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Nu zondag protestwandeling
tegen Doel V
Lees biz. 15

Een schijn van schaduw
Sinds de P W geen deel meer uitmaakt van de regering haalt zij de
meest vreemde sprongen uit. Dat is begrijpelijk voor een service- pariij die
het moet hebben van de klantendienst en niet van het programma.
Na de start van Martens VIII pakte een deel van die partij rond gewezen
Begrotingsminister Verhofstadt uit met een alternatief kabinet dat de
zittende regering als een schaduw zou volgen. Op zichzelf is zo'n
schaduwkabinet een edele gedachte maar bij Verhofstadt heet de bedoeling demagogie.
Guy Verhofstadt wist zich als Begrotingsminister het krachtige imago
van behoeder van 's lands financiën op te bouwen. De goegemeente zag
inderdaad in hem de onkreukbare bewaarder van de schat, het elektoraat
wist deze reputatie in zijn persoon te honoreren.
Toen de PVV dan uit de regeringsboot sukkelde lag het voor de hand dat
de ambitieuze Verhofstadt meer wou dan alleen maar in de oppositie
zitten. Hij stelde zichzelf aan als de eerste minister van een schaduwkabinet. Maar Verhofstadt wilde nog meer, hij stelde zelfs het voorzitterschap
van Annemie Neyts in vraag.
Neyts heeft nooit verbloemd weinig gediend te zijn met de verregaande
ambities van Verhofstadt en greep dan ook in door in een biezondere
uitgave het PW- blad Vrij te laten blokletteren dat zij voorzitter is en
blijft.
Achteraf is het wat rustiger geworden binnen de PVV maar eind
verleden week meldde zich een derde kandidaat, met name Herman De
Croo, zowat het boegbeeld van de meest behoudsgezinde vleugel in de
liberale familie. De PVV geraakt maar niet uit het politieke geharrewar.
Zo is er haar tweeslachtige houding in de Vlaamse regering.
Verder spreekt haar woordvoerder in de kamer Courtois onomwonden
over een toenadering tot de socialisten als alternatief voor de eeuwige
regeringen met de CVP. Bovendien zit de partij gewrongen tussen haar
flamingantische gelegenheidsrol en het behoeder- zijn van het unitaire
België.
Kortom de PVV vindt haar draai niet en zit in een slecht vel.
Het alternatief dat het schaduwkabinet wou bieden komt zo gemaakt
over dat Verhofstadt er blijkbaar zelf niet meer in gelooft. Kan het
anders? Om de haverklap wordt hij gekonfronteerd met lijken die uit zijn
eigen begrotingskast vallen dat het pijnlijk om zien is. Een van de
kwalijke kadavers waarmee de P W geen raad weet is het lenigen van de
schuldenlast van de grote steden.
In een krampachtige poging hebben de Vlaamse liberalen geprobeerd
brandhout te maken van de pas uitgewerkte regeling. Plots weten zij het
allemaal zoveel beter, doen zij voorstellen en delen zelfs direktieven uit.
Heel dit scenario zou een beetje aanvaardbaar zijn mocht de PVV niet
eerder de kans hebben laten liggen er wat aan te doen.
Het zogenaamde saneringsfonds Nothomb werd in 1982 opgericht onder
de rooms- blauwe regering Martens V. Het tekort van de Vlaamse steden
en gemeenten lag toen reeds beduidend lager dan dat van de Waalse en
Brusselse. In Vlaanderen 1.250fr per hoofd, in Wallonië 5.500fr. en in
Brussel zelfs lO.OOOfr.
Tussen 1982 en 1987 hebben de opeenvolgende regeringen niets gedaan
aan die schuldenlast en de ontsporingen van het fonds Nothomb, men liet
de boel maar draaien, zoals men zoveel heeft laten draaien. Even
herinneren aan het jaar '82: de volmachten, een devaluatie van 12%, de
financiering van Cockerill- Sambre, het Nothomb- fonds, de benoeming
van José Happart...
Op geen enkel ogenblik heeft de PVV zich sterk gemaakt rond een van
deze items. Wanneer zij nu de passie preekt en de onevenwichten in het
saneringsbeleid omtrent Luik, Brussel, Antwerpen en Gent aanklaagt dan
ligt zij toch mee aan de basis van deze toestand.
Een kwalijke erfenis, noemde VU- voorzitter Gabriels de schuldenlast
van steden en gemeenten, met de PVV als mede- erflater. Inderdaad 210
miljard waarvan 120 niet terugvorderbaar en waarbij Luik en Brussel elk
voor 50 miljard verantwoordelijk zijn, de Vlaamse steden voor 20 miljard.
De regering zal de moed moeten hebben om schoon schip te maken met
het verleden en een oplossing te zoeken waarbij de moeilijk tot stand
gekomen rijksbegroting angstvallig veilig gehouden wordt en de delikate
verhouding tussen de gemeenschappen gerespekteerd.
Aan heel deze problematiek is de PVV sinds haar deelname aan
Martens V ( 1981) voorbijgegaan. Zij doet er goed aan ook nu te zwijgen.
Deze regering probeert, zowel op het staatshervormende als op het
budgettaire vlak degelijk werk te leveren. Wij zijn niet blind noch voor de
onvolkomenheden van deze staatshervorming noch voor dat wat nog niet
bereikt is noch voor de vaak ingewikkelde rezultaten maar wij merken
ook dat de kritiek vanwege de oppositie vrij beperkt is.
Wie verwacht had dat zij gebruikmakend van het heersende sociale
ongenoegen zich scherper zou opstellen komt bedrogen uit. De PVV en
met name Verhofstadt is biezonder mak in de kritiek. Houdt die partij de
adem in in de hoop op een toenadering tot de socialisten? Of blijft er na
enkele maanden "regeren" van het schaduwkabinet nog slechts de schijn
over?
(m.v.l.)
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Achthonderd en tien
drama's te Leuven
Met ongeloof en verbazing. Zo reageerde de
Leuvense regio vrijdag op het bericht dat hetplaatselijl<e Philips zo goed als de fabrieksdeuren zou
sluiten.
Achthonderd en tien van de 1210 werknemers
kregen hun ontslagbon. Even zoveel drama 's hulden
de streek in moedeloos stilzwijgen.
AT er zich sedert geruime
tijd moeilijkheden voordeden bij Philips Leuven,
wisten velen. Geregeld werden
heel wat werknemers tijdelijk
,.technisch" werkloos verklaard.
Toch kwam het, zeg maar,
overlijdensbericht van vrijdag
nog totaal onverwacht over. Dat
bleek overduidelijk uit de vele
reakties van betrokkenen en
woordvoerders.
Philips zelf laat er niet de minste twijfel over bestaan, waarom
het tot die massale afdanking is
overgegaan. In de lage-loonlanden kan er gewoonweg veel
goedkoper geproduceerd worden. Wanneer men de loonkost
hier in België indeks 100 zou
geven, bedraagt hij ginder
slechts 251

Vruchten?
Maar er is uiteraard meer dan
deze zuiver bedrijfsekonomische
benadering. Jaren heeft de be-

volking zware inleveringsinspanningen opgebracht, om de regering bij te staan bij het scheppen
van een gunstig ondernemingsklimaat. Alom hoort men vandaag
dat dit beleid vruchten afwerpt.
Maar of de 810 Philips-werknemers hieraan een boodschap
hebben...
Een onderneming als Philips is
voor de werknemers en hun vertegenwoordiging moeilijk te grijpen. De Leuvense ,.dochter"
leeft nu eenmaal bij gratie van de
Nederlandse ,,moeder". Terecht
verzocht senator Roger Blanpain
om het Kontaktpunt Multinationa-

le Ondernemingen bijeen te roepen. Daar moet men Philips de
volgende vragen stellen: op welk
niveau werd het besluit tot dit
massaal ontslag genomen, welke
overlegprocedures lopen er, welke mogelijkheden zijn er om het
besluit om te buigen o.m. door
opname in andere Philipsinstellingen, en welke maatregelen wil
men treffen om de gevolgen van
de ontslagen te milderen. Philips
moet er volgens Blanpain toe
aangespoord worden om ten
gronde bij te dragen tot de omscholing van de ontslagen werknemers. En tot slot moeten de
Belgische wetgeving en de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen strikt nageleefd worden.
Oog voor de bedrijfsekonomische werkelijkheid is één. Maar
oog voor de tewerkstelling en
voor de menselijke en sociale
aspekten is — op z'n zachtst
uitgedrukt — minstens even belangrijk. En dat geldt ook voor het
Nederlandse bedrijf Philips, (j.a.)

Senator Peeters over
de Rondetafel
(lees bIz. 5)
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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 essentie van de inhoud te veranderen.
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
is niet noodzakelijk deze van
De redaktie

WALES
In Wij van donderdag 10 november
j.l. feliciteert Nelly Maes in het artikel
,,Wales in Europe" de Plaid Cymru
met haar standpunten inzake de aanpassing voor inwijkelingen in de Welsche gemeenschap. Is dit niet een
klein beetje hypokriet, zeker als men
weet dat de faciliteitenregeling rond
Brussel mede door haar toedoen is
gebetonneerd ?
Wat zal Dafydd Eli Thomas daar
zoal van denken!
Jozef Van de Wouwer, Mortsel

BEZINNING
Onder deze titel schreef WIJ van 27
oktober j.l. ,,Niemand zal loochenen
dat in het biezonder de Volksunie aan
diepgaande evaluatie toe is. De ongelukkige verkiezingsuitslag — een
reeks positieve uitslagen niet te na
gesproken — is hiertoe de direkte
aanleiding... Misschien kan het herlezen van enkele merkwaardige historische geschnften daartoe bijdragen."
Rond 1957 verschenen 3 brochures ,,Lessen uit het verleden", ,,40
jaar VI. Nationalisme (1914-1954)",
,,De politieke partijen en de Vlaamse
Beweging". Elk van deze brochures
begon met een citaat uit ,,De Geschiedenis van Vlaanderen", deel VI
p. 266 van Max Lamberty. ,,De
Vlaamsgezinden waren en zijn de
belichaming van een idee die in alle
landen haar aanhangers heeft; de
idee die het nationale ais grondslag
neemt bij de beoordeling en behandeling van de maatschappelijke vraagstukken...
Zij die zich naar deze gezichtshoek
richten en in alle landen van de wereld nationalisten worden genoemd
offeren gaarne hun persoonlijk voordeel, hun rust
omdat zij deze taak
beschouwen als de schoonste die
hun in de gemeenschap kan beschoren zijn. Dat is hun roeping. Het is hun
bestemming de politieke leiders van
hun natie te zijn. Zij zijn overal een
minderheid. Zij zijn overal onontbeerlijk."
In één van deze brochures schreeft
Van der Eist: ,,Binnen het VlaamsNationalisme gaan Bizantijnse diskussies hun gang over de inhoud der
begrippen natie, staat, volk e.a."
Hieraan moest ik denken als
Schiltz in een vraaggesprek met 't
Pallieterke (2 okt. '88) zegt: ,,Als er
zijn buiten de Volksunie die zich
Vlaams-nationalist willen noemen,
dan is dat hun recht. Maar ik zeg zeer
duidelijk dat het een ander nationalisme betreft dan het onze".
Ziezo, hier staan we dan 50 jaar na
de Bizantijnse diskussie en herbeginnen we. Ik dacht dat we die periode
voorbij waren.
Ik heb ook nog eens het Manifest
van Hugo Schiltz van september
1979 herlezen. Dat was een werkstuk
dat goed Ineenstak. Ik heb geen enkele moeite om te erkennen dat hij
een van onze knapste politici is. Maar
dat volstaat niet. Hoe kan hij vertrouwen wekken voor onze partij als hij de
gevoelens kwetst van een merkelijk
deel van de VU-aanhang? Zijn manifest verscheen haast gelijktijdig met
de verkiezing van Vic Anciaux tot
voorzitter.
In zijn oproep stelde Anciaux: ,,De
eendracht herstellen lijkt mij essentieel". In zijn toespraak tot de partijraad van 8 september '79 verklaarde
hij dat de opdracht van de partij erin
bestaat de idee van het Vlaams-Nationalisme in zijn volle kracht te pro-
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pageren en hij voegde er aan toe:
,.Strijd voor federalisme is nog geen
nationalisme. Dit wordt al te vaak
door velen vergeten. Door onze zelf
bepaalde ongebonden politieke opstelling is de Volksunie in staat de
geslagen kloof te dichten tussen
Vlaams-Nationalisten onderling en de
hele Vlaamse beweging."
Spijtig genoeg is Anciaux daarin
niet geslaagd (dit is geen verwijt). De
schuld daarvan ligt niet alleen bi| het
VI. Blok. Ik verwijt de voorzitter van dit
Blok dat hij niet in de Volksunie gebleven IS.
Wij zingen samen: ,,Laat het prinsenvolk der oude Nederlanden niet
ondergaan in haat, in broedertwist en
schande..." maar de broedertwist onder de nationalistische familie gaat
voort. Tot die familie behoren allen en
alleen zij die het eens zijn met
,,Vlaanderen Eerst".
(ingekort)
Frans Ooms, Wemmei

BRUSSEL LOSLATEN?
Die vraag moet ik stellen aan lezer
De VIS uit Melle (WIJ van 24 nov j 1),
die ,,den Belgiek" met zo genegen is.
Men beweert bv. dat men de schoonmoeder niet genegen is, maar waarom dan verliefd worden? Want, Vlamingen die zich sedert 1954 voor de
VU inzetten, zijn verliefd op hun volk.
Een deel daarvan leeft in Brussel. In
dat Brussel hebben ze in geen enkele
van de 19 gemeenten het eerste of
het laatste woord.
Terwille van die volksgenoten in
Brussel heeft de VU in haar programma moeten inschrijven dat ze het
federalisme wilde bereiken. Had ze
zoiets vervangen door separatism,
dan moest dit op ons kongres worden
besproken. Dat is nooit gebeurd en
kan, terwille van Brussel nooit gebeuren.
Geen enkele Vlaamsgezinde kan
verliefd zijn op de staat, die wij in
1830 opgedrongen kregen. Maar we
zitten nu met die ,,schoonmoeder" en
terwille van die lieve vrede in Brussel
moeten we op zijn minst haar bestaan
dulden. Vele van de juwelen die zij
draagt werden met de opbrengst van
onze werklust en onze kunstzin verworven.
Laat staatssekretaris Valkeniers,
laat de VU zich maar zoveel mogelijk
inzetten voor onze mensen in Brussel. Het zal een zeer zware opgave
worden.
J.E. Torfs, Oostende

zer, die uit de gemeenschap der eerbiedwaardige kapitalistische naties is
gestoten: de Weimar-republiek. Rapallo 1922: de Russen leveren alle
grondstoffen, die de Duitsers met in
het westen kunnen kopen; Duitse
ingenieurs en Duits-Russische ,,joint
ventures" bewerkstelligen een ,,Wirtschafswunder" in de Sovjetunie.
Spijts ideologische tegenstellingen
kulmineert de samenwerking m het
Hitler-Stalin-pakt.

daar nog eigenmachtig nog wat aan
doen, Kroestsjov struikelde over een
verstarde nomenklatura na Stalin,
Gorbatsjov bezit weer genoeg formaat en macht om de deur naar het
westen op een keer te zetten. Demokratizering? De middelpuntvliedende
krachten, die de glasnost aan het licht
brengt, zouden de Unie dan wel eens
uit elkaar kunnen doen spatten en dat
ware een omkering van het eeuwenoude Russische streven naar een
ijzersterk centraal gezag. Dat soort
revolutie — de eerste echte — kan
Gorbatsjov met willen.
J. Fossey, Borgerhout

PROF DE SCHEPPER
WIJ van donderdag 17 november
bracht een bespreking van ,,Belgium
Nostrum 1500-1650" over Integratie
en Desintegratie van het Nederland"
door prof. Hugo de Schepper.
Het artikel werd geïllustreerd met
een foto van een prof. de Schepper.
Maar wat bleek?
,,0p doorreis in Vlaanderen verneem ik dat u uitvoerig aandacht
besteedde aan mijn Nijmeegse inaugurale rede ,,Belgium Nostrum",
waarvoor overigens mijn dank
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VERKAPT
Dat de Volksunie in een Belgische
regering zit om de aloude eis van het
Vlaams zelfbestuur waar te maken is
begrijpelijk. Maar dat WIJ (17 nov.
J.l.), het Weekblad dat Vlaams-Nationaal schrijft, nu reeds verkapte publiciteit begint te maken voor foto's van
ons (?) Koningshuis, gaat me iets te
ver.
Terwijl ik dacht dat m het nieuwe en
betere Vlaanderen geen sprake meer
zou zijn van een Belgische dinastie!
W. Van Acker, Ekeren

De daarbij afgedrukte foto is evenwel niet van mij. Graag rechtzetting
daarvan. Om u daarvan te overtuigen,
voeg ik bij deze een pasfoto van mij."
H. de Schepper, Malden (Nijmegen)

VOORUITGANG
Op vrijdag 11 november was ik
aanwezig op de eucharistieviering —
11 november — dodenherdenking in
de Antwerpse katedraal onder de organisatie van VOS-Antwerpen.
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sekretaresse met ook een elementaire kennis van het Spaans en noties
van Duits, vertrouwd met tekstverwer-'
king en automatisatie en 5j. ervaring
als sekretaresse en kommercieel medewerkster, zoekt een nieuwe betrekking in het Brusselse of ten westen
van Brussel, na haar betrekking te
hebben verloren door een verhuis van
de firma. Voor inl. zich wenden tot
Senator-Burgemeester dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

Advertentie

IN B R U S S E L ,
voert het Staatssekretariaat voor het
Brusselse Gewest een campagne ter bevordering van het milieu.
De huisvestingsproblematiek speelt hierin een kapitale rol.
INDIEN U W E N S T
TE B O U W E N
RENOVEREN
MODERNISEREN
Hebben we PREMIES voor U, tot 5 0 %
op de kostprijs van bepaalde verbouwingswerken.

PERESTROIKA
De bijdrage van senator De Belder
(WIJ van 10 nov. j.l.) over glasnost en
perestroika vond ik verhelderend. Op
twee krantenpagina's alle draden ontwarren, die in deze gordiaanse knoop
samenlopen, kan natuurlijk niet. Eén
draad, die doorheen het ganse wordingsproces van het Russische imperium loopt, wil ik even in het bijzonder
aanwijzen.
Het is eigenlijk een geleidende kabel, die met tussenpozen impulsen
van west naar oost vervoert. Peter de
Grote heeft hem voor het eerst ontrold en sindsdien is hij onmisbaar
gebleken voor de Russische groei
naar moderne beschaving.
Laat mij toe enkele eeuwen over te
slaan: het ware interessant eens een
inventaris te maken van de westeuropese investeringen en industriële vestigingen in de laatste decennia van
het Tsarenrijk. Als Rusland met de
revolutie in een zwart gat valt, vindt
het aansluiting bij die andere verlie-'

N.B.: Wanneer volgen de vele andere Antwerpse scholen?

Als het wantrouwen tussen de bruine en de rode diktator dan toch de
bovenhand haalt, lopen de Duitsers
te pletter tegen een militair-industriële macht, die zij mee hebben opgebouwd. Wat de Russen te kort komen, leveren nu de Amerikanen.
Nauwelijks wapperen sikkel en hamer
boven de Brandenburgse poort, of de
Russen halen alles uit hun zone weg,
niet in het minst Duitse patenten en
Duitse wetenschappers, die niet tijdig
bij de Amerikanen zijn geraakt. Hoe
groot is hun bijdrage tot de naoorlogse Russische topprestaties op technologisch vlak?
Maar ook dat behoort weeral tot het'
verleden en de SU raakt hopeloos
achterop, zelfs bij de Oostaziatische
nieuwkomers. Daar kunnen haar geduchte krijgsmacht en de te weinig
talrijke gemeenschappelijke ondernemingen met het westen niets aan
verhelpen. Met alle respekt voor haar
eigen prestaties. Zonder sterke westerse injekties schijnen de Russen
steeds weer stil te vallen. Of dat nu
vooral te maken heeft met hun traditioneel repressieve bestuursmekanismen of eerder met een fatalistisch
element in hun volksaard: zij hebben
ons nodig. Lenin en Stalin konden

Wat mij in de katedraal in het oog
viel was het binnenkomen van een
groep keurig geklede schoolmeisjes,
mooi in uniform en die enkele rijen
voor mi| plaats namen. Even dacht ik
misschien een nieuwe jeugdbeweging omdat ik het keurige grijze uniform met aanstonds kon thuisbrengen.
De gedistingeerde heer die de
meisjes vergezelde heb ik na de
plechtigheid opgewacht.
Groot was mijn verbazing toen de
man mij vertelde dat hij de direkteur
was van het instituut (school),,Dames
van kristelijke onderwijs" aan de Meir
gelegen.
Hij vertelde me dat hij enkele dagen vóór 11 november aan een groep
meisjes van de school een diamontage over de dodenherdenking had vertoond en hen had opgeroepen deel te
nemen aan de VOS-viering in de
Antwerpse katedraal.
Ik groette de keurige heer en dacht
even later bij mezelf... We zijn er
inderdaad dan toch op vooruit gegaan.
Dit was tot voor een zeer korte tijd
niet mogelijk. Wie de ,,Dames" kent,
zal dit met mij zeker beamen. •
Als we er op dit vlak op vooruit
gaan, mag het ook eens worden gezegd
Clara Govaert, Merksem

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 aankooppremie" aan te vragen.
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DE STAATSSECRETARIS

m
In oktober 1942 ontving hij de
graad van Brigadeleider bij de
Dietsche Militie — Zwarte Brigade. Later werd hij hoofd van het
Departement Techniek in de Leiding van het VNV.

Rob
Geeraerts
senator

Geeraerts
Dinsdag legde Rob Geeraerts
in de senaat de eed af. Hij werd
door de provincieraad van Antwerpen verkozen tot senator ter
vervanging van OI<taaf Meyntjens, die ontslag heeft genomen.
Geeraerts (43) is afkomstig uit
Vorst-Kempen. Hij is technisch
ingenieur scheikunde en werkzaam in de batterijenfabriek Philips-Matsushita te Tessenderlo.
Geeraerts is sedert '64 aktief binnen de Volksunie. Van 1970 tot
op heden is hij gemeenteraadslid
in Laakdal. Van '77 tot eind '87
was hij provincieraadslid.
Geeraerts is stichter en voorzitter van de miieugroep "Zuivere
Laak en Nete". Milieuzaken liggen hem nauw aan het hart.
Daarnaast gaat zijn interesse
naar de energleproblematiek en
de ekonomische en sociale problemen van de Kempen. Rob
Geeraerts is gehuwd en heeft 2
dochters.

Jef Van
Dingenen
75 jaar
Op 24 november 1988 vierde
de bekende Vlaams-nationalist
Jef Van Dingenen zijn vijfenzeventigste verjaardag.
Van Dingenen kwam tijdens
zijn studententijd in kontakt met
Jong Dietschland en het Dietsch
Studentenverbond. In 1936 studeerde hij af als ingenieur. In de
late jaren dertig geraakte hij betrokken bij de werking van het
Vlaamsch Nationaal Verbond
(VNV) in Heist op den Berg. In
november 1939 werd hij opgenomen in de Militaire Organisatie
van het VNV. In de „hete zomer"
van 1940 sloot hij aan bij de
zwarte Brigade. Hij wordt gewestleider voor het VNV in Antwerpen, waar hij tot 3000 leden in zijn
gewest telde.

Als zovelen mocht hij ook van
de repressie proeven. Hij kwam
gesterkt in zijn ideeën uit deze
periode, en werd bekend als de
bezieler van de organisatie en het
blad ,,Broederband". Vooral het
blad was zijn oogappel. Ontelbaar zijn de bijdragen die hij leverde. Bekend zijn zijn historische artikels over de oorlogsgeschiedenis van het VNV en over
de Militaire Organisatie. Regelmatig verschenen ook standpunten en bedenkingen bij de aktuele politiek, het naoorlogse
Vlaams-nationalisme
en
de
Volksunie. Kritiek en waardering
wisselden elkaar af.
WIJ wil Jef van Dingenen danken voor zijn prestaties als
Vlaams-nationalist, en wenst
hem nog vele jaren toe!

Pretoria:
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Archivaris Paul De Ridder
• De restauratie van de St.- Michiels en St.-Goedelekatedraal
schiet op, waar staan de werken nu?
,,Op dit ogenbik is men bezig
met de renovatie van de middenbeuk, de zij- en de dwarsbeuk. De
werken zijn grotendeels gevorderd, het interieur van de kerk is
gereinigd, de stabiliteit werd hersteld en het triforium is gerestaureerd. Het geheel biedt een helle,
klare aanblik die schril afsteekt
tegen het zwartberookte hoogkoor dat nog op restauratie
wacht.
Nu moeten de bevloering, de
centrale verwarming en de verlichting nog aangepakt worden.
Voor het probleem van het 19de
eeuwse doksaal en orgel werd
ondertussen ook een oplossing
gevonden. Ze worden afgebroken en aangepast aan deze gotische katedraal ."

Mandela:
vrij in fazen?

• Hoeveel zal de restauratie
kosten en vanwaar komt het
geld?

Een lichter gevangenisregime
voor Mandela, genade voor de
Sharpeville 6 en de vrijlating van
2 bejaarde opposanten, het lijkt
er sterk op dat de Zuidafrikaanse
autoriteiten aan een operatie
charme begonnen zijn.
De Zuidafrikaanse ANC-leider
Nelson Mandela moet dus niet
meer terug naar de gevangenis.

,, Voor de eerste faze, dat is de
volledige binnenrestauratie van
het schip en de dwarsbeuk en de
buitenrestauratie van het schip
en de westgevels van de dwarsbeuk, was een budjet van 540
miljoen voorzien. Het werk wordt
uitgevoerd door het ministerie

van Openbare Werken en de regie van de Gebouwen van Brussel- hoofdstad. Wij danken dan
ook de verantwoordelijke minister, maar ook de hele administratie en alle vaklui.
De uiteindelijke prijs van de
restauratie zal meer dan 1 miljard
bedragen."
• Is dit geen te hoge prijs die
de Gemeenschap moet betalen?
,,Ongetwijfeld niet! Het zou een
schande zijn dat wij, mensen van
het einde van de twintigste eeuw
met de enorme technische mogelijkheden en de welvaart waarover wij beschikken niet in staat
zouden zijn om het prachtige
werk dat vorige generaties met
zwoegen en zweten en in veel
slechtere sociale omstandigheden hebben verwezenlijkt in
stand te houden. Deze restauratie zijn wij aan hen, aan onszelf
en aan de generaties na ons
verplicht."
• Hoe belangrijk zijn de archeologische vondsten?
,,Het zijn ontdekkingen die ons
m staat stellen het grondplan van
de voormalige romaanse kerk te
rekonstrueren. Daarbij heeft men
ook sporen gevonden van begraving die hier gebeurd is in de 9de

""NIEUIf^
regime vergelijkbaar met huisarrest. Volgens minister van Justitie Coetsee gebeurt dit omdat het
leven van Mandela in de gevangenis langs verschillende zijden
bedreigd wordt.
De "Sharpeville 6" werden ter
dood veroordeeld voor een misdaad waarbij hun betrokkenheid
niet eens onomstotelijk bewezen
werd. Volgens het common purpose-principe kunnen deelnemers aan protestmanifestaties in
Zuid-Afrika immers veroordeeld
worden voor eventuele lynchpartijen tijdens die betoging.

