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Afscheid
van Zaïre ?
ET is niet de eerste l<eer nauwelijks in staat is op eigen
dal de relatie tussen dit benen te staan werden gigantiland en de vroegere kolo- sche en vaak overbodige projeknie scheef zit. Beiden hebben ten opgezet. Dure miljarden dienaan hun gezamenlijk verleden den geleend in het buitenland.
een bevoorrechte verhouding Internationale instellingen, regeovergehouden, bevoorrecht wil ringen en de Société Générale
ook zeggen: kwetsbaar en moei- speelden daarin mee. Niet zomaar verklaarde Steve Davignon
lijk.
van de Société Générale deze
Laten wij er eerst op wijzen dat dagen dat de relaties van de
er voor de Vlaming steeds twee holding met Zaïre zeer goed zijn,
Kongo's / Zaïres hebben be- Moboetoe heeft hem dat in sepstaan. Eerst de kolonie die het tember jongstleden nog zelf geletterlijk en figuurlijk jachtterrein zegd...
was van franstalige kolons, geDeze belangengroepen hadërfd van een koning die zich in de
wereld een weinig humane repu- den daarbij steeds het eigen protatie had opgebouwd. Vlaande- fijt op het oog en een ruil van
ren stond ver van dit Afrika, het bedenkelijk allooi: het gedogen
werkte er wel maar had er geen en in stand houden van het registem. Hoe zou het? Het had in me in Kinshasa.
eigen land nog geen stem. KonZo'n mekanisme draait niet zogo, dat was het terrein van de
maar,
maar met de bedoeling
affairisten, van de hoge ambtenaren, van het groot kapitaal. Maar zich te verrijken, Zaïre is een
er was ook het andere Afrika, dat grondstoffenrijk land met stratevan de edelmoedigheid en de gische betekenis voor de veiligsolidariteit. Na de onafhankelijk- heid en de rijkdom van het Wesheid van 1960 veranderde dit ten. De Zaïrese medewerking in
nauwelijks. De kleine koloniaal standhouden diende verzilverd te
keerde terug naar het moeder- worden met rijkelijk smeergeld.
land behept met een nooit geneTegen deze achtergrond van
zen heimwee naar de Evenaar.
persoonlijk profijt verkommert het
Door zijn vaak bescheiden po- binnenland, hongert de bevolsitie stond de Vlaamse ambte- king; een stad zoals Kisanganinaar, leraar, arbeider of de zen- het vroegere Stanleystad- wordt
deling zeer kort bij de gewone overwoekert door de broesse.
neger. De simpatie voor de inlan- Wie er de brieven van Vlaamse
der werd de Vlaming van kinds- ontwikkelingshelpers op naleest
been af geleerd. Deze houding kan niet naast de feiten zien:
zorgde voor een emotionele band wegen zijn nog nauwelijks berijddie ook voeding gaf aan een kriti- baar, bruggen worden niet meer
sche benadering van de inlandse hersteld, het vervoer op de Zaïre
elite. De Vlaming had ook moeite is gestremd, het transport slamet de opeenvolgende politieke bakt, goederen rotten in de optroebelen die dit enorme land slagplaatsen als ze niet eerder
heeft gekend. Met een regelmaat gestolen werden. De malaria
werden landgenoten getroffen. neemt toe...
Het ligt nog vers in het geheugen,
Het doet denken aan het einde
het doet nog pijn.
van de Romeinse kolonisatie en
de heerschappij van de vadsige
De rol die België en het Westen
koningen \
in Zaïre hebben gespeeld was
vaak dubbelhartig. Denk maar
Een Vlaamse missionaris veraan de steun voor Tsjombe bij de telde ons dat hij pensioenen en
afscheiding van Katanga.
lonen uitreikt in een gebied zo
groot als Oost- en West-VlaandeTerwijl gewone blanken in Zaï- ren omdat de inlandse ambtenare onder moeilijke omstandighe- ren onbetrouwbaar zijn. Kinshasa
den hun werk deden gingen grote geeft het voorbeeld.
belangengroepen door met grof
De korruptie die Zaïre teistert is
geld verdienen. In een land dat

H

geen waarmerk van dit land, elk
regime lijdt min of meer aan deze
kwaal. Maar in Zaïre is de ziekte
des te schrijnender omdat naast
ekstreme rijkdom van enkelen
een hele bevolking in ellende vergaat.
Zullen wij de gelatenheid van
de neger ooit ten volle begrijpen ?
Wellicht niet. De Afrikaanse wereld bergt zoveel geheimen.
Als de president het binnenland bezoekt deelt hij geschenken uit, men venwacht van de
chef dat hij rijk is en van die
rijkdom deelt. Zoals men aanvaardt dat hij zijn vijanden straft
en achteraf met een groot gebaar
weer in zijn vriendenkring opneemt. Wellicht is aldus ook te
verklaren dat de president zijn
geboortedorp
Gbadolite tot
,,hoofdstad" heeft kunnen uitbouwen. De Zaïrees waardeert
blijkbaar zoiets...
De Zaïrezen beweren geërgerd
te zijn aan onze kritiek op alles
wat mank loopt in hun land. Dat
dit gebeurt op een ogenblik dat
Wereldbanl< en Internationaal
Muntfonds de geldkraan dreigen
dicht te draaien is verdacht. De
Zaïrese schuldenlanst, 280 miljard, t.o.v. België is ontzettend
hoog en wordt al dan niet verminderd en/of herschikt.
Minister André Geens heeft

voorgesteld een gedeelte ervan
in lokale munt om te zetten en
deze in een biezonder fonds te
storten om aldus de produktieve
sektor uit te bouwen. De modale
Zaïrees zal daar allicht meer mee
gebaat zijn dan met welke andere
financiële truuk ook.
De Zaïrese delegatie die hier in
Brussel is komen pleiten gaf niet
de indruk op een totale breuk aan
te sturen. Haar komst lijkt eerder
de voorbode van grote veranderingen in Kinshasa zelf. Het regime ziet ook dat België na de
staatshervorming het België van
de Société Générale niet meer
zal zijn. Het zal rekening moeten
houden met een tweeledig land
waar een nieuwe generatie is gegroeid die geen enkele band
meer heeft met het Zaïre van
vroeger. Het weet dat het rekening zal moeten houden met een
Société Générale die grotendeels
in Franse handen is over gegaan,
Kinshasa behoort volledig tot de
frankofie en ziet allicht meer baat
onder de vleugels van het Franse
Gemenebest.

Ook in Kinshasa is een nieuwe
generatie gekomen die België
nog slechts als een kwade herinnering ziet.
Blijft nog de Zaïrese schuld aan
België. Het lijkt er meer en meer
op dat de delegatie hier in het
voorbije weekeinde het afscheid
is komen voorbereiden. Studenten van de universiteiten weg,
opdoeken van de kommerciele
poten in dit land, onroerende bezittingen die van de hand moeten
gedaan worden.
Kadert dit alles in wat genoemd
wordt het opzeggen van de bevoorrechte relatie met België?
Als dit zo is dan heeft Kinshasa
deze omschakeling met bravoere
voorbereid.
Betekent dit het einde van een
stuk Belgische geschiedenis?
Voor ons niet gelaten.
Het zal echter wel even wennen zijn voor degenen die straks
naast een hervonnd België geen
bevoorrecht buitenland meer zullen vinden.

Raketten weg
uit Florennes!
(lees biz. 8)

(m.v.l.)

w&
... en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek. Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven. De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen.
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
is niet noodzakelijk deze van
De redaktie

JAN RONSE
Als aanvulling bij onze brief in WIJ
van 8 dec j I over het optreden van
mr Jan Ronse tijdens het proces
Vindevogel een uittreksel uit de pleidooien tijdens de zitting van 10 maart
1945
Mr Ronse
Men zegt, dat het hier
alleen gaat tegen idealisten Als dat
w/aar is kunnen wij Judas ook een
idealist noemen Neen, het gaat hier
om mensen, die persoonlijk getroffen
werden Sommigen als Vindevogel
hebben hun land uit hoogmoed verkocht en omdat zij dachten, dat hun
uur geslagen was Het waren meestal
mensen lijk Cam, die woedend waren
omdat hun macht met groot genoeg
was "
En uit de zitting van 30 april
Mr Ronse.,,WIJ houden er aan hier
te bevestigen wat wij voor de Krijgsraad hebben gezegd En wij dringen
er op aan, dat de schadeloosstelling,
die door de Krijgsraad ten voordele
van mijn cliënten werd gevorderd,
zou bewaard blijven
WIJ zijn heel blij hier bemerkt te
hebben, dat in de loop van dit proces
niet werd gesproken over het Vlaming-zijn, dat is een hele stap Het
gaat hier in eerste instantie om perso-

nen, die feitelijk getroffen werden
Dat IS de grote betekenis van de B P
waarvoor ik optreed Het gerecht
heeft een einde gezet aan die netelige kwestie van Vlaming zijn Wij hebben eens en voorgoed ingezien, dat
ZIJ, die België hebben uitgespeeld
tegen Vlaanderen, België hebben
verraden Maar zij, die Vlaanderen
hebben uitgespeeld tegen België,
hebben ook Vlaanderen verraden "
L. en W. D'Hondt-Vindevogel,
St.-Amandsberg

RECHTSMIJMERING
De loftuiging ter ere van prof Jan
Rose in WIJ (24 nov j I ) verschenen
IS blijkbaar van kollegiale inslag Ik
behoor tot de generatie van de overledene en herinner mij met dat hij ooit in
de Vlaamse problematiek werd vernoemd
Dat hij open stond voor zijn konfraters in de advokatuur inzake jurisprudentie IS hoffelijk, maar dat openheid
t o v ,,de kleine man" die met hel
gerecht te doen krijgt, daar iedere
Straf zijn sociale en psychologische
weerslag heeft, is een ander aspekt
In de biblioteek van het Justitiepaleis te Kortrijk kan de gewone burger
geen inzage nemen van de bestaande vvstleksten, rechtspraak en litera-

tuur van de rechtsverzameling, terwijl
de basis van het volk alles helpt
betalen wat tot de openbare instellingen behoort en het informatierecht
zich schijnbaar beperkt tot gepriviligieerden
Het gerechtsgebouw te Kortrijk, luxueus herbouwd na W O 2, heeft
miljoenen gekost aan de gemeenschap en zou de belastingbetaler tot
nadenken kunnen stemmen, wanneer blijkt uit persberichten dat er
aangestuurd wordt tot vernieuwing
van dit reusachtig gebouwenkompleks
E h O Spruytte kon het met duidelijker stellen m zijn studentenperiode
1925 (Cfr Onze Jeugd)
,,de burgerlijke Overheid mag zich
met onttrekken aan de verplichtingen
tot rechtvaardig aandeel der klemeren in de goederen des levens'"
Het komt m i de jeugd toe m de
20ste eeuw, naar de objektieven van
dit rechtvaardigheidsgevoel, waartoe
de ,,zwijgende meerderheid" behoort, te Ijveren'
A.J. Verbeke, Kortrijk

HAPPART-WEER-D AAR ?
Vlaanderen krijgt weer een prettig
Sinterklaasgeschenk Happart

Wat en wie is
het V.I.C?

BRUGAKTIE V.I.C.

A

Wi) het Vlaams
Internationaal Centrum V I C
7i|n een door en door Vlaamse
niet goevernementele
organisatie voor
Ontwikkelingssamenwerking
Wi] het Vlaams
Internationaal Centrum
steunen m die
ontwikkelingssamenwerking op
onze eigen geschiedenis op
onze eigen ontvoogdingsstri|k
Wi) hebben geleerd dat ie als
volk als gemeenschap
JOUW rechten moet veroveren
dat je als volk moet herleven
door zelf initiatieven te nemen
door de kreativiteit van de
sleutelfiguren in een
gemeenschap te steunen
Het V I C kiest radikaal voor
dergelijke groepen
gemeenschappen en volkeren
in de ontwikkelingslanden in
het zuiden van deze wereld

Ja, wij willen meebouwen aan het V.I.C. en aan de solidariteit met volkeren In de ontwikkelingslanden. Daarom willen wij projekten helpen steunen in
cA)

Tanzania, Mali, Zaïre,
Thailand,
Ecuador, Mexico, Panama, Peru, Chili, Bolivia...
Wij (naam)
straat, nr
(Gemeente)

O En wij zullen proberen elke dag onze tien frank te sparen en op het einde van de maand over
te schrijven (= 300 fr. per maand).
O
O Wij willen werken vanuit het principe van onze tien frank per dag maar schrijven graag de
jaarsom ineens over (= 3.600 fr. per jaar. Natuurlijk mag meer ook!).
O
Knip dit formulier uit en stuur het naar V I C , St -Lazaruslaan 4 bus 5, 1210 Brussel
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IJzerbedevaartkomitee
gewest Maaseik

VALKENIERS
De Gazet van Antwerpen heeft een
Brusselse CVP-er aan het woord gelaten Die man is kwaad op staatssekretaris Valkeniers Vermoedelijk omdat hij ,,lawijt" maakt en over hem
doet spreken Dat is een zeer goed
teken
Het zal er voor de VU vooral op
aankomen om ook voor Brussel tot
een oplossing te komen, die voor de
Vlamingen a'daar zo gunstig als mogelijk IS Dank zij het federalisme
kunnen die Vlamingen nu voor ons
volk (onze gemeenschap) behouden
blijven en door ons hun deel en hun
recht krijgen
Over dit deel en dit recht gaat het
nu Laat de honden maar blaffen, wij
zijn geen ja-knikkers'
J.E. Torfs, Oostende

KRAKERS
Als Roger Blanpam, Herman Candries en de anderen die hun politieke
verantwoordelijkheid durfden opnemen in Knack van 7 december j I de
lezersbrief,,Volksunie" hebben gelezen, dan weten zij dat ,,kraker" hun
naam is
Reeds nadat de eerste militanten al
vier jaar hadden gewerkt, kwamen m
1958 onze eerste krakers, die vroeger
op een andere manier Vlaanderen
hadden gediend Bij elke verkiezing
kwamen er van dat soort misdadigers
bij Coppieters, Van Hagendoren,
professor Elact, Hector de Bruyne,
Bob Van de Zande, enz Allemaal
hadden ze ergens hun Vlaamse sporen verdiend en wisten dat een partij
als de VU met aantrekkelijk en njk
genoeg is om de jonge politieke arbeidsmarkt af te schuimen
Op een bepaald ogenblik stond
Wilfried Martens ei zo na op onze lijst,
maar hij beet met Op TV heeft hij
uitgelegd waarom hij liever bij de CVP
ging Bij ons kon hij met zo ver
schoppen De duizenden Volksuniemensen, die jong zijnde, anders
dachten dan Martens hebben een
andere, gewaagde keuze gedaan
Dat soort militanen heeft er nooit
bezwaar tegen dat de partij,,krakers"
aantrekt Op voorwaarde dat die ,,onderzeeërs" — zo noemde Jos Van
Eynde hen — talent hebben en goed
werk leveren
WIJ zullen ze met afkraken, we
zullen ze beoordelen en waarderen
volgens verdienste

NOG EVEN GEDU'.D

Ja, wij doen mee aan de brugal<tie

te (postnummer)

Happart is voor ons een regeringskrisis meer dan waard'
Moest Happart gemeten worden
met de maatstaf van de anti-Vlaamse
repressie na WO II, dan kreeg dit
heerschap 10 maal levenslang'
Vlaamse politici, bespaar ons deze
vernedering'

Fl. Smit, Putte

JA, IK WIL...

wonende in de

Dit heerschap dat regeringen deed
struikelen beweert nu opeens Nederlands te spreken en te schrijven, wen
wil opnieuw burgemeester worden
Wat een pretentie'
Tot de Limburgse goeverneur, tot
de minister van Binnenlandse zaken
tot al de politieke partijen in Vlaanderen zeggen wij onomwonden Happart kan nooit of nimmer meer burgemeester of schepen worden in Voeren' Jarenlang heeft dit heerschap
ongestraft Vlamingen mogen sarren
en belachelijk maken Hij is wettelijk
en moreel onbekwaam om een
Vlaamse gemeente te besturen'

Naeen eenvoudige berekening kan
men stellen dat de huidige kranten m
Vlaanderen verdwenen zullen zijn
binnen de 11 jaar
Volgens BRT-TV-statistieken gaat
de verkoop van de kranten met 9 %
achteruit bij iedere frank verhoging,
wat ongeveer ieder jaar gebeurt, na
11 jaar komt men dus aan 99 %, en
zal er 1 % eksemplaren overblijven
voor de hoofdredakteur en zijn joernalistenclan, met nog meer biz Barnumreklame als nu het geval is
Voor mij met gelaten, daar het met
alleen een besparing van staatssubsidies met zich zal meebrengen maar
wij tevens ook zullen velost zijn van
de huidige kleurpartijdige berichtgeving al gnaar gelang de zuil, tweedrachtig wollig en geniepig, maar o zo
voelbaar naar de lezer gebracht Ook
zal het goedkoop afzetgebied van de
tweedrachtzaaiers in Vlaanderen
voor hun lezersbneven in deze kran-

ten wegvallen, en deze zullen dan
genoodzaakt zijn hun vuile was en
hun hetzen-kampanje tegenover de
VU ergens anders te gaan sluikstorten
Hopelijk komt er voor die tijd een
onpartijdige , MaxwelT'-krant op de
markt in Vlaanderen'
Intussen doen wij voort met onze
wekelijkse WIJ en lopen met het
hoofd omhoog'
Fr. Van Ransbeek, Asse

LA CITE
Dit lijkt onschuldig, maar waar gaat
het naartoe'
Franstalige kranten in Vlaanderen
die we vroeger met zoveel moeite de
voordeur hebben uitgewerkt laten we
nu terug langs de achterdeur binnen
De Vlaamse jongeren die met meer
gevoelig zijn voor de Vlaamse problematiek omwille van het feit dat zij er
persoonlijk met meer mee gekonfronteerd worden én omwille van het technisch ingewikkeld karakter ervan, zullen nu door onze Waalse broeders
hierover worden ingelicht'
Naar wij uit goede bron vernamen
zou de bedoeling zijn de zieltogende
franstalige ,,La Cite" met Vlaams
geld terug op te krikken Aldus een
aanbod in ,,Coöperatie Vandaag",
het blad van de Christelijke Coöperatie Dit zou ons met verwonderen daar
de huidige funktie van de sekr generaal van de Christelijke Coöperatie
wordt waargenomen door dhr A Devogel, Bvd De Vreux 3, bt 2, 6000
Charleroi
V. Van Overwalle, Gent
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Werkaanbieding
I Electricien A2 gezocht te Gent
Inlichtingen Oswald Van Ooteghem,
091/30 72 87
U Technisch ingenieur Voedings- en
Gistingsbednjven
en
Industnele
Scheikunde, 42 jaar Dnetalig N-F-E,
zoekt passende betrekking, eventueel als techn kommercieel afgevaardigde Inlichtingen eresenator
Oswald Van Ooteghem, tel. 091/
30 72 87
D 28-jarige man zoekt werk als arbeider Is bereid alle werk te aanvaarden Voor nadere inlichtingen zich
wenden A Van Ooteghem — Eresenator, A Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge (091/30 72 87)
' 22-jarige ongehuwde jongedame,
opleiding ekonomisch HSO, viertalig
en met ervaring op computer, zoekt
passende betrekking in de streek van
Halle Voor ml tel staatssekretariaat
Valkeniers, 513 83 00 post 311

Zoeltertje
I I Te koop Tamiya radiogeleide wagen The Falcon — In zeer goede
staat -I- nieuwe wisselstukken 1 jaar
oud en met volledige toebehoren 35
km/u Tel 02/759 84 40 tussen 18
en 21 u
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Jan Wolkers
Blanpain:
boek over
staatshervorming

Studiedag
staatshervorming
Op een studiedag over de hervorming van de instellingen aan
de Leuvense rechtsfakulteit zei
VU-senator Blanpain dat men er
onvoldoende in geslaagd is om
homogene bevoegdheidspal<etten over te hevelen. Blanpain
haalde het voorbeeld van het toerisme aan waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn. De hulp
aan de toeristische nijverheid is
evenwel gewestmaterie terwijl de
vestigingsvoorwaarden tot de bevoegdheid van de nationale wetgever behoren.
De Leuvense hoogleraar gaf
toe dat de staatsstrukturen en
bevoegdheden er na de "grondwetsrevolutie" niet eenvoudiger
op zullen worden. "België zal een
paradijs voor juristen worden",
zo zei de senator, "en het zal een
hele tijd duren vooraleer deze
aardverschuiving politiek en administratief verteerd is".
De derde faze (vastlegging van
de eksklusieve bevoegdheden
van de nationale overheid met de
residuaire bevoegdheden voor
de deelstaten, de afschaffing van
het dubbel mandaat en de regeringsstabiliteit) is volgens Blanpain een must en moet zo vlug
mogelijk aangepakt worden. De
historische kans om de geplande
grondwetsherziening volledig af
te werken is eenmalig en uniek
en komt wellicht binnen de eerste
tien jaar niet terug, aldus de VUsenator.
Blanpain zorgde tevens voor
een primeur door het eerste naslagwerk over de aan gang zijnde
staatshervorming te publiceren,
gestoffeerd met een uitgebreid
en handig zakenregister. Bevoegdheden
van Gemeenschappen en Gewesten werd
uitgegeven bij Die Keure en kost
2.450 frank.

Je moet het maar doen' de
prestigieuze
P.C.
Hooftprijs
(460.000 frank) weigeren omdat
je geen vertrouwen hebt in de
wijze waarop literaire prijzen toegekend worden. Dat presteerde
Jan Wolkers, die daarmee met
aan zijn proefstuk toe is De 63jarige Nederlandse auteur weigerde eerder al de hem toegekende Huygensprijs.
Jan Wolkers beweert geen tegenstander te zijn van het toekennen van literaire prijzen, zolang die maar bij de juiste mensen terecht komen. En dat gebeurt volgens de schrijver al te
weinig.
IJdelheid is een wijd verspreide
eigenschap van mensen die menen te kunnen schrijven. Een belangrijke prijs weigeren lijkt dit
wel tegen te spreken. Maar daardoor krijgt men wel meer publiciteit dan zij die onrechtmatig prijzen ontzegd worden.

\UF^^
Minister André Geens over Zaïre
• Vanwaar komt die plotse
Zaïrese koorts? Na het jongste
bezoek van W. Martens bleek
alles koek en ei?
,,Het gaat hier niet om een
koorts, maar om ergernis vanwege de Zaïrese overheden i.v.m.
de kritiek die in ons land wordt
uitgeoefend op de persoon van
de president. Het probleem ten
gronde betreft de kwijtschelding
van de Zaïrese schuldenlast. Het
is duidelijk dat Zaïre vanwege
ons land grotere vrijgevigheid
had verwacht dan het aanbod dat
door eerste minister Martens namens de regering werd geformuleerd.
Dit voorstel kadert nochtans
binnen de internationale afspraken."
• Is de Zaïrese bewering
(AZAP) juist dat de geldstroom
Zaïre-België belangrijker Is dan
omgekeerd?

Wolkers: prijs
geweigerd

,,Makro-ekonomisch bekeken
kan dat juist zijn, maar men moet
een onderscheid maken tussen

enerzijds zuiver ekonomische aktiviteiten en anderzijds ontwikkelingssamenwerking.
Binnen het kader van de OWS
gaan er natuurlijk belangrijke bedragen naar de meer dan 500
koöperanten en 250 vrijwilligers
die in Zaïre werken. We mogen
echter met vergeten dat via OWS
ook belangrijke investenngen
worden gerealiseerd in onderwijs, hospitalen, infrastruktuur en
landbouw die een blijvende waarde betekenen voor Zaïre."
• Kunnen debatten zoals dat
van zondagavond (BRT-RTBf)
enige klaarheid brengen?
,,lk denk dat eventuele problemen tussen verschillende landen
niet kunnen opgelost worden op
het publieke forum en zeker niet
voor de TV-kamera's. Dergelijke
aangelegenheden kunnen best
uitgepraat worden tussen de verantwoordelijken van beide regenngen."
• U deed voorstellen om de
produktie voor basisbehoeften

MENSEN IN

HETNIHJWS

Nobelprijs
Zaterdag werd in Oslo plechtig
de Nobelprijs voor de vrede 1988
uitgereikt. De laureaat van dit
jaar is een leger, nl. de UNOblauwhelmen.
De VN-vredestroepen bestaan
uit een half miljoen jonge mannen en vrouwen uit 56 landen.
VN-sekretaris-generaal Perez de
Cuellar nam de prijs (ongeveer 14
miljoen frank) in ontvangst en
vroeg een minuut stilte voor de
733 soldaten die reeds gesneuveld zijn.

Zaterdag werd in het Brusselse Kongresgebouw het Damiaanjaar
ingezet. Het is volgend jaar immers 100 jaar geleden dat de de pater
uit Tremelo overleed. Op de viering waren heel wat prominenten
aanwezig, waaronder de gouverneur van Hawaii, J. Waihee (foto) en
H. Kober, de voorzitter van de internationale vereniging voor de strijd
tegen lepra.
(foto Beiga)

De UNO-vredesmacht kampt
met financiële problemen. De
blauwhelmen hebben een tekort
van ongeveer 37 miljard frank.
Sommige lidstaten vergeten wel
eens hun bijdragen voor de vredesmacht te storten. Deze achterstallige bijdragen hebben de
450 miljoen dollar reeds overschreden.

