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Het recht van de burger 
De moeilijke maar boeiende weg die deze regering aflegt om de 

staatshervorming binnen de perken van de opgelegde tijd en de 
gestelde verwachtingen te verwezenlijken mag niet doen vergeten 
dat zich op de achtergrond wijzigingen afspelen die uiterst belang
rijk zijn. 

Op de vooravond van haar toetreden tot de regering heeft de 
Volksunie zich op een kongres te Oostende uitgesproken voor een 
nieuwe politieke kuituur. Deze programmatische stellingname was 
niet zo maar een gril van het ogenblik maar een vernieuwende stap 
in de richting van een beter Vlaanderen. 

De staatshervorming is niet slechts het hertekenen van de land
kaart maar ook het ontwikkelen van een nieuwe en betere maat
schappij ten dienste van de burger. Het eigen bestuur verwerven 
houdt ook een beter bestuur in, anders dan dat wij gewoon zijn, weg 
van de verzuiling, van het favorltisme, het nepotisme en andere 
Belgische kwalen. De draken waartegen Vlaams- nationalisten — 
vrij en vrank zoals ze steeds geweest zijn — gevochten hebben en 
vaak tot eigen nadeel stand hebben gehouden. 

Burgers en overheid: de wisselwerking tussen beiden is noodzake
lijk om tot een evenwichtig samenspel te komen. Daartoe dienen de 
eersten vertrouwd gemaakt met een zindelijk werkende overheid, en 
moet die overheid de burger waarderen. Centraal stellen, noemt men 
dat. 

Dat bij een nieuwe politieke kuituur de onafhankelijkheid van de 
ambtenarij en van de rechtsmacht hersteld wordt acht de Volksunie 
onontbeerlijk. De burger moet bescherming vinden tegen machts
misbruik van welke aard ook. 

Vanuit het Oostends kongres heeft de partij het streven naar een 
nieuwe politieke kuituur aan het regeerakkoord toegevoegd. Niet als 
fraaie volzin maar om zo snel mogelijk in wetgevende initiatieven 
omgezet te worden. Zo snel mogelijk wil zeggen: dat nog voor het 
einde van dit jaar een wetsontwerp moet worden neergelegd opdat 
benoemingen in de magistratuur op een eerlijke en objektieve wijze 
worden geregeld. Slaagt minister Wathelet er niet in voor die tijd 
rezultaat te boeken dan zal het voorstel- Coveliers bij hoogdringend
heid dienen te worden behandeld. Ook wat betreft benoemingen en 
aanwervingen in het openbaar ambt eist de VU dat de opgerichte 
werkgroep nog voor het einde van het jaar haar besluiten neerlegt 
zodat deze echt wetgevend kunnen worden. 

Het is duidelijk dat deze initiatieven, die revolutionair mogen 
genoemd worden, niet het voorwerp mogen uitmaken van gezanik 
van enkele „moeilijke" eksellenties die van het openbaar ambt hun 
persoonlijk jachtterein hebben gemaakt. Wij hechten er zeer groot 
belang aan dat deze ingrijpende stap gedragen wordt door de hele 
regering. Dit is een zaak van politieke geloofwaardigheid! De andere 
regeringspartijen zullen bij deze kunnen bewijzen hoe ernstig zij het 
menen met de VU- voorstellen. 

Wellicht zal de Volksunie vlotter een akkoord kunnen afdwingen 
betreffende de beperking van de verkiezingsuitgaven en de financie
ring van de politieke partijen. 

De jongste gemeenteraadsverkiezingen liggen nog fris in het 
geheugen, iedereen heeft de schandalige uitwas van partij- en 
persoonlijke propaganda kunnen ervaren. Dit kan niet langer meer! 

Met de Euro- verkiezingen van juni 89 voor ogen moet de partij 
samen met alle partijen bedingen dat nu reeds afspraken worden 
gemaakt om de uitgaven drastisch te beperken. De partij kan daarin 
ver gaan, ze zal zich gesteund weten door de publieke opinie die de 
geldverkwistende, milieustorende en wansmakelijke stemmenronse-
larij beu is. Aldus zal opnieuw de nadruk gelegd worden op de 
kwaliteit van het politieke programma en minder op de kandidaat en 
zijn/haar foto. 

Niet los te haken van deze diskussie is de financiering van de 
politieke partijen door de overheid, ook deze moet geregeld worden. 
Een kontrole daarop kan slechts sluitend zijn wanneer de partijen
zoals de VU altijd geweest is- zich juridisch als rechtspersoon 
aandienen. Kontrole op de besteding van de ontvangsten moet 
mogelijk worden en blijven. Waarom zouden „de boeken" van een 
politieke partij niet mogen gekontroleerd worden door het Reken
hof? 

Deze financiering dient te gebeuren binnen de begroting van het 
parlement, altijd en door elk lid van het parlement te bekijken, na te 
gaan, te kontroleren. 

Tenslotte is er de burger, lusteloos en maf geworden door het 
hooghartige spel van de partijen en hun zuilen, hij moet de kans 
krijgen op eerlijke informatie en op kritiek. Eens dat verworven 
zullen de partijen open kaart spelen en hun politieke kampagnes als 
vanzelf afslanken. 

Deze voorstellen liggen op de tafel van de parlementaire werk
groep Politieke deontologie, de gegevens zijn gekend, de tijd afgeba
kend, de intenties staan in het regeerakkoord geschreven. De burger 
wacht op uitvoering, hij verlangt vurig naar rezultaat. Wanneer de 
regering dit verlangen kan inlossen zal de staatshervorming veel 
meer zijn dan het hertekenen van de Belgische landkaart. 

m.v.1. 

Financiering Gemeenschappen en Gewesten 

Federalisten halen 
slag thuis 

De ministerraad l<eurde vorige week het wetsont
werp op de financiering van Gemeensciiappen en 
Gewesten definitief goed. I-let sisteem, de regels en 
mechanismen volgens dewelke de regio's aan hun 
financiële middelen komen, was al eerder bekend. 
Enkel de cijfers ontbraken nog. 

DIE knoop werd vorige week 
doorgehakt: de financie
ringswet laat Gewesten 

en Gemeenschappen volgend 
jaar met 610 miljard van start 
gaan. Met de eigen belastingen 
erbij zullen zij over zowat 650 
miljard kunnen beschikken. Dit is 
heel wat meer dan de 570 miljard 
die oorspronkelijk was voorzien. 
De zogenaamde federale ,,maxi
malisten" in de regering hebben 
hun slag thuisgehaald. 

Met deze 650 miljard wordt het 
aandeel van de Gewesten in de 
overheidsuitgaven, de intrestbe
talingen uitgezonderd op 40 % 
gebracht. België behoort meteen 
tot de meest gefederaliseerde 
landen. 

Verdeling 
De totale overheidsuitgaven op 

nationaal en regionaal niveau be
dragen op dit ogenblik 1963 mil
jard. Verminderen we deze met 
de 423 miljard uit restbetalingen 

die de staat op haar schulden 
doet, dan blijven er nog 1539 
miljard middelen om een beleid 
te voeren. Op dit ogenblik wordt 
er daarvan 147 miljard of 9,5 
percent door Gemeenschappen 
en Gewesten uitgegeven. 

Op 1 januari van volgend jaar 
zullen niet enkel de oudejaarsa
vondkaters worden geteld. Ook 
de gewestregeringen kunnen aan 
het rekenen gaan. Hun financiële 
middelen worden immers meer 
dan verviervoudigd. Van de 1539 

miljard komen er 610 in de regio
nale kassen terecht. Dit is net 
geen 40 %. De centrale staat 
beschikt dan nog over 926 miljard 
frank. 

In vergelijking met andere fe
derale staten kan het België van 
na deze staatshervorming gerust 
doorgaan voor een federaal land. 
Onderstaande tabel geeft de ver
deling in percentage van de uit
gaven tussen centrale staat en 
deelstaat of deelgebied voor en
kele federale staten (gegevens 
1980). 

Op Canada na staat België aan 
de top van de federale landen
groep, een gegeven waar de VU 
als vaandeldrager van het federa
le gedachtengoed in dit land toch 
wel met enige fierheid mag naar 
verwijzen. 

Lees door biz. 5 

Senator Bianpain over 
prediktief genetisch 

onderzoek 
(Ieesbrz;i6) 



Wi\ 

... en WIJ 
De redaktie ontvangt graag brieven 

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

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

De redaktie 

MANAGER VOOR ANC? 

In WIJ van 1 december lezen we m 
een (niet ondertekend) stuk over de 
Konferentie van de Nederlandse Taal 
en Letteren dat het Algemeen-Neder
lands Congres in het verleden welis
waar een ,,rits (sic) goede, haalbare 
voorstellen" opstelde, maar dat 
,,zoals in zovele verenigingen ook 
hier een manager nodig is" 

In deze tijd, waar Gandois en 
Gheysselmck idolen zijn, klinkt zoiets 
natuurlijk modern, maar wat het Alge
meen-Nederlands Congres betreft, 
dint toch het volgende opgemerkt 
met een overheidssubsidie van een 
schamele 450 000 fr per jaar (vier
honderd vijftig duizend frank) slaagt 
het ANC enn permanent 18 gespecia
liseerde Vlaams-Nederlandse werk
groepen rond diverse thema's (van 
media, over geneeskunde tot leefmi
lieu) m stand te houden, over de 
werkvelden daarvan rapporten te pu
bliceren, om de 5 jaar een groot 
kongres te organiseren, een koepe
lorganisatie te zijn ten dienste van 60 
grote verenigingen in Nederland en 
Vlaanderen, het grootste aktuele do-
kumentatiecentrum voor Vlaams-Ne
derlandse aangelegenheden op peil 
te houden, inhoud te geven aan 3 
tijdschriften, en een vaste perso
neelskern te bezoldigen 

Om met zo weinig middelen zoveel 
te doen, is geen manager nodig, maar 
een tovenaar 

Wilfried Vandaele, 
alg. sekr. ANC. 

OPENBARE DIENSTEN (1) 

In WIJ (van 24 nov j I) zie ik een 
spotprent van Gejo waarop ambtena
ren de schatkist plunderen Gejo is 
vrij te denken en te tekenen wat hij 
wil, maar de WIJ-redaktie moet open 
en eerlijk zijn De VU, zoals de andere 
politiekers, hebt mets gedaan toen 
door het komplot De Clercq-Verhof-
stadt-Martens-Eyskens, de werking 
van het ministerie van Financien werd 
afgebroken, op een ogenblik dat het 
aantal vennootschappen meer dan 
verdriedubbeld is Momenteel en on
danks de hypokriete cirkulairen van 
het Hoofdbestuur van Financien, 
werd elke kontrole op de boekhoudin
gen van vennootschappen onmoge
lijk kontroleburelen met 3 personen 
voor 690 boekhoudingen, burelen 
met 4 personen voor 1050 boekhou
dingen zijn nu gewoon, dit betekent 
dat men zelfs de afschrijvingstabellen 
met meer moet bijhouden' Vele be
kwame ambtenaren zijn vertrokken 
naar de pnvésektor Ook de VU liet 
Verhofstadt rondschreeuwen dat de 
belastingen te hoog waren en moes
ten verlaagd worden, en hebt met 
gezegd of geschreven dat alleen het 
tarief van de vennootschappen werd 
verlaagd Mede door de afbraak van 
de kontroles, is de vennootschapsbe
lasting, teoretisch 31 tot 45 %, nu in 
werkelijkheid gezakt tot minder dan 
10 % Alleen de loontrekkenden en 
de kleine zelfstandigen betalen nog 
als vroeger, dan zij de liberale leu
gens en willekeur en dank zij de 
stilzwijgende goedkeunng van de an
dere politiekers Is dat eerlijk' 

Wie de fraude beschermt, moet de 
schuld met op de kleintjes steken, als 
de schatkist leeg is 

Een ambtenaar 
(naam en adres bekend op de redaktie) 

OPENBARE DIENSTEN (2) 

Nu bijna alle openbare diensten 
hun eisen stellen om o a een degelijk 
aangepaste wedde uitbetaald te zien. 

moet de schuld van die achterstand 
met gezocht worden bij deze rege
ring, wel bij de vonge regeringen van 
CVP/PVV en de Waalse mederegeer
ders 

Zeven jaren lang heeft men op de 
kap van het personeel van alle open
bare diensten gezeten Halve maatre
gelen waren toen goed genoeg, als 
de centen maar gespaard werden om 
elders te verkwisten Het lot van dit 
personeel was een ongeloofelijke af-
romingskruistocht, een Verhofstadt-
effekt, dat moest worden ondergaan 

Een eindeloze reeks maatregelen 
zonder een reorganisatie naar reda-
beler diensten deed zijn werk Een 
blokkering van de indeksaanpassmg, 
afbouw van het vakantiegeld en ein
dejaarspremie (12 %), de invoering 
van een eeuwigdurende solidanteits-
bijdrage, afhouding op de kinderbij
slagen 500/900 fr per maand, verho
ging van de sociale bijdragen (1,25 
%), tijdelijke afschaffing van de 2-
jaarlijkse verhogingen, wedde uitbe
talingen na de vervaldagen (begro-
tingsfoefel) enz enz Dit alles naast 
een wachtperiode van 14 jaren voor 
een gewone optrekken van de wedde, 
en een zinloze personeelsstop van 
vooral lager personeel dat nu in de 
knoei zit 

BIJ de naderende verkiezingen was 
er ineens toch een aalmoesaanpas
sing, de sociale programmatie in juli 
1987 nl 700 fr die uiteindelijk onge
veer 450 fr eindwaarde had 

Het mimstene van Financien kende 
W Declerck als minister, een diplo
maat die nooit een geste deed voor 
,,zijn" personeel, ongeveer 10 jaren 
lang in zijn loopbaan had hij er de 
kans toe Onthouden us voor de ko
mende Europese verkiezingen De 
bedrijven daarentegen werden (te
recht) wel dik geholpen tot herstel of 
behoud van de konkurrentiekracht en 
om vooral meer mensen m dienst te 
houden Van dit laatste kwam nooit 
iets in huis Zwart geld werd mooi wit 
gewassen De fraude bleef kans krij
gen 

De CVP/PVV-regeringen erfden 
een door de socialistische regenngen 
gemaakte ,,put" en vulden hem ijve-
ng tot het een ,,krater" werd van 5000 
miljard staatsschuld 

Er was toen geen geld voor de 
openbare diensten en nu nog minder 
Het slecht betaalde personeel werkt 
slecht, wat logisch is, in zulke om
standigheden en met alle gevolgen 
voor de staatskist 

De huidige regenng zit nu met een 
erfenis van ,.gestoofde peren" 

Vele buitenstaanders beseffen nu 
pas hoe laag de ambtenarenwedden 
wel zijn Geestige huichelaars lachen 
nu in hun baard 

W.B., Knokke-Helst 

BOCHT VAN 180° 

Het debat tussen Annemie Neyts 
(PVV) en Herman Van Rompuy (CVP) 
in de Zevende Dag van zondag 27 
november heeft me veel geleerd 

Alle politieke uitleg ten spijt is het 
een feit CVP heeft het regeerak
koord met de PW afgeschoten en 
zich weinig ,,trouw" getoond 

26 januari 1988 Annemie Neyts en 
Frank Swaelen wisselen vertederen
de blikken Met veel ,,liefdesverklann-
gen" werd een akkoord tussen CVP 
en PVV aangekondigd en later beves
tigd door minister Gaston Geens De 
nieuwe Vlaamse regenng kon met 
stuki 

Nog geen jaar later is er de grote 
ommekeer De grote leider van de 
CVP Herman Van Rompuy heeft het 

hevige maar helaas korte huwelijk 
van CVP en PVV ontbonden, de echt
scheiding IS een feit 

Politiek kan dit allemaal wel verde
digd worden en goed gepraat, maar 
de ,,trouw aan het gegeven woord" 
krijgt een lelijke deuk 

Wat betekent de ,,C" van CVP 
nog ' Mijn mening daarover is kort en 
duidelijk nietsi 

Mathieu Meuwis, Opoeteren 

BLANKENBERGE 
Op donderdag 24 november kwam 

de gemeenteraad m ambtelijke zitting 
bijeen in het stadhuis te Blankenber
ge De meerderheid (SP-CVP) met 
aan het hoofd de SP-burgemeester 
keurde de luttele 50 miljoen goed 
voor de eerlonen van architekt en 
planninburo voor renovatie van het 
Casino 

De PVV nu in oppositie (vanaf 1 jan 
1989 mee in de meerderheid met SP) 
stemde tegen Reden geen inzage 
van het projekt 

Schatting voor de renovatie van het 
Casino ver boven het half miljard En 
deze valt volledig ten koste van de 
Blankenbergse bevolking (15 000 in
woners) Het kompleks wordt sedert 
1945 uitgebaat door CVP-SP-PVV en 
IS volledig verwaarloosd Er werd 
steeds geld uitgetrokken en nooit 
goed terug geïnvesteerd 

Hoeveel generaties zullen nu boe
ten voor dit slecht beheer' 

E. Duysters, Blankenberge 

KLARE WIJN 

Aan hen die menen dat de huidige 
faze van de staatshervorming een 
eindpunt betekent zeggen wij onom
wonden ,,Voor ons als Vlaams-natio
nalisten IS deze staatshervorming 
een begin, een eerste stap in de 
goede richting" 

Nu komt de sociale zekerheid aan 
de beurt en de mogelijkheid om recht
streeks een Vlaamse regering te kie
zen Gaston Geest, de eerste minister 
van de Vlaamse deelregenng en met 
hem de verkapte federalisten, denken 
daar anders over Wij zeggen klaar en 
duidelijk ,,We zijn nog ver van het 
einddoel een zelfstandig Vlaande-
ren-zonder bevoogdingi" 

Een volk dat echt zelfbestuur wil is 
nooit tegen te houden Wij steunen 
onverbloemd groepen-volkeren in de 
Oostbloklanden die de druk van Mos
kou beu zijn 

Nu wordt de prijs betaald voor de 
koehandel na wereldoorlog 2, waar 
hele volkeren zo maar ontheemd wer
den tot ,,bannelingen" m eigen land 

Het wordt hoog tijd dat de geschie
denis recht gedaan wordt i 

IJzerbedevaartkomitee, 
gewest Maaseik 

JAN RONSE 

Met gemengde gevoelens hebben 
WIJ het ,,ln Memoriam prof dr Jan 
Ronse" gelezen in ,,WIJ" van 24 
november '88 

Senator Frans Baert schetst zijn 
verdiensten op juridisch, weten
schappelijk en Vlaams gebied vanaf 
1949 Die verdiensten willen wij zeker 
met betwisten Maar de geschiedenis 
voor 1949 heeft ook haar rechten 

Uit die geschiedenis blijkt dat de 
jonge advokaat Jan Ronse, op 10 
maart en 30 april 1945, tijdens het 
proces tegen Leo Vindevogel een 
trieste rol heeft gespeeld 

Na de lezing van het ,,ln Memo-
nam" veronderstellen wij dat hij na-
dienzijn houdingt o V de onmenselij
ke en anti-Vlaamse repressie heeft 
herzien 

Als Kristen Vlamingen wensen wij 
hem dan ook de eeuwige vrede 

Leo en Wilhelmlne 
D'Hondt-Vlndevogel, 
Gent-St.Amandsberg 

SCHADUW 

In WIJ van 1 dec j I las ik ,,Een 
schijn van schaduw" met de PVV-
perikelen over Guy Verhofstadt, An
nemie Neyts, De Croo, Courtois, de 
toenadenng tot de SP en de stelling 
dat de PVV in veel zwijgen moet 

Ik weet echter dat ook bij de VU met 
alles koek en ei is, dat deze partij 
toenadering zocht en vond met koali-
tiepartners die haar schoren zonder 
zeep, en de VU in vele gevallen ook 
moet zwijgen dat zij zweet' 

Partijtendentieuze kritieken over en 
weer zijn de gemakkelijkste' Voor 
wanneer een bredere filosofsiche 
frontvorming rond Vlaanderen 
e e r s t ' " 

Waarbij doctnnes en dogmas on
dergeschikt zijn aan Volkse zorgen' 

Dezen zijn werkloosheid, koop
kracht, knminaliteit, algemene vertoe-
denng Nog voor Happartcarrousels, 
Brusselse trivialiteiten, Komense op
rispingen en IJzerbedevaartnostal-
gieen, die eerder de romantiek der 
hartstochtent vormen dan uitingen 
van pragmatische rede rond de hoog
ste Volkse, en dus in essentie Vlaam
se, zorgen en noden' 

G. Creve, Gent 
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ADVERTENTIE 

LIJDT U AAN 
BUREAUMANIE ? 

U getuigt van een goede smaak 
Ook in de keuze van uw kantoormeubelen komt dit tot uiting 

U let op de perfekte kwaliteit, het elegante design en de onginahteit 

De meubelen die U kiest voor Uw kantoren moeten daarenboven beantwoorden aan het imago 
en de waardigheid van U en Uw bedrijf en getuigen van een voorbeeldige functionaliteit 

INDERDAAD, U LUDT AAN BUREAUM ANIE. 

C . J V . C O . heeft daar alle begrip voor 
WIJ zijn de meest veeleisende en dynamische kantoormeubeldesigner 
op de Belgische markt met eigen ontwerpen en een eigen fabnkatie 

Ons vakmanschap staat borg voor een deskundige aanpak van Ü\N meubelmanie 
Een bezoek aan onze ruime toonzalen zal U overtuigen 

r 
\.\j^^-....^ 

U . N . C O . KANTOORMEUBELEN 
Showroom Lier Antwerpsesteenweg 363 B-2500 Lier 

Tel (03) 480 22 51 Telex 71 659 cnco b Fax (03) 489 07 24 
Showroom Bruswl Hi-Tech-Park Tollaan Planet I, 101 B B-1940 Sint-Stevens-Woluwe 

Tel (02) 725 20 36 Fax (02) 721 36 90 
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Happart: 
geen 
burgemeester 
meer 

Nieuw feit? 

Happart het deze week na een 
lange stilte weer eens van zich 
horen Aan de socialistische 
krant Le Peuple verklaarde hij 
Nederlands spreekt De bende
leider was echter met bereid dit 
ook voor het BRT-journaal te 
doen Minister Tobback verklaar
de daar dat dit "gerucht" voor 
hem geen "nieuw feit" is Boven
dien, zo het Tobback uitschijnen, 
zijn er naast de taalkennis nog 
andere voorwaarden waar aan 
moet voldaan worden voor men 
de sjerp mag omgorden 

De Volksunie heeft bij monde 
van voorzitter Jaak Gabriels al 
herhaaldelijk laten weten dat een 
herbenoeming van Happart met 
doorgaat, welke nieuwe feiten de 
Voerense oproerkraaier ook uit 
de mouw schudt Voor de VU 
blijft Happart moreel onaanvaard
baar 

Ria 
Verschaeren 

Ria Verschaeren was tot voor 
kort aktrice bij de Antwerpse vzw 
Fakkel — Meirteater Dit beroep 
heeft ze 24 jaar onafgebroken 
uitgeoefend, zij het telkens op 
basis van een kontrakt van een 
jaar Daar werd ze nu, zonder 
opzeggingstermijn noch vergoe
dingontslagen Het Arbeidshof te 
Antwerpen bevestigde dit ont
slag 

Volgens senator Blanpain, pro
fessor in het arbeidsrecht, is dit 
juridisch en moreel onverant
woord De VU-senator noemt het 
geen wonder dat akteurs en so
ciale kringen geschokt zijn 

Blanpain diende daarom in de 
senaat een resolutie in die de 
regering oproept om wettelijke 
initiatieven te nemen die het on
mogelijk maken dat men na 24 

w^t 
jaar dienst geen recht heeft op 
een opzeggingstermijn of kom-
penserende vergoeding 

Kerstgeschenk 
Gorbie 

Dinsdag kwam Sovjetpresident 
Gorbatsjov in New York aan Hij 
gaat een toespraak houden voor 
de Verenigde Naties, een praatje 
maken met president Reagan en 
wat dieper kennismaken met 
Bush Maar heel de wereld kijkt 
vooral uit naar de kerstverrassing 
die m het vahesje van Gorbie, 
zoals de Amerikanen hem noe
men, zou zitten 

Gorbie 
in New York. 

Sommige bronnen menen im
mers te weten dat de partijleider 
tijdens zijn VN-rede het voorstel 
zou doen om de omvang van zijn 
strijdkrachten met dertig procent 
te verminderen Dat dit spektaku-
laire voorstel al het voorwerp was 
van drukke gesprekken achter de 
schermen, kan afgeleid worden 
uit het gerucht dat generaal Ya-
sov, de Sovjetminister van Defen
sie, ontslag zou nemen als Gor-

WXF'S^ 
Jaak Vandemeulebroucke 

over Rhodos 
• Wat dienden de Twaalf op 

Rhodos te bespreken? 
,,De staatshoofden en rege-

nngsleiders van de Europese Ge
meenschap ontmoeten elkaar 
zesmaandelijks voor Topoverleg 
De bijeenkomst in Rhodos sloot 
het Griekse voorzitterschap over 
de EG af Men beperkte er zich 
evenwel tot het opmaken van een 
bilan over de vooruitgang van de 
Interne Markt die tegen 1992 
moet verwezenlijkt zijn " 

• Waarnemers beweren dat 
de Top als doorschuiflulk heeft 
gediend voor Madrid '89. Is dat 
juist? 

,,Dat klopt volkomen Men had 
het in Rhodos ondermeer moeten 
hebben over de verdere harmoni
sering van de overheidsmarkt, 
het bank- en spaarwezen, de fi
nanciële instellingen en de BTW 
Dat alles wordt naar Madrid (juni 
1989) verschoven Vooral echter 
rekent men erop dat in het ko
mend jaar werk zal gemaakt wor
den van de Europese Sociale 
Ruimte die parallel zou moeten 
gaan met de verwezenlijking van 
de Interne Markt In 1989 hebben 

Spanje en nadien Frankrijk het 
voorzitterschap van de EG en 
men hoopt op een sociale impuls 
vanuit deze twee socialistisch be
stuurde landen " 

• Is de verdeeldheid zo groot 
of wacht men de Euro-verkie
zingen van '89 af? 

,,Er was natuurlijk het gezanik 
van Tatcher over de Ryan-affaire 
België en Ierland zaten duidelijk 
op een andere lijn Anderzijds 
was het goed dat men zich be
perkte tot het opmaken van een 
zakelijk bilan over wat is verwe
zenlijkt Men mag niet van elke 
Top verwachten dat er geschie
denis geschreven wordt Verder 
beperkte men zich tot een vnj 
onschuldige liefdesverklann aan 
het adres van het Europees Par
lement " 

• Mitterand heeft ook het zgn. 
„audio-visuele Europa" op ta
fel gebracht. Schuilt hier geen 
gevaar in voor kleine kultuurge-
bieden? 

,,Kulturbeleid en audio-visuele 
politiek lopen hand in hand Meer 
dan 50 % van de TV-uitzendin-

gen zijn van met-Europese make-
lijk Hier ligt een duidelijk nieuw 
terrein voor Europese samenwer
king Overigens wordt bij dit be
leid uitdrukkelijk melding ge
maakt van de aandacht die moet 
gaan naar kleinere kultuurgebie-
den 

Dit IS overigens een uitdaging 
voor Vlaanderen in samenwer
king met Nederland Onze Ne
derlandse kultuurgemeenschap 
moet kompleksloos op die nieu
we uitdaging en nieuwe kans in
spelen " 

• Ook de vaste plaats voor 
het Euro-parlement kwam ter 
sprake. Wat is terzake uw 
standpunt? 

,,Een parlement moet vanzelf
sprekend kunnen vergaderen 
waar Raad en Kommissie bijeen
komen en dat is Brussel Het 
over- en weergereis is een schan
daal voor de goede werking van 
de Gemeenschap en kost de be
lastingbetaler 3,5 miljard fr per 
jaar Daar moet zo snel mogelijk 
een oplossing aan gegeven wor
den Onomwonden ,,ja" dus voor 
de zetel van het Europees Parle
ment in Brussel " 

^ENSENiN 
""NIEUM^ 

batsjov zijn wil zou doordrijven 
Terwijl men in de VS door de 

aflossing van de wacht aan de 
top op met veel nieuws moet 
rekenen (men deed er de ont
moetingen van Reagan en Bush 
met Gorbatsjov af als losse bab
bels), vreest men dat Gorbatsjov 
er weer in zal slagen om, van 
deze situatie gebruik makend, 
zijn imago van kreatieve vredes
duif in het westen kracht bij te 
zetten Dat kan hij trouwens goed 
gebruiken, want de problemen in 

De werknemers van Philips Leuven onderhandelen nog steeds met 
de direktie van de multinational uit Eindhoven De vakbonden noemen 
de direktievoorstellen (250 van de 810 werknemers enkele maanden 
langer tewerkstellen, 170 werknemers naar andere vestigingen verhui
zen en 30 met brugpensioen sturen) onvoldoende Zij eisen dat 
niemand ontslagen wordt zonder dat er een nieuwe betrekking 
gevonden werd binnen Philips-Belgie of in andere bedrijven (foto Dann) 

eigen land met de minderheden 
zijn nog lang met van de baan 

TAK-
Sintericiaas... 

Op 6 december bracht de TAK-
Sint een bezoek aan Philip Morris 
Belgium, de fabrikant van o a 
Marlboro Het was Sinterklaas 
aan de bisschoppelijke oren ge
komen dat Marlboro onlangs in 
een aantal Vlaamse kranten een 
kanjer van een engelstahge ad
vertentie het plaatsen, waarbij de 
verdiensten van het "Marlboro 
Race Team" werden uitge
smeerd 

Het beviel de Sint met dat er op 
de paginagrote advertentie geen 
letter Nederlands te lezen viel In 
het bijzijn van de personeelsle
den en de administratieve verant
woordelijke van de maatschappij, 
zocht de Sint een aantal verkla
ringen 

Ten eerste, zo redeneerde de 
heilige man, is Marlboro mis
schien een kampanje begonnen 
tegen het roken, en wil de sigaret-
tenfabrikant vermijden dat ie
mand de reklameboodschap be
grijpt Maar dan had men ze 
evengoed achterwege kunnen la
ten 

Een tweede mogelijkheid be
staat erin dat men denkt dat En
gels sjieker staat, en de mensen 
precies zal aanzetten tot roken 
Maar zoiets kan alleen debielen 

en jeugdige konsumenten ervan 
overtuigen dat het om een kwali-
teitsprodukt gaat, zo zei de Sint 

...bij i\/iarlboro 

Ten derde moet Marlboro mis
schien besparen op zijn reklame-
budget, en voorziet men daarom 
slechts engelstahge advertenties 
Dit noemde de kindervriend bij
zonder onhoffelijk Kultuurfier-
heid IS immers diep ingeworteld 
in Europa, zo beweerde hij 

Tenslotte was er volgens de 
goedheilige man nog de moge
lijkheid dat Marlboro moeilijkhe
den zoekt met het TAK, nu na de 
IKEA-aktie bekend is dat een 
aantal Vlaamse lastigaards met 
houden van anderstalige rekla-
me Het is best mogelijk, zoniet 
waarschijnlijk, besloot Sinter
klaas, dat de Marlbororeklame op 
dat vlak bijzonder renderend zal 
zijn 

Het was overduidelijk dat in het 
dikke boek van de Sint met veel 
goeds stond over Marlboro Toen 
Sinterklaas aan Zwarte Piet 
vroeg of er dan toch mets voor 
Marlboro in de zak stak, kieperde 
Piet de lading van zijn ransel uit 
Geen koekjes, gebak noch appel
sientjes kwamen eruit gerold 
maar een goede dertig kilogram 
verse stalmest Onder de beteu
terde neus van de Marlboro-di-
rekteur verheten de heilige man 
en zijn gevolg het gebouw 

Spijbelen 

De aktie van staatssekretaris 
Chevalier (SP) tegen het spijbe
len op school deed heel wat stof 
opwaaien De publieke opinie 
was terecht geschokt door de 
omvang die het probleem heeft 
aangenomen Uit een steekproef 
van het kabinet van Chevalier 
was immers gebleken dat een 
derde van de ondervraagde rijks
scholen last heeft van spijbe
laars Als meest voorkomende 
oorzaak wordt schoolmoeheid 
genoemd 

De kampanje van Chevalier 
ging ook nog om een andere 
reden met onopgemerkt voorbij 
De gebruikte slogan "Van spijbe
len word je doof" sloeg in Niet 
alleen omdat er allusie wordt ge
maakt op iets anders waar je 
volgens de volksmond doof van 
wordt, maar ook omdat door de 
slogan de dove kinderen in het 
verdomhoekje geduwd worden 

In een brief aan de staatssekre
taris reageren de Vlaamse Ou-
derkomitees voor dove- en 
spraakgestoorde kinderen hierte
gen De vereniging wijst erop dat 
dove kinderen zich minstens dub
bel zo hard moeten inspannen 
om hun kansen op integratie 
waar te maken Volgens de ou
derverenigingen staan deze kin
deren, die met gevraagd hebben 
om door te zijn, ver boven de 
spijbelaars die hun eigen kansen 
vergooien De vereniging eist dat 
de slogan veranderd wordt en de 
dove medeburgers publiekelijk 
gerehabiliteerd worden 

Chevalier: 
doven 
in verdomhoek 
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Geen advertentie! 