PR-punten

Er bestaat tussen CVP, SP en VU verregaande overeenstemming over
het mediabeleid. Dit houdt onder meer in dat de dotatie aan de BRT van
1989 tot 1991 geleidelijk verhoogd zou worden met anderhalf miljard,
zodat ze uiteindelijk 7 miljard zal bedragen.

Dat samen met de gratie voor
de Sharpeville 6 vier blanke politiemannen en 3 zwarten, allen
veroordeeld voor moord, genade
kregen, plaatst de geste van Botha weer in een ander daglicht.
De doodstraffen voor de 6 werden bovendien omgezet in gevangenisstraffen van 18 tot 25
jaar.
Klap op de vuurpijl was de
onvoorwaardelijke vrijlating van
ANC-leider Harry Gwala (68) en
Pan African Congress-leider Zephania Mothopeng (75) om gezondheidsredenen. Mothopeng
lijdt aan kanker, en de zenuwzieke Gwala zou nog hooguit 2 jaar
te leven hebben.
Begint de Zuidafrikaanse ekonomie last te ondervinden van de
ekonomische sankties tegen en

• Honderden mensen hebben
de opendeurdag bijgewoond.
Vanwaar die grote lielangstelling?
,, Wij vonden dat de belastingbetaler het recht had te zien wat
hier met zijn geld gedaan wordt.
Veel bezoekers hebben met een
spontaan applaus hun goedkeuring en hun entoesiasme getoond
toen zij merkten hoe alles hier
prachtig is geworden.
Heel wat mensen, vooral ouderen die dachten dat zij de restauratie van hun katedraal nooit
meer zouden meemaken, waren
zichtbaar ontroerd."
(Aan dit gesprel^je werd ook deelgenomen
door arch ir Hugo Claes, dienst Bouwkunst van de regie der Gebouwen)

mene UNO-vergadenng bij te wonen. Arafat was namelijk zinnens
om tijdens het Palestina-debat de
vergadering toe te spreken en
een zetel te vragen voor de nieuw
opgerichte Palestijnse staat die
op 15 november door de Palestijnse Nationale Raad uitgeroepen werd.

^ENSENiN
maar wordt ook niet op vrije voeten gesteld. De zwarte leider die
reeds sinds 1962 gevangen zat,
zal na zijn ontslag uit het hospitaal ondergebracht worden in een

eeuw, dat is de karolingische periode. Het gaat daarbij om een
zeer belangrijke ontdekking omdat tot nu altijd gedacht werd dat
Brussel in die periode vrijwel
niets te betekenen had. Nu blijkt
dat hier toch een begraafplaats is
geweest.
Men heeft ook aardewerk gevonden uit de proto- historie, een
periode van ongeveer 1000 jaar
voor Kristus en dat schijnt er op te
wijzen dat de heuvel waarop de
katedraal staat toen reeds bewoond werd. Men zal de oudste
geschiedenis van Brussel dus
moeten herzien."

de internationale veroordelingen
van Zuid-Afrika, of zijn er werkelijk hervormingen op komst?

BGJG
Sinds 1 november werden de
lonen en de sociale uitkeringen
met 2% verhoogd tengevolge
van de overschrijding van de spilindeks. De uitkeringen voor
werknemers en overheidspersoneel die hun loopbaan onderbreken werden evenwel niet aangepast. In een persmededeling eist
de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen (BGJG) dat ook deze
vergoedingen zouden geïndekseerd worden en verhoogd worden tot 10.714 fr. per maand.
Volgens de Bond lijden de bestedingen van gezinnen waar één
van de ouders zijn loopbaan onderbreekt immers evenzeer onder de inflatie.
Tevens vindt de Bond dat deze
indeksering van toepassing dient
te zijn op het supplement dat zal
toegekend worden aan wie zijn
loopbaan onderbreekt naar aanleiding van de geboorte van een
tweede of volgende kind.

De Arabische landen reageren
hierop door te pleiten voor een
verplaatsing van de UNO-vergaderingen over het Midden-Oosten van New York naar Geneve.
De eigengereidheid van het optreden van de Verenigde Staten
in deze zaak is verbluffend: kan
een gastland van een internationale organisatie iemand zomaar
het spreken voor die organisatie
beletten door hem of haar een
visum te weigeren ? Temeer daar
de PLO de status van waarnemer
heeft bij de UNO en verleden
week, door de impliciete erkenning van Israël een diplomatieke
opening maakte die het vredesproces in het Midden—Oosten
gunstig kan beïnvloeden, lijken
de VS weer eens slechte punten
te skoren als voorstanders van
vrede in de wereld.
De redenen die de VS aanhalen om hun weigering te verantwoorden zijn bovendien verre van
overtuigend. Schuiz verklaarde
dat Arafat als leider van de PLO
op de hoogte was van terreurakties en ze ook goedkeurde. Maar
dat was ook (en nog in veel sterkere mate) het geval in 1974,
toen Arafat van de regering Ford
wel de VN binnen mocht.

Arafat
PLO-leider Yasser Arafat kreeg
van de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken George
Schultz geen visum om de alge-

Arafat:
geen visum
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Sunparks
Sunparks International begint
toch de werken voor het geplande vakantiepark in Mol-Rauw.
Voorzitter Rudolf Vanmoerkerke
van Sunparks gaat daarmee regelrecht in tegen het vonnis van
de rechter in Turnhout. Vanmoerkerke verklaarde dat ,,gezien de
verplichtingen van Sunparks International tegenover derden om
met het projekt te beginnen, de
maatschappij ekonomisch genoodzaakt IS de werken te starten".
Vanmoerkerke brengt ook
nieuwe elementen aan: het gewestplan Mol-Herentals, waarin
het geplande vakantiedorp gelegen IS, werd door de Vlaamse
regering in herziening gesteld.
Voor het bewuste gebied werd
een beperkt plan van aanleg
(BPA) opgemaakt. In overeenstemming met de gestelde vormvereisten leverde het gemeentebestuur een nieuwe bouwvergunning af.
De milieu-organisatie Natuurreservaten vzw vordert de nietigverklaring van het BPA en de
bouwvergunning. Volgens de
vereniging zijn zowel de in herzieningstelling van het gewestplan
als het verlenen van de bouwvergunning op verzoek en op maat
van Sun Parks gebeurd. De overheid verdedigt hier een privéstandpunt ten koste van het milieu.
Natuurreservaten vzw stelt als
alternatief de inplanting van Sun
Parks in "De Grote Zandput"
voor. Deze put biedt dezelfde
mogelijkheden en perspektieven
als de huidige put van Mol-Rauw,

en staat op het gewestplan als
rekreatiegebied ingekleurd.

Openbaarheid
Minister van Binnenlandse Zaken Tobback bereidt een wetsontwerp betreffende de Openbaarheid van bestuur voor, een
eis die mede onder impuls van de
VU in het regeerakkoord ingeschreven werd. In een brief aan
de minister feliciteert VU-volksvertegenwoordiger Vic Anclaux
hem daarvoor. De gewezen VU—voorzitter, die zelf reeds parlementair werk inzake de openbaarheid verrichtte, vraagt de minister echter om aktief mee te
werken aan de realisatie van een
wetgeving die uit het parlementair initiatief ontstaat.
Daarom verzoekt Anciaux de
minister om rekening te houden
met enkele beginselen. Zo moet
de nieuwe wet ten eerste het
principieel recht van elke burger
om inlichtingen in te winnen of
inzage te nemen van overheidsbeslissingen of ontwerpen waarborgen. Secundo moet de openbaarheid de regel worden en de
geheimhouding de — goed omlijnde — uitzondering. Dit betekent dus spreekplicht in plaats
van zwijgplicht van de ambtenaar
Ten derde vindt Anciaux dat
het recht op openbaarheid niet
mag tegengesteld worden aan
het recht op privacy. Verder dient
het inzagerecht volgens de volksvertegenwoordiger
gegarandeerd te worden door een zo
eenvoudig mogelijke uitoefening
en door bekendmaking van de

Staatssekretaris Jef Valkeniers ontmoette de delegatie van 300 jonge Russen die op uitnodiging van de
franstalige Gemeenschap ons land bezoeken. Hij was aangenaam verrast door de kennis van zaken die een
jonge Moskoviete - in perfekt Nederlands - over de Vlaamse ontvoogdingsgeschiedenis ten toon
spreidde. De jongedame die een nederlandstalig programma van Radio Moskou presenteert, praatte vrijuit
met de staatssekretaris over de hervormingen in haar land.
interne organisatie ervan. Tenslotte vereist een effektieve sanktionering inzake de openbaarheid
de mogelijkheid van beroep bij
een administratief rechtskollege.

Koopjes
Minister van Ekonomische Zaken Willy Claes wil heel de koopjesreglementermg afschaffen. De
handelaars zouden daardoor zelf
mogen kiezen wanneer ze hun
produkten afprijzen.

Het initiatief van Claes zorgde
voor heel wat opschudding: de
organisaties voor zelfstandigen
zijn tegen, omdat de maatregel
tot een dodelijke konkurrentiestrijd tussen de KMO's zou leiden. De verbruikersorganisaties
zijn voor, net als het PVV-schaduwkabinet. Volgens Test-Aankoop speelt de huidige regeling
alleen in het voordeel van de
winkeliers.
Het VU-partijbesluur was van
mening dat men met met een
enkele pennetrek een einde kan

MENSBEELD
Foto Paul Bolsius
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maken aan een jarenlange traditie. De VU wil dat naar de toekomst toe een overleg opgezet
wordt met de middenstandsorganisaties en de verbruikersverenigingen. Er moet onderzocht worden of het inlassen van een koopjesperiode inderdaad baten afwerpt, én voor de zelfstandigen
én voor de verbruikers. De VU
vraagt de middenstand om in eigen schoot en voorafgaand een
overleg te organiseren zodat op
nationaal vlak de vele "spreekbuizen" van zelfstandigen en
kleine ondernemingen gebundeld kunnen worden in een eendrachtige en dus veel efficièntere
stem.

Miliciens
Op 5 oktober verscheen in het
Belgisch Staatsblad een KB dat
de gelijkstelling van de wachttijd
voor de RVA met de diensttijd
(legerdienst, burgerdienst, dienst
als ontwikkelingshelper) regelt.
Deze regeling gaat in vanaf 1
januari '89 en kost ongeveer 200
miljoen frank per jaar.
Wie onmiddellijk na zijn studies
in dienst kan, heeft (als hij voldoende dagen dienst heeft) na de
legerdienst recht op een wachtvergoeding. Wie eerst een aantal
maanden wachttijd moet doorlopen — het leger kan immers niet
iedereen op 1 augustus oproepen
— krijgt voor deze eriode niets
betaald.
De katolieke soldatenorganisatie Milac protesteert tegen deze
duidelijke diskrimmatie van de
miliciens onderling. Milac vraagt
om een regeling waardoor deze
financiële diskriminatie weggewerkt wordt. Volgens de soldatenorganisatie moeten de maanden vóór de dienst ook recht
geven op een uitkering.

i\/ieerderjarig
op 18
In de kamerkommissie voor
Justitie wordt het voorstel om de
meerderjarigheid op 18 (in plaats
van 21) te brengen weer eens
besproken. Die leeftijd is zowat
een scharnierleeftijd, zoals het
ontwerp-verslag opmerkt: einde
van de sekundaire studies, begin
militaire dienst, aanvang beroepsloopbaan of hogere studies; de jongere krijgt dan ook
bepaalde plichten en rechten
zoals de stemplicht, de mogelijkheid om een auto of motor te
besturen, en strafrechterlijke
meerderjarigheid. Het wetsontwerp beantwoordt daarmee aan
de maatschappelijke overtuiging
dat men op 18 ook echt de wereld
van de volwassenen binnentreedt, met alle, ook budgettaire
konsekwenties vandien.

w^
Senator Walter Peeters over de Rondetafel :

„Schijngevecht artsenziekenfondsen zal weinig opleveren"
Verleden week ging onder ruime mediabelangstelling de Rondetafelkonferentie over de ziekteverzekering van start. Alle personen of instellingen die van ver
of dicfitbij iets met de ziekteverzekering te maken fiebben zijn present: de
beroepsorganisaties uit de sektor (geneesheren, ziekenliuizen, tandartsen,
verplegend personeel, kinesiterapeuten, optiekers, enz.), delegaties van de
traditionele sociale partners (vakbonden, werkgevers, middenstand), de ziekenfondsen, universiteiten en Gemeenschiappen. Ook fiet parlement is vertegenwoordigd met 11 kamerleden en 11 senatoren. Onder hen VU-senator en
geneesheer Walter Peeters, die donderdag het VU-alternatief voor de ziekteverzekering aan de pers voorstelde. De ideale man voor een Rondetafelgesprek...

D

E ziekteverzekering zit in
slechte financiële papieren. In het stelsel van de
loontrekkenden zal het tekort op
het einde van '89 liefst 81,3 miljard frank bedragen. Rond het
jaar 2000 wordt zelfs, bij konstante wetgeving, een tekort van
435,7 miljard vooropgesteld.
Wanneer de overheid zoiets wil
vermijden zijn ingrijpende maatregelen nu noodzakelijk. Dat de
financiële toestand van de ziekteverzekering een belangrijk thema
van de Rondetafel vormt zal niemand verbazen.

Wet Leburton
WIJ: Hoe is het tekort in de
ziekteverzekering zo hoog kunnen oplopen?
Walter Peeters: ,,Het tekort is
niet nieuw. In vergelijking met de
andere Oeso-landen ligt de financiering van de ziekteverzekering
In België trouwens aan de lage
kant. Dit tekort is trouwens niet
de enige reden waarom de wet
Leburton uit '63, die heel deze
misgroei mogelijk maakte, hoognodig aan hervorming toe Is.
ledere poging die men via de
wet Leburton ondernam om de
middelen van het systeem een
andere richting uit te sturen Is tot
mislukken gedoemd. Men heeft
de financiering niet In handen en
aangezien de wet Leburton noch
vanwege de ziekenfondsen noch
vanwege de artsengroeperingen
verantwoordelijkheidszin
verwacht, leidt dit onvermijdelijk tot
onkontroleerbare uitgaven. Door
onvoldoende de kriterla en normen te omschrijven krijgt men
bvb. zo'n enorme verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië in de
klinische biologie."
WIJ: U formuleerde verteden
week namens de VU een alternatief voor de financiering van
de ziekteverzekering.
Walter Peeters: ,,Wij vinden
dat de verplichte basisverzekering nationaal moet blijven, afgestemd op de Europese normen
terzake. Ons voorstel bestaat erin
dat de financiering van de gezondheidszorg (dus buiten de
vervangingsinkomens voor invaliditeit en ziekte) een gemeenschapszorg bij uitstek is en daarom gefiskallzeerd moet worden.
Dat gedeelte van de RlZIV-begroting moet m.a.w. betaald worden
met bijdragen In funktie van het
inkomen. Zoiets zou op zichzelf
een stuk federalisering betekenen aangezien de twee gemeenschappen voor hun eigen financiering verantwoordelijk zouden
zijn en de ristornering ook volgens de betaalde belasting zou
gebeuren. Dit zou bovendien de
diskussie over de financiering
van de ziekteverzekering op het
nivo brengen waar het hoort, nl.
dat van de kollektieve verantwoordelijkheid. Want momenteel

hebben de werknemers en werkgevers, die de ziekteverzekering
financieren, daar niets over te
zeggen."

Thuiszorg
,,Het tweede luik van ons voorstel gaat over de vervangingsinkomens voor ziekte en Invaliditeit. Hier pleiten wij voor een
stelsel van evenwicht tussen verzekeringswetmatigheid (vervangingsinkomen op basis van het
werkelijk verlies) en solidariteit.
Daarvoor wensen we de invoering van een sociale belasting op
de toegevoegde waarde per bedrijf. De diskriminatle ten voordele van de kapitaalsintensleve bedrijven die op dit ogenblik tegenover de arbeidsintensieve bedrijven bestaat wordt hierdoor weggevlakt. Dit moet gepaard gaan
met een overgangsfaze waarin
men nog even blijft vasthouden
aan de werknemersbijdragen
maar de sociale BTW wel reeds
toepast voor de werkgeversbijdragen.
Het originele van ons voorstel
Is de financiering van het stuk
gezondheidszorg dat al overgedragen is door de wet van '80, nl.
bijna de integrale preventieve geneeskunde en het pakket dat bijstand aan personen genoemd
wordt (bejaardenzorg, thuiszorg,
mindervalidenzorg). Dat moet gefinancierd worden door ristorno's
en het behoud van de thans al
bestaande vrije aanvullende verzekering. Dat zou een federalisering in de feiten betekenen wat
betreft de financiering van die

bevoegdheden die toch al door
de wet waren overgeheveld.
Vlaanderen zou daardoor de
kans krijgen om vooral de thuiszorg, waar wij meer en meer het
aksent op gaan leggen, financierbaar te maken."
WIJ: Welke andere thema's
komen nog aan bod op de Rondetafel?
Walter Peeters: „De Rondetafel wordt opgesplitst In 4 werkgroepen. De twee belangrijkste
problemen zijn de financiering en
de kontrole. Eén werkgroep
houdt zich met de financiering
bezig en de drie andere met de
kontrole, nl. van de ziekteverzekering, de artsen en wat tussen
die twee gebeurt.
De kontrole op de ziekteverzekering houdt een analyse In van
de wijze waarop de administratieve kontrole momenteel plaatsvindt, of beter gezegd, mislukt.
De kontrole op de artsen, of de
geneeskundige kontrole, moet
leiden tot een herziening van de
wet op de Orde van Geneesheren. De kontrole op de interaktle
tussen belde zal vooral de vooren nadelen en mogelijkheden en
onmogelijkheden van het huidige
konventlesysteem onder de loep
nemen."
WIJ: Gelooft U dat deze Rondetafel, met om en bij de 400
deelnemers die dan vaak nog
tegenstrijdige belangen vertegenwoordigen, iets zal opleveren?
Walter Peeters:,,Ik geloof dat
minister van Sociale Zaken Bus-

quln met deze Rondetafel een
spel speelt dat slechts de bedoeling tieeft in een doodlopend
straatje te belanden. Busquin wil
m.a.w. bewijzen dat erbinnen het
huldig kader van diskussie, of
liever regelrechte konfrontatie
rond gemeenschappelijke belangen, tussen artsen en ziekenfondsen geen oplossing mogelijk
is. Rond maart, april kan hij dan
vaststellen dat dit systeem met
werkzaam Is en kan hij zijn eigen
voorstellen uit de lade halen."
WIJ: Wat bedoelt U met de
konfrontatie van artsen en ziekenfondsen
over
gemeenschappelijke belangen?
Walter Peeters: ,,Belde groepen hebben er belang bij dat het
huidig systeem behouden blijft.
De ziekenfondsen willen zo weinig mogelijk betalen aan de zorgenverstrekkers, dat geeft hen
meer ruimte om gelden voor andere doeleinden ter beschikking
te stellen."

Wynen
„De artsen willen natuurlijk zo
veel mogelijk betaald worden. Zij
wensen de eksplosieve, technische §eneeskunde lineair vergoed te zien. De zogenaamde
"vrijheid van de patiënt" in een
kwalitatief hoogstaande en voor
iedereen toegankelijke geneeskunde is voor hen heilig Dat
klinkt erg mooi maar waar het
geld vandaan moet blijven komen
om die vrijheid te betalen, interesseert hun eigenlijk niet. Dat is
de zorg van het RIZIV. Resultaat
van dit gehakketak Is dat In het
huldig systeem belde groepen
wat water In de wijn doen en
onderling de RIZI V-koek, die betaald wordt door f/e gemeenschap, mogen verdelen. En dat
willen ze natuurlijk wel blijven
doen."
WIJ: Iedereen beweert wel
dat Wynen niet meer representatief is voor de artsen, maar
toch zit hij mee aan tafel. Hoe
kan dat?
Walter Peeters: ,,Binnen de
syndikale middens bij de artsen Is
er geen enkele vorm van verkie-

Senator Walter Peeters: op langere termijn ook de gehele sociale zekerheid federaliseren
zing. Wynen Is dus niet verkozen.
Als je bovendien weet dat slechts
8% van de artsen In Vlaanderen
gesyndikeerd is, waarvan dan
nog het merendeel niet bij het
artsensyndikaat
van Wynen,
moet je je inderdaad de vraag
stellen wie Wynen daar eigenlijk
vertegenwoordig. Nu heeft Wynen wel het lef van de polltikus,
spreekt hij op een overtuigende
wijze de taal van de polltikus en
kent hij binnen de medlco-syndikale wereld het klappen van de
zweep als geen ander. Zodoe de
slaagt hij erin zich in politieke
middens te blijven opwerpen als
artsenleider."
WIJ: Welke positie neemt U
in aan de Rondetafel?
Walter Peeters: ,,Wlj moeten
er als Volksunie over waken dat
we niet meegesleept worden In
dit uitzichtloze gevecht tussen
ziekenfondsen en artsen. Als
volksnationale en onafhankelijke
partij moeten wij geen rekening
houden met een mutuallstische
achterban of artsenfederatie die
ons een bepaalde richting uit wil
duwen. Deze zeer waardevolle
positie van onafhankelijke politieke partij laat ons toe de ziekteverzekering ook onafhankelijk te benaderen."

Busquin
WIJ: Gelooft U dat Busquin
erin zal slagen om het stelsel te
hervormen?
Walter Peeters:,,Busquin kan
als lid van de PartI Soclaliste niet
helemaal vrijgepleit worden van
mutuallstische druk. Maar toch
geef Ik hem zeer veel krediet. Hij
lijkt mij een zeer gewetensvol
man die realistisch genoeg Is om
te beseffen dat een systeem als
dat van de ziekteverzekering niet
van vandaag op morgen kompleet hervormd kan worden.
Busquin wil proberen om door
geleidelijke
responsabilizering
van Iedereen die met de ziekteverzekering te maken heeft, het
stelsel ten gronde te veranderen.
Hij beseft dat hij niet zo ver kan
gaan als hij wel zou wensen,
maar dat mits wat geduld en
overleg een grondige heroriëntatie van de financiering mogelijk
Is.
De minister van Sociale Zaken
had bovendien veel oor naar
onze voorstellen zoals de herwaardering van de thuiszorg in
zijn geheel en de Invoering van
een centraal dossier."
Wanneer Vlaanderen meer de klemtoon wil leggen op de thuiszorg zullen deze bedden leeg blijven.

(Pdj)
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Van Bendes en Kommisies...

Hoelang nog,
Catilina?
De heer Ebbinghaus heeft zich een aantal decennia geleden bemind gemaakt bij psychologen en
gehaat bij studenten door zijn studie over het geheugen. Hij ontwierp een diagram waarop de afname
van de herinnering werd voorgesteld door een neerwaartse curve: de vergeetcurve.
Indien de eminente geleerde een grafische voorstelling had moeten neerzetten van de herinneringskracht van de Belgische justitie, dan had hij ongetwijfeld voor een vertikale rechte gekozen...
E
onderzoekskommissie
naar de methoden voor
de bestrijding van banditisme en terrorisme in België bevindt zich in een malaise De
oorzaak daarvan kan zeker met
bij haar gezocht worden Integendeel, de leden doen hun uiterste
best om klaarheid te scheppen in
de jungle die het onderzoek van
een aantal zware knminele feiten
in de loop van de jaren geworden

D

IS

Scheiding der

Volgerm Jan Oduöron fielyimn voomt de macht van het getd m de mfsst& rot van de tefevtste
machten
t0t de ontaarding mn de sport geleid.

Gewelddadige
centjes
N 1985. c^ 19 augustus,
kvfdm ie Straatslwifg «en
Europese overewkomst
tot «tand die het gewald fengs
4& öportvelden wil beteugelen
Vorige week, op 24 november, slemdé de Vlaamse Raad
hiermede In- En is nu «Ues
opgelost? !s een drama als dil
vm de Heïxel oog voor herhaling vatbaar?