CVP boos...
Verleden week maakte de CVP
zich bij monde van Walter Van
den Bossche boos op staatssekretaris voor het Brusselse Gewest Jef Valkeniers. In de Brusselse agglomeratieraad zouden
de franstaligen met honderden
benoemd en bevorderd worden,
en de VU-staatssekretaris zou
dat lijdzaam toestaan.
Niets is minderwaar Reeds op
27 juni, n.a.v. de aanstelling van
3 franstalige geko's in Oudergem, heeft Valkeniers m de Brusselse eksekutieve duidelijk gesteld dat hij de belangen van de
Vlamingen in Brussel ten alle prijze zou verdedigen. Dat heeft hij
tot nu toe ook gedaan.
De agglomeratieraad heeft inderdaad recent een aantal kontraktuele aanwervingen doorgevoerd waarbij met alleen geen
rekening gehouden werd met de
Vlaamse
vertegenwoordiging,
maar waarbij ook de regels van
de anciënniteit met de voeten
werden getreden. Valkeniers
heeft toen terstond van zijn evokatierecht gebruik gemaakt hij
bracht de zaak voor de Brusselse
eksekutieve, met als gevolg dat
voorzitter Lagasse door minister
Moureaux op het matje geroepen
werd. Zolang geen orde op zaken
IS gesteld, verzet Valkeniers zich
tegen een geplande kaderuitbreiding van het Brusselse Gewest

...op Valkeniers
In de Agglomeratieraad zelf
viel trouwens vooral VU-schepen
Jan de Berlangeer herhaaldelijk
zwaar uit tegen de manier waarop de raad, vlug-vlug, nog voor
de overheveling, alle kaders wil
volstouwen. Men dreigt daarbij
met alleen de kommunautaire
verhoudingen voor lange tijd
scheef te trekken, maar laat ook
op andere vlakken onaanvaardbare diskrimmaties toe.
De CVP IS ook gebelgd omdat
Valkeniers zijn veto zou gesteld
hebben tegen de aanwezigheid
van het NCMV in de Brusselse
Sociaal-ekonomische Raad. Dit
IS eveneens uit de lucht gegrepen- het IS niet omdat de eerste
kandidaat van het NCMV, Van
den Bossche, met werd aangeduid, dat de middenstandsorganisaties met zouden vertegenwoordigd zijn. In Brussel stijgt
blijkbaar de verkiezingskoorts

2 volkeren,
2 staten
Zo luidde één van de spandoeken die zondag in een betoging te
Brussel werden rondgedragen.
Vlamt de Vlaamse beweging dan
weer op? Komen er flaminganten
op straat om niets minder dan de
onafhankelijkheid te eisen, met
het oog op Europa 1992?
Het is met helemaal ondenkbaar, maar het was die zondag
met het geval. Het was een gemengde Arabisch-Belgische betoging, ter ondersteuning van
een Arabische eis die als gematigd wordt beschouwd: de oprichting van een Arabische staat Pa-

t.v.v. de bevolking te stimuleren. Maken deze voorstellen
kans?
,, Uiteraard maken die een kans
wanneer daarover overeenstemming ontstaat tussen beide partijen. I^et Guatemala en Bolivié zal
kortelings een dergelijk sisteem
in werking treden."
• U pleit voor een rustige
benadering van het probleem.
Is de tijd niet rijp om duidelijke
taal te spreken?
,,Problemen van die aard moeten altijd met de nodige sereniteit
benaderd worden en in een klimaat van wederzijdse luisterbereidheid Dit betekent met dat er
geen duidelijke taal zou kunnen
gesproken worden, integendeel.
Iedereen die iets van het Zaïredossier afweet is er zich van bewust dat beide landen er alle
belang bij hebben goede relaties
te onderhouden, met wederzijds
respekt en op basis van klare
afspraken."

lestina, naast de Joodse die Israël heet.
Vanuit ons gedachtengoed lijkt
dit een normale, gezonde oplossing. Zelfs CVP-jongeren hebben
ooit met deze gedachte gespeeld, wat België betreft. Daar
wonen immers toch ook twee volkeren ?
Merkwaardig is wel dat een
aantal mensen voor verre landen
oplossingen bepleiten die zij in
eigen land met voorstaan, of
waarvoor zij althans niet op straat
komen.

Gunter Pauli
Op de partijraad van de Volksunie werden zaterdag Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers aangeduid als respektievelijk lijsttrekker en tweede op de
lijst voor de Europese verkiezingen. De eerste plaatsvervanger
wordt Gunter Pauli
Deze 32-jarige ondernemer,
auteur en ekonoom kreeg de laatste tien jaar geregeld de gelegenheid dromen uit te bouwen tot
konkrete projekten en punktuele
akties, zowel in Belgiè als in de
rest van de wereld Pauli is licentiaat TEW (UFSIA) en behaalde
een MBA aan de managementschool INSEAD te Fontainebleau.
Gunter is een wereldburger. Hij
bezocht reeds meer dan 100 landen in de wereld, spreekt vlot zes
talen en verblijft zes maanden
per jaar m het buitenland
Gunter Pauli is de auteur van
drie boeken, vertaald in 7 talen:
,,7/76 crusader for the future" is
een biografie van Aurelio Peccei,
de oprichter van de Club van
Rome. ,,Diensten: de motor van
onze ekonomie" is een analyse
van de hedendaagse mogelijkheden voor tewerkstelling en ontwikkeling ,,The second wave"
beschrijft de Japanse strategie in
de financiële diensten

I

^ Pauli:
' opvolger
EP-verkiezingen
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Wï\
Kraainem
De VU-raadsleden van de
Vlaamse
faciliteitengemeente
Kraainem vragen de minister
voor Binnenlandse Aangelegenheden van de Vlaamse regering,
Luk Vandenbossche, in te grijpen
tegen de schendingen van de
taalwetten in de Kraainemse gemeenteraad.

Voeren, om een officiële omzendbrief naar deze gemeenten te
verzenden, teneinde elk gebruik
van een andere taal dan het Nederlands uitdrukkelijk te verbieden en de overtreder daadwerkelijk te sanktioneren.

Rijksonderwijs

De Raad van State zegt onomVolgens een telling van het
wonden dat de enige wettelijke
bestuurstaal in de zes faciliteiten- ministerie van Onderwijs vindt
gemeenten rond Brussel het Ne- het rijksonderwijs steeds minder
derlands IS. Vertalingen mogen aftrek bij de schoolgaande jeugd
niet worden gemaakt, noch van Vorig schooljaar zaten er nog
de agenda, noch van de verkla- 171 110 leerlingen in njksklasjes,
rende nota's, de uitleg van het dit jaar zijn er dat nog 165 067
kollege of hetgeen er gezegd Het rijksonderwijs heeft nu
14,91% van de leerlingen, tegen
wordt m het algemeen.
15,57% voor het gemeentelijk en
provinciaal
onderwijs, en 69,5%
Ondanks de bekrachtiging van
dit standpunt door gouverneur voor het vrij onderwijs. Hoewel de
Roggen, stelden Antoon Baut- andere netten in absolute aantalmans, Lucien Van Hamme en len ook dalen, daalt het leerlinLuk Van Biesen vast dat diverse genaantal alleen in het rijksonschepenen en de burgemeester derwijs procentueel sneller dan
tijdens de gemeenteraad nog de daling van het geboortecijfer
steeds het Frans gebruiken. De
De oorzaken voor deze langzagemeenteraad in Kraainem verloopt als volgt; elk punt van de me teloorgang zijn veelvuldig, en
dagorde wordt in het Nederlands afhankelijk van de instantie die
ingeleid, doch eveneens voorzien om een verklaring gevraagd
van een vertaling in het Frans. Op wordt De besparingen van het
enkele uitzondenngen na krijgen tijdperk Coens (snoeiwerk in graook nederlandstalige gemeente- tis leerlingenvervoer en goedkoraadsleden eentalig Franse ant- pe schoolmaaltijden) worden gewoorden. Daarenboven ontstaan noemd, maar ook het gebrek aan
regelmatig konversaties uitslui- "doorstroming" naar het sekundair onderwijs en de veelvuldige
tend in het Frans.
direktiewissels. De grootste verDe VU-raadsleden vragen Van- klaring zou evenwel verbonden
denbossche, die door de staats- zijn aan de centralistische strukhervorming vanaf 1 januari '89 tuur.Die verhinderde de direkties
bevoegd is over het administra- in te spelen op de konkurrentie
tief toezicht in de Vlaamse facili- die de laatste jaren op de schoolteitengemeenten rond Brussel en markt zijn intrede deed

Armenië kreeg één van de grootste natuurrampen uit de Russische gesciiiedenis te verwerl<en.
Tienduizenden mensen i<wamen om bij een aardbeving. De stad Spitak werd volledig van de kaart geveegd,
ook andere steden werden zwaar getroffen. Een internationale hulpaktie is op gang gekomen, maar ook die
bleef met van rampspoed gespaard. Het is de eerste keer dat de Sovjet-Unie een natuurramp zo snel
bekend maakt en internationale hulp aanvaardt.

Jeugdleidersmiliciens
"De minister van Landsverdediging zal het probleem van het
verlof voor jeugdleiders in positieve zin oplossen " Dat is een zinnetje dat letterlijk uit het regeerakkoord komt en kadert onder het

statuut voor de dienstplichtige
Guy Coeme (PS), minister van
Landsverdediging, lijkt echter
met zinnens te zijn meer miliciens-jeugdleiders ekstra verlof
toe te staan om tijdens de zomervakantie van '89jeugdkampen te
begeleiden Op advies van de
kommissie leger-jeugd zal de minister dit kontingent behouden op
6.000 De Vlaamse jeugdverenigingen zullen dan een beroep

MENSBEELD
Het was verleden zaterdag
10 december precies veertig
jaar geleden dat tijdens een
bijeenkomst van de Algemene
VN-vergadering in Panjs de
rechten van de mens m een
resolutie werden vastgelegd
Vooral (maarzeker niet uitsluitenid) voor de bevolking in de
derde wereldlanden had ze
ee«i gfOte betekenis. Op internationaal vlak werd immers
afespfoken dat alle mensen
recht hebben op \ev&n en op
^elfontpiooiirtg, dus in 0ij< geval öp voects©!. Hii, meer dan
vösjtlg laar later,feer mg veel
werk aan de winkel om alleen
maar dat techi op warötóvlak
te gararjderen.
IA dis veertfg faar is er veef
veranderd. Veel stater» wierper» sindsdien hun köioniaal
|uk af fïiaar bH|vsrj tot op vandaag onder een scheve interfiattonale ekonomlsehe orde
gebukt gaan. De interpretaties
var» die verklaring van de
rechteft van da mens dragen
soms «00 steeds een neokoloftiaal ge«rt|et de westerse landen die ais hoeders van de
zwivere merkelijke «aarden
de 0&tê9 Wereld aJs een oncfeipe partner beschouwer»»
feteflsenreohten werden (ert
wwöenlj dan ook vaals als
ma<3l^tsFnstrument gebruikt,
Ekonomlsohe sani<ties als
siraf of ontwikkÊ^lnphulp als
beltHitng voor eertfceterenaleving var» de mensenrechten
zrjn ook nu nog scbariftg en
Eén van de kontótisles uit
een Nederlands rapport van
de A#yfesk«t»iRleéle iMen^
sennBchten was uowmm dat
de donorlanden 'm hun beleldsdoNümenten een mensenreeWenterminoIbgle var»
twee maten mt twee öewioliten hanteren. De mn$t van de
schending^ wordt fflef enige

kunnen doen op 3 599 mandagen
Chirojeugd Vlaanderen drukte
reeds zijn misnoegdheid uit over
deze wel vreemde interpretatie
van het regeerakkoord Volgens
de Chiro dreigen ook dit jaar
honderden kinderen en jongeren
hun vertrouwde leider te moeten
missen op hun zomerkamp
Het ministerie stelt hier tegenover dat het principieel onrechtvaardig IS dat sommige miliciens
meer dan anderen extra-verlof
krijgen Een nieuwe, rechtvaardiger regeling zou in de maak zijn
en in 1990 in voege kunnen treden Het wordt ons inziens eens
tijd dat men het begrip dienst aan
de gemeenschap gaat herbekijken

Alkoholvrije
chauffeurs

wfllelseur als grof, systematlsclT of ernstig betiteld. Volgene het rapport zoaden ook
sociale en eJ«jnoariisohe rech*
ten bil de beoordellnp van de
mensenrecbtensituafie in een
land at te weinig in bet $tuk
voort<omen*
Oe menaenreohtenorganjsatie Amnesty Interr»atJorja}
heeft een grote repulatte verworven in het opsporen en
aanklagen van fnensenreoh*
tenschendingen. Toch mag
niet uH Net oog verloren wor*
den dal Amnesty zfch slechts
met een beperkt aantal mensenrechten bezig hoüdl, Oe
organisatie overhandigde op
de ^etel van de VN in l^ew
York een frtdrukvsekkénde petitie over de mertsenr^ihten.
Oe oproep werd verspr^d In
SS talen en werd door
3,000.000 mensen uit meer
dan 120 landen ondertekend,

In een open brief érukkm
ook o«d-VVKS-verbond&kommissarls tóaurlte CoppJeter«,
huidig VVKSM-verbondskommissaris Linda Moaêry m nationaal Chiro»a)^retarfs «lan
Van Hee hun twzorgdheid uil
rond de ijHivende schendir»*
gen. ook In eigen land. Zij
stellen vast dat omwille van
ras, geslacht geloof, taal, kuituur, mensen nog steeds uitgesloter» worden, dat het recht
op arbeid voor vele Jongeren
nog niet is weggelegd en dat
de menselijke waardigheid,
soma óp subtiele wijze, ge^k)raakt vmrdt.
Senator BlanpaJn diende
een voorstel tot wl|xiging van
de grondwet in waarbij het
recht van eenieder op eerbiediging van zijn privé-leven en
ztjr» gezinsleven wordt gewaarborgd alsmede de onaan»

tas&aarheid van zijn
Ölanpain stelde e
voor het VN-verdrac
burgerrechten en
rechten <reohl op ee
proces, verbod op w
ge aar»höydtng, verbc
tering) goed te keure
als h^i VN-verdrag In
menselijke behandeJi
het verdrag van de P
Ewopa inzake de afs
ven de doodstral.

Haar aanleiding vm de
veertigste verjaardag van de
Verklaring
pubileeert
de
Vlaamse regerlrtg een' brochure "MmsBnr0CMm. Vrag&ft en mtwmrden". Ze Is
kosteloos verkrilgbaar bij het
Hommïs&èriaat-gemrsiêi vmr
de M&fmtkfmfe S0m&nw0f^
king, Trier$mat 100, 1040
8rusmL

Minister van Verkeer Dehaene
heeft enkele opmerkelijke ideèen
over verkeersveiligheid. Na het
rijbewijs voor jongeren en het
stimuleren van de "carpooling"
lanceert de minister nu een aktie
die het alkoholverbruik tijdens de
eindejaarsfeesten moet beteugelen.
Onder het motto "Echte chauffeurs rijden alkoholvrij" wil men
de niet-drinkende chauffeur tot
held van de avond bombarderen.
Een badge met een blauw autootje mei een omgekeerd glas erin
moet het ereteken worden dat
deze dapperen van het zich lazarus drinkende plebs onderscheidt.
De kampanje streeft er eveneens naar om de restauranthouders, kaffee- en dancinguitbaters
te overreden om de dragers van
het ereteken van de Orde der
Alkoholvrije Chauffeurs gratis
een glas (alkoholvrij) vocht aan te
bieden.
Deze meer positief gerichte
kampanje om de verkeersdoden
rond de eindejaarsperiode binnen de perken te houden, wordt
echter gekombineerd met een repressieve kampanje van de rijkswacht die even streng zou zijn als
verleden jaar. De rijkswachtakties zouden bovendien speciale
aandacht schenken aan de weekendnachten en de jonge chauffeurs
Volgend jaar wil de verkeersminister, die in De Zevende Dag
ostentatief een watertje dronk
maar even later in een wagen met
chauffeur stapte, een wetsontwerp indienen dat het toegelaten
alkoholgehalte van 0,8 pro mille
terugbrengt tot 0,5 pro mille.
lees ook biz. 22
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Inspiratie uit het verleden

Bestuurskunde:
een ongekende wetenschap
met toekomst
In dit land is de bestuurskunde als wetenschappelijl<e discipline een onbekende bij het brede publiek.
Wie de titel „Bestuurskundige" draagt, omschrijft
het buiten de beroepskring gemakshalve als „manager voor de overheidssektor".
EG zelf: het staat in deze
tijdens waar managers de
plak zwaaien en in essentie dekt de toelichting trouwens
de inhoud. Vorig jaar verscheen
er een ontwikkelingschets over
de jonge, vaak miskende, bestuurswetenschap.

Z

1887-1987:
het eeuwfeest
Het jaar waarin de publikatie
Bestuurskunde. Hoofdfiguren en
kernthema's op de boekenmarkt
verscheen is beslist met toevallig
gekozen, ook al reppen de auteurs er met geen woord over.
Precies 100 jaar geleden immers
schreef Woodrow Wilson, de latere president van de Verenigde
Staten en ,,vader" van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, zijn
beroemd geworden artikel ,,The
study of administration" Zijn bijdrage was het startschot voor de
zelfstandige studie van het openbaar bestuur Het groeide in de
VS snel uit tot een zelfstandige
wetenschap: public administration.

discipline die min of meer een
zelfstandige positie inneemt. In
de ambtenarenopleidingen komt
ze thans meer en meer aan bod.
Toch blijft het een ontnuchterende vaststelling dat in een periode
die gekenmerkt wordt door de
onweerstaanbare opmars van
overheidsorganisaties — met een
indrukwekkend
ambtenarenkorps (zowat 1 op 4 aktieve Vlamingen werkt in overheidsdienst!) en een aanzienlijk pakket
overheidsuitgaven als logische
gevolgen — de bestuurskunde in
verhouding nauwelijks aan bod
komt. Regeren is nog veeleer
sinoniem van een dagje vooruitzien, dan van ,,oordeelkundig beheer".

^

OPENBARE DIENSTEN
^
HERSTEL KOOPKRACHT

De kernthema's
Wat er ook van zij, de honderdste verjaardag van de bestuurskunde was een ideaal moment
om terug te blikken op de afgelegde weg De (Nederlandse) samenstellers van voorliggend
boek kozen daarbij voor een eigen aanpak. In plaats van een
droge opsomming, opteerden zij
voor een staat van de bestuurskunde aan de hand van hoofdfiguren en kernthema's. Een uitgangspunt van de initiatiefnemers was dat het begrip van aktuele vraagstukken in het openbaar bestuur vergroot
kan
worden door bestudering van de
bijdragen der moderne klassieken.

Een op vier aktieve Vlamingen werkt in overtieidsdienst, dat is een enorme groep arbeidskrachten.
Wanneer zij het werk neerleggen raakt het hele land onvermijdelijk in de war..

domus - ujoningen

In beknopte, los van elkaar
leesbare (inderdaad ,,leesbare"
en daar kunnen sommige Vlaamse intellektualisten een puntje
aan zuigen) hoofdstukken wordt
een biografisch overzicht gegeven van twintig klassieke auteurs,
kernthema's in hun werk en ontwikkelingen in de studie van een
kernthema tot op heden. Ter situering vermelden we de basisindeling: de ontwikkeling van de
bertuurskunde; het objekt en de
inv.jlshoeken; politiek sisteem,
be; tuur en relatie tussen overhede i; bestuur en organisatie; bestuur, organisatie en omgeving;
de besluitvorming; bestuur, filosofie en ethiek.

Ruwbouw of sleutelklaar !

Een serieuze boterham dus.

Ontnuchterend
In de lage landen werd het
begin deze eeuw ingevoerd als
Bestuurskunde. De pioniers buiten beschouwing gelaten, is bestuurskunde bij ons een jonge
loot aan de wetenschappelijke
stam. Pas sedert de jaren zestig,
maar feitelijk nog veel later, is het
vakgebied uitgegroeid tot een
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Import-wetenschap?
Uit het boek blijkt hoezeer de
bestuurskunde een import-wetenschap IS.
Vooral de Amerikaanse bestuurskunde geeft de toon aan.
De Europese inbreng is tot op
heden beperkt tot regionale variaties op de in de VS uitgestippelde ontwikkelingslijnen. Daarenboven heeft zowat elke Europese bestuurskundige van formaat stage in de VS gelopen.
Nochtans zijn de Europese noden met noodzakelijk nenkel met
geïmporteerde regels en principes te lenigen.
Uit het overzicht kan o.i. een
agenda voor toekomstig onderzoek
gedestilleerd
worden,
waarui mogelijks een zelfstandige Europese bestuurskunde zou
kunnen groeien.

Eenzijdig
Over de keuze van de auteurs
en de kernthema's valt natuurlijk
altijd te redetwisten. Keuzes maken veronderstelt nu eenmaal
waarden toekennen. Toch is het
opvallend dat de ontwikkeling
van het bestuurskundig denken
in dit land volledig ontgaan is aan
de samenstellers van het boek.
Hun Nederlandse herkomst zal
daar niet vreemd aan zijn.
Waar de grootvader van de
Nederlandse
bestuurskunde,
Gerrit Van Poelje, het openingshoofdstuk (chauvinisme'') toebedeeld krijgt, komen de pioniers
van bij ons nergens aan bod Niet
dat hun inbreng zo wereldschokkend was, maar een vermelding
was minstens op zijn plaats
In dit verband denken we bijvoorbeeld aan het — naar Belgische normen — baanbrekend
werk van iemand als E Ducpetiaux met zijn Etude sur la reforme administrative (reeds gepubliceerd in 1859!).
Het overzicht verschaft ons ook
geen antwoord op een vraag die
WIJ al sedert onze studententijd
meeslepen: hoe is het gesteld
met de situatie achter het IJzeren
Gordijn?
Logischerwijze mag men toch
vooronderstellen dat in de planekonomische sistemen, waar de
overheid op alle terreinen de
scepter zwaait, een discipline
zoals de bestuurskunde er een
centrale plaats inneemt Iets gelijkaardigs kan vermoed worden
wat de situatie in de nieuwe staten betreft in de derde wereld De
eenzijdige Westerse benadering,

met het aksent op de evoluties in
de VS, laat een intellektuele honger ongestild.

Handig naslagwerk
Het boek zal zeker diensten
bewijzen als kursusleidraad voor
een vak Geschiedenisoverzicht
van het Westers bestuurskundig
denken of iets dergelijks (een
nuttig bijgeleverd ,,vragen en opdrachten"-boekje verhoogt de
pedagogische waarde). De publikatie IS trouwens in de eerste
plaats bestemd voor studenten,
wetenschappelijke vorsers en
ambtenaren die hun klassiekers
willen leren kennen. Voor praktijkmensen kan het de geestelijke
horizont verruimen, maar direkt
praktisch nut zullen ze er tevernaslagwerk en/of als relat.ege
schenk natuurlijk).
Misschien is de tijd daar een
gevulgariseerde sintese om het
bredere publiek kennis te laten
maken met de verzuchtingen,
mogelijkheden en opdrachten
van de bestuurskunde. In een
staat geplaagd met verzuilingskwalen en bureaukratische refleksen is een sprankeitje hoop
altijd meegenomen!
Pascal Van Looy

— Bestuurskunde. Hoofdfiguren en
kernthema's. A.F.A. Korsten en
A.J. Toonen (red.). Uitg. Stenfert
Kroese, Leiden-Antwerpen, 477
biz., 1.460 fr.
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Kamerlid Vic Anciaux:

„VU wil sociale zekerheid
juist beschermen!"
Sedert een hele tijd wordt het Parlement jaarlijks gekonfronteerd met een
programmawet, het verlengstuk van een rijksbegroting. Zeg maar: de vergaarbak van allerhande maatregelen die de volledige en korrekte uitvoering van de
budgettaire doeleinden moeten verzekeren.
Alles bij mekaar is het een erg ongelukkig procedee, maar blijkbaar moeilijk te
vermijden. Onze samenleving is immers zodanig ingewikkeld en aan de staat
worden zoveel verlangens overgemaakt, eisen gesteld, behoeften kenbaar
gemaakt... dat een overheidsingrijpen op vele terreinen onafwendbaar is.

E huidige programmawet
bijvoorbeeld bevat maatregelen voor het bedrijfsleven, de middenstand en de
landbouw, maar ook op het vlak
van binnenlandse zaken, financiën, tewerkstelling, volksgezondheid, leefmilieu en zelfs buitenlandse betrekkingen.

heid als een noodzakelijk instrument van het sociale beleid onderstrepen. Het is een valse bewering, de VU te beschuldigen
dat zij een afbraak van de sociale
zekerheid op het oog heeft."

Bij de toezegging van de steun
van zijn fraktie stelde Vic Anciaux
dan ook terecht, niet overtuigd te
zijn van het nut van elke individuele maatregel. ,,Maar", zo vervolgde hij, ,,we willen bewijzen
dat dit grote aantal maatregelen
noodzakelijk is om het doel te
bereiken dat de regering heeft
vooropgesteld, met name het terugvoeren van het netto te financieren saldo tot 7 procent van het
bruto nationaal produkt".

De VU, aldus haar woordvoerder, wil de gemeenschap zien
funktioneren als een werkelijk sociale gemeenschap. Als voor-

D

Gebeten
Vic Anciaux bij de programmawet. Vic Anciaux in de kommissie
over de financiering van gewesten en gemeenschappen. Vic Anciaux dra over het statuut van
Brussel... Draait het Parlement
op volle toeren, dan voelt iemand
•als de gewezen voorzitter zich
best in zijn nopjes. Urenlang debatteren in openbare vergaderingen of besloten kommissies.
Urenlang tobben over ontwerpen
en amendementen. Tot het jaareinde zal dit zowat de hoofdbezigheid zijn van het Brussels kamerlid. Gebeten door de staatsomvorming en het sociale wel
en wee. Gebeten vooral door het
échte, het grote parlementaire
werk.
Tijdens het plenaire debat over
de programmawet ging Vic Anciaux niet in op de overtalrijke
terreinen en de vele erg gedetailleerde artikels. Hij pikte er een
enkel luik uit, één dat hem nauw
aan het hart ligt: de sociale zekerheid. Hiervoor had hij overigens een gegronde reden: de
vele verwijten die de jongste tijd
terzake aan de VU gericht worden. „Ik wil duidelijk stellen dat
wij, als rechtvaardigheidspartij,
het belang van de sociale zeker15 DECEMBER 1988

Nu hervormen...

stander van het samenhorigheidsmodel dat een grote zin
voor verantwoordelijkheid en solidariteit vereist, staat de VU afkering tegenover het neo-liberalisme en het elitair solidarisme. ,,De
sociaal-zwakkeren dienen een
strukturele plaats te hebben in de
maatschappij, met andere woorden zij hebben recht op de solidariteit van de gemeenschap."
Meteen houdt dit in dat een
sisteem van verplichte sociale ze-

kerheid moet opgebouwd en in
stand gehouden worden. Een sisteem dat enkel het lenigen van de
behoeften verzekert en al de rest
overlaat aan de individuele, vrijwillige verantwoordelijkheid dient
van de hand gewezen.
Sedert de kreatie van de sociale zekerheid na WO II is de maatschappij uiteraard grondig gewijzigd. De krisis, de demografische
evolutie, de toestand van de
staatsfinanciën, de technologische omwenteling...het zijn allemaal elementen die een fundamentele hervorming opdringen.
Het stelsel is niet langer aangepast, werkt te ondoeltreffend en
te bureaukratisch.
Een grondige aanpassing is
dus vereist. En, stelde Vic Anciaux, deze moet hand in hand
gaan met een grondige fiskale
hervorming. Eigenlijk zou dus na
de goedgekeurde fiskale hervorming, die toch een eerste serieuze stap in de goede richting is.

Stille onzekerheid
H
ET is stil geworden
rond de eens zo woelige Limburgse mijnen.
Slechts een nieuw voetbalstadion of de aankondiging van
een zoveelste groots pretpark
halen nog de vette krantentitels.
Die stilte is slechts schijn.
Erachter schuilt volgens Frieda Brepoels grote onzekerheid. De informatiekraan naar
de betrokkenen - en dat zijn
de mijnwerkers maar ook allen die in de provincie verantwoordelijkheid dragen - zit
stevig verstopt. Over de herstrukturering is weinig geweten. Enkel het negatieve is
diep voelbaar: de drie oostelijke mijnen zijn dicht, en de
fusie tussen Beringen en Zolder volgt volgend jaar. Meer
zelfs, door tal van ingrepen
verslechtert de rendabiliteit
van die twee mijnen zienderogen. Worden ook zij kortelings aan de sluitingslijst toegevoegd ?

zo'n 5800 mijnwerkers. Maar
geruchten lopen dat Ghyselinck er in het westelijk bekken
nog 1900 wil bedanken voor
bewezen diensten. Volgens
Willy Claes kan van een nieuwe afvloeiing in geen geval
sprake zijn.
Ook geruchten over wijzigingen aan het mijnwerkersstatuut ontkende hij. Zonder
formeel verzoek van de

Vlaamse regering wordt niet
ingegaan op het voorstel van
dezelfde Ghyselinck. En dat
luidt: mijnwerkers die eind '89
geen tien jaren dienst hebben
het recht ontnemen op het
mijnwerkersstatuut.
En dan is er de hele aktiviteitenhandel van de Limburgse Investeringsmaatschappij.
Onthouden we uit de vele vragen en antwoorden vooral dat
Parlement,
Rekenhof
en
Vlaamse Gemeenschap hier
een zware kontrolerende verantwoordelijkheid torsen. Het
Europark en het bijhorend
voetbalstadion staan nog in
de kinderschoenen. Samen
zou het om een investering
van om en bij de 30 miljard
gaan. En behalve de 5 miljard
van KS en onbekende priveefinanciering is er weinig houvast. Gemeentebesturen, provincie en Vlaamse regering
moeten nog beslissen.