België: 
België heeft, met ootmoedige 

instemming trouwens, slechte 
punten gekregen in een Navo
rapport over de lastenverdeling 
(burden sharing) in de alliantie. 
Nochtans besteedt België onge
veer 3% van zijn BNP aan lands
verdediging, en zit het daarmee 
in het peloton van Navo-lidstaten. 
Maar: België bereikt slechts 56% 
van de vastgestelde "force 
goals", het slaagt er onvoldoen
de in om zijn uitrusting te moder
niseren, de kwaliteit van de oplei
ding en de geschiktheid voor ope
raties is gevoelig verminderd, 
kortom, België schiet hopeloos te 
kort. 

Daar zijn natuurlijk hopen ver
ontschuldigingen voor, zoals het 
feit dat de Rijkswacht ook onder 
de begroting van defensie valt en 
de gezondmaking van de open
bare financiën waarvoor lands
verdediging ook moet inleveren. 

slechte Navo-
leerling 

Langs de andere kant wordt 
België ook voor een aantal zaken 
geprezen: het heeft (proportio
neel) de grootste militaire aanwe
zigheid in het buitenland, het 
speelt gastheer voor de Navo
hoofdkwartieren in Bergen en 
Evere en het "standvastig achter 
moeilijke besluiten in de nukleai-
re taakverdeling stond door het 

opstellen van de kernraketten 
voor de middellange afstand". 

Maar België krijgt nog 2 andere 
opmerkelijke pluimpjes van de 
partners. België werd namelijk 
geprezen voor zijn militaire rol in 
de Perzische Golf en voor zijn rol 
in de stabiliteit van Centraal-Afri-
ka (Is Moboetoe hiervan wel op 
de hoogte?). Dit zijn typisch 
pluimpjes voor een Imperialisti
sche hoed, een hoofddeksel dat 
België niet past. De lastenverde
ling binnen de Navo betekent 
blijkbaar ook de verdeling van 
door de rest van de wereld fel 
gekontesteerde "out of area"-in-
terventies (buiten het atlantisch 
verdragsgebied) zoals Navolid
staten die de laatste jaren o.a. 
uitvoerden in Grenada, Tsjaad, 
de Falklands, Libië,... 

Bhopal 
Vier jaar na de ramp in het 

Indiase Bhopal sterft er dagelijks 
nog meer dan één persoon aan 
de gevolgen van het drama. Een 
dodelijk gas, afkomstig van de 
Amerikaanse chemiereus Union 
Carbide, verspreidde zich op 3 
december '84 over de dichtbe
volkte stad. Volgens officiële cij
fers vonden in de eerste dagen 
na de ramp 1.745 mensen de 
dood. Momenteel ligt dat cijfer 
reeds een heel stuk boven de 
3.000. 

De gevolgen van de giframp 
zijn ook nu nog ronduit tragisch. 
Duizenden blijven voor het leven 
gehandikapt en hebben intensie-

i 
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E)e goede keuze: 
de proef op de som. 

De voom.i.imstc bedreiging in I urop.i is dt. l.ink 
[>e .intilankhelikoptcr is een esjtónlicel verdedigingsmiddel 
De veiligheid van land en burgers hangl af van zijn keuze 
Enkel de Eeurcuil AS350 L2 van Aerospatiale bezit de 
eigenschappen die de milit.iiren vereisen voor hun opdnichten 
- een hoog ontwikkelde teehnologic die verlies v,in 

manschappen en materieel n.igcnocg uitsluit 
- uiterst minimaal opcnitionelc kosten t o v alle konkurrcnlen 
- de beste prestaties bij antitankopdnichtcn 
Dankzij deze kenmerken werden er al meer dan 1 600 
eksemplaren verkocht a.in meer dan 100 klanten waaronder 
16 strijdkrachten 
Door Aerospatiale te kiezen m de konlekst van een 
s<imenwerking die haar doeltrelTendheid seden meer dan 
20 jaar bewezen heel! verzekert België zich een sterke positie 
om het hootd te bieden aan alle bedreigingen in de komende 
decennia 

oerospotfale 

Aan het helikopterdossier waar de regering vandaag een beslissing over moet nemen zijn enorme 
belangen verbonden. Indien de burger daar nog twijfels over had, drukken de helikopterbouwers die 
momenteel nog in de running zijn voor het miljardenkontrakt die zelf resoluut de kop in. Op paginagrote 
advertenties in de kranten Le Soir, La Libre Belgique en De Standaard (die WIJ voor hen gratis verkleinde) 
prijzen ze hun waar aan. In de Financieel Ekonomische Tijd adverteerde alleen Aerospatiale, de bouwer 
van de Ecureuil. Zoals geweten is de Flag tegenstander van de Agusta, die Coëme's voorkeur wegdraagt... 

ve verzorging nodig. Er bestaat 
geen geneesmiddel om de vergif
tiging te genezen. Men kan 
slechts de gevolgen van de gi
framp (ademhalingsmoeilijkhe
den, ontsteking van de slijmvlie
zen, koortsaanvallen en psychi

sche klachten) trachten te ver
minderen. 

De Indiase regering vroeg voor 
583.000 slachtoffers een schade
vergoeding van 122 miljard. Meer 
dan een half miljoen mensen 

MENSBEELD 

De Votk$URje btljft zich ver
zetten tegen de bouw vm mn 
vijfde ke f̂tcenirafe Itt Doel 
een Hotider<}vfM§tal dappe-
ren trotseerd«rj regen en mtié 
om <3it standpunt kracJit J>̂  te 
zettertv Mn de bedre^de 
everzeKSemst vm DoeJ wer<J 
verzÉöoeten geblazen en van 
4mt wafKl̂ <len de betogers 
riohting kemcentrele. O0 offl-
gevlng van de kerncemrale 
was, zoals verwachi kon wor» 
der», <toor tatriflce rl|<swach-
Iers hermetisch afgestelen» 
Het ging tofflers niet om eer» 
verr«sslngsafct1e van Neder
landse «adnlerel 

in Ooel maal<*e Entón Btent-
jene^ l*et standpunt van de 
volksunie oog eens <j[uldeti|k. 
Brent^ns etöde dat het re-
geerekkoord, dat iach endub* 

belzinnig tegen df öoyw van 
.een bifkemende lïerhceftirale 
uitspreekt, geveigd nwet wor
den. B beslaat vtrfgens Brent-
jens nog teveel onzekerheid 
ever de o|)sl^ en vemrerkiog 
van nwkleair afval, over de 
veiligheid en over de ontman^ 
teling van de kerrKïentrales. 

Er moet vorens de akttevoer-
ders dringend vserk gemaakt 
worden van een realistisch 
rampenplan waarWJ de bevol
king betrokken wordt 

Het vy-partljl>est«ur ie van 
mening dat op tange termlin 
mn strategie moet uitgewerkt 
worden waartsi} kernenergie 
geleidelijk ajgebotiwd wordt. 

Êr moet meer aandacht ge* 
schonken worden mn aöema-

öeve energie in een natuur-
i/rler)dsl}|k energidïeteld. 
' OpPfankrl|knafeBelgtéhet 
land rt»9t het hoogste aandeel 
Kernenergie In d© elektrici-
teitsprodöktle. Met Ts|ernotjyi 
In het öchterhc^d ntoet er 
geen tekentng^e gemaakt 
vierden bl] de g^aren die aan 
een kernramp In dit dlchttie-
voikte tand|e verbonden z%n. 

Zoals bekend zijn de elel<iri. 
ciens fervente tfoorstande*s 
van de N8. In hét nieuw uitrus
tingsplan van deeieKtncitelts* 
bedrijver* wwdt de bouw vm . 
Doel S (MS) in 1^7 ais meest 
ekonomische oplossing naar 
voren gescho\^n. De Vü 
meent echter dat b| het zoe
ken naar de laagst mogelijke 
kostprijs van de elektricltelts* 
bevoorrading voorbiigegaan! 

wordt aart de maatschappe(l|-
ke gevolgen van een nieuwe 
kerncentrale. Het potentiële 
gevaar Wen/ah kan immers 
niet uitgedfukl worden in ge-
talletjes. 

De regering moet normaiaer 
op & deoemljer beslissen of er 
al dan niet een achtste kern» 
centrale gebouwd wordt in 
ons land. Een «niversltair on-
derzoéksteam heeft de hoog
dringendheid van die beslis
sing al op de helling gezet. Dit 
team kwam tot de konklusie 
dat de aanbestedingsbeslis-
sing nog nistig enkele jaartjes 
uitgesteki kan worden. Voor 
de VU moet dit uitstel leiden 
tot eert alternatief plan voor de 
energiesektor waarin er geen 
plaats is voor H&,, 

wachten er nog steeds op. Een 
plaatselijke rechtbank wees 
reeds 10 miljard frank toe als 
voorschot, maar een andere 
rechtbank bracht dit terug tot 7 
miljard. 

BRT in 
de aanval 

Wie gedacht had dat de open
bare omroep zich lijdzaam de 
kaas van het brood zou laten eten 
door de Vlaamse Televisiemaat
schappij, de kommerciële zender 
die in februari de ether ingaat, 
vergist zich. Alvast de voorstel
ling van de nieuwe programma's 
voor '89 geeft blijk van dinamis-
me en vernieuwing. 

In de vorm van 12 reklame-
spots krijgt de BRT-kijker een 
voorsmaakje van wat hem in '89 
allemaal te wachten staat op de 
openbare zender: vaste waarden 
als Bart Peeters, Panorama of 
Première blijven behouden, nieu
we programma's zoals Mona 
Lisa, Jos Ghysen met "Vijftig Prij
zen" en een kwis van Felice Da-
miano worden op de kijkers los
gelaten. 

Entoesiasme troef bij de BRT? 
Het heeft er veel van weg. Bart 
Peeters liet zich bvb. ontvallen 
dat hij gelooft dat de echte ver
nieuwing in televisieland '89 van 
de BRT zal komen, en niet van 
VTM. We zijn benieuwd of het 
"huis van vertrouwen" deze am
bitieuze beloftes zal nakomen! 

Sigaretten 
In Frankrijk was rechtstreekse 

reklame voor sigaretten al meer 
dan tien jaar verboden. Voortaan 
wordt nu ook onrechtstreekse re
klame voor deze kankerverwek
kers verboden. De Franse as
semblee keurde eenparig een 
wetsartikel goed dat sigaretten-
reklame op aanstekers en luci
fersdoosjes verbiedt. Merkna
men en logo's van sigaretten mo
gen ook niet meer verdoken in 
andere reklamespots voorko
men. 

In België ijvert de Vereniging 
voor Kankerbestrijding ervoor om 
deze indirekte reklame voor ta
bakswaren te verbieden. Ook VU-
senator Blanpain heeft zich reeds 
ingespannen om de reklame voor 
rookwaren aan sterkere banden 
te leggen. Misschien wordt het 
gezegde ,,Als het regent in Parijs, 
druppelt het m Brussel" nu ook 
eens in positieve zin bewaar
heid? 
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Federalisten halen slag thuis 

650 miljard voor 
Gemeenschappen en Gewesten 
Vervolg van biz. 1 

Basisbedragen 
Waar de regio's hun middelen 

vandaan halen hebben we al uit
voerig belicht. Het definitieve fi
nancieringsstelsel voorziet vier fi
nancieringsbronnen: eigen niet-
fiskale inkomsten zoals loods- en 
schoolgelden, eigen fiskale in
komsten die volledig aan de ge
westen worden overgedragen 
(ristorno's), gedeelde fiskale in
komsten van sommige nationale 
belastingen zoals de personen
belasting, leningen. In deze defi
nitieve faze moet de financiering 
gebeuren in verhouding tot de 
personenbelasting die in het ge
west wordt betaald. De huidige 
verdeling inzake personenbelas
ting is 57 procent Vlaanderen, 
30,6 procent Wallonië en 12,4 
procent Brussel. Inzake de mid
delen voor onderwijs worden de 
leerlingenaantallen in rekening 
genomen. 

Voor dit definitief sisteem is er 
een overgangsperiode van 10 
jaar ingelast waarin de huidige 
middelenverdeling moet evolue
ren tot hun aandeel in de perso
nenbelasting. Voor de verschil
lende materies, zoals de oude en 
nieuwe bevoegdheden, onder
wijs, Gemeentefonds... voorziet 
het overgangssisteem verschil
lende evoluties. Daarom dienden 
eerst en vooral de zogenaamde 
basisbedragen te worden vastge
legd. Dit zijn de middelen die op 
dit ogenblik voor de financiering 
van deze materies in Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel worden be
steed. De basisbedragen evolue
ren tijdens de overgangsperiode 
met de inflatie en met een over-
gangskorrektie om tot een recht
vaardiger middelenverdeling te 
komen. 

Cijfers 
Uiteraard was het vaststellen 

ervan een belangrijke aangele
genheid aangezien voor lange 
termijn de middelen van gemeen
schappen en gewesten erdoor 
worden bepaald. Het zijn deze 
bedragen die vorige week door 
de ministerraad werden ingevuld. 

In de tabel wordt de verdeling 
ervan over de verschillende de-

elk gewest. Het aandeel van 
Vlaanderen in de pot zal dan 57,2 
% bedragen. 

Ook op het vlak van de Ge
meenschappen wordt de achter
stand Ingehaald. Voor het onder
wijs is de huidige middelenverde
ling 56.5 N/43,5 F. Na 10 jaar 
wordt dit 57,6N/42,4F. 

Voor de andere gemeen
schapsbevoegdheden evolueert 
het aandeel van Vlaanderen van 
56 % nu naar 60 % na 10 jaar. 

Schematisch ziet dit er als 
volgt uit: 

Bijna 70 percent van deze midde
len komt bijgevolg In handen van 
Gewest en Gemeenschap. Het 
grootste deel hiervan bestaat uit 
rechtstreekse toelagen aan de 
universiteiten. Het basisonder
zoek wordt eveneens voor het 
grootste deel overgeheveld. De 
centrale regering behoudt hier 
evenwel een aanvullende finan
ciering. Het toegepast onderzoek 
gaat naar de deelgebieden, met 
uitzondering van landbouwon
derzoek en van de bijdragen aan 
internationale onderzoeksorgani
saties. 

Bedragen 1989 
Miljoen fr. 

Gewesten 
Gemeenschappen 

Onderwijs 
Andere 

234.475 

290.900 
85.187 

Aandeel voor Vlaanderen 
1990 1999 

51,6 % 

56,5 % 
56,0 % 

57,2 % 

5 7 , 6 O/b 
6 0 , 0 o/o 

Knelpunten 
Ongeveer 1,6 miljard van de 

kredieten voor wetenschapsbe
leid werd nog niet toegewezen. 
Het gaat hier om de kredieten 
voor het Airbus-projekt en het 
fonds voor de prototypes. 

Ander knelpunt blijft — zoals 
verwacht — het zogenaamde 
fonds Nothomb voor de sanering 
van de financiële situatie van de 
grote steden. Het aandeel van 
Brussel en Luik in de schulden
last van de steden is immers 
buiten proportie groter dan dit 
van de Vlaamse steden. Over de 
verdeling van dit fonds over de 
gewesten is er nog geen akkoord. 
In het ontwerp van financierings
wet staat enkel dat de regering 
zal bepalen welke bedragen van 
deze schuldenlast door de cen

trale staatskas worden overgeno
men. 

In principe heeft de verdeling 
van dit fonds ook geen invloed op 
de financieringswet of op de ba
sisbedragen. Het Is belangrijk 
omdat de sommen die er mee 
gemoeid zijn voor zich spreken. 
Geschat wordt dat Luik en Brus
sel bijvoorbeeld elk 50 miljard 
schuld aan de schatkist niet kun
nen terugbetalen. In alle geval 
dient er een oplossing te worden 
gezocht die rekening houdt met 
de regionale verdelingen in dit 
land. Zo kan Vlaanderen een ek-
stra steun vragen voor dossiers 
die voor haar financieel zwaar 
vallen, zoals de regionalisering 
van het Studiecentrum voor Kern
energie. 

Een ander punt van diskussie 
was de sektor buitenlandse han
del. Het verzet tegen de opsplit
sing van de Belgische dienst voor 
Buitenlandse Handel was hier bij
zonder groot. Beslist werd de 
BDBH om te vonnen tot een pari
tair beheerde federale instelling. 
Het geld voor de BDBH wordt 
verdeeld over de gewesten. Het
zelfde principe wordt toegepast 
voor het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek. 

Besluit 
Met de financieringswet is het 

tweede grote luik van deze 
staatshervorming afgesloten. Net 
zoals na de eerste fase kunnen 
we stellen dat de balans positief 
uitvalt voor de federalisten. De 
financieringswet voorziet een de
gelijk sisteem van middelenvoor
ziening voor gemeenschappen 
en gewesten. De werkelijk over
gehevelde geldsommen zijn vol
doende ruim, zelfs meer dan ver
wacht. 

De Volksunie, en in het bijzon
der Begrotingsminister Hugo 
Schiltz, hebben opnieuw een slag 
thuisgehaald. Op naar de derde 
faze! 

Stefan Ector 

Australië 
Canada 
Duitsland 
Oostenrijk 
Verenigde Staten 
Zwitserland 

België (1989) 

Centrale 
overheid 

62,9 
52,3 
68,9 
83,8 
71,3 
61,2 

60,6 

Deelstaat 
(deelgebied) 

37,1 
48,7 
31,1 
16,2 
28,7 
38,8 

39,4 

partementen en tussen de regio's 
(voor 1989) weergegeven. 

Vooral de verdeling tussen de 
regio's moet ons hierbij interes
seren. Ze is een impliciete beves
tiging dat de VU het bij het rechte 
eind had wanneer ze de scheef
getrokken middelenverdeling in 
dit land aankloeg. Voor de over
gehevelde gewestbevoegdheden 
krijgt Vlaanderen in de huidige 
verdeling 51,6 % van de midde
len, Wallonië 37,2 % en Brussel 
11,2 %. Hiervan vertrekkend evo
lueren de middelen gedurende 
10 jaar in voor Vlaanderen gunsti
ge zin. Na die 10 jaar is de 
verdeelsleutel voor de Gewesten 
ongeveer gelijk aan de opbreng
sten van de personenbelasting in 

Wetenschapsbeleid 

Bij de invulling van deze bedra
gen is de regering verder gegaan 
dan ze zich voorgenomen had in 
juli bij de bevoegdheidsverdeling. 

Zo stond toen nog niet vast in 
welke mate de sektor weten
schapsbeleid zou worden opge
splitst. Ook nu was er heel wat 
tegenkanting tegen een vergaan
de federalisering. Uiteindelijk 
heeft Begrotingsminister Schiltz 
zijn slag thuisgehaald. Van de 59 
miljard die aan wetenschappelijk 
onderzoek wordt besteed zal er 
nog 18,3 miljard nationaal blijven. 

Kredieten voor gewesten en gemeenschappen 
(in miljarden franl<en) 

Gewesten Totaal Gemeenschappen 
Vlaanderen Wallonië Brussel Gewesten Vlaams Frans 

Totaal 
Gemeen- Algemeen 
schappen Totaal 

Onderwijs 

Bestaande dotaties 

Gemeente- en 
Provinciefonds 

Openbare Werken 

Verkeerswezen 

Tewerkstelling 
Arbeid 
RIjksfonds sec. rekl. 
mindervaliden 

Wetenschappelijk 
Onderzoek 

Ekonomische Zaken 
en Middenstand 
Diversen 

33.8 

37.0 
26.6 

9.8 

9.0 

2.4 

1.2 
1.1 

25.0 

28.3 
17.2 
7.0 

6.8 

1.0 

1,0 

0.8 

5.6 

5.5 
3.5 
9.8 

1.4 

0.2 

0.1 
0.2 

64 5 

70 9 
47.3 
26.6 

172 

3.6 

2.3 
21 

164 3 

39 8 

0.1 

0.2 

5.0 

1.7 

0.1 

0.8 

126.6 

32.2 

0.1 

3.2 

1.4 

01 

0.7 

290.9 
72.0 

0.2 

0.2 

8.1 

3.1 

0.1 
1.5 

290.9 
136.4 

70.9 
47.5 
26.8 

17.2 

81 

6.7 

2.4 

36 

Totaal 

Eigen belastingen 

121.0 

% (51,6) 

13.1 

% (49,6) 

87.2 

(37,2) 

7.8 

(29,5) 

26.3 

(11,2) 

5.5 

(20,8) 

234.5 

26.4 

212.0 

(56,4) 

7.3 

(62,4) 

164.2 

(43,6) 

4.4 

(37,6) 

376.1 

11.7 

610.6 

38.1 

Totaal 134.1 95.0 31.8 260.9 219.3 168.6 387.8 648.7 

% (51,4) (36,4) (12,2) (56,5) (43,4) 

8 DECEMBER 1988 



Wi\ 

Kamerlid Herman Candries: 

„Defensie meer dan 
industrieel instrument" 

De kogel is (eindelijk) door de kerk. Na dagen onderhandelen wist de regering 
definitief een punt te zetten actiter de wetsontwerpen over Brussel en de 
financiering van Gewesten en Gemeenschappen. Meteen is ook de tweede fase 
van de staatshervorming definitief rond. 

Het woord is nu aan het Parlement. En dat wordt helemaal geen eenvoudige 
opdracht, want de tijdsdruk is erg groot. Nog voor het jaareinde zouden beide 
ontwerpen moeten goedgekeurd zijn, en bovenop liggen er nog de fiskale 
hervorming, de programmawet, het arbitragehof en tal van begrotingen. 

ET worden dus zware ein-
dejaarsdagen voor ka
merleden en senatoren. 

Maar nu kan reeds zonder over
drijven gesteld dat deze zulen 
kunnen terugblikken op een unie
ke wetgevende prestatie tijdens 
de voorbije maanden. Zowel op 
het vlak van de staatshervorming 
als sociaal-ekonomisch werden 
hoge pieken geskoord. Zelden 
zal een dergelijk resultaat in de 
parlementaire geschiedenis aan
wijsbaar zijn. 

Naast het legislatieve wachten 
regering en parlement nog ande
re moeilijke dossiers, dossiers 
waarin kamerleden en senatoren 
eindelijk opnieuw ten vole hun 
kontrolerende taak kwijt kunnen. 
Zo'n dossier is de beslissing over 
de aankoop van helikopters. 

Meerjarenplan 
„Landsverdediging Is een in

strument voor behoud en promo
tie van veiligheid en vrede. Het is 
echter geen instrument om een 
industrieel beleid te voeren." Dit 
is in enkele woorden de opvatting 
van volksvertegenwoordiger Her
man Candries. Samen met gewe
zen senator en defensiespecialist 
Bob Maes benadrukte hij ze nog
maals voor de talrijk opgekomen 
pers. 

Candries en Maes vertrokken 
voor hun betoog bij het regeerak
koord. Ze stipten aan dat er een 
globaalstudie i.v.m. de taken van 
de diverse machten was beloofd. 
Hierop ondermeer moet een 
nieuw meerjarenplan voor de in
vesteringen gebaseerd worden. 
Natuurlijk kan men onmogelijk 
om de budgettaire weerslag en 
de reële behoeften heen. Bij de 
berekening van de opdrachten 
aan de industrie zou men reke
ning houden met de sinds 1983 
opgelopen achterstand in Vlaan
deren. Iets wat echter niet evi
dent is, blijkens reeds genomen 
beslissingen inzake twee recente 
aankoopdossiers. De volksverte
genwoordiger dringt dan ook aan 
op de installering van een ge

mengde kommissie die over de 
grote opties mee moet beslissen. 

Kompensaties 
Zowel Candries als Maes tonen 

zich gereserveerd inzake de wijd 
verbreide politiek van kompensa
ties. Misbruiken zijn hier immers 
schering en inslag. Niet zelden 
leven bedrijven van opdrachten 
van landsverdediging: zij hangen 

voor 75 of meer procent af van 
"bestellingen". Aan diversifië-
ring wordt met gedacht, subsi
dies verdwijnen in bodemloze 
putten en sociale onrust komt 
regelmatig voor. Kompensaties 
kunnen voordelen meebrengen 
als zij innoverend werken en ei
gen produkten en processen be
vorderen. 

Opmerkelijk is dat driekwart 
van de Belgische eksport door 

Herman Candries: ,,Het l<an 
niet langer dat bedrijven enkel en 
alleen van "bestellingen" blijven 
afhangen". 

Onder kontrole!? 
Op z'n zachtst uitge

drukt: het is onrust
wekkend, de vele be

richtgeving over cadmiumver-
vuiling van bodem en water. 
De tuinen rond het non-ferro-
bedrijf Affilips te Tienen, de 
terreinen van Coral Metal en 
Umafo te Herent, de piekver-
vuiiing van het Maaswater, het 
speelgoed in rood plastic ,,dat 
stijf staat van cadmium"... En 
dit zijn slechts de meest re
cente alarmkreten. 

Vanzelfsprekend, en overi
gens terecht, trok elkeen die 
het volk in een verre of een 
nabije buurt vertegenwoordigt 
aan de noodrem. De media 
hapten toe, maar al snel doof
den opnieuw de lichten en 
bleef de plaatselijke bevolking 
achter. Eenzaam met niet te 
eten groenten en mogelijke 
gezondheidsproblemen. 

Dat laatste zint Luk Vanho-
renbeek helemaal niet. Onaf
gebroken blijft hij de bevoeg
de ministers Weckx van Volks
gezondheid en Kelchtermans 
van Leefmilieu bestoken. In 
geen geval wil hij dat de over
heid de hele cadmiumaffaire 
verdoezelt of minimaliseert. 
Waar het hem om gaat zijn de 
maatregelen, de heel konkre-
te ma&egelen die voorzien 

zijn wanneer de graad van 
vervuiling de toelaatbare 
grens overschrijdt. 

Maar meer dan antwoorden 
in de zin van „alles onder 
kontrole" weet ook hij niet te 
vergaren. Zo vindt Kelchter
mans dat tot nader orde alle 
metingen onder de opgeleg
de grenswaarden blijven. In 
Tienen bvb. is er dus geen 
vuiltje aan de lucht. Alleen de 
bodem is zwaar verontreinigd, 
en in zekere zin is dat een 

De aanpak varj het cadmium-
probleem zint kamerlid Luk 
Vanhorenbeek helemaal niet. 

historische gegevenheid. 
Maar helemaal gerust is de 
minister nu ook weer niet. Dat 
blijkt uit de aanvullende bo
demanalyses die hij liet ver
richten. 

Weckx van zijn kant acht 
een globaal geneeskundig 
onderzoek en een verplaat
sing van de nabije kleuter
school overbodig. Wel mogen 
inwoners zich melden bij de 
provinciale gezondheidsin-
spektie. Tot op vandaag gin
gen slechts twee gezinnen 
hierop in. 

Kortom: we zijn nog lang 
niet toe aan een globale aan
pak van het cadmiumpro-
bleem. En over de sanering 
van verontreinigde gebieden 
bestaat slechts „papier". Af
graven? Een dure aangele
genheid, en waar met de vuile 
grond naartoe? Andere pro-
cedees zoals uitwassing van 
zware metalen en biologische 
dekontaminatie staan nog in 
hun kinderschoenen. 

Sussend en geruststellend. 
Zo vat Vanhorenbeek de mi
nisteriële antwoorden samen. 
Maar een duidelijke beleidsvi
sie en een sluitende wetge
ving krijgt niemand te horen. 
En juist dat willen de getroffe
nen, (j.a.) 

bedrijven in Vlaanderen wordt 
gerealiseerd, terwijl die echter 
slechts de helft van de overheids
bestellingen en nauwelijks dertig 
procent van de kompensaties be
komen. Moeder België venwaar-
loost andermaal Vlaanderen! Het 
zou echter wel eens kunnen dat 
na 1992 de Vlaamse bedrijfswe
reld van de beperking van de 
overheidsinterventies profiteert. 

Intussen blijft men wel met cij
fers en procenten goochelen die 
een loopje nemen met het invul
len van de beloofde kompensa
ties : men maquilleert de kompen-
satiebalans, en zodoende de 
Vlaamse achterstand. 

Nu de bevoegdheden inzake 
industrieel beleid naar de gewes
ten worden overgeheveld, dringt 
Candries erop aan dat de Vlaam
se regering werk maakt van een 
kompensatiestrategie. 

Helikopters 
Het kamerlid ging ook nog in 

op het helikopterdossier waar
over deze week wordt beslist. Hij 
drong onverbloemd aan op een 
uitstel van de aankoop. Hiervoor 
verwees hij naar de op stapel 
staande studie rond Landsverde
diging 2000. Indien men de kre
dieten die hiervoor vastgesteld 
waren toch wil besteden, kan 
men beter de prioriteitsprogram
ma's aanpakken: o.m. de aan
passing van de Leopard-tanks en 
de modernisering van de artille
rie. 

Verder sprak Candries nog 
over de aanpassing van de Mira
ge-toestellen: de Volksunie is 
hier immers radikaal tegen, om
dat er ernstige vragen kunnen 
gesteld worden bij de technische 
verantwoording en de kosten, ter
wijl er betere alternatieven zijn. 

Vlamingen 
Bij de Vlaamse officieren 

heerst er een toenemende malai
se. Zowel kwalitatief als kwantita
tief komen zij nog te weinig aan 
de bak in de legertop, vooral dan 
in de sleutelfunkties. Het bevor
deringssysteem is verouderd en 
de Vlaamse inbreng onzeker. De 
inspektiediensten zijn dikwijls on
doeltreffend. 

(Frank Seberechts) 
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Gemeentekieswet: 

VU vraagt vervanging 
stelsel Imperiall 

V C . 1 - - %:-'^-, 

Enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezin
gen van 9 oktober jongstleden gingen we in dit blad 
in op de vertekening van het stembusresultaat door 
de toepassing van het stelsel Imperiall (WIJ, 22 
september). 