I

Jan CaudroR heeft zo zijo
twijfels Zijns inziens zit de
ontaarding van de sport erg
diep ingebakken, en dit teo
gevolge van de maoht van het
geld en de nefaste rof van de
tetevj&ie,
Aan de enorme ltnar>oiële
belangen bf| sportgebeurtenissen, daar zal wel niemand
meer aan tw|feler>. Voetbal*
spe! bvb. is zeker aan de top
niet langer i^nonterrt voor fair
play ert volksont^eBining. 2JS\
de Nederlandse trairter mnm

Mtchels niel* „Nu is voetbal
oorlog"? Juist tet geld leidt
profspoft tot brutaal spel, tot
omkoperij, tot doping, tot geweld Geweld dat dan vaak,
als een v^nk, overslaat van
spelers naar toeschouwers
Omwille van de iieve centjes js het dat moet gewonnen
worden, ten koste van alles
Omwille van de lieve centjes is
het dat een tikettenverkoop utt
de hand kan lopen. OmwMIe
van de lieve centjes Is het dat
een neutrale zone opgeofferd
wordl Ornwaie van de lieve
tientjes Is het dat het spel
tuwer vwjrdt. Omvuslle van de
tieve oent|es JS het dat vele
dopingschandölen de doo^ot
ingaan
..En dat het om heve centjes gaat; 6Q0 miljoen voor een
wereldkampioen
zwaargewichtboksen, 400 möjóen voor
zijn ko>geslageo uitdager, tS

miljoen voor de wtnhsar van
eer* tennr&tofnooi enz
Al even rjefest vindt het VUraadslid de rol van de televisie Het overdadig aanbod van
geweld, bloed en terreur
dreigt het verschil tussen werkelijkheid en 8ktls te vervagen Beelden over Selroet, de
Golfoorlog
beelden over
moord en brand in een speelfilm Echte beeïdeti en „gespeelde" beelden. Het gevaar
IS met denkbeeldig dat ze belde even koel, en even emotieloos tjekeken worden
Er zal dus heel wat meer
nodig zijn dan de Europese
overeenkomt. „Maar mochten dit debat en de getroffen
maatregeien bijdragen tot een
eerste sanering van de verzielöe sportwereld» dan zal het
offer mn 38 menselevens en
honderden gewonden niet
voor niets gebracht zijn "

Dat kan echter met gezegd
worden van de onderzoekers
zelf De recentste zittingen van
de kommissie leverden hiervan
het droeve bewijs Substituten,
procureurs en onderzoeksrechters blijken in België plots kollektief aan geheugenverlies te lijden Men kan spreken over een
plaag van dementie die epidemische vormen aanneemt Gelukkig gaat dit weer over zodra ze
met pensioen of op emeritaat
zijn, maar daarop kunnen we met
wachten
Aan de top van het apparaat
kent men echter nog andere
truukjes om de kommissie te
dwarsbomen De leden zijn er
namelijk van overtuigd dat er
slechts konstruktieve stappen
kunnen ondernomen worden
wanneer een aantal afgesloten
dossiers te hunner beschikking
worden gesteld om zelf de fouten
te kunnen nagaan Afgesloten
dossiers daar drukken ze op De
kommissie zal zich wel houden
om in te grijpen in onderrzoeken
die nog lopen Toch voert de
gerechtelijke macht aan dat het
inkijken van dossiers tout court
met geoorloofd is De heren roepen het grondwettelijk principe
van de scheiding der machten in
En blijkbaar is de minister van
Justitie het hiermee roerend
eens Hij geeft tenminste taal
noch teken waarmee hij bekent
op een andere golflengte te zitten

Vragen
De leden van de onderzoekskommissie hebben er tabak van.
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en ze laten dit hoe langer hoe
meer blijken Hugo Coveliers en
de socialistische kommissarissen
Derycke en Beckers hebben
reeds meermaals hun ongenoegen publiek gemaakt In de kommisssievergadenngen zelf worden ze bijgevallen door Van Parys (CVP) en de anders erg rustige Mahieu (PVV) Ook de franstaligen verliezen hun geduld, en
Mottard maakt met een koude,
cynische stem gehakt van onwillige getuigen De vragen blijven
echter onbeantwoord
Wat IS er gebeurd met het dossier Pinon 7 Wat staat er werkelijk
in, en waarom al die geheimzinnigheid'' Waarom al die mutaties
en overplaatsingen bij de onderzoekers in de diverse dossiers''
Is het toeval dat er zoveel fouten
zijn gemaakt "^ Wie heeft de fouten gemaakf Is er opzet in het
spel'' Zijn er politieke implicaties
aanwezig'' Enzovoort enzoverder de lijst van de problemen
groeit eerder aan dan dat er oplossingen worden aangepakt

Janboel
Een besluit kan de kommissie
alvast trekken er gaat iets fundamenteel fout in ons rechtssysteem en men is met erg geneigd
hieraan van binnen uit iets te
veranderen Uit de ondervragingen blijkt dat tegenstellingen,
foute en valse verklaringen zich
ophopen Ofwel zitten er bij de
onderzoekers een aantal personen die met recht in hun schoenen staan Ofwel geeft ons justitieel apparaat blijk van een flagrante onbekwaamheid Waarschijnlijk gaat het om een mengeling van de twee Dit is in hoge
mate verontrustend Als een kontrolerende instantie, zoals een
parlementaire onderzoekskommissie er een is, om de haverklap
gehinderd wordt in haar enquête,
dan wordt het vertrouwen in de
werking van onze instellingen en
onze demokratie nog meer geschokt dan ze al is Het parlement moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen, en zowel de
gerechtelijke macht als de uitvoerende, in casu de ministers die
verantwoordelijkheid dragen voor
het justitiële en politionele beleid
aanpakken Het is vijf voor twaalf
Frank Seberechts
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De helft kiest voor Nederland

Vlaamse studenten maken
dapper gebruik van Erasmus
Op 1 maart 1988 publiceerde VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke zijn eerste rapport
omtrent het Europese Erasmusprogramma en de
toepassing ervan voor Vlaanderen.
Ondertussen zijn we een half jaar verder en
,,Erasmus" is aan toepassing toe.
UROPARLEMENTSLID
Vandemeulebroucke stelde zich omtrent dit EGprogramma een aantal voor de
hand liggende vragen:
1. Hoe speelt Vlaanderen op dit
programma In?
2. In welke mate heeft de Belgische wetgeving zich aan het programma aangepast?
3. Wat is de konkrete deelname vanwege de verscheidene
Vlaamse
onderwijsinstellingen
aan het Erasmusprogramma?

Alarmklok
In een eerste kommentaar stelde Vandemeulebroucke vast dat
er ernstige problemen opdoken
voor de studenten die een periode in het buitenland gingen studeren. Volgens de wet op de
akademische graden konden zij
onder de toen geldende omstandigheden de periode aan een
buitenlandse instelling met laten
gelden voor het bekomen van
een diploma.
Een tweede probleem bleek te

zijn dat er geen officieel koördinatiecentrum bestond zoals door de
EG geëist. Zo'n centrum moest
de EG-verantwoordelijken de mogelijkheid bieden met onze administratie over het programma te
dialogeren.

Aanpassing
De alarmkreet van Vandemeulebroucke, daarin gesteund door
VU-senator Blanpain, viel blijkbaar niet m dovemansoren en
maakte de overheid duidelijk dat
het toch om een ernstig projekt
ging.

Erasmusprogramma
Het Erasmusprogramma werd
op 15 juni 1987 door de Europese raad ingericht om studenten uit het hoger onderwijs
van EG-landen met steun van
de Gemeenschap in een ander EG-land te laten studeren.

Waar komen Vlaamse
Erasmus-sltidenleit
vandaan?
Uit de Vlaamse universiteiten
U(A:
VüS:
UFSIA:

t39 stutfenten
33 studsfiten
30 studenten

Alleen
toenmalig
minister
Coens vond dat het wel allemaal
niet zo'n vaart zou lopen en dat
hij dat gauw met enkele richtlijnen kon regelen.
Ons Europarlementslid had in
maart gesteld dat een wijziging
van de wet op de akademische
graden noodzakelijk was, gelijktijdig diende senator Blanpain
een voorstel tot wijziging van de
wet in.
De wet van 1 augustus 1988
(art. 19) regelde het probleem
voor de universiteitsstudenten.
Hierbij werd een artikel (16bis)
ingevoerd in de gekoördineerde
wetten op het toekennen van de
akademische graden en het programma van de universitaire eksamens.
Anderzijds volstond het om via
een Koninklijk Besluit (goedgekeurd op 15 aug. 1988) de situatie van de studenten van het
Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit (HOBU) te regelen. Zij
die in het kader van het Erasmusprogramma kursussen volgen in
het buitenland werden via dit KB
gelijkgesteld met studenten die in
België les volgen.
Tenslotte regelen twee besluiten van de Vlaamse Eksekutieve
(13 april 1988) de oprichting van
een koördinerend Vlaams Erasmuskomitee. Dit komitee is samengestel uit vertegenwoordigers van de universitaire instellingen en de instellingen van het
HOBU. Voor het universitair onderwijs en het HOBU worden telkens 8 effektieve leden en 8
plaatsvervangers aangeduid, bij
wie nog telkens twee vertegenwoordigers van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en
van het ministerie van Onderwijs
gevoegd worden. Dit komitee
treedt op als een adviesorgaan
voor de bevoegde gemeenschapsminister en houdt zich bezig met de koördinatie van de
aanvragen en het beheer van de
door de EG toegekende gelden.

§ studenten
& «tudentter»

60/40 verhouding

ütt het HOBU:
Provirsciaai Han<i©la* en Taaiinstituut Geni:
16 studenten
Economische Hogesctiooi Ltrtiburg:
16 studenten
Hoger Technisch instituut H. Hart Heverlee:
S studenten
fïijicslnstityül Vertalers m Tofken Brussel:
4 studenten
ïMatlonaal Hoger fnslituut voor Bouwkunst en stedebouw:
4 stJudenten
Hoger Technisch instituut Aedes Paramedic:
4 stydenlen
Katolieke industriële Hogeschoo! St, Kal.-Wawer:
O studenten (vooriopig)
Totaal HUeO: 49 studenten
Algemeen totaaf Vlaamse instellingen: 265 studenten
Vü-Europarlementsltd Vandemeuiebroucke Kwam hierbi}
tot een aantal itonklusies.
Hij stelde, uitgaande van
Ijovenstaande cijfers, vast dat
het leeuwenaandeel van de
Erasrntis*studenten afkomstig
is «ft de universiteiten, 216
studenten tegen 49 uit hel
HO0U.
Anderzijds blijkt ook dat de
KUL met 130 beurzen van de
265 gaat lopen of meer dan de
helft van het totaal aantal
Vlaamse beurzen. De Klit.
bli|kt dus het |>est te presteren
van de volledige universitaire
instellingen; maar bij narekenen op Basis van de omvang

van de studentenbevoikmg
doet de UIA het beter.
Het rekenen naar het aantal
beurzen iiet Vandemeulebroucke meteen ook toe de budgetten te bepalen r 189 645
Ecu voor de universiteiten en
41,690 voor het HOBU, wat
voor de studentemotjilisatie
een totaal van 231.335 Beu
geeft.
Het valt volgens het Europarlenjentslid ooJi; op dat een
aantal instellingen minder of
hetemaai niet aan bod komt,
8j| navraag bleelc dit vooral te
zifn doordat deze met minder
zorg de aanvraagprocedure
votgden of administratieve
fouten maakten.

Geholpen door het Erasmuskomitee probeerde Vandemeulebroucke een duidelijk zicht te krijgen op de Vlaamse deelname
aan het Erasmusprogramma.
Een zaak is vooraf reeds bijzonder duidelijk: in het algemeen
hebben de Vlaamse instellingen
zich degelijk ingespannen om
aan het programma deel te nemen.
Volgens de toegepaste regels
van de EG werd aan België voor
1988-89 een budget van 3,02 %
van het totale EG-budget voor
Erasmus toegekend. Dit betekent
een bedrag van 392.000 Ecu.
Meteen rees het probleem van de
verdeling van de kredieten over
de Gemeenschappen.
Ondanks protest van de toenmalige Franstalige onderwijsminister werd als verdeelsleutel de
norm gebruikt die door de EGkommissie aangewend werd voor
de verdeling onder de lidstaten.
De betreffende verdeelsleutels
waren: 1/2 op basis van het %
van de 18-25jarigen en 1/2 op
basis van het % van het aantal
studenten hoger onderwijs.
Zo kwam men tot voor Vlaanderen gunstige (maar eigenlijk
normale) cijfers die ongeveer een
60/40 verhouding inhouden. Voor

Waar studeren Vlaamse
Erasmus-studenten ?
Uil gegevens door het Erasmuskomitee en de diverse onderwtjsinstelfingen vers'rel??, komt volgend beeid van de bestemming die de studenten met een Erasmusbeurs verkozen:
112
47
34
32
21
6
6
3
3
1

naar
naar
naar
naar
naar
r>aar
naar
naar
naar
naar

Nederlana
Fra.tknjk
het Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Spanje
Italfè
ierfand
Portugai
Denemarken
Gnekentland.

112 van de 265 ijeurzen
werden toegekend aan studenten die tn Nederland gaan
studeren, ztj blijven dus binnen tiet etgen taaigebied. Bil
verder ontleden stelt men vast
dat 85 % van de studenten
(225> naar esn van onze onmiddeHijke buudafHien trekt.
De taal zal hier wel voor een
stuk verantwoordelijk zij:n.

Vlaanderen bracht dit een budget
met zich van 231.335 Ecu of ruim
10 miljoen Bfr.

Aantal beurzen
In totaal werden 265 aanvragen voor beurzen goedgekeurd.
Gemiddeld betreffen deze een
bedrag van 876,5 Ecu of 37.690
Bfr. voor reis- en leefkosten en dit
voor een gemiddeld buitenlands
verblijf van 4 tot 6 maanden. Dit
betekent volgens het Vlaamse
Erasmuskomitee een gemiddeld
maandbedrag van 190 Ecu of
8.710 Bfr.
In verhouding tot het eerste
jaar van het Erasmusprogramma
liggen de cijfers van de deelname
veel hoger en ze zullen in de
toekomst wellicht nog verder stijgen. Het probleem van het Erasmusprogramma zal dus meer en
meer de financiering worden. In
feite richt dit programma zich zowat tot zes miljoen studenten van
het hoger onderwijs in de twaalf
lidstaten, waarvan er naar raming
slechts ongeveer 20.000 gedurende de eerste drie jaren van het
programma zullen In aanmerking
komen voor een beurs.

We moeten daarenboven
vastsieilen, zegt Vandemeulebroucke, dat vrij weinig studenten utl andere isnden
Vtmndereo ais Mstermmgs*
mnikm^ti,
Juiste cljiers kon
hij nog niet Iserekerïen maar
de «Itzwerming van Vlaamse
studenten naar andere löndsn
staat in elke geval procentueel
In w^verfiouding tot het aantal studenten dat Vlaanderen
als bestemming kiest.

Positieve balans
Volgens Vandemeulebroucke
heeft Vlaanderen vrij goed ingespeeld op de mogelijkheden die
door het Erasmusprogramma geboden werden. Uit allerlei getuigenissen blijkt echter een tendens te bestaan en alleen de
knapsten aan te duiden, vooral
omdat er geen ,,tweede zit" voorzien is...
Bovendien vindt Vandemeulebroucke de deelname van de studenten uit het HOBU veel te bescheiden en zou hier wellicht een
meer aangepaste begeleiding
vereist zijn.
Tenslotte is hij ervan overtuigd
dat er een ernstige evaluatie
moet gemaakt worden na elk verblijf in het buitenland. Deze kennis zou van groot nut kunnen zijn
voor diegenen die tijdens de volgende jaren aan het programma
willen deelnemen.
Een positieve balans, meent
Vandemeulebroucke, tiet Vlaams
Erasmuskomitee levert degelijk
wferk!
Gilbert Vanoverschelde
* 1 Ecu = 43,5 Bfr.
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Vlaanderen krijgt...

Sascha, David, Cécile...

Een Europese les
vanwege Baskenland
Vanaf 1 januari 1989 zullen de Europese Raad van
Staats- en Regeringsleiders, de Raad van Ministers
van de Europese Gemeenschap en de Europese
Politieke Samenwerking voor het eerst sedert Spanle lid werd van de 12, door de regering in Madrid
worden voorgezeten.
PANJE, met zijn ambitie op
tot het nijvere peleton der
industriële lokomotieven
m de Gemeenschap te gaan behoren, bereidt zich op dit ogenblik administratief, ekonomisch
en politiek voor op deze prestigieuze taak

S

Eigen ambassade
Diplomatiek zal de Madrileense regering de zaal wel aankunnen, ze heeft er bovendien het
personeel voor en de ekonomische schok die het land voelde
sedert zijn toetreding is tot nu toe
althans bijzonder weldoend geweest De ekonomische aktiviteit

IS bijzonder hoopgevend en de
wereldtentoonstelling van 1992
te Barcelona (Katalonie) zal daarvan, als alles goed gaat, wel een
mooie illustratie zijn
Spanje heeft echter met alleen
me deze internationale dimensie
af te rekenen er is ook het Baskenland' Welnu, de Basken hebben zich voorgenomen om, eveneens met het oog op het Spaanse
voorzitterschap in 1993, om noch
mm noch meer een eigen ,,ambassade" te openen bij de Europese Gemeenschap te Brussel
ZIJ zijn Vlaanderen — met deze
ambitie — dus een heel eind
vooruit

^.FRANKRIJK

.Balearen (Cat.)

Het Baskenland heeft sedert
1985 een prive bureau dat tot
aoel heeft de Baskische belangen in de Gemeenschap te verdedigen Ook Katalonie, de Kanarische eilanden en Valencia
hebben hun zending te Brussel
Welnu, in mei jl besliste de Baskische regering een officieel sta
tuut te geven aan haar vertegenwoordiging, stellend dat de Madrileense regering vooreen reeks
zaken geen centrale bevoegdheid meer heeft

Een voornaam
is een
voorteken
Sascha, David, Cécile, Céline, Cortne, Gary,
Stephan, Gaétan, Anthony, we willen ze u niet
allemaal opsommen, de voornamen van de
kinderen dte tijdens de maand oktober in Eupen
geboren werden. Op de 26 waren er 24 van dat
slag. Geen enkele gewone, laat staan uitgesproken, Duitse naam komt er nog aan te pas.

,,Gesuspendeerd"
Tegen deze beslissing is de
centrale regering gaan protesteren bij het Grondwettelijk Hof dat
de Baskische stelling voor zes
maand heeft ,,gesuspendeerd",
d w z net genoeg om de periode
van het Spaans voorzitterschap
te overbruggen
De Basken hebben daarop op
hun beurt gereageerd en rekening houdend met het belang der
behandelde dossiers, hebben zij
hun volkenrechtelijke ambitie (tijdelijk'?) ingetoomd en hun vertegenwoordiging snel een Baskisch publiek statuut gegeven,
afhangend van het Kabinet van
de Betrekkingen met de Europese Gemeenschappen Toen de
direkteur van deze Baskische
vertegenwoordiging, Alejandro
Otaegiu, hier te Brussel een speciale verblijfsvergunning vroeg,
werden enkele demarches uitgevoerd tijdens dewelke de Spaanse regering het verstaan dat zij
geen .ambassades" van haar
autonome gebieden bij de EG
kon toelaten Zoals Vlaanderen
zal Euskadi dus nog even op zijn
international ontvoogding moeten wachten

IT is des te opvallender
wanneer men de voornamen van de pasgeborenen met die der pas gestorven vergelijkt. Oaar is het
al Franz Marta, Barbara, Pe*
ter Ad el he td, Johanna en
Fnedrtch wat de kJok slaat,
Mane, Josephthö en Herjn zijn
er de uitzonderingen De
meesten kregen hun voornaam 60 a 80 jaren geleden
m a w toen Eupen nog niet
onder ,,Belgisch e" invloed
stond

D

Teken?
Is dit al dan met een teken
aan de wand van die , best
beschermde van atle Europese minderheden '^
in dit blad hadden we op 23
maart j 1 al betoogd dat voornamen een aanwijzing zijn
voor de kutturele gezondheid
van een volk Dat was naar
aanleiding van een eksamen
Het sloeg op jonge mensen m
de leeftijd waann zij kinderen
krijgen Wij merkten toen op
dat velen onder hen al Franse
en natuurtijk Engelse voorna-

men dragen Die hadden ze
dus gekregen m de zestiger
jaren

Voordelig
Uit de namert die ze op hun
beurt aan de jongste generatie geven, maKen wy op dat de
verfransing der geesten m
Durts-Belgte verder gaat
SlijKbaar ts het psychologische klimaat er niet gunstig
voor het geven van Duitse
voornamen Men doet daar
kennelijk zijn best om zich aan
de Belgische samenleving
(lees aan de provtncie Luik
aan het Waalse Gewest) aan
te passen
Aan die vervelende Duitse
familienamen ts voorlopig
niets te veranderen Daarom
zorgden de ouders er voor dat
hun kinderen tenminste in de
omgang zo wetnrg mogelijk
taten blijken tot welk voik zij
behoren Het kan hun maatschappelijke opgang alleen
maar ten goede komen
(KJ)

Hans De Belder, senator

De uitgevers zeggen dat dankzij een fusie een overname door
de Britse mediatycoons Murdoch
of Maxwell zo goed als onmogelijk wordt, maar mediaspecialisten zijn van mening dat het nieuwe bedrijf door de grotere schaal
interessant is geworden voor een
van beide krantenverzamelaars
uit het Verenigd Koninkrijk

Veel opschudding door nieuw monsterverbond

Hoe onafhankelijk
is de Nederlandse pers?
AMSTERDAM — De vooral in Nederland zelf veel
geroemde onafhankelijkheid van de Nederlandse
pers staat ernstig op de tocht. Deze konklusie
trokken vele joernalisten nadat de direkties van de
Nederlandse Dagblad Unie te Rotterdam en de
Perscombinatie te Amsterdam hun voornemen tot
fusie bekend maakten.
ET samengaan van deze
beide uitgeverijen betekent dat maar liefst zes
van de zeven landelijke kranten
in Nederland onder één en dezelfde direktie gaan opereren

H

Monsterverbond
,,Met behoud van volledige redaktionele
onafhankelijkheid",
voegde diezelfde direktie er

haastig aan toe, maar de Nederlandse joernalistiek huiverde
Het gaat om de Rotterdamse
kranten Algemeen Dagblad, NRC
Handelsblad en Het Vrije Volk
(NDU) en om de Amsterdamse
kranten Parool, Trouw en Volkskrant {Perscombmatte) Vooral de
sociaaldemokratische Volkskrant
en het meer liberale NRG Handelsblad voeren momenteel een
hevig gevecht om de gunst van
de beter opgeleide lezer Beide
kemphanen onder één direktie
brengen zou de bereidheden in
deze kranten te investeren wel
eens belangrijk doen afnemen,
zo vrezen de redakties Nog meer
zorgen hebben de redakties van
Trouw en vooral het Parool, twee
verlieslijdende kranten die ondersteund worden door het Bedrijfsfonds voor de Pers.

Te veel eer?
Joernalisten (NVJ) al haar nood
heeft geklaagd bij de Tweede
Kamer over het nieuwe ,,monsterverbond".
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Saoedi Arable geeft onverwachts verzet op

Opec bereikt akkoord
produktiebeperking,
olieprijzen stijgen
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Kultuurminister EIco Brinkman
wil daar bij de vorming van ,,een
20 rijk concern" meteen mee ophouden, wat op langere termijn
het voortbestaan van de beide
dagbladen in gevaar kan brengen Geen wonder dus dat ook de
Nederlandse Vereniging van

Nederland kent nu nog maar
éen landelijk dagblad met een
eigen bedrijf, en dat is de Amsterdamse Telegraaf En dat is voor
deze populistische krant met veel
misdaad- en societynieuws in
haar kolommen eigenlijk wat te
veel eer.
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geschikte zones wordt een kompromis voorgesteld tussen landbouwproduktie en natuurbelangen. Het is hierbij de bedoeling
het agrarische kultuurlandschap
te behouden en zelfs verder uit te
bouwen. Bij voorkeur sluiten
deze gebieden aan op reeds bestaande en ekologisch belangrijke entiteiten. Het verlies aan inkomen wordt hier gekoppeld aan
een subsidiëring voor natuurontwikkelingsaktiviteiten en het onderhoud van kleinschalige landschapselementen en vegetief belangrijke percelen (bv. maaibeheer in hooilandgebieden).

Braaklegging in de landbouw:

Een gemiste kans
voor natuurbehoud!
Op 28 oktober j.l. werd de ,, regeling ter bevordering van het uit produl<tie nemen van bouwland ,,bij
Ministrieel Besluit bekrachtigd". Deze set-asideverordening is de Belgische invulling van de Europese richtlijnen terzake. Het betreft een nieuwe poging
om de Jaarlijkse groeiende landbouwoverschotten
binnen de perken te houden. Voor de natuurbehoudssektor werd hiermee een unieke kans geschapen deze braakleggingsprocedure te koppelen aan
natuurontwikkeling en/of supplementaire bescherming van ekologische belangrijke gebieden.
ET feit dat de Vlaamse
milieukoepel niet betrokken werd bij het tot stand
komen van het ontwerpbesluit
onderstreept dat de integratie
van natuur- en milieubelangen in
het landbouwbeleid nog steeds
een dode letter is.

Landbouwbeleid
in de knoei
De toekomst van de Europese
landbouw Is heden ten dage niet
bepaald rooskleurig te noemen.
Een gebrekkig evenwicht tussen
vraag en aanbod resulteert in een
strukturele overproduktie. Het
onvermogen om konkurrentieel
op te treden leidt hierbij tot budgettair onhoudbare toestanden
(o.a. stockage).
Voor de geïnteresseerde landbouwer ir het voortaan echter
mogelijk om 20 % van zijn bedrijfsoppervlakte uit roulatie (set-

U ET Is begrijpelijk dat buitenstaan" " ders de mening toegedaan zijn
dat een vereniging als COVOBIT
geen invloed kan hebben op besluitvormingen, die uitgaan van het Landbouwbeleid.
Dat het niet steeds een vechten is
tegen de bierkaai bewijst een schrijven van Ir. J. Carmeliet, direkteurgeneraal van het Bestuur van de
Ekonomische Diensten van het ministerie van Landbouw. Daarin zegt de
direkteur-generaal ,,lk wens u te danken voor de suggesties die u hebt
geformuleerd en die ons zeer nuttig
waren."
Onze lezers en lezeressen weten
dat wij destijds vrij scherp stelling
hebben genomen tegen het voornemen om, in het kader van bepaalde
EG-verplichtingen, de landbouwer te
verplichten een deel van zijn gronden
braak te laten liggen. Tevens stelden
wij maatregelen voor om, indien een
ander toch moest doorgaan, deze
gronden te doen betelen met al dan
niet alternatieve groenbemesters.
Wij vonden dit tevens een mooie
gelegenheid om de blo-teelt een reële
kans te geven. Het Is duidelijk dat wij
ook in die zin kontakt opgenomen
hebben met de betreffende Diensten
van het ministerie van Landbouw.

Deze vorm van beheersvergoeding wordt reeds toegepast in de
Europese Gemeenschap In de
zogenaamde
bergboerenregeling. Ook deze overeenkomst
wacht nog op een eigen (Vlaamse) invulling.

Naar meer
overleg...
Het moet duidelijk zijn dat in
Vlaanderen natuur en landschap
ruimtelijk en struktureel met mekaar verbonden zijn. In het streven naar integrtie bood de setaside-politiek een aantal reële
kansen tot struktureel overleg.
Het behoud van voldoende grote
natuurlijke of halfnatuurlijke entiteiten (beekvalleien, kleinschalig
kultuurlandschap) blijft primordiaal voor de natuurbehoudssektor. De verwezenlijking van deze
doelstelling kan echter niet zonder een ,,aangepast beheer" van
de aanliggende landbouwgronden. Duidelijk een gemiste kans
dus...

aside) te nemen. Het produktieverlies wordt gekompenseerd
door
overheidssubsidiëring.
Deze subsidie is direkt afhankelijk van de landbouwkundige
waarde van de betreffende bodems.

Éénzijdige
nabestemmingen
De boer is evenwel verplicht de
vastomschreven nabestemmingen uit te voeren. Er is hierbij de
keuze tussen jaarlijkse vruchtwisseling, extensieve beweiding of
bebossing. Een bijkomende mogelijkheid is het gebruik van deze
gronden voor niet-landbouwdoeleinden. Het is belangrijk te weten dat de boer verplicht is de setaside gronden landbouwkundig
in goede staat te behouden met
het oog op een eventueel hergebruik ervan, m.a.w. ééns land-

Kort houden
U E T is duidelijk dat wij niet zinnen
• • zijn de betreffende 29 bladzijden tekst uit het Staatsblad (zelfs niet
in afleveringen!) hier globaal over te
nemen.
Toch graag enkele markante gegevens uit dit Ministrieel Besluit:
— De vergoedingen aan de landbouwer voor het braak laten van een
gedeelte van hun gronden, bedraagt
20.000 fr. per jaar en per hektare voor
de Leemstreek, de Zandleemstreek
en de Polders.
— Deze vergoeding bedraagt
slechts 14.000 fr. voor de Zandstreek,
de Kempen en bepaalde minder goede gronden m Wallonië.
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Ligt deze landbouwgrond weldra braak ?
bouwgrond
grond.

altijd landbouw-

Door deze vorm van landbouwprotektionisme zijn de natuur- en
milieubelangen niet gediend en
blijft de natuurontwikkelingswaarde van de nabestemmingsalternatieven minimaal. Op deze
manier wordt bebossing vertaald
in een éénzijdige beplantig met
slechts keuze uit drie snelgroeiende boomsoorten. Dergelijke
bossen bezitten weinig ekologische waarde. Het is duidelijk dat
met deze gang van zaken zowel
de Belgische Bosbouwmaatschappij als het Sindikaat van
Boseigenaars en -Producenten
niet akkoord kunnen gaan. Voor
hen is het wachten op het nieuwe
Bosdekreet.