Het antwoord van Willy
Claes zal Frieda Brepoels
reeds heel wat verduidelijkt
Het Limburgs kamerlid zethebben. Het zal er evenwel op
te alle vragen en zorgen op
aankomen dat zij samen met
een rijtje voor de al even LimKamerlid Frieda Brepoels stadsgenoot en minister Joburgse minister van Ekonomiblijft de naweeën van de mijn- han Sauwens nauwlettend de
sche Zaken.
Momenteel rest Limburg sluitingen op de voet volgen. evolutie blijft opvolgen, (j-a.)

Kamerlid Vic Anciaux, erg in
zijn nopjes met de huidige drukke
parlementaire agenda.

een hervorming van de sociale
zekerheid moeten volgen. Dit gebeurt niet — en vanzelfsprekend
niet — met deze programmawet,
maar ook niet — en helaas — met
een ronde tafelkonferentle.

...en federaliseren
Verder moet de sociale zekerheid gefederaliseerd worden. En
vooral uit deze eis spruit de hetze
tegen de VU. ,,Nochtans benadrukken wij de federalisering van
de sociale zekerheid niet alleen
en zelfs niet hoofdzakelijk omwille van de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië. Het is om
principiële redenen dat we van
mening zijn dat de uitbouw van
de sociale zekerheid een taak en
een opdracht is van elke volksgemeenschap." Wie kan er overigens een fundamenteel bezwaar
uiten tegen het feit dat de gemeenschappen de bevoegdheden krijgen om het zo belangrijke
instrument van de sociale zekerheid te hanteren naar eigen inzichten en met eigen middelen?
Uiteraard — en zit daar niet het
misverstand ? — wil de VU dat de
basis van het vervanglngsinkomen alsook van het minimuminkomen een materie Is die uniform
moet zijn In beide gemeenschappen, en bijgevolg de solidariteit
inhoudt en waarborgt.
Verder ging Vic Anciaux nog in
op een aantal strukturele aspekten van de sociale zekerheid —
de organisatie van het minimuminkomen, van de vervanglngsinkomens, de gezondheidszorg en
de rol van de mutualiteiten. Kort
en krachtig overkoepelde zijn besluit het hele streven van de partij: ,,Als Vlaams-Nationale partij
zet de VU zich niet enkel in voor
een zo ruim mogelijk gefederaliseerd land, maar bovendien voor
een open, vrije, demokratische,
sociaal
rechtvaardige
maatschappij" \ (j.a.)

m\
MIMER
Eindelijk leans
op eigen
beleid
In de kamerkommissie voor de Grondwetsherziening is men nog steeds druk doende rond het
wetsontwerp over de financiering van Gemeenschappen en Gewesten.
Regering, meerderheid en oppositie maken er
beslist een boeiend stukje parlementair werk van.
N dat betekent dat zowat
alle ingrediènten van een
debat
aanwezig
zijn.
Hoogstaande
tussenkomsten
maar ook ordinaire scheldpartijen. Gezellige woordenwisselingen maar ook tumultueuse incidenten. Er zal zeker met kunnen
gesteld worden dat het ontwerp
onopgemerkt door het Parlement
gesluisd wordt
Voor de VU-fraktie maken Herman Candries en Vic Anciaux de
dienst uit. Het was de laatste die
bij het afsluiten van de algemene
bespreking inging op de bezwaren van de oppositie.

E

ingewikkeld?
Want hoe gewettigd deze bezwaren in verband met de ingewikkeldheid van het financieringsstelsel ook zijn, terecht zijn
ze in geen geval. In een federale
staat zal de toebedeling van de
financiële middelen aan de deelstaten altijd ingewikkelder zijn
dan in een unitaire staat. Bovendien dient het financieringsstelsel
niet alleen rekening te houden
met de zorg om de deelstaten de
kans te geven een eigen beleid te
ontwikkelen in volle financiële autonomie, maar tevens oog te hebben voor de zo noodzakelijke sanering van de lamentabele openbare financiën. ,,Daarbij dient",
aldus de gewezen VU-voorzitter,
„iedereen te beseffen dat een
akl<oord maar mogelijk was wanneer twee voorwaarden werden
vervuld: het verlenen van ruime
financiële
verantwoordelijkheid

aan de deelstaten, en het waarborgen van solidariteit vanuit de
centrale schatkist. Met deze gegevens is een eenvoudig stelsel
gewoonweg ondenkbaar."
De VU heeft overigens geen
bezwaar tegen de solidariteit
voor de zwakste deelstaat, voor
zover ze omkeerbaar en doorzichtig is. Vlaanderen heeft geen
baat bij een sociaal en ekoricmisch leeggezogen Wallonië. Integendeel. Een plotse overgang
van het huidig funest dotatiestelsel op basis van de voor Vlaanderen nadelige verdeelsleutels naar
een financieringssisteem op basis van de belastingsopbrengst in
dé deelstaat is dan ook uitgesloten. En het is vooral de overgangsperiode die het sisteem ingewikkeld maakt.

De eindfaze vanaf 1999 betekent een fameuze vooruitgang
voor Vlaanderen. ,,Wat het gewest betreft evolueert het aandeel van Vlaanderen, van 1989
tot 1999, van 51,6 % tot 57,2 %,
en wat de gemeenschap betreft,
van 56 % tot 60 %."
Het resultaat van de staatshervorming betekent dus een zeer
grote sprong voorwaarts. De VU
streeft meer dan 30 jaar naar een
ruim zelfbestuur van ons volk.
Thans kunnen de volksgemeenschappen hun zelfstandigheid
verwerven in 40 % van de Rijksmiddelen, de rentelasten niet inbegrepen. ,,Het betekent zeker
niet de 100 %-realisatie van het
VU-programma. Zeker niet. De
interpretatie van de EMU is veel
te uitgebreid naar onze zin, de
buitenlandse handel en het wetenschappelijk onderzoek werden te weinig opgesplitst, de
landbouw en vooral de sociale
zekerheid bleven nog helemaal
unitair "
De dagenlange diskussie rond
de miljarden en over de vragen of
de centrale schatkist er al dan
niet berooid uit komt, of Vlaanderen te veel of te weinig krijgt
enz... zijn interessant en zelfs
noodzakelijk! Nochtans zijn ze
niet uitsluitend belangrijk. De ijskoude cijferaars a la Verhofstadt
lijken Vic Anciaux gevaarlijke politici. ,,Nooit of nooit spreken zij
over de inhoud van een beleid,
nimmer denken zij aan het kwalitatief aspekt, niet één ogenblik
spreken zij over hun maatschappijvisie. Deze blijken zij niet te
hebben. Daarom rekenen zij nergens met de kansen die ons volk
eindelijk krijgt om in een ruime
mate zichzelf te zijn en een eigen
beleid te ontwikkelen, ondermeer
inzake het onderwijs, volgens eigen inzichten en met eigen middelen."

PARLEMENFAIRE

SR^KKEIS
Tijdens de voorbije dagen ging de aandacht in de
Kamer vooral naar de programmawet en de financiering van gewesten en gemeenschappen. Hieraan
besteden we elders uitgebreid aandacht.
D I J de mondelinge vragen
^ kaartte Luk Vanhorenbeek
het probleem van de ellenlange
vragenlijsten over het SST-projekt aan. In opdracht van Verkeersminister Dehaene teisteren
studiebureaus hiermede de gemeentebesturen. Bondig bekende de minister inderdaad deze
opdracht gegeven te hebben,
maar tegelijkertijd achtte hij de
wijze van uitvoering niet zijn zorg.
I ^ E begroting 1988 van Volks• * gezondheid en Leefmilieu
werd door Jan Caudron aangegrepen om de pas gestarte Ronde tafel over de ziekteverzekering te evalueren. Terecht pleitte
hij voor een diepgaande hervorming en federalisering. ,,Als de
ziekteverzekering zo verder boert
zal het tekort eind '89 zowat 81,3
miljard bedragen en tegen het
jaar 2000 oplopen tot 435 miljard."
I N de Senaat stonden niet min'
der dan vijf begrotingen op
de agenda. Zo onder meer deze
van Middenstand. Hierbij pleitte
Michel Capoen voor een specifiek en geïntegreerd KMO-beleid
dat vanaf de konceptie rekening

houdt met de eigen kenmerken
en de betrokkenen voorbereidt
op de eenmaking van de Europese markt.
I NZAKE
landsverdediging
•
ging André De Beul nader in
op de toezeggingen van het regeerakkoord. Voor eind van dit
jaar moet er een globaalstudie
van de taken gemaakt zijn, waarna hierop een nieuw meerjarenplan voor de investeringen kan
worden gebaseerd. In ieder geval
is zijns inziens de Vlaamse achterstand inzake kompensaties
nog niet weggewerkt. Een inhaalmaneuver is nodig.
T OT slot besprak de Senaat
• het niet onbelangrijk wetsontwerp over het monetair statuut
van ons land, de Nationale Bank,
het monetair beleid en het muntfonds. Bob Van Hooland had het
daarbij vooral over de Nationale
Bank, ,,een prestigieuze instelling met een erg belangrijke rol".
Hij benadrukte de noodzaak dat
deze bank autonoom blijft ten
opzichte van de regering. Hiertoe
suggereerde hij een verdere depolitisering en professionalisering van de leiding.

SENAAT
Onderneminge
Ondernemingen
zijn als mense
mensen
In afwachting van het debat over het statuut van
Brussel maakte de Senaat vorige week werk van een
aantal belegen begrotingen van 1988.
Zo kwam onder meer deze van Arbeid en Tewerkstelling ter sprake. Een ideale gelegenheid voor
Roger Blanpain om ondermeer even stil te staan bij
de zaak van Philips-Leuven.
HILIPS-LEUVEN zou volgens de VU-senator een
begin kunnen zijn van een
grote rationaliseringstrend. Het is
evident dat het Europa van morgen sociaal moet worden begeleid. De noodzakelijke marktaanpassingen van de ondernemingen moeten worden getemporiseerd, waar het sociaal aangewezen en ekonomisch mogelijk is.
Men moet nieuwe aktiviteiten ontwikkelen, aan omscholing doen,
out placement veralgemenen,
met alleen voor kaders een karrièrewisseling bevorderen. ,,Wij
allen zijn getroffen door de zeer
zware slag die aan de werkgelegenheid in Leuven wordt toegebracht, leder van ons is zeer
bekommerd om de werkgelegenheid. Alle inspanningen die mo-

P
BIJ de begroting van Justitie
vroeg Frans Baart aandacht voor
de zinsnede van het regeerakkoord, waann wordt aangekondigd dat de regering maatregelen
zal bespreken ,,teneinde de verzoening tussen de burgers te
waarborgen". Heelkonkreetstelde hij dat bepaalde gevolgen van
de repressie via een heel eenvoudige bestuursmaatregel kunnen
worden weggewerkt.

Grote sprong

gelijk zijn dienen te worden geleverd opdat de werkgelegenheid
zou worden bewaard. Wij begrijpen de harde standpunten. Wij
begrijpen ook dat er hard wordt
onderhandeld om de jobs te behouden."

Niet vergelijkbaar
Het IS voor Blanpain echter
klaar en duidelijk dat de zaak
Philips niet vergelijkbaar is met
de zaak Michelin. Daar ging het
om een vorm van sociaal kannibalisme, die terecht unaniem
door het Parlement werd veroordeeld Op een vrijdagmorgen in
de maand juli werden de werknemers van Michelin totaal onvoorbereid definitief naar huis gestuurd, en dit ondanks een kollek-

tieve arbeidsovereenkomst die
vastheid van betrekking tot het
einde van het jaar garandeerde.
De zaak Philips is evenmin te
vergelijken met de Badger Case.
In 1977 het jaar waarin de OESOgedragscode werd ingevoerd, liet
Badger zijn Antwerps filiaal failliet gaan zonder dat er voldoende
geld was voor de opzeggingsvergoedingen.
De zaak Philips is zeker ook
geen zaak zoals de zaak Memorex, waar een Amerikaanse multinational zijn filiaal in Wallonië op
een weekend leeghaalde en de
stocks naar Nederland bracht.
Volgens de senator wil Philips
in België de regels van het spel
spelen. „Dit zijn niet alleen de
regels vervat in de Belgische wetgeving en in de kollektieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad maar ook de
OESO-gedragscode en de regels
van de Internationale Arbeidsorganisatie. Die regels zijn gekend:
informatie vooraf, overleg over de
sociale gevolgen, eventueel uitstel van afdanking, eventueel
out-placement, eventueel overplaatsing naar andere afdelingen
van de onderneming, eventueel

beroepsopleiding, eventueel speciale vormen van brugpensioen
met een eventueel vervangende
werkgelegenheid."

...Soms sterven ze
Het is dus de indruk van Roger
Blanpain dat Philips pogingen
doet om de regels na te leven en
zich fatsoenlijk wil gedragen. Philips wordt inderdaad gekonfronteerd met moeilijkheden. Een
aanpassing is noodzakelijk en die
moet sociaal worden begeleid. Of
de beslissingen ekonomisch aangewezen zijn, zal uit de diskussie
in het kontaktpunt voor multinationale ondernemingen moeten
blijken.
,,lk heb daar onder meer de
vraag gesteld welke de redenen
van de ontslagen zijn, op welk
niveau de beslissingen zijn genomen en welke opvangsmaatregelen zijn genomen."
Ten gronde pleitte hij voor een
evenwicht tussen het ekonomische en het sociale. Door onze
houding ten opzichte van de
noodzakelijke ekonomische herstrukturering mogen wij buitenlandse ondernemingen niet ontmoedigen om in ons land te investeren. ..Ondernemingen zijn
als mensen. Zij worden geboren.
Zij groeien. Zij worden ziek. Zij
worden eventueel geopereerd.
Een lichaamsdeel wordt soms afgezet. Soms sterven ze. Voor
onze werknemers is de beste
vastheid van betrekking een
goed funktionerende arbeidsmarkt."
15 DECEMBER 1988
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Willy Kuijpers wil Europese kontrole

Raketten weg
uit Florennes
Eind 1979 kregen een aantal Westeuropese landen nieuwe Amerikaanse kernwapens opgedrongen. Het waren tuigen die in staat zouden zijn om
attomexplosies te veroorzaken tot ver in de Sovjetunie. België diende uiteindelijk 48 kruisvluchtwapens op zijn grondgebied te herbergen. Dit feit was
een belangrijke stap voorwaarts in de wapenwedloop.
LS eerste grote Vlaamse
partij verklaarde de Volksunie zich tegen het plaatsen van deze wapens omdat het
aanzwengelen van de bewapeningsspiraal te grote gevaen met
zich meebrengt Eén van onze
volksvertegenwoordigers
die
zeer aktief is op het terrein van
vrede en veiligheid is Europarlementslid Willy Kuijpers Met hem
volgend vraaggesprek

A

Europees besef
WIJ: De laatste van de zestien al geplaatste Amerikaanse
raketten zullen deze week overgevlogen worden. Waaraan is
dat te danken?
W. Kuijpers: ,,Uiteraard is de
verbazingwekkende bereidwilligheid van de Sovjets onder partijchef Gorbatsjov een faktor van
groot belang De Amerikanen
vroegen immers in ruil het verdwijnen van driemaal meer sovjetwapens en een aantal ingrijpende
kontrolemogelijkheden
Inspektie ter plaatse werd vroeger door de Sovjets steevast afgewezen Nu niet' Meer zelfs,
uiteindelijk waren het de Amerikaanse bedrijven en de militaire
knngen die zich ongemakkelijk
voelden omdat ook Sovjetinspekteurs in het Westen worden toegelaten
Daarnaast is er het belangwekkende feit dat er een ware Europese volksbeweging op gang is
gekomen Het simplistische Koude-Oorlogsdenken van de militair-politieke top werd afgewezen Men had door dat het zwartwit vijandsbeeld in onze ingewikkelde wereld met meer voldoet

Er zijn andere machten, zoals het
militair-industneel kompleks, in
het spel Die hebben belang bij
een nieuwe bewapeningsronde
Bovendien was het gevoel heel
levenig dat dit alles gebeurde ten
koste van de Europeanen Een
zeker Europees Wij-besef is
dankzij de rakettenaffaire gegroeid "
WIJ: Zijn er nieuwe perspektieven voor de vrede?
W. Kuijpers: „Onze hoop is
gestoeld op enkele belangrijke
nieuwe feiten Er zijn nu wederzijds hele horden inspekteurs,
met alleen rond de rakettenafbraak maar ook ter gelegenheid
van de grote legeroefeningen die
Oost en West regelmatig organiseren Dat zijn maatregelen die
het wederzijdse vertrouwen een
stapje vooruithelpen
Verrassingsaanvallen worden daardoor
praktisch onmogelijk Maar er
blijft een onverminderde atomaire vernietigingskracht bestaan
Het rakettenkompromis is slechts
een richtingaanwijzer naar echt
ingrijpende ontwapeningsakkoorden Het werk is dus nog lang met
af

Chemische wapens
weg!
WIJ: Het kostte ook allemaal
veel geld?
W. Kuijpers: ,,Heel veel geld'
In het Westen zou enige verlichting op het militaire budget de
overheid in staat stellen de begrotingstekorten aan te zuiveren
In het Oosten is de sociaal-eko-

ADVERTENTIE

JE KAN 2 KEER
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WINNEN.
DA'S GENIAAL,

nomische toestand gewoon verschrikkelijk Zelfs levensmiddelen zijn daar schaars Als Gorbatsjov zijn mensen brood met boter
wil geven zal hij wat minder
tannks moeten bouwen Gelukkig
IS men in het Kremlin verstandig
genoeg om dat in te zien "
WIJ: De rakettenaffaire is
dus slechts een kort tussenspel?
W. Kuijpers: ,,Ja, want nu
komt het er op aan om verder te
blijven drukken in de goede richting We hebben hier in België —
en in de Europese Gemeenschap
— nog altijd behoefte aan een
degelijke wetgeving op de wapenhandel en aan kontrolemogelijkheden om misbruiken op te
sporen Bovendien moet er nog
atijd een ontwapeningsakkoord
getekend worden dat alle scheikundige strijdmiddelen definitief
de wereld uit helpt Ons leger
moet wapens aanvaarden waaraan het geen behoefte heeft
Maar wel zijn er industriebazen
die de strijdkrachten gebruiken
om gemakkelijk grof geld te verdienen Een efficiënte verdediging IS duidelijk met hun eerste
bekommernis "
WIJ: Welke rol kan Europa
spelen?
W. Kuijpers: ,,Europa is nu
eenmaal het voornaamste en gevaarlijkste strijdtoneel Wat hier
aan wapens, vernietigingskracht
en troepen staat opgesteld tart
alle verbeelding De Europese
Gemeenschap is nu gelukkig al
meer geworden dan een instrument van het Westen in de Koude
Oorlog Ook het Oosten heeft dat
ingezien Er zijn nu drukke kontakten met praktisch alle staten
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van het andere Europa Op termijn kunnen deze gesprekken leiden tot verdere integratie wat de
oorlogskansen verder zal verminderen Per slot van rekening hebben we elkaar om ekonomische
redenen nodig Bovendien zijn al
de Europese volkeren loten van
de ene grote kuituur van het oude
Avondland "

EP-kontrole
WIJ: Dreigt de Europese Gemeenschap dag geen nieuwe
supermacht te worden met bijvoorbeeld Europese raketten in
Florennes?
W. Kuijpers: ,,Dat moeten we
ten allen prijze voorkomen De
volkeren van Europa willen geen
oorlog en militaristen zijn in vergelijking met vroeger schaarse
wezens Eigenlijk zouden we er
een paar moeten overhouden om
ze in het museum te zetten Maar
de wapenwedloop kan ook draaiend gehouden worden louter
door een gebrek aan demokratische kontrole Op dat terrein
moet het Europees Parlement nu
al stappen zetten, al hebben we
daar nog met de volledige bevoegdheid voor

Demokratie mag met ingeperkt
worden door verdragen maar
wordt voortgestuwd door de burgers Ik koester grote hoop dat de
komende jaren op dat terrein veel
ten goede zal veranderen "
WIJ: Blijft U daarbij één van
de drijvende krachten?
W. Kuijpers: ,,Voorlopig zal
het met meer nodig zijn om aktie
te voeren aan de prikkeldraad in
Florennes, maar ik sta altijd
klaar De uitdaging aan alle vredesaktivisten blijft nog altijd even
groot
WIJ hopen in die richting wat
simbolisch te doen doorheen het
Ijzeren Gordijn in Slovenië willen
we de grote ,,eerste" vrede van
1918 — nu 70 jaar geleden —
herdenken Slovenië aan de Adriatische kust vormde toen immers
een bijna even verschrikkelijk
Oostfront als het Vlaamse westfront aan de Noordzee Twee kleine volkeren werden bijna platgewalst door dezelfde onzinnige
oorlogsmachine Genoeg om als
kleinkinderen van deze volkeren
vredevol met mekaar de kersttijd
door te brengen Want ook Potsdam en Yalta zijn ook reed bijna
een halve eeuw in geschiedenisboeken verdwenen "

IN
EURO
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Met Astra straks satelliettelevisie

Programma's als
lis lokaas,
^pwaar
kijkers als koopwaar
Rond februari '89 zal het Vlaamse medialandschap ingrijpende wijzigingen ondergaan. Dan komt
immers de Vlaamse kommerciële zender op de
kabel. Reklamespots worden vanaf dan ook in het
Vlaams op Vlaanderen losgelaten. De Vlaamse Televisiemaatschappij (VTM) gelooft niet dat ze de strijd
om de kijkers, nodig om adverteerders aan te trekken, onmiddellijk en afgetekend zal winnen van de
BRT, maar rekent er toch op om zich (voorlopig)
dankzij enkele mooie doelpunten te handhaven.
Kampioen spelen, zo voorspelt men bij VTM, is voor
later.
LS zowel BRT als VTM "later" nog maar in eerste
klasse zullen mogen aantreden! Er zijn immers kapers op
de (advertentie)kust. Februari is
niet alleen de maand waarin VTM
zijn feestelijke intrede doet op de
Vlaamse kabel, maar tegen de
sprokkelmaand zullen we ook
nieuwe satelliet-kanalen kunnen
ontvangen, via de Astra-satelliet
die verleden weekend gelanceerd werd.

A

Kourou
In de nacht van zaterdag op
zondag wachtte staatssekretaris
Colla (SP) van Wetenschapsbeleid en het kruim van de Belgische ruimtevaartjournalisten die
in zijn kielzog het uitstapje naar
Kourou in Frans-Guyana mochten meemaken, een spannend
avontuur. Na een resem meteorologische en technische storingen
rees eindelijk de Ariane 4-raket,
een 60 meter hoge en 417 ton
zware mastodont het uitspansel
in.
Aan boord had het staaltje
ESA-technologie twee satellieten, de Britse militaire satelliet
Skynet 4B en de Luxemburgse
televisiesatelliet Astra 1A. Wat
Skynet betreft, kunnen we kort
zijn: officieel moet de satelliet de
Britse strijdkrachten te land, te
lucht en ter zee (en onderzee)
toelaten op de best mogelijke

De Luxemburgse maatschappij Société Européenne de Satellites (BES) gaf de opdracht om
Astra in de ruimte te hangen.
"Hangen" is eigenlijk een verkeerd woord, de satelliet vliegt
met een snelheid die identiek is
aan de omwentelingssnelheid
van de aarde en lijkt daarmee
voor de wereldse waarnemer stil
te "hangen".

Rupert Murdoch
De vertrekkende Ariana 4-raket heeft In zijn neus heel wat meer zitten
dan 2 satellieten, nl. een wijziging van het televisielandschap.
Rupert maar liefst 10 miljard
frank veil zou hebben om ons,
Europeanen, van televisievoer te
voorzien. Als hij dom is, was Murdoch waarschijnlijk niet zo rijk
geworden. Hij moet er dus op één
of andere manier van overtuigd
zijn dat hij zijn tien miljard er wel
uit zal halen. Hoe wil hij dat dat
wel doen?
Rupert Murdoch is van plan om
met een aantal gespecialiseerde

Deze week
in Knack Magazine
Verhofstadt vrijuit
Op één dag na een jaar geleden werden er
parlementsverkiezingen gehouden. Die leverden winst op voor
de PVV, maar niet voor de koalitie die toen regeerde.
Boegbeeld Guy Verhofstadt bekijkt de Wetstraat nu vanuit de
oppositie. Een gesprek, deze week in Knack.
Voor het vertrek

De droom van Gandhi

Freddy Willockx wordt straks burgemeester van Sint-Niklaas. Maar voor
zijn vertrek wil de PTT-minister nog
de grote lijnen vastleggen van het
RTT- en PTT-beleid van de volgende
jaren. Een gesprek, deze week in
Knack.

Mahatma Gandhi droomde van gelijkheid en Pandit Nehru van rechtvaardigheid, maar India is geen van
beide. Hoewel. Geen enkel verhaal
over dat land is ook helemaal waar.
Een reportage, deze week in Knack.
Stalin en Sjostakovitsj

Een schilderij van de 15de-eeuwse
Vlaming Dieric Bouts in het Amerikaanse Getty Museum zorgt voor
commotie in kunstkringen. Is het echt
of vals ? De hele diskussie, deze week
in Knack.

Een ander probleem waar de
satellietzenders mee gekonfronteerd worden, is de taal. Momenteel IS het vooral Engels dat de
klok slaat in satellietland. Daar
kunnen natuurlijk snel andere talen (Frans? Duits?) bijkomen. En
de techniek zal het binnen afzienbare tijd wel toelaten om het televisiesignaal te vergezellen van
gescheiden geluidssignalen. Er
kan ook gebruik gemaakt worden
van radiobanden via satellieten
en er is tenslotte meertalige ondertiteling via teletekst mogelijk.

BRT en VTM

ADVERTENTIE

Dieric Bouts

Teletekst

Eens deze hinderpalen uit de
weg geruimd zijn, staat nog weinig de algemene verspreiding
van satelliettelevisie nog in de
weg. Meteen breken de satellieten ook door de nationale souvereiniteit van de staten. Omroepsatellieten moeten namelijk rekening houden met autoriteit noch
kontrole. Het "prior consent"principe, waarbij de ontvangende
samenleving het recht heeft om
vooraf te beslissen of het een
boodschap wil ontvangen, wordt
zo met de voeten getreden. Informatie wordt gelijkgesteld met een
goed. En het vrije verkeer van
goederen gaat voor alles. Men
kan toch bezwaarlijk de verkoop
van paraboolantennes verbieden? Minister Willockx (SP) van
PTT heeft trouwens reeds de
voorwaarden vastgelegd waar de
paraboolantennes aan moeten
beantwoorden: ze moeten voldoen aan de technische normen
die door de RTT vastgelegd zijn
en de koper moet jaarlijks 1.200
frank betalen aan de regie.

