C H E L D E - D E N D E R - D U R M E , L o k e r e n b a a n 16, 9 1 4 0 Ze le 052 /44 83 03 
16 . V . Z . V L A A M S E A R D E N N E N , Mark t 19, 9 6 6 0 Brake l 0 5 5 / 4 2 51 88 
1 7 . V . Z . W A A S L A N D , O u d e Z a n d s t r a a l 14, 2750 Beva ren 03 /775 66 66 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

18 . V . Z . B R U G S E V R I J E , Kate l i jnes t ra t 115, 8000 B r u g g e 050 /33 22 24 
19 . V . Z . W E S T - F L A N D R I A K O R T R I J K , Gr Gw i jde v Namens t raa t 7, 8 5 0 0 Kor t r i jk 
2 0 . V . Z . W E S T - F L A N D R I A R O E S E L A R E , S in t -Mich ie ls t raa t 23 , 8 8 0 0 Roese la re 

051 /20 83 45 

VVZ-doelstellingen: 

— Uitbouw/ van een V l a a m s , n iet -par t i j -pol i t iek g e b o n d e n , z i e k e n f o n d s w e z e n 
— V l a a m s e a u t o n o m i e in de z iek teve rzeke r i ng en de g e z o n d h e i d s z o r g 
— M e d e w e r k i n g aan de u i t bouw van een V l a a m s soc iaa l ku l tu ree l f ront 

Vereniging van • i ï B ^ Ziekenfondsen 
VVZ sekretariaat Graaf Gwijde van Namenstraat 7 8500 Kortrijk (tel 056 22 56 98) 
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vu-Lede 
opnieuw 
aan de slag 

Op dinsdag 15 november '88 wer
den alle leden van VU-atdeling Lede 
samengeroepen om een nieuw be
stuur te vormen Plaats van samen
komst afspanning ,,De bonte os" te 
Lede 

Vanwege het arrondissementeel 
bestuur Aalst waren aanwezig dhr 
Willy Cobbaut en volksvertegenwoor
diger Jan Caudron 

Alvorens over te gaan tot de vor
ming van het bestuur werd door toe
komstig gemeenteraadslid Roger 
Quintijn een terugblik geworpen op 
de voorbije verkiezingen Ook werd 
de schorsing medegedeeld van de 
kandidaten op de lijst „JONG" 

Door Willy Cobbaut werd dieper 
ingegaan op de werking en de struk-
tuur van een afdelingsbestuur 

Volksvertegenwoordiger Jan Cau
dron zegde zijn volledige steun toe 
aan de nieuw op te richten ploeg 
Vervolgens ging de vergadering over 
tot de aanstelling en dit met algeme
ne goedkeuring 

Voorzitter Herman Maes 
Ondervoorzitter en dienstbetoon 

Frans Van Der Eecken 
Sekretaris Wilfried De Schrijver 
Schatbewaarder Mark Boterberg 
Ledenadministratie Hubert Mat-

thijs 
Pers en publikatie Roger Quintijn 
Propaganda Freddy Van Beneden 
Bestuursleden Eddy Grysouille, 

Filip Goossens Peter Van Der Eist, 
Wies Joos en Frans Van Den Broeck 

Door de nieuwe voorzitter werd ver
volgens een oproep gedaan om sa
men met de nieuwe ploeg te werken 
aan de heropstanding van de Volks
unie te Lede Algemeen was men er 
van overtuigd en ook tevreden dat 
eindelijk het einde van de donkere 
tunnel in zicht was 

Hubert Matthijs 

OOST-VL. 
NOVEMBER 
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-eetfestijn in 
zaal Sint-Pietersknng tussen 19 en 21 
uur Kaarten (350 fr) 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 Afdelingsbal ,,Wiele 
belleke ', Wiezenhof Vanaf 20u In
kom 100 fr , vvk 80 fr Org VU-