— Voor de nog minder vruchtbare
gronden in bepaalde weidestreken in
Luxemburg en weide- en bouwgronden van veel mindere kwaliteit in de
Ardennen, worden deze bedragen
resp. herleid tot 11.000 fr. en In bepaalde gevallen zelfs tot 8.000 fr.
Zelfs niet-landbouwers zullen deze
bedragen vrij miniem vinden wanneer
men b.v. weet dat de netto winst van
heel wat teelten, zelfs van mals, heel
wat hoger liggen per ha. dan zelfs de
hoogste van voornoemde bedragen.
Wél zullen de resterende gronden
allicht nog intensiever beteeld worden, wat eigenlijk niet de bedoeling is
van deze productiebeperkende maatregelen.
Anderzijds, mede door onze suggesties aan het betrokken ministerie,
mogen inderdaad op deze gronden
groenbemesters geteeld worden, iets
wat natuurlijk de waarde én de vruchtbaarheid van deze gronden fel zal
verhogen.

Groenbemesters
en iierbiciden
U E T deed ons echt genoegen om
• " op de lijst van de aan te raden
groenbemesters, naast grassen en

Bimodaai
landbouwmodel
Het huidige landbouwbeleid is
moeilijk verzoenbaar met landschaps- en natuurbeheer. De direkte invloeden gaan van vermesting en verzuring tot ontwatering en versnippering van ekologische belangrijke gebieden.
Vanuit
natuurbehoudskringen
wordt dan ook sterk aangedrongen op een gekoördineerde aanpak van het landbouw- en milieubeleid.
In het Bimodaai model (Bond
Beter Leefmilieu) wordt de intensieve landbouw zoveel mogelijk
gekoncentreerd in de hoogproduktieve landbouwgronden. In de
voor landbouwdoeleinden minder

klavers, ook nog enkele goed bekende alternatieve gewassen als afrikaantjes, esparcette, facelia, mostaard, lupienen, seradelle, voedermalva en wikken te vinden.

Het probleem landbouw-natuur
vraagt dan ook dringend naar
een oplossing op beleidsniveau.
Men kan deze problematiek niet
langer voor zich uit blijven schuiven. De problemen zullen zich
telkens opnieuw stellen, te beginnen bij de invulling van de uitvoeringsbesluiten betreffende de
aanduiding van de 23 beschermingsgebieden voor vogels...
In de optiek van integratie is de
bewustwording van de betrokken
ministers dan ook noodzakelijk
om te komen tot werkzame overlegstrukturen en een beleidsvisie
op lange termijn. Het inpassen
van de leefmilieuproblematiek in
de andere sektoren mag niet beperkt blijven tot enkele voorzichtige zinnetjes in het regeerakkoord.
P.H.

BioTuinkalender

Waarom de veldboon en de zonneOe uitgave van 1989 van de
bloem, die twee prima onkruidonder- meest praktische en goedkoopste
drukkende gewassen, op de lijst onttuinkaiender zjt dü jaar m een
breken, is ons niet duidelijk. Tenslotte
ruimer, ffeunger kJeedje
maken deze gewassen het gebruik
Ongeacht ol men al dan r«ét
van herbiciden totaal overbodig...
biologisch wenst te telen, Is deze
kalender de het-jaar-door-leidraad
Want inderdaad, minder fraai zijn
om doeimatig en vooral op de
de lijsten met voor betreffende teelten
juiste tijd de diverse tumgewastoegelaten herbiciden, waarbij zelfs
sen te zaaien, te ptanten, te vergeen moeite gedaan werd om de
spenen, te snoeten en noem maar
meest gevaarlijke te weren!
op.
Evenmin vinden wij ergens iets teHoewel geen enkel aspekt verrug van ons voorstel om van de gelegeten werd, js er toch weerom
genheid gebruik te maken op de bloruimte gemaakt voor ekstra-inforteelt bij in te schakelen. Men weet
matie Dit jaar wordt de klemtoon
daar toch dat, vooral bij graangewasvooral gelegd op maandgebor»sen en aardappelen, de opbrengsten
den teeltechnleken zoöis zaaien
in de bio-teelt beduidend lager liggen
onder warm en koud glas en in
dan in de gangbare landbouw en
buitenteeJt, iate nachtvorst, gietenslotte is een en ander toch produk- ten, gewasbescherming, het matiebeperkend bedoeld...
ken van kompost en het snoeten
en planten van fruitgewassen
Toch schenkt het ons tenslotte toch
een zekere voldoening dat met de
Deze bijzonder handige kalensediderata van COVOBIT tot op zekeder wordt franco thuisgezonden
re hoogte rekening werd gehouden.
na storting van slechts 70 Sr. op
rekening nr, 230-0006739-36 van
In die positieve zin willen wij dan
Bik Dedapper, Rozendaal 78 te
ook verder denken en handelen.
2440 Geel.
Rik Dedapper
1 DECEMBER 1988
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Married with children, komische
reeks
D Ned. 2 - 23.05
China Beach, dramaserie
D Ned3 - 20.29
Ademloos, TV-film

Van dag
tot dag

Donderdag 8 dec.

Zaterdag 3 dec.
D BRT 1 - 15.00
Taiwan, land of smiling faces, dok.
D BRT 1 - 16.00
Amanda, film
D BRT 1 - 18.10
Bassie en Adriaan, kinderserie
D BRT 1 - 18.20
Rondomons, jeugdmagazine
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch magazine
D BRT 1 - 20.15
Buren, soapserie
D BRT 1 - 20.40
Napoleon en Josephine, mini-serie
D BRT 1 - 22.10
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 22.50
De boot naar Spanje, TV-film
D BRT 1 - 23.40
Poolshoogte, astronomische rubriek
D BRT2 - 20.10
Acrogym uit Antwerpen, reportage
D Ned. 1 - 15.25
Prettig geregeld, komische reeks
D Ned. 1 - 15.50
De familie Knots, serie
D Ned. 1 - 16.18
KIssy Fur, tekenfilmseriie
D Ned. 1 - 16.42
Dit is Disney, tekenfilmmagazine
D Ned. 1 - 19.19
Prettig geregeld, komische reeks
D Ned. 2 - 21.45
Beauty & The beast, misdaadserie
D Ned. 2 - 0.10
Vpro-kinema: The Big Easy, film

Zondag 4 dec.

\-

D BRT 1 - 9.20
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie
D BRT 1 - 9.35
My Little Pony, tekenfilmserie
D BRT1 - 11.00
De zevende dag, praatcafé met konfrontatie
D BRT 1 - 12.45
Sunday Proms, Night of the Proms
D BRT 1 - 14.00
Huizen kijken, over bouwen, verbouwen en wonen
D BRT 1 - 14.45
De vijf, jeugdfilm
D BRT 1 - 16.10
Sinterklaas is jarig, feestelijk programma
D BRT 1 - 17.05
De man van UNCLE, serie
D BRT 1 - 18.20
Leven... en laten leven, milieuprogramma
D BRT 1 - 20.50
Het achterhuls, TV-flIm
D BRT 1 - 22.25
Steek-er-wat-van-op-show, praatprogramma
D BRT2 - 20.05
Diamond Awards 1988, reportage
D Ned. 1 - 15.31
Merijntje Gijzens jeugd, serie
D Ned. 1 - 18.01
Vara's kindermenu, tekenfilms
D Ned. 1 - 19.07
Flying Doctors, serie
D Ned. 1 - 22.21
Moord per computer, mini-serie
D Ned. 2 - 9.20
Broertjes, jeugdserie
D Ned. 2 - 20.10
Van Kooten & De Bies keek op de
week, satirisch programma
D Ned. 2 - 20.52
Spitting Image, satirische poppenfilmserie
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Dustin Hoffman wordt als vrouwelijke aktrice verliefd op zijn tegenspeelster Jessica Lange in „Tootsie". Maandag 5 dec. op Nederland
2, om 20U.29.

Maandag 5 dec.
D BRT 1 - 18.10
Jong Tenuto, jong muzikaal talent
D BRT 1 - 18.35
Willem Teil, avonturenserie
D BRT 1 - 19.00
Knittikklaas, Sinterklaasstemming
met Bart Peeters
D BRT 1 - 19.05
Korte film
D BRT 1 - 19.15
Made in Belgium, modemagazine
D BRT 1 - 20.15
Buren, soapserie
D BRT 1 - 20.40
Fanklub, nieuw talent
D BRT 1 - 20.45
De Oktopus, misdaadserie
D BRT 1 - 21.45
Labyrint, dok. over de laatste 7 maanden van Anne Frank
D BRT 1 - 23.15
Horizon, wetenschappelijk magazine
D BRT2 - 18.50
Zonen en dochters, soapserie
D BRT2 - 19.15
Sinja Mosa, serie
D BRT2 - 20.15
Extra Time, sportmagazine
D Ned. 1 - 15.30
Neighbours, soapserie
D Ned. 1 - 17.46
Anna, serie
D Ned. 1 - 18.40
Tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 19.20
Volmaakte vreemden, komische
reeks
D Ned. 1 - 19.45
Mijn dochter en Ik, komische reeks
D Ned. 1 - 23.10
Een uur Simenon, serie
D Ned. 2 - 18.30
Foofur, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 19.00
Wordt vervolgd, tekenfilmprogramma
D Ned. 2 - 20.29
Tootsie, film
D Ned. 2 - 23.15
Night Court, komische reeks

Dinsdag 6 dec.
D BRT 1 - 18.10
Prikballon, kleutemiagazine
D BRT 1 - 18.25
Moon Jumper, jeugdserie
D BRT 1 - 20.15
Buren, soapserie
D BRT 1 - 20.40
Fanklub, nieuw talent
D BRT 1 - 20.45
Wij en de andere dieren, dok. serie
D BRT1 - 21.15
Oogappel, magazine voor ouders
D BRT1 - 21.50
Bart Peeters en de Radio's live op de
televisie
D BRT2 - 18.50
Zonen en dochters, soapserie
D BRT2 - 19.15

Sinja Mosa, serie
D BRT2 - 20.15
Argus, praatprogramma
D BRT2 - 22.00
Streekspeciallteiten: Een zaak voor
de middenstand, streekgastronomie
D Ned. 1 - 15.30
James Herriot, serie
D Ned. 1 - 18.11
Ducktales, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 18.33
Alex, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 18.42
Kleine Isar, getekenoe serie
D Ned. 1 - 19.54
De Cosby Show, komische reeks
D Ned. 1 - 20.20
A different world, komische reeks
D Ned. 1 - 20.53
Murder she wrote, misdaadserie
D Ned. 2 - 17.25
De avonturier, serie
D Ned. 2 - 17.50
Popformule, live acts
D Ned. 2 - 18.50
Animal Crackers, komische reeks
D Ned. 2 - 20.29
Derrick, misdaadserie

Woensdag 7 dec.
D BRT 1 - 16.00
Candy Candy, tekenfilmserie
D BRT 1 - 16.20
Foofur, tekenfilmserie
D BRT 1 - 16.45
Nachtzeilers, slotaflevering jeugdserie
D BRT 1 - 18.10
Meriina, kinderserie
D BRT 1 - 18.35
Kilimanjaro, nieuws voor jongeren
D BRT 1 - 20.15
I.Q., kwis
D BRT 1 - 20.45
Een zaak voor twee, misdaadserie
D BRT1 - 21.45
Krokant, kullnair magazine
D BRT2 - 18.50
Zonen en dochters, soapserie
D BRT2 - 19.15
Sinja Mosa, serie
D BRT2 - 20.15
Joe Kidd, film
D Ned. 1 - 16.25
Lassie, jeugdserie
D Ned. 1 - 18.30
Jody en het hertejong, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19.55
De Campbells, familieserie
D Ned. 2 - 16.00
Seabert, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 16.35
My Little Pony, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 16.55
Dort kommen die clowns, jeugdserie
D Ned. 2 - 17.20
Starcom, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 17.45
Call to Glory, avonturenserie
D Ned. 2 - 19.00
Countdown, eigentijdse muziek
D Ned. 2 - 20.29

D BRT 1 - 18.10
Kung Fu, serie
D BRT 1 - 20.15
Hoger-Lager, spelprogramma
D BRT 1 - 21.00
Panorama, aktualiteitenmagazine
D BRT 1 - 21.55
Medisch Centrum West, dramaserie
D BRT2 - 18.50
Zonen en dochters, soapserie
D BRT2 - 19.15
Sinja Mosa, serie
D BRT2 - 20.20
Een maand op het platteland, film
D Ned. 1 - 16.01
Neighbours, soapserie
D Ned. 1 - 16.24
Zeg 'ns aaa, komische reeks
D Ned. 1 - 18.02
Vara's kindermenu, tekenfilms
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 - 17.45
Airwolf, avonturenserie
D Ned. 2 - 18.30
The Real Ghostbusters, tekenfilmserie
n Ned. 2 - 19.00
David, de kabouter, tekenfilmserie
n Ned. 2 - 20.29
The Dirtwater Dynasty, serie
D Ned. 2 - 22.40
L.A. Law, advokatenserle

Vrijdag 9 dec.
D BRT1 - 18.25
Schoolslag, spelprogramma
D BRT 1 - 20.25
Buren, soapserie
• BRT 1 - 20.50
Fanklub, nieuw talent
D BRT 1 - 20.55
Wereldoorlog II: het verzet, dok.
n BRT 1 - 22.10
Het Europa van het Gulden Vlies, coproduktie over het Boergondisch
tijdperk
D BRT 2 - 19.00
Zonen en dochters, soapserie
D BRT2 - 20.25
Première, nieuwe films
D BRT2 - 20.55
Vaders en zonen, vierdelige serie
D BRT2 - 23.10
Fllmspot, achtergrondinfo bij filmaktualiteit
D Ned. 1 - 16.15
De appelgaard, familiekroniek
D Ned. 1 - 19.50
Volmaakte vreemden, komische
reeks
D Ned. 1 - 20.25
Napoleon en Josephine, miniserie
D Ned. 1 - 23.20
Moord op recept, TV-flIm
D Ned. 2 - 16.52
Tita Tovenaar, jeugdserie
D Ned. 2 - 17.17
Familie Oudenrijn, serie
D Ned. 2 - 18.07
T. en T., detektlveserie
D Ned. 2 - 20.29
André Van Duin, muziek, en sketches
D Ned. 2 - 21.40
Harry Belafoiüe Special, optreden
D Ned. 2 - 22.40
Courage, TV-film
D Ned. 3 - 20.29
Tweemaal Stravinsky, Pulcinella en
De Gescl«edenls van de soldaat, Ballet
D Ned. 3 - 22.09
100 Meesterwerken, serie korie films

Een film
per dag
Zaterdag 3 dec.
Carefree
Amerik. muzikale film uit 1938 met
Fred Astalre, Ginger Rogers en Jack
Carson. Steve Arden, een suksesvolle
jonge advokaat, begrijpt maar niet wat
zijn verloofde Amanda bezielt: al voor
de derde keer heeft zij hun relatie verbroken, zodat hun geplande huwelijk
steeds maar wordt uitgesteld. (BRT 1,
om 16u.)

Zondag 4 dec.
Arsène Lupin contra Arsène Lupin
Gentlemen-dief Arsène Lupin is
overleden en heeft bij wijze van erfenis zijn zoon de opdracht gegeven om
de kroonjuwelen van Poldavië te stelen. Hij blijkt echter ook nog een
bastaardzoon te hebben die net hetzelfde van plan is... Franse komische
film uit 1962 met o.a. Jean-Claude Brlaly en Jean-Pierre Cassel. (RTL-TVi,
om 17U.05)

l\/laandag 5 dec.
Tootsie
Amerik. komische film van Sydney
Pollack uit 1982 met o.a. Dustin Hoffman, Jessica Lange. Michael Dorsey,
een akteur die er maar niet in slaagt
een rol te bemachtigen besluit zich te
vermommen als aktrice Dorothy „Tootsie". (Ned. 2, om 20u.29)

Dinsdag 6 dec.
Etat de Siège
Franse film van Costa-Gavras uit
1972 met o.a. Yves Montand en Renato Salvatori. In het hoofdkwartier van
de politie van een Zuidamerlkaans land
heerst een ongewone drukte: er moet
gezocht worden naar Philip l^ichael
Santore, een Amerikaans staatsburger
en ambtenaar. (Télé 21, om 20u.)

Woensdag 7 dec.
Joe Kidd
Amerik. western uit 1972 met Cllnt
Eastwood, Robert Duvall en John
Saxon. De Meksikaanse arbeiders In
het grensgebied worden uitgebuit door
de rijke Amerikaanse landeigenaars.
Zij komen in opstand maar krijgen het
aan de stok met Joe Kidd, een man die
wegens dronkenschap In de gevangenis was opgesloten... (TV 2, om
20U.15)

Donderdag 8 dec.
A Month in the Country
Britse psychologische film van Pat
O'Connor ult 1987 met o.a. Colin Firth,
Kenneth Branagh. 1920 in Yorkshire:
Tom en Charies hebben de ooriog
overleefd maar houden er allebei vreselijke nachtmerries aan over. Zij trekken naar het dorpje Oxgodby om te
trachten daar hun verleden te „begraven"... (TV 2, om 20U.15)

Vrijdag 9 dec.
The Mean K^chine
Amerik. film uit 1974 met o.a. Burt
Reynolds, Eddie Albert en Ed Lauter.
Paul Crewe, een ex-profvoetballer, belandt na een banaal ongeval in de gevangenis. Hij wordt er de coach van
een ploeg bestaande uit gedetineerden. (BBC 1,om22u.30)
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De minister van Onderwijs trekt dus ten
strijde tegen de kwaal
van het spi/belen. Hij
heeft gelijk, maar er
doof van worden zoals
de minister volhoudt
raak je er niet van.
,^
Nu IS er spijbelen en
^ ^ ^ ^ ^ V *
spijbelen en daarom
^ ^ I ^ J
vraag ik enige klemen^ ^ J ^ ^ ^ '
tie bij de veroordeling
^^^B^^^
van
deze
buiten^ ^ ^ ^ k schoolse
aktiviteit.
^
^ ^ Men leert met alles op
^ ^ ^ ^ P school en vaak kan een
^ ^ ^ ^ uurtje haagschool biezonder leerrijk zijn...
Op een dag werd voor de ikweetniethoeveelstekeer de film- evergreen Marcelino, pan e vino gedraaid U weet wel
die brave zoetenge Italiaanse prent uit
de vijftiger jaren waarin een weesjongetje brood en wijn steelt voor een Kristus
aan zijn kruis. De film had een even
grijsgedraaide tegenhanger, met name
Peppino, het sukkelaartje met de ezel
waarnaar Gazet van Antwerpen jarenlang haar aktie voor door het lot misdeelde jongetjes heeft genoemd.
Zowat heel de klas trok met tegenzin
naar de in filmzaal verdonkerde gimnastiekklas. Ook ik reed er met trage pedaalslag heen.
Maar de weg tussen thuis en de school
lag geplaveid met stenen van verzoeking. Een van die plavuizen was de
gapende ingang van de plaatselijke filmzaal, op een sekwens van de schoolpoort.

Spijbelen...

fi/T zi£Ke

LAno

^/\/eien
Partikuliere drukkers of, met de meer gangbare
Engelse term ,,private presses", kenden reeds op
het einde van de 19de eeuw een grote opbloei. De
beweging kwam op gang als reaktie tegen de achteruitgang van de boekdrukkunst tijdens de industriële
revolutie. De private press-beweging werd een internationaal fenomeen waarbij Duitsland en Nederland
zich lieten inspireren door het Engelse voorbeeld. Bij
onze Noorderburen verwierven vooral ,,De Zilverdistel", de ,,Kunerapers" en de ,,Heuvelpers" grote
bekendheid.
OK in Vlaanderen bestond
in die tijd interesse voor
mooie typografie Henry
van de Velde en zijn omgeving
speelden hienn een belangrijke
rol, maar de Gentse kunstenaar
Julius de Praetere was de enige
die een partikuliere pers opnchtte Van oudsher heeft de Stadsbiblioteek de Vlaamse vertegenwoordigers van de beweging m
haar kollektie opgenomen Ze
zijn er ook bestendig te bezichtigen

O

Sedert de jaren zeventig zijn
een aantal mensen aktief die met
een aantal ambachtelijke drukkershuizen
,.andere"
boeken
maken ze willen de persoonlijkheid van de drukker en zijn visie
op vormgeving en literatuur tot
uiting brengen Sedert het verdwijnen van het lood en de hoogdrukprocedes uit de kommerciele
drukkerijen knjgt hun werk nog
een toegevoegde waarde zij behouden het zetten met losse letters, de techniek die eens het
aanschijn van de wereld grondig
veranderde

Antoon de Vijlder startte nog
maar pas met zijn Diamant Pers
en heeft de ambitie ook druktechnisch — hij is drukker van opleiding — een internationaal niveau
te bereiken
Theo Van Stichel drukt met een
kleine pers in de kelder van zijn
woning te Eisene (vandaar de
benaming Kelder-Uitgaven)
met
grote nauwgezetheid en m een
traag tempo zijn eigen gedichten
Sedert 1974 verschijnt gemiddeld een boek per jaar
Ronald Ergo is een kunstenaar
die vanuit zijn literaire belangstelling Nederlandse en wereldliteratuur drukt onder de benaming De
Prentenier
Net als Bosschaert
verlucht hij zijn boeken met eigen
houtsneden en etsen.

r/oop
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enkele prachtige negentiende
eeuwse persen sedert 1977 Nederlandse literatuur die hij met
eigen houtsneden of etsen illustreert
De dichter Tony
Rombouts
drukt, onder de benaming „Contramine" op zijn pers sedert zowat 15 jaar voornamelijk poëzie
HIJ heeft al een zestigtal publikaties op zijn aktief wat hem binnen
het vijftal tot een ,.veeldrukker"
maakt

Wat een jongeling als slreng te mijden
werd voorgehouden, want de duivel zou
er in hoogst eigen persoon zijn werk
doen, lag wijd open als een warme wenk
naar het Ri/k der Zinnen.
Of de toen geafficheerde films KT of
KNT waren weet ik met meer maar het
overschrijden van deze Rubicon leek
buiten alle verwachtingen probleemloos, zelfs sprookjesachtig.
Verwarrend beloftevol lonkte het donker waarin de fauteuils warm uitnodigden. Helemaal anders dan de lawaaierige kollegestoelen waar je elke dag mee
overhoop lag.
Enkele ,,grote namen bi] ons
Toen het witte doek m beweging
kwam werkte de betovering pas echt De
op een rijtje
ontwapenende glimlach van Connie
De Bruggeling Renaat BosFrancis gaf vertrouwen en het lichtzinnischaert drukt in zijn atelier op
ge gefluister van Dolores Hart bracht je
niet weinig in verwarnng En dit was nog
maar de voorfilm ..
De pauze rukte je uit een droom. Even
maar, want het licht ging met helemaal
aan en er werden zelfs ijSjes aangeboden door een breedlachende juffrouw.
Vervolgens kondigde de grote film
zich aan In de hoofdrol Sophia Loren,
nog wel. Je zakte wat dieper weg m de
rode pluche en de trein van betovering
vertrok opnieuw.
Je eerste grote film, La Tulipe Noir, in
Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsvakantie 1988
een echte cinema, dan nog wel.
wordt
in eksklusiviteit voor België de World Press
Met het gevoel van dat kunnen ze me
Photo '88 tentoongesteld in het Kultureel Centrum
toch niet meer afpakken fietste je naar
huis waar je deed alsof er mets aan de
Scharpoord te Knokke-Heist.
hand was.
Ruim 300 van 's werelds beste persfoto's verscheMaar na de zonde kwam de beproeving, want wat bleek'' Dat het lerarennen in 1987 worden er aan het publiek voorgesteld.
korps je doorhad en er met voor terugdiensde je diepste geheim publiekelijk te
gen de door hen gekonstateerde
OOR het derde achtereenontsluieren. En hoe'
verkiezingsfraude
volgende jaar is Anthony
In de les Frans inkasseerde je de
Suau prijswinnaar in de
eerste attaque.
De jaarlijkse
internationale
World Press Photo kompetitie gewedstrijd omvat negen verschil,, Omdat ik gisteren stiekem naar de
worden Na een tweede prijs in
film gegaan ben, kon ik met naar de
lende kategorieen die samen het
de kategorie Hard Nieuws 1985,
schoolfilm komen." Vertaal het maar,
gehele terrein van de fotojoernaen een tweede en derde prijs in
het schaamrood kleurde mijn kaken
listiek bestrijken (Hard Nieuws —
respektievelijk de kategorieen
In de les Latijn werd de marteling nog
sport — kuituur — goed nieuws
Reportage en Dagelijks Leven
eens over gedaan. En de hoop dat de
— reportage — dagelijks leven —
leraar Wiskunde zich enkel met de ek- 1986, verwierf hij dit jaar de prijs
natuur — wetenschap — kunst)
sakte wetenschap zou inlaten werd ras voor de World Press Photo van
In de tentoonstelling worden
de kop ingedrukt. Hij verwees je een
het jaar 1987
o a Hooliganisme, de strijd in El
lang klasuur naar het bord...
Salvador, opstand in Haiti, stuDe ontluistering werd pas echt in de
Anthony Suau werd in Peoria,
dentenbetogingen in Zuid Korea,
les Godsdienst waar de misstap profes- lllionois geboren Hij won reeds
ramp met de Herald, Nicaragua,
sioneel gegipst werd ten aanschouwe de Pulitzer prijs en werk sedert
Irangate, Mathhias Rust, aids.
van de hele klas die slechts één bekom1984 als vaste fotograaf voor
mernis had ,,En, was er iets te zien?"
Glasnost, in beeld gebracht Ook
Black Star in New York
sportprestaties (Rome '77, AmeEen kwarteeuw tussen de feiten en de
kampanje van de minister van Onderwijs
rica's Cup, Ben Johnson), kunst
De winnende foto is het beeld
heeft mij van de anekdote genezen maar van een wanhopige moeder die
en kuituur zijn via prachtige foto's
eén vraag blijft onbeantwoord. Wat
aanwezig in de tentoonstelling
zich huilend op het schild van een
heeft mij het meest geleerd: het schanonbewogen
politieman
werpt
De tentoonstelling
open zijn
delijke verzuimen van Marcelino, pan e
voor het stemlokaal van Kuro,
deuren op 16 december en blijft
vino of de zondige ontmoeting met La
even buiten Seoul in Zuid Korea
toegankelijk voor het publiek tot 8
Loren?
Haar zoon is gearresteerd tijdens januari, dagelijks van 10 tot 18
Doof ben ik er alleszins niet van geuur
worden!
• een studentendemonstratie te-
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Cobra, samengesteld uit de beginletters van Copenhagen, Brussel en Amsterdam, werd als tijdschrift opgericht in 1947 in Parijs. Daar ontmoetten
een aantal Deense, Belgische en Nederlandse kunstenaars elkaar. Zij vormden samen een nieuwe,
experimentele beweging in de plastische kunst. Een
beweging die zich afzette tegen het overheersende
surrealisme van de naoorlog.