Wijze kontakt te houden met elkaar. De Skynet 4B is de eerste
van een reeks van vijf militaire
satellieten. Na Frankrijk werd
Groot-Brittannië aldus de tweede
Europese staat die over een militaire
telekommunikatiesatelliet
beschikt.

De Astra heeft de mogelijkheid
om maar liefst 16 televisiekanalen op de Europese televisiekonsument los te laten. Vijf van die
16 kanalen zijn al afgehuurd door
mediamagnaat Rupert Murdoch.
Hoeveel bankjes van 5.000 je
moet neertellen om zo'n kanaal
te huren is niet met zekerheid
geweten. Volgens De Standaard
verhuurt SES je voor 200 miljoen
per jaar een kanaal, maar dit
moet je, volgens De Morgen,
voor minimum tien jaar na elkaar
doen. Wanneer we eventjes een
sommetje maken, komen we tot
de hallucinante vaststelling dat

niet lang meer op zich laten
wachten, lijkt de algemene verspreiding van paraboolantenne
en dekoder toch niet zo'n vaart te
gaan lopen.

Hoe kon Sjostakovitsj in de schaduw
van Stalin zo'n geweldige muziek blijven schrijven? Tony Palmer zocht een
antwoord en verfilmde het leven van
de controversiële Russische komponist. Een interview, deze week in
Knack.

uitzendingen te starten: Sky
News houdt je onafgebroken op
de hoogte van het nieuws. Eurosport moet vooral de sportliefhebbers verleiden, Disney Channel
richt zich tot de jonge tekenfilmfanaatjes, Sky Movie draait films
aan één stuk door en dan straalt
Astra tenslotte nog het al bestaande Sky Channel door. Murdoch zou bovendien nog een optie hebben op een zesde Astrakanaal.

Filmnet
Maar niet alleen Murdoch wil
Europa met satelliettelevisie
overspoelen.
Ook de Brit
W.H.Smith heeft 2 kanalen gehuurd. Het eerste, Screen Sport,
zou ook al bulken van de sportevenementen, en het tweede,
Life Style, gaat hoofdzakelijk de
(huis)vrouwen voor de buis proberen te kluisteren.
Verder zijn er twee kanalen
voorzien voor Scansat, een programma dat vooral Noord-Europa
als doelgroep heeft. En ook Filmnet duikt op tussen de Astrahuurders, via het Zweedse Esselte
Denk nu met dat je vanaf '89
ondergedompeld zult worden m
een zee van satellietkanalen'
Ons kransje huurders moet nog
met een paar probleempjes afrekenen. Geen van de 16 zenders
van Astra zal immers via de kabel
de huiskamer enteren. Daarvoor
heb je een schotelantenne en
een dekoder nodig Wie zo'n paraboolantenne met een doormeter van 60 centimeter bezit, kan
straks zelf de sigalen van Astra
kapteren en via zijn dekoder 16
ekstra kanalen op zijn televisiescherm bekijken.
Deze spulletjes zijn met zo
duur, de prijs van een videorekorder wordt genoemd. Maar hoewel
de eerste advertenties misschien

Welke invloed deze ontwikkeling zal hebben op het huidig
Europees en Vlaams televisiebestel, moeten we voorlopig nog
afwachten. Er vallen nochtans
enkele belangrijke gevolgen te
verwachten. Zo maakt satelliettetevisie een pan-Europese advertentiemarkt mogelijk. Een langgekoesterde droom voor de multinationale adverteerders wordt
werkelijkheid.
De aantrekkingskracht van
zo'n enorme advertentiemarkt op
de grote reklamebudgetten, zo
merkte Johan Op de Beeck
reeds in '85 op in Omroepen in
de Woestijn (Kritak), ,.zou niet
alleen reklamebudgetten wegzuigen uit de verschillende landen,
maar zou het satellietstation ook
de middelen geven om de markt
van de populaire televisieprogramma's te monopoliseren. Een
volstrekt logisch geheel: de satelliet verkoopt de adverteerders
een internationaal publiek, dat
publiek moet worden aangetrokken met de populairste programma's en die programma's moet
het satellietstation dus in eksklusiviteit kunnen aanbieden."
En waar ligt dan nog de toekomst van VTM, dat zich alleen
op 6 miljoen Vlamingen en wat
Nederlandse "spill-over" kan
richten? Waar ligt dan de toekomst van de BRT, die op de
programmamarkt
veroordeeld
wordt om bakzeil te halen tegen
het grote geld? Misschien was,
zoals Op de Beeck zich afvroeg,
de oprichting van een Vlaamse
kommerciële zender een vergissing. Misschien hadden we, tegen de achtergrond van het veranderend medialandschap, de
kans om reklamebudgetten aan
te trekken via de hoge kijkdichtheid van de BRT, met beide handen moeten grijpen. Zoals de zaken er nu voorstaan, kunnen BRT
en VTM zich over een aantal jaar
misschien tot betaaltelevisie
wenden?
(pdj)
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Over de noodzaak van een alternatieve toekomst

•9
Vooruitgang zonder groeit
,,Wat staat ons te wachten, als verdere ekonomische groei niet meer mogelijk is, als de grenzen
worden bereikt, die de natuur stelt aan de stelselmatige uitbuiting, waaraan onze industriële samenleving haar blootstelt ?
Deze vraag, die toch de grote, over onze toekomst
beslissende vraag is, speelt in het politieke spel en in
de openbare diskussie geen rol van betekenis.
Terwijl de laatste jaren bij velen de zorg gegroeid
is, of wij niet bezig zijn onze toekomst te vernietigen,
wordt de schijn gewekt dat het herstel van de
bedrijvigheid ons belangrijkste probleem is."...
begint prof. dr. Harry
Hoefnagels zijn fantastische boek: „Vooruitgang
zonder groei?" Over de noodzaak van een alternatieve toekomst.

Z

o

Nulgroei
Prof. Hoefnagels doceerde Sociologie aan de universiteit te Leiden. Hij was ook de gasspreker
op het kollokwium, ingericht door
het Studiecentrum Lodewijk Dosfel, waarvan een vrij uitgebreid
verslag verscheen in WIJ van 8
december l.l.
,,Wie denkt er vandaag de dag,
nu alle inspanningen erop gericht
zijn om onze ekonomie weer op
gang te krijgen, nog aan de grenzen van de groei?"
De zorg over de lange-termijnvoorwaarden van het menselijk
leven op deze aarde is verdrongen door meer praktische konkrete problemen.
De hardnekkige werkloosheid
eist nu de volle aandacht op. Het
begrip nulgroei, die niet zolang
geleden nog voorwerp van ernstige diskussies was, wordt tegenwoordig door politici en ekonomen als belachelijk van de tafel
geveegd. Wij moeten echter tot
een inzicht komen dat thans totaal vreemd is aan onze beschaving. De mens moet weten dat er
grenzen zijn bij het omgaan met
de natuur, grenzen die niet onge-

/l
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Hervormingsprogramma?
De schaarser wordende grondstoffen dwingen tot alternatieve
energiebronnen. Daar Is nu wel iedereen van overtuigd!

Lukt het onze generatie, een
nieuwe beschaving te ontwikkelen, die de toekomst van de
mensheid verzekert, dan zullen
daarmee later in de geschiedenisboeken bepaalde namen worden verbonden: die van politici,
die bepaalde beslissende hervormingen tot stand brachten en die
van de denkers, die de ideeën
daarvoor ontwikkelden.
Toch zijn het niet zij, aan wie
het te danken zal zijn, als de
geschiedenis een nieuwe loop
neemt; dat zijn veeleer de gewone burgers, die zich in toenemend aantal engageren voor de

zaak van de toekomst der mensheid en die doorzetten, ook als op
korte termijn niet op spektakulaire suksessen valt te rekenen".
Dit boek, dat boeit van de eerste tot de laatste bladzijde, moet
door iedereen gelezen worden.
Men mag daar gerust met een
grote dosis kritische zin aan beginnen; de indrukken zullen er
des te hechter om zijn.
Te bekomen mits storten van
180 fr. (franco thuis) op rekening
230-037118-90 van Covobit, Rozendaal 78 te Geel.
Rik Dedapper

Natuur 2000 in kongres:

Debat over
milieu en ontwilciceling
De Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en
Milieubehoud, Natuur 2000, organiseert op woensdag 28 december een milieudebat over de draagwijdte van de in het ,,Brundtland-rapport" aangeraakte problemen. Gezien het belang van deze
problematiek wil Natuur 2000 tema's zoals ontbossing, verwoestijning, de energiekrisis enzomeer verduidelijken.
Bovendien mag de diskussie omtrent dit belangrijke rapport niet langer beperkt zou blijven tot beleidsmakers en politici, aldus de jeugdbond...

OEN de Klub van Rome in
het begin van de zeventiger jaren met zijn rapport
(Grenzen aan de Groei) naar buiten trad bleef de diskussie hierover beperkt tot een selekte kring
van deskundigen. Vijf jaar geleden riepen de Verenigde Naties
een World Commision on Environment and Development in het
leven die de opdracht kreeg om
de kritische problemen m.b.t. milieu en ontwikkeling op onze planeet te bestuderen en om realistische oplossingen voor te stellen
voor die problemen. Het rapport
van de kommissie verscheen in
1987 onder de titel Onze gezamelijke toekomst (Our Common Future).

T

Bruntdtland
De kommissie, die de geschiedenis in ging onder de naam van
haar voorzitster, de Noorse premier Gro Harlem Brundtland,
konstateert een wereldwijde, levensgevaarlijke aantasting van
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Wat kan men in de gangbare landbouw zoals doen om een goede struktuur te bekomen, waarbij dan weer
heel wat minder milieu-verontreinigende fosformeststoffen moeten gebruikt worden?
Onze lezers en lezeressen weten
dat wij hier en elders reeds heel wat
lansen gebroken hebben voor de teelt
van alternatieve kuilvoedergewassen, dus andere dan mals.
Het gaat hier om mensels op basis
van veldbonen, haver, gerst, velderwten, zonnebloem en zeer vroege
mais.
Dit vervangmiddel voor mais is zó
sterk onkruidonderdrukkend dat eenmalig machinaal hakken volstaat om
het gewas onkruidvrij te houden.
Het is zelfs thans zo dat vooname
zaadhuizen hierop inspelen en zaden
aanbieden van gelijkaardige mengsels, zowel voor hoofdteelt als voor
nateelten.

straft kunnen overschreden worden. Wij moeten beginnen beseffen dat menselijk leven een bepaald milieu veronderstelt — een
natuur waarin wij moeten leven.
De schaarser wordende niet
renegeerbare grondstoffen nopen ons deze vaststelling uit te
breiden; de mens leeft niet alleen
in de natuur, maar ook van de
natuur; van haar moet hij de
materialen krijgen, die hij nodig
heeft voor de opbouw van zijn
materiële bestaan".

,,Het is zinloos, maar ook onmogelijk een hervormingsprogramma op te stellen, zolang de
noodzaak van een ommekeer,
die zich tot alle gebieden uitstrekt, niet in brede kring wordt
ingezien."
Dit boek wil een bijdrage leveren tot het bewustwordingsproces, dat met het oog op de toekomst nodig is.
wij maken ons terzake geel
illusies; wij zijn van mening dat
pas katastrofale gebeurtenissen
— die hopelijk meer schrik dan
menselijk leed veroorzaken — ertoe zullen voeren, dat het inzicht
in de noodzaak van een fundamentele ommekeer tot een beslissende faktor van ons maatschappelijk leven wordt.

I N de bijdrage van vorige week
•
over fosfaatvervuiling stelden wij
dat op een bodem met eend goede
struktuur en rijk aan hoogwaardig
leven, weinig tot geen fosfor,,geblokkeerd" wordt.

\
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Een voorbeeld van alternatieve
kuilvoedergewassen is niet enkel de
betere kwaliteit van het kuilvoer, maar
ook nog het feit dat reeds in de
maand augustus kan ingekuild worden. Dit laat dan weer een volwaardige nateelt toe, die zowel een groenbemester als een groenvoedergewas
kan zijn.
Zo gezien zal de struktuur van de
bodem hierdoor snel verbeteren, alsmede het humusgehalte en vooral de
kwaliteit van deze humus. Uiteindelijk
kan bespaard worden op sintetische
fosformeststoffen, omdat de fosfor
dan niet meer zal,,geblokkeerd" worden (lees onze bijdrage van vorige
week over fosfaatvervuiling).
| U | A I S is inderdaad een prima kuil" • voedergewas, daar niet van.
Het is zelfs zo dat, vanuit de gangbare landbouw, die deze evolutie trouwens aandachtig volgt, wij de opmerking krijgen dat dit alternatief eiwitrijk
kuilvoer niet zó belangrijk is omdat de
landbouwer over zoveel eiwitten kan
beschikken als hij wenst. Men vergeet echter hieraan toe te voegen dat
een ruim deel van deze eiwitleveranciers moeten ingevoerd worden uit
het buitenland, en niet het minst uit
de Derde-Wereldlanden...
E EN andere, meer terechte opmer™
king, hoewel aansluitend bij
voorgaande, is wel dat dit alternatieve
kuilvoer weliswaar dubbel zoveel eiwitten bevat, maar een lagere energiewaarde heeft dan maiskuilvoer.

het leefmilieu. Alles bij mekaar
brengt het Brundtlandrapport een
hoop kwesties aan de orde waarmee we geregeld gekonfronteerd
worden via de verschillende media, maar die toch ook nog de
nodige toelichting verdienen. Our
Common Future wordt in de Verenigde Naties en andere internationale organisaties besproken
en aan de nationale regeringen
werd gevraagd hun standpunten
hieromtrent bekend te maken.
Verder werd tot nog toe bijna
geen aandacht besteed aan dit
belangrijke rapport. Gezien het
belang van deze problematiek wil
Natuur 2000 nu de inhoud, betekenis en de gevolgen van dit
rapport naar jongeren toe verduidelijken. Het is de bedoeling dat
het begrip ,,sustainable development" (duurzame ontwikkeling)
jongeren aanzet tot denken. Vandaar dat enkele tema's zoals de
ondergang van het zuurstofproducerend tropisch regenwoud,
(lees door biz. 11)

Dit kan eventueel bijgepast worden
door meer grangen en iets meer (zeer
vroegnjpende) mais bij het alternatieve kuilvoermengsel toe te voegen.
Verder kan men er in de zaadteeltbedrijven door selektie er toe komen
om vlinderbloemige gewassen met
een hogere energiewaarde op punt te
stellen.
Door verdeling kan b.v. de veldboon kan de komende jaren op een
opbrengstverhoging van 2 a 3.000
kgr. droge stof per hektare gerekend
worden (cfr. Jan Lande weer in Ekoland).
Tenslotte nog dit: bij een kostenbaten analyse moet rekening gehouden worden met alle elementen. In dit
geval dus ook met het feit dat de
bodem rijker wordt en van een betere
struktuur; dat er luchtstikstof in de
bodem gefixeerd wordt en dat er kan
bespaard worden op syntetische stikstof— en fosformeststoffen...
Uiteindeli|k zal het voor de land- en
tuinbouwer eveneens voldoeninggevend zijn te beseffen dat hij minder
bodem- en grondwatervervuilend kan
^^'^nRik Dedapper

11

^i
De Arabische wereld is groot

Maar niet
zo groot
In Brussel bestaat er een Arabisch-Belgisch-Luksemburgse Kamer van Koophandel.
ZIJ geeft een tweemaandelijks tijdschrift uit, met
artikelen m het Engels, Frans en Arabisch.
WIJ willen niet op alle slakken zout leggen en dus
ook niet betreuren dat het Nederlands er ontbreekt.
Maar...

„Onze gezamenlijke toekomst" wil jongeren aan hetdneken zetten Het kongres van Natuur 2000 belooft
een leerlijke stap daartoe te worden
(vervolg van biz 10)
de toenemende verwoestijning,
over-urbanisatie, de energiekrisis
enzomeer m een handige brochure werden toegelicht om de situatie te schetsen waarin dit Brundtland-rapport geschreven is

Woestijn
Daarnaast wijdt Natuur 2000
zijn jaarlijks kongres (26-29 december e k ) aan het tema Milieu
en Ontwikkeling Op dit kongres
zullen voordrachten, diavoorstel-

I^NHET
liiONr

Imgen en films alle leden en belangstellenden inwijden in de problemen die door de Brundtlandkommissie werd gebundeld Het
IS in het kader van dit kongres dat
op woensdag 28 december e k
te Gent een milieudebat zal
plaatsvinden Als sprekers nemen aan dit debat o a deel prof
Dumont, vermaard Sahara- en
Sahelkenner, prof Persoone, oprichter van het opleidingscentrum
voor Milieudeskundigen aan de
RUG, prof Van Cottem, momenteel bezig met een projekt voor
woestijnherbeplanting, de heer
Lemahieu, ontwikkelingsdeskundige verbonden aan de stichting
Reyckevelde, en de heer Beyers,
die reeds meermaals de situatie
in het tropisch regenwoud terplaatse ging bestuderen Het debat wordt geleid door de milieujoernalist De Taeye

Kongres
en
debat
— Het debat vindt plaats op
woensdag 28 december om
19.30 uur in de Goeverneurswoning, Prooststraat 1 te Gent.
Leden komen gratis binnen,
voor met-leden bedraagt de toegang 50 fr Voor meer info Natuur 2000, Bervoetstraat 33,
2000 Antwerpen, tel.
03/
231.26.04.

EL hebben wij de wenkbrauwen gefronst bij het
aandachtig
bekijken
van de logo die op de voorpagina
prijkt De tekening die de Arabische landen voorstelt, neemt namelijk een loopje met de werkelijkheid en wel m de overdrijvende zin
Om te beginnen wordt het bestaan van Israel gewoon over het
hoofd gezien
In de Hoorn van Afrika worden
de Somaliers zonder meer bij de
Arabieren gerekend En in het
westen zijn de Saraoei en Mauritanië ook al aangehecht Daartegenover lijkt het een schoonheidsfoutje, heel Soedan als Ara-

W

bisch voor te stellen Daar woedt
immers al jaren een vreselijke
burgeroorlog omdat de zuidelijke
helft van het land, waar geen
Arabieren wonen, zich met wil
neerleggen bij overheersing door
het meer geislamizeerde dan gearabiseerde Noorden
De Arabieren vragen de buitenwereld om begrip voor de strijd
van hun Palestijnse volksgenoten, die identiteit en grondgebied
met aan de Joden te verliezen
Een konsekwente houding tegenover volkeren die zich tegen
arabizermg afzetten zou hun optreden geloofwaardiger maken
(K.J.)

ARAB BELGIUM LUXEMBOURG

CHAMBER OF COMMERCE

ADVERTENTIE

Het begon
allemaal met
een KB-Depositoboekje.
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 auto s
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 miserie Een flinke som op ons
KB boekje (m n eva had ook een oma)
het voordelige cliententarief op de Bouw
grond Vernieuwbouw en Interieurlening
en het beste spaarderstarief 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'

Beter met de bank van hier.
15 DECEMBER 1988
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Dond. 22 dec.

Van dag
tot dag
Zaterdag 17 dec.
D BRT 1 - 15.00
Kulturele hoofdsteden van Europa,
Milaan
D BRT 1 - 16.05
De vrijgezel en de bakvis, film
D BRT 1 - 18.10
Bassie en Adriaan, kinderserie
D BRT 1 - 18.20
Katharine Hepburn tracht de problemen van haar dochter Jane Fonda
Rondomons, jeugdmagazine
te begrijpen in „On Golden Pond". Maandag 19 december op RTBf
D BRT 1 - 19.05
Boel(etje Vlaanderen, toeristisch ma- 1, om 20U.05.
gazine
G BRT 1 - 20.15
D BRT2 - 19.15
Buren, soapserie
Flying doctors, serie
Sinja Mosa, serie
D BRT 1 - 20.35
D Ned. 1 - 21.48
Vader en zonen, dramaserie
n BRT2 - 20.15
Moord per computer, serie
D BRT 1 - 23.10
Argus, praatprogramma
D Ned. 2 - 20.10
Sport op zaterdag
Van Kooten & De Bie's Keek op de D BRT2 - 21.55
D BRT 1 - 23.40
Streekspecialiteiten, streekgastroWeek, satire
Poolshoogte, astronomisch magazine D Ned. 2 - 21.17
nomie
D BRT2 - 14.00
D Ned. 1 - 17.46
Novecento, film
Davis Cup, rechtstreekse tennisre- D Ned. 3 - 20.25
Als Lotte onzichtbaar wordt, serie
portage
Verdacht, jeugdserie
D Ned. 1 - 18.14
Ducktales, Disneyserie
D BRT2 - 20.10
D Ned, 1 - 19,54
Hard Cross, rechtstreeks
The Cosby Show, komische reeks
D BRT 1 - 22.30
D Ned. 1 - 20.20
Belgische
International Gym D BRT 1 - 18.10
A different world, komische reeks
Masters, samenvatting
Jong Tenuto, Jong muzikaal talent
D Ned. 1 - 15.50
D Ned. 1 - 20.51
D BRT 1 - 18.40
De familie Knots, serie
Murder, she wrote; misdaadserie
Willem Teil, jeugdserie
D Ned. 1 - 16.43
D Ned. 2 - 17.50
^ife^*.
D BRT 1 - 19.10
Dit is Disney, tekenfilmmagazine
Popformule, eigentijdse pop3^*HP€
Allemaal beestjes, natuurmagazine
D Ned. 1 - 19.19
D Ned. 2 - 18.50
"' "• •
D BRT 1 - 20.15
Kerstfeest met het Van Gemerens Buren, soapserie
Animal Crackers, komische reeks
Familiekoor
D Ned. 2 - 19.00
D BRT 1 - 20.35
D Ned. 1 - 19.51
Familie Oudenrijn, familieserie
Fanklub, nieuw talent
YentI, film
D Ned. 2 - 20.29
D BRT 1 - 20.40
D Ned. 1 - 22.41
Op hoop van zegen, serie
De Oktopus, serie
St. Elsewhere, ziekenhuisserie
D Ned. 3 - 21.07
D BRT 1 - 21.35
D Ned. 2 - 17.30
Wikken en wegen, konsumentenma- Koncert, Elizabeth Schwarzkopf
Dynasty, serie
gazine
D Ned. 2 - 21.45
D BRT 1 - 22.40
Beauty & the Beast, misdaadserie
Horizon Special, Het glazen oog
D Ned. 2 - 22.35
D BRT2 - 18.50
Thief of hearts, film
Zonen en dochters, soapserie
D BRT 1 - 16.25
D Ned. 2 - 0.20
D BRT2 - 19.15
Foofur, tekenfilmserie
True Grit, film
Sinja Mosa, serie
D BRT 1 - 16.45
D BRT2 - 20.15
Spit McPhee, jeugdserie
Extra Time, sportmagazine
D BRT 1 - 18.10
D BRT2 - 21.45
Merlina, serie
Blikvanger-extra, modemagazine
D BRT 1 - 18.40
D BRT1 - 11.00
Kilimanjaro, nieuws voor tieners
De zevende dag, praatcafé met kon- D Ned, 1 - 19.20
Volmaakte vreemden, komische D BRT 1 - 19.15
frontatie
reeks
Kerstfeest met Dennie, Mieke, Micha
D BRT 1 - 12,45
en Freddy
Sunday Proms, zondagmiddag- D Ned. 1 - 23.10
Een Uur Simenon, TV-film
D BRT 1 - 20,15
koncert
Pak de poen: de show van 1 miljoen,
D Ned. 2 - 18.30
D BRT 1 - 14.30
loterijshow
Foofur, tekenfilmserie
Kwaliteit van de voeding, info
D BRT1 - 21.45
D Ned. 2 - 20.29
D BRT 1 - 17.00
I.Q,, kwis
Love Among Thieves, TV-film
Dr. Kildare, serie
D Ned. 2 - 23.20
D BRT 1 - 23.20
D BRT 1 - 18.20
Nightcourt, komische reeks
Zomerrock, Festival van Vlaanderen
Er was een keer, Jef Burm vertelt
D Ned. 3 - 20.29
te Gent
D BRT 1 - 18.20
Leven... en laten leven, milieupro- Rok & Rol, amusement
BRT 2 - 18.50
gramma
Zonen en dochters, soapserie
D BRT2 - 19.15
D BRT 1 - 20.50
Sinja Mosa, serie
Het Bolleken, Vlaamse TV-film
D BRT2 - 20.15
D BRT 1 - 18.10
D BRT1 - 21.55
Midden in de nacht, film
Cobra, een opstand tegen de orde, Prikballon, kleutemiagazine
D BRT2 - 22.25
over de kunstbeweging Cobra
D BRT 1 - 18.20
Mobiele mensen — auto, automaD BRT 2-12.00
Carlos en Co, magazine
gazine
Davis Cup, tennis
D BRT 1 - 18.40
D BRT2 - 16.00
D Ned. 1 - 16.25
Moon Jumper, jeugdserie
Hard Cross, rechtstreekse reportage D BRT 1 - 20.15
Lassie, jeugdserie
D BRT2 - 18.30
D Ned, 1 - 18.30
Buren, soapserie
Davis Cup, tennis
Jody en het hertejong, tekenfilmserie
D BRT 1 - 20.35
D BRT 2 - 19.30
D Ned. 1 - 19.55
Fanklub, nieuw talent
De Campbells, familieserie
Belgische Int. Gym Masters, samen- D BRT 1 - 20.40
Wij en de andere dieren, dok. serie D Ned, 2 - 16.30
vatting
Pirn de pinguïn, tekenfilm
D BRT1 - 21,10
D BRT2 - 20.05
lemandsland, toenstisch programma D Ned. 2 - 17.45
Diamonds Awards 1988, reportage
Call to glory, avonturenserie
D Ned. 1 - 15.31
n BRT 1 - 21.50
D Ned. 2 - 23.10
Merijntje Gijzens jeugd, familieserie Ommekaar, Begeleid wonen voor
China Beach, dramaserie
n Ned. 1 - 18.01
mentaal gehandikapten
D Ned. 3 - 20,29
Vara's kindermenu, tekenfilms
D BRT2 - 18.50
Julia's geheim, TV-film
D Ned. 1 - 19.07
Zonen en dochters, soapserie

Maandag 19 dec.

Woensd. 21 dec.

Zondag 18 dec.