DE wetenschappelijk onder
steunde vaststelling dat 
de Imperiali-delerreeks 

leidt tot een ernstige scheeftrek
king tussen enerzijds het behaal
de stemmenresultaat en ander
zijds het effektief toegekende 
aantal zetels, bleek onvoldoende 
om enige ,,politieke" aandacht te 
weerhouden. 

Hoe lang nog ?, zo vroegen we 
ons af. 

Artikel 56 
Recent kwam er dan toch een 

wetgevend Initiatief. VU-senator 
Laurens Appeltans is de inspira
tor van een wetsvoorstel tot wijzi
ging van artikel 56 van de ge
meentekieswet, dat vorige week 
in de Senaat werd neergelegd. 

Appeltans vindt het thans ge
bruikte stelsel Imperiall een aan
fluiting van het principe der even
redige vertegenwoordiging. Di
verse politologen wezen reeds op 
de sterke vertekening van het 
stembusresultaat. Vergelijkt men 
het procentuele zetel- en stem
menaantal van de diverse lijsten, 
dan stoot men op verscheidenen 
uitgesproken over- en onderver
tegenwoordigingen. Appeltans is 
daarenboven van oordeel dat Im
periall een te hoge kiesdrempel 
inbouwt. 

Op die wijze blijven tal van 
onnatuurlijke absolute meerder
heden gehandhaafd. Appeltans 
verwijst in zijn toelichting naar de 
gemeente Kalmthout, waar, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
9 oktober j . l . , een lijst een absolu
te zetelmeerderheid behaalde 
met ,,slechts" 38,15 % van de 
stemmen. 

Niemeyer 
In zijn wetsvoorstel bepleit VU-

senator Appeltans de invoering 
van het sisteem Niemeyer. Dit 
sisteem, dat momenteel reeds in 

Senator Appeltans: geen par
tijpolitieke berekening! 

voege is in een aantal Westduitse 
deelstaten, laat een betere pro
portionaliteit toe. Konkreet wordt 
de zetelverdeling berekend aan 
de hand van volgende formule: 
het aantal geldige stemmen van 
elke lijst wordt vermenigvuldigd 
met het totaal aantal te begeven 
zetels. Dit produkt wordt gedeeld 
door het aantal geldige stemmen 
van alle lijsten. Van het aldus 
bekomen kwotiënt wordt het cijfer 
voor de komma gebruikt om het 
aantal rechtstreeks verworven 
zetels toe te wijzen; het cijfer na 
de komma bepaalt de toewijzing 
van de reszetels. Het grootste 
cijfer na de komma krijgt de eer
ste restzetel; het volgende groot
ste de tweede, enz. 

Nauwkeurig 
Niemeyer werkt de door toe

passing van Imperial! veroor
zaakte vertekeningen van het 
stembusresultaat grotendeels 
weg. Uit een door de VU-studie-
dienst uitgevoerde steekproef 
aan de hand van de resultaten 
van de jongste gemeenteraads
verkiezingen blijkt dat de toepas
sing van Niemeyer de proportio-

ADVERTENTIE 

DE DUO 
DA'S GENIAAL, 

JE KAN 2 KEER 
WINNEN. 

tDUO 

naliteit tussen stemmen- en zetel
percentage sterk doet stijgen. De 
afwijkingen worden zowel in om
vang als in aantal sterk geredu
ceerd. Alle onnatuuriijke meer
derheden, waarbij een lijst met 
minder dan de helft van de stem
men toch de meerderheid van het 
aantal zetels behaalt, verdwijnen. 

Bovendien blijken heel wat 
meer partijen in de gemeente
raad te zijn vertegenwoordigd. 
De VNS-studie onderzocht een 
statistische staal van 25 gemeen
ten en komt tot de konklusie dat 
binnen deze 25 onderzochte ge
meenten 17 % van de deelne
mende lijsten enkel en alleen 
door toepassing van Imperiall 
geen vertegenwoordiging ken
nen in de gemeenteraad. De toe
passing van het sisteem Niemey
er laat deze 17 %, of in absolute 
aantallen, 20 lijsten toe een eer
ste vertegenwoordiger in de ge
meenteraad te laten zetelen. 

Demokratie 
Appeltans situeert zijn voorstel 

vanuit een bezorgdheid, voor de 
demokratische beginselen van 
onze maatschappij en het demo-
kratisch funktioneren van onze 
instellingen. 

Het voorstel-Appeltans biedt 
een konkretisering van het op het 
jongste VU-kongres te Oostende 
gehouden pleidooi voor een nieu
we politieke kuituur (april 1988). 
Het komt tevens tegemoet aan de 
vraag naar een „meer proportio
neel verkiezingsstelsel" zoals De 
Wakkere Burger het in haar prio
riteitenprogramma naar aanlei
ding van de voorbije gemeente
raadsverkiezingen heeft gefor
muleerd. 

Afwachten 
Het blijft echter afwachten hoe 

de grote traditionele kleurpartijen 
op het VU-voorstel zullen reage
ren. Zij zijn het immers die door 
het stelsel Imperiall worden be

voordeeld. Zij zijn het ook die 
jarenlang de wijziging van artikel 
56 van de gemeentekieswet heb
ben geblokkeerd. 

Laurens Appeltans wijst het be
rekenen van eigen partijpolitiek 
voor- of nadeel resoluut van de 
hand. Navelstaarderij is binnen 
een nieuwe politieke kuituur im
mers allerminst op zijn plaats. De 
kiezer verdient een korrekte 
weerspiegeling van zijn keuze in 
het bestuur, aldus Appeltans. 

Wie belang hecht aan lokale 
bestuursniveau en de lokale de
mokratie tenvolle weet te waarde
ren kan dit VU-voorstel dan ook 
enkel toejuichen. 

N.M. 

partij 

A 
B 
C 
D 
E 

P 

5146 
824 
566 

1974 
204 

8714 

% p 

59,05 
9,46 
6,50 

22,65 
2,34 

Imperiaii 

z 

17 
1 

5 

23 

% z 

73,91 
4,35 

21,74 

% p-% z 

+ 14,86 
- 5,11 
- 6,50 
- 0,91 
- 2,34 

Niemeyer 

z 

14 
2 
1 
5 
1 

% z 

60,87 
8,70 
4,35 

21,74 
4,35 

% p - % z 

+ 1,82 
- 0,76 
- 2,15 
- 0,91 
+ 2,01 

p = aantal geldige stemmen 
z = aantal toegewezen zetels 

SENAAT 
Veiligheid erg relatief 

Amper een goeie week zit hij in de Senaat. Maar 
z'n malden speech is reeds achter de rug. 

Echt verwonderen doet dit niet, zeker niet voor 
iemand die Kempenaar Rob Geeraerts kent en zijn 
interesse voorde milieuproblematiek. Het debat ging 
immers over de veiligheid van onze kerncentrales. 

U reeds zo'n twee en een 
half jaar geleden richtte 
de Senaat naar aanlei

ding van het ongeval in Tsjerno-
byl een onderzoekskommissie in
zake nucleaire veiligheid op. 
Twee verslagen vonden onder
tussen gehoor bij een eensgezin
de Hoge Vergadering. Zij hadden 
betrekking op de gevolgen van 
het ongeluk in Tsjernobyl, het 
detektienet en de te treffen maat
regelen. 

Eind vorige week kwam een 
derde verslag aan bod, dit over 
de veiligheid van kerncentrales. 

Gevoelsmatig 
Nu is ,.veiligheid" volgens Rob 

Geeraerts een erg relatief begrip. 
Zo is het helemaal geen kunst 
veiligheid of onveiligheid weten
schappelijk te vertalen in risiko-
percentages en schadeschattin
gen. Doet men dit voor de kernin
dustrie, dan scoort deze vrij 
goed. De veiligheidsmaatregelen 
zijn er beter en scherper dan 
elders, en ook inzake milieuver
vuiling kan de kernelektriciteit 
weinig verweten worden. 

Maar de wetenschappelijke ri-
sikoschatting is niet de enige. Er 
is ook de maatschappelijke risi-
kobenadering, waarbij gevoels

matige argumenten meespelen. 
En hier scoort de kernindustrie 
slecht. Terecht, vindt Geeraerts: 
,,Het is logisch dat de maat
schappelijke vraag gesteld wordt, 
of wij wel weten waar we mee 
bezig zijn en of we wel goed 
weten dat dit alles tot een goed 
einde kan gebracht worden. Ver
der moet gedacht worden aan het 
rechtstreekse gevaar van kern
centrales. Ook het gevaar van 

Senator Rob Geeraerts: „We 
hebben het recht niet de toe
komst te hypotekeren". 

restprodukten is een veiligheid-
probleem op langere termijn." 

Geen N8 
Uiteraard geven technici de 

voorkeur aan de wetenschappe
lijke benadering, terwijl meer filo
sofisch ingestelde mensen de ge
voelsmatige argumenten en de 
onbekendheden zullen bena
drukken. Politici moeten volgens 
de VU-senator naar beiden luiste
ren. ,,Maar is het niet opvallend 
dat na de gebeurtenissen in 
Windscale en Tsjernobyl nieuwe 
maatregelen nodig bleken omdat 
sommige technische risiko's ver
keerd waren ingeschat?" 

Dat men leert uit gebeurtenis
sen is goed. Maar uiteraard groeit 
de maatschappelijke angst wan
neer men merkt dat de technici 
zich kunnen vergissen. En wie 
zal zeggen dat de huidige inzich
ten de juiste zijn? En, bovenal, 
zijn het niet juist technici geweest 
die de sterkste gevoelsmatige kri
tiek hebben geuit? Zo verklaarde 
SirAlec, een voormalig direkteur 
van de Britse kernindustrie, dat 
,,het wenselijk is dat de mensheid 
voor zijn energiewinning kiest 
voor een ander sisteem dat op 
een minder hachelijke manier af
hangt van de menselijke perfek-
tie". 

Het afwegen van de technische 
en gevoelsmatige argumenten 
brengt Geeraerts dan ook tot het 
besluit dat een uitbreiding van 
Tihange en Doel onaanvaardbaar 
is. Geen N8 dus, ,,de mensen 
van nu hebben het recht niet, de 
toekomst te hypothekeren"I (j.a.) 
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„Ondernemen na 1992?" 

Meer dan ooit is ondernemen 
een wericwoord! 

Wordt Europa één grote Société Générale ? Knal
len we op Nieuwjaar '93 een fles champagne op de 
laatste KMO ? Wordt de Benedetti Carlo de Eerste 
van Europa, de King van het geld in Jaar één van de 
Turbotijd ? Over deze en andere vragen organiseer
de de Europese Vrije Alliantie een studiedag in het 
Europarlement. 

ET „Kabinet 1992", GOM-
Oost-Vlaanderen, VEV, 
en de Vlaamse bedrijfs

leiders Cordier (Telindus), Maes 
(brouwerijen) en Van Moerkerke 
(Sun) waren de genodigden. 

België achterop 
Het is niet voldoende Europese 

richtlijnen te hebben, je moet ze 
ook nog toepassen en daarvoor 
moet elk land zijn wetgeving aan
passen. België heeft daarmee 
steeds veel last gehad, denk 
maar aan de ellendige achter
stand op het vlak van de milieu
richtlijnen (W. Kuijpers klaagde 
dit nog aan). Adviseur Ceuninck 
van het Kabinet 1992 stelde dat 
een van de voornaamste taken 
van staatssekretaris Lizin precies 
het ophalen van die achterstand 
was, zeker nu de Europese richt
lijnen in turbotempo gemaakt 
worden. Informatie is een andere 
taak, en naast de Eurofoon 1992 
gaat het Kabinet in elke gemeen
te van het land een infodag orga
niseren. 

Sprint 
Het kan blijkbaar niet snel ge

noeg gaan: voorbereiden van be
drijven, internationale kontakten 
leggen, innoverende marketing-
methodes inlepelen. P. Desiere 
(GOM-Oost-Vlaanderen) gaf een 
reeks voorbeelden van wat zoals 
kan, en dat is meer dan we dach
ten. GOM werkt mee In het 
SPRINT-programma van de Eu
ropese Kommissie dat speciaal 

werd opgezet om KMO's te hel
pen bij kontakten, onderzoek 
naar vraag en aanbod, verbete
ring en vernieuwing van technie
ken. In GOM zit aktie en effektie-
ve hulp, en ook zij vinden dat de 
overheidsstrukturen moeten aan
gepast worden: de bundeling van 
de infostroom is meer dan nodig. 
Eurofoon, BDBH, GOM, Eurolo
ketten, waar moet een bedrijf in 
godsnaam heen met zijn vragen ? 
Overal en nergens, want blijkbaar 
vindt Desiere het ook moeilijk om 
iemand specifiek te bereiken. Hij 
legt voor ,,zijn" bedrijven veel 
interregionale kontakten, en hier
voor zijn onze Belgische struktu-
ren ook niet aangepast: Vlaande
ren moet rechtstreeks met Euro
pa kunnen onderhandelen. 

Help, de Japanners 
zijn daar! 

Volgens E. Vermeylen van het 
VEV ligt onze produktiviteit en 
onze kompetitiviteit beter dan de 
Japanse. Potentieel tenminste, 
want In de realiteit zijn wij duur
der. De Japanse kompetitiviteit 
vloeit voort uit hun sociaal sis-
teem (lage lonen: zo verdient een 
vrouwelijke arbeidster 180 fr. bru
to per uur en een appartement 
kost daar ook 25.000 fr. per 
maand) en uit hun legendarische 
arbeidsethiek. Ze zijn a.h.w. ge
trouw (met handen en voeten ge
bonden?) met hun bedrijf. Ener
zijds zal de schaalvergroting het 
ietwat gemakkelijker maken voor 

Van links naar rechts: 
Willy Kuijpers. 

Theo Maes, Jaak Vandemeulebroucke, Rudolf Van Moerkerke, John Cordier en 
(foto Dann) 

onze bedrijven, anderzijds moe
ten onze bedrijven ,,groot blijven 
in kleine dingen": onze speciali
teit kreëren en pousseren, zo zei 
hij. 

Zonder twijfel is voor John Cor
dier de interne markt een ernsti
ge besparing alleen al op de 
huidige administratieve poespas. 
Positief dus, maar anderzijds 
schuilt een gevaar in de grote 
verschillen in sociale wetgeving: 
het zuiden is veel goedkoper, en 
voor een bedrijf als Telindus dat 
20 % van zijn budget in research 
steekt (360 miljoen per jaar in 
menselijk kapitaal) maakt dat 
zeer veel uit. Dé vraag is dan ook 
wat er gaat gebeuren op het vlak 
van de harmonisering van de per
sonenbelasting, want zoals het er 
nu uitziet zal de konkurrentie uit 
het zuiden komen. 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

De ambtenaar 
Van de politie, aiover de doeane tot de cipiers: de Belgische 
ambtenarij roert zich. Wat scheel eraan? Zijn ze met teveel? 

Te weinig? En hun wedde? De Belgische ambtenaar, deze week 
in Knack 

Gepts en de omroep 

De Vlaamse Televisiemaatschappij 
mag stilaan aan de count down begin
nen. Tegen de achtergrond van het 
pohtieke gekibbel over de BRT-
dotatie, een gesprek met VTM-baas 
Carlo Gepts, deze week in Knack. 

Op staande voet 

Ontslag op staande voet: het klinkt 
hard en het gebeurt hoe langer hoe 
meer. Waarom? En welke redenen 
worden er daarvoor zoal ingeroepen ? 
Een tocht van vakbond naar patroon, 
deze week in Knack. 

Mensen te veel 

Etienne Vermeersch schreef een mi-
lieufilozofisch essay over de mens en 
het leven. Konkluzie: de aarde kan 
niet zoveel volk herbergen. Er wonen, 
ook bij ons, mensen te veel. Een ge
sprek, deze week in Knack. 

Claes Oldenburg 

Met Claes Oldenburg werd in Ameri
ka ooit de pop art uitgevonden. Uit 
een cheeseburger of een dominostek
ker ontstaan onvoorspelbare skulptu-
ren. Een interview, naar aanleiding 
van z'n grote tentoonstelling in Brus
sel. Deze week in Knack. 

1992 of 2092? 
Voor Theo Maes (van de gelijk

namige Pils) maakt het weinig 
uit: de Amerikanen wouden dat al 
40 jaar geleden, maar de Euro
peanen hebben er nooit de men
taliteit voor gehad. De nationale 
staten hebben zich steeds met 
truukjes afgeschermd voor 
,.vreemde" invloeden en produk-
ten. 1992 kan goed worden voor 
de verbruiker want de toenemen
de konkurrentie zal de prijs wel 
doen dalen, de kwaliteit verbete
ren en de keuze groter maken 
met een betere dienstverlening. 
Of de producent er beter zal op 
worden is een andere vraag: die 
kan het ook beter gaan doen, op 
voorwaarde dat hij zich niet ing
raaft, dinamisch is, innoverend 
werkt, nieuwe marketingmetho-
des ontwikkelt. De mentaliteit 
voor de nieuwe internationale sa
menleving is er echter nog niet, 
en toch is die nodig. Dat het 
produkt zélf ook van belang is, 
bewijst het bier: buitenlanders 
krijgen hier geen voet aan de 
grond. Wij drinken óns bier, en 
willen geen ander. Bovendien 
zijn er veel kleinere brouwerijen 
die speciaal, artisanaal bier brou
wen. Die zijn evenmin vervang
baar. De vraag is niet: welk 
marktaandeel kan ik na 1992 ver
overen, maar wél: hoe anders 
dan de anderen ben ik? Een 
producent die daar antwoord op 
weet, die heeft de wind in de 
zeilen. 

Rudolf van Moerkerke (Sun in
ternational) nam de uitdaging 
1992 al dertig jaar geleden aan. 
In de toerismesektor was schaal
vergroting reeds lang een must. 
Wie bleef modderen op de kleine 
Belgische markt moest eraan. 
SUN verzorgt 300.000 vakanties 
in België. Even vergelijken: een 
Britse konkurrent doet er 2,6 mil
joen in eigen land. Londen is 
groter dan België, Parijs even 
groot. In zijn sektor is grootscha
ligheid een faktor die het produkt 
goedkoper maakt, de kans ver
groot iets eksklusiefs te kunnen 
voorstellen, en het wapen in han
den geeft om zijn produkt beter te 
beschermen. Nu investeert SUN 
3,5 miljard in Vlaanderen omdat 
men in het bedrijf begrepen heeft 
dat de nood voor families om er 

,,effe uit" te zijn steeds maar 
groter wordt. En een vakantie
dorp met golfslagbad en bubbel
massage, powertrainingzaal en 
sqashkooien zijn hiervoor ge
knipt. Fantasie en de mentaliteit 
om te innoveren, de durf om aan 
te pakken en de energie om het 
tot een goed einde te brengen. 
Anders gezegd: keihard werken 
is er altijd bij geweest en zal 
belangrijk blijven. 1992 verandert 
daar niet veel aan, behalve dan 
een grotere toegankelijkheid van 
de grote markt van 320 miljoen 
mensen. 

KMO'S uit de tijd? 
Niets is minder waar, daar wa

ren de ,,drie groten" het roerend 
over eens. KMO's zullen steeds 
nodig zijn en steeds bestaan. 
Schaalvergroting is niet voor ie
dereen nodig. Wie een specifiek 
produkt heeft en daarin goed is 
hoeft niet Europees te gaan. Wie 
denkt dat KMO's zullen overge
nomen worden door ,.groten" 
heeft het ook mis. Want een be
drijf dat reeds in een schaalver
groting is terechtgekomen kan 
niet anders dan internationaal 
gaan. Het is slechts op een be
paald niveau dat de konkurrentie-
strijd anders zal worden in 1992. 
Voor KMO's zal meer dan ooit de 
verbeelding belangrijk zijn, de 
specialisatie is daar de oplossing. 

Wij zullen doorgaan 
...met eisen dat in de Vlaamse 

regering één minister belast 
wordt met buitenlands belid, in 
plaats van dit nu weg te moffelen 
bij de voorzitter van de regering. 
Er is duidelijk nood aan vereen
voudiging van de infostroom, er 
moeten interregionale kontakten 
kunnen gelegd worden, de 
Vlaamse regering moet recht
streeks kunnen onderhandelen 
met Europa. Maar dit is niet alles, 
ging Vandemeulebroucke verder 
in zijn konklusie: kreëer een open 
mentaliteit voor nieuwe dingen, 
leer de jongeren opnieuw veelta
lig te zijn, investeer in onderzoek, 
maak een internationale inge
steldheid evident. Vlaming blij
ven is nodig, maar Europeeër 
worden evenzeer. 

Herman Verheirstraeten 
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Geslaagde studienamiddag Vormingcentrum Lod. Dosfel 

„Ekonomie moet ekologische 
faktoren inkalkuleren" 

9 

Tijdens de studienamiddag over,,Milieu en el<ono-
mie" van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel te 
Antwerpen oefende prof. Harry Hoefnagels sctierpe 
kritiek uit op het heersend ekonomisch denken, dat 
geen oog heeft voor de ekologische aspekten. 

DE winstkalkulatie van onze 
ekonomie klopt met", aldus 
prof Hoefnagels „De reke

ning voor de kosten, die door milieu-
aantastmg voor de volkshuishouding 
ontstaan, krijgt het nageslacfit gepre
senteerd — en die kunnen wel eens 
onbetaalbaar blijken te zijn Denken 
we maar aan het broeikaseffekt dat 
dreigt te ontstaan door de aantasting 
van de ozonlaag " 

,,De berekende jaarlijkse nationale 
winst IS in feite voor een groot deel 
schijnwinst De ekonomische weten
schap IS met meer realistisch als zij 
de ekologische effekten van het eko
nomisch handelen met telt — zij leidt 
tot potverleren Zij is nog de ekonomi
sche wetenschap van een civilisatie 
die de grenzen, door de natuur aan 
haar eksploitatie gesteld, met kent", 
stelde de gewezen hoogleraar socio
logie 

Volgens prof Hoefnagels moet de 
ekonomische wetenschap ook de 
vraag beantwoorden hoe met de 
schaarse mogelijkheden van de na
tuur dient te worden omgegaan opdat 
er voor de mensheid een ekonomi
sche toekomst blijft bestaan Dat im
pliceert dat ook met in geld uit te 
drukken schade an natuur en milieu 
m een afweging gaat meetellen ,,Dat 
moge moeilijk zijn, maar in feite 
maakt dit al deel uit van de ekonomi
sche werkelijkheid Ondernemingen 
moeten er nu al rekening mee hou
den, dat projekten met doorgaan — 
en het erin gestoken geld verloren 
gaat — doordat de milieubeweging in 
aktie komt Het verzet tegen de snelle 
kweekreaktor in Kalkar is daarvan 
een voorbeeld", meende prof Hoef
nagels 

Ekologische 
waakhond 

Spreker beklemtoonde dat ook de 
milieubeweging ekonomisch moet 
denken, m a w rekening houden met 
wat ekonomisch realiseerbaar is Zij 
moet zich daarbij echter met laten 
leiden door wat in onze samenleving 
als ekonomisch geldt en door de 
gangbare ekonomische wetenschap 
voorgeschreven wordt Ekonomie en 
ekologie zijn met pnncipieel onver
enigbaar Ook in een samenleving die 
aan ekologische overwegingen het 
vereiste gewicht geeft, zal men eko
nomisch te werk moeten gaan, ook 
met de natuur Ook daar immers zal 
men van door de natuur geboden 
mogelijkheden gebruik moeten ma
ken om in de menselijke behoeften te 
voorzien 

Guido Steenkiste van de Bond Be
ter Leefmilieu ontkende dat de milieu
beweging een hond in het ekonomi
sche kogelspel wil zijn Zij wil meer en 
meer een aanzet geven tot een ande
re ekonomie Centraal daarin is het 
,,veiligheidsprincipe" in het ekono
misch handelen moet men er zich 

voor hoeden dingen te doen waarvan 
de gevolgen met kunnen ingeschat 
worden 

„De politieke diskussie moet met 
gaan over werkgelegenheid of de be
langen van financiële groepen, maar 
over de menselijke behoeften waar
aan men wil voldoen", aldus Steen
kiste 

ging moet kiezen tussen jobs en leef
milieu poogde Koen Steel van de 
KWB een antwoord te geven Een 
strengere milieureglementering is 
met noodzakelijk slecht voor de werk
gelegenheid, zo meende hij In de 
Bondsrepubliek verschaft de milieu-
goederensektor werk aan 450 000 
personen (2,5 % van de beroepsbe
volking), m Vlaanderen slechts aan 
3 000 personen (0,07 %) Strengere 
normen en kontrole zijn wenselijk 
want het bedrijfsleven is geneigd 
eerst te bezuinigen op de zuivenngs-
installaties De KWB-woordvoerder 
stipte ook aan dat de vervuiling van 
de kustwateren en de aantasting van 
het bosbestand door de zure regen 

Een ekonomische produktie op ba
sis van behoeften moet volgens hem 
aan vier ekologische voorwaarden 
gebonden zijn Ten eerste is er enkel 
plaats voor zinvolle produkten Pet-
flessen en nutteloze gadgets kunnen 
in die optiek met langer verantwoord 
worden Ten tweede moet kwaliteit 
als norm gesteld worden Dit impli
ceert een minimaal gebruik van 
grondstoffen en energie, alsook mak-
simale waarborgen voor de gezond
heid van producenten en gebruikers 

Jobs en leefmilieu 
Een derde voorwaarde is een produk
tie die minder vervuilend en meer 
energie-zuimg is Terzake worden ho
gere eisen gesteld in de VS, Japan en 
de Bondsrepubliek dan in België, zo
dat men volgens Steenkiste met lan
ger het fabeltje kan volhouden dat 
strengere normen onze konkurrentie-
positie zouden bedreigen Vierde en 
laatste voorwaarde is het tegengaan 
van overproduktie Vooral m de land
bouw moet daar wat aan gedaan 
worden 

Op de vraag of de arbeidersbewe-

de werkgelegenheid bedreigt in de 
sektoren toerisme, hout en bouw 

Koen Steel ontkende met dat mi-
lieu-investeringen ook bepaalde ne
gatieve gevolgen hebben voor de 
werkgelegenheid Zij brengen prijs-
en intereststijgingen mee, waardoor 
het bedrijfsleven van andere investe
ringen afziet met als gevolg dat de 
daaraan gekoppelde werkgelegen
heid met gerealiseerd wordt Globaal 
gezien noemde Steel de effekten van 
het milieubeleid voor de werkgele
genheid positief HIJ beriep zich op 
een studie van het Hoger Instituut 
voor de Arbeid (HIVA), dat voor de 
periode 1974-'84 een positief saldo 
van 22 000 manjaren noteerde 
Slechts 20 % van de ondernemingen 
zal omwille van milieureglementenn-
gen af van investenngen of stelde ze 
uit en slechts 10 % kreeg te kampen 
met een omzetdaling 

Verder weidde Koen Steel uit over 
de werkgelegenheidseffekten van 
een gewenst (ideaal) milieubeleid Hij 
verwees naar de herorientenngsstra-
tegie, zoals geformuleerd in het Ne
derlandse rapport „Schoon op weg" 
voor de periode 1985-2010 Daann 
wordt gemikt op het uitbouwen van 
het openbaar vervoer Dit zou bespa
rend zijn voor de gezinnen, maar 
tegelijk ook negatief voor de werkge
legenheid De milieusanenng zou 
echter ook leiden tot een loonsverla
ging, zonder echter de levensstan
daard in het gedrang te brengen om
dat het konsumptiepatroon gewijzigd 
wordt (het dure autoverkeer ruimt 
baan voor goedkoper openbaar ver

voer) Dit noopt volgens de Neder
landse studie tot een drastische in
krimping van de arbeidstijd (28-uren-
week in 2000) en meer fleksibiliteit 
om tot een ruimere bedrijfstijd te ko
men 

Tot slot van zijn referaat stond 
Steel stil bij de middelen die de arbei
dersbeweging heeft om op onderne-
mmgsvlak de relatie met de milieu-
bekommernissen te verbeteren Mili
tanten in de komitees Veiligheid en 
Gezondheid moeten volgens hem ge
vormd en begeleid worden om milieu-
eisen in het sociaal overleg aan te 
kaarten Regionaal drong hij aan op 
een gestruktureerd overleg tussen de 
arbeiders- en de milieubeweging rond 
netelige bedrijfsdossiers 

Soevereine 
konsument? 

Dat de ondernemingen zich wel 
degelijk bekommeren om het milieu 
trachtte Fa Quix van Febeltex, de 
patroonsorganisatie van de tekstiel-
sektor, aan te tonen 

In de periode 1975-'84 werd voor 
45 miljard fr aan milieu-investeringen 
gedaan, d i 14 % van de totale inves
teringen De ontwikkeling van de ker-
nenergieproduktie ging gepaard met 
een daling van de S02-emissies, wat 
volgens hem ook betekent dat de 
opties ,,geen kernenergie" en ,,geen 
zure regen" moeilijk verzoenbaar 
zijn 

Andere knelpunten zijn het ontbre
ken van vervangingsprodukten voor 
(vervullende) zware metalen en het 
feit dat de konsumenten een zodani
ge diversiteit in het aanbod venwach-
ten, wat een bijkomende milieu-ver-
vuiling meebrengt ,,Ofwel willen we 
allemaal verschillende kledij en ne
men we er de onvermijdelijke water
bezoedeling bij, ofwel dragen we alle
maal dezelfde grijs-grauwe kleren en 
dan hoeft het water met vervuild te 
worden", aldus Quix De,,soevereini
teit van de konsument" dwingt het 
bedrijfsleven in de eerste richting, 
stelde hij 

Fa QUIX zette ook de verwachtin
gen uiteen die de patronale wereld 
heeft I V m het milieubeleid Een goe
de reglementering moet rechtszeker
heid bieden Deze kan gerealiseerd 
worden door een versnippering van 
bevoegdheden tussen beleidsni
veaus tegen te gaan, milieuvoor
schriften en -kontroles sluitend te ma
ken en een zekere kontinuiteit in het 
beleid aan te houden Verder achtte 
QUIX de praktische toepasbaarheid 
van groot belang Daarbij moet ge
streefd worden naar een ruime kon-
sultatie van het bedrijfsleven, dient de 
voorkeur te gaan naar doelvoorschrif
ten i p v detailreglementen en moe
ten ondernemingen de tijd krijgen om 
zich aan te passen aan nieuwe voor
schriften 

Milieu 
en 

ekonomie 
De referaten van de studiena

middag „Milieu en £konom*e*' 
zullen gebundeld uitgegeven 
worden door het Vormtngscen-
irum Lodewijk Dosfel. Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot het VCLD-sekretanaat, Ben-
nesteeg 4, 9000 Gent (tel. 091/ 
25.75.27 tijdens de kantoor
uren). 