L

EDEN van de groep waren
de Deen Asger Jorn, de
Nederlanders Karel Appel
en Pierre Alechinsky en de Brusselaar Christian
Dotremont
Ook dichters als Lucebert en
Hugo Claus waren verwant met
deze kunststroming
Als tijdschrift en als beweging bestond
Cobra officieel slechts tot in
1951 Maar ook daarna bleven de
verschillende kunstenaars van de
groep individueel produktief en
kenden ze elk een eigen evolutie
Zondag 18 december
as
brengt BRT 1 een dokumentaire
over deze beweging, een samenwerking van NOS, BRT, DR In
twee van de dne steden wordt
Cobra herdacht In het jongste
nummer van Muziek & Woord
schrijft producer Rik Sauwen
o m het volgende
,,Wie dezer dagen Amsterdam
bezoekt kan er Cobra herbeleven
in een tiental tentoonstellingen
De belangrijkste is de overzichtstentoonstelling in de Nieuwe Kerk
aan de Dam Cobra in een kerk'
Het lot kan ironisch toeslaan Wat
nu in een kerk met eerbied wordt
omringd werd negenendertig jaar
geleden in het Stedelijk Museum
op algemeen afkeuren onthaald
Ik denk dat de Nederlandse geschreven pers zich sindsdien
nooit meer aan een zo heftig
verbaal geweld heeft overgege-

ven Denemarken eert zijn Cobra-kunstenaars in musea die
rond hun werk werden opgetrokken De Br van Cobra heeft het
met nodig geacht nog eens een
tentoonstelling aan de jarige
kunststroming te wijden Buiten
een prive-initiatief waarin kunstenaars zoals Bervoets. Cornells.
Van Praet. Wyckaert en anderen
,,een saluut aan C o b r a " brengen
valt hier mets te vieren
Als verzachtende omstandigheid mag misschien gelden dat
Cobra in 1974 wel een tentoonstelling kreeg te Brussel, n a v
de vijfentwintigste verjaardag van
de beweging Als geslaagde Belgenmop vond ze plaats op de
zesentwintigste verjaardag, goed
en wel ondergebracht in het
Brusselse stadhuis Als aandenken werd een exotische katalogus uitgegeven Het exotisme lag
hem vooral in het onverstaanbare
Nederlands dat sterk verwant
leek met de oer-vorm van het
Zuid-Afrikaans en dat wellicht
ons er aan moest herinneren dat
vooral franstalige kunstenaars de
stuwende krachten achter de Br
van Cobra waren "
Wie in Brussel Qobra bestendig wil zien spoedt zich naar het
metrostation Anneessens, daa
kan men het grote muurgchilderij
van Dotremont en Alechinsky bekijken
1 DECEMBER 1988 '
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De Sint vergeten

Waar is Sinterklaas?
— Omdat Koen Stassijns dicht in beelden en Agnes van Ransbeeck
Beeldhouwt in gedichten stelt zij U in ,,'t Kapittel" (Priester Daensplein
2 in Aalst) bronzen beelden voor naar gedichten uit „Aanmaaktwijgen
van een vuur" onder het tema SKULPTURALE POËZIE. Tijdens de
vooropening van de ekspositie (vrijdag 2 december om 20 uur) leest
Koen Stassijns zijn gedichten voor.
De tentoonstelling is toegankelijk op 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17 en 18
december van 14 tot 19 uur en op afspraak.
— Op zaterdag 3 december organiseert de vzw Goevolk een
optreden ven PAUL RANS. Hij brengt Vlaamse muziek uit de
Middeleeuwen en de Renaissance, en met wat voor een stem! Het
optreden gaat door in het Nederlandstalig Rijkskultureel Centrum in
Koningslo (Vilvoorde), stipt om 20.30 uur.
— Tot 6 december is de fototentoonstelling KNIPOOG, LOUIS
HENDRICKX te bekijken in het Kultureel Centrum Heusden-Zolder
(Dekenstraat 40, 3540 Heusden-Zolder).
In deze serie foto's gaat Louis Hendrickx op zoek naar humor via de
fotografie.
— Grafisch werk van MARC GYSELS is vanaf vrijdag 9 december ie
bekijken in het Belfort te Aalst.
levenskan U op 9,10 en 11 december van 14 tot 19 uur een kijkje
gaan nemen in z'n atelier: Frans Luckxstraat 51, 1680 Sint-KwintensLennik.
— Op vrijdag 16 december om 20 uur heeft in het Provinciaa
Trefcentrum Baljuwhuis te Galmaarden (Kammeersweg 2, 1570 Gal
maarden) De Poëziehappening 5 UIT HET PAJOTTENLAND plaats
Wilfried De Boeck, Bert Decorte, Koen Stassijns, Maurits Var
Liedekerke en Ivo Van Strijtem lezen die avond voor uit eigen werk. Elj
de Vuyst van BRT 1 verzorgt de presentatie. Het Trio Moeyersoons
(dwarsfluit, hobo en klarinet) zorgt voor de muzikale omlijsting. De
inkom bedraagt 100 fr., aperitief inbegrepen.
— Tot 17december \oop\ir\ het Kultureel Centrum ,,DeZeyp",Zeypstraat 47 in 1080 Ganshoren een tentoonstelling met schilderwerk van
BOB DE GROOF.
In de jaren '60 zou men Bob De Groof (°1959) een ,,angry young
man" hebben genoemd. Op een aangrijpende agressieve manier
reageert hij tegen geweld, de nutteloosheid ervan, tegen politieke en
sociale wantoestanden waarmee hij in het dagelijkse leven of langs de
media in botsing komt.

Lynn Chadwicl< in
,,Kunstforum"

— In galerij ,,Kunstforum" te
Schelderode (Merelbeke) wordt
tot en met 15 januari een tentoonstelling gehouden met beeldhouwwerk LYNN CHADWICK.
Sedert hij in 1956 op de Biënnale
van Venetië de Grote Prijs voor
Beeldhouwkunst won neemt hij
een vooraanstaande plaats in de
Engelse beeldhouwkunst in en is
zijn naam, internationaal, een begrip-

Een belangrijk thema in dit
boekje is zeker de rage van het
komputerspeelgoed.
Onrechtstreeks wordt het afgeschilderd
als individueel, zenuwslopend
voor de ouders en kompetitief.
Men prijst het sociale speelgoed
(ballen,
poppen,
blokkendozen...). Na het uitschakelen van
het komputergeweld krijgt dit
weer de bovenhand.
Het verhaal is in één doorlopend stuk geschreven. Op elke
pagina staat een tekening van
Ingrid Bévort. De illustraties zijn
verhelderend voor het verhaal en
bovendien grappig. Door een
groot lettertype, een vrij eenvou-

na Davis) die zomaar dood gaan, op
de eerste dag van hun vakantie. Als je
nu dacht dat alles anders werd!?
Neen! Na de dood hebben ze alleen
te maken met de meer extreme situatie dan die zich in het werkelijke leven
zou hebben voorgedaan. De film huldigt dan ook de stelling dat wanneer
je sterft, niet meteen al je problemen
opgelost zijn.

Helemaal niet leuk en zelfs gênant.

— Wanneer U laatst nog leuke foto's hebt gemaakt kan U
deelnemen aan de HUMORFOTOWEDSTRIJD die te Knokke-Heist nu
al voor de tiende maal wordt georganiseerd. Alle fotografen, zowel
amateurs als beroeps, kunnen deelnemen. Het regelement kan
worden aangevraagd op de Dienst Toerisme, Knokke-Heist, tel.:050/
60.61.85, of schriftelijk aan de vzw Humorstad, Stadhuis, Verweeplein, 8300 Knokke. Alle foto's, zowel zwart-wit als kleur, dienen voor
15 januari 1989 in het bezit te zijn van vzw Humorstad. De geselekteerde foto's worden tentoongesteld van 18 maart tot 16 mei 1989.
(samenstelling t.s.)

- Waar is Sinterklaas? Marjolein
Van Winkel. Uitg. Van Reemst,
Weert, 1988, 155 fr.

D
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— Eind 1989 zal voor de tweede maal door de vzw De Gulden
Sporen de driejaarlijkse ETIENNE SABBEPRIJS voor geschiedenis
uitgereikt worden uitgereikt. De prijs ten bedrage van 75.000 fr. is
bestemd voor het bekronen van een al dan niet eerder bekroond werk
over algemene, regionale of lokale geschiedenis. Het werk moet vóór 1
april 1989 op de maatschappelijke zetel van de vzw worden ingediend.
U kan het volledige reglement aanvragen bij: vzw De Gulden Sporen,
Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, 056/23.24.42.

dige maar levendige taal en het
aantrekkelijke onderwerp is het
zeker geschikt voor kinderen vanaf zeven jaar. Door de aktualiteit
van het thema is het een aanrader om te vertellen, voor te lezen
of beter nog, zelf te lezen.
(e.d.)

E oude man is diep teleurgesteld en besluit terug
naar Spanje te keren.
Daar heeft Grote Piet en zijn
vriendje Peter, die allergisch is
voor komputerspeelgoed, geen
oren naar. Grote Piet verstopt
zich en laat bij de afreis van de
stoomboot verstek gaan. Samen
met Peter smeedt hij een Superplan. Het verhaal verloopt nog
bijzonder spannend naar de ontknoping toe en dat een moderne,
zegevierende Sinterklaas naar
ons landje terugkeert, mogen we
zeker verklappen.

E openingsscène van Raw van
Robert Towsend toont ons
Eddie Murphy als een jonge
knaap, die zijn eerste passen zet op
weg naar zijn komieken-carrière, met
zijn familie als de toehoorders van
een heel stel vulgariteiten.

Gelijktijdig wordt in de grote gaanderij van Kunstforum een tentoonstelling gehouden van JAN VAN DIEMEN. Deze in Amsterdam
geboren kunstenaar (1954) geniet grote bekendheid en populariteit als
schilder van sportmotieven. In de loop der jaren ontwikkelde hij een
kleurrijke vitale schilderkunst met sport als uitgangspunt, waarin het
landschap voor treffende aksenten zorgt en waardoor hij een belangrijke bijdrage levert aan het nieuwe ekspressionisme.
In studio 1 van de galerij wordt een selektie getoond uit het werk van
PIERRE CLAREBOUT.
— De uitgeverij C. De Vries-Brouwers reikt in 1989 een prijs uit voor
het PRENTENBOEK. De inleveringstermijn sluit op 31 december.
Voorwaarden van het ingezonden materiaal: minimum 24 en maksimum 32 pagina's (tekst en illustraties), 4-kleuren of zwart/wit. Het
volledige reglement wordt op eenvoudige aanvraag toegezonden:
Uitg. C. de Vries-Brouwers, Haantjeslei 80, 2018 Antwerpen, 03/
237.41.80.
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Beeld je eens in hoe Sinterklaas schrikt, wanneer
hij na een lange reis uit Spanje aankomt en niemand
aantreft op de kade. Geen kinderen, geen fanfare,
geen burgemeester. Dit vraagt natuurlijk om een
onderzoek. Wat blijkt ? Men is hem totaal vergeten,
want de kinderen hebben nu allemaal "kompjoeterspeelgoed" met "kompjoeterbatterijen" en andere
benodigdheden. Het gewone speelgoed is verdwenen en bijgevolg is Sinterklaas overbodig geworden.

Dat is ook zo voor de rest van de film.
De ,,humor" van Murphy — dit is de
verfilming van een life-optreden — is
nogal erg lichamelijk en dan meestal
ook nog ondergordels. Voor diegenen
die de oorspronkelijke taal begrijpen
(en die moeten heel wat eroties slang
hebben meegepikt!) is dit een nietschoolswoordenboek (opsomming)
van alle mogelijke woorden voor het
mannelijk lid, de vrouwelijke organen
en de paringsdaad. Er wordt over
huwelijkse ontrouw gepraat alsof er
geen AIDS aan de knikker was en
macho l^urphy propageert het buitenechtelijk ,.slapen" als een kuur in een
sanatorium — en de moraal is dus
ook helemaal zoek. Het (onder de)
navelkijken van Murphy wordt nog
geaccentueerd wanneerhij de nadelige echtscheidingswetten ten overstaan van multimiljonairs, zoals hijzelf, heftig gaat aanvallen, en daar
heeft deze slecht betaalde scribent
ook al geen boodschap aan. Het
,,beste" is Eddie wanneer hij genadeloze portretten neerzet van b.v. de
andere miljonair Bill Cosby die zijn
vader uitkleedt tot op het dronken
been, alhoewel mij dat een tikkeltje te
vergaand is en te lang duurt. De
MacDonaldscène, de homofielen in
San Franscisco en zijn persiflage op
Italiaanse Amerikanen (Rambo en
Stallone) zijn het best van al te pruimen. Geen film waar je je vrouw
alleen moet voor laten.

Het mooie huis van Adam en Barbara wordt nu in bezit genomen door
de familie Deetz. Een brave ziel van
een man — zijn we dat niet allemaal ?
— een kunstenaresziel van een
vrouw die de meest walgelijke beelden maakt, een dochter die zelfmoord
als het ultieme ziet en een homofiele
vriend des huizes die na dertien stielen en veertien ongelukken uiteindelijk besloot van binnenhuisarchtitektuur zijn sterkste kant te noemen. Die
zullen er binnen de kortste keren in
slagen het huis een totaal ander gezicht te geven. Dat vinden Adam en
Barbare helemaal niet leuk, want ze
zijn veroordeeld om nog 12( jaar als
spoken in datzelfde huis rond te hangen. Ze besluiten te gaan spoken.
Maa ze zijn te liet en dan maar de
hulp ingeroepen van Betelguese (een
sublieme Michael Keaton) die meerEddy l\4urphy
dere keren bewijst dat hij naar The
Young Ones van de Britse televisie
Beetlejuice is een film van Tim heeft gekeken. De film is pas leuk
Burton. Het gaat over Adam (Alec wanneer het onderaardse of buitenBaldwin) en Barbara (de lieflijke Gee- wereldse, het spookleven werkelijk
aan bod komt, het gewone dagdagelijkse wil wel eens gaan vervelen,
zodat je maar halfwaar voor je geld
krijgt, maar 12 tot 16-jarigen zullen
van deze film wel weer een sukses
maken.

Nieuw
in de bios

Willem Sneer
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Vlaanderen

Willem Vermandere en Will Tura

Uit het ruime eindejaarsaanbod pikten we nog een meevaller: de nieuwe langspeler van
Will Tura, een man die nu al
dertig jaar op de planken staat.
Uitgangspunt van deze plaat was
enkele liedjes samenbrengen
met Vlaanderen als centraal gegeven, en deze aan te vullen met
andere nummers uit het "betere"
genre die min of meer bij het
tema aansluiten. ,,Mijn vlakke
land" van Jacques Brei is hiervan
een mooi voorbeeld. Het is verrassend sterk gebracht, gespeend van pathos en teatraal
gedoe waartoe velen zich laten
verleiden wanneer ze Brei gaan
interpreteren.

Poëzie, weemoed en een
ode aan „het vlakke land"
De feestdagen, en dus de kadootjestijd zijn in
zicht. Veel artiesten pal<ken dan ook uit met nieuwe
produkties. Ook de Westvlaamse bard Willem vermandere is van de partij. Misschien is het een
nieuwmodisch gevoel, maar ook hij blikt terug in de
tijd.
N tegenstelling met vele anderen die met „het beste
van..." of ,,grooste hits" uitpakken IS het hem echter tekstueel te doen. Achter de titel ,,lk wil
maar zeggen " steekt heelwat
meer dan een alledaagse konversatie.

I

Schalks
Van bij het inleidend titellied is
hij ook deze keer niet op zijn tong
gevallen, en beschrijft met meer
dan kritische blik het leven om
hem heen. De alledaagse mens
boeit en irriteert hem, hij filosofeert schalks en beschouwt typische figuren van naderbij. Hijzelf
plaatst zich telkens weer in hun
nabije omgeving. ,,Kindje klein,
kindje dood" lijkt wat afstandelijk
maar omwille van de eenvoud en

de realiteitszin spreekt het toch
aan. ,,God en Co", de konfrontatie met god (die hier als een druk
bezet persoon of prominent wordt
beschreven) is duidelijk een afrekening met zijn eigen verleden:
de periode toen hij zelf moeite
had met z'n roeping waarna hij
tenslotte voor een werelds bestaan koos. ,,God en CO" en
,,Requiem" vormen een tweeluik. Het liedje ,,La belle Roselie", over een dame van ,,over de
schreve", van wie hij de zéér
herkenbare familiale poblemen
beschrijft, ligt dan weer in de lijn
van zijn vroeger werk, al is de
aanpak ,.artistieker", niet in het
minst door de begeleiding van
twee nieuwe muzikanten.
Poëzie en weemoed blijven zijn
werk kleuren, numers als ,,Den
Ark" en ,,Rosy" zijn hier schoolvoorbeelden van. Anderzijds mis-

Met ,,Daar waar de Leie vloeit"
en de hitsingel (die meteen naar
nummer één klom) en ,,Mijn zomerlief", allebei op tekst van van
Altena, krijgen de talrijke Turafans weer hun gading. In de
,,Fanfare" beschrijft Tura een ander stukje Vlaanderen: de dagelijkse realiteit van de volksmens.
,,Aan het noordzeestrand" (daar
ben ik geboren) sluit hier heel
nauw bij aan.

Willem Vermandere en groep leverden andermaal puik werk
met hun jongste langspeler.
sen we op deze schijf enkele
meer spirituele en pittige werkjes,
de drie ,,kinderliedjes" vangen
dit wel wat op. Zéér oprecht klinkt
,,lk mis U zo". De plaat sluit af

Krappe herinnering, knap

Kortverhaal
van RIta Demeester
Het boekenweekgeschenk van De Standaarduitgeverij mocht er beslist zijn. Met ,,Krappe herinnering" leverde de 42-jarige Rita Demeester een klein
meesterwerkje af. Deze schrijfster die eerder reeds
bekroond werd met de prijs voor verhalend proza
voor Dietsche Warande en Belfort 1988 kondigt voor
het voorjaar van 1989 de verhalenbundel ,,Stampvoeten in het donker" aan. Zeker iets om naar uit te
kijken.
RAPPE
HERINNERING
handelt over het plotse
verscheiden van een
moeder. Op indringende wijze
weet Rita Demeester de laatste
jaren van de moeder te beschrijven. ,,Een buurvrouw heeft haar
gevonden. Sinds zij in één
maand tijd drie keer de stad was
ingelopen zonder haar huissleutel (,,lk wordt net zo vergeetachtig als vader vroeger") hield de
buurvrouw een duplicaat bij"
(biz. 5) Maar ook de jeugdherinneringen wellen onvermijdelijk
weer op als onbedwingbare bronnen : ,,lk herinner mij hoe ze aan
iedere dag een onverwisselbaar
etiket meegaf zodat we ons nooit
vergisten. Maandag gehaktballen
en schone lakens, dinsdag lettertjessoep, vrijdag vis en overal
de geur van zeepsop. Haar leven
lang was ze voorspelbaar als een
winter in Moskou, maar sterven
doet ze op een maandag in haar
zondagse jurk. Alsof ze toch één
keer van het rechte pad wilde
afwijken."

K

(bIz. 11).

Maurice de Wilde
En dan start de zoektocht naar
het onwaarschijnlijke. Waarom
sterft de moeder op een blauwe
maandag in haar inktblauwe zondage crêpe de Chine? Men heeft
een brief van Maurice de Wilde m
haar zakken gevonden. ,, ..een
afspraak had ze met hem, precies een week geleden, op maandag. Daarom droeg ze dus haar
zondagse jurk. De Wilde, de
wraakengel met de argusogen,
met de stem van de door de enige
Waarheid bezeten rechter, was
haar laatste gezelschap En wij
wisten van mets " (bIz 14) Het
verhaal voert ons verder naar de
oorlogsjaren en een Zwevegemse draadfabnek, naar de vader..
En naar Maurice de Wilde ,,Lydie heeft de televisie gebeld en
met Maurice de Wilde gesproken
over onze ontreddering. Als een
verongelijkt meisje bij wie veel
goed te maken valt heeft ze naar
de cassette gevraagd. Toen hij
bezwaren maakte zei ze- ,,Heel
Z en de fabriek staan achter
ons." (bIz. 18). De Wilde stemt

toe Volgt, het verhaalvan de vader en de vragen van de Wilde:
hoe fout was vader tijdens de
oorlog'
..Blijft nog de hamvraag", zegt
Maurice de Wilde onverwacht.
,, Wat kreeg hij daarvoor?". Want
geschiedschrijvers worden niet
voor onschuld betaald." {b\z 24).
De hamvraag En daar draait
het tenslotte allemaal om in dit
veelbelovend kortverhaal. Vooral
worden de methodes van Maurice de Wilde op de korrel genomen,,Oktober '43 zegt u?"
,,Zoiets ja."
,,Laten we het bij oktober houden", zegt de Wilde toeschietelijk. ,.Geld veronderstel ik?"
Het IS het verhaal van ,,laat de
doden met rust", ze kunnen zich
tenslotte met meer verweren. Al
heeft de moeder dat m de plaats
van haar man gedaan
,,We blijven met het raadsel
van haar overslaande hart zitten
Was het de hamvraag die haar
die middag te machtig is geworden, of naderhand, de vriendelijke ogen van mijn vader op de
schouw?" (bIz. 26).
,,Krappe herinnering", een
knap werkje We zijn benieuwd
hoe Maurice de Wilde zal reageren.
L. Demedts
— Krappe herinnering. Rita Demeester. Uitg. Kritak, 26 bIz.

met ,, Dag aan dag", waarin de
voortdurende kontrasten tusen
heden en verleden tot uiting komen.
,,lk wil maar zeggen" is een
fijne luisterplaat die, dankzij de
vlekkeloze live-aandoende produktie van Paul Moens, opnieuw
vele kleinkunstliefhebbers in heel
Vlaanderen zal verblijden.
,,lk wil maar zeggen", Willem
Vermandere. Uit op Philips bij
Phonogram, nr. LP-836563-1,
ook op CD en MC.

Minder gelukkig zijn wij met
zijn wat geforceerde medley van
,,Zeg kwezelke", ,,Het loze vissertje" en ,,Twee beren", dat het
tijdens optredens wellicht goed
zal doen, maar ons niet erg aanspreekt;
Op de ommekant zingt Will Bobejaans ,,Lichtjes van de Schelde", ,,Daar waar mijn dorpje ligt"
en het overbekende ,,Vlaanderen
mijn land", allemaal liedjes die
prima in het kader passen, evenals ,,Hier stond mijn wieg" en
afsluiter ,,Omdat ik Vlaming
ben". Met dit repertoire zal Tura
zijn komende serie recitals wellicht tot een sukses doen uitgroeien.
Volgende zaterdag 3 december is Will Tura te gast in het
Gelandt-centrum te Menen en
zondag in het Kultureel Centrum
van Maasmechelen.
(s.d.)

Land der duizend dingen
en
Kindrrioor He N^ihtrxuahfe-i
Bcr> Cevaen
frühiü Güniür

i.mU Va» Dijd

MOOI VLAANDEREN 2 is uit! Een langspeelplaat vol met gemakkelijk in het oor liggende melodieën, eigentijds van klankkleur en met
teksten die aansluiten op het eigen volks erfgoed. De teksten geven
een realistische kijk op de samenleving van nu, zonder het verleden te
negeren. Een heleboel Vlaamse artieten, komponisten en auteurs
werkten mee aan ditprojekt: Will Ferdy, Cecile Van Dijck, Erik De Vos,
Jo Deensen (tevens producer van de plaat) en Herman Elegast om er
maar enkele te noemen.
Met ,,Mooi Vlaanderen 2"produceert het Vlaams Audiofonds voor
het eerst onder eigen label. Het Vlaams Audiofonds vzw wil niet enkel
met eigen produkties bijdragen tot herwaardering, vernieuwing en
verjonging van het Vlaamse lied, maar wil ook al het betere materiaal
dat door artiesten van eigen bodem wordt uitgebracht, helpen promoten.
Voor meer info betreffende ,,Vlaams Audiofonds vzw " en ,,Mooi
Vlaanderen 2" kan men terecht op volgend adres: Aartshertogstraat 4
te Oostende of telefonisch op het nummer 059/50.84.80.
,,Mooi Vlaanderen 2' Is ook te verkrijgen op muziekkassette of CD.
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Frankrijk en de kater van '84

Platini moet Frankrijk redden
Om rond
te komen...

Het Italiaanse voetbal is sportief kerngezond. Daar
kan na de jongste Europacupwedstrijden maar moeilijk twijfel over bestaan. Inter Milaan spelde Bayern
Munchen in eigen stadion de les. Napels was in
Bordeaux beduidend sterker dan de ploeg van Enzo
Self o en Club Luik was op Rocourt geen tegenstander voor Juventus.
INKEL AS Roma geraakte in
last te Dresden (2-0 verlies) maar wij durven er
geen Oostduitse mark op verwedden dat de Italianen zich niet
alsnog zullen kwalificeren voor
eigen volk. Voeg daar nog aan
toe dat AC Milaan en Sampdoria
Genua al eerder doordrongen tot
de laatste acht van de landskampioenen en de bekerwinnaars en
niemand zal durven beweren dat
de massale invoer van buitenlands talent nefaste gevolgen
sorteert voor het calcio.

Platini
In Frankrijk ligt dat anders. De
klubs en de nationale ploeg verkeren in grote moeilijkheden. Enkel IVIonaco overleeft voorlopig
nog bij de landskampioenen. De
rest ligt k.o. tegen de grond. Les
cocqs, les bleus, de haantjes incluis. Bondscoach Henri Michel
werd al afgedankt. Hij kreeg een
niets betekenende direkteurspost
toebedeeld en maakte plaats
voor Michel Platini.
De trots van Frankrijk moet het
zelfrespekt van de natie herstellen. Platini op zoek naar zichzelf,
naar zijn opvolger. Maar dit wordt
geen sinecure want de Mundial
mogen de Fransen al bijna vergeten. Het gelijke spel in Cyprus en
de 3-2 nederlaag in Joegoslavië
wouden wel eens onoverkomelijk
kunnen zijn. Frankrijk moet nu
winnen in Schotland om nog een
kwalifikatiekans te behouden en
ook als ,,is de twijfel niet veroorloofd" (la doute n'est pas permis)
dan nog blijft geloven al bijna
even moeilijk als realiseren.