Dinsdag 20 dec.
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D BRT 1 - 18.10
Kung Fu, jeugdserie
D BRT 1 - 19.00
Kerstmis in Brugge, kerstliederen
D BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, spelprogramma
D BRT 1 - 21.00
Panorama, aktualiteltenmagazine
D BRT 1 - 21.50
Medisch Centrum West, ziekenhuisserie
D BRT 1 - 23.00
Trommels uit Azië, dok, serie
D BRT2 - 18,50
Zonen en dochters, soapserie
D BRT2 - 19.15
Sinja Mosa, serie
D BRT2 - 20.15
Pervola, film
D BRT2 - 21.55
Pianosonate, door Daniel Barenboim
D Ned. 1 - 16.24
Zeg 'ns aaa, komische reeks
D Ned. 1 - 18.02
Vara's kindermenu, tekenfilms
D Ned. 1 - 19.21
De baas in huis?, komische reeks
D Ned. 1 - 20.20
Zeg 'ns aaa, komische reeks
D Ned. 1 - 21.34
Cagney & Lacey, politieserie
D Ned. 2 - 16.35
Die Schwarzwaldklinik, serie
D Ned. 2 - 17.20
The Nature of Things, natuurserie
D Ned. 2 - 17.45
Airwolf, avonturenserie
D Ned. 2 - 18.30
The Real Ghostbusters, tekenfilmserie

Een film
per dag
Zaterdag 17 dec.
Thief of Hearts
Amerik. film van Douglas Day Stewart uit 1984 met Steven Bauer e.a.
Ray en Mickey Davis leiden een schijnbaar gelukkig leven. Maar Mickey voelt
zich door haar man verwaarloosd en
noteert al haar verzuchtingen in een
agenda. Op een nacht wordt er ingebroken en de dief verdwijnt met haar
boekje... (Ned. 2, om 22u.35)

Zondag 18 dec.
Novecento 1
Op het landgoed van de familie Berlinghieri worden in 1900 gelijktijdig
twee jongens geboren. Hun toekomst
zal ongeveer gelijklopen met de grote
historische gebeurtenissen van de
eerste helft van de 20ste eeuw. Film
van Bernardo Bertolucci uit 1976 met
Gérard Depardieu en Burt Lancaster.
(Ned. 2, om 21u.17)

Maandag 19 dec.

D Ned. 2 - 19.24
David, de kabouter, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 20.29
The Dirtwater Dynasty, serie
D Ned. 2 - 23.00
L.A.Law, advokatenserie

On Golden Pond
Amerik. film uit 1982 met o.a. Katherine Hepburg, Jane Fonda en Henry
Fonda. Professor Norman Thayer is
verbitterd omdat hij bang is wegens
zijn ouderdom zijn verstandelijke vermogens te verliezen. Samen met zijn
toegewijde vrouw brengt hij zijn zomers door in een huisje bij de zee. Op
een dag krijgt hij bezoek van zijn dochter... (RBTf 1, om 20u.05)

Vrijdag 23 dec.

Dinsdag 20 dec.

D BRT 1 - 18.10
Prikballon, kleutermagazine
D BRT 1 - 18.25
Wie troost Muu?, teaterproduktie
D BRT 1 - 20.25
Buren, soapserie
D BRT 1 - 20.45
Fanklub, nieuw talent
D BRT 1 - 20.50
Wereldoorlog II: Het verzet, dok.
serie
D BRT 1 - 22.10
Het Europa van het Gulden vlies. De
damesvrede
D BRT 1 - 23.05
Sport Extra
D BRT 1 - 23,20
Verhalen van Hollywood, serie
D BRT2 - 19.02
Zonen en dochters, soapserie
D BRT2 - 19.25
Comedy Capers, Bij de loodgieter
D BRT2 - 20.25
Première, nieuwe films
n BRT2 - 20.55
De Kampioen, film
D BRT2 - 23.05
Filmspot, Filmaktualiteit
D Ned. 1 -19.50
Volmaakte vreemden, komische
reeks
D Ned. 1 - 20.22
Napoleon en Josephine, serie
D Ned. 1 - 23.30
A Christmas Carol, TV-film
n Ned. 2 - 16.05
Alfs kerstfeest, komische reeks
D Ned. 2 - 17.17
T. en T., detektiveserie
D Ned. 2 - 20.29
The two mrs Grenvilles, slotaflevenng
D Ned. 2 - 22.15
Marblehead Manor, sene
D Ned. 2 - 23.10
Derrick, krimi-serie
D Ned. 3 - 20.29
Giustino, opera van Handel

Hold-Up
Fr.-Kanadese film uit 1985 met JeanPaul Belmondo, Guy Marchand en
Jean-Pierre Marielle. Grim heeft zich
als klown vermomd en pleegt een overval op een grote bank in Montreal.
Daarbij heeft hi) 32 mensen gegijzeld...
(TF1,om20u.35)

Woensd. 21 dec.
Middle of the night
De 24-jarige gescheiden Betty werkt
als sekretaresse in het tekstielbedrijf
van de verbitterde Lockman en Jerry,
een eenzame weduwnaar. Een zakelijke ontmoeting tussen Betty en Jerry
groeit uit tot een passionele verhouding,,, Amerik. film uit 1959 met o.a.
Kim Novak, Fredric March en Lee Philips, (TV 2, om 20U.15)

Dond. 22 dec.
Pervola
Ned. film uit 1985 met o.a. Gerard
Tholen, Bram van der Vlugt en Melle
van Essen. Hein en Simon van Oyen
zijn twee broers die fundamenteel van
elkaar verschillen. Op een dag krijgen
zij allebei een telegram van hun vader
die op sterven ligt... (TV 2, om 20u.15)

Vrijdag 23 dec.
The Natural
Amerik. film uit 1984 met Rob. Redford. Roy Hobbs is een uitstekend baseballspeler en komt uit voor de grootste klub van Chicago. Zijn verdere carrière komt ernstig in het gedrang wanneer hij door zijn vriendin Harriet wordt
neergeschoten... (TV 2, om 20u.55)
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De dagen zijn deze
tijd van liet jaar het
kortst, de maand het
I donkerst. Die goede
ouderwetse
Druivelaar-kalender
houdt
dat van minuut tot minuut bij, nu reeds zovele jaren lang.

^ ^ B ^ r S
Vandaag staat de
^ ^ ^ ^ ^ P
zon om 8U.37 op en
^ ^ ^ ^ ^ ^
gaat onder om 16u.37.
^ ^ ^ ^ ^ De
morgenstond
^
^ ^ gloort morgen reeds
^ ^ ^ ^ V één minuut later, over^ ^ ^ ^ morgen nog één minuut, enz... Op donderdag 29 december
is de zon er om 8u.45 en verdwijnt om
16U.45. Eenderde van het etmaal is het
dag, de rest is donker, onbehaaglijk
donker zodat wij ons omgeven met lichtjes, glitter en glans.
Deze dagen zijn een eindeloze nacht
waarin Nyx, de godin van het donker, op
haar tweespan langs het hemelgewelf
scheert en met haar zwarte vleugels de
aarde overschaduwt. Nu reeds eeuwenlang, maar wij zien haar niet meer omdat
wij ons verlaten op nuchtere komputers
in de buik van weersatellieten die rond
de aardbol razen...

De dochter
van Chaos
Op het zwarte gewaad van Nyx dansen
sterren zodat er geen onderscheid te
zien is tussen de hare en deze van het
firmament. Zij krijst als een kraai en
skandeert de lelijkste dingen die in haar
macht liggen: dood, honger, nachtmerries, oorlog, angst...
De godin vreest de dag en daarom
haast ze zich om de stralen van de zon
voor te blijven. De fakkel die zij voert is
navenant, het kreng houdt de vlam naar
beneden!
De helleveeg, want dat is ze, krimpt
ineen bij het eerste hanegekraai. Om er
aan te ontkomen laat ze ze allen slachten, zo wreed is zij.
Deze dagen waart Nyx weer voelbaar
door de ruimte, verwarring zaaiend onder de mensen; ze doet dat met schandalige wreedheid en wellust, haar woede
kent geen maat.
De aarde van Armenië doet zij daveren
en barsten, zij verplettert er duizenden
mensen als ongedierte, schudt hele steden door mekaar, duwt ze plat met haar
ongebreidelde macht, vreet ze weg met
een niet te verzadigen eetlust, herleidt
de mens tot een hoop mizerie...
Lang geleden, toen Nyx nog echt gevreesd werd, offerde men haar gigantische vuren, zo hoopte men het scharminkel te verdrijven. Met fakkels liepen
jongelui door de weiden en boomgaarden in de hoop dat zij hen zou zien. Het
vuur bracht het licht terug in de korte
dagen van december.
De korte dagen hebben steeds veel te
maken gehad met geven en nemen. Het
begint al op 11 november met Sint Maarten die een stuk van zijn frak schonk,
wat later Sinter Klaas en dan kerst en
nieuwjaar, de geschenkendagen bij uitstek. Deze donkerste maanden hebben
ook de gulste namen: de wijnmaand, de
slachtmaand en de specmaent, zoals
men december wel eens noemde.
Nyx is uit op vernietiging. Was zij niet
de dochter van Chaos, de god van het
Niets"? Daarom steken wij de lichten aan
om het op haar te winnen. En inderdaad
zij verliest het, met Kerstdag wordt het
licht herboren. Eerst was dit een heidens
gebruik zoals wij nu laagdunkend zeggen maar later werd de betekenis veredeld in de persoon van het goddelijk
Kindje.
Het licht dat is weer vruchtbaarheid.
Daarom kwamen de vruchten van de
aarde op tafel. Bescheiden natuurlijk,
wat noten, een handvol gedroogde
vruchten, gekruide koek, een zelfgebrouwde wijn...
Die landelijke soberheid heeft plaats
gemaakt voor ingevoerde Christmas
plumpudding, dure champagne en in
Kanada gekweekte zalm...
Hopelijk trotseren wij daarmee de
woede van Nyx en haar vader...
•
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De Coremanskring is de uitgesproken Vlaamsnationale kulturele vereniging van het arrondissement Antwerpen en werkt onder voorzitterschap van
kamerlid Hugo Coveliers. De altijd zeer aktieve
Coremanskring bestaat nu 10 jaar.
ET bestuur van de vereniging heeft nu een heel
bijzonder programma uitgewerkt om een zeer ruim publiek te belrekken bij haar kulturele en politieke aktiviteiten Daar
wordt later nog wel meer over
verteld.
Zeggen we nu toch al dat de
Kring een reeds belangrijke faam
verworven heeft door de organisatie van onder andere debatgesprekken, toneel- en kleinkunstvoorstellingen,
letterkundige
wedstrijden en door promotie van
plaat-uitgaven van grote Vlaamse
komponisten.
De Coremanskring opent zijn
feestjaar op 12 januari '89 in de
Arenbergschouwburg
met
de
Antwerpse première van de
gloednieuwe produktie ,,Hackad a j a " van onze internationaal bekende groep De Nieuwe Snaar

Dankzij haar faam moeten wij de
groep dus met meer voorstellen
Wel de nieuwe produktie
,,Hackadaja" draagt als ondertitel (in het Engels weliswaar) ,,Een
onvoorzienbare
toekomst"
De
ingrediënten van de show kunnen vervat worden m de volgende
aangegeven alliteraties
Belgische Belhamels,
Eenvoudige
Eerlijkheid, Geestige Gadgets,
Onwaarschijnlijk Onzin, Wondere
Waanzin, Formidabele Fratsen,
Natuurgetrouwe Nabootsingen,
Penibele Pauzes, Quadrofonische Quotiënten

De grote klassieker is natuurlijk
de Britse plumpudding die na het
kerstmaal vlammend wordt opgediend In het recept vinden onder
meer oranjesnippers, rozijnen, in
rum gedrenkte sukade, koekkruiden, gember, gesnipperde amandelen, kruidnagel, enz
Doorgaans wordt met de bereiding
ruim een week op voorhand begonnen en traditioneel werkt heel
het gezin eraan mee
Plumcake
IS de enigszins eenvoudigere, gebakken versie
Kerstbrood of
Weinachtsstolle
IS van Duitse oorsprong en is in
feite een rozijnenbrood van gistdeeg met eieren, boter en suiker,
verder ook sukade en amandelen De Kerstkrans is van bladerdeeg en doet aan de Banketletter
denken, waarbij de amandelspijs
verrijkt wordt met stroopvnje
zwarte kersen Het Kerstgebakje
wordt bereid met moskovisch beslag De Kerstpolonaise
wordt
dan weer gebakken met eiwitschuim en gevuld met geslagen

. ZULLeH '^U
Nier V/Ei&eneN {

Kortom, zo wordt beweerd
een avond vol kommerloos en
gezond amusement
Daarvoor
moet dan vlug terecht bij het
sekretariaat van de Coremanskring Jozef Liesstraat 2, 2018
Antwerpen,
telefoon
03/
238 82 08

Je ziet en hoort het al in de straten: Kerstmis komt
nabij. De chefs en hun,,batterijen" staan op scherp,
de f eestmenu's zijn allang verzonden, nu moet de
jaaromzet afgerond worden. Daar hebben wij geen
probleem mee. Behalve dan waar de prijs duidelijk
de kwaliteit overtreft.
N ja, op Kerstavond is, zowel voor gelovige als vrijzinnige, zelfs de grootstad
maar een kale bedoeling Kerstavond IS een thuisfeest Zo zijn er
heel wat huiselijke variaties van
gebak e d ontstaan die met
Kerstmis verband houden We
geven een overzichtje

ALS HoBuTv ze
W/L OveR/^EHE'^

room met vruchtjes en versierd
met een kerstgarnering naar believen Kersttimp is een vrij gewoon krentebroodje, voor de gelegenheid met wigvormige uiteinden
Kerstpudding is de kontinentale minder zware vorm van plumpudding, dus eigenlijk wel beter
geschikt voor een feestmaal WIJ
heeft er het uitvoerige recept van
dat sturen we u graag als u het
ons vraagt Ook deze van de
andere vermelde kerstspecialiteiten

Volgende
week
brengt WIJ
een extra
eindejaarskatern!

Vijfenzeventig jaar geleden werd in Antwerpen dë
eerste Vlaamse Katolieke Scoutsgroep opgericht.
N.a.v. deze verjaardag produceerde de BRT samen
met de VVKSM een gelegenheidsprogramma Zelden Zonder Zondag.
Het is geen dokumentaire geworden, die puur
registreert wat deze beweging met zijn 60.000 leden
in Vlaanderen anno 68 betekent. Men heeft geopteerd voor een soort doku-drama, waarbij aan de
hand van een patrouille de werking van de VVKSM
doorgelicht wordt.

D

E patrouille, zo'n groepje
van 6 lot 8 jongens of
meisjes, is de basiscel
waarrond de padvinding steeds
heeft gewerkt Aan hel hoofd van
zo'n pa (Irouille) slaat een pL
(palrouilleleider) en hpl (hulppatrouilleleider), elk van de pa-leden draagt eigen verantwoordelijkheid in het geheel Met dit
sisteem, dal de stichter Baden
Powell uitdacht, wordt iedereen
bij het spel belrokken Met de
patrouille staat of valt de padvinderij. Dal scouting reeds zo lang
standhoudt is te danken aan hel
palrouille-sisleem
Toch wil Zelden Zonder Zondag — zo zeggen de makers van
het programma — ook de individualiteit van de verschillende paleden belichten zodat de scoutsbeweging en vanuit de groep en
vanuit de leden afzonderlijk benaderd wordt
Pat Donnez, van hel jongerenradioprogramma Imago en van
Kilimanjaro, schreef hel scenario
Sporadisch daagt hij, onder
steeds wisselende vermommingen, ook als kommenlator op
Ook in de montage steken er
ironische knipoogjes,-uit het rijks
scoutsarchief werd materiaal geput dat in vinnige inserts het pro-

gramma met wat humor moet
stofferen
Ook de titel Zelden
Zonder
Zondag tracht de voorbije 75 jaar
met wat relativiteit te benaderen
De periode toen de jeugdbeweging voor velen de enigzaligmakende aktiviteit was is stilaan
weggeëbd Anno 88 zijn er immers heel wat — al dan met
kommerciele — ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd,
waardoor meer vormende initiatieven soms wel eens in de verdrukking komen Het beeld van
de tiener die geen scoutsvergadering overslaat is dan ook voor
een flink stuk verdwenen Toch
ziet VVKSM zijn ledenaantal stilaan weer aangroeien Ondanks
de vele alternatieven blijven duizenden jongeren kiezen voor zelden een zondag zonder jeugdbeweging, m casu VVKSM
Zelden Zonder Zondag werd
tussen juli en oktober 88 in 10
draaidagen opgenomen in diverse lokaties, in de omgeving van
Jenneville
(Sint-Hubert-Libramont), in De Panne, Leuven en
Antwerpen
Uit diverse Antwerpse scoutsgroepen werd een gelegenheidspatrouiile samengesteld De patrouille IS te bekijken op woensdag 28 december op BRT 1 om
18u35
15 DECEMBER 1988
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Oksitaanse kerst, geestige Freek
en onwaarschijnlijke onzin:

Leven op de planken!
— „Kunstatelier Artistiek", Ster 64, 2770 Sint-Niklaas, organiseert
het 4de SALON ARTISTIEK. Er wordt werk tentoongesteld van Albert
Lentacker, Dirk Maris en René Tempels De tentoonstelling is toegankelijk t.e.m. 15 januari (van 17 tot 31 december, alle dagen van 10 tot
12 uur en van 14.30 tot 19 uur. Van 2 tot 15 januari, zaterdag en
zondag van 10 tot 12 uuren van 14.30 tot 19 uur. Andere dagen van 15
tot 19 uur. 25 december en 1 januari gesloten.)
Op vrijdag 16 december om 20.30 uur zal volksvertegenwoordiger
Mevr. Nelly Maes de tentoonstelling officieel openen.
— Op vrijdag 16 december om 20 uur heeft in het Provinciaal
Trefcentrum Baljuwhuis te Galmaarden (Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden) De Poëziehappening 5 UIT HET PAJOTTENLAND plaats.
Wilfrled 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.
— Op zaterdag 17en zondag 18 december, van 11 tot 17 uur gaat in
de Vleeshal van het stadhuis van Middelburg (NL) een POPPENBEURS door. er zijn o.a. antieke poppen en speelgoed te zien,
handgemaakte poppen, replika's van antieke poppen, kant, band,
boeken, kalenders, pruiken enz...uniek zijn de poppen van was.
Voor meer informatie kan U terecht bij ,,de Dolphijn", Herengracht
36 te 4331 PW Middelburg, tel.: 01180-28779.
— ,,Paleis"vzw heeft een gerenommeerd dansgezelschap uitgenodigd. Op 17 december is het ALWIN NIKOLAIS THEATRE uit de
Verenigde Staten te gast in het Paleis voor Schone Kunsten om 20.30
uur.
Reeds 40 jaar neemt Alwin Nikolais (1910) een vooraanstaande
plaats in binnen de wereld van ,.modern dance". Nog steeds is zijn stijl
opvallend modern en ekstravagant. Geraffineerde techniciteit domineert zijn oeuvre en bepaalt mede de hallucinante beelden. Niet voor
niets wordt zijn dans als optisch ballet omschreven.
Inkom: 350 fr. tot 850 fr. Plaatsbepreking P.S.K. 02/512.50.45.

Wie de komende dagen geen zin lieeft om voor
zijn televisietoestel in slaap te vallen heeft keuze
genoeg om eens een avondje op een andere wijze
door te brengen. Er valt op zéér korte tijd heel wat te
beleven op onze Vlaamse podia. Wij deden voor U
een greep uit het grote aanbod en zetten een aantal
aktiviteiten op een rijtje.
ET ,,Toogenblik", dat dit
seizoen al met een aantal
merkwaardige koncerten
uitpakte, schiet alweer midden in
de roos. Op vrijdag 16 december,
organiseert ,,Toogenblik" een
Oksitaans kerstkoncert met Roslna De Peira, Martina en Clara.
Rosina is de moeder, Martina en
Clara haar dochters. Met hun
drieën zingen zij a-capella (zonder instrumenten) kerstliederen
uit de 18de en 19de eeuw uit het
misterieuze Oksitanie. Dit repertoire werd reeds vastgelegd op
de elpee ,,Nadal Encara" waarmee zij in 1985 de ,,Grand Prix
International du disque de l'academie Charles Cros" wonnen.
De dynamische uitvoering door
de familie De Peira zorgt ervoor
dat deze oude kerstliederen zelfs
de meest sceptische, ongelovige
mens uit de 20 ste eeuw kan
beroeren.

H

terende show; de Jonghe maakt
andermaal met alles en nog wat
de kachel aan, toch geeft hij hier
en daar een ernstige toets, soms
krijgt het filosoferen zelfs de overhand.
Freek de Jonghe is nog te zien

Kreatie „Hackadja!" voor het
voetlicht in de Ancienne Belgique
te Brussel. De ,,unforseeable future" gaat schuil onder de naam
,,Hackadja!".
Opnieuw
een
avondje kompleksloos amusement. De ingrediënten van de
show zijn vervat in zesentwintig
alternerende alliteraties, waarvan
we er U graag enkele prezenteren: astronomische akkordeon,
eenvoudige eerlijkheid, formidabele fratsen, geestige gadgets,
helse hobo, jachtige jazz, natuurgetrouwe naboostingen, onwaarschijnlijke onzin,penibele pauzes, teatrale tierelantijnen, viriele
viool, wondere waanzin en zotte
zangers.

Dit koncert wordt georganiseerd i.s.m. BRT 1-radio, het gaat
door in de Sint-Elisabeth-kerk te
Haren-Brussel, om 21 uur.

Freek
De Nederlandse kabaretier
Freek de Jonghe staat weer op
de planken met een gloednieuw
programma, getiteld „De goeroe
en de dissident". Voor dit programma liep men eerder al storm
in Nederland. Gisteren en eergisteren kenden de optredens van
Freek in de Antwerpse Kon. Elisabethzaal een enorme bijval.
Het is weer lachen en gieren
geblazen met deze nieuwe spetAlwin Nil<olais Theatre.

HE

— Agnes van Ransbeeck Beeldhouwt in gedichten. Zij stelt in ,,'t
Kapittel" (Priester Daensplem 2 in Aalst) bronzen beelden (naar
gedichten van Koen Stassijns uit ,,Aanmaaktwijgen van een vuur")
voor, onder het tema SKULPTURALE POËZIE.
De tentoonstelling is nog toegankelijk op 17 en 18 december Man 14
tot 19 uur en op afspraak.
— KT.,,De Noordstar" stelt LIEFDE AAN HET STRAND voor, een
toneelstuk van Frans Geusters, met Chnstien De Paepe en André
Willockx. De regie is in handen van Arthur Semay, de dramaturgie van
Willy Van Cauwelaert.
Een stuk over relatietema's, een subtiel woordenspel, een ironische
tragikomedie, die het leven zelf in z'n onderbroek zet. Absurde kolder,
spitsvondige taaihumor, ongegeneerde spotzucht, dit alles overgoten
met een sausje van pure menselijkekeid.
'Wil U een voorstelling organiseren? Iedereen kan het op eigen
risiko. Dit is een produktie voor grote en kleine zalen
Meer inlichtingen ,,Stichting Labyrint" vzw. Pastoor Claeshof 10,
1820 Grimbergen, tel. 02/648.59 21 of 267.17.27.
— Tot 6januan heeft de tweede tentoonstelling van KARAKTER-EN
FANTASIEPOPPEN plaats in het Stedelijk Informatiecentrum, Kapelstraat 133, 2710 Hoboken.
Een tiental deelnemende kunstenaars zorgen ervoor dat U een ruim
zicht krijgt op de verschillende technieken die tot de meest uiteenlopende kreaties leiden. De tentoongestelde ,,poppen" zijn kunstobjekten, geen speelgoed. Ze passen zoals een schilderij of een skulptuur in
de verzameling van de artistiek ingestelde burger.
De tentoonstelling is open tijdens de kantooruren, de inkom is gratis.
— Tot en met 15 januari kan U nog een kijkje gaan nemen op de
tentoonstelling DE FIFTIES IN BELGIË. Heimwee naar de ,,hoelahoep", de ,,vespa" en de ,,ekspo"? Deze tentoonstelling biedt alle
nostalgiekers de mogelijkheid enige uurtjes weg te dromen bij al het
fraais van de vijftiger jaren.
De ekspositie is alle dagen toegankelijk van 10 tot 18 uur, in de
ASLK-galerij, Kreupelstraat 12 te Brussel.
(samenstelling t.s.)
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De Nieuwe Snaar.
nu vrijdag 16 december om 20.15
in de Stadsschouwburg van
Brugge. Plaatsbespreking: dagelijks van 11 tot 12.30 en van 16 tot
19 uur, tel.: 050/33.81.67.

Hackadja
Op 21 december brengt De
Nieuwe Snaar zijn nieuwste

Ook op 23 en 24 december is
,,Hackadja!" in de AB te Brussel
te zien, op 12 en 13 januari in de
Arenbergschouwburg te Antwerpen en op 14 januari in de Stadsschouwburg in Brugge. Over het
verder verloop van de Snaartoernee houden we U op de hoogte.
(t.s.)
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IT zelf maar het puzzel. Zoals
voorgaande zin zag deze rubriek er vorige week wat uit
— en dat gebeurde nog wel eens —
maar de echte filmliefhebbers zullen
het allemaal wel uitgepuzzeld hebben
— hoop ik. Dit gezegd zijnde...
James Ellroy is een van die Amerikaanse auteurs, die een verdomd
goed verhaal in elkaar weet te boksen, net als zijn grote voorbeeld Raymond Chandler — die trouwens 100
jaar geleden werd geboren. Ellroy
schreef Blood on the Moon en James
B. Harris (ook scenario/medeproducent) verfilmde het als Cop, met James Woed (medeproducent) als
hoofdrolspeler Lloyd Hopkins, een
sergeant detektive die wel erg parnoiadenkbeelden heeft over vrouwenmoordenaars. Langs de gewone dagelijkse weg van de harboiled-emzelganger detektive (die verlaten werd
door zijn vrouw onder medeneming
van zijn geliefde dochter, waaraan hij
ergere verhalen dan Roodkapje vertelde, echte verhalen uit zijn dagelijkse praktijk) — lees even terug voor de
haakjes: dit is weinig slapen, ongeschoren rondlopen, af en toe een
mooi vrouwtje pakken, eten uit de
muur, nu en dan even pistolen Paultje
spelen, weet hij een massamoordenaar te ontmaskeren en dit ondanks
de tegenwerking van zijn superieuren. Geregeld zien we een nogal
akelig afgemaakt lijkt aan een plafond
hangen of op een elektrisch vuur
gedeponeerd (kwestie van het warm

U

De mooie Lesley Ann Warren,
soms echt humoristisch.
te houden waarschijnlijk) en de mooie
Lesley Ann Warren is daar blijkbaar
de rechtstreekse oorzaak van. Als
men weet dat James B. Harris de
medeproducent is van de Stanley

Nieuw
in de liios
Kubrick hits The Killing, Paths of
Glory en Lolita, weet men ook dat
deze met aan zijn proefstuk is Goed
gemaakt. Het soms onsamenhangende neem je in koop.