U E T bovenstaande verslag over 
• ' het kollokwium, ingencht door 
het Studiecentrum Lodewijk Dosfel, 
hebben onze lezers allicht aandach
tig doorgenomen Bij de besprekin
gen werd door een vertegenwoordi
ger van de nijverheid verteld dat de 
fosfaatvervulling voor 15 % op reke
ning mocht geschoven worden van de 
nijverheid (waspoeders), slechts de 
overige 85 % op die van gangbare 
land- en tuinbouw 

Wanneer wij over dit probleem van 
gedachten wisselen met al dan met 
wetenschappelijk geschoolde men
sen uit diezelfde land- en tuinbouw, 
werpen deze op dat de land- en 
tuinbouwer eigenlijk veel teveel fosfa
ten moet gebruiken, omdat een ge
deelte hiervan toch in de bodem ge
blokkeerd wordt 

Wanneer wij dan replikeren dat dit 
met, tot praktisch met, het geval is m 
een bodem met een goede waterhuis
houding, neutrale zuurgraad, een 
goede kruimelstruktuur en een vol
doende gehalte aan een stabiele, 
maar ook in omzetting zijnde humus, 
dan gooien ze de bal terug en ant
woorden hier meewarng op dat dit 
toch maar schijnbaar mooie, maar 
eerder onpraktische gedachtenkron-
kels zijn, die behoren tot het jargon 
van de zgn ,,biologisch verantwoor
de teeltmethoden" 

I N plaats van in oeverloze diskus-
' sies te stranden, citeren wij hen 
dan een gedeelte van een referaat 
van de heer C Koch, van het Centraal 
Bodembkundig Instituut te Deventer, 
Nederland ,,Bij een slechte struktuur 
IS er te weinig zuurstof (-verversing) in 
de bodem Ingeval van een verdichte 
ondergrond en/of wateroverlast wor
den ijzer en aluminium gemobili
seerd Hierdoor komen er van beide 
mineralen ionen vrij, waardoor de 
fosfaat geblokkeerd wordt en verloren 
IS voor de plantenvoeding 

Indien men de struktuur van de 
bodem verbetert, kan dit op vrij korte 
tijd verholpen worden 

Wanneer het (meestal) om zure 
gronden gaat, probeert men een en 
ander te verhelpen door bekalkingen, 
maar dit brengt geen verbetering 

Het gaat hier gewoonn om de struk
tuur en de waterhuishouding van de 
bodem " 

Tot daar de heer Koch 
•k lA de winter staan de meeste 
' ^ graangewassen er soms wat 
verkommerd bij 

Met allicht de allerbeste bedoelin
gen worden daarom maar wat chemi
sche meststoffen gestrooid, waaron
der ook nog (alweer) fosfaten 

In een bijvoegsel van Landbouwle-
ven van 9 september 1988 konden wij 
hierover het volgende Izen van de 
hand van niemand minder dan de 
heer Geypens, direkteur van het Bo-
demkundig Instituut te Heverlee 

,,Wij hebben proeven waar prak
tisch geen resultaat zichtbaar is van 
extra toedienen van fosfor in de lente, 
zelfs met op gronden die vrij arm zijn 
aan dit element Het geeft wel een 
effekt op het uitzicht, maar met op de 
opbrengst' 

Wanneer echter de fosfaat- en kali-
toestand in orde is, reageren de 
graangewassen met of slechts in ge
ringe mate op een extra fosfaat- of 
kalibemesting " 

WIJ besluiten de land- en tuinbou
wer kan besparen op o a fosfor en 
minder bevuilend telen wanneer men 
maar zorgt voor een goed uitgebalan
ceerde bodemstruktuur 

Op dit laatste ondenwerp komen wij 
nog terug 

„Bodemkwaliteit is een ekonomi
sche rijkdom die met mag onderschat 
worden" staat te lezen in ,,Groenten 
en Fruit", een Nederlands vakblad 

Rik Dedapper 

J 
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EP-lid Willy Kuijpers in Triest 

„Slovenen rolden 
IJzeren Gordijn eventjes op.. 39 

Slovenië vormde — net zoals de Zuidelijke Neder
landen — maar dan voor anderen, een doorgangsge
bied tussen hinterland en havens, tussen kuituren en 
godsdiensten. Het Oostenrijks-Hongaars keizerrijk 
gaf het voor die tijd een grote,, federale" zelfstandig
heid. 

Triest, aan de warme Adria, betekende eeuwen
lang de gouden poort van aan- en uitvoer voor de 
Habsburgmonarchie. 

IN 1910 telde Triest 229.510 
inwoners waarvan 118.960 
Italiaans, 56.920 Sloveens 

en 11.960 Duits spraken. Nu vind 
je er nauwelijks nog een Duits of 
een Sloveens woord. Twee we
reldoorlogen deden de rest, zoals 
in Brussel, Straatsburg (Elzas), of 
Bozen (Tirol)... 

Tito 
De burgemeester ontvangt me 

hoofs, in het Italiaans en zijn 
mooie erepenning is navenant. 
Zijn veritaliaanste stad slaapt 
zienderogen en veroudert. De be
volking slinkt. De eerste huizen 
worden dichtgespijkerd. Tussen 
60 pasgekozen gemeenteraads
leden behoren er 18 tot de Itali-
aansgezinde Kristen-Demokra-
tie; 10 zijn er kommunist; 9 socia
list en 9 van de ,,Lijst van Triest". 
Deze partij is een Italiaanse heim-
weepartij met rechtse achter
grond. De aanhangers ervan dur
ven nogal eens Sloveensspre-
kenden in het stadsleven van 
Triest beschimpen (Waar hoor
den we dat nog?) en beledigen. 
Maar zij zijn niet alleen. 

De MSI (Italiaanse neofascis
ten) veroverde 5 zetels. Ze ken
de, zoals in Bozen, heel wat suk-
ses. Voor de Sloveense nationa
listen betekent dat op eieren lo
pen... Hun aanhang ligt vooral 
verspreid over de Slovenska 
Skupnost (= de Sloveense Ge
meenschap) die er één zetel 
doorhaalde en een deel van de 
KP. Vergeet niet dat het Tito's 
partisanen waren die Triest in 
1945 bevrijdden en even onder 
Joegoslaafs bestuur brachten tot 
op 20 maart 1948. Een Engels-
Frans-Amerikaans akkoord gaf 
Triest toen terug aan Italiè dat het 
in 1918 ingelijfd had — net zoals 
Tirol! — met medeweten van de
zelfde geallieerden... 

Gat in gordijn 
De Sloveense minderheid hul

digt in Triest een voorzichtige 
verstandhoudingspolitiek. De 
kongresreklame bv. is tweetalig. 
De Romeinse senator Gaetomo 
Arfé, die vanaf 1979 de basis 
legde voor mijn verslag en EP-lid 
Giorgio Rossetti uit Triest spre
ken in het Italiaans, maar goed! 
Zij beklemtonen de etnische- en 
ideologische pluriformiteit van 
Triest en het ommeland. Zij huldi
gen de Sloveense minderheid 
voor haar brugfunktie naar het 
moederland Slovenië en het hele 

Oostblok. En die nering is merk
baar! Het Italiaans fascisme sloot 
alle Sloveense banken en instel
lingen. 40 jaar later telt Triest 
opnieuw 6 Sloveense banken en 
een 10-tal grotere Sloveense be
drijven. Dit dinamische, hardwer
kende handelsvolk, rolde het 
IJzeren Gordijn voor een deeltje 
op en schiep een Hong-Kong-
toestand, stap-na-stap. De Slo
veense Vereniging voor Handel 
en Nijverheid telt ± 2.000 leden. 
Daardoor verplichtte het Italië — 
dat haar uitsluit van de militaire-, 
administratieve- en juridische 
topfunkties — toch mede te wer
ken... Met deze ekonomisch-fi-
nanciële onderbouw houden de 
Slovenen in Italië hun uitgeverij 
(50 nieuwe titels per jaar!) en 
drukkerij draaiend. Hun dagblad, 
gegroeid uit een verzetskrant, de 
,,Pnmorski Dnevnik" (= de Kust
wacht), trekt de grens over naar 
,,Joegoslaafs" Slovenië, met een 
toenemend verkoopssukses. 
Omgekeerd luisteren duizenden 
Joegoslaafse Slovenen dagelijks 
naar de 12 1/2 Sloveense zend
uren van de RAI (Een Sloveens-
Italiaanse TV, alhoewel sedert 
1975 bij Romeinse wet geregeld, 
komt echter niet van de grond.). 

Ook de katolieke kerk leeft 
,,grensoverschrijdend". De Slo
veense aartsbisschop dr. Schus
ter was seminarieprofessor in het 
Zwitserse Ghur en een groot aan
tal Sloveense priesters knjgt een 
parochie in Italiaans Slovenië 
toegewezen. Een groeiend deel 
Italiaanse Slovenen studeert zo
wat 100 km verder in Ljubljana 
(Laibach). Aan de grens besteedt 
men nauwelijks nog aandacht 
aan je paspoort. Waar is de tijd? 
De grensstreekbewoners uit 25 
dorpen bezitten zelfs een spe
ciaal overgangsbewijs dat hen 
toelaat goedkopere Joegoslaafse 
produkten (zoals benzine en 
vlees) te kopen. Zachtjesaan ver
strengelen beide ekonomieën 
zich opnieuw. Er groeit heel wat 
hoop in Triest. Zal die worden 
ingelost? Veel zal afhangen van 
de EG maar ook van de andere 
Joegoslaafse republieken... 

Slovenië leeft! 
De Sloveense gemeenschap 

leeft sedert 1918 verspreid over 4 
staten. Tussen verduitsing, veri-
taliaansing en hongarisering, 
houdt dus dit Slavische volk met 
2 miljoen al eeuwen stand. Dui
zenden weken uit, vooral naar 
Argentinië en de VSA. Natuurliik 
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Een soort TAK-ai<tie: plaatsen van 2-talige (vooralsnog onwettige) verkeersborden. 

ook naar de Italiaanse industrie
centra, zoals Milaan of Rome. In 
Limburg en Wallonië tellen we er 
een 2.000-tal. Zij werden in de 
naoorlogse Italianiseringspolitiek 
vanuit het Sloveense woonge
bied als goedkope arbeidskrach
ten uitgevoerd in barre omstan
digheden. 30 % van de Sloveen
se bevolking woont buiten het 
vaderland. De eerder zwijgzame, 
katolieke, nijvere Sloveen werkte 
zijn deelstaat naar de top. Hij 
kent de hoogste levensstandaard 
van Joegoslavië en wenst die niet 
zomaar te delen o.m. de Serven. 
Die vinden op hun beurt dat ze 
alle oorlogen ,,wonnen" maar 
geen ekonomie verwierven!... 

De oorzaak ligt dieper. Slove
nen en Kroaten kennen een gun
stiger ligging, genieten van het 

Westerse toerisme en bouwden 
in de Oostenrijks-Hongaarse tijd 
een industrieel- en handelskarak
ter uit voor hun volk. Dat blijft nog 
steeds gelden. En een overwe
gend Servisch leger, verandert 
daar niets aan... laat ons hopen. 

Brug voor 
Midden-Europa 

De Sloveense minderheid is de 
enige Slavische volksgemeen
schap binnen de EG. Een enige 
brugfunktie dus naar de over
kant. De glasnost der jongste ja
ren, de stroom toeristen, de na
bije Italiaanse zenders en de niet-
gebonden politiek schiepen een 
toenaderingsklimaat, na bijna 
een halve eeuw Potsdam en Jal-
ta. 

De bekende Sloveense schrij-
ver-joernalist Alenka Puhar hield 
hierover een rondvraag in zijn 
deelstaat en bekwam verrassen
de antwoorden. 70 % van de 
ondervraagden vindt dat Joego
slavië bij de EG hoort. Slechts 3,8 
% zegde neen en de rest heeft er 
geen gedacht over. Meer nog: 79 
% wil de Sloveense ekonomi-
sche, kulturele en politieke ont
wikkeling in de éérste plaats laten 
verlopen met het Westen; 9 % 
pleit voor het Oostblok. Vooral 
jongeren kijken naar de EG. 

In een ,,kast" van een officieel 
gebouw te Ljubljana ontmoet
ten we op de zoveelste verdie
ping in een donker kantoor, de 
troika van het Nationaal Bestuur 

Slovenië vormt met ± 1,8 milj. Slovenen (=90 % van de bevolking) de meest homogene deelstaat van 
Joegoslavië, de andere 10 % inwoners zijn in het Oosten Hongaren en in het Zuidwesten Italianen. Het 
Sloveense volk leeft bovendien ook nog: in Oostenrijk (Karinthië) met ± 40.000 leden; in zuidwestelijk 
Hongarije met + 15.000 en in Italië met ± 130.000 mensen. Zij wonen daar in 3 van de 4 provincies (Udine 
— Gorizia en Triest) van de Autonome Regio Venetië-Friulië-Julia. Westelijk naast hen leven + 450.000 
Friuliërs, een andere (Ladinisch) minderheidsgroep. De Sloveense gemeenschap telt ± 2 miljoen leden 
met daarbij ± 600.000 in het buitenland. In Hongarije en Udine (Italië) krijgen ze het minst hun basisrechten 
toegepast. Maar ook in Oostenrijk loopt het voor hen dikwijls mis. Anderzijds baande Slovenië zich een 
interregionale weg doorheen de staten en de machtsblokken, die hen omknellen. Slovenië werkt meer en 
meer georganiseerd samen met de autonome buurregio Friulië, Venetië-Julia; met Lombardije, Venetië, 
Trente-Tirol, met Kroatië, met Beieren; met Salzburg, Stiermarken en met 2 Hongaarse provincies. Deze 
Alps Adria biedt een voorbeeld voor heel Europa. 
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Wie eiii Glaube... 
Zo verduitste Miroslow Kosuta, de dichter-direkteur van de 

Sloveense schouwburg in Trst (= Stoveens voor Tnest, ge
groeid uit het Latijnse Tergeste), me zijn geloof in zijn stad i 

Je hoort bijna een Vlaming over Brussel praten Brussel en 
Triest liggen trouwens aan beide einden van de Romaans-
Germaanse taalgrens in mekaars verlengde Zoals de Brussels 
KVS vormt Kasuta's theater — sedert 1907 — de kern van de 
Sloveense kulturele beweging in Italië In 1920 brandden 
Mussolini's fascisten de hele zaak, met inhoud, plat Pas in 
1964 werd de Schouwburg heropend Op 1 december 1988 
hield de Slovenska Kulturno-Gospodarska Zveza (= de Slo
veense Kulturele en Ekonomische Unie) er haar kongres over 
het Europa der volkeren De ,,Flamski Poslanec" (= Vlaams 
EP-lid) Willy Kuijpers mocht er de feestrede houden Het werd 
na vele jaren een roerend weerzien met dit Europese, Slavische 
Volk, nu volop in beweging 

Padnee — Neo-fascistisch kladderwerk op het Sloveense 
gevallenengedenkteken' 

van de Konfederatie der Socialis
tische Jongeren in Slovenië We 
vallen er van de ene verbazing m 
de andere 

Verleden tijd? 
Terwijl buiten de mist en de 

sneeuwvlagen de Sloveense 
hoofdstad verbergen, krijgen we 
met zes blinkende ogen, hun Eu
ropese Vijfpuntenverklaring van 
13 september '88 voor de neus 
geschoven Ze schrijven boud-
weg dat zij Europese burgers wil
len zijn Daardoor bekrachtigen 
ze hun zin voor mensenrechten, 
demokratie, welvaart en ekono
mische opbloei Letterlijk lezen 
we dat ze in een ideologische 
oorlog opgevoed zijn Daarom 
veroordelen ze ook de Joegos-
laafse buitenlandse politiek die 
hen isoleerde van hun echte kul
turele, geschiedkundige en poli
tieke omgeving 

,,/n plaats van ons op te jutten 
tegen een eeuwige vijand, willen 
we ons voor de integratie met 
Europa inzetten" Sterker nog 
Daar kan geen Verenigd Europa 
zijn zonder ons' Het Europa van 
Jalta met zijn koude en hete oor
logen als gevolg — het IJzeren 
Gordijn inbegrepen, — heeft af
gedaan Met aandoenlijke ijver 
hebben ze blijkbaar mijn EP-ver
slag over ,,De Talen en Kuituren 
van Regionale et Etnische Min
derheden in de EG" gelezen en 
uitgeplozen De vragen liegen er 
met om Zoran Thaler, die hun 
,,internationale betrekkingen" 
leidt, moet ik wel wat ontgooche
len en bijbrengen dat de weg voor 
hen nog lang is en de staatssoe
vereiniteit zeer sterk ook in het 
Westen 

Willy Kuijpers, 
Lid van het EP. 

Speter/S Pietro al Natisone, heroenüKingsteken voor de emigran
ten, Ferrucio Clavora, een plaatselijke schepen en EP-lid Willy 
Kuijpers 

Marcinelles in 
In Speter staat Willy Kuijpers met Ferrucio Clavora voor het nieuwe 

gemeentehuis met een mensengroot standbeeld van een mijnwerker, 
die de handen in de koude Sloveense hemel heft 

Ferrucio's vader behoorde tot de eerste ,,zending" mijnwerkers-
gastarbeiders uit de Italiaanse staat voor de Waalse en Limburgse 
mijnen Een aantal onder hen kwamen om bij de mijnramp in 
Marcinelles (1956) Thuis, in zijn klem Sloveens bergdorp, vind ik hem 
als een kasplant terug met zware stoflongen, waaraan het hoesten met 
meer verhelpt Ferrucio, zijn zoon, studeerde in Leuven en spreekt 
goed Nederlands en Frans 

HIJ werkte ook m het Rijnland en huwde in Wallonië een franstalig-
Italiaanse Hij draagt Vlaanderen — als groot voorbeeld van rechtsher
stel — in zijn hart Destijds was hij een tijd ACV-vrijgestelde voor de 
problemen van migranten Dan trok hij terug naar zijn dorp Nu is hij de 
ambassadeur van de Slovenska Kulturno Gospodarska Zveza Hij wil 
zijn mensen uit hun afzondering halen naar de Europese Gemeen
schap toe 

Daarom wil hij Kuijpers' verslag over de volksminderheden toege
licht zien en uitgewerkt in praktische maatregelen voor Rome' Wat 
geldt voor een Vlaming, geldt toch ook voor een Sloveen in de EG Wie 
zal dat recht betwisten "7 

ADVERTENTIE 

Het begon 
allemaal met 
een KB-Deposito
boekje. 

Ik ben geboren met het KB Deposito 
boekje Cadeau van oma voor later als ik 
groot werd Verjaardag Kerstmis nieuw 
jaar steevast rinkelde elk jaar weer zoveel 
keer de kassa 

Doch het geld (mijn geld) ging recht 
streeks (met via mij dus) van oma naar het 
boekje mijn boekje dat misschien wel veel 
interest gaf maar waar ik ondertussen toch 
maar met bij kon 

De jaren gingen voorbij en ik werd 
groter en oma kleiner Ik was zestien kon 
dus met alleen eigenhandig geld op m n 
boekje bij de Kredietbank zetten maar -
en dat scheelde — kon het er ook eigen 
handig afhalen Ambitieus als ik was 
begon ik te sparen waste duizend autos 
droomde van mijn eerste miljoen 

Tot ik op mijn achttiende kennis 
maakte met een gele cabriolet Het ging 
oma aan het hart maar het beterde toen 
ze hoorde dat ik als trouw KB spaarder 
(en dat ben je al na zes maanden) een 
supervoordelige autolening had kunnen 
krijgen Zie je wel zei ze 

Ik zag het en begreep het Ik werkte 
studeerde werd een slimme jongen 
Ook met geld leerde ik mettertijd aardig 
omspringen 

Vandaag is Jefke getrouwd en hij zit 
met in de misene Een flinke som op ons 
KB boekje (m n eva had ook een oma) 
het voordelige cliententarief op de Bouw 
grond Vernieuwbouw en Interieurlemng 
en het beste spaarderstanef op het Woning 
krediet maken het ons een stuk makke 
lijker om al onze plannen te realiseren 

Maar dat had oma toch al van in het 
begin gezegd' 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 10 dec. 
D BRT 1 - 15.00 
Kulturele hoofdsteden van Europa, 
dok. serie 
D BRT 1 - 16.00 
De vrolijke echtscheiding, film 
D BRT 1 - 18.20 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, magazine 
D BRT 1 - 20.15 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.40 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT1 - 21.25 
Vaders en zonen, serie 
D BRT 1 - 23.35 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 15.25 
Prettig geregeld, komische reeks 
D Ned. 1 - 16.41 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 17.46 
Survival, natuurreeks 
D Ned. 1 - 19.19 
The Canterville Ghost, film 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Dynasty, familieserie 
D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & The Beast, misdaadserie 
D Ned. 2 - 22.35 
Amnesty International Tour, dag van 
de Mensenrechten 
D Ned. 2 - 0.10 
Amnesty International Tour, vervolg 

Zondag 11 dec. 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, Praatcafé met kon-
frontatie 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, zondagmiddag-
koncert 
D BRT 1 - 14.00 
Kwaliteit van de voeding, 6-delige 
serie 
D BRT 1 - 14.30 
Amnesty International: Human 
Rights Now!, historische wereld-
toernee 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT1 - 20.50 
Tot nut van 't algemeen, BRT-KRO-
TV-film 
D BRT1 - 22.20 
De jaren zestig, Blik op de wereld 
D BRT2 - 15.30 
Jumping van Brussel, reportage 
D BRT2 - 20.05 
Diamonds Awards 1988, reportage 
D Ned. 1 - 15.31 
Merijntje Gijzens jeugd: serie 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 22.16 
Moord per computer, thrillerserie 
D Ned. 2 - 21.28 
Spitting Image, satirische poppenfilm-
serie 
D Ned. 2 - 21.53 
De Caracal, drama 

Maandag 12 dec. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT1 - 18.05 
Kameleon, doe-programma 
D BRT 1 - 18.35 
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Sam Waterston als oorlogskorrespondent in Kampuchea in „The Kil
ling Fields". Maandag 12 dec. op Ned. 2, om 20u.29. 

Willem Teil, avonturenserie 
D BRT 1 - 18.55 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT 1 - 20.15 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.45 
De Oktopus, misdaadserie 
D BRT 1 - 21.45 
Labyrint: Uit goede bron, berichten 
en impressies uit Europese kuur
oorden 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra Time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.55 
Mafia-oorlogen, dok. 
D Ned. 1 - 15.30 
Neighbours, soapserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Anna, serie 
D Ned. 1 - 18.36 
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, verfilmingen naar 
de romans van Simenon 
D D Ned. 2 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 2 - 20.29 
The Killing Fields, film 
D Ned. 2 - 23.35 
Nightcourt, komische reeks 

Dinsdag 13 dec. 
D BRT 1 - 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT 1 - 18.20 
Carlos en Co, magazine waarin pop
pen vertellen 
D BRT 1 - 18.35 
Moon Jumper, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
60-plus, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 20.15 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.40 
Wij en de andere dieren, dok. sene 
D BRT 1 - 21.05 
Modem: stenen van goud, wit mar
mer uit de oudheid 
D BRT1 - 21.50 
Flairck in koncert, muziekprogramma 
D BRT 1 - 22.45 
De draad van Ariadne: over slapen, 
info 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
n BRT 2 ' - 20.15 
Argus, praatprogramma 
D BRT 2-21.25 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT2 - 22.10 
Streekspecialiteiten, serie over 
streekgastronomie 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 17.46 
Als Lotte onzichtbaar wordt, serie 
D Ned. 1 - 18.09 
Ducktales, tekenfilmserie van Disney 
D Ned. 1 - 19.55 
De Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
A different world, serie 
D Ned. 2 - 17.25 
De avonturier, jeugdserie 
D Ned. 2 - 17.50 
Popformule, eigentijdse popmuziek 
D Ned. 2 - 18.50 
Animal Crackers, komische reeks met 
André Van Duin 
D Ned. 2 - 19.00 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Op hoop van zegen, Ned. serie 
D Ned. 2 - 21.20 
Derrick, krimi-serie 

Woensd. 14 dec. 
D BRT 1 - 16.25 
Foofur, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.50 
Spit McPhee, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.05 
Merlina, kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor jongeren 
D BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Een zaak voor twee, misdaadserie 
D BRT1 - 21.50 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT 1 - 23.00 
Zomerrock, Belgische rock 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 20.15 
De doders zijn los, film 
D BRT2 - 21.45 
Baekelandt, dok. 
D Ned. 1 - 16.35 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, familieserie 
D Ned. 1 - 20.20 
C.S.Lewis: in de schaduw van het 
hemelse, drama-dok. 
D Ned. 1 - 21.37 
Kerstlicht op straat, muziekpro
gramma 

n Ned. 2 - 17.45 
Cal! to Glory, avonturenserie 
G Ned. 2 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 2 - 20.29 
Married with Children, komische 
reeks 
n Ned. 2 - 22.30 
Rock & Rusland, dok. 

D Ned. 2 - 23.15 
Pin Up Club, erotisch magazine 
D Ned. 3 - 20.29 
Het begeren, TV-film 

Dond. 15 dec. 
D BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 21.00 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT 1 - 21.55 
Medisch Centrum West, dramaserie 
n BRT 1 - 23.00 
Kapelaan Josef Rossaint, dok. 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 20.30 
Kerstkoncert BRT 3, rechtstreeks 
koncert 

D BRT2 - 23.30 
Dim Sum, film 
D Ned. 1 - 16.01 
Neighbours, serie 
D Ned. 1 - 16.24 
Zeg 'ns aaa, serie 
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, tekenfilm
serie 

D Ned. 2 - 19.00 
David, de kabouter, tekenfilmserie 
G Ned. 2 - 20.29 
The Dirtwater Dynasty, serie 
G Ned. 2 - 23.20 
L.A.Law, advokatenserie 

Vrijdag 16 dec. 
G BRT 1 - 16.50 
Zomerrock, fragmenten 
G BRT 1 - 20.25 
Buren, soapserie 
G BRT 1 - 20.50 
Fanklub, nieuw talent 
G BRT 1 - 20.55 
Wereldoorlog II: Het verzet, serie 
G BRT 1 - 22.10 
Het Europa van het Gulden Vlies, 
serie 
G BRT1 - 23.15 
Verhalen van Hollywood, serie 
G BRT2 - 17.00 
Daviscup, tennis 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, soapserie 
G BRT2 - 19.25 
Comedy Capers, Een job voor haar 
zoon 
G BRT2 - 20.25 
Première, nieuwe films 
G BRT2 - 20.55 
Vaders en zonen, serie 
G BRT2 - 23.00 
Filmspot, achtergrondinfo bij filmak-
tualiteit 
G BRT2 - 23.30 
Daviscup, tennis 
G Ned. 1 - 19.50 
Volmaakte vreemden, serie 
G Ned. 1 - 20.25 
Napoleon en Josephine, serie 
G Ned. 1 - 23.20 
Tora, Tora, Tora, film 
G Ned. 2 - 17.12 
T. & T., misdaadserie 
G Ned. 2 - 19.00 
The Highwayman, aktieserie 
G Ned. 2 - 20.29 
Alf, komische reeks 
G Ned. 2 - 21.00 
The two Mrs. Grenvilles, 1e deel 
TV-film 
G Ned. 2 - 23.10 
Marblehaed Manor, komische reeks 
G Ned. 2 - 23.30 
Onze ouwe, krimi-serie 

Een film 
per dag 

Zaterdag 10 dec. 
The Canterville Ghost 

Amerik. film van Paul Bogart uit 
1986 met John Gielgud, Alyssa l̂ /lilano 
en BIN Wallis. De naar Amerika uitge
weken familie Canterville komt terug 
naar Engeland en wil zijn intrek nemen 
in het familiekasteel. Maar Simon, het 
spook dat in dat kasteel verblijft, wil 
niet dat z'n rust zo maar wordt ver
stoord... (Ned. 1, om 19u.19). 

Zondag 11 dec. 
Cours Privé 

Jeanne Kern is een jonge, aantrek
kelijke lerares in een gemengde 
school. Op een dag wordt zij bij de di-
rekteur geroepen en verneemt daar dat 
er obscene brieven en foto's over haar 
worden verspreid. Aanvankelijk trekt zij 
zich daar weinig van aan, maar het 
blijft niet bij brieven... Franse film van 
Pierre Granier-Defen-e uit 1986 met Eli
sabeth Brougine en Michel Aumont. 
(TF1,om20u.40) 

l\/laandag 12 dec. 
The Killing Fields 

Britse film van Roland Joffé uit 1984 
met o.a. Sam Waterston, John Malko-
vich, Craig T. Nelson. De Amerikaanse 
joernalist Sydney Schanberg verslaat 
de oorlogsaktiviteiten in Cambodja. Na 
afloop van de vijandelijkheden moet hij 
zijn tolk, vriend en vertrouwensman 
Dith Pran achterlaten in de handen van 
de Rode Kmers... (Ned. 2, om 20u.29 

Dinsdag 13 dec. 
Les Chinois a Paris 

Franse satirische film van Jean 
Yanne uit 1974 met Michel Serrault, 
Jean Yanne en Nicole Calfan. De Chi
nezen zijn Europa binnengevallen en 
hebben ook Frankrijk en Parijs bezet. 
(RTL-TVi, om 20u.05) 

Woensd. 14 dec. 
The Killers 

Charlie en Lee, twee beroepsdoders, 
krijgen de opdracht een zekere Johnny 
North om te brengen. Dat gebeurt zon
der veel problemen, maar dan gaan 
Charlie en Lee op zoek naar hun ano
nieme opdrachtgever... Amerik. 
gangsterfilm van Don Siegel uit 1964 
met Lee Marvin, Ronald Reagan en 
Angie Dickingson. (TV 2, om 20u.15) 

Dond. 15 dec. 
Dim Sum 

Amerik. film van Wayne Wang uit 
1984 met Laureen Chew, Kim Chew, 
e.a. De familie Tam woont al meer dan 
40 jaar in Chinatown en heeft zich vol
ledig aan de westerse leefwijze aange
past. De oudste dochter woont nog bij 
haar moeder in maar die staat erop dat 
Geraldine trouwt met haar vaste vriend 
Richard... (TV 2, om 22u.30) 

Vrijdag 16 dec. 
Tora! Tora! Tora! 

Amerik.-Japanse oorlogsfilm van Ri
chard Fleischer uit 1970 met o.a. Mar
tin Balsam. Op 7 december 1951 valt 
de Japanse vloot Pearl Harbor aan: het 
wordt een verrassingsaanval.(Ned. 1, 
om 23U.20) 
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doot-dk-weeh 
Geen pen heeft zo 

treffend de herberg be
schreven als deze van 

' de dichter Jan Van Mij
len. Of het nu de stads
kroeg was, de uitgele
zen herberg, 't volks-
café in de haven, het 
deftige koffiehuis in 
Den Haag het ontsnap
te niet aan de scherpe 
blik van de dichter. 

Ik heb het raden naar 
wat Van Nijlen precies 
in de kroegen ging zoe
ken, alhoewel... 

Van Nijlen was een melancholische 
man, dat hebben wij toch over hem 
geleerd en dat de dichters van 't Fon
teintje - in de omgang de Fonteiniers 
genoemd- in hem een gangmaker had
den gevonden. Ja, dat hebben wij alle
maal over Van Nijlen geleerd; maar zo 
weinig over de mens zelf. Wie was hij? 
Wat was zijn pijn? Waarom schreef hij 
gedichten zo boordevol droefheid? Hoe 
diep heeft de dood van zijn zoon hem 
getroffen en zijn dichterschap beïn
vloed? Waarom titelde hij de dichtbun
del aan de nagedachtenis van zijn zoon 
De Dauwtrapper^ Dat heeft niemand ons 
geleerd. 

Misschien verklapte de foto die in ons 
leerboek stond wel het meest over deze 
man. Een rustige kalende heer, een 
hoge ambtenaar op Justitie, met dicht
geknepen ogen en In deftig kostuum, 
een smakelijke pijp tussen de vingers, 
een biblloteek achterin de foto. En dan 
die licht- ironische glimlach waarmee hij 
In de lens kijkt. Een monkel. Zo'n beeld 
blijft scherper in het geheugen geprent 
dan het sterkste fragment uit Zuid en 
Noord... 