Kommercialisatie
Wat is het Franse voetbal dan
allemaal overkomen? Veel. Daar
geraakten we van overtuigd toen
we vorige donderdagavond naar
een breed uitgebouwd panelgesprek op de Franse televisie keken.
De toekomst van ,,le foot"
werd er door deskundigen onderzocht. Tijdens het bijwijlen geanimeerd debat probeerden wij tot
een eigen inzicht te komen.
Toen het Franse voetbal voor
een aantal jaren werd opgeschrikt door het ,,zwarte kasschandaal" bij de toonaangevende St. Etienne trad een kentering
in. De betrokken klub herstelde
zich nog steeds niet van de klap
maar andere verenigingen namen een nieuwe start. De bronnen van de kommercialisatie werden massaal en zonder schroom
aangeboor. Het vertrek van Michel Platini naar Juventus zal

Talentvlucht moet immers ten
allen prijze vermeden worden.
Enkel suksessen en spektakel
waarborgen sluitende budgetten... Dus moeten vedetten resultaten afdwingen en dient er in
funktit van de cijfers te worden
gevoetbald.

daar niet vreemd aan zijn geweest. Een en ander heeft naar
de huidige toestanden geleid.
Hoe ziet die er dan uit?

Vanzelfsprekend zijn er insiders die een waarschuwende vinger opsteken. Indien Frankrijk
zich niet plaatst voor Italië '90
dreigen vele neveninkomsten te
verminderen. Sponsors en adverteerders, destijds meegesleurd
door de roes na de triomf in het
Europees kampioenschap '84
zouden wel eens kritischer kunnen gaan denken. Misschien
wordt ook ooit de overheidssteun
nog eens in vraag gesteld. En in
de politiek, én in de zakenwereld!
Sport en kommercie naast elkaar
of... gelijk aan elkaar? In het
laatste geval blijft er van de sport
gegarandeerd niets meer over.

De Franse klubs beweren dat
zij voor de realisatie van hun
budgetten nog slechts voor één
derde afhankelijk zijn van de dlrekte inkomsten, de toeschouwersgelden dus. Gelukgewenst
daarom zeggen de ondernemers.
Maar er vloeit wel een onmiskenbare vervreemding uit voort. De
toeschouwersaantallen
blijven
overigens teruglopen. Een en ander wordt geheel of gedeeltelijk
gekompenseerd door overheidssteun, publicitaire inkomsten, onvoorwaardelijke sponsoring en
spektakulair verhoogde opbrengsten uit televisierechten.
De overheidssteun aan het
Franse voetbal is een verhaal
apart. Burgemeesters vertellen
zonder verpinken dat zij jaarlijks
aan hun topklubs subsidies tussen de vijftig en de honderd miljoen Belgische franks toesteken.
,,Pour survivre" en ,,pour sauver
l'honneur". De burgervader van
Lens vertelde dat zijn nagenoeg
failliete stad en haar vele werkloze burgers toch onmogelijk ook
nog hun klub kunnen inleveren...
De dreigende degradatie zal desondanks maar moeilijk kunnen
worden ontweken. Geen nood
evenwel; de steun zal dan nog
worden opgetrokken om de terugkeer naar de elite mogelijk te
maken... Redeneringen die nuchtere Vlamingen maar moeilijk
kunnen volgen...

Derden
In de voorbije jaren werden ook
de inkomsten uit sponsoring en
publiciteit
vermenigvuldigd.
Deels door eigen toedoen, deels
door derden (bemiddelaars of
tussenpersonen). De Franse
voetbalvelden worden al geruime
tijd overspoeld door (vaak roterende) rijen publiciteitsborden.
Naar het voorbeeld van de grote
Italiaanse klubs...
Dat al die adverteerders en
sponsors vroeg of laat beleidsinbreng kunnen (en zullen) opeisen, lijkt onvermijdelijk. Ongewild
wordt daar ook rekening mee gehouden. Het voetbal zou ginds
(en misschien ook hier) wel eens
kunnen bezig zijn zichzelf te verkopen...
De opbrengsten uit televisierechten werden eveneens spektakulair vermeerderd. De scherpe konkurrentie tussen de vele
stations werd maksimaal uitgebuit. TF 1, Antenne 2, France
trois (duidelijk regionaal geïnspireerd, la Cinq en Canal Plus. Het
kan niet op. Maar ook dit zwaard
snijdt aan twee kanten. De kijkcij-

Redder Platini?

fers voor voetbal bewegen zich
zeker niet in stijgende lijn en de
produktiekosten blijven maar oplopen. Het zal ons niet verwonderen wanneer over enkele jaren
blijkt dat ook hier de grenzen van
het gezond verstand ruim werden
overschreden. Antenne 2 zou
naar het heet het minste voetbal
uitzenden en daar helemaal niet
slecht bij varen. Dat is goed om
weten natuurlijk...

Flandrien

Na Antwerpen ook Brussel geen voltreffer

Gelukkig
was er Leconte
Terwijl Raymond Ceulemans in het biljarttornooi
van West-Berlijn weer een pak voor de broek kreeg
en de Zweed Blomdahl zijn huidig meesterschap
onderstreepte en terwijl Roland Liboton in de Superprestigecross van Valkenswaard roemloos opgaf
en...
E basketbalprofs van Racing Mechelen in eigen
zaal door het nieuwgepromoveerde Damme maar meer
nog door gewezen ploegmaag
Marquadt (47 punten) werden afgedroogd, won de Fransman
Henri Leconte niet zonder enig
brio het Belgian Indoor Tennischampionship.

D

l\/liljoenencirl<us
Het tweede tennistornooi in
vier weken in België werd nochtans geen sportieve voltreffer.
Nooit eerder waren zoveel vedetten aangekondigd, nooit eerder
werd in extremis zo massaal ,,afgemeld". Het illustreerde alleen
maar de momenteel heersende
.1 DECEMBER 1988

De rijkdommen schijnen dus
voorlopig nog onuitputtelijk maar
kunnen toch niet beletten dat
vele klubs n>et zwaar belastende
rode cijfers leven. De salarissen
van topspelers liggen veel te
hoog. Daar hebben de bemiddelaars en de zeer liberale transferreglementen voor gezorgd. Terugdraaien schijnt in de huidige
baisse-periode evenwel onmogelijk en zelfs niet wenselijk.

Merkwaardig is ook dat nagenoeg alle klubs dezelfde weg bewandelen. De uitzondering op de
regel heet Auxerre. Deze klub uit
een kleine provinciestad (niet
eens 50.000 inwoners) speelt al
jaren mee in de top en betrekt
nagenoeg al haar spelers uit de
eigen jeugdploegen. Geregeld
moeten jonge toppers worden
verkocht. Om alsnog rond te kunnen komen. Maar Auxerre deed
het, doet het nog en zal het hopelijk nog lang blijven doen. Want
ook in het voetbal zijn er modeverschijnselen en klassieke waarheden. Gelukkig maar.

mentaliteit in het miljoenencirkus. Uiteindelijk bleven amper
een paar publiekstrekkers over:
Henri Leconte en de deze dagen
furore makende Zwitser van Tsjechoslowaakse oorsprong Jakob
HIasek. De vraag blijft open of
ook deze twee geen forfait zouden hebben gegeven indien ze
zich niet alsnog via dit kampioenschap voor de Masters hadden
kunnen kwalificeren. Een opzet
waarin zij gezien de geringe tegenstand nagenoeg moeiteloos
slaagden.
Het ultieme duel tussen beiden
mocht echter gezien worden.
HIasek weerde zich met al zijn
wilskracht en toewijding. Eigenschappen die hem eerder tornooizeges in Wembley en Johannesburg en een fikse sprong

voorwaarts op de wereldranglijst
hadden opgeleverd. HIasek is
een noeste, volijverige tennisarbeider. De antipode eigenlijk van
Leconte. De Fransman is een
poëet. Een grote klasbak. Hij is
een kampioen van uitersten. Leconte kan meer dan hij presteert.

Over het paard
getild...
Uit de toptien zou zijn naam op
grond van zijn aanleg en zijn
originaliteit nooit mogen verdwijnen. Hij heeft eigenlijk op zijn
eentje het tornooi van Brussel
van de totale vervlakking gered.
Want op de Heizel werd onomstotelijk bewezen dat er bij ons geen
echt tennispubliek bestaat. Noch
in Antwerpen noch in Brussel. De
grote namen en de gratis tickets:
dat zijn noodzakelijke voorwaarden om toeschouwers te lokken.
De kombinatie van beide kan de
paleizen vullen maar zegt nog
niets over de ,,werkelijke" belangstelling voor deze door de
media hoog over het paard getilde sporttak.
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De uitstraling van het Nederlands

„Mag het een ietsje
meer zijn?"
De Algemene Conferentie Nederlandse Taal en
Letteren van de Nederlandse Taalunie hield onder
dit thema op 25 november 1988 haar 3e jaarbijeenkomst in De Brakke Grond te Amsterdam.
ET 4 werkgroepen o I v
Kees Middelhoff (Radio
Hilversum), Peddy van
der Baan (Avro/BRT), Mark Platel
(Belang van Limburg) en Frans
Strieleman (De Nieuwe Gazet) en
een 12-tal referaathouders uit de
overheidssfeer, wilde de Taalunie inzicht verschaffen en verkrijgen over het Vlaams-Nederlands buitenlands beleid inzake
Nederlandse Taal en Letteren

Euforie?
De VU-senatoren Andre De
Beul en Walter Luyten waren met
de CVP'er Herman Suykerbuyck,
de enige aanwezige Vlaamse
parlementsleden
Ook dat kan
,,een ietsje b e t e r " '
VU-Europarlementslid
Willy
Kuijpers beschreef in zijn referaat
de mogelijkheden vpor ,,Europa
en de uitstraling van het Neder-

lands" HIJ waarschuwde voor de
Europese euforie en de koele
ekonomische konstruktie Inderdaad, de Europese eenwording
bezit (op die ogenblik) weinig sociale en kulturele dimensie Dus
IS er nog ,,heel wat" in te vullen
Nochtans beschikken we o m
over interregionale mogelijkheden Het zijn deze technieken die
het Heelnederlandse
meer dan
ooit mogelijk maken
,,De Vlaamse Beweging moet
hiervoor een strategie ontwikkel e n " zo zei hij Vanaf 1989 kan
Vlaanderen, na de grondwetsherziening, zijn verdragsrecht, in de
eerste plaats met Nederland en
Frans-Vlaanderen, ontwikkelen,
m een dienstbaar Europees model Bijvoorbeeld waarom kan
Vlaanderen, in wederkerigheid
voor de ontvangst van de Britse,
Duitse en Franse zenders op zijn
grondgebied, hetzelfde met vra-

gen voor de nederlandstalige stations'' Daarvoor heeft men politieke wil en strategie nodig, gegroeid uit overleg Het Algemeen
Nederlands Congres heeft vorig
jaar een rits goede, haalbare
voorstellen
opgesteld
Maar,
zoals in zovele verenigingen is ok
hier een manager nodig

Merkwaardig laag...
Er IS dus nog veel toekomst
voor,,marktleiders" in de Vlaamse Beweging! De pas uitgegeven
Encyclopedie van de Letterkunde
in de Wereld besteedt 1 /257e van
haar bladzijden aan onze letterkunde
Het 2e laagste aantal
van dit merkwaardig werk Op
zich zegt dat met veel Maar het
geeft toch te denken hoe weinig
,.geïntegreerd" we onze kuituur
laten renderen naar het buitenland toe Het gebrek aan dienstbare fierheid, produkt van jarenlange vervreemding, speelt ons
erge parten .
,,Een ietsje meer"
was dus
op zich reeds een erg bescheiden
titel voor deze belangrijk Konferentie

Studiedag EVA

„Ondernemen
na 1992?"
De Regenboogfraktie, de Europese Vrije Alliantie (EVA) en de
Volksunie nodigen uit op een studiedag
,,Ondernemen
na
1992 •?"
Deze gaat door op maandag 5
december 1988, in de gebouwen
van het Europees Parlement,
Belliardstraat 97-113 te 1040
Brussel, vanaf 9 30 tot 17 uur

Praktika
Deelname aan de studiedag is
gratis Een middagmaal kan ter
plaatse aan redelijke prijzen
Inschrijvingen worden uiterlijk
op 3 december ingewacht Dat
kan telefonisch op het nr 02/
234 34 23 of 02/234 38 41
Wie met wenst deel te nemen
aan de studiedag maar wel het
verslagboek wenst te ontvangen,
dient eveneens te bellen naar
bovenvermelde nummers

Het voorwerp van de studiedag is
de huidige verdeling van bevoegdheden tussen de Nationale Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten
De bevoegdheden van deze laatste
zijn talrijk en uitgebreid
ZIJ betreffen de kulturele en persoonsgebonden aangelegenheden,
het gebruik van de talen, de ruimtelijke ordening, het leefmilieu de landinrichting het natuurbehoud de huisvesting, het waterbeleid, de ekonomie, het energiebeleid, de ondergeschikte besturen het tewerkstellingsbeleid, de openbare werken en het
vervoer, het wetenschappelijk onderzoek, het administratief toezicht, het
onderwijs
Tijdens de studiedag zullen deze
bevoegdheden nader worden ontleend 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 deelstaten op Europees en internationaal
vlak en tiet recht verdragen te sluiten

Tegen 9 december e.k. moet de regering een beslissing nemen
i.v.m. de bouw van de achtste kerncentrale m ons land. VU en
VUJO hebben in het verleden steeds sterk geageerd tegen de
bouw van een vijfde kerncentrale in Doel.
Ook het regeerakkoord stelt onomwonden dat er geen bijkomende centrale meer mag gebouwd worden,
maar dat de voorkeur moet gegeven
worden aan oplossingen die kernenergie afbouwen en dat er tegelijkertijd 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

Het arr bestuur van Antwerpen
heeft het initiatief genomen om op
zondag 4 december e k een protest
wandeling te houden vanuit het een
trum van Doel naar de kerncentrale
Thema's van de wandeling zijn
,,StopDoel V" en ,Wat een ramp dat
rampenplan'"
Hier enkele praktische richtlijnen
De algemene verzameling is voor-

Bevoegdheden van
Gewesten en
Gemeenschappen
De eerste fase van de hervorming
van 1988 IS achter de rug zij omvatte
vooreerst de herziening van de artikelen 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 belangrijke overdracht van nieuwe bevoegdheden naar Gemeenschappen en Gewesten

Protestwandeling
naar Doel

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

Studiedag te Leuven
op maandag 12 december over

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

Nu zondag 4 december om 14 u. 30

zien om 14 30u aan het veer van
Doel De leden en simpatisanten uit
het arr Antwerpen verzamelen echter
om I4u in Lillo waar het Flandnaveer (die veer moet blijven') de deelnemers aan de protestwandeling zal
overzetten
Het 18 wel nodig om stevige schoenen of liefst nog laarzen aan te
hebben!

Sinterklaas
Ook Sinterklaas zal van de partij
zijn en in Lillo tesamen met een
heleboel kinderen inschepen Alle
kinderen krijgen uiteraard wat lekkers
toegestoken Daarom is het belangrijk dat alle deelnemende kinderen op
onderstaand adres ingeschreven
worden
Het arrondissement doet een dnngende oproep om zo massaal mogelijk aan deze wandeling deel te nemen Afdelingsvlaggen en leeuwevlaggen zullen van het overstekende
veer een echt VU-vlaggeschip maken
Alle inschrijvingen en inlichtingen
bij Erwin Brentjens, Edegemse
Steenweg 2 bus 5, 2550 Kontich 03/
457 72 40 (18-20U)

VU op TV
Programma:
14 00u Verwelkomingen inleiding
door prof R Blanpain, Rechtsfakulteit KU Leuven
14 15u
De bevoegdheden van
Gemeenschappen en Gewesten door
prof M Boes, Rechsfakulteit KU Leuven
15 OOu De impliciete en residuaire bevoegdheid De rol van het Arbitragehof door prof L P Suetens,
Rechtsfakulteit KU Leuven
16 OOu
Samenwerkingsverbanden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten door prof
A Alen, Rechtsfakulteit KU Leuven
16 30u De internationale betrekkingen door prof E Suy, Rechtsfakulteit 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

Het VNOS-programma van vrijdag
2 december om 19u 15 op BRT-1
bevat volgende onderwerpen
,,Wat IS er van de d o p i n f " een
reportage over de dopingkwaal in de
sport met dr F Van den Bossche
ere-direkteur van BLOSO en volksvertegenwoordiger Jan Caudron
Aansluitend is er een gesprek met
senator prof Roger Blanpain over zijn

voorstel van dekreet inzake dopingbestrijding
Vervolgens kanttekeningen bij de
aktualiteit
Het programme wordt besloten met
de reportagereeks ,,Vlaanderen, een
wereld groot" Daarin gaan we op
bezoek bij Lieven de la Marche in
Burkina Faso
Vrijdag 2 december om kwart over
7 op BRTV 1

Minister André Geens over

De Afrikaanse uitdaging en Europa
Het koninklijk instituut voor internationale betrekkingen nodigt uit op een
biezondere lezing door Andre Geens minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Andre Geens zal er spreken over De Afnkaanse uitdaging en Europa"
De lezing gaat door in de Pacheco-zaal in de gelijknamige laan 11 te 1000
Brussel (tussen de katedraal en de Kruidtuinlaan tegenover het Kongresstation), op donderdag 15 december a s om 19u Achteraf zijn vragen mogelijk
Aangezien het om een gesloten bijeenkomst gaat is venwittiging vooraf
noodzakelijk Kroonlaan 88, 1050 Brussel Telex 20 000 irikib

Boek
Inschrijven kan door storting van
het overschnjvingsgeld (3500 BF) op
bankrekening 431-0555141-77 Studiedag Hervorming
In het inschrijvingsgeld zijn begrepen deelname studiedag en het
boek van prof R Blanpain gewijd aan
,,De bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten" Meer inl bij
senator prof R Blanpain, Tiensestraat 41, 3000 Leuven (016/
28 51 70)

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAMES EN HEREN
RETOUCHE TERWIJL U WACHT

SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR
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Beleid staat model voor Europa

WIelewaalkongres looft Valkeniers
De Koninklijke Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie „ D e
Wielewaal" kongresseerde begin november in Westrand, het
kultureel centrum van Dilbeek. „De natuur in de stad" was het
tema van het jaarlijks symposium, georganiseerd door de afdeling
Brussel i.s.m. de werkgroep Wolfsputten.
Rik Franckx, algemeen voorzitter
van de Wielewaal had het onder meer
over de verloedering van het platteland door ingrepen van de mens. Dhr.
Franckx w^ees op het belang van natuur in en rond de stad. Alle grote
steden bezitten immers stadsparken,
vijvers en meestal ook bossen.

van een praktisch voorbeeld, de huisduif, zette dhr. Herroelen de voor- en
nadelen uiteen van een verblijf in de
stad.
P. Herroelen konkludeerde dat bij
elke toename van een vogelsoort er
steeds een aantal faktoren ontstaan
die de eksplosieve groei afremmen.

Sprinkhaan

Fuut

De eerste spreker, Griet De Ridder,
toonde aan de hand van onderzoek
naar het vogelbestand en de plantesoorten het belang aan van de Warande te Tervuren als natuurgebied.
Jef Longin, lid van de werkgroep
Wolfsputten, had het over de geologie in de stad. Spreker wees erop dat
de bestrating en de gevels van de
Brusselse agglomeratie een uitgebreide verzameling gesteenten, fossielen en mineralen bevatten. Hendrik Devriese, wetenschappelijk medewerker aan het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen,
ging in op het sprinkhanenbestand in
het Brusselse. Sprinkhanen zijn
warmteminnende insekten die bij
voorkeur voorkomen op plaatsen met
veel licht. Uit onderzoek naar de evolutie van de spreiding van sprinkhanen in het Brusselse is gebleken dat
heel wat soorten het almaar moeilijker krijgen om zich te handhaven. De
aanleg van grote verkeerswegen en
verkavelingen allerhande doen biotopen ontstaan die de sprinkhanen snel
koloniseren maar ze even snel weer
verlaten. De grootste spnnkhanenkoncentratie is daar ook waar te nemen, lans de invalswegen van de
stad, terwijl het centrum van de stad
al helemaal is verlaten.

Als voorlaatste spreker kwam PauIe Ulenaars aan de beurt die de toestand van de fuut uit de doeken deed.
Gelet op de vele stad- en parkvijvers
van het Brusselse en het feit dat de
fuut sinds enkele jaren van een wettelijke bescherming geniet, mag men
zich aan een evolutie zoals m Nederland verwachten waar de fuut een
heel gewoon beeld aan het worden is
op de vele stadsgrachten en kanalen
die het land rijk is.

Huisduif
Paul Herroelen, wetenschappelijk
medewerker aan hetzelfde instituut
en aan dat voor Midden-Afrika behandelde het aspekt,,vogels in de stad".
Hij toonde aan dat het vogelbestand
rechtstreeks verband houdt met het
aantal parken in de stad. Aan de hand

Shiatsu
te Londerzeel
Shiatsu is een massagevorm die
eeuwenlang als eenvoudige huisremedie werd aangewend in het Oosten: de familieleden pasten het op
elkaar toe.
Shiatsu betekent vingerdruk.
Wilt U er meer van weten?
Erik 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 welkom.

Valkeniers lichtte er een aantal initiatieven toe Op het wettelijk vlak werd
reeds heel wat bereikt m verband met
het milieubeheer in het Brusselse
Gewest. De staatssekretaris hoopt
echter verder te kunnen gaan, onder
meer met de oprichting van een Brussels Instituut voor Milieubeheer dat
zou moeten instaan voor de problemen rond waterzuivering, huisvuilverwerking en milieubeheer. Verder
streeft hij naar een nauwere samen-

Initiatieven
Laatste spreker was Jef Valkeniers,
staatssekretaris voor het Brusselse
Gewest en verantwoordelijke voor het
milieubeleid in de hoofdstad. Dhr.

Lof voor het werk van staatssekretaris
Valkeniers!

Is het nog steeds niet mogelijk tiat
een gemeenteraadslid tijdens zijn militaire dienst zijn mandaat kan blijven
uitoefenen? Deze vraag kan men
zich terecht stellen, anno 1988.
De huidige gemeentewet voorzit in
de automatische verplichte vervanging van een gemeenteraadslid bij de
aanvang van de militaire dienst.
Reeds in senaatsverslagen van
1970 kan men terugvinden dat men
principieel de mening toegedaan was
dat het mandaat behouden moest
blijven, men vond de wet achterhaald
en het was onjuist dat vrijgestelde
jongeren hier geen last van hadden:
op het technische vlak was men voor
een stelsel van dienstfaciliteiten. Dit
stuitte echter op verzet van defensie
en men ging over tot de maatregel
van de automatische vervanging.
Vooral in gemeenten met kartellijsten, zoals in onze faciliteitengemeente Kraainem, kan dit soms tot
absurde situaties leiden. Als VU-gemeenteraadslid moet ik volgend jaar
tijdelijk ontslag nemen ten voordele
van de eerste opvolger die deel uitmaakt van een andere partij! Is dit
logisch? Dit is toch geen gezonde
demokratie! Ik ben van oordeel dat
eerst alle mogelijkheden zouden
moeten aangewend worden om een
verkregen mandaat zelf te kunnen
uitoefenen. Tegenwoordig is het toch
ook zo dat sportbeoefenaars wel

dienstfaciliteiten kunnen verkrijgen.
Waarom zou dit niet kunnen voor een
gemeenteraadslid die, bij ons één
keer om de zes weken, een gemeenteraad wil bijwonen. Meestal zijn de
miliciens 's avonds toch thuis. Is de
politieke wil niet aanwezig om deze
wet te wijzigen ? Waarom wil men hier
niets aan doen?

In het voorjaar van dit jaar verzusterde Lennik met het Italiaanse
stadje Arconate (gelegen in de omgeving van Milaan). Een hele
gebeurtenis aangezien een 70-tal entoesiaste Italianen voor een
lang weekend op bezoek kwamen en bij gastgezinnen een logement kregen.
Volgend jaar is opnieuw een internationale uitwisseling voorzien, maar
deze keer wordt echter vooral aan de
jongeren de kans geboden mee te
reizen. Eind augustus deed het Pajottenlands Jongerencentrum zijn subsidièringsaanvraag bij de dienst Jeugdwerk- in maart 1989 gaat een groep
Pajotse jongeren een week op bezoek naar Lombardije-Arconate en in
september 1989 krijgt Lennik Lombarden op bezoek.
Ter voorbereiding startte het Pajottenlands Jongerencentrum einde

Jongeren en hun rechten
Op donderdag 6 december e.k. organiseert Vlanajo-Flandria
Kortrijk een voordrachtavond over ,,Jongeren en hun Rechten".
Dit zal plaatsvinden in de lokalen van VZ Flandria Kortrijk, Graaf
Gwijde van Namenstraat 7, om 20 uur.
de jongere bestuursleden van de ziekenfondsen, aangesloten bij de Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen
(VVZ).

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.
O 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

Ik hoop dat een parlementaire
vraag, van senator Hans De Belder,
de diskussie terug zal op gang brengen. Ik doe een oproep tot alle verantwoordelijke politici maar ook aan MlLAC en VVM (Vlaamse vereniging
miliciens) om zich dringend over deze
onrechtvaardigheid te bezinnen!
Erik Willemen

Tentoonstelling Lennik-Arconate

Hoeveel er ook voor de jongeren
geijverd wordt... ze hebben tot op
vandaag slechts een beperkt aantal
rechten
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Voorzitter Rik Franckx feliciteerde
de staatssekretaris met zijn revolutionair beleid inzake jacht en vogelvangst. Zo ondertekende dhr. Valkeniers het innoverend Ministerieel Besluit tot vaststelling van de opening
en de sluiting van de jacht voor het
seizoen 1988-1989 in het Brussels
Gewest en model kan staan voor
Europa. Het Besluit bepaalt immers
dat de jacht op de houtsnip verboden
is; er geen afwijkingen op de vogelvangst bestaan; van het waterwild
enkel de wilde eend mag geschoten
worden; dat op de houtduif enkel van
15 oktober tot 15 januari meg gejaagd
worden en dat de vos volledige bescherming geniet evenals alle lijsteren kraaiachtigen.
Bovendien wordt de jacht met vuurwapens op zon- en feestdagen verboden.
P. Mlchielsen

Dienstplichtigen gediskrimineerd

Onbekwaam?

r

Houtsnip

Absurde toestanden

Voordrachtavond te Kortrijk:

Vlanajo is een landelijke organisatie welke opgericht werd in 1983 ingevolge kontakten tussen een aantal
plaatselijke jeugdorganisaties, werkend op Vlaams-nationale basis, en

werking met de Belgische Vereniging
voor Natuur- en Vogelreservaten en
het Natuurhistorisch Museum. Daarnaast bekloeg hij zich over het gebrek
aan entoesiasme van sommige gemeentebesturen die geen gebruik
maken van de mogelijkheden geboden bij de aankop van sommige natuurlijke habitatie in de stad nu er
voor een keer wél geld is.