Peter Greenaway maakt Drowning by Numbers en het is een heel
werkstuk. Na zijn nogal ongenietbare
The Belly of an Architect, heeft hij je
nu, samen met een keure van Engelse akteurs, opnieuw bij de lurven.
Deze film is echter enkel geschikt
voor een publiek dat weet dat een
kineast niet enkel voor de grote massa werkt — bezoekers van filmfestivals dus, of het,,betere?" filmcircuit.
De hoofdpersonages zijn drie moordenaressen genaamd Cissie Colpitts
(Joan Plowright — Juliet Stevinson
— Joely Richardson) en hun vriend
Madgett (Bernard Hill), de plaatselijke wetsdokter met zijn zoon smut
(Jason Edwards). Alhoewel het om
enkele moorden gaat en je daardoor
wat alledaagsheid zou kunnen verwachten, heeft Greenaway er een
metaforisch spelletje van sex en dood
van gemaakt, doorweven met de
zwarte humor zo eigen aan de Engelsen en ook het eigen idillische Engelse landschap is een essentieel onderdeel van deze film, die Greenawaysfans opnieuw moet overtuigen van
zijn kunnen en misschien wel enkele
nieuwe fans kan opleveren. De filmtitel slaat op de getallen van één tot
honder die in de film zijn aangebracht
en het is een uitdaging aan de kijker
om ze allemaal te ontdekken. Diegenen die verveeld zijn kunnen afmeten
hoeveel nummers ze nog te gaan
hebben. Dit is m ieder geval nummer
50 van dit jaar van
Willem Sneer
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Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief

Sint-Goedele,
het verhaal van een katedraal
Naar aanleiding van de publil<atie van een driedelige inventaris van liet arctiief van de voormalige
l<apittell<erl< van Sint-Michiel en Sint-Goedele te
Brussel (1047-1797) wordt op het Algemeen Rijksarchief een tentoonstelling georganiseerd over de
kultuurhistorische betekenis van dit monument.
OT 27 januari 1989 krijgen
de bezoekers de gelegenheid om een aantal archiefdokumenten, oude afbeeldingen, plannen en voorwerpen
te bekijken. De meeste hiervan
werden nog nooit eerder aan het
publiek getoond. Hetzelfde geldt
ook voor een aantal foto's en
plannen die werden gemaakt
door het ministerie van Openbare
Werken, de bouwheer van de
huidige
restauratiekampagne
van de Brusselse katedraal.

T

Inventaris
Het Algemeen Rijksarchief en
de Rijksarchieven in de Provinciën is een van de Nationale Wetenschappelijke Instellingen. Om
deze instelling beter bekend te
maken worden er regelmatig tentoonstellingen, wetenschappelijke kollokwia en studiedagen ingericht. De hoofdopdracht van de
Rijksarchieven bestaat in het opsporen van, toezicht houden op
de goede bewaring en inventarizering van archieven zodat deze
door alle geïnteresseerden zouden kunnen geraadpleegd worden.
Door het publiceren van de
,,Inventaris van het oud archief
van de l<apittell<erk van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel"
worden historici, kunsthistorici, filologen, sociologen en andere
geïnteresseerden in staat gesteld
om deze uitgebreide verzameling
dokumenten (153 m.) te konsulteren. Tot 1978 werd immers twee
derden van dit archief bewaard in
de sakristie van de Brusselse
katedraal. Dr. Paul De Ridder
zorgde er in 1978 voor dat deze
rijke kollektie gedeponeerd werd
op het Algemeen Rijksarchief en
maakte ook de inventaris van
deze dokumenten.
In de ekspositie,,Sint-Goedele,
het verhaal van een katedraal"
wordt aandacht besteed aan de
diverse groepen geestelijken die
aan de Brusselse hoofdkerk verbonden waren en aan de rol die
zij hebben gespeeld op religieus
en kultureel gebied. Sint-Goedele
was immers eeuwenlang een
centrum van geestesleven. De
mysticus Jan van Ruusbroec
(1293-1381) was er jarenlang
priester. Reeds in 1362 werd hier
polifone muziek uitgevoerd en in
latere eeuwen droegen de Brusselse sanghmeesters bij tot de
ontwikkeling van een nieuwe muziekstijl. Als hoofdkerk van de
hoofdstad
der
Nederlanden
vormde Sint-Goedele meermaals
het luisterrijke kader voor grote
officiële plechtigheden.

Meesterwerk
van gotiek
De legendarische Brabantse
hertog Jan I (-i- 1294) liet er
jaarlijks zijn zege te Weeringen
(1288) herdenken. Herhaaldelijk
zetelde hier het kapittel van de

Orde van het Gulden Vlies (in
1435, 1501 en 1516).
Verscheidene vorsten vonden
in Sint-Goedele de eeuwige rust:
hertog Jan II van Brabant ( +
1312), uitvaardiger van het Charter van Kortenberg, Antoon van
Boergondië (-i- 1432), zoon van
Filips de Goede; de aartshertogen Albrecht (-^ 1621) en Isabella (H- 1533) en Leopold (+ 1834)
zoon van koning Leopold I.
Vanaf de vijftiende eeuw speelden sommige clerici een rol bij de
verspreiding van het gedachtengoed van Renaissance en Humanisme.
In dit oord van religieus leven,
zowel voor clerici als voor gewone gelovigen, bedelden armen en
kreupelen om een aalmoes en
werden de vondelingen opgevangen.
Ten slotte, maar niet het minst,
is Sint-Goedele een meesterwerk
van Brabantse gotiek waaraan
metselaars en steenhouwers
eeuwenlang gezwoegd hebben.
Het zou tot ca. 1480 duren vooraleer twee forse westertorens het
geheel bekroonden.
In de tentoonstelling op het
Algemeen Rijksarchief wordt ook
uitvoerig aandacht besteed aan
de ernstige aftakeling waarvan
de Brusselse katedraal jarenlang
het slachtoffer was en aan de
huidige restauratiewerken en archeologische opgravingen.

Het gerestaureerde triforium in de katedraal. Het mooie maaswerk onder de glasramen kwam in de plaats
van vroegere naast elkaar geplaatste zielloze rechthoeken. Fraai werk!

— Tot 27 januari 1989 in het Algemeen Rijksarchief (Ruisbroekstraat
8 te 1000 Brussel, tussen Koninklijke BIblioteek en Zavel). Open van
maandag tot vrijdag van 9u. tot

12u. en van 13u. tot 16u.30. Open
op zaterdag van 9u. tot 12u. en van
13u. tot 16u. Gesloten op 24, 25, 26
en 31 december en op 1 en 2 januan. De rijks geïllustreerde katalogus,

250 fr., kan ook besteld worder>
door overschrijving op rek. 0002007805-02 van het Algemeen
Rijksarchief te Brussel. Geleide bezoeken op aanvraag 02/513.76.80.

Brabants én Nederlands

Een geschiedenis van Brussel
Paul De Ridder heeft een boek, eerder een brochure gepubliceerd over „Brussel. Geschiedenis
van een Brabantse stad". Vermits deze publikatie
vrij overvloedig geïllustreerd is blijft er voor de tekst
zelf maar een beperkte ruimte over.
Dit overzicht, meer is het niet, is dan ook, ik zal niet
zeggen oppervlakkig, maar erg beknopt.
E auteur die ongetwijfeld willen weten de weg te effenen
beslagen is m deze mate- door een degelijke boekenopgarie heeft zijn best gedaan ve.
om een vlotfeesbare tekst neer te
pennen.

D

Diets

Als inleiding tot een geschiedenis van Brussel voor de brede
assa beantwoordt deze brochure
aan de doelstelling. Voor wie er
echter iets meer van wil opsteken
is het echter onvoldoende, des te
meer daar voetnoten, verwijzingen en een ietwat ruimere btbliograf»e ontbreken. Het ware toch
wenselijk geweest ten behoeve
van hen dte er wat meer over

Brussel is tamelijk laat ontstaan en het heeft tijd gevergd
vooraleer Brussel er in geslaagd
is Leuven te verdringen als
hoofdstad van het hertogdom
Brabant en later van de Zuidelijke
Nederlanden.
De auteur heeft natuurlijk gelijk
wanneer hij onderstreept dat
Brussel steeds een Brabantse
stad geweest is, ook in taaiop-

zicht, en dat de verfranstng van
Brussel aanvankelijk een zeer
beperkt verschijnsel was aan de
top van de maatschappij, vooral
dan in en rond de hofkringen.
Ongetwijfeld was de verfransingsdruk ook sterker in Vlaanderen (het graafschaf Vlaanderen
wel te verstaan) dat een leen was
van het Franse koninkrijk. Brabant was onafhankelijk van
Frankrijk en behoorde tot het
Duitse Rijk (wat in de praktijk niet
vee! voorstelde, gezien de verdeeldheid en de zwakte van dit
Duitse Rijk). Het is dan ook begrijpelijk dat het Diets m Brabant
eerder dan in Vlaanderen het Latijn verdrongen heeft, o.m. in de
stedelijke administratie, maar
ook hoger op. De hertogen van
Brabant voerden geen verfransingspolitlek. Brussel is dan ook
een belangrijk kultureel centrum
geweest in de Nederlanden, op
velerlei gebied. Het is goed hieraan herinnerd te worden, want
men zou het wel eens vergeten of
onderschatten in het licht van de
latere evolutie.

Aanbevolen
Men moet zich bewust zijn van
de betekenis en de rol van Brussel als Nederlandse stad m het
verleden, waarvan het huidige
kunstpatrimonium nog getuigt,
om de huidige Vlamingen te overtuigen van wat Brussel voor ons
betekent en vertegenwoordigt,
spijts atles.
Om dit bewustzijn in bredere
kring te verspreiden is deze brochure biezonder welkom. Brussel
afschrijven of amputeren zou van
uit een historisch standpunt een
onvergeeflijke fout zijn. Aanbevolen lektuur, opdat men zich in
Vlaanderen zou bezinnen over
het groot verleden van deze Brabantse én Nederlandse stad.
F.v.d.Etst

— Brussel, Geschiedenis van een
Brabantse stad. Paul De Ridder,
üitg. Standaard Boekhandel 349
fr., 64 btz.
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De bevrijdende akt van het schrijven:

Leonard Nolens' Geboortebewijs
Leonard Nolens (Bree, 1947) is met Geboortebewijs aan zijn achtste dichtbundel toe. Met zijn poëzie
neemt hij een aparte plaats in onder de Vlaamse
dichters. Wegens het hermetisch karakter van zijn
werk kreeg hij niet direkt de aandacht die hij verdiende, maar na een aantal bekroningen — o.m. de
Arkprijs van het Vrije Woord (1976) en de driejaarlijkse Hugues C. Pernathprijs (1980) — steeg de interesse voor zijn verzen.
lETTEMIN blijft Nolens
een
moeilijk
dichter
wiens verzen zich niet
prijsgeven bij een eerste lezing.
Het pessimisme dat zijn werk

kenmerkt, is ingegeven door een
overtuiging dat persoonlijke eigenheid van elk mens onmogelijk
wordt door maatschappelijke
leefpatronen.

De rake observatie

In de Leopold paperbacks verschijnen met een
regelmaat verhalen die het leven van jongeren tot
onderwerp hebben. Van de Russische schrijfster
Ljoedmila Sabinina verscheen ,, Verhalen uit Moskou" in vertaling.

Opvoeding
In ,,Lida en de boze wereld",
het langste verhaal, volgen we de
jonge Lida Karjakina die voortijdig van school gaat om haar gescheiden moeder financieel te
kunnen helpen. Tegenover het
onbegrip van de wereld van grote
mensen, de boze wereld, plaatst
de auteur een meisje vol idealisme. Op een ongelukkige wijze
komt Lida op school tussen om
het onrecht, kleine kinderen aangedaan, aan te klagen. Haar eerste job als hulp in de dierentuin
geeft ze op na de ontgoocheling
geen rechtvaardigheid te vinden
onder de dieren. Een kantoorbaan konfronteen haar eveneens
met subtiele korruptiepraktijken.
Uiteindelijk vinden we haar terug,

^

na avondschool te hebben gelopen, als kleuterleidster. ,,Hier
doe je tenminste iets wezenlijl<s.
Je leeft tenminste niet voor
niets... Je moet zo vroeg mogelijl<
beginnen met opvoeden. Anders
moet je ze later weer heropvoeden" (109).

,,Maak me los. En gooi me als
een vlinder in de lucht./ Laat me
daar geboren worden, in het
vriesnachtlicht (10). De scheiding
van de ,,geliefde" (,,het meisje,
de maagd en de moeder" — 43)
werkt verlossend: ,,Zij is nu weer
zij. En Ik ben ik. En wij zijn niets/
Dan koude noodzaak in dit dichtgevroren huis" (37). Toch blijft de
dichter haar in zich meedragen:
,,Zij is de sleutel van het huis
waarin ik schrijf" (38).

Haat en nijd
Het is de taal die de dichter de
kans geeft tot totale evasie en
bevrijding: ,,Je moet waanzinnig
worden om het woord te vangen /
Dat je vogelvrij komt groeten"
(26). Het woord is ,,De schoot, de
mond waaraan ik mij te eten
geef" (45).
Zo schrijft de dichter zich vrij,
ook van alles wat hem vroeger
beklemd en belast heeft: zijn
streek (de Kempen) — ,,lk werd

er verbannen omdat het exil in
mijn bloed zit (55) — , het schoolse leren (cfr. ,,Enkele vakken" —
56) —-, het geloof — ,,Wie door
God vergiftigd is komt nooit meer
goed" (57) — , het politiek-maatschappelijk gebeuren (61,62).
In een verbeten toon (,,Veel
van deze regels is met haat en
nijd ineengetimmerd" — 60) die
de sterke ritmiek onderlijnt, vol
woordspelingen, paradoksen en
variaties en vooral bol van metaforen, klinkt de roep om bevrijding en hergeboorte. Vier cycli
die in breedvoerige en meeslepende stijl de geduldige lezer met
een beklemmend gevoel achterlaten.
lp-

— Geboortebewijs. Gedichten.
Leonard Nolens. Uitg. Querido,
Amsterdam. 1988. 64 bIz., 498 fr.

Feestverhalen van Bomans

Een knaller!

,,Het lied van de blauwe
avond" is een sfeervol liefdesverhaal en in ,,Het eindrapport" probeert de ik-figuur Andrej Gorgajev zijn minder goede schoolprestaties te kompenseren met een
kreatieve inzet voor het klasfeest : ,,Meer mens zijn en ruimer
kunnen ademen" (125).

Gelukspaddestoel
Het inleidend verhaal van de
bundel, ,,Een heel klein rolletje"
schetst de vastgelopen familietoestanden waarin de jonge Viktor zich moet bewegen. Laverend
tussen de vooroordelen omtrent
een oom die sinds lang het zwart
schaap van de familie is en de
plots opduikende oom die helemaal geen nietsnut blijkt te zijn,
probeert Viktor de menselijke
verhoudingen recht te laten wedervaren. Precies bij die oom
vindt hij een uitweg uit het slop
van zijn onderbroken studies: ,Jk
ga leven, ik ga mijn bestemming
zoeken. Zoals je paddestoelen
zoekt. Onvermoeibaar zoeken
naar de gelukspaddestoel" (45).
,,Verhalen uit Moskou" is een
opbouwende bundel waar geloof
m het leven met op een zoeterige
manier wordt aangepraat maar
groeit vanuit de vaak harde realiteit van het leven. In het moeilijk
veld tussen kinderliteratuur en de
,,grote" letteren kunnen jongeren
hier iets rapen dat hen zal boeien. Ze zullen zich herkennen in
types die in Moskou of bij ons
blijkbaar niet erg van elkaar verschillen.
lp.
— Verhalen uit Moskou. Ljoedmila
Sabinina. Uitg. Leopold, Amsterdam. 1988. 153 biz., 490 fr.
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Zelfs de taal, waarmee de dichter zich daaruit wil verlossen en
zichzelf bevestigen, is beladen
en bezoedeld door traditie en
denkstromingen. De taal die Nolens hanteert is het vrije woord
dat, ontdaan van alle ballast, de
dichter volledig niet kan uitschrijven. Doordringen tot de kern van
mens en individu, in een haast
bedwelmende verhouding met
het woord, is het niet aflatend
tema van zijn bundels. Inhoudelijke verschuivingen in zijn werk zal
men minder aantreffen dan vormelijke evolutie: zijn jongste bundels vertonen breed uitgewerkte
verzen die, rijmloos maar sterk
ritmisch, in een (soms retorische)
metaforiek uitdeinen.
In zijn jongste bundel trekt Nolens deze lijnen door. Geboortebewijs IS een schreeuw om bevrijding van alles wat hem bond en
bindt. Hij is ,,Een oude man die
zijn geboortepenning slaat" (9)
en opnieuw wil geboren worden:

Jeugdliteratuur
uit IViosicou

ET de breedvoerigheid
van verhalen uit de Russische traditie heeft Sabinina niets gemeen. Haar kortverhalen munten uit door een
andere kwaliteit van de Russen:
de rake observatie. In een viertal
verhalen schetst ze het leven van
jonge Moskovieten thuis en op
school.

Verhouding

Zopas verscheen bij uitgeverij Amber (Amsterdam) een bundel festverhalen van Godfried
Bomans. ,,De laatste knal en andere feestverhalen" is een verzameling van deels eerder
verschenen stukjes die, altijd opnieuw de moeite van herlezen waard blijven.
IOMANS, één van Nederlands populairste,
en
bestverkochte
schrijvers ligt dus nog altijd
goed in de markt. De stukjes,
opgenomen in dit boek verschenen voor een deel reeds
eerder in bundels, uitgegeven
door de uitgeverij Elsevier.
Enkele verhalen zijn alleen in
kranten of andere periodieken
verschenen.
Athoewe) Bomans reeds
lang tot de klassieken van de
Nederlandse letteren behoort,
zijn z'n virtuele stukjes van
alle tijden.

Godfried Bomans heeft zijn
grote bekendheid vooral te
danken aan zijn scherpe en
humoristische
observaties
van de kleine en groet gebeurtenissen tn het leven van ieder
mens. Zo schreef Bomans
met grote gevatheid en een
fijn oog voor menselijke tekortkomingen over een voor
iedereen terugkerend ritueel;
het feest.

Heiligschennis
,,Het kerstfeest werd bij ons
thuis heel sober, maar ook

heel innig gevierd. Van kadootjes was eigenlijk geen
sprake. Er hing tussen de andere versieringen wet eens
een miniem kransje van suiker
of chokolade aan de kerstboom, maar dit eraf halen en
dan op té eten was een daad
die als heiügschennend beschouwd werd."
tn deze bundei, De laatste
knal en andere feestverhalen,
zijn Bomans' mooiste verhalen over Sinterklaas, kerstfeest, oudejaarsfeest en ander hoogtijdagen bijeengebracht.
De laatste knal en andere
feestverhalen, een aanradertje, zeker m het licht van de
komende feestdagen.
- De taaiste knal en andere
feestverhalen. Godfried Bomans. Uitg. Amber, Amsterdam-1988. 160 blz., 340 fr.
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De legendarische leiders van de socialistische strijd

Zij droegen de rode vlag
,,Waar is de tijd" is de titel van een suksesvolle
reel<s, uitgegeven door de Standaard Uitgeverij,
waarin aspel<ten van de meest uiteenlopende aard
uit de recente geschiedenis van ons land worden
opgeroepen.
In het vierde boek van deze reeks,,,Zij droegen de
rode vlag" heeft Nic Bal, gewezen direkteur-generaal van de BRT, het over ,,De legendarische leiders
van de socialistische strijd".

D

E reeks Waar is de tijd wil
echter meer brengen dan
louter retro. De paperbacks beogen zowel originele informatie als het opfrissen van de
herinnering, zowel inzicht als
amusement. „Waar is de t i j d "
brengt als het ware ,,de romans
van onze j e u g d " , met een grote
dokumentaire en sociale waard e . " aldus de Standaard Uitgeverij. Vanuit die optiek, op de achtergrond van de sociale en politieke geschiedenis van ons land,
schetst Nic Bal het portret van
een aantal vlaggedragers van de
arbeidersbeweging in onze gewesten.

seele, de schoenmakerszoon uit
Gent,
begenadigd
redenaar,
,,stormwagen van de kooperat i e " , koppig en brutaal..., hoezeer verschilt hij van de fluwelen
Emile Vandervelde, de ,,patron"
die uit een burgerlijk, franstalig
gezin stamde, een soepel en superintelligent man, die voorzitter
van de 2de Internationale werd.

En dan de onthutsende Camille
Huysmans, briljant, sarkastisch,
uitdagend, ,,zingend minister",
flamingant, burgemeester van
Antwerpen. Zij hadden dit gemeen, dat zij het Belgisch socialisme demokratisch en opbouwend wilden maken.maakten.
Men zou Nic Bal kunnen verwijten af en toe wat al te lovend over
,,de d r i e " te schrijven, dit gebeurt
echter niet in die mate dat hij ze
werkelijk verheerlijkt of er,, Übermenschen" van maakt. De auteur relativeert al eens één of
andere uitspraak, vergoelijkt nu
en dan eens een ,,onbezonnen"
daad (...ach ja, die ouwe Camille...), hij heeft zo nu en dan z'n
twijfels over bepaalde anekdotes.
Dat Nic Bal bewondering had, en
heeft voor deze drie socialistische voormannen kan men hem
moeilijk kwalijk nemen, zelf is hij

altijd een overtuigd socialist geweest. Anderzijds wordt de lezer
snel gewaar op welke partijgenoten Bal het in zijn latere militante
jaren niet had begrepen: de auteur wordt wrevelig als hij het
over Hendrik De Man heeft, misprijzen rijst als hij over P.H Spaak
schrijft. Dat het binnen de socialistische beweging, en in het bijzonder binnen de BWP, ook niet
altijd koek en ei was steekt de
schijver met onder stoelen of banken ( zie bv. de tweespalt naar
aanleiding van de vredeskonferentie van Stokholm tijdens de
eerste wereldoorlog, die voor onenigheid zorgde binnen de BWP
(Vandervelde versus Huysmans),
maarjook de machteloosheid van
de Internationale illustreerde).
Wat bij het lezen van Zij droegen de rode vlag ook opvalt is dat
socialisten blijkbaar een andere

Drie bonzen
Drie voormannen, die in grote
mate het gezicht van het huidige
socialisme hebben bepaald, worden in dit boek opnieuw tot leven
geroepen. Met name Eduard Anseele, Emile Vandervelde en Camille Huysmans.
Totale afwezigheid van historische kennis, gebrek aan interesse voor de eigen geschiedenis
zijn blijkbaar schering en inslag
in elke beweging. Het volk heeft
geen benul van z'n eigen verleden, de militant kent z'n, al of niet
legendarische,
voorvechters
geenszins. Toch spelen, in de
geschiedenis, belangrijke persoonlijkheden de rol van wisselwachters bij een spoorlijn, om
maar eens met een citaat van een
belangrijk heerschap uit te pakken. Aan een boek als dit was,
volgens de auteur, dan ook dringend behoefte.
Wil men bij een groot, heterogeen publiek belangstelling wekken voor één of andere periode
uit een vervlogen tijd, dient men
andere kriteria te hanteren dan
deze van een historikus. Het
boek heeft dan ook, evenals de
andere delen in de reeks, de
pretentie een populair boek te
zijn. Nic Bal is er inderdaad in
geslaagd een vlot leesbaar verhaal te schrijven. Anekdotisch,
vloeiend, met talrijke foto's en
illustraties doorspekt, maar altijd
historisch verantwoord (Dit laatste beweert de uitgever althans.
Dat ,,Eedje" Anseele bv., licht
zwijmelend een aria inzet, na een
kopieuze maaltijd in een Zwitsers
Hotel, waar hij op dat ogenblik op
huwelijksreis is, kan door onrs op
de dag van vandaag moeilijk worden nagegaan. Wij vertrouwen,
wat deze gegevens betreft, dus
volledig op de auteur).
De anekdotes en randbemerkingen, het nu en dan nostalgisch
gemijmer van de schrijver, vermijden dat het werk verwordt tot
een opsomming van dor cijfer-en
feitenmateriaal, geen steriele,
akademische kroniek dus van
,,de socialistische strijd".

Kontrasten
Nic Bal is geen kouwe kikker,
met vriendschap en liefde vertelt
hij over lief en leed van de drie
mytische rode reuzen, die hij persoonlijk heeft gekend of aan het
werk heeft gezien. Een kontrastrijk trio heeft de auteur te beschrijven: Eduard (,,Eedje") An-

eerste
wereldoorlog
hebben
meegemaakt dan de flaminganten. In het boek wordt geen gewag gemaakt van Vlaamse grieven aan het front, op dat vlak was
er blijkbaar niets aan de hand,
terwijl de flamingantische geschiedschrijving er met over uitgeschreven geraakt. Historici die
op zoek zijn naar de raakpunten
van de socialistische met de
Vlaamse beweging krijgen hier
een vette kluif voorgeschoteld.

Herinneringen
De auteur vlecht z'n eigen herinneringen en ervaringen doorheen het verhaal van de arbeidersbeweging ten tijde van ,,Arm
Vlaanderen". Dit komt de leesbaarheid van het boek ten goede,
het krijgt er een ekstra menselijke
toets door.
Nic Bal werd op 3 april 1916 in
Vilvoorde geboren als zoon van
een fabrieksarbeider. Na een tijdje werkzaam te zijn geweest bij
het Franstalige dagblad ,,Le Peup l e " begon hij in 1939 een karnere als radiojournalist. Bij het uitbreken van de oorlog nam hij deel
aan de uittocht van het NIR naar
het zuiden van Frankrijk. Tijdens
de bezetting weigerde hij voor
Zender Brussel te werken en
richtte het klandestiene blad
,,Morgenrood" op waar hij hoofdredakteur van werd. Na de oorlog
speelde Bal een belangrijke rol
bij de uitbouw van de nationale
radio. Bij het ontstaan van de
Vlaamse Televisie werd hij belast
met het uit de grond stampen van
de TV-informatie. Later werd Nic
Bal bij de BRT achtereenvolens
direkteur van de Kulturele Programma's,
bestuursdirekteur
Edukatieve en Instruktieve Uitzendingen. In 1972 werd hij programma-direkteur en later direkteur-generaal van de BRT-Televisie.
Eerder van Nic Bal verschenen
,,Mijn wankele wereld" (over
jeugd en verzet) en ,,De mens is
wat hij doet" (over zijn omroepskarrière).
Met Zij droegen de rode vlag
schreef Nic Bal een interessant,
vlot leesbaar boek, zowel voor
ingewijden als voor een breed
publiek.
(t.s.)

In 1917 reisde Emile Vandervelde, samen met Louis de Brouckére en Hendril< de Man naar Rusland waar
hij aan de Russisctie ,,vrienden" de groet van de Internationale zou overbrengen. Alhoewel
Vandervelde
altijd heeft volgehouden dat deze reis niet gepaard ging met enige opdracht vanwege de Belgische
Regering of Albert I, betwijfelt de auteur dit.
Op de foto ziet U Vandervelde bij zijn terugkeer
diegene die hem bij de Russen te beurt viel.

uit Rusland,

een blijkbaar

feestelijker

ontvangst dan
(toto: verz. t.s.)

Het fatale dwangdenken

Vijftig woord- en
begripsverlclaringen
Bij de Boekenaktie Alternatief verscheen zopas
het boek Het fatale dwangdenken van Willy Cobbaut
en Jan van Elzen. Het boek werd bekroond met de
Dr. F. Snellaertprijs van de Vereniging van Vlaamsnationale auteurs. Wat is er dan zo bizonder aan dit
boek?