Litanie 
Ik denk dat Van Nijlen een goede mens 

is geweest, een schone mens; zoals dat 
vroeger gezegd werd. Mild ook, want 
deze eigenschap spreekt uit zijn gedich
ten. 

Men zegt van dichters dat zij aan iets 
lijden. Aan wat Van Nijlen leed heeft 
geen leraar mij ooit verklaard, mij uit zijn 
gedichten geleerd; maar allengs op 
zoektocht naar het binnenste van de 
dichter is mij veel duidelijk geworden. 

De Hollander Geert van Oorschot die 
het werk van Van Nijlen uitgaf bezocht 
de dichter regelmatig in Ukkel waar hij 
woonde. Samen frekwenteerden zij her
haaldelijk het café met de mooiste naam 
van de hele wereld In Den Ouden Spijt!-
gen Duivel. Beiden dronken waarschijn
lijk meer geuze dan dat ze spraken, maar 
toen er dan iemand langs het tafeltje 
passeerde zei Van Nijlen:,, Het leven is 
moeilijk." 

Wellicht ligt in deze uitspraak de sleu
tel van het verdriet van Van Nijlen. Als 
zovelen zocht de dichter troost In de 
herberg. 

Samuel Johnson formuleerde het zo: 
„Zodra ik een café binnenkom vergeet ik 
mijn zorgen en verdwijnen mijn beslom
meringen." 

In het gedicht De Oude Kroeg zegt Van 
Nijlen: „En toch ben ik gelukkig, want 
nooit kende mijn jeugd de vrede die ik nu 
voel: 'k weet mij nader bij mijn menselijk 
doel: de dood, maar zonder 't masker 
der ellende." 

Toen ik een paar dagen geleden In 
mijn eigenste pajottenland, dat ik meen
de te kennen als een van mijn broekzak
ken, een café ontdekte waar ik nooit 
eerder was geweest. Wat een weelde! 
Van Nijlen noemde ooit een café:,. Dit 
huls, een vaderland." 

De kroeg die ik gevonden heb is me zo 
een vaderland. Onaangeroerd door de 
waanzin van de binnenhulsarchitekten, 
nog met de gezellige eenvoud die gene
raties heeft getrotseerd, met een rust 
die enkel door het getik van de hangklok 
wordt verstoord en zegt dat achter de 
grenzen van dit vaderland de tijd verder-
loopt... 

Hubert van Herreweghen, die andere 
Brabantse dichter die ons geuze en hu
manisme uit éénzelfde glas schonk, stel
de ooit een Litanie van de Schone Uit
hangborden samen. 

Van iemand die een tijdje lang te veel 
van geestrijk vocht geniet wordt gezegd 
dat hij een novene doet. 't Is goed in 
niets te overdrijven, in het drinken noch 
In het bidden maar die litanie lijkt me wel 
het zaligste gebed ooit geschreven. 

Ik heb ze ter nagedachtenis van Van 
Nijlen nog eens gebeden. • 

Naargelang de feestdagen naderen worden be
paalde verwittigingen steeds nadrukkelijker. Er zal 
weer flink moeten ,,geblazen" worden. Terecht of 
ten onrechte, dat laten we aan u over. Feit is 
alleszins dat de horeca er vorig jaar nogal bleek van 
opkeek, maar dat ook het aantal ,,feestdoden" 
aanzienlijk teruggelopen was. Alleszins opmerkelijke 
resultaten waar de drankindustrie niet zomaar aan 
voorbij gegaan is. 

EEN van die resultaten was 
de introduktie van alkohol-
vrij bier, terwijl nu ook de 

lancering van alkoholarm bier in 
het vooruitzicht gesteld werd. De 
produkten zijn beslist niet slecht 
en bestaan doorgaans uit het 
klassieke bierrecept van water, 
mout en hop, waarbij evenwel 
geen gisting te pas komt, zodat er 
ook geen alkohol ontstaat. Het is 
In elk geval een smakelijke afwis
seling voor wie anders lange tijd 
aangewezen is op enkel koffie en 
frisdrank drinken. Vreemd ge
noeg, wel duurder. 

Vele kaffees schenken nu al 
alkoholvrij bier. Boze tongen be
weren dat de alkoholvrije voor
raad daar slechts schijn is, opdat 
de kastelijn zich zou kunnen vrij-
praten een positief bevonden 
klant nog een laatste dosis alko
hol verkocht te hebben. Een alko
holvrije pils dus. 

Alkoholvrije pernod en familie
leden doen het op de markt ook 
vrij goed, omdat de overheersen
de anijssmaak de illuzie van het 
echte spul in stand houdt. Wijn 
zonder alkohol is maar een flop, 
een melige, futloze vorm van 
slecht druivesap. De witte iets 
beter dan de rode. 

Alkohol in wijn en de meeste 
andere dranken is ethylalkohol 
(C2H60) en ontstaat kompleet 
natuurlijk, doordat de druivesui-
ker door de inwerking van gistcel-
len zich omzet In alkohol en kool
zuur. Doorgaans bevat wijn en 
zijn versterkte soortgenoten 9 tot 
17 percent alkoholgehalte. Als 
een wijn of aperitief zijn voorge
schreven gehalte niet haalt, mag 
hij nooit zijn herkomstbestem-
mlng vermelden. Zeg het maar 
aan uw rijkswachter. 

De figuur van de Westvlaamse roverhoofdman 
Ludovicus Bakelandt heeft op de fantasie van de 
bevolking steeds een grote invloed gehad. Tot op 
vandaag leven de verhalen en de verzinsels dat het 
een lievedeugd is. Met een volkskundig dokudrama 
over deze man doet de BRT er nog een schepje 
bovenop. 

B' AKELANDT werd In 1774 
te Lendelede in een arm 
weversgezin geboren. 

Met Allerzielen 1803 — onder het 
Frans bewind — werd hij te Brug
ge onthoofd als leider samen met 
23 bendeleden. Reeds berucht 
tijdens zijn bewogen leven, nam 
het verhaal van de Bende van 
Bakelandt vele en verscheidene 
vormen aan, tot heden toe. 

Want nog steeds leeft de faam 
van de rover Bakelandt voort in 
Vlaanderen. Vroeger werden er 
tijdens de lange winteravonden 
en bij gezellige samenkomsten 
lange verhalen over verteld. Tot 
voor kort was deze oude traditie 
nog springlevend. 

De Invoering van de moderne 
levens- en kommunikatievormen 
(o.a. de televisie) bracht daar wel 
verandering in. 

Opvallend zijn de verschillende 
Imago's van Bakelandt in de 
volksverbeelding en de volksboe
ken. Er wordt een kontrasterend 
beeld gebracht van deze ver-
scheldenheid, van dit vervor
mingsproces en tevens kritisch 

gepeild naar de historische Bake
landt en zijn bende. De boef of 
schelm Bakelandt wordt daarbij 
duidelijk In onze Franse tijd met 
zijn sociale ellende en repressie 
gesitueerd. Daarbij wordt de le
gendevorming rond zijn figuur 
verklaard door prof. Stefaan Top. 

Om de mythevorming rond Ba
kelandt en de historische gebeur
tenissen (1800-1803) te visualise
ren werden sober, zorgvuldig ge
kozen momenten uit het leven, 
en uit de verhalen van Bakelandt 
gerekonstrueerd, dramatisch ver
film en gedokumenteerd. Ama-
teursgroepen werden ingezet op 
de passages te spelen. 

In het programma wordt volks
kundig veldwerk geïntegreerd 
door het inlassen van helaas 
schaars geworden zegslieden 
(vertellers) die nog kunnen puiten 
uit de oude Bakelandt-overleve-
ring. Zij worden meteen voor het 
nageslacht op film vastgelegd. 

Het dokudrama ,,De bende van 
Bakelandt" kan bekeken worden 
op woensdag 14 december, op 
BRTV 2 om 21u.45. 

M9<& eve^ 
\J0L-t1OUD£M ! 

\ 

TOP AL 
ce 

'Onthouden 

Er bestaan allerhande soorten van musea, van de 
meest artistieke, tot de meest anekdotische en zelfs 
bizarre. Meestal speelt daarbij de bewaringsfunktie 
van een stuk kultureel erfgoed de hoofdrol. 

TOCH worden biblioteken 
zeldzaam als musea aan
zien. Enigzins begrijpelijk. 

Maar toch, sommige bewaren 
een echte schatkist aan kultureel 
erfgoed: aloude boekbanden, 
zeldzame eerste drukken, hand
geschreven dokumenten, manu-
skripten, belangrijke brieven en 
dergelijke. Vanuit de vanzelfspre
kende eerbied daarvoor is in 
Vlaanderen, nog vrij kortelings 
eigenlijk, een nieuwe ambachte
lijke discipline ontstaan: papier
restauratie. 

Protagoniste daarbij is me
vrouw Ludwina Danhieux, die 
zichzelf enigszins nederig techni
cus noemt en verbonden is aan 
de Gentse universiteitsbiblioteek 
(natuurlijk kent u de befaamde 
Boekentoren, een» uniek monu
ment van ,,nieuwe zakeli jkheid" 
van Henry Van de Velde, Antwer
pen 1863). Zij is autodidacte die 
heel haar kennis en vaardigheid 

zelf heeft moeten betalen en ver
garen, o.a. in de Nationale Bibllo
teek van Parijs, het Rijksarchief 
in Den Haag en het Centraal 
Laboratorium van Amsterdam. 
Haar vorming is dus zeker geen 
akademische maar stamt vooral 
uit praktijk: de ontdekte schade, 
het vergelijken van problemen en 
oplossingen en uit lektuur. In Bel
gië heeft zij geen enkele hulp 
gekregen en niet zonder trots 
weet ze dan ook dat haar restau
raties in het buitenland hoog ge
waardeerd worden. 

Ludwina Danhieux beperkt 
haar restauratie-werk niet alleen 
tot papier in de engere zin van het 
woord, maar het omvat o.a. ook 
perkament, leder en zijde, boek
banden en in de plastische sektor 
ook grafiek. Zij werkt voltijds voor 
de biblloteek, wat niet wil zeggen, 
dat ook uw ikonografische schat
ten mogen bekeken worden. 

8 DECEMBER 1988. 
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— NATURAL GAS treedt op vrijdag 9 december op in „Toogen-

blik", kortenbachstraat 11 in 1130 Brussel-Haren, om 21 uur. 
Natural Gas brengt een feest aan traditionele Ierse muziek en 

liederen. Dit driemanschap uit het graafschap Cork (Ierland) werd twee 
jaar geleden gevormd en zal voor de eerste keer in Vlaanderen 
optreden. Het trio brengt een aangename selektie van Ierse ballades, 
zeemansliederen (a-capella uitgevoerd) en uiteraard jigs, reels en 
polka's. 

— Grafisch werk van MARC GYSELS is vanaf vrijdag 9 december te 
bekijken in het Belfort te Aalst. 

levenskan U op 9,10 en 11 december van 14 tot 19 uureen kijkje 
gaan nemen in z'n atelier: Frans Luckxstraat 51, 1680 Sint-Kwintens-
Lennik. 

— JACKY DUYCK nodigt U uit om een kijkje te komen nemen in z'n 
atelier (Roelandsveldstraat 30, 1710 Dilbeek). U kan er grafiek en 
schilderwerk bewonderen: olieverfwerken op doek of paneel, monoty
pes, houtskool-, potlood-en pentekeningen, akwarellen en wenskaar
ten. Bij deze gelegenheid worden ook figuratieve waterverfwerkjes van 
Jacky Duyck getoond uit de periode 1954-1962. Tevens wordt er een 
artiestieke videofilm getoond. 

Het atelier is toegankelijk op zaterdag Wen 17december, zondag 
11 en 18 december en maandag 5, 12 en 19 december, telkens van 
14 tot 20 december. 

— In een groepstentoonstelling worden de recentste werken van 
een vijftiental kernleden van de kunstkring ,,De Pelicaen" tentoonge
steld op het domein De Locht, Liersesteenweg 46 te Duffel. De 
tentoonstelling draagt als titel KLEINE FORMATEN. 

Op de ekspositie is ook het gelauwerde boek DE OPDRACHT van 
de Duffelse auteur Gui van de Vonder te bekomen. 

De tentoonstelling is open op de zaterdagen 10 en 17 december en 
op de zondagen 11 en 18 december, tell<ens van 14 tot 17 uur 

— Het 11de KEMPISCH SALON VAN AKWARELLISTEN loopt nog 
tot 30 december in galerij ,,Oude post" te Mol. Een ruim publiek 
waardeert steeds meer de moeilijke, maar erg boeiende akwarelleer-
techniek. Deze kempische salons en festivals rond de kerstperiode 
verwierven internationale faam. Dit jaar werden volgende kunstenaars 
geselekteerd: Swat Janssens, Leon Leenders, Daniel Schoen, Theo 
Selen, Mare Taets, Frans Van Gompel, Nadine Vandekerckhove en 
Jozeflen Van Looy. 

Het salon is toegankelijk op vrijdag van 14 tot 18 uur, zaterdag en 
zondag van 10 tot 18 uur. 

— Op vrijdag 16 december om 20 uur heeft in het Provinciaal 
Trefcentrum Baljuwhuis te Galmaarden (Kammeersweg 2, 1570 Gal
maarden) De Poëziehappening 5 UIT HET PAJOTTENLAND plaats. 

Wilfried De Boeck, Bert Decorte, Koen Stassijns, Maurits Van 
Liedekerke en Ivo Van Strijtem lezen die avond voor uit eigen werk. Els 
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. 

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

— Meer dan 4.500 cartoons uit 54 landen kwamen in Knokke-Heist 
aan voor het 27ste internationaal kartoenfestival. Van dit humorfeest, 
dat ieder jaar nog meer sukses kent brengt het mooi verzorgde boek 
CARTOONS 1988 een spetterend en kleurrijk overzicht. Deze rake 
selektie biedt de lezer een boeiende veelheid van van stijlen en 
gevoeligheden. Voor kartoenisten is dit ,.jaarboek" een referentie, 
voor verzamelaars een must, voor kartoenliefhebbers een blijvende 
ontdekking. 

Lubomir Kotrfia, Tsjechosloval<ije 

Het jaarlijkse overzicht van het internationale kartoenfestival van 
Knokke-Heist, is in de loop der jaren geëvolueerd van een zwart/wit-
brochure naar een mooie uitgave in vierkleurendruk, voorzien van een 
hard kaft. Het boek is uitgegeven bij het Davidsfonds/Leuven, het telt 
132 bladzijden en kost 454 fr. 

(samenstelling t.s.) 

vt/^t 
Schilder Rob Delange viert 6de lustrum 

Volkse devotie 
en landelijkheid 

In Kunstgalerij Diependaele, in de Kazernestraat 
39 te Zottegem loopt tot 31 december een tentoon
stelling met recente werken van Rob Delange. De 
tentoonstelling is georganiseerd ter gelegenheid van 
de zesde lustrumviering van de kunstenaar. 

H ET afgelopen jaar gaf de 
kunstenaar drie kleurenli-
tho's uit, waardoor nu ie

dereen de mogelijkheid krijgt een 
stukje ,,Vlaamse aarde " in huis 
te halen. Naar aanleiding van de 
zesde lustrumviering stelt Rob 
Delange een nieuwe litho voor, 
getiteld ,,Vlucht in Vlaanderen" 
Dit in beperkte oplage gedrukt 
werk wordt aan uitzonderlijke 
voorwaarden (4.000 fr.) verkocht 
gedurende de maanden decem
ber en januari (een geschenktip 
voor de komende feestdagen?). 

Schilderen is voor Rob Delan
ge als een verlossing, hierdoor 
geeft hij zijn boodschap door aan 
de toeschouwers, tentoonstellen 
is voor hem een vorm van kom-
munikatie. De hard wroetende fi
guren kijken meestal recht voor 
zich uit, op die wijze geven zij de 

Roman 
Prof. Pauwels van de R.U.G., 

een Rob Delangekenner, schreef 
dat elk doek van de kunstenaar 
als het ware een roman is; de 
tentoonstelling is dan ook een 
hernieuwde, boeiende kennisma
king met ons eigen erfgoed. 

Rob Delange, een schilder uit 
het heuvelachtige land van 
Zwalm en Dender, weet met 
krachtige en bewuste trekken de 
ziel van ons Vlaamse volk te port
retteren. Zijn weidse en soms 
immense vergezichten geven 
ons een indruk van zijn werkom
geving en de aarde waar hij als 
het ware mee vergroeid is. Met 
het beperkt kleurenpalet, dat 
hem eigen is, weet de kunstenaar 
toch enorm veel kleurschakerin
gen weer te geven. Z'n werk 
ademt nostalgie naar het verle-

Rob Delange ,,Gegrepen uit den tijd" - 1988. 

den uit, we worden gekonfron-
teerd met volkse devotie en lan
delijke alledaagsheid. 

Autodidakt 
Als autodidakt staat het Rob 

Delange vrij in zijn eigen stijl te 
werken. Typerend is dat elke 
kreatie in het atelier van de schil
der geboren wordt, eerder opge
dane impressies worden daar 
vermengd met de eigen verbeel
ding. 

boodschap rechtstreeks door aan 
het publiek. 

Het oeuvre van Delange is het 
verhaal van hard werken en een
voud, het straalt de genezende 
rust uit die voor velen een verpo
zing betekent in dagdagelijkse 
realiteit. Bij het bekijken van z'n 
werken lijkt de tijd wel stil te 
staan, men is geneigd weg te 
dromen en te mijmeren over lang 
vervlogen tijden. 

De tentoonstelling is toeganke
lijk alle dagen van 14 tot 19 uur. 

Frank Liedel 

De late zaliglieid 
van Mon de Cocker 

Met ,,De late zaligheid van Mon de Cocker" levert 
Frank Liedel een merkwaardige novelle af. In een 
eigen schrijfstijl en een gebalde kompositie wordt 
een eenvoudig gegeven opgetild tot een betekenis
volle kompleksiteit. 

WANNEER de Antwerpse 
stadsambtenaar Mon 
de Cocker vroegtijdig 

met pensioen gaat, breekt voor 
hem een nieuwe tijd aan. Het lijkt 
erop dat hij nu pas begint te 
leven: ,,De stad ontstaat in zijn 
ogen... Nu pas fieeft fiij ze ont
vangen als een gesctienk" (17). 
En als hij ondervindt dat zijn 
vrouw Ilse in zijn nieuwe vrijheid 
hem maar weinig te bieden heeft, 
kan hij ten allen tijde bij zijn 
geliefde Utah zijn ,,een op alleü-
renvandedagvrouw, een op alle 
uren van de dag te verwennen 
liefelijkfieid" (17). Tegen het ver
zet van zijn omgeving in, neemt 
hij deel aan de halve maraton van 
Berchem die hem fataal zal wor
den. De zaligheid van Mon de 
Cocker kwam laat maar was ook 
van korte duur. 

Halverwege de novelle begint 
dan het verhaal van zijn naar 
Kanada uitgeweken vriend Vin-
devogel met wie De Cocker een 

drukke korrespondentie had ge
voerd. In Antwerpen vindt hij er 
Lise terug, die de schijn ophoudt: 
,,Lise verwendde fiem, befialve 
met de waarheid (53). In tierinne-
nng beleeft fiij zijn belevenissen 
met Mon opnieuw maar ,,deze 
slad is van tiem vervreemd in 
fiaar steen en in haar bloed" (61). 
Pas na een paar dagen komt hij 
er toe zijn dode vriend in de 
rouwkamer te gaan begroeten. 
Na de krematie rijdt hij naar Utah 
die nog net kan gered worden 
van de gasdood. Terug in Kana
da achtervolgen de gebeurtenis
sen hem tot onbegrip van zijn 
vrouw. Via de post bereikt hem 
een pakje ,,brieven" van Mon die 
vóór de maraton werden ver
stuurd: een mengeling van over
wegingen en aantekeningen van 
een dagdroom. Mon had zijn ma
raton in gedachten beleefd en 
uitgesproken op een bandje. 

De schrijftrant van Liedel ge
tuigt van een grote spaarzaam

heid in woorden. Geen breedvoe
righeid waardoor de lezer zich 
gemakkelijk laat meevoeren in 
direkt verstaanbare gegevens. 
Het sober woordgebruik dwingt 
voortdurend te zoek naar een 
ander betekenisveld achter de 
woorden. In die zin is de maraton 
méér dan een loopwedstrijd. Het 
is een simbool van ,,de eigen
machtige besteder van zijn tijd" 
(92) en een middel om zich volle
dig vrij te maken voor Utah ,,de 
halve schelp die hoort bij de hal
ve schelp die je bent" (94). Sim
bool van voortdurende beweging 
is de maraton van Mon een be
vestiging van een vitalisme waar
in hij zijn late zaligheid vindt. 

Ook struktureel is de novelle 
merkwaardig: het reële verloop 
van de wedstrijd (hoofdstuk 2) 
staat in schril kontrast met de 
gedroomd maraton (hoofdstuk 5). 
Tussen realiteit en droom gaapt 
een gekondenseerd geschrift 
waarin zich broksgewijs de le
vensles van Mon de Cocker ont
vouwt, i.p. 

— De late zaligheid van Mon de 
Cocker. Frank Liedel. Ultg. De 
Clauwaert, Leuven. 1988. 96 biz., 
295 fr. 
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Met bijzonder veel spanning werd uitgekel<en naar 
het eerste optreden van de als wonderboy aange
kondigde jonge Amerikaanse koreograaf Mare Mor
ris en zijn nieuwe Monnaie Dance Group, de feitelij
ke opvolgers van Het Ballet van de Twintigste Eeuw 
van Maurice Béjart. 

B IJ het begin, met zijn grootse 
,,Le Sacre du Printemps" 
zorgde Béjart in de danswe

reld, voor een aard-verschuiving, en 
werd Brussel, voor een paar decen
nia, een centrum van vernieuwing en 
uitstraling. Maar het is onmogelijk als 
koreograaf, dertig jaar lang, grensver
leggend (geniaal) te zijn; en ook de 
gevoeligheden der tijden veranderen. 

Na Béjart 
Met de komst van direkteur Gerard 

Mortier, nam de opera de fakkel van 
herbronning en vernieuwing over... 
Béjart voelde de hete adem in zijn 
nek, en de tanende belangstelling 
voor zijn werk vaststellende, week hij 
eensklaps uit naar Lausanne, om 
daar naar een nieuw (?) elan te zoe
ken. Wellicht tevergeefs, want Béjart 
heeft zijn grote tijd gehad met zijn 
machtige patetiek, zijn grootse litur
gieën, zijn Oosterse filosofieën en zijn 
wereldboodschappen, waarmee hij 
voor de zestiger en zeventiger jaren 
een profiel uittekende. 

Maar, zoals dat in de geschiedenis 
altijd gaat, onderspoelen (eerst nog 
onzichtbaar) nieuwe subkulturen de 
geofficialiseerde kuituur, om nadien 
zelf toonaangevend te worden. 

Welke subkultuur laat zich aanvoe
len als de kuituur van de komende 
tijd? Welke nevelen omsluieren voor
alsnog aan de horizont het gelaat van 
de éénentwintigste eeuw? Wordt, on
danks alle doemdenken, met het ma
gische jaar 2000 ,,een nieuwe lente 
en een nieuw geluid", dit wil zeggen, 
een nieuwe kuituur aangekondigd die 
samenvalt met een wordend nieuwe 
wereldbeeld? 

De metafoor van 
het spel 

Wie de jongste tijd de geschriften 
leest van de grote Vlaamse kultuurfi-
losoof Max Wildiers, wordt almaar 
opnieuw meegevoerd naar een hoog
te vanwaar hij als in een vergezicht 
vanuit het verleden de toekomst leert 
peilen. Dit kosmologische vergezicht 
beschrijft Wildiers ondermeer in zijn 
essay De Macht der Metaforen. Zeer 
kort samengevat komt het hier op 
neer. 

Door de Grieken werd de wereld 
aanzien als een kunstwerk (en hun 
beschaving vierde het ideaal van de 
schoonheid) ; voorde Middeleeuwen 
was de wereld een ladder naar God 
(het primaat van het geloof); de mo
derne tijd beschouwde de wereld en 
het heelal als een machinaal rader
werk (het tijdperk van het positivisti
sche denken, beginnende bij Descar
tes, Newton en Darwin). Dit mecha
nistische wereldbeeld heeft tot op 
vandaag stand gehouden, en leidde 
tot de ekonomische en ekologische 
disharmonie van onze materialisti
sche geïndustrialiseerde welvaartsta
ten, met hun ongebreidelde hebzucht 
en hun drang naar macht. 

De moderne natuurwetenschap
pen, die precies toen aan de basis 
lagen van wat heden tot een katastro-
fe uitgroeide, ontdekken vandaag — 
paradoxaal genoeg — de indikatoren 
van een nieuw wereldbeeld: geleer
den als bvb. de Belgisch-Russische 
Nobelprijswinnaar Prigogine, pone
ren voor een nieuw wereldbeeld, de 
metafoor van het spel. Dit wil zeggen 
dat zij binnen de natuurkundige wet
ten, ruimte voor verrassende vrijheid 
ontdekken, en wel zo, dat de natuur 
en de kosmos zich niet gedraagt 
volgens de ijzeren logica van een 
raderwerk, maar eerder volgens de 
regels van het spel, waarbinnen ,,de 

vaste gegevens" ruimte is voor im
provisatie, interpretatie en spirituali
teit, zoals bijvoorbeeld de barokmu
ziek of de jazz binnen de regels van 
hun spel deze vrijheid voorzien voor 
hun uitvoerders. 

Vanuit deze nieuwe natuuurkundi-
ge kijk op de kosmos, wordt de wereld 
opnieuw aangevoeld als een kunst
werk, en wordt het ideaal van de 
schoonheid opnieuw naar het vóór-
plan geschoven, met daaruit voort
vloeiend de ultieme hoop: dat een 
nieuw harmoniemodel tot stand wordt 
gebracht tussen de estetische, eti-
sche, technologische en ekonomi
sche waarden. 

Zo wordt de profetie die Dostojewk-
sy in vorige eeuw reeds aanhief 
,,Schoonheid zal de wereld redden" 
dringende boodschap, want... indien 
dit nieuwe harmonie-model niet wordt 
gevonden (aldus de geleerden), ziet 
de toekomst van onze planeet er 
hopeloos somber uit... 

Mare Morris 
Maar er is hoop, aldus Max Wil

diers, en hij wijst op verrassende 
tekens. In dit verband citeert hij tel
kens opnieuw de grote kultuurfilosoof 
Karl Popper, die ,.vandaag in de 
groeiende belangstelling voor klas
sieke muziek, vooral voor barokmu
ziek, één der meest hoopvolle aanwij
zingen ziet voor de verandering der 
geesten". 

Vanuit deze ongewoon-lange inlei

ding is de verbinding met het nieuwe 
ballet van De Munt, binnen de kortste 
tijd zó tot stand te brengen: 

In zijn interview in ,,De Munt-Maga-
zine" verklaart de jeugdige Morris, ter 
gelegenheid van zijn eerste optre
den: ,,lk heb een ware passie voor 
barokmuziek! Er is iets ongeloofiijk-
volmaaks in dat repertoire. De men
sen zien er heel dikwijls slechts een 
lichte frivole kunst in. Dat is dom! De 
barokmuziek, en in het bijzonder de 
vokale muziek zoals van Bach of 
Haendel, is een zeer directe kunst
vorm. Men ontmoet deze vormelijke 
volmaaktheid niet meer In de heden
daagse muziek. De barokmuziek is 
voor ons, dansers, een zeer bevrij
dende vorm". 

Vanuit deze passie ligt het voor de 
hand dat Morris precies op muziek 
van Haendel zijn ,.dansfeest" wou 
openen. 

En een feest werd dit eerste optre
den! Niet in de lijn der klassieke 
verwachtingen, maar in de lijn van de 
metafoor van het puurste spel! 

Wij hebben geen enkel element 
van ,,show" gezien, geen akroba-
tieën van fenomenale dansatleten, 
geen bravoure van sterdansers, geen 
perfekt raderwerk en evenmin wereld
omvattende filosofieën of boodschap
pen, maar... een ..speelplaats" vol 
dansende kinderen waarin iedereen, 
binnen de regels van het spel. een 
soort eigen spel speelde, en allen 
samen hét spel... dat aan ,,het altijd" 
der dingen opnieuw een lente-jong 
aangezicht gaf. 

Het is moeilijk dit twee uur durend 
..dansfeest" te beschrijven, maar dit 
feest voor mijzelf samenvattend, sta 
ik versteld over het komplekse geheel 
dat deze dansgroep zo ongekomplek-
seerd wist te brengen: het stoeien 
van kinderen die vliegertje spelen, 
vogeltje vliegen, paardje rijden; figu

ren uit Russische volksdans, Ierse 
reidans, rituele gebaren uit Griekse 
koren, of uit de nobele renaissance-
of barokdanskunst; en dit alles opge
hoogd met de vocabularium van het 
klassieke ballet, én gevitaliseerd met 
het elan van de moderne dans... en 
dit op sublieme muziek van Haendel. 
maar zó muzikaal gedanst dat het 
leek of de dansers tevens de zangers, 
de violen, de blazers of de pauken 
waren... 

Herinneringen aan mijn kindertijd 
waren even nabij als verbindingen 
met paradijs-dansen geschilderd 
door Fra Angelico, Botticelli en Ru
bens. In éénklank hiermee vermeld ik 
het prachtig-eenvoudige dekor van 
Adrianna Lobel. en de pastelachtige 
kleding ontworpen door Christine Van 
Loon. 

In deze frisse syntese van kind en 
kuituur, verbindt Morris op zijn manier 
de moderne dans opnieuw met ,,het 
eerste", nl. Het Spel, dit wil zeggen 
dat hij ,,de bezwerende tekens" op
nieuw ,,spelenderwijze" formuleert. 

Zo gezien is het werk van Morris in 
de frisse betekenis van het woord, 
religieus (religare = verbinden met 
de oergrond). 

Dit gevoel, opnieuw te beginnen, 
opnieuw (heel even) geboren te wor
den, hebben zeer velen bij de voor
stelling ervaren als een lente-bele
ven, een soort paradijs-vreugde. 
Schoonheid en vreugde mogen op
nieuw! 

Muze 
Wat mij fascineert is de jeugd die 

deze dans uitstraalt, en, het appèl 
van de jeugd zelf, die — op zoek naar 
waarden — zichzelf herkent in wat De 
Munt brengt. 

De verleden jaar gestichte vereni
ging Muze, uitsluitend voor jongeren. 

heeft in De Munt haar eigen abonne
mentenslag en haar eigen voorstellin
gen zó meteen volgeboekt. Het is een 
hoopgevend schouwspel hun entoe-
sisasme (cfr. Wildiers-Popper) in sim-
biose te zien met de muziek, de dans 
en de opera. Het debanaliseringspro-
ces dat De Munt piloteert, versterkt 
als referentiepunt, wat gebeurt in het 
hele land: als nooit voordien wordt 
muziek gemaakt gedanst en geschil
derd door zovele vooral jongere kun
stenaars, die bedanken voor een be
schaving van louter materialistisch 
winstbejag. 

Besluitend kunnen wij stellen, dat 
de fijne neus en het bijzondere oog 
van Munt-direkteur Mortier wellicht 
vóór de anderen heeft voorzien wat 
vibreert in de morgenstond van de 
komende eeuw. 