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 

WEST-VL. 
NOVEMBER 
24 IZEGEM: Bar auditorium om 
20u Pieter Van Doren (De Stan
daard) over,,Wetenschap en Hersen-
vlucht" Orq VSVK-lzegem 
24 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Kan je na 
een psychotherapie nog met een 
schone lei beginnen'Org Welzijns
zorg W VI 
25 ZEDELGEM: vu-leden en-sim-
patisantenfeest In het centrum Sint-
Elooi l^et 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 sekretaris Boude-
wijn Van Vlaanderen, Moerkerke
steenweg 515 (35 21 92) 

Schitterend Volksuniefeest 
te Gistel 

Op 12 november was het feest te Gistel. Het jaarlijkse Volksunie-
bal was de Ideale gelegenheid om het sukses behaald op 9 oktober 
te vieren. 

Voorzitter Ronny Anseeuw mocht er Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke verwelkomen evenals provincieraadslid Jos 
Speybrouck en het Oostends gemeenteraadslid Kris Lambert. 

In zijn toespraak dankte de voorzit
ter allen die aan de kiesstrijd hadden 
deelgenomen kandidaten leden en 
simpatisanten 

Chantage 

HIJ onderstreepte dat door de zetel
winst de VU het vertrouwen had ge
kregen van de bevolking en dat het 
persoonlijke sukses van burgemees
ter Zwaenepoel het bewijs was dat 
Gistel zijn beleid waardeerde en 
wenste dat het werd verder gezet 
Helaas door vuile en laffe chantage 
— vooral vanuit CVP-hoek — werd 
een einde gesteld aan de bestaande 
koalitie 

De Gistelse CVP die nochtans ver
zwakt uit de strijd kwam knoopte 
onderhandelingen aan met de SP en 
G2000 (een andere naam voor de 
plaatselijke PVV) en niettegenstaan
de plechtige beloften (ons woord is 
heilig I) werd met het minste kontakt 
genomen met de VU De CVP was er 
zich van bewust dat de sterke VU-lijst 
haar met alleen in '88 maar ook later 
— als de VU haar beleid zou verder 
zetten — tot een eeuwige oppositierol 
zou veroordelen en dat kunnen de 
roomsen zich met laten welgevallen 
Voorzitter Anseeuw belichtte ook de 
rol van de socialistische schepen Tul-
pin — de toekomstige burgemeester 
— die de SP voor schut zette en enkel 
en alleen voor zichzelf een mandaat 
opeiste en zich zo als de gevangene 
van de Bistel krakers kan beschou
wen 

Taslampen 

Provincieraadslid Jos Speybrouck, 
tevens fraktieleider in de Westvlaam-
se provincieraad, bracht hulde aan 
burgemeester Zwaenepoel Hij prees 

hem als een integere persoon, die 
door allen om zijn inzet wordt gepre 
zen 

Tot slot kwam burgemeester Zwae
nepoel aan het woord Alhoewel nog 
met volledig hersteld van een zware 
heelkundige ingreep — die hem prak
tisch iedere aktieve inzet in de kies
strijd onmogelijk maakte — had hij er 
aan gehouden op ,,ziin" bal aanwezig 
te zijn 

HIJ dankte allen om hun inzet en 
bracht hulde aan voorzitter Anseeuw 

en betreurde dat deze eenmaal geko
zen het voorzitterschap moet afge
ven Maurits Zwaenepoel verzekerde 
de aanwezigen dat de oppositierol die 
zijn fraktie nu toegewezen krijgt ern
stig en bikkelhard zal worden ge
speeld 

Dan begon het dansfeest — onder
broken door een reuzetombola met 
een zonnige reis als hoofdprijs heer
lijke wijn een fijn kunstwerk en zovele 
andere prijzen meer De inrichters 
waren er zich van bewust dat het tot 
in de late uurtjes zou duren (hadden 
ZIJ met voor een groot aantal, taslam
pen gezorgd als pnjs') 

Hun voorspelling kwam uit en tot in 
de vroege morgenuurtjes danste mén 
te Gistel zo werd ons op de Bistel 
meegedeeld 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN lEPER 

De betrekking van secretaris is te begeven bij het O C 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) 