Het wordt zo mooi beschreven met
de term ,,handelingsonbekwaam".
De wet ontneemt hen het medezeggingschap over beslissingen die hun
eigen goederen en persoon betreffen.
Jongeren staan voortdurend onder
het gezag van ouderen. Ze moeten
,,beschermd" worden.
Bovendien staan we in België, in
verhouding tot andere Europese landen, nog een heel eind achterop. De
meerderjarigheidsgrens is in ons land
nog steeds 21 jaar. In de meeste
andere landen van ons kontinent is
dat 18 jaar.

september met een mitiatiekursus Italiaans.
Op vrijdag 9 december om 20 uur
wordt in het kader van deze internationale jongerenuitwisseling een volgende aktiviteit gepland: een tentoonstelling Lennik-Arconate, vergezeld van een toespraak over de ten
toon gestelde werken en het bezoek
aan Arconate-Lombardije.
De tentoonstelling gaat door te Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat
12' te 1680 Lennik.
Alle info: 02/532.53.14.

BRABANT
DECEMBER
1 BRUSSEL: Moutstraat: Vandaag
gaat 't Schuurke weer open!
3 LIEDEKERKE: Jaarlijks eetmaal
in zaal 't Guldenhof, Fabriekstraat 42.
Van 17 tot 22 uur. Ook op 4 december
van 11 U.30 tot 19u.30. Org. VU-Liedekerke.
3 BUIZINGEN: Pensenkermis in de
Don Boscokelder, Alsembergsesteenweg te Buizingen. Ook Sinterklaas komt! Alle aanwezige kinderen
krijgen een geschenk. Vanaf 17u.
Ook op 4 december vanaf 11u.30.
Org.: VU-Buizingen.
3 AFFLIGEM: FVV-Affligem naar
het College Concert te Denderleeuw.
Vertrek aan kerk-Affligem om 19u.30.
Info bij Rita Blom, Daalstraat Teralfene (66.82.15).
4 LENNIK: Tentoonstelling van Donald Stockmans. Ninoofsesteenweg
288 te Brussel. Tot en met 4 december. Bezoek: tijdens de kantooruren.
Org.: Vlanajo-Brabantia-Brussel.
5 DILBEEK: Voorlopig uit de echtgescheiden? ... 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 Vaerenbergh, jurist. Om 20u. in CC Westrand te Dilbeek. Org.: Werkgem. Gielis Van Den Bossche.
9 LONDERZEEL: Shiatsu, huisremedie uit het Oosten, door Erik Eloy.
In het Egmont-Kompleks, Kerkstraat
17. Aanvang: 20u. Org.: FVV-GrootLonderzeel.
12 DILBEEK: Echtscheiding, door
Geert Dumon, jurist. Om 20u. in CC
Westrand te Dilbeek. Org.: Werkgem.
Gielis Van Den Bossche.
13 LENNIK: Eenzaamheid. IVleer
hierover door dr. Willy Van Haver, om
20u. in de Raadzaal van het Gemeentehuis van Sint-Kwintens-Lennik. Inkom 100 fr. Org.; Pajottenlands Centrum.
14 DILBEEK: Hoederecht en bezoekrecht bij echtscheiding, door
Etienne Van Vaerenbergh, jurist. Om
20u. in CC Westrand te Dilbeek. Org.:
Werkgem. Gielis Van Den Bossche.
16 GRIMBERGEN:
Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u. in
de bovenzaal van het Fenikshof te
Grimbergen. Kandidaturen moeten
vóór 10 december 1988 toekomen bij
Marcel Lauwers, Steeneikstraat 20 te
1851 Grimbergen.
17 DILBEEK:
Studievoormiddag
rond ,,De gemeentebegroting", vooral voor (nieuwe) gemeenteraadsleden. Van 9 tot 12 uur in WestrandDilbeek. Org.: Vorming en Gemeenschap en VU-Halle-Vilvoorde.
19 DILBEEK: De verzekeringspolis: Burger Rechterlijke Aansprakelijkheid — autovoerluigen, door Geert
Daem, jurist. Om 20u. in CC Westrand te Dilbeek. Org.: Werkgem. Gielis Van Den Bossche.
20 LENNIK: Kiezen voor kinderen.
Pleegzorg. Om 20u. in de Raadzaal
van het Gemeentehuis te Sint-Kwmtens-Lennik. Org.: Pajottenlands
Centrum voor Gezins- en Bejaardenhulp vzw Leda.
21 DILBEEK: Alternatieve Sankties
bij jeugddelinkwentie, door Donald
Stockmans, jurist. Om 20u. in CC
Westrand te Dilbeek. Org.: Werkgem.
Gielis Van Den Bossche.

WEST-VLAANDEREN
DECEMBER
9 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf
20u. 10de kaarting. Ook op 11/12
vanaf
lOu. Org.: Kaartersklub
Vlaams Huis.
10 IZEGEM: Nieuw Gemeentehuis
Kachtem, om 20u.: jaarlijkse hutsepotteling. Org. Wandelklub Vlaams
Huis.
11 lEPER: Kerstfeest. Zaal Familiekring, Crescendostraat, om 14u.15.
Met kinderteater Chocopasta, koffietafel, poppenkast en het bezoek van
de Kerstman met een geschenk voor
alle kinderen getioren vanaf 1977.
Deelname: volw. 100 fr., kinderen 75
tr. Inschrijven vóór 6 december op
sekretariaat van Vlaamse Vrouwen
leper (057/20.24.68).

Dat wil echter niet zeggen dat men
vóór 21 jaar helemaal niets mag.
Tussen 16 en 21 jaar kan men heel
wat dingen met beperkte zeggingskracht van de ouders of helemaal
zelfstandig doen.

16 IZEGEM: Century om 20u.:
etentje en gezellig samenzijn voor de
kandidaten en medewerkers voor de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober laatst en voor alle bestuursleden. Org.: VU-lzegem.

Een deskundige ter zake zal een
uiteenzetting geven van de belangrijkste mogelijkheden.

17 KOÈKELARE: Vlaams Kerstbal
t.v.v. VU-Koekelare. Vanaf 20u. in
zaal Amfora, Ringlaan. Disco: Peter

Van Laer. W K 100 fr. (bij bestuursleden), kassa 120 fr.
19 IZEGEM: Oud Stadhuis om
15u.: Kerstfeest. Org.: VVVG-lzegem.

Werkaanbleding
n Electricien A2 gezocht te Gent.
Inlichtingen: Oswald Van Ooteghem,
091/30.72.87.
IJ 41-jarige man, met ervaring als
redakteur en verantwoordelijke klantenservice, opleiding journalistenschool, zoekt een passende betrekking in de administratief-informatieve
richting in Vlaams-Brabant. Voor inl.
tel. Staatssekretariaat J. Valkeniers,
513.83.00, post 311.
1 I 26-jarige germaniste: ervaring met
tekstverwerking, vlotte daktylografie,
thuis m de verzekeringswereld,
spreekt vloeiend Engels. Voor info
sekr. volksvertegenwoordiger Daan
Vervaet, tel. 02/519.86,94.
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1 KAPELLEN: „Geweld tegenover
vrouwen", info gevolgd door workshop met basistechnieken van zelfverdediging. Turnzaal Van Osta, Stationsstraat 33, aanvang 19u.45. Onkosten 200 fr. Inschrijving 03/
664.79.61. Org.; FVV i.s.m. Refleks
vzw.
2 HEIST-OP-DEN-BERG: VUJO organiseert voor Groot Heist en randgemeenten. Wenst U de Sint aan huis?
Op 2, 3 en 4 dec. kan dat I Even bellen
naar
Karen
Lambrechts
(015/
24.44.58) of Konny Salien (015/
22.44.36).
2 NIJLEN: VUJO organiseert huisbezoek 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 LIER: Om 20u.30 in VNO, Berlarij
80: Europa-avond. Uitleg en beeldmateriaal over de struktuur van Europese instellingen en duidelijkheid omtrent EVA. Org.: VUJO-Mechelen.
2 BERCHEM-BORGERHOUT:
Spannende kwis met gevarieerde vragen. Deelname per ploeg van max. 6
pers., individueel inschrijven mogelijk. In Oud Kapelleke, Ferd. Coosemansstraat 126 te Berchem. Aanvang: 20u., deelname 50 fr. p.p. Inschrijven bij Thea Van Gelder, Apollostr. 73 te Berchem. Org.: VI. Kring
Bergem en Kring voor Volksontwikkeling Borgerhout.
3 ARENDONK: VU-Mosselfeest en
bal in Zaal Parochiecentrum in Voorheide.
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 vubal in de Parochiezaal, Mechelbaal.
Deuren om 20u. Inkom 100 fr. Orkest:
Paul en Salva Venia. Iedereen hartelijk welkom.
12 KALMTHOUT: Kerst-bloemstuk
maken, om 20u. in De Raaf, Withoeflei 2, Heide. Org.: FVV-Kalmthout.
16 KALMTHOUT: Bezoek aan
Kerstmarkt te Dusseldorf. Inschrijven
door storting van 500 fr. op nr. 9793548826-86, FVV-Kalmthout vóór 21/
11.
16 TONGERLO-WESTERLO: Om
20U.30 in ,,Kapellekeshoef", Gastspreker Louis Verbeeck met als onderwerp ,,Vlaanderen hoe het leefde
en lacht". Org. St.Maartensfonds
Kempen.
16 KAPELLEN: Feestviering t.g.v.
5-jarig bestaan FVV-Kapellen. Welkom op feestrede, gevolgd door receptie. Voor feestmaal dient 500 fr.
betaald op rek. 001-1269918-70 vóór
12/12. Info: 03/664.79.61.
17 BERCHEM: Ballet van Vlaanderen. Voorstelling van ,,Don Quichote"in de KVO. Inkom 350 fr. Kaarten
te bekomen op de avond van 15/11 of
bij één van de bestuursleden van
FVV-Berchem.
19 NIJLEN: Kerstfeest FVV in lokaal Kempenland om 19u. Gastoptreden van akteur-verteller Jan Verschaeren.

Europa-avond
te Lier
Op vrijdag 2 december gaat om
20U.30 in VNC, Berlarij 80 te Lier een
Europa-avond door.
Aan de hand van beeldmateriaal en
de deskundige uitleg van één der
naaste medewerkers van de VU-Europarlementsleden, zal de struktuur
van de Europese instellingen (in het
bijzonder het Europese Parlement)
worden geschetst. In hetzelfde programma zal ook duidelijkheid worden
geschapen omtrent het belang en het
nut van de EVA.
Toegang gratis.

LIMBURG
DECEMBER
3 MUNSTERBILZEN: Graat kaartavond. Café Bloemenhof, Munsterbilzenstraat. Om 20u. Prijzen: Vet verdeeld varken. Org.: VU-Munsterbilzen.
16 MUNSTERBILZEN: Jaarlijks ledenfeest. Om 19u.30 in café Bloemenhof. Gastspreker: Minister Johan
Sauwens. Org.: VU-M unsterbilzen.

Debat Coveliers-kabinet Binnenlandse Zaken

Kiezen tussen bevolitingsgericiite of
gezagsgericlite politie
openbare orde bedreigt en dus gevolgd moet worden. Zo komt men
ertoe aktiviteiten van parlementairen
te ficheren en mij als een te volgen
persoon aan te duiden", zei Coveliers.

Te Antwerpsen organiseerden de studentengroeperine Anderzijds en het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel een debat over de
openbare ordehandhaving en de rol van de politiediensten.
Minister van Binnenlandse Zaken Tobback, die als panellid had
toegezegd, moest in laatste instantie verstek geven wegens een
vergadering op regeringsniveau. Hij liet zich vervangen door zijn
kabinetsadviseur Lodewijk De Witte, die het opnam tegen VUkamerlid Hugo Coveliers. Het bijzonder talrijk opgekomen publiek
kreeg vanweg Coveliers een scherpe kijk mee op de politieproblematiek.
,,lk hoop dat de politie zich niet zal
laten sussen door een loonsverhoging. Waar het om gaat, is dat er een
statuut voor de politiediensten moet
komen. Het gaat niet op de politieproblematiek te plaatsen in het globale kader van het openbaar ambt. Er is
daarentegen nood aan en visie op het
geheel van de politiediensten. De eerste vraag die beantwoord moet worden, is deze over het soort politie men
wil. Kiezen wij voor een bevolkingsgerichte of voor een gezagsgerichte politie?" aldus Coveliers.

Geld genoeg
Coveliers toonde alle begrip voor
de looneisen van de politie-agenten.
Kern van het probleem is volgens
hem dat er wel voldoende financiële
middelen voorhanden zijn, maar die
worden teveel in onnuttige dingen
geïnvesteerd i.p.v. het personeel beter te vergoeden.
,,De gemeentelijke politie, rijkswacht en gerechtelijke politie tellen
samen zo'n 33.000 personeelsleden.
Dat is één per 272 inwoners, een
rekord in West-Europa. Jaarlijks besteedt men aan de politie-diensten 40
tot 50 miljard fr. De rijkswachtbegroting alleen omvat 21 miljard fr., waarvan zo'n 3 tot 4 miljard naar militaire
taken gaat. Ik vraag me af of dit echt
hoeft. Ik vraag me ook af waarom de

rijkswacht apart gekazerneerd moet
worden en waarom rijkswachtofficieren een volledig aparte opleiding
moeten krijgen. Voor heel wat kursussen kunnen ze ook aan onze universiteiten terecht. Slechts een minderheid van de 16.000 rijkswachters
wordt nog voor politie-zaken ingezet.
Een aantal opdrachten zou men beter
aan burgers kunnen toevertrouwen.
Dit maakt dat België veel meer uitgeeft voor zijn politiediensten dan de
meeste andere landen en dat de rijkswacht geïsoleerd wordt van de gemeenschap, terwijl ze er zoveel mogelijk kontakt mee zou moeten hebben", aldus nog Coveliers.
Volgens Coveliers heeft de Belgische overheid nooit een visie ontwikkeld op de taken van de politie, t^en
heeft de zaken op hun beloop gelaten. ,,Men heeft twee mogelijkheden
om de politietaken te omschrijven.
Ofwel kiest men voor een politie die
de orde moet handhaven, ofwel voor
een korps dat de menselijke vrijheid
garandeert. In het eerste geval betekent dit dat er een sterk gestruktureerd korps nodig is dat gezagsgetrouw bevelen uitvoert. Wat men als
openbare orde beschouwt, hangt af
van een subjektieve appreciatie. Vanuit de tweede optie moet de politie de
bevolking helpen en beschermen. Dit
houdt een informerende taak in, het
beschermen van fysieke personen en

Koördinatie

Coveliers:,,Kiezen
tussen een
bevoliiingsof
gezagsgerichte
politie".
eigendommen, evenals het beteugelen van milieu-schendingen, witteboordkriminaliteit enz.", stelde Coveliers.
De voorzitter van de VU-kamerfraktie pleitte voor een duidelijk bevolkingsgerichte politie. De militaire
struktuur van de rijkswacht en het feit
dat dit korps, zonder echt onder parlementaire kontrole te staan, zelf bepaalt wat subversief is en wat niet,
zijn volgens hem niet met deze optie
te verzoenen.
' ,,De lijst van zgn. subversieve organisaties steunt op een subjektieve
appreciatie. De redenering dat de
rijkswacht de openbare orde moet
handhaven en zich met die orde vereenzelvigt, maakt dat eenieder die
kritiek uitoefent op de rijkswacht beschouwd wordt als iemand die de

Lodewijk De Witte van het kabinet
van Binnenlandse Zaken legde de
nadruk op de nood aan een betere
koördinatie tussen de verschillende
politiekorpsen. Deze is volgens hem
een voorwaarde voor een efficiënt
veiligheidsbeleid. De koördinatie
moet steunen op een betere taakverdeling onder de politiediensten en
een gestruktureerd overleg tussen
alle betrokken overheden. Naast een
lokaal georganiseerde politie, die
goed geïntegreerd is in de bevolking,
blijft het nodig een nationale politie —
thans de rijkswacht — paraat te houden.
Nog volgens De Witte wil Binnenlandse Zaken samenwerkingsakkoorden tussen lokale korpsen aanmoedigen. Om toe te zien op de naleving
van de milieu-reglementering zouden
gemeentelijke politiekorpsen uit dezelfde streek bv. gezamenlijk apparatuur kunnen aanschaffen en deskundigen inschakelen. ,,0p die manier
behoudt men de voordelen van de
kleinschaligheid en overwint men de
nadelen", aldus De Witte.
Over de politiestaking zei hij dat
een herwaardering van het politieberoep moet gekoppeld worden aan een
betere vergoeding. De politie-eisen
kunnen echter niet afzonderlijk bekeken worden zonder een voorafgaand
algemeen akkoord voor het ganse
openbaar ambt. Daarna kunnen de
bijkomende tegemoetkomingen voor
specifieke beroepsgroepen behandeld worden.

In de Limburgse provincieraad

VU-fral(tie neemt begroting
en beleid niet
Door de gemeenteraadsverkiezingen schoof de jaarlijkse marathonreeks van de provincieraadszittingen van oktober (10-tal
bijeenkomsten in 3 weken) ietwat op naar de periode 12 tot 31
oktober. Heel w a t , , v e r m o e i d e " provincieraadsleden in die periode, maar niet op de VU-banken, waar de 14 Limburgse vertegenwoordigers een opvallend aktieve rol speelden in het globale
debat omtrent begroting en beleid in de bronsgroene provincie
van de Nationaal Voorzitter!
Hoofdtema van de diskussie: begroting en belastingen. De jongste
jaren zijn de provinciale belastingen
in Limburg dusdanig uit de pan gerezen dat door vorige fraktieleiders J.
Sauwens en J. Peumans reeds herhaaldelijk werd gepleit voor een ernstige evaluatie.

Overkoken kost duurder!
De nieuwe fraktieleider Guido
Maes pleitte in dit verband voor een
ingrijpende wijziging op ht vlak van de
verdeling binnen het Fonds der Provincieën: Vlaanderen ontvangt per
inwoner nog steeds slechts 632 fr.
tegen Wallonië 1123 fr.! Wat de CVPSP-deputatie hieraan heeft trachten
te doen de jongste jaren? Afgewacht... In een bijzonder goed gedokumenteerde nota omtrent de evolutie van de provinciale belastingen
(nota die werd samengesteld in samenwerking met de voorgangers J.
Sauwens en J. Peumans) toonde hij
aan pers en raad aan dat de belastingdruk sedert 1980 steeg met liefst
152% (in absolute cijfers: van 614 fr./
inwoner naar 1548 fr./inwoner), waarmee Limburg in 1988 koploper was in
de rij van Vlaamse Provincies. De
reaktle van de (hoofdschuldige) CVPdéputé Martin: „Koken kost geld".
Waarop de VU-fraktieleider: „Overkoken kost nog veel duurder"...

Vergaderen zonder
meerderheid
De meerderheid was moe van de
anti-VU-koalitie-intriges van de eerste

week na de verkiezingen. Zo bleek
duidelijk op vrijdag 14 oktober. Reeds
bij het begin van de zitting was de
meerderheid van CVP en SP niet in
aantal om geldig te vergaderen (theoretische meerderheid: 44/70). Enige
samenspraak tussen VU-, Agaiev- en
PVV-fraktieleiders leidde tot vaststelling en protest bij het begin van de
zitting, en het verlaten van de vergaderzaal door de gezamelijke oppositie. Hoe gaat dat in Limburg ? Ze gaan
gewoon door! Met antwoorden op
vragen gesteld door de VU-fraktieleider op 13/10, én... met een beleidstoelichting. Prompt werd klacht ingediend. Bij de minister van Binnenlandse aangelegenheden. Die dié
dag nog Beysen heette, maar toen
met enige vertraging de klacht vertrok, al Van den Bossche was. Die
aan de VU-fraktieleider intussen beloofd heeft een „ernstig onderzoek in
te stellen" (bericht 13/11)...

Huisvesting
Op de algemene beleidstoelichting
van Gedeputeerde Swannen (SP)
omtrent huisvesting werd ingepikt
door de sekretaris van de VU-fraktie
Luk Robijns. Met een vraag naar een
gedifferentieerde toepassing van de
provinciale reglementen en verordeningen omtrent grond- en saneringsleningen voor de probleemregio Zuidümburg.

Milieu
Limburg heeft een SP-député als
milieuverantwoordelijke: Dufaux. Die

met altijd hoeft bestreden te worden,
want in het recente verleden heeft hij
een gedurfd initiatief genomen op
voorstel van Jan Peumans: subsidiëring voor aankoop van natuurgebieden door erkende natuurverenigingen. Toch blijft waakzaamheid geboden! Na zijn beleidsverklaring werd
door Jas Truyen het grinddossier nóg
maar eens aangepakt: gaat de Bestendige Deputatie nu toch door de
knieën voor het ,,geit-en-kool-spaarplan" van de Limburgse SP? Guido
Maes kloeg een bijzonder ..vuil" dossier aan: dat van de waterzuiveringsinstallatie te Bocholt. Dankzij de dokumentatie samengesteld door Thieu
Dreesen werd aangetoond dat het
CVP-gemeentebestuur de hoofdschuldige van de vervuiling (de brouwerij Martens) niet durft of wil aanpakken, ondanks PV's en vragen van de
VWZ.

Informatie
SP-er Swennen heeft er vanaf zijn
aantreden als bestendig afgevaardigde geen geheim van gemaakt: hij zou
het ,,open" spelen... Lanakense VUer Dré Bervaes heeft na de holle
toelichting van het Bilzense SP-,,genie" het promotie- en informatiebeleid even onder de loep genomen.
Met o.m. een evaluatie van het prestigieuze Provinciale Informatieblad
,,De Nieuwe Limburger" (luxueuze 4kleurendruk in elke Limburgse Brievenbus, aan kostprijs van ettelijke
miljoenen per jaar). Individuele imago-opvijzeling van de Gedeputeerden, geen enkele ruimte voor de oppositie, achterhaalde en reeds in diverse dagbladen verschenen informatie a la Golden High Jump, Pukkelpop,
knolcyperusepidemie,
het
,,dokumentaire karakter" van Brigitte
Bardot...
Het VU-lid zou veel liever plaats
Inruimen voor: begrotings- en belas-

tingsinformatie, werkingstoelagen en
subsidies, gezinstoelagen, provinciale vernieuwingen. Kommentaar van
Swennen: ,,U overdrijft, Mijnheer
Bervaes".

VU-voorstellen en moties
Wie al even in de Limburgse Raad
zit weet het: de voorstelling van de
,,ontwerpbegroting" is in feite de
voorstelling van de ,,definitieve begroting"! En dus zijn voorstellen
,,met een implikatie op de begroting"
in feite zinloos, vermits ze worden
weggewuifd om geen ,,nieuwe" begroting te moeten maken. Maar in
Limburg hebben we beter geleerd!
Het zijn precies die voorstellen die
nogal eens terugkomen in de nieuwe
,,beleidsopties" van de depuatie in
volgende jaren! Zo ging het met Jan
Peumans' vraag omtrent subsidiëring
van natuurgebieden, zo ging het met
de vraag van Peumans en Maes omtrent de afschaffing van de tietsenbelasting in Limburg! En dus kwamen er
weer een aantal nieuwes en gedurfde
voorstellen vanaf de VU-banken. Het
begon al met een voorstel van fraktieleider G. Maes om aan de bekende
parkeerproblemen in Hasselt iets te
doen. Luk Robijns diende maar liefst
4 voorstellen in: voor het inrichten
van een fossielenkabinet, voor het
oprichten van een lobbycel voor integratie EHL-LUC, voor het uitvoeren
van een Milieu-effektenrapport omtrent inplanting van het Themapark,
voor een primordiale aanpak van de
probleemregio Zuid-Llmburg op het
vlak van huisvesting en toerisme. Dré
Bervaes diende een moetie in met
betrekking tot de omstreden OostWest-Baan (Vliegveld Beel, Nederland), en Guido Maes vroeg om het
aanvangsuur van de vergaderingen

(lees verder biz. 18)
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VU-fraktie
neemt begroting
en beleid niet
(vervolg van biz 17)

terug van 15 naar 17 uur te verleggen
om de afwezigheid van de raadsleden
te verminderen
De meest duale reaktie kreeg de
VU-fraktieleider bij een nochtans erg
toekomstgerichte vraag het invoeren
van een provinciale geboortepremie
voor 3e en volgende geboorten (strijdpunt van Bond Grote en Jonge Gezinnen) SP-houding ,,Mijnheer Maes
gaat op de racistische toer" (Guido
Maes had aangetoond dat de bevolkingspyramide van Limburg een erg
slechte evolutie vertoonde, doch
sterk verschilde tussen autochtonen
en migranten)! GVP-houding ,,We
gaan akkoord met de analyse, maar
we doen het met"
PVV-houding
,,We zien niet hel nut in "

W&
Elfde
Ullenspiegelavond
te Opoeteren
Voor de elfde keer heeft de Ullenspiegelavond van het IJzerbedevaartkomitee gewest Maaseik plaats, dit
jaar op zaterdag 17 december a s te
Opoeteren
Begin om 18u 30 met een eucharistieviering voor ,Vrede in Vlaanderen", met als centrale gedachte
Vlaanderen — vrede begint in ons
gezin'
Daarna feest m de zaal De Oeter
(naast de kerk te Opoeteren) Eten
voor de prijs van 200 fr per persoon
Kinderen onder de 12 jaar smullen
gratis Verder is er een reuzetombola
waarvan de opbrengst gaat naar de
organisatie-busreis IJzerbedevaart
Inschnjven bij de leden van de
werkgroep

„ T h e i j " gevierd
Tijdens de openingszitting van 13
oktober werd VU-provincieraadslid en
zetelend burgemeester van Kinrooi
Theo Schoofs gehuldigd omwille van
ononderbroken 15-jarig lidmaatschap
van de Limburgse Provincieraad
„Theij" IS misschien met de man die
veel en dikwijls op de tribune komt
Maar wel altijd op post' In Kinrooi en
m Hasselt Proficiat Theike enne,
,,de bliefst er nog effe biej hoepe
ve"

Wilfried Rosiers, Wijklaan 21, 3670
Neeroeteren (86 35 38), Mia Assenberg, Schoolstraat 7, 2671 Opoeteren
(86 58 04), Leo De Clerck, Dorperberg 18, 3671 Opoeteren (86 36 24),
Gerard Gerits, Pastorijstraat 3, 3688
Geistingen-Kinrooi Rob Brouwers,
Hoogstraat 6, 3670 Neeroeteren
(86 45 06), Jaklien Deben, Oude Ophoverbaan
88
3680
Maaseik
(56 47 38), Mathieu Meuwis, Neeroeterenstraat 67, 3671 Opoeteren
(86 65 24), Renaat Nauwelaerts, Dorperberg
33,
3671
Opoeteren
(86 34 56), Pol Theelen, Nachtegaal-

laan 28, 3650 Elen-Dilsen (86 78 91),
Miet Vandersteegen, Ridderpadstraat 42, 3671 Opoeteren (86 31 08),
Mathieu Vastmans, Burg Henrylaan
88, Rotem-Dilsen (86 73 97), Christine Cuppens-Goossens, Kinrooiersteenweg 42, 3670 Neeroeteren
(86 34 50), Mark Verheyen, Voorshoventerweg 62, 3670 Neeroeteren
(86 45 60) en Koen Thevissen, Europalaan 38, 3650 Dilsen (75 50 52)