Verleden jaar hebben wij, in regie 
van de jonge New Yorkse regisseur 
Peter Sellars, Haendel's opera Julius 
Caesar in Egypte beleefd als een 
aktuele gebeurtenis, waarin de meta-
foo van Het Spel hoogtij vierde. In het 
verlengde daarvan kondigt de Mare 
Morris Monnaie Dance Group zich 
aan als een Ballet voor de éénentwin
tigste eeuw. 

In dit ballet wordt het leven met 
zozeer ,,ondervraagd" vanuit hoog
dravende filosofische denkpatronen, 
maar opnieuw ,,gevierd" vanuit de 
maalstroom van het bestaan, als een 
paradijs-ervaren. Dit ervaren verbindt 
vandaag verleden en toekomst. Want 
met Haendel en Morris herontdekken 
wij onze barokdichter Vondel... 

Herlees in zijn ..Adam in balling
schap", hoe de reien, Adam en Eva in 
het paradijs begroetend „...met de 
voeten khngen weven, dat de para-
dijsgrond dreunt". 

Harrold Van de Perre 

Nog op 8,14,17,20 december 
om 20u. en op 11 dec. om 15u. 

PlaatsbesprekJng Opera-Bal
let: De Munt, van maandag tot 
en met zaterdag van 11 tot 18u. 
Tel. 02/219.63.41. 
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EEN prinses wordt geboren. Elo-
ra Danan (een baby met zo-
véél gezichten — rol van de 

babytweeling Ruth en Kate Green-
field — dat het de cineast duizenden 
meters film moet hebben gekost om 
dit te bereiken) wordt door een vroed
vrouw in een mandje gepakt en op de 
rivier gezet, omdat anders de boze 
koninging Bavmorda (Jean Marsh) 
haar zal laten doden, net zoals alle 
andere pasgeborenen. Het mandje 
spoelt aan, aan de vredige oevers van 
een Nelwyn-nederzetting. De Nel-
wyns zijn dwergen (zelden zag men 
er zoveel in één film verzameld) en 
hun leider is High Aldwin Billy Barty). 
Er wordt vastgesteld dat het kind een 
Daikiki IS en Willow (Warwick Davis) 
krijgt de opdracht haar terug te bren
gen naar haar vole. 

In het gezelschap van vijf mede
dwergen trekken ze naar het punt 
waar de twee landen elkaar ontmoe
ten. Daar zit in een kooi Madmartigan 
(Val Kilmer) opgesloten, voor een van 
zijn vele diefstallen. Willow zal het 
kind aan de eerste de beste Daikiki 
moeten overhandigen, maar hij is 
kieskeurig en zijn gezellen verlaten 
hem, behalve Meegosh (David Stein
berg). Ze bevrijden uiteindelijk Mad
martigan, die hen belooft zorg voor 
Elora te dragen. Maar reeds vlug zien 
ze een arend overvliegen die Elora 
met zich meedraagt. De koningin der 

Nieuw 
in de bios 

feeën redt Elora en geeft Willow de 
opdracht haar naar Tir Asieen te 
brengen, waar ze de boze koningin 
Bavmorda zal moeten opvolgen. 
Deze laatste echter heeft een leger op 
zoek gezet naar Elora en dat leger | 
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De boze koningin Bavmorda in gevecht met de goede heks Fin Raziel. 

wordt aangevoerd door haar dochter 
Sorsha (Joanna Walley) en generaal 
Kael (Pat Roach). Willow ontmoet 
Madmartigan opnieuw en samen trek
ken ze het land door. 

vich. In 157 minuten wordt vooral de 
relatie Shostakovich-Stalin in het 
voetlicht gesteld, terwijl zijn persoon
lijk leven wat op de achtergrond ge
raakt. Het IS waarschijnlijk ook daar
door dat na de (film)dood van Stalin 
de film wat verzwakt. Ook wordt een 
nogal grote voorkennis verwacht; er 
wordt te gemakkelijk aangenomen 
dat je vertrouwd bent met de vele 
figuren die af- en aantreden. Mij een 
tikkeltje te abstrakt op sommige plaat
sen, net als de muziek van Shostako
vich. 

Dit IS het verhaal van Willow en zijn 
tocht, ht is geregisseerd door Ron 
Howard en komt uit de George Lucas-
fabriek (het verhaal is ook van zijn 
hand). De Amerikaanse pers kon de 
film reeds bekijken op 12 mei 1988 en 
de Cannes-gangers konden hem zien 

in de Officiële Selektie — buiten kom
petitie. 

De gedeelten opgenomen in Enge
land, Wales en Nieuw-Zeeland zijn 
van een ongelooflijke schoonheid en 
staan in schril kontrast met vele stu
dio opnamen, die aan knjttekeningen 
die wat uitgelopen zijn doen denken. 
De speciale effekten zijn — vooral 
tegen het end — in zo'n overdreven 
mate aanwezig, dat ze slaapverwek
kend worden, vooral omdat vele van 
hen reeds voorkwamen in ander Lu-
casfilmen, alhoewel • de metaformose 
van mensen in varkens, net als de 
verschillende gedaanten van de 
heks, zijn grandioos. De gevechten 
zijn meestal van zo dichtbij opgeno
men dat het helemaal geen gevech
ten meer lijken en van sommige opna
men vraagt men zich af, of Ron Ho
ward teveel naar trukages uit de oude 
doos heeft zitten kijken, zodat ze ook 
geweldig verouderd overkomen. Al 
met ai geen film om over te roepen en 
we betrappen Lucas er regelmatig op 
leentje buur te hebben gespeeld bij 

bv. het verhaal van Mozes, het ver
haal van de onnozele kinderen. Mad 
Max, zijn eigen Star Wars filmen en 
ook Raiders of the lost ark ontsnapte 
niet, maar het jonge volkje zal het 
waarschijnlijk allemaal wel weer 
graag slikken en dat is ook het over
grote deel van de Lucasklanten. 
Dus... 

Testimony is een Britse, meestal 
zwart-wit film, van Tony Palmer en 
heeft een schitterende Ben Kingsley 
in de hoofdrol, als Dmitri Shostako-

Klaus Maria Brandauer is Hanus-
sen, in de gelijknamige Hongaars-
Westduitse produktie van Istvan Sza-
bo, en hij draagt de hele film — de 
andere akteurs zijn enkel een aanvul
ling van zijn persoonlijkheid. Dit is de 
derde film in hun gezamenlijk oeuvre 
dat Mephisto en Colonel Redl om
vat. Hanussen is een ziener en wan
neer hij op een bepaald ogenblik 
Hitler als overwinnaar van de verkie
zingen aanduidt, wordt hij door de 
Nationaal Socialisten (waar hij per
soonlijk helemaal geen hoge pet van 
opheeft) als hun lieveling beschouwd. 
Dan meent hij de brand van de Rijks
dag te moeten voorspellen en ook de 
ware toedracht en dat kan nu echt 
met HIJ moet verdwijnen en liefst zo 
snel mogelijk, anders kan hij nog 
meer ,,stommiteiten" vertellen. 

Dit IS een moeilijke film, die nog 
dieper in het personage ingaat dan 
beide voornoemde films, en daarom 
alleen geschikt voor een klem pu
bliek, dat zegt uw Willem Sneer 

— ,.Willow ' is in boekvorm ver
krijgbaar onder de titel ,,Het land 
van Nockmar", door Wayland 
Drew. Uitgegeven door De Boeke
rij, Amsterdam. Voor Vlaanderen 
verdeeld door de Standaard Uitge
verij, Antwerpen. 222 biz., 475 fr. 
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Senator Roger Blanpain: 

99 Genetisch onderzoek 
opent ook afschrikwekkende 
perspektieven" 

VU-senator Roger Blanpain, professor in tiet ar
beidsrecht, liclitte vorige week, op een persl<onfe-
rentie, zijn wetsvoorstel met betrekking tot het pre-
diktief genetisch onderzoek toe. Hierin werd hij 
bijgestaan door twee andere Leuvense hoogleraren, 
Herman Van Den Berghe en Herman Nijs. Roger 
Blanpain wil dit voorstel voorgelegd zien in het 
parlement, later in het Europees parlement. Meteen 
pakt Prof. Blanpain uit met een primeur, eerder 
werden in ons land geen wetgevende initiatieven 
inzake deze materie genomen. 

PREDIKTIEF genetisch on
derzoek laat met kwasi-
matematische zekerheid 

toe de individuele gezondheid-
stoekomst van elk van ons te 
voorspellen. De wetenschap is nu 
in staat om vanaf 9 weken zwan
gerschap in toenemende mate 
afwijkende genen op te sporen. 
Genen zijn de stoffelijke dragers 
der erfelijke eigenschappen m de 
celkern (centraal lichaampje in 
een levenscel van waaruit de de
ling begint). Van de zowat 
150 000 genen zijn er nu een 
1500-tal bekend. Dagelijks wordt 
op dit stuk evenwel vooruitgang 
geboekt. Specialisten zijn van 
oordeel dat binnen 20 a 30 jaar 
de totaliteit van het menselijke 
genetisch matenaal bekend zal 
zijn. Het genetisch onderzoek 
laat toe de kwaliteit of de deficiën
tie van een bepaald gen, op basis 
van onderzoek van bloed, haar
wortels of andere weefsels vast te 
leggen en daaruit bepaalde be
sluiten te trekken wat de gezond-
heidtoekomst van een persoon 
betreft. 

Selektiekriterium 
Het voordeel van deze kennis-

revolutie IS dat deze ongetwijfeld 
toelaat bepaalde afwijkeningen 
of ziektes vroegtijdig op te sporen 
en een suksesvolle preventieve 
behandeling op te zetten. Ander
zijds IS het even evident dat dit 
prediktief onderzoek de pricacy 
van het individu totaal kan door
breken en een persoon konfron-

ADVERTENTIE 

teren met kennis over zijn toe
komstige gezondheidstoestand, 
die hij liever met zou kennen. 

Prediktief genetisch onderzoek 
opent afschrikwekkende per
spektieven wanneer het zou wor
den aangewend voor bv. verze-
keringsdoeleinden of als ,.vol
maakt selektiekriterium bij wer
ving van werknemers in bedrij
ven. 

Omtrent het privé-leven van 
het individu neemt de bezorgd
heid in een aantal wetenschappe
lijke kringen dan ook toe. Het feit 
dat een personeelsmanager baat 
vindt m prediktieve kennis over 
de toekomstige gezondheidstoe
stand van mogelijke werknemers 
is hier zeker niet vreemd aan. Op 
10 november 1988 werd in Ne
derland desbetreffende reeds 
een colloquium georganiseerd, 
waarin men in de aankondiging 
o.m. het volgende kon lezen: 
,.Waarom dit simposium? Bij het 
werven en selekteren van perso
neel waren tot vandaag de dag 
een aantal faktoren belangrijk. 
De opleiding, ervaring en leeftijd 
en het passen van een kandidaat 
in het klimaat van de onderne
ming waren meestal de voor
naamste kriteria. die werden ge
hanteerd bij de selektie... 

Genenpaspoort 
...Het genenpaspoort: door 

sommige deskundigen gezien als 
,,het volmaakte selektiekriteri
um". Door anderen gezien als 

Senator Blanpain: ,,De maatschappelijke beoordeling van gene
tisch prediktief onderzoek dient benaderd vanuit een levensopvatting 
waarin de mens en zijn recht op privacy centraal staan". 

een uit privacy-overwegingen on
toelaatbaar kontrolemiddel. Wel
ke konsekwenties heeft het GE
NENPASPOORT ALS ..VOL
MAAKT SELEKTIEKRITERIUM" 
voor de werving in de jaren ne
gentig? 

Via een eenvoudig bloedonder
zoek kan binnen afzienbare tijd 
nauwkeung worden vastgesteld, 
welke van de meer dan tiendui
zend bestaande erfelijk bepaalde 
afwijkingen en ziektes iemand 
heeft of in de toekomst kan knj-
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Vanaf 1 december 1988 tot 1 januari 1989 loten eindejaarsakti'e 

met 175.000 fr prijzen 

en steeds 10% korting in aankoopwaardebons. 

Wij venwachten u. Tot binnenkort. 

gen. Informatie die kan worden 
opgeslagen in gecentraliseerde 
genetische databanken en ,,ge
nenpaspoorten". Een revolutio
naire ontwikkeling met zeer ver
regaande konsekwenties, niet in 
het minst voor het bedrijfsleven. 
Want hoe gaan de werkgevers 
met deze informatie om in het 
kader van het aantrekken van 
nieuwe medewerkers. Welke po
litieke, maatschappelijke en eti-
sche vraagstukken dienen zich 
hierbij aan? 

De diskussie over deze uiterst 
aktuele en ingrijpende materie is 
al volop gaande in wetenschap
pelijke en politieke kring. Ook 
werkgevers zullen zich op tijd 
moeten informeren en zich moe
ten beraden over een stellingna-
me. In het buitenland laten recen
te ontwikkelingen hierover geen 
twijfel bestaan." 

Deze laatste mogelijkheden, 
aldus Roger Blanpain, dienen 
vanzelfsprekend te wijken voor 
het ,,fundamentele menselijke 
belang": de genetische kenmer
ken van de mens gaan immers 
terug op de veranderlijkheid van 
de mens in evolutie. Elk van ons 
heeft bepaalde afwijkingen: deze 
dienen m het kader van een alge
mene solidariteit gedragen. 

De maatschappelijke beoorde
ling van genetisch prediktief on
derzoek dient benaderd vanuit 
een levensopvatting waarin de 
mens en zijn recht op privacy 
centraal staan: eenieder heeft 
het recht op zijn privé-leven. 

(1.8.) 

Het 
voorstel 
Blanpain 

Senator BJanpatn «tett dat, 
m 3<gemené regel, pfe<ftktj©f 
genetisch Ottderzoek vertXJ-
den moet vsfOfden. Hfemarid 
kan, noctj door d« overheid, 
ooch door privé4nsteWïngen 
gedwongen wottJw een pre
diktief genetisch onderzoek te 
ondergaan of desbetreffende 
een predftóief genetisch attest 
voor te leggen, predH<ttef ge-
netisoh onderzoeti mag enkel 
toelaatbaar zijn op sohrütetij-
ke, individuele en gemotiveer
de aanvraag van een indivi-
dueei persoon en wei voor 
eigen gebruik. 

Prof. Blanpain sleft even
eens dat prediktief genees
kundig onderzoek alleen 
plaats mag vinden in erkende 
genetische eentra. Het is een 
geneesheer, verbonden aan 
een erkend eentmm, die oor-
deeft of op een individuele 
aanvraag tot prediktjef onder
zoek kan worden ingegaan. 
Het verslag over het onder
zoek ts peraoontifk en vertrou-
weiifk. Aan dit dtt verlag wordt 
een kopie van de aanvraag tot 
onderzoek gevoegd. 

Betreffende genetisch pre» 
dikttef onderzoek mag geen 
publiciteit ^Xité^n gevoerd. 
Wel hebben de erkende cen
tra tot taak het publiek op 
faevattefijke wijze voor te tioh-
ten betreffende de stand van 
de wetenschap en de moge-
fijkheden. 

Informatie 
De centra dienen op gere

gelde tijdstippen een lijst van 
medische vereisten en aan
doeningen te publiceren die 
met bepaalde funktleö Qobs) 
gepaafdgaan Oit moet sollici
tanten toelaten persoonlijk te 
oordelen of zij met het o<^ <^ 
het aanvaarden van een be
paalde \ti\i, een prediktief ge
neeskundig onderzoek wen
sen te ondergaan. 

Met hetzelfde oogmerk 
wordt aan de arbeidsgenses-
beef opgedragen werknemers 
informatie te geven ter gele
genheid van een aanwer-
vlngsonderzoek betreffende 
medische vereisten en aan
doeningen. 

Senator Blanpam wtjst er 
ook op dat van het algemeen 
verbod kan worden afgewe
ken op eensluidend en una
niem voorstel van de genees-
heer-direkleuren van de er
kende centra bij in de Minis
terraad overlegd Koninklijk 
Besluit, Alleen op die wijze 
kunnen eventueel gevallen 
aangeduid worden voor de
welke prediktieve genetische 
onderzoekingen kunnen wor
den opgelegd of gewaagd 

Tensfotte drukt prof. Blan
pain erop dat voldoende bur-
gerli|ke en strafrechtelijke 
sankties dienen ingebouwd 
om de naleving van deze re
gelen waar ie maken. 
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Wielersport zoekt eigentijds gezicht 

Wielerland stiefmoederlijk bedeeid 

17 

De wielersport zal volgend seizoen langs nieuwe 
wegen rijden. De door FICP-voorzitter Hein Verbrug
gen aangekondigde mundialisering heeft vorm ge
kregen in de wedstrijdkalender. De koersen worden 
ingedeeld in vier klassen. 

IN klasse 1 vinden we de we
reldbekerwedstrijden (verge
lijkbaar met de vroegere 

„klassiekers buiten kategorie") 
en de grote ronden (de Tour, de 
Giro, de Vuelta en de Ronde van 
Zwitserland) terug. Zij schragen 
en dragen het wielerseizoen van 
18 maart tot 14 oktober. In klasse 
2 werden de nationale kampioen
schappen ondergebracht en in 
klasse 3 blazen de ,,gebuisde" 
klassiekers en de kleinere ritten-
wedstrijden verzamelen. 

Ontgoocheld 
Toch valt die klasse 3 nog ho

gelijk te verkiezen boven het ano-
nimaat waartoe de koersen van 
klasse 4 schijnen veroordeeld. Al 
kunnen de organisatoren van dit 
soort wedstrijden zich voorlopig 
nog troosten met de bedenking 
dat er ook bij hun punten kunnen 
verdiend worden voor het FICP-
klassement waaruit in de toe
komst de waarde van een renner 
en een wielerploeg zal kunnen 
worden afgelezen. 

Vanzelfsprekend hebben de 
nieuwe ontwikkelingen mensen 
ongelukkig gemaakt. De organi
satoren van Gent-Gent, Gent-
Wevelgem, de Waalse Pijl en 
vooral van de naar vierde klasse 
getuimelde Parijs-Brussel voelen 
zich miskend. Hun ongenoegen 
stoelt onder meer op de promotie 
naar klasse 1 van koersen zonder 
prestige en zonder traditie. Hein 
Verbruggen verdedigt zich met 
het argument van de mundialise
ring. Vandaar een Summer Inter
national in Groot-Brittannië (al 
weet men nog niet wie waar wat 
zal organiseren...), een Grote 
Prijs van Montreal en een top-
koers in het San Sebastian van 
de Basken. Men kan het met 
enige moeite proberen slikken. 
Maar dat lukt natuurlijk helemaal 
niet met de Grand Prix de Libera
tion, een ploegenkoers Qawel!) 
die, de naam zegt het zelf, alleen 
maar in Nederland kan worden 
ingericht. 

Leegte 
Overigens kunnen we de ont

goocheling van onze wedstrijdba-
zen begrijpen. Ons land werd 
achter alles maar stiefmoederlijk 
bedeeld op de internationale wie-
lerkalender. Tussen 4 maart en 
16 april worden er bij ons vijf 
grote eendagswedstrijden verre
den en daarmee is de kous af. 
Helemaal. Nadien: niets meer. 
De leegte. Dat is weinig en be
paald onevenwichtig. Frankrijk 
bijvoorbeeld mag negen topwed
strijden inschrijven (drie ééndag-
koersen en zes ronden) en Italië 
zeven. Spanje vier en Zwitser
land drie. Dat België, méér dan 
welk land ook, heeft bijgedragen 
tot de populariteit en bestendig
heid van de internationale wiel
rennerij is niet helemaal doorge
drongen tot Hein Verbruggen en 
zijn medewerkers. Of wensen zij 

er doodgewoon geen rekening 
mee te houden? Natuurlijk: rede
neringen zijn in dit verband vaak 
even lang als breed. Neemt men 
de eindstand van het FlCP-kias-
sement '88 als uitgangsbasis dan 
hebben we zelfs geen reden tot 
klagen. 

Onze eerste Vedette (Vander-
aerden) staat dertiende gerang
schikt. Hij wordt voorafgegaan 
door één Ier, twee Fransen, drie 
Nederlanders, twee Spanjaar
den, één Westduitser, één Kana-
dees, één Italiaan en één Deen. 
In dit perspektief bekeken hou
den we dus maar beter de tanden 
op elkaar. En daarnaast hoeven 
onze organisatoren niet te wan
hopen. De praktijk zal tot bijstu
ring dwingen. Want de ploeglei
ders en hun sponsors moeten 
nog meewillen. Zij dienen de gan
se ondernemnng (koersen in Ka-
nada kost veel geld) te betalen, 
an hun reaktie zal veel afhangen. 
En verder heet het dat de bedoe
ling is die indeling van wedstrij
den in kategorieën uiteindelijk af 
te schaffen... 

Klassiekers zonder 
wereldkampioen? 

De jongste schikkingen zijn 
trouwens nog voor andere kritie
ken vatbaar. Aan de wereldbe-
kerprijzen mogen enkel de twintig 
best gerangschikte ploegen (vol
gens het FICP-klassement) deel
nemen, aangevuld met formaties 
van ,,tweede kategorie" uit het 
land waar wordt georganiseerd. 
Mooi, dat waarborgt kwaliteit. 
Soms maar niet altijd. Zo staat de 
ploeg van wereldkampioen Fon-
driest (Del Tongo) niet bij de eer
ste twintig. Fondriest kan dus wel 

FICP-voorziter Hein Verbruggen wil de wielersport mundialiseren. Tot wat dat zal leiden weten we pas 
over twaalf maanden! 

Milaan-San Remo winnen maar 
daarna zal men zijn regenboog
trui niet zien in de Ronde van 
Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 
Een toch wel zeer vreemde toe
stand. 

Dat FICP-klassement (hele
maal afgekeken van de wereld
ranglijst in tennis- en de golf-
sport) kan natuurlijk ook voorde
len inhouden: misschien wordt er 
in de wedstrijden van klasse 4 

ernstiger gekoerst omdat er indi
vidueel punten kunnen worden 
gewonnen en hopelijk worden 
daardoor de ,,arrangementen" 
teruggedrongen. Maar vast staat 
wel dat in het peloton opnieuw 
een hiërarchie zal groeien. 

Er zullen renners zijn die pun
ten verzamelen en de anderen 
zullen onvermijdelijk tot ,,water
dragers" worden gedegradeerd. 
Vermits enkel de punten van de 

vijf hoogst gerangschikte cou
reurs van één en dezelfde ploeg 
in aanmerking zullen worden ge
nomen voor de ploegenrang-
schikking hoeven de anderen 
zich geen illuzies meer te maken. 

De wielersport lijnt zich dus hele
maal naar de gedragsnormen in 
de burgermaatschappij. Tot wat 
dit kan leiden zullen we over 
twaalf maanden weten. 

Flandrien 

Zware „offers"... 

De duurste(n) van liet land 
Het was zondag geen weer om een hond door te 

jagen. Daarom mocht het niemand verbazen dat er 
maar weinig toeschouwers rond de voetbalvelden 
stonden. De lege staanplaatsen gezien bij Beveren-
KV Mechelen ? De lege tribunes bij Cercle-Ander-
lecht? 

IN ons voetbal worden vreem
de redeneringen aange
kleefd. Vorige week verge

leek een Vlaamse krant de prij
zen van de inkomtickets van de 
topklassers onderling. Daaruit 
bleek dat voetbal een voor gewo
ne mensen te duren liefhebberij 
is geworden. 

Offers 
Een onoverdekte staanplaats 

voor een nationale topmatch kost 
al gauw 250 frank en wie wil 
zitten komt maar moeilijk met een 
banke van 500 weg. Reken daar 
de verplaatsingsonkosten en het 
klassieke pintje bij en men moet 
geen feministe zijn om de klageri
ge echtgenoten te kunnen begrij
pen. Want U weet natuurlijk ook 
wel dat een normaal mens in 
wintertijd ook rond de groene 
rechthoek een dak boven zijn 
hoofd wil en dan moet de suppor
ter voor zo'n beschutte staan
plaats nog eens honderd frank 
meer neertellen. 

Wie de Europacupwedstrijden 

wil zien moet nog zwaardere of
fers brengen. Antwerp, de duur
ste klub van het land (jawel!), 
vraagt dan 1000 frank voor een 
zitje en wie voor die uitzonderlijke 
gelegenheid eens het beste van 
het beste wil komt met 2.000 
frank scherp weg. Is dat allemaal 
nog zindelijk? En weten dat je 
voor 150 frank komfortabel naar 
een goede film kunt zitten kij
ken... 

Afgebakend... 
In bevlogen momenten vertel

len vooruitziende klubleiders dat 
loges en business-seats het voet
bal uiteindelijk zullen goedkoper 
maken voor de gewone man. Dit 
is natuurlijk een kwade grap. De 
cijfers bewijzen telkens opnieuw 
het tegenovergestelde. Al kan 
men natuurlijk met enig sarkas-
me gewagen over de wet van 
vraag en aanbod. De (gewone) 
betalende toeschouwer dreigt zo 
zeldzaam te worden dat men een 
aardige som moet bovenhalen 
om eens naast hem te mogen 
staan... 

De vraag moet natuurlijk wor
den gesteld of het niet de hoogste 
tijd wordt dat klubs en bond zich 
bezinnen. Van een gesloten re
glementering ter zake is immers 
geen sprake. Is het bijvoorbeeld 
niet gek dat die al te hoge toe
gangsgelden nog eens vijfmaal 
per seizoen mogen worden opge
trokken ter gelegenheid van top-
matchen? 

Enkel het bescheiden Racing 
Gank is wijs genoeg om zijn sup
porters die bijkomende inspan
ningen te besparen. 

Trouwens, zou men niet pas
sen om als aanhanger van een 
topklub zijn favoriete elf op ver
plaatsing te vergezellen. Die 
mensen moeten immers altijd de 
hoogste prijzen betalen. 

Het heet dat de nieuwe bonds-
bazen, voorzitter D'Hooghe en 
sekretaris Courtois, nog enig 
idealisme hebben overgehou
den. Dat is mogelijk en wenselijk. 
Als zij een terrein zoeken om zich 
verdienstelijk te maken (naast dit 
van de marketing, de sponsoring 
en de publiciteit) dan ligt dit nu 
wel afgebakend. 
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Het komitee voor Frans-Vlaanderen huldigt 

Luk Verbeke 
veertig jaar KFV-sekretaris 

Er zijn van die mensen die in een vereniging 
eenvoudigweg niet weg te denl<en zijn: zo iemand is 
Luc Verbel<e uit Waregem, sinds ruim veertig jaar de 
bezielende en uiterst al<tieve sel<retaris van het 
Komitee voor Frans-Vlaanderen en hoofdredakteur 
alsmede verantwoordelijk uitgever van het tijdschrift 
KFV-Mededelingen. 
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1500-1800 'n Propere tijd? 

Onleefbaar Antwerpen 
thuis en op straat 
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De bijdrage van kartoenist Jan in KFV-Mededelingen 

^•tu^ 

: werpen 
aat 

TE dezer gelegenheid kwam 
er een dubbelnummer van 
de pers, honderd bladzij

den dik, puik uitgegeven en pas
send geïllustreerd en in een geel-
zwart kleedje gehuld, dus op z'n 
feestdags' 

Dag na dag... 
Na een inleiding door voorzitter 

C Moeyaert en artikels door ere-
voorzitter Andre Demedts, zijn 
vriend van het eerste uur Jozef 
Deleu en het lid van de Raad van 
Beheer Valeer Arickx, komen er 
met minder dan 72 personen aan 
de beurt ,,Eerst de Zuidvlamin-
gen, daarna de Noordnederlan
ders en de Noordvlamingen " 

Allen op hun manier brengen 
hulde aan de gevierde of belich
ten een aspekt van zijn veelzijdi
ge werking ten bate van de 
Frans-Vlaamse zaak 

Het IS onbegonnen werk daar
van zelfs een korte samenvatting 
te geven Liever raden we aan het 
blad zelf ter hand te nemen, het 
loont de moeite Toch dienen we 
enkele proevertjes op die uw 
Frans-Vlaamse appetijt kunnen 
aankruideni 

De fransvlaming Jacques Fer-
maut beschrijft de dagdagelijkse 
werkelijkheid ,, Wie zal het Luc 
nadoen ^ Die duizenden brieven, 
die afmattende boekhouding, die 
duizenden reizen naar Frans-
Vlaanderen met boterhammen 
op zak om nergens te storen, die 
duizenden aan de man gebrachte 
boeken, die tientallen kursussen 
op touw gezet en bijgestaan met 

M ILIEUPROBLEMEN zijn 
geen fenomeen van 
deze tijd dat wordt 

ruimschoots bewezen in deze 
tentoonstelling In de woonruimte 
van de mens heeft men reeds te 
maken met afvalverwerking Ver
lichting, verwanng en watervoor
ziening komen alle aan bod 

hulp en raad, die duizenden tele
foontjes om alles tot in het detail 
te regelen voor een vlekkeloos 
gebeuren van de kultuurdagen in 
Waregem, Ekelsbeke of Belle, 
die verdraagzame bemiddeling 
bij al die ruzies, dat voortdurend 
bedelen voor Vlaanderen m 
Frankrijk " 

Grenzeloos 
Over zijn grenzeloze blik en 

werkkracht tegen alle verstaatste 
misopvattingen in schrijft Gijs 
Van Ryckeghem onder andere 
het volgende „Hoelang wonen 
die Vlamingen hier al in Frank
rijk ^ Dat IS een vraag die je wel 
eens hoort uit de mond van „Bel
gen" als je met ze een uitstapje 
maakt in Frans-Vlaanderen Bij 
hen kan het er blijkbaar moeilijk 
in dat er buiten de staatsgrenzen 
van België of Nederland gebie
den liggen waar het Nederlands 
sinds eeuwen als eigen taal ge
sproken wordt Die staatsgren
zen' 

Ze zitten ingebakken in het 
brein van heel wat mensen De 
staten zelf hebben er alles goed 
ingeheid Ze wekken de overtui
ging dat de eigen staatsgrenzen 
van alle tijden zijn, en zullen 
zijn " 

Onrust 
Wilfried l\/laes schrijft ,,/n het 

raderwerk van ieder uurwerk vin
den we een heen-en-weergaand 
wieltje dat als doel heeft de gang 
van de beweging te regelen On
rust, wordt dit wieltje genoemd Is 

Ruyen... 
Naast de voordelen, worden 

echter ook de minder prettige 
kanten aangehaald gevaarlijke 
en ongezonde stookplaatsen, 
stinkende afvalplaatsen en rio
len De welkbekende ,,ruien" krij
gen een belangrijke plaats in de 
expositie 

De stedelijke magistraat zat 
duidelijk verveeld met een aantal 
problemen Dit blijkt uit de talloze 
verordeningen die het kollege uit
vaardigde En dit was nodig 
ziekte en verderf kwamen voort 
,,uyt de onverdraegelijke Somer-
stanck van de Ruyen". 