Inschrijvingsrecht 500 F, te storten op postcheckrekening nr 000 
0019078 66 van het O C M W leper, voor 9 december 1988, met vermei 
dmg ,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 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 

Open van 10 tot 19u 

Tel. 03/236.45.31 
Maandag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaessen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
•s 050/20 08 50 

algemene decoratiewerken 
schilderen — behangen 
vloerbekledingen — parket 
louverdrape — luxaflex — 

OEVRIESE 

karon ruzittelsuii '8 
8520 kruu' 4 

baan truggt Oostkamp 
^ 050/35 74 04 ' 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

bimMlwMrii 
KO'VBBLBBTM 

•MMt«rkl««raak«r 

•TCENHOUWCMVCtT U 
«NTWEHKN Tra31.MM 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het ondenwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

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 

/ 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
\ ^ /B 9328 schoonaarde 

~' dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enve loppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

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

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

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel 054-41 25 89 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 

DEROOSEN.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaven) 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
Borsbeek (03/321.76.86. 
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Radio-TV-Keuken-en Filmman Daniël Van Avermaet: 

„Met de „Taalstrijd" hebben 
we heel wat doorprikt!" 

24 

Radio-TV-Keuken-en Filmmar 

„Met de „Taak 
we heel wat d< 

In de Brusselse Marollen, aan de voet van het 
kolossale Justitiepaleis dat torenhoog en dreigend 
boven de stad uitsteel<t, ligt de priesterstraat. 

Iets minder kolossaal dan het Justitiepaleis, maar 
toch nog van een indrukwekkende omvang is Daniël 
Van Avermaet die in deze Priesterstraat huist. 

Daniël Van Avermaet is geen onbekende verschij
ning op de buis, een vaste klant op de draadloze 
omroep, gastronoom, en filmproducent... Ondanks 
zijn overvolle agenda wil deze drukbezette man ons 
te woord staan. Hij laat ons binnen in de gezellige 
drukte van zijn werkkamer, we lopen rond Daniël, 
nemen plaats tegenover hem en zwengelen onze 
bandopnemer aan. 

Daniël Van Avermaet ontvangt de Jam Proximusprijs van Harry Verbeeck. (foto Ronald Szommer) 

DANIEL VAN AVERMAET 
(Rumst 1941) kwam na de 
oorlog in Brussel wonen, 

sinds dan is hij de hoofdstad altijd 
trouw gebleven. Van Avermaet 
wordt een autodidakt genoemd. 
Wanneer we een z'n loopbaan 
onder de loep nemen zien we 
inderdaad dat hij van ver komt... 

D. Van Avermaet: .Jk liep 
school bij de broeders, dan bij de 
paters en daarna in het athe
neum waar op één uitzondering 
na niemand in zwarte pij en witte 
kraag rondliep. In 1961 werd ik 
halftijds helper bij een patatten-
boer." 

WIJ: En toen werd U be
roemd? 

D. Van Avermaet: ,,Wacht, 
het beste moet nog komen. Na
dat ik gedurende zes maanden 
op een diepgaande maar zeer 
godsvruchtige manier geeksploi-
teerd werd door mijn baas en 
bazin, klom ik hogerop In onze 
samenleving en werd ,,con
voy eur" bij de firma Gestettner. 
En dan één jaar troep als verbete
raar van de psychologische tests 
van de rekruten In het klein kas
teeltje. In die periode mocht ik 
bijna elke avond buiten en zag ik 
alle films die er ook maar In om 
het even welke Brusselse zaal 
liepen." 

Filmmuseum 
WIJ: Ontstond in die periode 

uw belangstelling voor de film? 
D. Van Avermaet: ,,lk leerde 

op mijn filmuitstappen een man 
kennen die achteraf Jacques Le-
doux van het filmarchief bleek te 
zijn. Na m'n legerdienst ging Ik er 
werken. In de daarop volgende 
jaren kende Ik van de buitenwe
reld enkel wat er In de bioskoop-
zalen over gezegd werd." 