D

heeft", schreef Paul Serant al m de
jaren vijftig m het literaire tijdschrift
,,La Pahsienne". Tegen de misbruiken ingaan, de dingen bij hun ware
naam noemen, vergt moed.

Hun ware naam

Voor die moed legt dit boek getuigenis af. Het gaat in tegen wat genoemd wordt: onzindelijk taalgebruik.
De media — inzonderheid de elektronische — staan bol van de verkeerdgeformuleerde, gedeformeerde of bewust-misbruikte gemeenplaatsen. In
de inleiding van dit boek wordt dit

E jury beklemtoonde twee eigensctiappen. vooreerst de
mtellektuele moed waarmee
ingegaan werd tegen misbruik, desinformatie en manipulatie
van woorden en begrippen. En in de
tweede plaats: de grondigheid waarmee dit gedaan werd.

,,Ons politiek vokabularium is versleten, misvormd door de misbruiken
die de propaganda ervan gemaakt

trouwens ook vastgesteld. Wie de
nieuws-lezers, -schrijvers of -duiders
op de vingers tikt is vaak persona non
grata in hun kring. En om dat te
riskeren, is er moed nodig.
In de tweede plaats is er de grondigheid. De kompilatie in enkele bladzijden, in vele gevallen met meer dan
een uitvoerig encyclopedie-artikel,
geeft nergens aanleiding tot oppervlakkigheid Vooral verdienstelijk is
de bevattelijkheid van de taal en de
helderheid van de uiteenzetting over
onderwerpen die nogal eens aanleiding geven tot eklektische uitweigingen Door die helderheid is het boek
ook uitermate geschikt om te dienen
bij allerlei — ook politiek — vormingswerk, en voor de studerende jeugd.

Uitgediept
Er is nog een derde speciale verdienste aan dit boek. Wij hebben in
de Vlaamse beweging een niet on-

- Zij droegen de rode vlag. Nic Bal.
Uitg. De Standaard, Antwerpen.
246 biz., 595 fr.

aanzienlijk aantal werken van historische of pseudo-historische aard Er
zijn echter weinig boeken die de basisbeginselen uitdiepen. Voor de oorlog was er wél een, zij het beperkte
geestelijke bedrijvigheid op dat gebied.
fvlisschien ligt het aan onze volksaard, dat we ht meer in de mistiek dan
in de teologie, meer in historiografie
en sociologie dan in de filosofie gaan
zoeken Daarom is het goed dat er bij
tijd en wijle eens iemand komt die ons
iets anders brengt dan historisch en
sociologisch onderzoek, dan geschiedenis en verhaal, en die de essentie
achter de existentie naar voren haalt.
En daarom is het goed dat er boeken
zijn als Het fatale dwangdenken, die
ons leren nadenken en die ons begrippen en woorden, ontdaan van alle
ballast van propaganda of mode weer
zuiver en helder aanreiken.
Dat is dan ook de verdienste van dit
boek met zijn meer dan vijftig woorden begripsverklaringen..
(Jv)

— Het fatale dwangdenken. Willy
Cobbaut & Jan van Elzen. Uitg.
Boekenactie Alternatief. 750 fr.,
374 bIz. Rek. nr. 417-6053551-45
t.n.v. Boekenactie Alternatief of
14.45.97.322 (Rabobank, Rosmalen, Nederland).
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Onze sportvedetten in het buitenland...

Internationaal in derde Iciasse
,,Het was moeilijk kiezen maar uiteindelijk heeft
trainer Jacquet de knoop doorgehakt. Vujovic en
Jesper Olsen spelen tegen Rijsel. Enzo Scifo speelt
met de tweede ploeg van Bordeaux in derde klasse
tegen St.-Seurin."
Zo ongeveer stond het zaterdag te lezen in L 'Equipe...

logna maarzij beitelen geenszins
mee aan ,,het profiel" van hun
nieuwe klub. Men moet hun evenwel nog enig respijt gunnen.

Glans van goud
,,Un cas special" vormt de Rijselse tandem Erwin Vandenbergh-Philippe Desmet. Deze ge-

lang de Brusselaar in de hoofdstad van Noord-Frankrijk de
touwtjes mag vasthouden kan
hen maar weinig overkomen.
We overdrijven dus met wanneer we voorzichtig stellen dat
onze talenten in het buitenland
maar moeilijk gedijen. Dat is eigenlijk verwonderlijk wanneer
men weet dat onze kompetitie

I EN van onze internationalen in de Franse derde
klasse. Het is natuurlijk
geen algemene regel maar het
wedervaren van Enzo Scifo kan
wel kenschetsend genoemd worden voor de waardering (?) die
vele van onze naar het buitenland
uitgeweken topvoetballers in hun
nieuwe omgeving vroeg of laat
mogen ondervinden.

De door Mechelen aangetrokken Johnny Bosman zou hen tot
voorbeeld moeten worden gesteld. Die liet Italië (voorlopig?)
links liggen om eerst nog wat
meer stielkennis op te doen. Mogelijk komt ook hij nog op het
schiereiland terecht ind;en hij
verder doorgroeit. Hij zal dan zeker klaar zijn voor het moeilijke
werk.

Eric Gerets
Een korte geheugenoefening
levert anders al een indrukwekkend lijstje op: Swoit Vanderelst,
Juan Lozano, Roger Van Gooi,
Theo Custersn, Renquin, Ludo
Coeck, Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, NICO Claessen, Frank Vercauteren, Benoit Thans, Gisse
Severeyns, Leo Vanderelst en
Stefaan De Mol. Wellicht vergeten we er nog enkelen maar we
vergissen ons niet wanneer we
stellen dat slechts een paar
,,echt" slaagden.
Jean-Marie Pfaff beleefde bij
Bayern Munchen mooie jaren.
Maar doelmannen zijn gevallen
apart en mogen zelfs met beschouwd worden als uitzonderingen die de regel bevestigen. Dit
laatste geldt echter wel voor Ene
Gerets. De Limburger, die blijkbaar geboren werd met een aanvoerdersband rond de arm, was
al een baanbreker toen hij destijds van Standard naar AC Milan
overstapte. In Italiè voetbalde hij
een tijdje met wisselend sukses
alvorens het omkoopschandaal
zijn carrière tijdelijk afbrak. Na
Maastricht vond de doorzetterkarakterspeler evenwel een nieuwe thuishaven m Eindhoven. Met
PSV vierde en viert hij nog zijn
grootste triomfen Gerets heeft
het dus echt gemaakt al zal niemand ontkennen dat ,,het buitenland" van deze Limburger in zijn
achtertuin ligt.

Verkeerde indruk
f

^:IM:-

Onze ,,buitenlanders": Frankie Vercauteren (Nantes), Erwin Vandenbergh-Philippe Desmet (Rijsel) en
Enzo Scifo (derde klasser Bordeaux)...

„Meespelen..."

passingsjaar met meer downs
dan ups eindelijk wat vrijer bij het
Franse Nantes. Daarmee is alles
verteld. Want enkele ,,gekroonde
hoofden" konden er over de
grenzen weinig, en eigenlijk helemaal niets, van bakken. Swoit
Vanderelst verdiende veel geld
maar oogstte weinig lof bij de
New Yorkse Cosmos. Bij het Londense West Ham schitterde hij
slechts zelden...

Daarmee hebben we van onze
voetballers het beste verteld...
Met wat goede wil kunnen we nog
een paar internationale middenmoters naar voor schuiven. Jongens die niet helemaal tegenvielen maar toch ook nooit de hoogste (en overspannen) verwachtingen inlosten. Roger Van Gooi
bewees Keulen en in mindere
mate Coventry goede diensten.
Theo Custers was één seizoen de
gewaardeerde doelman van Espanol maar werd daarna toch
zonder pardon afgevoerd. Renquin haalde een ,.onvoldoende"
bij het Zwitserse Servette Geneve. Wellicht omdat de lat daar
nooit hoger werd gelegd dan in
eigen land. En Franky Vercauteen ademt na een moeilijk aan-

Ludo Coeck geraakte bij Inter
nooit aan een vaste stek en de
ongelukkige Antwerpenaar zou
voor Ascoli geen wedstrijd kunnen spelen. Nico Claessen mocht
bij Stuttgart ,,meespelen" en bij
Tottenham ,,op de bank zitten".
De gevierde Lozano realiseerde
twee lukratieve transfers maar
noch bij de Washington Diplomats noch bij Real Madrid kon hij
zich echt doorzetten. Leo Vanderelst van Club Brugge kon zich
bij het toch bescheiden FC Metz
geen moment opdringen en Benoit Thans verging het bij Lens
zeker niet beter. Cisse Severeyns
en De Mol zoeken nog naar zelfvertrouwen bij de Italiaanse degradatiekandidaten Pisa en Be-
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vendien moet men op ,.het juiste
en geschikte moment" uitwijken
en dient men ook nog over een
groot mentaal en sportief aanpassingsvermogen te beschikken.
Zeker is dat enkele jongeren, verleid door de glans van het goud
en de mooie woorden van managers, erg vroeg hun beste pijlen
verschieten. Scifo was nog een
jongeling en is eigenlijk nog altijd
maar een belofte met zijn tweeëntwintig jaren. Ook Severeyns en
De Mol moesten zelfs binnenlands nog alles bewijzen. Ze hebben gewild of ongewild de moeilijkste weg gekozen. Verkeerde
Benoit Thans in een ander geval? En Nico Claessen had in
België eigenlijk nog alleen maar
voor Seraing doelpunten gemaakt toen hij Stuttgart boven de
nationale topklubs verkoos.

wezen internationalen — al is in
voetbal niets definitiefs of onomkeerbaar — aanvaardden een
sportieve degradatie voor financiële voordelen. Zij leven bovendien ,,beschut". Trainer Georges
Heylens heeft zich met hun aanwerving ,.geëngageerd" en zo-

algemeen als ,,veeleisend, hard
en professioneel" wordt omschreven.
Waar loopt het dan fout? Wie
wil slagen moet aanleg, karakter,
ervaring en mentaliteit op de
ideale manier kombineren. Bo-

Wij kunnen ons niet van de
indruk ontdoen dat maar weinig
van onze topspelers hun carrière
..plannen". Misschien worden zij
onoordeelkundig begeleid. Misschien zijn zij ongeduldig en vrezen zij dat ..de kans" nadien
nooit meer terugkomt. Misschien
schatten zij de moeilijkheden die
hun te wachten staan verkeerd
m. Wie als buitenlander in Italië of
Spanje aan de bak wil komen
moet bekwaam zijn een elftal te
dragen of te schragen. Hij moet
mee het verschil helpen maken.
Daartoe zijn er slechts weinigen
bekwaam.
Bovendien kunnen zij door de
ontwikkelingen in eigen land verkeerde indrukken opdoen. Hier
mogen buitenlanders meedoen
die met een ..Belgische" naam
hooguit eens bij de reserven zouden mogen invallen. Maar dat is
weer een ander verhaal. En ook
geen fraai.
Flandrien

De kooi en de geit
In België vindt men
voor de onmogelijkste
problemen vaak nog
charmante oplossingen.
E ongelukkige erj zich
verongelijkt voelende
Ria Van Land eg hem
werd vorige zalerdagdoor het
Beroeps komttee
van
de
Vlaamse afiellekiga van alle
schulden witgewassen. Op
een onrechtstreekse maar
loch wel doelmatige manier
Er zouden bij het preventief
dopingsonderzoek in Seoul
immers procedurefouten zijn
gemaakt. De rechten van de
verdediging werden met makstmaal gevrijwaard. Dat zulks
volgens de ginds geldende
voorschriften met hoefde (Rta

wilde zich bij de tegenexpertise latent verdedigen <ioor een
door Naar aarjgewezen dok'
ser) werd rslet in overweging
genomen.

D

Ria Van Landeghem.

Rogge*..
Overigens heeft hét Beroepskomiiee op ee« sönime
$rt &1«ii<$e ïnanier ïiiets gezegd over wel of geen 4oj>inggebryik. Maar da Belgische
sportwereld wercj door deze
u\tepfmk wel behoed w o r de
onaaftgeriarrte m gevaarlijke
konfron^tatie mei de b«rgeriijke rechtbank. Ria wide immers lot het uiterste gaan. Zij
hiel<J haar onschuld altijd met
zeer Si^et overtuiging staande.
£n er werd vrijwel algemeen
aangenomen dat de btirgeriijke rechtbank niet het tegenovergestelde zou beweren of
Ijetef nog „vonnissen".
Of de affaire r*u beëindigd is
moet nog worden afgewacht.
Hoe ïai i^et in zijn kruis getastte BOIK reageren? Want Rogge en zijn vrienden moeten
zich nu toch vragen beginnen
Stelten ?

M^
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Het partijbestuur deelt mee
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 12 december j.i heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers.
Op haar wekelijkse vergadering
handelde het Partijbestuur van de
Volksunie inzonderheid over de vele
dossiers die momenteel m het Parlement en in de regering voorliggen.

Financiering
Met vreugde w/erd geakteerd dat de
wetsontwerpen over de financiering
van gewesten en gemeenschappen
en over het statuut van Brussel het
voorwerp uitmaken van een erg diepgaande en boeiende diskussie. Oprecht hoopt de Volksunie dat beide
ontwerpen nog voor het jaareinde wet
worden, zodat de gewesten en gemeenschappen op 1 januari definitief
van start kunnen. Het is immers hoogdringend dat de Vlaamse Gemeenschap zelf werk kan maken van de fel
uitgebreide bevoegdheidsmateries,
en defnitief koers zetten naar het
betere Vlaanderen zoals de Volksunie dit voorstaat.

Brussel
Wat specifiek het statuut voor de
Brusselse hoofdstad betreft, begrijpt
het Partijbestuur van de Volksunie de
verwarring die binnen Vlaamse kringen betaat over de interpretatie van
het ,,konsensus"-beginsel in de Brusselse Exekutieve. Met een vetorecht
staat of valt immers de zeggingsmacht en het medebeheer van de
Vlamingen in Brussel.
Overeenkomstig het regeerakkoord is de Volksunie van mening dat
het konsensusprincipe dient geïnterpreteerd zoals dit geldt voor de centrale regering. Er is dus wel degelijk
een vetorecht of blokkeringsrecht
voor de Vlaamse leden van de Brusselse Exekutieve. Dit werd overigens
bevestigd door de vice-eerste-ministers Dehaene en Moureaux in de
bevoegde senaatskommissie. Om definitief elk misverstand en alle twijfels
weg te nemen verzocht het Partijbestuur van de Volksunie aan haar fraktie in de senaat, deze aangelegenheid ook tijdens de openbare zitting
aan te kaarten en de betrokken viceeerste-ministers om een duidelijk antwoord te vragen.

Erfenis
Een dossier dat op de regeringstafel ligt betreft de schubden van de
grote steden. Het Partijbestuur van
de Volksunie achtte dit een kwalijke
erfenis, én voor de openbare financiën én voor de zindelijke staatsomvormmg die een eind moet maken
aan de zgn. ,,wafelijzerpolitiek".
Hoe kwaijk de erfenis wel is, mag
blijken uit de cijfers: de totale schuldenlast van de grote steden bedraagt
zo'n 120 miljard, en hierbij zijn Luik
en Brussel elk voor zo'n 50 miljard
verantwoordelijk, de Vlaamse steden
voor 20 miljard.
Ondanks alle mogelijke budgettaire
gevolgen wil de Volksunie dat met dit
ergerlijk dossier snel en definitief
wordt komaf gemaakt. De centrale
staat mag niet langer enige politieke
bevoegdheid hebben over de gemeenten en steden. Evenmin mag de
centrale regering van haar kant nog
langer slachtoffer zijn van de chantage van een stad of een gewest en
aldus genoodzaakt worden tot verderzetting van de zgn. wafelijzerpolitiek.
Bij de definitieve afhandeling van
het schuldendossier van de grote steden wil de Volksunie dat Vlaanderen
en Wallonië op gelijk voet behandeld
worden. Dit houdt in dat aan het
Vlaams gewest kompensaties moeten toegekend worden voor het zuiniger financieel beheer van haar steden.

Openbaar Ambt
Ook wisselde het Partijbestuur van
gedachten over de sociale onrust bij
het Openbare Ambt. Het duldt niet de
minste twijfel dat deze sektor vandaag zwaar betaalt voor de a-sociale
liberale inleveringspolitiek van de
voorbije jaren. Het eisenbundel van
de ambtenaren en inzonderheid van
politie, brandweer, doeane en verplegend personeel kan dan ook op begrip rekenen. Ten grond moet evenwel vanuit het Openbaar Ambt ook
begrip gevraagd worden voor de
moeilijke budgettaire situatie waarin

dit land zich bevindt. Zelfs een lichte
weddeverhoging met 1 % zou een
bijkomende last van ongeveer 3,5
miljard betekenen voor de rijksbegroting
Misschien kan hetgeen nu voorligt
wel een eerste stap zijn- namelijk in
de eeste faze een weddeverhoging
met 2,5 % tegen eind 1989 Samen
met de sociale programmalle en de
afschaffing van de solidariteitsbijdrage zou dit de koopkracht aanzwengelen met 6 %.
Naar de toekomst wil de Volksunie
dat de overheidsvakbonden ten volle
inspelen op de huidige federale dinamiek. Hun aangeslotenen kunnen er
enkel baat bij hebben dat dan, met de
Vlaamse regering, een open en opbouwend overleg wordt aangevat en
met alleen over het financieel eisenbundel maar ook over de kwalitatieve
herwaardering van de ambtenarij.

Zaïre
Het Partijbestuur van de Volksunie
vond het debat over de verhoudingen
Belgiè-Zaïre ondermaats.
Ook al omdat de deelnemers van
deze zijde te weinig naar de essentie
van het probleem doorstoten. Fundamenteel is dat onze hulp naar Zaïre
toekomstgericht moet zijn en in het
belang van het Zaïrese volk. Waar
andere landen zich op ons inspireren
moeten wij voor ogen houden dat een
eventuele herschikking of kwijtschelding van de schuld gekoppeld wordt
aan de uitbouw van de produktieve
sektor via een tegenwaardenfonds
gespijzigd door terugbetaling van
schulden in lokale munt. Nu moeten
in onderling overleg en met respekt
voor ieders autonomie de bakens
worden uitgezet opdat de hulp voor
Zaïre naar de toekomst enkel de
plaatselijke bevolking ten goede
komt.

Nieuwe leden 1989

Daar komt Wervik!
U weet wel... die Westvlaamse gemeente waa de VU voor de eerste
vrouwelijke burgemeester zorgde.
We hebben er het gissen naar of dit iets met de zaak te maken heeft. Feit is in
elk geval dat de ledenadministratie deze week vijfendertig nieuwe leden
ontving uit Wervik. Hierdoor komt deze afdeling prompt postvatten op de
tweede plaats.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VU-Sint-Niklaas C.W. (1) . .
VU-Wervik (-)
VU-Roeselare (2)
VU-Assenede (10)
VU-Berlare (3)
VU-Lebbeke (8)
VU-Wingene (4)
VU-Aalst (5)
VU-Hasselt (5)
VU-Maldegem (5)
11. VU-Deinze (15)
VU-Ledegem (8)
13. VU-Antwerpen-Stad ( 1 0 ) . . .
vu-Zonhoven (10)

53
35
27
16
15
14
13
12
12
12
10
10
9
9

Ook de afdeling Mortsel heeft opnieuw haar stek in de top-twintig veroverd terwijl Asse, Mechelen-Noord,
Oostende-Centrum en Schepdaal —
voorlopig? — moeten afhaken.

Vrede en Nooit Meer Oorlog
Maandag 26 december- Vrede en
Nooit Meer Oorlog.
Traditioneel op tweede kerstdag organiseert VU-Overijse een avond in
het teken van amnestie, met de bedoeling de publieke opinie te sensibiliseren.

Programma
19U.30: Euchiaristleviering in de
St.-Martinuskerk te Overijse-Centrum
(Justus Lipsiusplein)
20u : Fakkeltocht van de kerk naar
het kultureel centrum Den Blank.
20u.30; In het foyer optreden van
Jef Van Uytsel.

VREDESWENSKAARTEN

8
8
7
7
7
7
7

Op 2de Kerst te Overijse

21U.30:
Gelegenheidstoespraak
voor volksvertegenwoordiger Vic Anciaux.

SET V A N 6 ARTISTIEKE

15. VU-lzegem (13)
VU-Marke (13)
17. VU-Buggenhout (19)
VU-Brasschaat (15)
VU-Deerlijk (15)
vu-Kortrijk (15)
VU-Mortsel (-)
(*): plaats vorige week

Dit IS de enige amnestieaktie m tiet
arr. Halle-Vilvoorde Kom ons uw
steun verlenen voor het welslagen
van deze manifestatie

ZO^KCRC]^
n ,,De Eglantier", dagcentrum voor
gehandikapte kinderen tussen O en
21 jaar, gelegen in Leefdaal, op de
grens met Vossem-Tervuren, zoekt
dringend: 2 gewetensbezwaarden,
voor opvoederstaak en/of klussen en
uitwerken van spelmateriaal.
Onmiddellijk te beginnen.
Kontakt in de Eglantier tijdens de
kantooruren bij de verantwoordelijke
Magda Priem. Tel: 02/ 767.47.05 of
met Monica Bruyiandt-Van de Velde,
afgev. Beheerder, 02/767.55.93.

Ten voordele van de M e d i s c h e V e r e n i g i n g
v o o r de P r e v e n t i e van een A t o o m o o r l o g
(IWIVPA) wordt een set van 6 prachtige wenskaarten aangeboden (inbegrepen 6 postomslagen).
O p elk van deze wenskaarten staat een kleurrijk
wandtapijt afgebeeld. Deze selektie van wandtapijten werd vervaardigd door Simone Rijnders.
leder afgebeeld wandtapijt symboliseert een bepaald vredestema: 'De bevrijding', 'Isaïas
droonn', 'De Euskadi', 'Nils Holgerssons wonderbare reis', 'Tranen voor een dode vogel' en 'Het
waren twee Coninckskinderen'.
Dictiter Herman De Coninck maakte bij elke afbeelding een passend gedicht.
Deze wenskaarten kunnen bij allerlei gelegenheden gebruikt worden: als nieuwjaars-, kerst-, verjaardagswens,...
Een pakketje van deze zes prachtige wenskaarten ( + omslagen) kost 250,-Bef. Bij afname van
100 pakketjes wordt een korting van 2 0 % toegestaan !
Stuur mij.... reeks(en) wenskaarten.
na ontvangst.

Ik betaal

Naam:,

Adres:
B«^"**!;id..p'i'
SM^oix:

Terugsturen naar: MVPA, Martelaarsplein
21,1000 Brussel,
(telefonisch b e s t e l l e n kan o o k :
02/218.71.09)

Tegensprekelijk debat rond Philips
In het Ptiillps-bedrijf te Leuven worden meer dan 800 werknemers met
ontslag bedreigd. Hierover gaat een debat door in hel kader van Ondernemen
in Europa in 1992, daarbij zal aan het publiek de gelegenfield gegeven worden
vragen te stellen.
Het debat gaat door o.l.v. senator R. Bianpain, prof. KU-Leuven.
Aan het debat nemen deel: W. Kuijpers, Europarlementslid; L. Decaluwe,
Personeelsdirekteur Philips-België; J. Azijn, LBC-Leuven en K. Gakoms,
ABVV-Leuven.
Het gaat door op donderdag 22 december 1988 om 20 uur in tiet Auditorium
,,Zeger Van Hee" aan de Rechtsfakulteit van de KU-Leuven — Kollege De Valk
— Tiensestraat 41 — 3000 Leuven.
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Konfrontatie met SST-zone.

Tombola
VU-BulzIngen

Minister Sauwens op werkbezoek
In Leuven en Herent
Johan Sauwens, kersvers gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer laat er geen gras over groeien. Zijn
voornemen om overal in Vlaanderen op werkbezoek te gaan en de
problemen ter plekke te bestuderen en met plaatselijke besturen
en komitees in kontakt te treden, kreeg vorige week al vorm in de
Leuvense regio. Op 6 december nl. trok hij met zijn medewerkers
naar deze ,,TGV-zone".
Op de brug van de ekspressweg
over de spoorlijk Brussel-Leuven-Luik
werd het gezelschap opgeviracht in
een bittere koude.
Luk Vanhorenbeek, volksvertegenvtroordiger en schepen van Bierbeek,
en Vital Geeraerts, gemeenteraadslid
in Leuven, toonden van hieruit de
minister de wijken en het landschap,
waar de supersneltrein (SST) zou
doorrazen.

Knelpunten
Ook de problemen i.v.m. de oostelijke omleiding rond Leuven en de
fietspaden langs de invalswegen werden hier zichtbaar voorgesteld.
Al deze knelpunten werden ook op
de volgende halte duidelijk: de spoorgeul achter het Leuvense station. De
minister realiseerde zich welke enorme ruimte hier onbenut blijft die voor
tal van verkeers- en andere problemen een oplossing zou kunnen bieden.

Tenslotte wees de minister nog op
de betrokkenheid van de Vlaamse
regering bij het SST-dossier.
Bij het verlaten van de bijeenkomst
bood het aktiekomitee hem een Tshirt aan: ,,Vlaanderen leeft, Herent
beeft".
Nadien volgde de ministeriële wagen, met enkele komiteeleden als
gids, gedurende enkele kilometers
het trajekt van de spoorlijn.
Minister Sauwens kon zich aldus
overduidelijk vergewissen van de penibele situatie aldaar. Een spoorlijn,
dwars door de dorpen, langs beide
zijden ingesloten door bebouwing...

V.G.

Minister Sauwens I<ri0 een antiTG V-truitje tegen de borst geduwd
van het Herents anti-TGV-komitee.

Tijdens een ontvangst op het arrondissementeel VU-sekretariaat werden
deze punten, in warmere omstandigheden en met behulp van een overheadprojektor nog nader bekeken. Ook
Willy Kuijpers, Europarlementslid en
schepen te Herent, en Hans Bracquené, de nieuwe VU-fraktieleider te Leuven, maakten zich daarbij verdienstelijk.