Archeologen vinden ware 
schatten in de Antwerpse afval
putten Keuken- en tafelgerei, 
schoenen, speelgoed, priemen, 
voedselresten, munten, 

Een hoofdstuk apart wordt ge
vormd door de pre- en proto-
industriele aktiviteiten in de stad 
brouwerijen, tekstielbedrijven en 
suikerraffinaderijen brachten hun 
eigen milieuproblemen mee 

De tentoonstelling besluit met 
een overzicht van het tegenwoor
dige milieubeleid 

Een begeleidende publikatie 
bevat een twintigtal artikels rond 
de problematiek die op de ten
toonstelling wordt behandeld De 
deelname van een aantal emi
nente, vakbekwame auteurs, on
der de redaktie van P Maclot en 
W Rottier, staat borg voor de 
kwaliteit van het werk 

De tentoonstelling is elke dag, 
behalve op maandag, gratis toe-

dit met toepasselijk op Luc Ver
beke en het K F V Jarenlang was 
Luc de ,,onrust" die de werking 
voor de Franse-Nederlanden m 
beweging hield i" 

Bert Ruysschaert, voorzitter 
VOVO getuigt ,,ln 1944 was in 
België de Vlaamse beweging 
morsdood m Frans- of Zuid-
Vlaanderen woedde evengoed 
de repressiewoede Een van die 
figuren die op de puinhoop van 
de Vlaamse kulturele ontvoog
ding in Frans-Vlaanderen aan de 
wieg stond van de heropstan
ding, was Luc Verbeke " 

En van ondervinding getuigt 
senator H^a/fer/.uyfen ,,87 maal 
leidde ik een volle autobus als 
gids naar Frans-Vlaanderen l\/lijn 
leidmotief erbij was het woord 
van Luc Verbeke i v m de toe
stand van Frans-Vlaanderen 
,,Optimisme doet zelfs halve do
den herleven, van pessimisme 
sterven zelfs gezonde mensen of 
volksgroepen" Daardoor gaf ik 
Luc Verbekes optimisme mee 
aan meer dan 4000 Vlamingen 
van bij ons " 

En kartoenist Jan tekende zelfs 
een pagina vol met de veelzeg
gende tekst ,,Het is de grote 
verdienste van Luk Verbeke dat 
hij er altijd voor gezorgd heeft dat 
de zuidelijkste Nederlanden er 
het noorden met bij verloren, en 
omgekeerd" Daarmee is alles 
gezegd' 

Ook namens WIJ hartelijk profi
ciat en doe zo voort' 

— KFV-Mededelingen — Or
gaan van het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen v.z.w. — 
Driemaandelijks tijdschrift — 
16e jaargang, nummer 2-3 sep-
tember-december 1988. Te be
komen tegen een vrije bijdrage. 
Red. en verantw. ultg.: Luc 
Verbeke, Vanerhaeghenstraat 
46, 8790 Waregem. Tel.: 056/ 
60.26.49. Rek. 469-1003761-50 
van KFV, 8790 Waregem. 

gankelijk van 9 tot 17 uur Zij 
bevindt zich in het Jordaenshuis, 
Reyndersstraat 6, 2000 Antwer
pen 

Frank Seberechts 

— 'n Propere Tijd!? (On)leefbaar 
Antwerpen thuis en op straat (1500-
1800). Redaktie: P. Maclot en W. 
Pottier. 244 biz. Antwerpen, Ant
werpse Vereniging voor Bodem- en 
Grotonderzoek, 1988. 500 fr. 

In het Jordaenshuis in Antwerpen loopt tot kerst
avond een merkwaardige tentoonstelling, op initia
tief van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en 
Grotonderzoek. Deze organisatie wil zo haar steentje 
bijdragen bij de werking rond het Europees jaar van 
het Milieu. 
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Minister Joiian Sauwens 
te gast op 
Zedeigems iedenfeest 

Op vrijdagavond 25 november was de zaal „Het Centrum" aan 
de Ruddervoordestraat in Zedelgem meer dan goed volgelopen 
voor het jaarlijks Iedenfeest van VU-Zedelgem. 

Het organiserende VU-bestuur kon 
gerust in de handen wrijven. Er werd 
nog eens aangetoond dat het Zedel-
gemse VU-publietc een trouw publiek 
is... en ook bijzonder graag feest. 

Zoals beloofd was een schitterende 
kaastafel met wijn. Volgens het pro
gramma konden wij minister Johan 
Sauwens netjes op tijd verwelkomen. 
Hij had er inderdaad de moeite voor 
over om de verre verplaatsing van 
Limburg naar Zedelgem te maken. 
Het aanwezige publiek liet trouwens 
bij zijn toespraak ook vlug merken dat 
het dit gebaar van de kersverse minis
ter kon waarderen. 

Met zijn vertrouwde vastberaden 
toon had de minister het over de 
toekomst van ons Vlaamse volk. Hij 
motiveerde onze regeringsdeelname 
en beklemtoonde de verworvenheden 
daarbij voor Vlaanderen. Aansluitend 
onderhield hij het publiek over zijn 
funktie als minister van Openbare 
Werken en Verkeer in de Vlaamse 
regering. Hij maakte het publiek via 
een aantal voorbeelden met een dui
delijk dat zijn kollega-ministers uit de 
andere partijen het met hem niet zo 
gemakkelijk zullen hebben. 

Het werd ons duidelijk dat we met 
deze minister een vastberaden stem 
in het kapittel zullen hebben. 

Na zijn toespraak begon het amu
sementsgedeelte, prachtig geleid 
door het Brabants Volksorkest. De 
leden van dit orkest zorgden in enkele 
minuten reeds voor een onvergetelij
ke sfeer. De hele zaal bewoog en 
zong mee dat het een lust was. Er 
was echter ook gezorgd voor een 
optreden van een ekstra-gast(e): Lie
ve Devijver, echtgenote Kuijpert. Zij 
had de verplaatsing naar Zedelgem 
meegemaakt met het Volksorkest en 
werd meteen op de praatstoel gezet. 

Het werd iedereen duidelijk: toch 
een merkwaardige vrouw die Lieve. 
Dichteres, aktief bij een vrije radio, 
moeder van drie opgroeiende kinde-
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Achteraf heel de ploeg van VU-Zedelgem om de foto met Lieve 
Devijver en minister Johan Sauwens. 

ren, zorg dragend voor twee pleegkin
deren en bovenal... echtgenote van 
Willy Kuijpers en tevens ,,chef" van 
een echte ,,villa spring maar binnen". 

Op een guitige en spitsvondige ma
nier replikeerde ze op de vragen en 
opmerkingen die Gilbert Vanover-
schelde haar toestuurde. Het publiek 
bedacht ook haar met een daverend 
applaus. Vervolgens, en dit tot in de 
zeer late uurtjes, was het weer de 
beurt aan het Volksorkest.. 

VU-afdeling Zedelgem vond aldus 
opnieuw zijn élan om na de eerder 
teleurstellende verkiezingsuitslag 
weer hard aan het werk te gaan. 

Een speciale, bijzonder gemeende 
dank, aan de mensen die instonden 
voor het massale praktische werk dat 
nodig was om deze avond te kunnen 
doen slagen. Dat is dan speciaal voor 
Werner, Ariette, Filip... 

Gilbert Vanoverschelde 

Sinterldaas te Wervik 
Sinterklaas en Zwarte Piet die zich 

volledig in het nieuw hadden uitge
dost, bezochten in de week van 21 
november een 120-tal kinderen. 

Kinderen met hun emoties hopend 
op speelgoed en lekkers maar vre
zend voor de alwetendheid van de 
Sint, verraden hun verrassing met 

vreugde, schrik, sprakeloosheid of 
een traantje. 

Allen kregen een zakje snoep. Hij 
bezocht ook een vrouwenvereniging, 
samengekomen op een kooklesa
vond en zondag 4 december wipte hij 
even binnen bij de jonge muzikanten 
van de Grote Harmonie. 

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

14 WERVIK: In 't Kapittel om 
19U.30: Bestuursverkiezing. Gast
spreker: Walter Luyten. Leden kun
nen hun kandidatuur indienen bij 
voorzitter Keersebiick, Rapetstraat 
74b te Wervik. Ook niet-leden worden 
verwacht. 
14 KORTRIJK: Uiteenzetting over 
de voordelen en de dienstverlening 
van de Federatie Vlaamse Kringen in 
zaal Oude Dekenij, Sint-Maartens
kerkhof te Kortrijk. Aanvang 19u.30. 
Org.: FVK-West-Vlaanderen. 
16 IZEGEM: Century om 20u.: 
etentje en gezellig samenzijn voor de 
kandidaten en medewerkers voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van ok
tober laatst en voor alle bestuursle
den. Org.: VU-lzegem. 

17 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal 
t.v.v. VU-Koekelare. Vanaf 20u. in 
zaal Amfora, Ringlaan. Disco: Peter 
Van Laer. W K 100 fr. (bij bestuursle
den), kassa 120 fr. 
18 WERVIK: Jaarlijks Kerstfeest 
door pas opgerichte FVV-Wervik. In 
Oosthove om 14u.30. Alle Vlaams
voelende gezinnen worden er met 
hun kinderen verwacht. Inschrijven 
bij mevr. Claes-Depuydt (31.45.46). 
19 IZEGEM: Oud Stadhuis om 
15u.: Kerstfeest. Org.: VVVG-lze-
gem. 
19 WERVIK: VWG richt Kerstfees
tje in om 14U.30 in De Gaper te 
Geluwe. Animatie, koffietafel en 
avondmaal. Inschrijven bij voorzitter 
Albert Debusschere (31.14.12). 

Tentoonstelling In De Boemeltrein te Sleldinge 
De Vrienden van het Vlaams Huis (het gewezen station van Sleidinge) kondigen met de nodige en 

terechte fierheid een iiunsttentoonstelling aan. 
Op zaterdag 17 december is er de opening van een ekspositie met werk van kunstschilder André 

Blanckaert. 
Om 19U.30 zal kamerlid Paul Van Grembergen het werk inleiden. De tentoonstelling blijft open tot en met 

26 december a.s. en is elke dag (op de donderdag na) vanaf 10u. open. 
Taverne ,,De Boemeltrein", zoals de naam van het station is, ligt in de Weststraat 131 te Sleidinge. 

Nieuwe leden 1989 

Er is weinig beweging aan de top deze weel<. Sint-
Nil<laas-Centrum-West leidt nog steeds met aanzien
lijke voorsprong terwijl de afdeling Roeselare haar 
tweede plaats wat veiliger heeft gesteld. 

In de onderste regionen van onze 
top-twintig wordt het drummen. Aar
schot, Eekio, Houthalen, Maaseik en 
Mortsel moeten plaats ruimen voor 
zes nieuwkomers: Hasselt, Lebbeke, 
Zonhoven, Asse, Buggenhout en 
Oostende-Centrum. 

1. VU-Sint-Niklaas C.W. (1) . 5 3 
2. VU-Roeselare (2) 27 
3. VU-Berlare (3) 15 
4. VU-Wingene (4) 13 
5. VU-Aalst (6) 12 

VU-Hasselt (-) 12 
VU-Maldegem (5) 12 

8. VU-Lebbeke (-) 10 

VU-Ledegem (9) 10 
10. VU-Antwerpen-Stad (15)-^. 9 

VU-Assenede (9) 9 
VU-Zonhoven (-) 9 

13. VU-lzegem (7) 8 
VU-Marke (7) 8 

15. VU-Brasschaat (9) 7 
vu-Deerlijk (9) 7 
VU-Deinze (9) 7 
VU-KortrIjk (9) 7 

19. VU-Asse (-) 6 
VU-Buggenhout (-) 6 
VU-Mechelen-Noord (15) . 6 
VU-Oostende-Centrum (-) . 6 
VU-Schepdaal (15) 6 

(*): plaats vorige stand 

Minister André Geens over 

De Afrikaanse uitdaging en Europa 
Het koninklijk instituut voor internationale betrekkingen nodigt uit op een 

biezondere lezing door André Geens, minister voor Ontwikkelingssamenwer
king. 

André Geens zal er spreken over ,,De Afrikaanse uitdaging en Europa". 
De lezing gaat door in de Pachéco-zaal in de gelijknamige laan 11 te 1000 

Brussel (tussen de katedraal en de Kruidtuinlaan tegenover het Kongressta-
tion), op donderdag 15 december a.s. om 19u. Achteraf zijn vragen mogelijk. 

Aangezien het om een gesloten bijeenkomst gaat is verwittiging vooraf 
noodzakelijk. Kroonlaan 88, 1050 Brussel. Telex 20.000 irikib. 

WIJ-lezers worden op vertoon van het weekblad WIJ tot de lezing 
toegelaten. 

Volksunie 
rechtstreeks op TV 

Het VNOS-programma van 
dinsdag 13 december a.s. gaat 
om 21U.15 (onmiddellijk na Ar
gus) rechtstreeks op BRT 2. 

Het programma bevat volgen
de onderwerpen: 

— 40 jaar Rechten van de 
mens, een gesprek met senator 
Roger Blanpain. 

— Konfrontatie met de kijker; 
een panel, met VU-voorzitter 

Jaak Gabriels, minister André 
Geens en kamerlid Vic Anciaux, 
beantwoordt rechtstreeks vragen 
van kijkers. 

— In de rubriek ,,Vlaanderen, 
een wereld groot" wordt een be
zoek gebracht aan dr. Schuer-
mans in Ivoorkust. 

Vragen kunnen gesteld worden 
langs tel. 02/737.53.09. 

Advertentie 

G E S C H E N K E N T I J D ! 
Rake geschenken zijn diegene waarvan men lang kan genieten. 
Zo de boeken van Rik Dedapper. 
De Tliinkalender, 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 111: Bio-telen onder glas en voor gehandicapten: 425 fr. 
Boek IV: Biologische Beroepstuinbouw (aansluitend bij Boek I 
voor liefhebbers): 485 fr. 
Boek V: Biologische Fruitteelt. Volledig boek: 485 fr. 
Boek VI: Bio-telen, anders bekeken (Heilzaamheid van bio-
groenten) Gezinsboek: 625 fr. 
Boek VII: Biotelen 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. 014/58.91.72. Rek. 230-
0005739-36, Rik Dedapper. 

Al deze werken zijn ook bijzonder interessant voor niet-bio telers! 
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Brussel: een stad om te wonen? 

Forum voor de 
Huisvesting doet wat 

1992... Brussel, onze hoofdstad, hart van Europa... 
Het hart van de stad is echter ziek: de verkrotting grijpt om zich 

heen, de leegstand neemt steeds grotere proporties aan... Brussel 
loopt leeg... . , na kantoortijd. 

De meeste grootsteden kennen 
heel specifieke problemen inzake 
huisvesting en woonmilieu. Brussel is 
daarop geen uitzondering: naar 
schatting 30.000 huizen zijn onbe
woond. Steeds meer industriële pan
den staan leeg. Heel wat woningen 
missen het meest elementaire kom-
tort of zijn ongezond. Bijna de helft 
van het woningbestand is voor verbe
tering vatbaar. 

De verwachte of verhoopte vraag 
naar kantoorruimtes, in het vooruit
zicht van het jaar 1992, verhoogt de 
druk op de huisvestingsmarkt. Dat 
jaagt de koop- en huurprijzen de 
hoogte in. Daardoor zijn de kwalitatief 
minderwaardige woningen relatief 
duur. Het verklaart ook gedeeltelijk 
een aantal wantoestanden. In sommi
ge buurten ziet men dan ook mensen, 
die aan de rand van de maatschappij 
leven, in erbarmelijke omstandighe
den samenhokken. 

Opvallend is ook dat slechts onge
veer dertig procent van de woningen 
bewoond wordt door de eigenaar. In 
andere steden, zoals in Gent is dat 
vijfenvijftig procent en in Antwerpen 
vijftig procent. Zeventig procent van 
de woningen zijn dus verhuurd. Het 
slechte onderhoud ervan zou daar 
mee aan te wijten zijn 

Forum 

Al deze problemen worden nu be
sproken in het Brussels Forum voor 
de Huisvesting, dat m september 
door staatssekretans Valkeniers geïn
stalleerd werd. 

Staatssekretans voor het Brusselse 
Gewest, Jef Valkeniers heeft de uit
gangspunten voor een degelijk Brus
sels huisvestingsbeeid reeds ver
schillende keren duidelijk geformu
leerd. HIJ wil vooral de woonomgeving 
te Brussel verbeteren en zo de bevol
king die Brussel verliet aanmoedigen 
om terug te komen. In elk geval wil hij 
een verdere ontvolking van de hoofd- | 

Advertentie 

stad afremmen. Daartoe dient voor
eerst de verkrotting tegengegaan, en 
moeten de ongezonde woningen ge
saneerd en de zwakkere groepen 
menswaardiger gehuisvest worden. 

Premiestelsel 
Een van de eerste onderwerpen 

waarmee het Forum startte is het 
stelsel van de huisvestingspremies. 

Sinds 1983 bestaan er drie premies 
voor de private hulsvesting. Zij beho
ren alle drie tot de bevoegdheid van 
een andere minister, het allesbehalve 
gemakkelijk maakt. Zo is de verwer
vingspremies nu het terrein van mi
nister Moureaux, de renovatiepremie 
dat van staatssekretarls Thys en de 
komfortpremie behoort tot de be
voegdheid van staatssekretarls Val
keniers. 

Dat op die premies wel degelijk een 
beroep gedaan wordt bewijzen vol
gende cijfers: 

tot en met de maand september 
werden er bijvoorbeeld reeds 1.170 
verwervingspremies uitbetaald voor 
een totaal bedrag van 94.844.973 
frank, 2241 renovatiepremies of 
203.373.024 frank en 2981 komfort-
premies voor de som van 98.091.628 
frank. Toch lijken deze premies voor
bij te gaan aan het beoogde doel. 

Het Forum doet op dit moment een 
grondige analyse van de premies, de 
bedragen en de voorwaarden om ze 
te bekomen. Nadien zal een definitie
ve aanpassing van het stelsel voorge-
sleld worden De t)edoeling is vooral 
het percentage eigenaars te verho
gen, het sociale aspekt van de steun 
te vergroten en een sisteem uit te 
werken dat de gemeenschap in zijn 
totaliteit ten goede komt. 

Jef Valkeniers van zijn kant heeft 
ondertussen van de andere leden van 
de Brusselse Exekutieve kunnen be
komen dat zij instemmen met zo'n 

fundamentele heroriëntering van het 
premiestelsel. Dit zal inhouden dat de 
muren tussen de verschillende pre
mies zullen doorbroken worden. 
Trouwens, vanaf volgend jaar zullen 
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
tot de bevoegdheid van slechts één 
Brusselse minister behoren. 

In afwachting werden onlangs nog 
een reeks voorlopige en dringende 
wijzigingen aan de bestaande pre
mies aangebracht onder andere een 
aanpassing aan de prijsstijging van 
inkomensvoorwaarden en premiebe
dragen. 

Informatie 
Wil men voorkomen dat vooral zij, 

die de premies hef meest nodig heb
ben en het bestaan ervan niet ken
nen, dan is een degelijke informatie
verstrekking onontbeerlijk. 

In Brussel zijn op het vlak van de 
informatie een hele reeks initiatieven. 
Maar het huidig aanbod is zeer dispa
raat en soms te kleinschalig. Boven
dien geeft elke organisatie voorlich
ting vanuit zijn eigen invalshoek. 

Het is de wens van staatssekretaris 
Valkeniers om de werking van alle 
bestaande en op te richten infodien-
sten te koördineren. Op die manier 
moet het mogelijk worden dat door 
ieder van hen alle inlichtingen kun
nen verstrekt worden inzake wonen, 
huisvesting, bouwen, huren, verhu
ren, premies enz... 

Deze opdracht is niet eenvoudig 
maar de wil tot samenwerking bleek 
in elk geval door de aanwezigheid 
van alle betrokkenen bij de eerste 
vergadering van de werkgroep ,,infor
matie van het Forum huisvesting 
Brussel". 

Brussel weer woonvriendelijk ma
ken gaat in elk geval niet in één dag. 
Het is de verdienste van staatssekre
taris Valkeniers dat hij de aanzet en 
de mogelijkheid geeft om tot een 
positieve evolutie te komen. 

Annemie Van de Casteele 

IN B R U S S E L . 

voert het Staatssekretariaat voor het 
Brusselse Gewest een campagne ter be
vordering van het milieu. 
De huisvestingsproblematiek speelt hier
in een kapitale rol. 

INDIEN U WENST 
TE BOUWEN 
RENOVEREN 
MODERNISEREN 

Hebben we PREMIES voor U, tot 5 0 % 
op de kostprijs van bepaalde verbou
wingswerken. 

LAAT BRUSSEL WEER ADEMEN. 

WAT MOET U D O E N ? 

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

e«i?̂ ^̂ .̂ 
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DE STAATSSECRETARIS 

BRABANT 
DECEMBER 
9 LONDERZEEL: Shiatsu, huisre-
medie uit het Oosten, door Enk Eloy. 
In het Egmont-Kompleks, Kerkstraat 
17. Aanvang: 20u. Org.: FVV-Groot-
Londerzeel. 
10 VILVOORDE: VNJ-Vilvoorde 
viert Jubileum Schaarfeest. Om 15u. 
in het Nederlandstalig Rijkscultureel 
Centrum, Streekbaan 185 te Vilvoor
de. 
12 DILBEEK: Echtscheiding, door 
Geert Dumon, jurist. Om 20u. in CC 
Westrand te Dilbeek. Org.: Werkgem. 
Gielis Van Den Bossche. 
13 LENNIK: Eenzaamheid. Meer 
hierover door dr. Willy Van Haver, om 
20u. in de Raadzaal van het Gemeen
tehuis van Sint-Kwintens-Lennik. In
kom 100 fr. Org.: Pajottenlands Cen
trum. 
14 DILBEEK: Hoederecht en be-
zoekrecht bij echtscheiding, door 
Etienne Van Vaerenbergh, jurist. Om 
20u. in CC Westrand te Dilbeek. Org.: 
Werkgem. Gielis Van Den Bossche. 
16 GRIMBERGEN: Afdelingsbe
stuursverkiezingen van 19 tot 21 u. in 
de bovenzaal van het Fenikshof te 
Grimbergen. Kandidaturen moeten 
vóór 10 december 1988 toekomen bij 

Marcel Lauwers, Steeneikstraat 20 te 
1851 Grimbergen. 

17 DILBEEK: Studievoormiddag 
rond ,,De gemeentebegroting", voor
al voor (nieuwe) gemeenteraadsle
den. Van 9 tot 12 uur in Westrand-
Dilbeek. Org.: Vorming en Gemeen
schap en VU-Halle-Vilvoorde. 

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

19 DILBEEK: De verzekeringspo
lis: Burger Rechterlijke Aansprake
lijkheid — autovoertuigen, door Geert 
Daem, jurist. Om 20u. in CC West
rand te Dilbeek. Org.: Werkgem. Gie
lis Van Den Bossche. 
20 LENNIK: Kiezen voor kinderen. 
Pleegzorg. Om 20u. in de Raadzaal 
van het Gemeentehuis te Sint-Kwin-
fens-Lennik. Org.: Pajottenlands 
Centrum voor Gezins- en Bejaarden
hulp 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. 

r 
STUDEER JIJ OOK IN LEUVEN? 

1 VUJO-KUL IS ER REEDS 10 JAAR EEN MUST! 
I Vul dit strookje in en wij nemen kontakt met je op. 

[ O ik ben geïnteresseerd en wens meer informatie 
I O ik wens me te abonneren op „WIJ in de KUL" 
I O ik wil lid worden van VUJO-KUL 

I Ons postadres: Hans Van Brusselen 
I Burgemeesterstraat 1A 
I 3000 Leuven 
L 

FVV-Berchem naar China 
Op woensdag 11 januari 1989 is er 

een bezoek aan de tentoonstelling 
,,China, Hemel en Aarde" in de Ko
ninklijke Musea in het Jubelpark te 
Brussel. In de tentoonstelling komt de 
essentiële bijdrage van de Chinese 
kuituur aan de wereldbeschaving in 
zeven grote onderdelen aan bod-
astronomie, de ,,Vier Grote Uitvindin
gen" (papier, drukkunst, buskruit, 
kompas), brons- en ijzerbewerking, 
porseleinvervaardiging, zijdeproduk-
tie, mechanica, en de Oost-West uit
wisseling van wetenschap en tech
niek. Enkele van de fabrikaga-procé-
dés worden voor de toeschouwers 
gedemonstreerd door een twintigtal 
speciaal uit China overgevlogen vak
lui. 

Programma: 
8.30u.: Vertrek Berchem station 
lOu.: Bezoek aan de tentoonstel

ling onder leiding van een gids. 
12.30U.: Middagmaal in groep in 

een plaatselijk zelfbedieningsrestau
rant. 

14.30U.: Bezoek aan het Erasmus-
huis. 

17.30U.: Trachten wij terug te zijn 
aan Berchem station. 

Prijs: leden 650 fr., met-leden 700 
fr. (inbegrepen: bus — chauffeur — 
toegang musea — gidsen). 

Voor inschrijving zo vlug mogelijk 
300 fr. voorschot storten op rek. nr. 
412-6188941-31 van FVV-Berchem, 
want de plaatsen zijn beperkt. 

Opgelet 
Zij die regelmatig stortingen doen 

op rekening van FW-Berchem zullen 
merken dat het rekeningnummer ver
anderd is, de reden is dat onze nieu
we penningmeester mevr. Tilly Stey-
nen-Huysentruyt is, die wij meteen 
bedanken voor het aanvaarden van 
deze job en veel sukses toewensen 
met de ,,kas". 

Wij nemen dan ook van de gelegen
heid gebruik om langs deze weg 
mevr. Estelle Verplancke-Verhaegen 
te bedanken voor het zorgvuldig bij
houden van alle financiële verrichtin
gen vanaf de oprichting van FVV-
Berchem tot op heden. 

ANTWERPEN 
DECEMBER 
12 KALMTHOUT: Kerst-bloemstuk 
maken, om 20u. in De Raaf, Withoef-
lei 2, Heide. Org.: FVV-Kalmthout. 
13 LINT: Stichtingvergadering 
FVV-Lint, om 20u. in de zaal Witte 
Merel. 
13 BERCHEM: Kwisavond. Om 
20u. in het Kult. Centrum Berchem. 
Mevr Duuring (winnares van 1 van de 
,.Vlaanderen erger je met" op BRT) 
zal ons over van alles en nog wat 
vragen stellen. Antwoorden in ploeg-
verband. Schrijfgerief meebrengen 
aub. Org.: FVV-Berchem. 
13 GEEL: Heeft het Vlaamse lied 
nog zin? Spreker Jo Deensen, voor
zitter Vlaams Audiofonds. Aanvang: 
20u., in zaal Molenhof, Wilderse Dijk 
3, Geel. Org.: FVK-Antwerpen. 
16 KALMTHOUT: Bezoek aan 
Kerstmarkt te Dusseldorf. Inschrijven 
door storting van 500 fr. op nr. 979-
3548826-86, FVV-Kalmthout vóór 21/ 
11. 
16 TONGERLO-WESTERLO: Om 
20U.30 in ,,Kapellekeshoef", Gast
spreker Louis Verbeeck met als on
derwerp ,,Vlaanderen hoe het leefde 
en lacht" Org. St.Maartensfonds 
Kempen. 

16 KAPELLEN: Feestviering t.g.v. 
5-jarig bestaan FVV-Kapellen. Wel
kom op feestrede, gevolgd door re
ceptie. Voor feestmaal dient 500 fr. 
betaald op rek. 001-1269918-70 vóór 
12/12. Info: 03/664.79.61. 
16 BERLAAR: VU-Berlaar nodigt 
uit voor een gratis drink ter ere van 
verkiezingsoverwinning. Vanaf 20u. 
in feestzaal Rubens. 
17 BERCHEM: Ballet van Vlaande
ren. Voorstelling van ,,Don Quicho-
te"in de KVO. Inkom 350 fr. Kaarten 
te bekomen op de avond van 15/11 of 
bij één van de bestuursleden van 
FVV-Berchem. 
19 NIJLEN: Kerstfeest FVV in lo
kaal Kempenland om 19u. Gastoptre
den van akteur-verteller Jan Ver-
schaeren. 
19 ANTWERPEN: Heeft het Vlaam
se lied nog zin? Spreker Jo Deensen, 
voorzitter Vlaams Audiofonds. Aan
vang: 20u.30 in j . Liesstraat 2, Ant
werpen. Org.: FVK-Antwerpen. 
23 WOMMELGEM:Kerstzangavnd, 
begeleid door Pol Van de Voorde. 
Aanvang 20u. in zaal 't Candonckske, 
Volkaertlei, Wommelgem-Laar. Toe
gang is gratis. Org.: Kulturele Kring 
Jan Puimège Wommelgem i.s.m. 
FVK-Antwerpen. 
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Biezondere raad arrondissement Hasselt 

Blik naar de toekomst 
GENK — Een ui tgebreide en druk b i jgewoonde arrondissemen-

tele raad van Hasselt-St.Truiden heeft ztch onlangs beraden over 
de verlciezingsuitslagen van 9 oktober. Allioewel erg zel fkr i t isch 
waren er toch heel wat posit ieve geluiden voor de toekomst te 
horen. Met een goed boegbeeld en het vuur van weleer moet de 
ploeg in de toekomst hoe dan ook vooruitgaan! 

Dergelijke positieve bemerkingen 
konden we noteren op de jongste 
Arrondisssementele Raad in de 
Genkse St-Maartenzaal 

Onder het voorzitterschap van Ur
baan De Bruyn werden de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen onder 
de loep genomen Jos Truyen, herko
zen en herbevestigd burgemeester 
van As, tevens provincieraadslid had 
voor zich en de rest van de aanwezi
gen een analyse gemaakt van de 
voorbije verkiezingen 

Cijfers 

Uit zijn cijfers bleek dat de Volks
unie die in het arrondissement 
slechts in vier gemeenten onder een 
VU-lijst was opgekomen slechts 5 
zetels had behaald en slechts 6,2 % 
van de 107 000 kiezers 46,6 % van de 
Limburgse bevolking had weten te 
overtuigen, terwijl 17,6 % van de 
kiezers hun goedkeuring hadden ge
geven aan lijsten met VU-mslag maar 
onder een andere naam Over ge
mengde lijsten waren er uiteraard 
geen gegevens beschikbaar De oor
zaak hiervan was volgens Jos Truyen 
vooral te wijten aan de met zo ge
slaagde vorm van verruiming bij de 
parlementsverkiezingen, de rege
ringsdeelname die met positief ge
noeg vertaald werd naar de bevolking 
en de uitlatingen van sommige leden 
van de regenng die vele Vlaams-
nationalisten tegen de borst stuit 

„WIJ pleiten voor een afslanking 
van de kabinetten maar doen gretig 
mee ook m de Vlaamse regering (van 
8 naar 11) Wij pleiten federalist maar 
handelen centralistisch, men beslist 
alleen aan de top" 

Johan De Turck, verruimingskandi
daat op de provmcieraads- en pas 
verkozen gemeenteraadslid in Zon
hoven, liet een positievere noot ho
ren De achteruitgang is met te wijten 
aan de nationale invloed en is geen 
VU-programma aangelegenheid op 
nationaal vlak, maar steunen op een 
plaatselijk boegbeeld De vlam en het 
vuur van vroeger moeten terug aan
gewakkerd worden, aldus Johan De 
Turck 

Markante toppers 

Senator Appeltans vond dat een 
zwartgallige kijk op de toekomst geen 
aarde aan de dijk bracht, maar dat 
men door konsekwent te werken een 
aantal mensen, vooral jongeren, kan 
aantrekken Het arrondissement Has
selt lijdt aan aderverkalking en is 
dnngend aan verjonging en verrui
ming toe en dit in navolging van de 
nationale strategie Men moet in zich
zelf geloven Als de trainer van een 
ploeg, aldus Appeltans, zegt dat de 
ploeg zal verliezen dan kan de ploeg 
met winnen Dat is m tegenstelling 
met de kracht van het positief den
ken 

Ondanks de algemeen minder goe
de cijfers vielen er toch ook een 
aantal markante toppers te noteren 
in Als behaalde men 46 % van de 
stemmen, in Nieuwerkerken 44 %, in 
Heusden-Zolder 29,8 %, in Herk-de-
Stad 20,5 % en in Lummen 19,65 % 
van de stemmen Herk-de-Stad en 
Lummen, beiden van het zelfde kan
ton konden elk hun zetelaantal ver
dubbelen 

Johan Sauwens, versgebakken mi
nister van de Vlaamse regering pleitte 

tot slot voor een betere profilering op 
gemeentelijk vlak Waar men zich 
weet te profileren gaat men vooruit 

De kontakten die men verkregen 
heeft moet men noteren en onderhou
den, dit draagt bij tot de bevordering 
van deze profilenng Men moet de 
mensen op die manier zien aan te 
trekken, aldus Johan Sauwens 

Groen departement! 