WIJ: Door het postuum toe
kennen (op 16/11/88) van de 
Erasmusprijs aan Jacques Le-
doux staat het filmmuseum 
weer volop In de belangstel
ling. Vreest U niet dat die be
langstelling van voorbijgaande 
aard is? 

D. Van Avermaet: ,,lk vrees 
van wel. Het filmmuseum bestaat 
al 50 jaar en staat In het buiten
land bekend als één van de be
langrijkste filmarchieven, zoniet 
hét belangrijkste. Hier moet je 
eerst een prestigieuze prijs in de 
wacht slepen voor er wat aan
dacht geschonken wordt aan iets 
wat voor voor vele vakmensen en 
anderen onontbeerlijk is. Ik denk 
dat ze hier het fenomenale werk 
van Jacques Ledoux, ondaks die 
prijs, zullen blijven onderschat
ten. Weet U dat het op één keer 
na de enige maal is dat iemand 

uit de filmwereld de Erasmusprijs 
toegewezen krijgt? De vorige 
keer dat dit gebeurde moesten 
Ingmar Bergman en Charly Cha
plin de prijs delen. André Del-
veaux zei dat al onze cineasten 
kinderen van het filmmuseum 
zijn, ik denk dat we gerust kun
nen stellen dat onze cineasten 
kinderen van Ledoux zijn, zoals Ik 
zondag In ,,De zevende dag" al 
zei. 

Het filmmuseum heeft altijd al 
met financiële problemen ge
kampt. Ik geloof niet, dat het 
toekennen van de Erasmusprijs, 
de overheid er bv. toe aan zal 
zetten meer subsidies aan het 
filmmuseum te geven. Bovendien 
is het museum nog altijd een 
nationale instelling, wat in deze 
tijd van steeds verder doorgedre
ven kommunautarisering niet de 
ideale positie Is om in aanmer
king te komen voor overheids
steun. " 

WIJ: Hoe is het momenteel 
zoal gesteld met de Vlaamse 
film? 

D. Van Avermaet: ,,/n de jaren 
'60 heeft de film zich hier van een 
een lokaal tot een regionaal ge
geven ontwikkeld, échte interna
tionale doorbraak laat nog altijd 
op zich wachten. In een aanbod 
van laat ons zeggen tien films is 
er toch altijd wel één Vlaamse die 
de nodige aandacht krijgt. Er be
staat voor de Vlaamse film wel 
degelijk een publiek, dit is altijd 
een konstante geweest. Voor de 
franstalige films ligt dat anders, 
die krijgen hier In België weinig 
belangstelling, maar vinden dan 
wel weerklank in het buitenland." 

WIJ: „Vlaamse films zijn 
traag, en veel te ernstig" hoort 
men nogal eens zeggen. Wat is 
daar van aan? 

D. Van Avermaet: ,,Tja, over 
het algemeen hebben onze films 
wel een ander ritme, hetgeen 
voor een deel wel te maken heeft 
met de tematiek van de film. Nu is 
het wel zo dat er altijd en in alles 
vergeleken wordt, onze films wor
den dan over het algemeen ge
plaatst naast Amerikaanse of 
Franse, hierdoor vallen de ver
schillen nogal duidelijk op. Maar 
hetzelfde geldt waarschijnlijk 
toch ook voorbv. Spaanse, Deen
se of Zweedse produkties (al zijn 
die hier praktisch niet gekend), 
die hebben ook een ander ritme, 
een ander karakter, dit is net zo 
als in de beeldende kunsten of de 
literatuur?" 

WIJ: Veel Vlaamse cineasten 

jengelen nogal eens over hun 
bescheiden budget, en dan 
vooral wanneer hun film een 
weergaloze flopt blijkt te zijn. 

D. Van Avermaet: ,,Dat er hier 
weinig geld is voor films is een 
feit. Toch mag dit geen uitvlucht 
zijn in geval van een mislukking, 
dan dienen er ander oorzaken 
gezocht te worden. Trouwens, er 
zijn voldoende voorbeelden van 
geslaagde „low budget-films"." 