,,Aandachtig onderzoek"
Niettegenstaande
leverde
het
schepenkollege van Dendermonde
eind maart 1988 toch de vergunning
af De visputten werden gegraven
Een belangrijke biotoop ging aldus
verloren Een aantal manipulaties
tussen het stadhuis van Dendermonde en AROL kwamen hierbij aan het
licht en werden trouwens het voor
werp van een onderzoek van het
Hoger Komitee van Toezicht
Senator Peeters stelde de vraag op
aanwijzen van het Dendermondse
VU-raadslid Ferdi Willems De heer
Beysen beloofde reeds m maart een
,,aandachtig onderzoek" in te stellen
Omdat er geen antwoord kwam
herhaalde senator Peeters de vragen
aan de opvolger van de minister dhr
Waltniel Hier de vragen
1 Heeft dit onderzoek werkelijk
plaatsgehad' Welk is het resultaat"^
2 Indien uit het onderzoek inderdaad bedneglijk opzet zou blijken,
welke maatregelen zullen er dan worden getroffen'
3 Welke maatregelen zullen er genomen worden om de reliefwijziging
te herstellen'
1 DECEMBER 1988

Onjuiste gegevens
Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, L
Waltniel, antwoordde nu op de vragen Het resultaat is weinig fraai aan
het adres van het Dendermondse
stadsbestuur
L. Waltniel. Het administratieve
onderzoek heeft geleid tot een juister
inzicht van wat er gebeurd is bij de
totstandkoming van de bouwvergun
ning en van het feit dat deze op basis
van onjuiste gegevens werd afgeleverd
Zo blijkt dat een beambte van het
Bestuur Landinrichting — Dienst Natuurbehoud van de buitendienst OostVlaanderen inderdaad over de bouwaanvraag een gunstig advies uitbracht aan het Bestuur Ruimtelijke
Ordening
Hierbij was hij zich met bewust dat
het m feite om een ander perceel
ging
De ambtenaar die het bouwdossier
behandelde kende de ware toedracht van de aanvraag ingevolge
een vroeger plaatsbezoek aan het
aanpalende perceel waarop zich
reeds vijvers bevonden Hi] oordeelde
evenwel mede op basis van het gun
stige advies van het Bestuur Landinrichting dat de bouwvergunning kon
verleend worden Dit voorstel van
gunstig advies werd door de gemachtigde ambtenaar onderschreven en
aan het kollege van Burgemeester en
schepenen toegestuurd dat de bouwvergunning verleende
De gemachtigde ambtenaar heeft
achteraf geoordeeld dat hij door de
voorstelling van het dossier misleid
werd en vroeg de intrekking van zijn
vergunning Toen hij nadien vernam
dat zijn medewerker hem met kennis
van zaken een gunstig advies voorgesteld had, heeft hij in samenspraak
met de heer burgemeester deze
vraag ingetrokken "

GESCHENKENTIJD!
Rake geschenken zijn diegene waarvan men lang kan genieten
Zo de boeken van Rik Dedapper
De Tlimkalender, 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 bi) 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 VII Bio-telen door en voor de Jeugd, ook geschikt voor
beginnende volwassenen 200 tekeningen 695 fr
Pakket Boeken I, II en III slechts 1 100 fr alles franco thuis
Te bekomen op Rozendaal 78, Geel Tel 014/58 9172 Rek 2300005739-36, Rik Dedapper
Al deze werken zijn ook bijzonder interessant voor niet-bio telers'

ZO€K€BC]€

I I 42j handlanger zoekt een nieuwe
betrekking als chauffeur, magazijnier, tuinier of onderhoudswerkman
Voor ml zich wenden tot staatssekretaris-burgemeester dr J Valkeniers,
tel 02/569 16 04
n Schrijnwerker-meubelmaker zoekt
werk in zijn sektor of als onderhoudsman m Brussel of ten W van Brussel
Voor ml tel 513 83 00 post 311 van
staatssecretanaat Valkeniers

Visvijver in Dendermonds
natuurgeliied onwettelijl(!
Op donderdag 26 mei l.l. richtte senator Walter Peeters in de
Vlaamse Raad een vraag aan minister Beysen omtrent een
bouwvergunning uitgereikt door het schepenkollege van Dendermonde voor het graven van visputten in een natuurreservaat. De
vergunningsaanvraag was misleidend en zelfs bedrieglijk geformuleerd als „het uitbaggeren en het uitruimen van twee bestaande visputten".

Advertentie

D 20j. ongehuwd meisje met diploma van technische humaniora, hogere cyclus afdeling ,,Hotel" Kennis van meerdere talen
en korte ervaring, zoekt een bel 1 25j tweetalige kok zoekt een nieu- trekking in het hotelwezen of een
we werkkring in het Brusselse of op
grootkeuken Voor ml. zich wende driehoek Brussel-Ninove-Aalst
den tot senator-burgemeester dr
Voor ml zich wenden tot staatssekreJ. Valkeniers, tel. 02/569.16 04 of
taris-burgemeester dr J Valkeniers,
tot zijn sekretaresse op nr 02/
02/569 16 04
466.90.90.

Verleende schepenkollege foute graaf vergunning?

Daardoor werden de adviesverstrekkende ambtenaren om de tuin
geleid alhoewel op de verschillende
niveaus omstandig werd bewezen dat
op de betrokken percelen geen visputten aanwezig waren wel een klem
ekologisch poeltje Het aanvankelijk
gunstig advies van AROL was het
gevolg van een plaatsbezoek van een
ambtenaar die, naar hij zelf achteraf
heeft verklaard, ingevolge de frauduleuze bouwaanvraag, verkeerdelijk
twee belendende percelen had bekeken, waarop reeds twee visputten
aanwezig iijn Beide zijn zelf het
gevolg van een intussen gesanktioneerde bouwovertreding

•"

Bedrieglijke voorstelling
Wat de tweede vraag betreft, kan
de minister meedelen dat uit de thans
gekende gegevens met kan blijken
dat er een bedrieglijk opzet zou geweest zijn van een ambtenaar van het
Bestuur van Ruimtelijke Ordening bij
het uitbrengen van adviezen over
kwestieuse bouwaanvraag Er werd,
na inzage van de klachten nadat de
bouwvergunning reeds afgeleverd
was door het kollege van burgemeester en schepenen, vastgesteld dat de
bouwheer een bedrieglijke voorstlling
had gemaakt van de bestaande toestand
Uit zijn bouwplannen zou blijken
dat daar reeds twee grafisch omschreven bestaande vispoelen bestonden, wat niet het geval was
De Raad van State leert dat een
bouwvergunning, die op een verkeer-

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

de voorstelling van de feiten is gebaseerd en zo de overheid misleidt, kan
ingetrokkn worden door de overheid
die ze verleend heeft, hier het kollege
van burgemeester en schepenen

Vordering tot herstel
Het kollege van Dendermonde
heeft echter gemeend geen maatregelen te moeten nemen om de werken met te laten uitvoeren
Welke maatregelen zullen er genomen worden om de reliefwijziging te
herstellen'
L. Waltniel: ,,lk zal opdracht geven
aan het Bestuur van de Ruimtelijke
Ordening opnieuw kontakt op te nemen met het kollege van burgemeester en schepenen met de vraag de
bedoelde bouwvergunning te willen
intrekken, vermits de aanvraag een
bedrieglijke voorstelling van de bestaande toestand bevatte Daarnaast
draag ik de gemachtigde ambtenaar
op een vordering tot herstel in te
leiden, met voorstel tot het opleggen
van een dwangsom, gezien het graven van vijvers met m overeenstemming te brengen zi met de voorschriften van het gewestplan inzake een
natuurreservaat "
Raadslid Ferdi Willems mag geprezen worden om zijn speurzin de natuur m en rond Dendermonde werd al
te vaak schaamteloos geschonden'

U Technisch ingenieur Voedings- en
Gistmgsbedrijven
en
Industriële
Scheikunde, 42 jaar Drietalig N-F-E,
zoekt passende betrekking, eventueel als techn kommercieel afgevaardigde Inlichtingen eresenator
Oswald Van Ooteghem, tel 091/
30 72 87
D 22-jange man, opleiding metaalbewerking, vrij van legerdienst, zoekt
werk als onderhoudsman of arbeider
te Brussel of ten W van Brussel Voor
ml tel Staatssekretariaat J Valkeniers, 513 83 00, post 311
• Jongeman met opleiding metaal m
bijzonder onderwijs zoekt passende
betrekking ten W van Brussel Voor
ml Staatssekretans J Valkeniers,
513 83 00, post 311

OOST-VL.
DECEMBER
1 DENDERLEEUW: Statutaire bestuursverkiezmgen in cafe Vlaamse
Leeuw, Dorp, vanaf 19u Kandidaturen voor 28/11/88 bij Wilfried De Metsenaere
3 WONDELGEM: Sinterklaasbal m
zaal De Nachtegaal, Westergemstraat 96 Aanvang 21 u , deuren
20u 30 Inkom 80 fr Muziek door
discobar The Explosion Org VUWondelgem
4 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest Om
15u poppenspel PUK, 16u 30 koffietafel Kinderen tussen O en 12 jaar
ontvangen een geschenk van de Sint
Inschrijven op tel 774 12 85 Org
VU en AVK
10 GENT-BRUGSEPOORT: Sinterklaasfeest in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 25 Gent Om 14u Optreden poppenteater Magie met het
Gentse Pierke Daarna gratis koffietafel en geschenken door de Sint aan
de kinderen Iedereen welkom Org
VU-Gent-Brugsepoort
12 SINT-AMANDSBERG:
Hoe
wordt wijn gemaakt' Om 19u 30 m
Kultuurcentrum De Vlier, Begijnhof
15 Luc Rombaut geeft demonstratie
en degustatie Inkom gratis Iedereen
welkom Org
Vlaamse Vrouwengroep S Amandsberg

Oorlogsburgemeester te Gentbrugge

Hulde aan
prof. dr. Vincent Evrard
Op uitnodiging van VOS-IJzerbedevaartwerkgroep
Gentbrugge-Ledeberg zal eresenator Oswald Van Ooteghem hulde brengen aan prof dr
Vincent Evrard burgemeester van
Gentbrugge tussen 24 011941 en
30 06 1942

woordigd waren m de portretten-galerij van het Dienstencentrum was dit
met zo met voornoemde

Deze huldiging gaat door naar aanleiding van de jaarlijkse koffietafel
van VOS Gentbrugge-Ledeberg op
zondag 11 december 1988 om 15u 30
m de voordrachtzaal van het Dienstencentrum — Braemkasteelstraat
45 te Gentbrugge

VOS-IJzerbedevaartwerkgroep
Gentbrugge-Ledeberg heeft de nodige druk uitgeoefend bij het Stadsbestuur van Gent Zodoende werd op 27
oktober 1988 officieel een einde gesteld aan een ongehoorde diskriminatie en een historische fout Sinds half
november 1988 maakt de foto van
prof dor Vincent Evrard volwaardig
deel uit van deze portrettengalerij

Ofschoon alle gewezen burgemeesters van Gentbrugge vertegen-

In eer
hersteld

Aldus werd meer dan 40 jaar na de
verwoede repressie en epuratie de
persoon van prof dr Evrard m eer
hersteld
Het bestuur hoopt u allen bij deze
huldiging te kunnen betrekken en
heet u nu reeds hartelijk welkom
Deelname m de onkosten voor de
koffietafel 60 fr per persoon
Inschrijvingen worden ingewacht
voor 6 december gij Libert Robert,
Weverboslaan 26 te 9219 Gentbrugge (31 19 49) IvanGheysens Burvenichstraat 4 te 9218 Ledeberg
(31 55 17) of A Van Nevel, Tuinwijk
ter Heide 13, te 9219 Gentbrugge
(30 08 33)

m
Aanbevolen huizen

Etn.

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS

Sint-Aarnoulstraat 12

VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

•s 050/20.08.50

van het goede meubel
Tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

Open van 10 tot 19u.

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaessen
8260 Aartrijke-Zedelgem

DE PRIJSBREKER
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

19

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

Tel.: 014/21.12.07

BERT pvba
Tel.:

Assesteenweg 101-103
TERNAT

IniiiMtvMric
zo* VUL • m a

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

O n m i d d e l l i j k te b e k o m e n bij
FRANS VAN MOORTER

Tel. 426.19.39

Daniël Cortier

053/80.10.09

02/428.69.84

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

nv de winrie-fabrisac
/
migrostraat 128
/B 9328 schoonaarcje
dendermonde
052/42 33 04 -42 39 16

(Kerel Bevers)

Tel 053-21.36 36

^HM
Houtzagerij

PVBA

DE

J. B O R R E M A N S - C O C K
& KINDEREN

kettingformulieren

AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalbl 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldsiraat 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49

Gentsestraaf 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89

Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

boekdruk - dirëét mail

R O O S E N.V.

Algemene hout- en platenhandel
Schaven)

Algemene Bouwondernemingen

e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n

B-2650 BOOM

~

'^chemicaliën

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582.29.15

t y p o - offset - repro

Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

H o o g s t r a a t 2 0 , Lede

KORTESTRAAT 15-19

KEUKENS-SANITAIR-

VAN DER CRUYS

FERAUTO
Auto-onderdelen
Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 W o m m e l g e m
Tel 03/353 26 50

Autocars aulobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

ESOX STAN PHILIPS

Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235.64.75

drukkerij

091/60.13.37

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

Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96

VERWARMING

STOFFEN

02/380.04.78

G E O R G E S DE R A S

Kies zelf het ondenwerp
van uw puzzel

Nieuw t e l e f o o n n u m m e r :

FRANSSENS OPTIEK:

MEUBELEN -

BEHANG
Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

tTUNHOUWEMVttT •»

Vijfhuizen 6, Erpe

LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

-

(redaktle)

PVBA

SANITAIR — Z I N K
ROOFING

SIERSCHOUWEN

•MMt«rkl««raMlMr

PROMO PUZZLE

GELD

BINNENHUISINRICHTIN6

-

Een advertentie
in WIJ rendeert.
02/219.49.30

02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler

-

03/888.69.35

A

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
Borsbeek

V

m\

lepel & vork

Vlaams-Nationaal
Weekblad

RESTAURANT
Ca/y Zf<^

Jfot*^

KAPELLEKESHOEF

Een advertentie?

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

02/219.49.30

waukaas

Affligem
Dortmunder Thier-Braü-hoven
Benngen. Markt 17 - 011/43 20 51
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Konlich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60-016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt • 016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22

JOOST

GOSSYE

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

RESTAURANT-HOTEL
OVEREINDE

^^'^^ssii^^^
°JeV

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

0udebnJS8«lbaan 4
1681 LENNIK
Tel. 02/532.09.40

,

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

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

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

Sekretariaat:

AIMTWERPIA

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

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

Johan Artois
Tom Serkeyn
Pol Van Den Driessche
Toon Van Overstraeten

Banketbakkerij

"Wl

JAN PAUWELS-DE BRAUWER

'tboerenhof

Redakteuren:

02/380.04.78

WILFRIED BLANCQUAERT

Sedert 1910

TOMBERG

IVIaurits Van Liedekerke

of

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

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

liet ^aling^utó

Uitgave van het
Vlaams Pers-, Radioen TV-instituut v.z.w.
Hoofdredakteur:

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

JS

AFSPANNING-HERBERG

(03/321.76.86.

Herberg Viking
Sinds
naal

15 jaar
trefpunt

Vlaams-natioin het

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

hartje

—

1.200 fr.
700 fr.
4 0 0 fr.
33 fr.

Jaak Gabriels,
Barrikadenplein 12,
1000 Brussel

banketzalen tot 300 personen
specialiteiten bruiloften
en banketten
O v e r e i n d e 8 AS

Tel.

Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Driemaandelijks
Losse nummers
Verantw. uitgever:

Salons Raymond
—

Hilda De Leeuw
Alle stortingen van abonnementen, publiciteit en redaktie
op prk 000-0171139-31 van
, , W I J " , Barrikadenplein 12,
1000
Brussel
(Tel
02-219 49 30)

Publlciteitsclief:
de h Karel Severs, tel 02219 49 30, toestel 19 ('s voormiddags) of prive, Alsembergsesteenw/eg 41b, 1512 Dworp
Tel 02-380 04 78

011/65.73.05-65.89.40

m

P V.B.A Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

Idrhf-inl

S.M.B.
Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

Tel. 582.10.93

H
H

IIEtHANOflW

ELLINCKA
Overname — huur —
verhuur van cafe's
V^ij bestellen ten huize
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Egyptologe dr. Agnes Rammant-Peeters

Spelend door de tijd
van de farao's
Je bent een Egyptische slaaf en werkt in de Tuin van de god Amon. Je wil
ontsnappen uit de slavernij. Overal wordt je tegengewerkt en loeren er gevaren.
Je uiteindelijk doel is aan de overkant van de stroom de vrijheid te bereiken.
Doch alvorenje zover bent moetje via tal van hinderlagen trachten het bootje te
bereiken datje naar de overkant brengt. Hierbij kan je rekenen op de hulp van de
goede goden maar ook boosaardige demonen doen al het mogelijke om dit te
verhinderen.
Dit is de beknopte beschrijving van een boeiende belevenis, die je al spelend
kan meemaken in het gezelschapsspel ,,De Tuin van Amon", een ontwerp van
de Vlaamse Egyptologe Agnes Rammant-Peeters. De ontwerpster kreeg met dit
spel in 1985 de prijs van het Design Centre.

WIJ: Wat zijn in grote lijnen
de spelregels?
A. Rammant-Peeters: ,,ln
hoofdzaak moeten de slaven via
een bootje zien weg te geraken.
Als individu kunnen de slaven
geluk hebben maar ook lukt het
soms om in groep weg te geraken.
Er zijn twee of vier groepen
slaven (2 of 4 spelers). Een van
de spelregels is dat de ene kleur
de andere kan pakken, die moet
dan terug tenzij de slaven gegroepeerd zijn en zo zichzelf beschermen. De tocht verloopt

OE komt een doctor in de
Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis,
tevens
Egyptologe, er toe een gezelschapsspel te ontwerpen? De
ontwerpster van de ,,Tuin van
Amon" Is Agnes Rammant-Peeters uit Korbeek-DIjle bij Leuven,
gewezen medewerkster aan de
tentoonstelling ,,De Vrouw in de
tijd van de Farao's" en tevens
medewerkster aan de tentoonstelling ,,Egypte hertekend" of
,,Egypte in het stripverhaal", die
nog tot 4 december loopt in het
Limburgse Herk-de-Stad, waar
ook het spel ,,DeTuin van Amon"
in het geheel van de tentoonstelling is opgenomen.

H

De tuinman
van Amon
Het spel ,,De Tuin van Amon"
is nieuw maar toch vierendertig
eeuwen oud, omdat het gebaseerd is op de gezelschapsspelen van de oude Egyptenaren.
De Egyptische tuinen zijn de
eerste waar we iets over weten.
De oudste waren gebruikstuinen
met rond de vijvers bomen, heesters en kruiden. Pas vanaf het
Nieuwe Rijk (1550 v.K.) hebben
we voorstellingen van systematisch geordende plantages zoals
de tuin van Amon uit het graf van
Sennefer. De tuinaanleg was gesteund op rechtlijnigheid en symmetrie. De tuin van Amon heeft
ongetwijfeld bestaan. Men veronderstelde dat hij zich ten zuiden
van de grote as van de Amontempel te Karnak bevond.
De voorstelling toont aan dat
de tuin langs een kanaal lag en er
met een hellend vlak of trappen
mee verbonden was. De grote
ingangspoort verschafte toegang
tot de wijngaard. Aan beide zijden van de wijngaard lagen telkens vier boomgaarden met vijgebomen, dadelpalmen en granaatbomen.
WIJ: Waar ligt de oorsprong
van dit spel?
A. Rammant-Peeters: ,,/n de
Biblioteei< van de Egyptologisctie
Sticiiting — de meest gespecialiseerde terzake na Brooklyn —
vond Ik enkele jaren geleden, een
voorstelling van een wandschildering uit de graftombe van Sennefer, de tuinopziener te Thebe.
Deze wandschildering stelt het
werkterrein van de overledene
voor, de tuin van de god Amon.
De muurschildenng werd grotendeels verwoest door grafroverij
en klimatologische omstandigheden maar werd door de Italiaanse
kunstenaar
Rosselini
vorige
eeuw herschilderd, waardoor we
weten wat de inhoud ervan was.
1 DECEMBER 1988

Met dit spel wegwijs in de tuin van Amon.
De zeer fijne en nauwkeurige,
maar tevens ook zeer kleurrijke
tekeningen geven een goed
beeld van de tuinaanleg ten tijde
van Amenofis II en ook van de
bloemen en bomen die men in die
tijd kweekte."

Tot in het graf...
WIJ: Hoe bent u dan op het
idee gekomen een spel te ontwikkelen?
A. Rammant-Peeters: ,,Entoesiast over mijn ontdekking
vond ik dat er iets mee moest
gebeuren waardoor niet alleen
vakmensen en volwassenen er
iets zouden aan hebben maar
iets wat ook kinderen kon aanspreken. In de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis hebben we een kollekte, waarin het
oudste spel ter wereld zit. Het is
Egyptisch en vormt de grondslag
van het Senetspel en het palmspel die in het oude Egypte veel
werden gespeeld. Ook farao's
namen in hun graf gezelschapsspelletjes en hun toebehoren
zoals werpstokjes in hout of ivoor
mee. De bordspelen waren in het
oude Egypte erg populair. Zo
vindt men in een graf van Neferirtenef, een priesteres uit de vijfde
dinastie, een goed bewaard reliëf
waarop twee mannen duidelijk
met een bordspel aan het spelen
zijn.
Het Senetspel dat aan een
damspel doet denken en het
palmspel werden de basis voor
het ontwerp samen met enkele
elementen van ,,Mens erger je
niet".

Hulp van de goden
WIJ: Wat is het onderwerp
van het huidige spel?
A. Rammant-Peeters: ,,De inhoud van het gezelschapsspel
,,De Tuin van Amon" is vrij eenvoudig. Slaven, de onvrijen, die
verbonden zijn aan de tuin proberen te ontsnappen. Maar de vrijheid ligt echter niet voor het grijpen. De slaven moeten zich door
een boomgaard, een dagtrip
heen bewegen. Nadat ze zich
verzameld hebben, belanden ze
vervolgens in een nachttocht
door de wijngaard. Er zijn vel
hinderpalen. Soms gaat men
meer achteruit dan vooruit. In de
tuin zijn er vriendelijke goedaardige goden zoals Thoth, de wijze
god met een ibishoofd en Khepri
de mestkever. Maat, de god van
de waarheid en de levensadem,
Amon de god van Karnak en ook
van de vruchtbaarheid en een
van de scheppers van de cosmos.
De boosaardige goden verschijnen vooral 's nachts. Seth,
de god met de lange hondensnuit, god van de onvruchtbaarheid en al het negatieve. De boze
godin Sekhmet heeft de kop van
een leeuw en het lijf van een
vrouw, is een oorlogsgodin. Ammit is een monster met een nijlpaardenhoofd, tanden en klauwen van een leeuw, zij is de godin
die de ziel verslindt, wat betekent
dat wie in zijn vorig leven slecht
geweest is geen tweede kans
meer krijgt. Apophis, de slang is
de gevaarlijkste en meest boosaardige van alle nachtgoden."

zoals hoger verld, bijgestaan of
tegengewerkt door de goden via
lotskaarten. De opdrachten op de
kaarten maken dat men zijn tegenstrevers
noodgedwongen
moet helpen of hinderen."

Geen
dobbelstenen!
WIJ: Waarom werpstokjes in
plaats van dobbelstenen?
A. Rammant-Peeters: ,,De
dobbelsteen is van Romeinse
oorsprong terwijl de werpstokjes
typisch Egyptisch zijn, die zoals
we reeds eerder vermelden terug
te vinden zijn in Egyptische graftomben.
Tijdens het spel worden de
stokjes vanop een hoogte van 20
cm op tafel gegooid. We kunnen
toch moeilijk Romeinse dobbelstenen in een Egyptisch spel
gaan gebruiken terwijl andere details wel degelijk historisch verantwoord zijn. Ook wilde ik alles

zo natuurlijk mogelijk houden. De
werpstokjes en de pionnen zijn
artisanaal vervaardigd uit hout,
want ik wou geen plastiek gebruiken. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op de kostprijs. Maar door
het extra laag houden van de
winstmarge valt de verkoopprijs
in vergelijking met andere gezelschapsspelen nog mee."
WIJ: Wel is de edukatieve
bedoeling van het spel?
A. Rammant-Peeters: ,,ln
mijn kontakt met kinderen voelde
ik de noodzaak om het oude
Egypte voor hen meer toegankelijk te maken. Egyptologie is niet
alleen bestemd voor volwassenen en oude saaie boekenwurmen. Enerzijds is het de bedoeling interesse te kweken voor het
oude Egypte, met zijn kuituur,
struktuur en mythologie. De speler leert de goede en kwade kanten van de goden kennen van het
oude Egypte, met de symboliek
verbonden aan elke mythologische figuur. De geschiedenis
treedt binnen in het spel met de
stokjes en al vlug worden Toth,
Seth, Apophis, Khepri, Sekhmet,
Maat, Amon en Ammit de goede
en boosaardige spelgenoten uit
het verleden. Anderzijds nemen
we in dit spel ook duidelijk afstand van spelen als Monopoly
en andere rijkdommen van de
wereld, waarbij miljoenen gemanipuleerd worden als snoepgoed.
Ook zijn de hiërogliefen op het
bord natuurgetrouw ontworpen
en daarenboven verneem je tussendoor ook iets van de tuinaanleg van het oude Egypte. Hieruit
mag niet de indruk ontstaan dat
het een intellektueel spel is. Uit
ervaring weet ik dat kinderen er
vlug mee vertrouwd zijn. Het is
werkelijk een spel voor spelers
van 9 tot 99 jaar."
Bij het ontwerp van de ,,Tuin
van Amon" kreeg dr. Agnes
Rammant-Peeters artistiek advies van Luc Coeckelbergs. De
realisatie werd ondersteund door
de computerfirma SCIA uit Herkde-Stad, die het tevens als relatiegeschenk gebruikte. Het ontwerp werd bekroond met de prijs
van Design Centre.
De ,,Tuin van Amon", voorlopig nog alleen in Nederlandse en
Franse versie, is zeker een mooi
kado voor de komende feestdagen. Het is te verkrijgen bij de
meeste Christiaenssenwinkels te
Gent, Leuven en Hasselt.
Voor meer informatie kan men
terecht bij mevr. A. RammantPeeters, Blokkenstraat 301 te
3060 Korbeek-Dijle (Bertem),
016/47.17.36 na de kantooruren
of op het nummer 013/55.17.75
tijdens de kantooruren.
Hendrik-Jan Ombelets