Op deze arrondissementele raad 
maakte Johan Sauwens van de gele
genheid gebruik om zijn beleid als 
minister van Openbare Werken toe te 
lichten ,,lk wil de mensen van het 
milieu duidelijk betrekken bij mijn be
leid op Openbare Werken Ons land 
heeft het grootste verkeersnet Wij 
zouden allen protesteren tegen een 
opzet dat zoveel doden eist als een 
atoombom Daarom dient men in de 
wanorde van het verkeer eens duide
lijk orde te scheppen 

WIJ kunnen maatregelen treffen om 
het verkeer leefbaarder te maken 

Mijn departement moet een groen 
departement worden " 

Deze enkele uitspraken geven al
leszins een boed beeld van zijn visie 
op zijn beleid 

H.-J. Ombelets 

Elfde 
Ullensplegelavond 
te Opoeteren 

Voor de elfde keer heeft de Uilen-
spiegelavond van het IJzerbedevaart-
komitee gewest Maaseik plaats, dit 
jaar op zaterdag 17 december a s te 
Opoeteren 

Begin om 18u 30 met een eucharis-
tievienng voor ,,Vrede in Vlaande
ren", met als centrale gedachte 
Vlaanderen — vrede begint in ons 
gezin' 

Daarna feest in 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 

Inschrijven bij de leden van de 
werkgroep 

Wilfned Rosiers, Wijklaan 21, 3670 
Neeroeteren (86 35 38), Mia Assen
berg, Schoolstraat 7, 2671 Opoeteren 
(86 58 04), Leo De Clerck, Dorper-
berg 18, 3671 Opoeteren (86 36 24), 
Gerard Gents, Pastorijstraat 3, 3688 
Geistingen-Kinrooi, Rob Brouwers, 
Hoogstraat 6, 3670 Neeroeteren 
(86 45 06), Jaklien Deben, Oude Op-
hoverbaan 88, 3680 Maaseik 
(56 47 38), Mathieu Meuwis, Neeroe-
terenstraat 67, 3671 Opoeteren 
(86 65 24), Renaat Nauwelaerts, Dor-
perberg 33, 3671 Opoeteren 
(86 34 56), Pol Theelen, Nachtegaal

laan 28, 3650 Elen-Dilsen (86 78 91), 
Miet Vandersteegen, Ridderpad-
straat 42, 3671 Opoeteren (86 31 08), 
Mathieu Vastmans, Burg Henrylaan 
88, Rotem-Dilsen (86 73 97), Chnsti-
ne Cuppens-Goossens, Kinrooier
steenweg 42, 3670 Neeroeteren 
(86 34 50), Mark Verheyen, Voorsho-
ventenweg 62, 3670 Neeroeteren 
(86 45 60) en Koen Thevissen, Euro
palaan 38, 3650 Dilsen (75 50 52) 

LIMBURG 
DECEMBER 

10 TESSENDERLO: Uitstap naar 
Aken samen met DF-TessenderIo Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij Verwitti
gen bij bestuursleden zo je meegaat 
Prijs 300 fr Vertrek Vismarkt om 8u 
Org FVV-TessenderIo 

12 TESSENDERLO: Feestmaquil-
lage door Lieve Ruften Om 20u in 
Cafe Pallieter (zaaltje boven). Neer
straat (voorheen Chinees restaurant) 
Org FVV-TessenderIo 

16 MUNSTERBILZEN: Jaarlijks le-
denfeest Om 19u30 in cafe Bloe-
menhof Gastspreker Minister Johan 
Sauwens Org VU-Munsterbilzen 

Oorlogsburgemeester te Gentbrugge 

Hulde aan 
prof. dr. Vincent Evrard 

Op uitnodiging van VOS-IJzerbede-
vaartwerkgroep Gentbrugge-Lede-
berg zal eresenator Oswald Van Oo-
teghem hulde brengen aan prof dr 
Vincent Evrard, burgemeester van 
Gentbrugge tussen 24 01 1941 en 
30 06 1942 

Deze huldiging gaat door naar aan
leiding van de jaarlijkse koffietafel 
van VOS Gentbrugge-Ledeberg op 
zondag 11 december 1988 om 15u 30 
m de voordrachtzaal van het Dien-

D 24j 3-talige ongehuwde A6 A2 
sekretaresse met ook een elementai
re kennis van het Spaans en noties 
van Duits, vertrouwd met tekstverwer
king en automatisatie en 5j ervaring 
als sekretaresse en kommercieel me
dewerkster, zoekt een nieuwe betrek
king m het Brusselse of ten westen 
van Brussel, na haar betrekking te 
hebben verloren door een verhuis van 
de firma Voor ml zich wenden tot 
Senator-Burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

• 38-jarige direktie-sekretaresse, op
leiding A6/A2, drietalig en met noties 
Duits, ervaring op computer, zoekt 
passende betrekking te Brussel of ten 
W van Brussel Voor ml tel staatsse-
kretariaat Valkeniers 513 83 00 post 
311 

• Jongeman met opleiding metaal in 
bijzonder ondenwijs zoekt passende 
betrekking ten W van Brussel Voor 
ml Staatssekretans J Valkeniers, 
513.83 00, post 311 

U 42j handlanger zoekt een nieuwe 
betrekking als chauffeur, magazij-
nier, tuinier of onderhoudswerkman 
Voor ml zich wenden tot staatssekre-
taris-burgemeester dr J Valkeniers, 
tel 02/569 16 04 
D Sekretaresse A6/A2, met ervaring 
op computer en met diktafoon, dneta-
lig, zoekt passende betrekking te 
Brussel of ten W van Brussel Voor 
ml tel staatssekretanaat Valkeniers 
513 83 00 post 311 

Werkaanbieding 
D Electricien A2 gezocht te Gent 
Inlichtingen Oswald Van Ooteghem, 
091/30 72 87 
D 19-jange juffrouw, opleiding kan
toorwerken, steno-daktylo, dnetalig, 
zoekt een passende betrekking m 
Brussel of Vlaams-Brabant Voor ml 
tel staatssekretanaat Valkeniers 
513 83 00 post 311 
D Technisch ingenieur Voedings- en 
Gistingsbedrijven en Industnele 
Scheikunde, 42 jaar Drietalig N-F-E, 
zoekt passende betrekking, even
tueel als techn kommercieel afge
vaardigde Inlichtingen eresenator 
Oswald Van Ooteghem, tel 091/ 
30 72 87 

D 22-jarige man, opleiding metaal
bewerking, vrij van legerdienst, zoekt 
werk als onderhoudsman of arbeider 
te Brussel of ten W van Brussel Voor 
ml tel Staatssekretanaat J Valke
niers, 513 83 00, post 311 

D Schrijnwerker-meubelmaker zoekt 
werk in zijn sektor of als onderhouds
man m Brussel of ten W van Brussel 
Voor ml tel 513 83 00 post 311 van 
staatssecretariaat Valkeniers 

D 28-jange man zoekt werk als arbei
der Is bereid alle werk te aanvaar
den Voor nadere inlichtingen zich 
wenden A Van Ooteghem — Erese
nator, A Lonquestraat 31,9219 Gent
brugge (091/30 72 87) 

D 22-jarige ongehuwde jongedame, 
opleiding ekonomisch HSO, viertalig 
en met ervaring op computer, zoekt 
passende betrekking in de streek van 
Halle Voor ml tel staatssekretanaat 
Valkeniers, 513 83 00 post 311 

stencentrum — Braemkasteelstraat 
45 te Gentbrugge 

Ofschoon alle gewezen burge
meesters van Gentbrugge vertegen
woordigd waren m de portretten-gale
rij van het Dienstencentrum, was dit 
met zo met voornoemde 

In eer hersteld 

VOS-IJzerbedevaartwerkgroep 
Gentbrugge-Ledeberg heeft de nodi

ge druk uitgeoefend bij het Stadsbe
stuur van Gent Zodoende werd op 27 
oktober 1988 officieel een einde ge
steld aan een ongehoorde diskrimma-
tie en een histonsche fout Sinds half 
november 1988 maakt de foto van 
prof dor Vincent Evrard volwaardig 
deel uit van deze portrettengalerij 

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 Gentbrug
ge (31 19 49), Ivan Gheysens, Burve-
nichstraat 4 te 9218 Ledeberg 
(31 55 17) of A Van Nevel, Tuinwijk 
ter Heide 13, te 9219 Gentbrugge 
(30 08 33) 

SET VAN 6 ARTISTIEKE VREDESWENSKAAR TEN 

Ten vcxjrdele van de Medische Vereniging 
voor de Preventie van een Atoomoorlog 
(MVP A) wordt een set van 6 prachtige wenskaar
ten aangeboden (inbegrepen 6 postomslagen) 
Op elk van deze wenskaarten staat een kleurrijk 
wandtapijt afgebeeld Deze selektie van wand
tapijten werd vervaardigd door Simone Rijnders. 
leder afgebeeld wandtapijt symboliseert een be
paald vredestema. 'De bevrijding', 'Isalas 
droom', 'De Euskadi', 'Nils Holgerssons wonder
bare reis', 'Tranen voor een dode vogel' en 'Het 
waren twee Coninckskinderen'. 
Dichter Herman De Coninck maakte bij elke af
beelding een passend gedicht. 
Deze wenskaarten kunnen bi] allerlei gelegenhe
den gebruikt worden: als nieuwjaars-, kerst-, ver
jaardagswens,... 
Een pakketje van deze zes prachtige wenskaar
ten (-f- omslagen) kost 250,-Bef Bij afname van 
100 pakketjes wordt een korting van 20% toe
gestaan I 

Stuur mij.... reeks(en) wenskaarten Ik betaal 
na ontvangst. 

Naam: 
Adres: 

Terugsturen naar: MVPA, Martelaarsplein 
21,1000 Brussel, 
(telefonisch bestellen kan ook: 
02/218.71.09) 
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Vredesavonden te St.-Niklaas 

Video over 
de Vlaamse beweging 
en de vredesgedachte 

De Wase Jonge Leeuwen organise
ren m m v het Vormingscentrum Lo-
dewijk Dosfel twee avonden rond het 
thema ,,De Vlaamse Beweging en de 
vredesgedachte" Dit tweeledig initia
tief vindt plaats op de vrijdagavonden 
9 en 16 december, telkens vanaf 20 
uur m de bovenzaal van jeugdhuis 
,,Den Eglantier", Apostelstraat 25 te 
Sint-Niklaas 

De videomontage is een co-produk-

tie van het Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel en de Volkounie-Jongeren 
en brengt op een vlo'te en eigentijdse 
manier de aandacht van de Vlaamse 
Beweging voor hjt vredesideaal en 
vredesstreven in beeld De vertoning 
in Sint-Niklaas is meteen een premie
re voor het Waasland De video 
brengt een histonsche terugblik, een 
aktuele analyse en een toekomstper-
spektief 

Klein volk 

Op vrijdag 9 december wordt het 
eerste deel van de video vertoond, 
gevolgd door een nabespreking Ach 
tereenvolgens komen aan beurt het 
19de eeuwse lotelingenleger, de op
komst van de Meetingpartij de ellen
de van het IJzerfront, het ontstaan 
van de IJzerbedevaart, het ,Nooit 
meer oorlog" de dienstweigering in 
de jaren '30 en de Tweede Wereld
oorlog 

In het tweede deel op vrijdag 16 
december wordt vertrokken van de 
na-oorlogse malaise In de jaren 70 
vindt de Vlaamse beweging weer 
aansluiting bij het vooroorlogs pacifis 
tisch frontersideaal Ook wordt de 
vernieuwde aandacht van VOS en de 
IJzerbedevaart voor het vredesstre
ven belicht en wordt de opkomst van 
de hedendaagse vredesbeweging uit 
de doeken gedaan Besloten wordt 
met de vraag hoe een klein volk een 
rol kan spelen in het vredesstreven en 
welke taak hierbij voor de Vlaamse 
beweging en de vredesbeweging is 
weggelegd 

Nieuw vu-bestuur te Denderleeuw 
Onder het voorzitterschap van een 

korrekte en toch luimige Valeer Mar-
coen (namens het Arrondissementeel 
Bestuur) werd zopas overgegaan tot 
de verkiezing van een nieuw afde
lingsbestuur 

Alle 9 kandidaten — waaronder 4 
vrouwen — werden verkozen Erwin 
Vermeire wordt de nieuwe voorzitter 
Uittredend schepen Wilfned de Met-
senaere wordt sekretaris en Jean-
Pierre Hertveldt penningmeester Ma
ken verder deel uit van de ploeg An 
Couck, Anna De Goninck, Roger 
d'Hoir, Freddy Malfroid, Viviane 
Meert en Veerie Van der Weeën 
Daarnaast kan — zoals altijd het ge
val IS geweest — de afdeling voor 
bijzondere gelegenheden ook nog be
roep doen op een aantal leden die 
niet in het bestuur zitten 

Na anderhalf jaar van alleen lopen
de zaken, werd hiermee hopelijk de 
stap gezet naar een volwaardige af-
delingswerking En na 12 jaar deelna
me in de bestuursmeerderheid, mag 
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HEM VASTKLEVEN 
IS ANDERE MENSEN LOSKRIJGEN, 

Deze zegel En honderden andere exemplaren 
Plak ze op uw brieven En verstuur ze vandaag nog 
Naar regeringen die mensenrechten met de voeten 
treden Want uw brieven kunnen gewetensgevan

genen bevrijden Of een einde maken aan foltenng 
en doodstraf Dat is de strijd die Amnesty Inter
national voert Wereldwijd En samen met u Stuur 
meteen dit antwoordformulier op 

"Ja, ik wil schrijven i Stuur mij vandaag nog de actiekrant want ik wil me inzetten voor de rechten van 
de mens en voor Amnesty International Ik wil schrijven om te bevrijden" 
Naam Adres Nr 
Postcode Plaats ^ ____. 

Op te sturen naar Amnesty International, Kerkstraat 156, 2008 Antwerpen Of bel 03/271 1616 

Schrijf ze vrij. é Amnesty International. 

verwacht worden dat het zwaartepunt 
van de partijwerking in de fusie Den 
derleeuw opnieuw bij de afdelingen 
komt te liggen 

SST-Debat 
aan RUG 

VUJO-RUG organiseert een debat 
rond de SST (TGV) 

Panelleden zijn Johan Sauwens, 
minister van Openbare Werken (VU), 
Ludo Dierikx Agalev-parlementslid 
Dhr Pardon, NMBS-funktionans 

Moderator is dhr Mertens, ver-
keersjoernalist bij de Gazet van Ant
werpen 

Deze aktiviteit gaat door op donder
dag 15 december om 20u in Audito-
num B Blandijnberg 2, 9000 Gent 

OOST-VL. 
DECEMBER 
8 WELLE: Statutaire bestuursver-
kiezing in cafe Botjeshof, van 19u 30 
tot 21 u Kandidaturen richten aan 
Frans Houtman (053/66 53 14) voor 
7/12 Org VU-Welle 
10 GENT-BRUGSEPOORT. Sinter
klaasfeest in Centrum Reinaert, Rei-
naertstraat 25 Gent Om 14u Optre
den poppenteater Magie met het 
Gentse Pierke Daarna gratis koffieta
fel en geschenken door de Sint aan 
de kinderen Iedereen welkom Org 
VU-Gent Brugsepoort 
11 ZOMERGEM: Geleid bezoek 
aan tentoonstelling China Hemel en 
Aarde te Brussel Vertrek om 12u 30 
aan het parochiaal centrum Org 
Vlaamse Kring Zomergem 
12 SINT-AMANDSBERG: Hoe 
wordt wijn gemaakt' Om 19u30 m 
Kultuurcentrum De Vlier, Begijnhof 
15 Luc Rombaut geeft demonstratie 
en degustatie Inkom gratis Iedereen 
welkom Org Vlaamse Vrouwen
groep S Amandsberg 
13 GENT: Samenwerking Basis 
voor een grootse aktiviteit Aanvang 
20u in zaal Gebr Vandeveldestraat 
68, Gent Org FVK-O VI 
13 BELZELE: Bakavond Gaston 
zal ons inwijden in zijn bakgeheimen 
In de Jongensschool, Oosteinde-
straat 45 te Evergem Belzele om 19u 
Org FVV-Belzele 
16 ZELE. Tot 16/12 tentoonstelling 
Piet Van Den Bossche ,,Armoede" In 
VZ-Schelde, Dender Durme, Loke-
renbaan 16 te Zele Te bezichtigen 
tijden de kantooruren Org Vlanajo 
Schelde Dender Durme (SDD) 
16 IDDERGEM: Statutaire be-
stuursverkiezmg in het Vlaams Cen
trum Tijl, van 19u 30 tot 21 u Kandi
daturen dienen gericht aan voorzitter 
Marcel Fredencq (053/66 83 14) voor 
15/12 Org VU-lddergem 
17 GENT: Provinciale bestuurs-
bijeenkomst om 14u 30 Om 15u uit
eenzetting over de voordelen en de 
dienstverlening van de Federatie 
Vlaamse Kringen in de Gebr Vande
veldestraat 68 te Gent Org FVK-
Oost-Vlaanderen 
18 SINT-NIKLAAS- Bezoek onder 
begeleiding van gids aan Etnogra
fisch Museum te Antwerpen Verza
melen aan het staduis om 13u 15, 
vertrek met eigen wagens Verwitti
gen voor 8 dec bij Agnes Stas 
(777 03 99) of Miet Van Wichelen 
(776 75 63) Deelname 100 fr p p 
Org FVV-Sint-Niklaas 
18 DESTELBERGEN: VU-VUJO-
Destelbergen-Heusden ncht Ie 
Kerstfeest m In Zaal Stekkershof, 
Laarnebaan 99 te Heusden, om 14u 
Iedereen welkom Info en inschrijvin
gen bij Richard Roels, 091/29 17 57 
23 AALST: Uitgebreide Arr Raad 
In Gulden Vlies Esplanadeplein Om 
20u 15 stip Gastspreker Chris Van-
denbroeke over onderwijsproblema
tiek Iedereen van harte welkom 
Org Arr Bestuur 
23 RONSE: Tot 23 december ten
toonstelling vrouwen m alle technie 
ken Toegang gratis In Zuidvlaams 
Trefcenter Hoogstraat 13 Ronse 
Org De Zuidvlaamse Ronse 

Historische eetkamer 
te l(oop 
• Partikulier verkoopt historische, 
massief eiken eetkamer ca 50 jaar 
oud, geskulpteerde wapenschilden 
uit Vlaamse geschiedenis perfekte 
staat Zw telefoon 091/53 68 51 na 
18 uur 
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Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u. Maandag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
/B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

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

M t̂ 
Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaessen 
Slnt-Aamoutstraat "(2 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken 
schilderen — behangen 
vloerbekledingen — parket 
louverdrape — luxaflex — . 
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Werkhuizen der Kempen 
LUOO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARIVIING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

Alle trofeeën, vi/impels, bekers, 
speldjes, badges, enz vanaf 1 
november 1987 bij 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
Borsbeek (03/321.76.86 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSGHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26.50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

Houtzageri j 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

lepel & vork... >f 
•' CO'f'f Tj^ii Jfotfi ^ 

kUffsUr^m^ 3 3Ó90 ^ee 

j ^ 

miikaih 
Affligem 

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

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

Torhout, Stwg nr Lictitervelde - 051/72 28 22 

^'°1MS^T^^'^^"°'?^"' ^ '̂®" "">''°°' 'eesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE-RESWUfWNT-FRfTUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamtra stone gnll 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 

JOOST GOSSYE 

ooA-*Vt̂ N 
e»<^* R. DE BEULE 

Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

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

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

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

m P V B.A. Bierhandel Hellmckx 
Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

ldrt»».ln^1 17*3 SINT-MARTENS-BODEGEM 

S. M. B. Tel. 582.10.93 
H 
HI IEBMANDCIW 

EUINCKA 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — (<uur — 
vertiuur van cafe's 

Wij bestellen ten huize 
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„Ik heb nooit geaarzeld 
om mijn vlag uit te steken" 

Kortenaken — Eens Leuven gepasseerd richting 
Hasselt, kom je in de glooien van het Hageland 
terecht. Een plattelandsstreek die het ekonomisch 
moeilijk heeft. Vrijdag bleef de mist er halsstarrig 
tussen de velden hangen. Daarom waarschijnlijk 
bereikte ik Kortenaken, verscholen in één van de 
plooien van het Hageland, slechts na enig zoeken. 

In de huiskamer achter zijn kafee op het dorps
plein zat Kalikst Hermans al enige tijd te wachten. Hij 
belichaamt er reeds 25 jaar de Volksunie als voorzit
ter van de lokale afdeling. 

K ALIKST, net 65 geworden, 
is afkomstig van het Lim
burgse dorpje Lol<sber-

gen, een drietal l<ilometer van het 
Brabantse Kortenaken. Hij begon 
ijs te venten met een "tripor-
teur", wat later een bestelwagen 
werd. Later opende hij een IJssa
lon en een kafee, dat hét uit
gangscentrum van Kortenaken 
werd. Al deze kommerciële aktivi-
teiten beletten hem niet om van 
meetafaan ,,zijn vlag uit te ste
ken" en daarmee zijn vlaamsna-
tionale overtuiging voor heel het 
dorp bekend te maken. Kalikst 
vond het alleen spijtig dat zijn 
beroep hem meestal verhinderde 
om naar de IJzerbedevaart te 
gaan. 's Zondags moest hij im
mers met ijs rondrijden. 

Harde kern 
WIJ: Van waar komt dat fla

mingantisme? 
Kalikst Hermans: ,,Dat heb ik 

meegebracht uit Loksbergen. Dat 
Limburgse dorpje was bekend als 
een vlaamsnationaal nest. Na de 
oorlog sloeg de repressie er bij
zonder hard toe Als jonge gast 
was ik toen lid van het VNV, en ik 
heb nooit geaarzeld om voor mijn 
gedacht uit te komen. Ik heb 
echter niets gedaan waar ik me 
schuldig voor voel. Na de oorlog 
ben ik nooit opgepakt geweest, 
maar verschillende onschuldigen 
kwamen wel in de gevangenis 
terecht. 

Nu denk ik soms, ik had beter 
ook gepakt geweest, om zo echt 
bij de "harde kern" te behoren. 
Maar daar heb ik mijn vlaamsge-
zindheid gekregen en besefte ik 
voor het eerst dat wij toen eigen

lijk maar de slaven van het trans-
talige België waren. In die tijd 
gingen er veel Vlamingen nood
gedwongen in Wallonië gaan 
werken. Dat vond ik helemaal 
geen normale situatie." 

Meester en 
pastoor 

WIJ: En toen hebt U hier in 
Kortenaken een VU-afdelIng uit 
de grond gestampt? 

Kalikst Hermans: ,,Dat is niet 
zo snel gegaan. Als ik hier met 
mijn zaak begon, heb ik wel nooit 
mijn ideeën onder stoelen of ban
ken gestoken. Ik stak immers di-
rekt mijn leeuwevlag uit zodat 
iedereen wist wie ik was. In het 
begin bleven er daarom juist heel 
wat mensen weg, maar kwamen 
er wel vreemden speciaal naar 
hier. Dat kompenseerde elkaar 
zo een beetje. 

Mijn zaak groeide en bloeide 
intussen, en de mensen die een 
andere mening toegedaan waren 
kwamen hier uiteindelijk ook bin
nen, want waar moesten ze an
ders naar toe ? Ik heb bovendien 
de gave dat ik het goed kan 
uitleggen, niet in professorentaai, 
maar in gewone-mensen-taal. Zo 
heb ik er in die jaren veel kunnen 
overtuigen. Voor een pint maakte 
ik ze dan lid van de VU. 

Ik had echter niet direkt politie
ke ambitie. Mijn zaak floreerde, 
waarom zou ik ? Ik had werk ge
noeg. Maar toch had ik die grote 
gedrevenheid, een gevoelsgela-
den overtuigd flamingant-zijn. 

Samen met meester Lenaerts 
en de op rust gestelde pastoor 
Cleeren, beiden uit Hoelede, 

MMi» 
MlltS JtfEKrt LE ÖÜIR 

k^»9w '3.it fut 

Pla<edeLouvain,21. lOOOBruxeik» 97 ' finnée, n" 73 

La Panne, c'et 
Le tourisme b 
aux Francais 

•MHï'Öt 1W.ÏUS Jlllflf ^* 

« Zelfbestuur » - Autonomie 
rtmmn («aken d* muuSiMiutx ixJ iiSli. djmtvhr. d»ra in w a it »»-;»••' Vf" "^f rwaw-oi-
bocuü' cWjSJ*» «1-J>jgr'i>'V«>1 - -- - . > ... t „ . ^ . . . . . . . i n c 
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1983: Meester Lenaerts met de VU van Kortenaken in aktie op de 
betoging in Hasselt 

Kalikst Hermans. 25 jaar Vlaamse strijd in Kortenaken 

richtte ik het Vlaams Komitee 
Hageland op. Daaruit zijn dan 
VU-afdelingen gegroeid." 

WIJ: En U trok vol goede 
moed naar de verkiezingen? 

Kalikst Hermans: ,,Met de ge
meenteraadsverkiezingen van 
'76 kwamen we op met een eigen 
Volksunielijst. Ik vond het al een 
grote overwinning op zichzelf om 
in een gemeente als Kortenaken 
negentien kandidaten te vinden 
die mee wilden doen. Iedereen 
dacht dat we minsten één verko-
zene zouden hebben. Meester 
Lenaerts, die boven de kandida
ten van alle andere partijen uit
stak, kon zijn zetel in de gemeen
teraad niet mislopen. Maar het 
liep toch mis, op een twintigtal 
stemmen na grepen we naast de 
zetel. Dat was één van de groot
ste ontgoochelingen uit mijn le
ven. 

Lichtblauwe 
Gemeentebelangen 

In '82 sloten we een kartel met 
de Gemeentebelangen, een 
"lichtblauwe" lijst met 2 VU-ers. 
Indien we de absolute meerder
heid zouden behalen, en ons 
mannen waren niet verkozen, 
zouden we de OCMW-voorzitter 
krijgen. Die absolute meerder
heid werd echter niet behaald. 

En met de laatste verkiezingen 
gingen we weer samen met de 
Gemeentebelangen. Het pro
gramma werd hoofdzakelijk door 
onze meester Lenaerts geschre
ven. Deze keer haalden we wel 
de absolute meerderheid. De VU-
ers, die op de vierde en de vijfde 
plaats stonden, werden echter 
net niet verkozen. Maar de af
spraak van 6 jaar geleden, was 

ook deze keer van kracht, zodat 
we nu met Paul Hermans als 
OCMW-voorzitter eindelijk mee 
kunnen werken aan het gemeen
telijk beleid." 

WIJ: Als je de VU van nu 
vergelijkt met twintig jaar gele
den, wat Is er dan volgens U 
veranderd? 

Kalikst Hermans: ,,Wel, ik 
moet zeggen dat het toen een 
schonere tijd was. Er moest meer 
voor gevochten worden dan nu. 
Vroeger was de VU de pest; als 
wij iets mispeuterden dat de an
deren ook deden, stond de garde 
wél hier maar niet bij hun. Er 
moest voor gevochten worden 
toen. 

Hel was bvb. een heel avon
tuur om voor de Volksunie te 
gaan plakken. Vroeger kon ik 
jonge gasten voor een paar pin
ten motiveren om er eens in te 
vliegen. Als ik aan de akties in de 
Voer denk, en aan de betogingen 
in Hasselt, Antwerpen, Vilvoor
de,... dat waren spannende mo
menten. 

LJevelingsvrJend 
Ik ben nooit zo fier geweest op 

mijn twee dochters als toen ze 
opgepakt werden in het parle
ment. Ze hadden samen met en
kele anderen pamfletten voor fe
deralisme en tegen de vrouwen-
diskriminatie van de tribune in 
het halfrond geworpen. Het duur
de natuurlijk geen vijf minuten of 
ze zaten in de gevangenis. Mijn 
lievelingsvriend Willy Kijpers is 
ze daar toen gaan bezoeken. 

Kuijpers was steeds mijn grote 
voorbeeld. (Toen ik jong was, 
was dat Grammens, die hier in 
het kafee eens voor een volle zaal 
is komen spreken) De verkiezin
gen na Egmont heeft het drie 
dagen geduurd voor Kuijpers ze
ker was van zijn kamerzetel. Ik 
heb toen drie dagen niet gesla
pen..." 

WIJ: Wat vindt U van de deel
name van de VU aan de rege
ring Martens VIII? 

Kalikst Hermans: ,,Wel-
,...daar zitten ongetwijfeld zeer 
goede dingen in. Ik denk dat ze 
nog wat tijd nodig hebben vooral
eer men echt zal merken dat er 
iets fundamenteels veranderd is 
en nog gaat veranderen. Zoiets 
moet misschien langzaam door
dringen. 

Deelnemen aan een regering 
maakt het volgens mij moeilijker 
om aktie te voeren buiten het 
parlement. Toch geloof ik niet dat 
we dat middel mogen verwaarlo
zen. Ik vermoed dat dat ook één 
van de redenen is waarom de 
Volksunie de laatste jaren minder 
goed aanslaat bij de jongeren. 
Wij hebben nu een beetje proble
men met de aflossing van de 
wacht in ons bestuur. Er komen 
minder jongeren opzetten die wil
len meewerken. 

Ik vind het spijtig dat er de 
jongste jaren zoveel aan politiek 
dienstbetoon gedaan wordt. Poli
tiek wordt verlaagd tot een spelle
tje geven en nemen: als gij mij 
kunt helpen, stem ik voor U." 

Melkfabriek 
WIJ: U bent blijkbaar een 

man die van een beetje aktie 
houdt? 

Kalikst Hermans: ,,Ja, dat 
maakt het plezant, hé. Onlangs 
nog heb ik mijn hart weer eens 
kunnen ophalen, alhoewel de af
loop nogal vreemd was. Ik had nl. 
van een melkfabriek een fransta-
lige brief gekregen. Ik dacht bij 
mezelf, dat moeten ze juist bij mij 
flikken. Ik telefoneerde dus direkt 
naar dat fabriek en eiste dat ze 
mij die brief kwamen vertalen en 
voorlezen. Ik zei dat ik geen 
Frans kon lezen en dat ik het 
bovendien niet wilde lezen. Na
tuurlijk probeerde de telefoniste 
me af te schepen. Vijf minuten 
later belde ik terug en vroeg ik 
direkt naar de direkteur. Die leg
de me uit dat het om een misver
standging. Er waren brieven voor 
Wallonië verwisseld met brieven 
voor Vlaamse gemeenten. Ach
teraf bleek nu dat die man juist 
provincieraadslid voor de VU was 
geworden. Op een bal in Sint-
Truiden heb ik hem ontmoet en 
we hebben er bij pot en pint nog 
eens om gelachen..." 

(pdj) 

AlENSEN 
1SONS 
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