BRT 
WIJ: Even terug naar uw 

loopbaan. U verliet het filmmu
seum zo'n twintig jaar gele
den? 

D. Van Avermaet: „A/a het 
filmarchief werd Ik onmiddellijk 
binnengehaald op de filmdienst 
van de BRT, waar ik tien jaar lang 
buitenlandse programma 's 
kocht, er Inleidingen voor 
schreef, binnenlandse program
ma 's produceerde en rechterarm 
werd van van Pros Verbruggen, 
die nog verantwoordelijk is voor 
de aankoop van buitenlandse 
programma's. 

Op een gegeven ogenblik be
sloot ik op eigen benen te gaan 
staan en begon de filmproduktie-
maatschappij ,,lblls Fillms" met 
Pierre Drouot. In die periode be
gon ik ook, samen met mijn 
vrouw, het restaurant ,,Au Ste-
kerlapatte". 

Amper was ik via één deur 
buiten bij de BRT of ik werd er vla 
een paar andere weer binnenge
haald: fllmrubrieken bij BRT 2. 
De Taalstrijd, Shapoo, Namen 
Noemen, Rond Daniel en binnen
kort ,,De Drie Wijzen"." 

WIJ: ,,De Drie Wijzen", dat is 
een nieuw programma? 

D. Van Avermaet: „De Drie 
Wijzen", binnenkort op TV, Is een 
kwisprogramma waarbij de kan
didaten geld kunnen verdienen, 
zij spelen tegen een panel waarin 
o.a. Guy Mortier en Mark Uyter-
hoeven zitten. Eigenlijk wordt 
„De Drie Wijzen" een soort van 
„Taalstrijd" op TV. De „Taal
strijd" verdwijnt binnenkort uit de 
eter, dit is een beslissing van de 
producer. Met ,,De Drie Wijzen" 
mikken we ook op een groot pu
bliek." 

WIJ: Wanneer U terugblikt op 
de voorbije afleveringen van 
,,De Taalstrijd" wat zijn dan uw 
bedenkingen? 

D. Van Avermaet: ,,lk geloof 
dat we met ,,De Taalstrijd" heel 

wat doorprikt hebben, het pro
gramma heeft een heel eigen 
mentaliteit, Vlaanderen wordt er, 
in al zijn aspekten, vaak zwaar op 
de korrel genomen, wat ons door 
sommigen niet altijd in dank 
wordt afgenomen. Het soort hu
mor van „De Taalstrijd" is vol
gens mij ook nieuw op de radio. 
Vorige zondag, na ,,De Zevende 
Dag", vertelde VU-voorzitter Ga
briels me dat hij ,,De Taalstrijd" 
wist te waarderen, hij zei dat het 
programma een doorbraak is in 
Vlaanderen. Ik was hierdoor aan
genaam verrast, want we hebben 
toch al meer dan eens op de kap 
van de Volksunie gezeten!" 

WIJ: Schrijver Tom Lanoye 
zat een aantal keren in het pa
nel van ,,De Taalstrijd". U hebt 
onlangs de filmrechten van zijn 
romandebuut gekocht. Velen 
doen wild entousiast over z'n 
boek, is die Lanoye nu écht zo 
geniaal? 

D. Van Avermaet: „Ik denk 
dat Tom Lanoye Inderdaad een 
professioneel genie is, met een 
bijzondere feeling voor publici
teit. Die man weet beter dan ge
lijk wie waar hij naartoe wil, het Is 
een doordrijver. Met zijn roman
debuut „Alles moet weg" heeft 
hij bewezen dat je geen grijsaard 
hoeft te zijn om een goed boek te 
schrijven. Samen met mensen 
als bv. Herman Brusselmans zal 
hij de komende jaren toch rich-
tingbepalend zijn in wat ik de 
,,Post-Clausiaanse" literatuur 
noem. Lanoye heeft ook goed 
gezien dat, in een land, vergeven 
van de autosnelwegen, de „road-
literatuur" totaal afwezig is. In 
zijn boek is de autosnelweg dan 
ook niet uit het landschap weg te 
branden. 

Ik ben ,,alles moet weg" begin
nen lezen en na honderd bladzij

den heb ik Tom prompt opgebeld 
en hem gezegd dat ik het boek 
wou verfilmen. Het boek leent er 
zich uitstekend toe, heel wat pas
sages kunnen zonder al teveel 
aanpassingen geënsceneerd 
worden. We zullen alles In het 
werk stellen om er een suksesfllm 
van te maken. Zelfs al bekomen 
we met deze film enkel dat het 
boek in andere talen wordt ver
taald, vind ik dat al de moeite 
waard. Dit wordt de eerste film 
die ik met mijn nieuwe maat
schappij,,Phantom" ga maken." 

WIJ: Daarnet had U het even 
over uw restaurant. Een eet
huis eksploiteren is toch iets 
helemaal anders dan films ma
ken? 

D. Van Avermaet: ,,Het is mis
schien louter toeval maar het is 
me toch al opgevallen dat cinefie
len meestal graag en goed eten. 
Ook Ik heb altijd van goed tafelen 
gehouden. Mijn restaurant ,,Au 
Stekerlapatte" bestond vroeger 
al, het was destijds mijn lieve-
lingsrestaurant. Op het ogenblik 
dat het dichtging verkeerden mijn 
vrouw en ik in de mogelijkheid de 
zaak over te nemen. 

De kombinatie van mijn uiteen
lopende aktivitelten heeft tot nu 
toe nog geen problemen opgele
verd, Ik blijf rustig door verschil
lende zaken doen." 

Jam Proximus 
Tijdens een kleine plechtig

heid, op de laatste dag van de 
boekenbeurs ontving Daniël Van 
Avermaet de prijs ,,Jam Proxi
mus". De prijs wordt uitgereikt 
door de gelijknamige ,,Artiestieke 
Vereniging voor Ideeenverrui
ming Jam Proximus", in het le
ven geroepen door de kontrover-
siele burger-schrijver Harry Ver
beeck en z'n vrouw. Verbeeck 
vertelde ons (zie mensen van bij 
ons, WIJ nr. 27 van dit jaar): 
,,Jam Proximus zal zich met alle 
middelen afzetten tegen kruipe
righeid en bekrompenheid en 
met eveneveel vuur pleiten voor 
het eerherstel van de humor, ge
zond leven (heerlijke spijzen en 
dito dranken) en evenwicht...de 
prijs is een pleidooi voor genuan
ceerd denken...". 

Bij de prijsuitreiking dekla-
meerde Harry Verbeeck: ,,Nie
mand weet wat kuituur is. Wat 
kuituur niet is, is met grote over
tuiging zekerheden spuien. Da
niel Van Avermaet, self-made 
man, autodidakt, weet dat er bit
ter weinig zekerheden zijn. Van
wege zijn twijfels menen we dat 
Daniel Van Avermaet een gekulti-
veerd man is. Wij menen dat 
Daniel een moedig man is: hij 
heeft het aangedurfd, op de 
Vlaamse staats-TV, in een popu
lair programma, auteurs te laten 
praten." 

WIJ: Hoe voelt U zich als men 
zo de loftrompet over U steekt? 

D. Van Avermaet: ,,lk relati
veer dat, maar ik vind het wel 
belangrijk voor de vereniging. 
,,Jam Proximus'' vind ik een sym-
patieke, enigszins bizarre vereni-
glg, hetzelfde geldt voor Harry 
Verbeeck. Die man durft iets, hij 
is gekultiveerd, hij heeft Iets te 
vertellen en heeft bovendien zin 
voor humor." 

Toen Van Avermaet de prijs 
van Harry Verbeeck in ontvangst 
nam zei deze laatste: ,,Daniël, 
zullen we er maar om lachen?" 

(ts) 

— De Taalstrijd Bibliotheek, door 
o.a. Daniel Van Avermaet. BRT uit
gave 1988. 223 biz. 

— Alles moet weg. Tom Lanoye. 
Uitg. Bert Bakker, 1988. 267 bIz. 
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