Gemeenschapsminister J. Sauwens luistert naar de uitleg van kamerlid Luk
Vanhorenbeek (rechts) met op de achtergrond het station van Leuven. Ook op
de foto (vinr): Hans Bracquené, Vital Geeraerts, J. Sauwens.
(foto R. Hermans)

Advertentie

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

WAT MOET U DOEN?
Het volstaat bij het Ministerie van
het Brusselse Gewest — Dienst
Huisvesting — Koningsstraat 6 te
1000 Brussel (tel.: 518.17.14 of
518.17.15 tussen 9 u. en
12 u.), een formulier ,,aanvraag
voor een bouw- of aankooppremie" aan te vragen.
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Uitslag prijzen steunboek
Ph. Luycks — Edg. Loeckx —
Corn. Catherine — Gaston Gheysels
— Ward Belsack — Mare Marcelis —
LouisVanderwegen — Kapsalon Lisette — H. Mommens — A. Gerard —
Fr. Derauw — Alex Peynenborg —
Belack-Segers — Maria Herremans
— Dolf Denayer — Marcel Hemels —
Jos Vanhoedenaghe — Felix Van
Hoef — Victor Eylenbosch — Patrick
Dedobbeleer — Marcel Sermeus —
Maurice Sermeus— Marcel Segers
— Pieter Noynaert — Ernst Vannerom — Frans Haezeleer — Feestzaal
Atlanta — Lucien Vandendriessche
— Nini Demaere — Plefinckx-Guldentops.
Al deze prijzen kunnen afgehaald
worden bij Juul Denayer, Kornijkveld
7 te Buizingen (tel. 356.30.25).
Het bestuur dankt van harte alle
schenkers van prijzen, de vele medewerkers en niet het minst het grote
aantal bezoekers I Prettige eindejaarsfeesten I

STUDEER JIJ OOK IN LEUVEN?
VUJO-KUL IS ER REEDS 10 JAAR EEN MUST!
Vul dit strookje in en wij nemen kontakt met je op.
O ik ben geïnteresseerd en wens meer informatie
O ik wens me te abonneren op ,,WIJ in de KUL"
O ik wil lid worden van VUJO-KUL
Ons postadres: Hans Van Brusselen
Burgemeesterstraat IA
3000 Leuven

Geld voor wachtbekken

Voor een talrijk opgekomen pers
lichtte minister Sauwens dan de bedoeling van dit bezoek toe en schetste de algemene lijnen van zijn beleidsopties- de problemen situeren in
een algemeen vervoersplan met
meer aandacht voor het openbaar
vervoer en de zwakke weggebruiker.
Nadien reed het gezelschap verder
naar het station van Herent, waar zij
werden opgewacht door burgemeester Hensmans, VU-fraktieleider Jos
Bex, het plaatselijke anti-TGV-komitee en vertegenwoordigers van het
Herentse bedrijfsleven.

10121041 10921133115611871201
1279 1321 1359 1385 1410 1443 1481
15231551 1575 1618163816701697
173317581788 1815 18461891 1929
1966 1978 2005 2045 2090 2113 2153
2181 2222 2250 2276

lieu-btTekt-Happortering (MbH), die
mee de basis zal vormen van zijn
standpunt.

T-shirt
In de nabijgelegen Henkelfabriek
kon het bezoek vluchten voor de regen en in een aangename, ongedwongen sfeer van gedachten wisselen. Het gemeentebestuur, de betrokken bedrijfsleiders en de komiteeleden wezen de minister op de bedreigingen die hun boven het hoofd
hangen als de SST langs de bestaande en te verbeteren bedding zou
rijden. Zeker 3 belangrijke bedrijven
dreigen hier van de kaart geveegd te
worden; tot 900 huizen zouden rechtstreeks hinder ondervinden van de
SST; 7 bruggen en andere kunstwerken dienen afgebroken. Alleen al in
Herent! De minister luisterde aandachtig en vroeg al deze opmerkingen van de Herentse gemeenschap
te bundelen en aan zijn kabinet over
te maken zodat zij voor 't volle pond
zouden kunnen meespelen in de Mi-

Tombola eetwaardekaarten

Sanering
van de vallei
van de Woluwe
Onlangs bezocht staatssekretaris voor het Brussels Gewest Jef
Valkeniers samen met de Goeverneur van Brabant de Woluwevallei.
Dat gebied wordt sinds jaren geteisterd door steeds weerkerende overstromingen, waarbij vaak heel wat schade wordt aanaericht.
"
De Woluwe is een van de belangrijkste zijrivieren van de Zenne. Ze
ontspringt in het Zoniënwoud, loopt
via de vijvers van Bosvoorde, onder
een overwelving ter hoogte van Diegem naar Machelen en Vilvoorde,
waar ze uiteindelijk in de Zenne uitmondt.

Risiko's
Het hidrografisch bekken van de
Woluwe is 9396 ha groot. In het
Brusselse Gewest omvat het de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, StPieters-Woluwe, St.-Lambrechts-Woluwe en Oudergem.
De toenemende bebouwing in de
vallei, de verharding van de wegen en
het gebruik van ondoordringbare materialen zoals asfalt, zorgen ervoor
dat het water minder via insijpeling
zijn weg kan vinden en sneller via de
riolering afgevoerd wordt. Daardoor is
het overstromingsrisiko steeds toegenomen.
Reeds jaren worden er plannen
uitgewerkt voor de sanering van de
Woluwevallei, maar bij gebrek aan
financiële middelen kwam het nooit
tot uitvoering.
In Oudergem ging de staatssekretaris kijken naar een terrein van ongeveer 2 ha aan de Herdersstafstraat.
Daar voorziet het voorontwerp, dat
werd ingediend, de bouw van een
wachtbekken van hetzelfde soort als
dat van Diegem.Dit was immers een
tiental jaren geleden een wereldprimeur, een voorbeeld dus voor het
bergen van water afkomstig van een
stedelijke zone.

Het nieuwe bekken in Oudergem
zou, volgens het voorontwerp een
dubbel zo grote kapaciteit hebben nl.
75.000 m3. Eens de werken in de
ondergrond voltooid, wil de gemeente
op het terrein sociale woningen bouwen.

Vorstlaan
Staatssekretaris Valkeniers heeft
nu een begrotingsvoorstel ingediend
dat de nodige fondsen voorziet voor
de bouw van dit wachtbekken. Wanneer de Brusselse Exekutieve dat
voorstel goedkeurt, zullen in de Woluwevallei vooral de problemen stroomafwaarts van de oorsprong tot aan de
Vorstlaan definitief opgelost zijn.
Als men ook de lager gelegen gebieden wil ontlasten, zal de aanleg
van een tweede wachtbekken, te SintLambrechts-Woluwe, nodig zijn. Ook
daarvoor zullen in de toekomst financiële middelen moeten voorzien worden.
Annemie Van de Casteele

Historische eetkamer
te koop
• Partikulier verkoopt historische,
massief eiken eetkamer, ca. 50 jaar
oud, geskulpteerde wapenschilden
uit Vlaamse geschiedenis, perfekte
staat. Z.w. telefoon: 091/53.68.51 na
18 uur.

Wï
VU-Keerbergen
koos nieuw bestuur
De uitslag van de jongste gemeenteraadsverkiezingen bracht met de
verhoopte resultaten voor de VU te
Keerbergen Een bezinning daarom
trent drong zich op Daarom besliste
het bestuur vroegtijdige verkiezingen
te organiseren Op 24 november vs/as
het dan zover en volgende ploeg werd
met eenparigheid van stemmen verkozen
voorzitter Michael Godyns ondervoorzitter Robert Peeters, sekreta
ris Johan Luysterborg penning
meester Maria De Weerdt Propaganda & Org Paul Ysebaert Pers
Guido Baert Jongerenwerking Luc
Wolfs Leden Jo Lembreghts Mom
que Smet Frans Van Looy Frans
Verhoeven en gemeenteraadslid
Fons De Cock

O.C.M.W. BRUGGE
Kartuizerinnenstraat 4
8000 BRUGGE

Deze mensen gaan zich inzetten
om in een open en eerlijke sfeer de
VU terug de plaats te geven die ze
verdient te Keerbergen Aan entoe
siasme ontbreekt het zeKor met en we
kunnen dan ook in de nabije toekomst
een aantal initiatieven verwachten die
de vernieuwde geest m de ploeg zullen uitstralen
In zijn openingstoespraak benadrukte de nieuwe voorzitter dat de
ervaring van de oudere leden een
ondersteuning moet zijn voor de
geestdrift van de nieuwelingen Hij is
er van overtuigd dat zijn ploeg zich
tenvolle zal inzetten voor de belangen
van de Keerbergse gemeenschap en
dat de VU terug een partij zal worden
waarmee m de toekomst rekening zal
moeten worden gehouden
G Baert

Info-avond over de financiering
Het belangrijkste deel van de
staatshervorming is ongetwijfeld de
bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten voor de financiële
middelen Uiteenlopende geruchten
doen hieromtrent de ronde gaande
van de meest pessimistische tot de
meest optimistische
Daarom organiseert De Brusselse
Post er een informatieavond over
Op donderdag 22 december 1988 om
19u 30 stipt in De Markten (Spiegelzaal) Oude Graanmarkt 5 1000
Brussel
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Sprekers zijn Guy Clemer direkteur studiedienst Vlaams Ekonomisch Verbond Stefan Ector koordi
nator studiedienst Volksunie prof dr
Dirk Heremans gewoon hoogleraar
aan de Katolieke universiteit Leuven
en prof dr Herman Van Nuffel mo
derator voorzitter ANV Brussel
Er s gelegenheid tot vragen stel
len
De info-avond wordt georganiseerd
door het Vlaams Komitee voor Brus
sel en het Algemeen Nederlands Ver
bond

Bezigheidstehuis Ons Huis St. Anna, St. Annarei 6 te Brugge
Op woensdag 18/01/1989 om 10 30 uur zal er in de vergaderzaal van
het O C M W Brugge Kartuizerinnenstraat 4 te Brugge overgegaan
worden tot het openen van de inschrijvingen voor de openbare aanbe
steding van Liftinstallatie
Erkenning categorie Ni klas 1
Registratie categorie 27 of 00
Uitvoeringstermijn 60 werkdagen
Het dossier ligt ter inzage
- op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken \N T C
Toren 3 tweede verdieping Simon Bohvaerlaan 30 te 1210 Brussel
- op het bureau van het O C M W Kartuizerinnenstraat 4 te 8000
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur
- op het bureau van het Studie en Begeleidingsteam Vyncke en Leye
(tel 050/38 84 76) Dopheidestraat 6 te 8200 Brugge iedere werkdag van
9 tot 12 uur
Het bestek en het plan is aan te kopen tegen de prijs van 1 105 Fr
(inclusief B T W en verzendingskosten) en dit na voorafgaande over
schrijving op rekening nr 474 7058281 16 van het Studie en Begelei
dingsteam Vyncke en Leye met vermelding Liftinstallatie Ons Huis St.
Anna en het B T W nummer
De inschrijvingen m gesloten omslag mogen op de openbare zitting
voor de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en
gesloten omslagen gestuurd worden aan de Heer F BOURDON
Voorzitter van het O C M W Brugge Kartuizerinnenstraat 4 te 8000
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26
van het K B van 22/04/1977
Op beide omslagen moet vermeld worden
St Anna

Liftinstallatie Ons Huis

In veldhospitaal Ocean te Vinkem

Joe English herdacht

BRABANT
DECEMBER
15 HALLE-VILVOORDE Arr bestuur voor verkozen bestuursleden en
parlementsleden Om 20u m t
Schuurke
16 EIZERINGEN-LENNIK
Bakschietmg & teerlmgenworp voor panklare hanen en worstenr In herberg
,,ln de verzekering tegen de grote
dorst" (Kerk, Eizeringen) vanaf 18u
Ook op 17 dec vanaf 18u en op 18
dec vanaf lOu Org VU-Lennik
16 GRIMBERGEN:
Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u in
de bovenzaal van het Fenikshof te
Gnmbergen Er moet gestemd worden voor zeven kandidaten Kandidaat zijn W Borghs, W Claykens, C
Curias, R De Valck, P De Pauw, R
Desmet, L Gersemeter, M Lauwers,
D Poppe, J Puttemans, J Van Hastel, L Waegeman, E Wauters, F
Willems Allen op post'
17 HALLE-VILVOORDE: Studievoormiddag rond ,,De gemeentebegroting", vooral voor (nieuwe) gemeenteraadsleden Van 9 tot 12 uur
m Westrand-Dilbeek Org Vorming
en Gemeenschap en Vü-Halle-Vilvoorde
19 BERTEM: VU-bal in zaal De Cerkel, Tervuursestwg Aanvang 21 u ,
met DJ Eddy en supertombola Org
VU-Bertem-Leefdaal-Korbeek DijleRode

19 DILBEEK: De verzekeringspolis Burger Rechterlijke Aansprakelijkheid — autovoertuigen door Geert
Daem jurist Om 20u in CC Westrand te Dilbeek Org Werkgem Gielis Van Den Bossche
20 LENNIK: Kiezen voor kinderen
Pleegzorg Om 20u in de Raadzaal
van het Gemeentehuis te Sint-Kwmtens-Lennik
Org
Pajottenlands
Centrum voor Gezins en Bejaardenhulp vzw Leda
21 DILBEEK-Alternatieve bankties
bij jeugddelinkwentie door Donald
Stockmans, jurist Om 20u in CC
Westrand te Dilbeek Org Werkgem
Gielis Van Den Bossche
26 OVERUSE: Vrede en nooit meer
oorlog Een avond in het teken van
Amnestie Om 19u 30 eucharistieviering, 20u fakkeltocht, 20u 30 optreden Jef Van Uytsel, 21 u 30 toespraak
door Vic Anciaux Org VU Overijse
JANUARI
5 HALLE-VILVOORDE. Uitgebreid
arr bestuur Om 20u
20 KAPELLE-OP-DEN-BOS: Afdelingsbestuursverkiezmgen
(info
volgt)
28 HALLE-VILVOORDE: Ontmoetingsdag voor arrondissementele kaderleden en gemeentelijke mandatarissen (Geen arrondissementsraad
op 27 januari en 24 maart '89)

Zeventig jaar geleden stierf soldaat
en kunstenaar Joe English m het
veldhospitaal Ocean te Vinkem tij
dens de oorlog 1914 1918
Op initiatief van VTB VAB afdeling
Veurne werd er in 1976 aldaar op de
w/ijk De Torreelen — ter herinnering — een heldenhuldezerkje onthuld
Thans wil de VOS en VTB-VAB met
medewerking van tiet IJzerbedevaart
komitee deze verjaring met onopgemerkt laten voorbijgaan

Op zaterdag 24 december om
lOu 30 wordt door beide verenigingen aan deze gedenksteen een bloemenkrans neergelegd Carlos Van
Louwe houdt er de gelegenheidstoe
spraak
De plechtigheid wordt besloten met
een passend gedicht van Anton Van
Wilderode voorgedragen door Ka
trien Van De Kerckhove
Nadien is er gelegenheid tot een
gesprek tussen pot en pint in restaurant-tearoom
t Scheurvliet
gele
gen recht over de kerk van Vinkem

Minister André Geens over

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

WEST-VL,
DECEMBER
16 IZEGEM. Century om 20u
etentje en gezellig samenzijn voor de
kandidaten en medewerkers voor de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober laatst en voor alle bestuursleden Org VU-lzegem
17 KOEKELARE- Vlaams Kerstbal
t V V VU-Koekelare Vanaf 20u in
zaal Amfora Ringlaan Disco Peter
Van Laer W K 100 fr (bij bestuursleden) kassa 120 fr
18 WERVIK Jaarlijks Kerstfeest
door pas opgerichte FVV-Wervik In
Oosthove om 14u30 Alle Vlaamsvoelende gezinnen worden er met
hun kinderen verwacht Inschrijven
bij mevr Claes-Depuydt (31 45 46)
19 IZEGEM- Oud Stadhuis om
15u
Kerstfeest Org VVVG-lzegem
19 WERVIK: V W G richt Kerstfeestje in om 14u30 in De Gaper te
Geluwe Animatie koffietafel en
avondmaal Inschrijven bij voorzitter
Albert Debusschere (31 14 12)
21 ROESELARE. Tot en met 21
dec Tentoonstelling Donald Stockmans, in de St Michielsstraat 23
Open tijdens de kantooruren Org
Vlanajo-West-Flandna Roeselare
26 WERVIK-Om 14u Wandeltocht
van ca 6 km voor iedereen (ook met
leden zijn welkom) Start aan de Steenakker Org V W G Wervik

OOST-VL.
DECEMBER
16 ZELE- Tot 16/12 tentoonstelling
Piet Van Den Bossche Armoede ' In
VZ Schelde Dender Durme Lokerenbaan 16 te Zeie Te bezichtigen
tijden de kantooruren Org Vlanajo
Schelde Dender Durme (SDD)
16 IDDERGEM
Statutaire bestuursverkiezing in het Vlaams Centrum Tijl van 19u30 tot 21u Kandidaturen dienen gericht aan voorzitter
Marcel Fredericq (053/66 83 14) voor
15/12 Org VU-lddergem
17 GENT
Provinciale bestuursbijeenkomst om 14u 30 Om I5u uiteenzetting over de voordelen en de
dienstverlening van de Federatie
Vlaamse Kringen in de Gebr Vandeveldestraat 68 te Gent Org FVKOost-Vlaanderen
18 SINT-NIKLAAS Bezoek onder
begeleiding van gids aan Etnografisch J^useum te Antwerpen Verzamelen aan het staduis om 13u 15,
vertrek met eigen wagens Verwittigen voor 8 dec bij Agnes Stas
(777 03 99) of IVIiet Van Wichelen
(776 75 63) Deelname 100 fr p p
Org FW-Sint Niklaas
18 DESTELBERGEN
VU-VUJODestelbergen-Heusden
richt
Ie
Kerstfeest in In Zaal Stekkershof,
Laarnebaan 99 te Neusden om 14u
Iedereen welkom Info en inschrijvingen bij Richard Roels, 091/29 17 57
22 GENT. Filmvoorstelling ,,The
Blues Brothers" Om 20u in Auditorium E Blandijnberg 2 te Gent Org
VUJO-RUG
23 AALST: Uitgebreide Arr Raad
In Gulden Vlies, Esplanadeplein Om
20u15stip Gastspreker Chris Vandenbroeke over onderwijsproblematiek Iedereen van harte welkom
Org Arr Bestuur
23 RONSE Tot 23 december tentoonstelling vrouwen in alle technieken Toegang gratis In Zuidvlaams
Trefcenter Hoogstraat 13, Ronse
Org De Zuidvlaamse Ronse

GEMEENTE GRIMBERGEN
(PROVINCIE BRABANT)
FORMATIE VAN HET WERKLIEDENPERSONEEL
6 voltijdse betrekkingen van werkman half-geschoolde B (M/V)
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 6
voltijdse betrekkingen van werkman half geschoolde B (M/V) te bege
venzijn aan de gemeente Grimbergen waarvan
— 2 betrekkingen van werkman half geschoolde B voor de dienst
onderhoud der gebouwen
— 1 betrekking van werkman half geschoolde B voor de dienst beplan
tingen
— 3 betrekkmgen van werkman half geschoolde B voor de dienst
onderhoud der wegen
De kandidatuurstellinen eigenhandig geschreven worden gericht
aan de Heer Burgemeester Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen met een
aangetekende briefen dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 3
januari 1989
De aanwervingsvoorwaarden, de bij de aanvraag te voegen doku
menten, examenprogramma alsmede de bijkomende inlichtingen kun
nen bekomen worden op de dienst Sekretarie — personeelszaken tijdens
de werkuren of telefonisch 02/269 12 47 of 269 60 00
Namens hel College van Burgemeester en Schepenen,
In opdracht
De Sekretaris,
De Burgemeester,
J VAN DE VELDE
J MENSALT

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 kunsttentoonstelling 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 as 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
15 DECEMBER 1988
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ANTWERPEN
DECEMBER

JANUARI

16 KALMTHOUT:
Bezoek aan
Kerstmarkt te Dusseldorf Inschrijven
door storting van 500 fr op nr 9793548826-86, FVV-Kalmthout voor 21/
11
16 TONGERLO-WESTERLO: Om
20u 30 in „Kapellekeshoef", Gastspreker Louis Verbeeck met als onderwerp „Vlaanderen hoe het leefde
en lacht" Org St Maartensfonds
Kempen
16 KAPELLEN: Feestvienng t g v
5-jarig bestaan FW-Kapellen Welkom op teestrede, gevolgd door receptie Voor feestmaal dient 500 fr
betaald op rek 001-1269918-70 voor
12/12 Info 03/664 79 61

7 MERKSEM: Nieuwjaarsbegroeting vanaf 14u Allen hartelijk uitgenodigd op een drankje en een hapje
Lokaal Vlanac, Bredabaan 360 te
Merksem Org VU-Merksem

16 BERLAAR: VU-Berlaar nodigt
uit voor een gratis drink ter ere van
verkiezingsoverwinning Vanaf 20u
in feestzaal Rubens
17 BERCHEM: Ballet van Vlaanderen Voorstelling van ,,Don Quichote"in de KVO Inkom 350 fr Kaarten
te bekomen op de avond van 15/11 of
bi) een van de bestuursleden van
FVV-Berchem
19 NIJLEN: Kerstfeest FVV in lokaal Kempenland om 19u Gastoptreden van akteur-verteller Jan Verschaeren
19 ANTWERPEN: Heeft het Vlaamse lied nog z i n ' Spreker Jo Deensen,
voorzitter Vlaams Audiofonds Aanvang 20u 30 m j Liesstraat 2, Antw/erpen Org FVK-Antwerpen
23 WOMMELGEM: Kerstzangavnd,
begeleid door Pol Van de Voorde
Aanvang 20u in zaal'tCandonckske,
Volkaertlei, Wommelgem-Laar Toegang IS gratis Org Kulturele Kring
Jan Puimege Wommelgem i s m
FVK-Antwerpen

8 MERKSEM: Dnekoningen kinderfeestom14u in Vlanac Org Vlaamse Kring Groeninghe
11 KALMTHOUT:
Namiddagbezoek aan tentoonstelling ,,China, hemel en aarde" Inschrijving van 450
fr (bus, museumticket, gids en alle
fooien) op nr 979-3548826-86 FVVKalmthout Info bij José Van ThilloVerbruggen (666 57 77)

Provincie Antwerpen
Gemeente Lint
BERICHT
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van 2548
LINT maken bekend dat volgende
betrekking te begeven is van

DEELTIJDSE
VERPLEGER/STER
voor de nachtdienst in het rust
oord
Vereist: diploma verpleegassis
tent of ziekenhuisverpleger
De voorwaarden zijn te verkrij
gen in het gemeentehuis te 2548
LINT.
Telefoon 03/455/20.01

Elfde
Ullensplegelavond
te Opoeteren
Voor de elfde keer heeft de Uilenspiegelavond van het IJzerbedevaart
komitee gewest Maaseik plaats, dit
jaar op zaterdag 17 december a s te
Opoeteren
Begin om I8u 30 met een eucharistieviering voor ,,Vrede m Vlaanderen", met als centrale gedachte
Vlaanderen — vrede begint m ons
gezin'
Daarna feest in de zaal De Oeter
(naast de kerk te Opoeteren) Eten
voor de pnjs 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 Assenberg, Schoolstraat 7, 2671 Opoeteren
(86 58 04), Leo De Clerck Dorperberg 18, 3671 Opoeteren (86 36 24)
Gerard Gerits, Pastorijstraat 3, 3688
Geistingen-Kinrooi, Rob Brouwers,
Hoogstraat 6, 3670 Neeroeteren
(86 45 06), Jaklien Deben, Oude Ophoverbaan
88, 3680
Maaseik
(56 47 38), Mathieu Meuwis, Neeroeterenstraat 67, 3671 Opoeteren
(86 65 24), Renaat Nauwelaerts, Dorperberg
33, 3671 Opoeteren
(86 34 56), Pol Theelen, Nachtegaal-

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

Geslaagd VU-bal
te Koningshoolkt
Een volle zaal en een goede sfeer
was ook dit jaar aanwezig De kaartenverkoop deed nogmaals het beste
verhopen wat ook is uitgekomen
Zoals steeds waren hier ook prijzen
aan verbonden Volgens nrs geven
ons de winnaars
Ie prijs Fiets, nr 1447
2e prijs Radiocassette, nr 1327
3e prijs Elektrische waterketel, nr
1130
Nogmaals hartelijk dank voor de
opkomst

Veiligheidskonsept...
Sedert de bijeenkomst van de
Navo-ministers van Buitenlandse
Zaken te Reykjavik in juni 1987,
wacht de publieke opmie in België op het "globaal konsept" dat
van determinerend belang zou
zijn voor onze toekomstige (Atlantische en Europese) veiligheid
Te Scheveningen kwam dit nog
met bestaand konsept vorige
week in konflikt met aanbevelingen door de Nuclear Planning
Group inzake modernisering der
taktische kernwapens
Minister Tindemans verklaarde
op 6 november aan de RTBf geen
verklaring te hebben waarom de
goedkeuring van dit globaal konsept stelselmatig wordt uitgesteld
(nu alweer tot midden '89), terwijl
hij tegelijkertijd zegde dat " d e
Amerikanen reeds aan het moderniseren z i j n "
Senator De Belder vroeg de
minister welke de posities zijn
van onze Navo-partners terzake,
wat de mininster zal ondernemen
om dit globaal konsept zo snel
mogelijk goedgekeurd te krijgen
en welke elementen er m dit konsept ingebouwd zijn
Deze antwoordde de VU-senator dat de uitwerking van het
konsept met zonder moeilijkheden op gang werd gebracht Volgens Tindemans gaat het immers
om een komplekse materie met
talrijke uitlopers.

Advertentie

FVV-Berchem naar China
Op woensdag 11 januari 1989 is er
een bezoek aan de tentoonstelling
China, Hemel en Aarde" in de Koninklijke 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 Uitvindingen" (papier, drukkunst, buskruit,
kompas), brons- en ijzerbewerking,
porselemvervaardiging, zijdeproduktie mechanica, en de Oost-West uitwisseling van wetenschap en techniek Enkele van de fabrikaga-procedes worden voor de toeschouwers
gedemonstreerd door een twintigtal
speciaal uit China overgevlogen vaklui

Programma:
8 30u Vertrek Berchem station
lOu Bezoek aan de tentoonstelling onder leiding van een gids
12 30u Middagmaal in groep in
een plaatselijk zelfbedieningsrestaurant
14 30u Bezoek aan het Erasmushuis

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

SST-Debat aan RUG

WIJ nemen dan ook van de gelegenheid gebruik om langs deze weg
mevr Estelle Verplancke-Verhaegen
te bedanken voor het zorgvuldig bijhouden van alle financiële verrichtingen vanaf de oprichting van FVVBerchem tot op heden

VUJO-RUG organiseert een debat
rond de SST (TGV)
Panelleden zijn Johan Sauwens
minister van Openbare Werken (VU),
Ludo Dierikx Agaiev parlementslid.
Dhr Pardon, NMBS-funktionans

solidariteit met de medemens
ontplooiing van het Vlaamse volk
democratisering van de samenleving
doorbreken van de verzuiling

Jaarabonnement tijdschrift: 250 fr.
Lidgeld + tijdschrift: 400 fr.
Te bestellen op het secretariaat:
Grote Baan 51 - 2990 Wespelaar

Tel.: 016/60.34.57
Te storten op rekening K.B. 431 -6126981 -43
van het Priester Daensfonds te Wespeiaar.
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Rake geschenken zijn diegene waarvan men lang kan genieten
Zo de boeken van Rik Dedapper
De Uiinkalender, de meest praktische en volledige, maar ook de
goedkoopste slechts 70 fr franco thuis
Boek I Biologisch tuinieren voor iedereen 400 fr
Boek II Biologische Gewasbescherming 425 fr
Boek III Bio telen onder glas en voor gehandicapten 425 fr
Boek IV Biologische Beroepstuinbouw (aansluitend bij Boek I
voor liefhebbers) 485 fr
Boek V Biologische Fruitteelt Volledig boek 485 fr
Boek VI Bio telen, anders bekeken (Heilzaamheid van bio
groenten) Gezmsboek 625 fr
Boek VII Bio telen door en voor de Jeugd, ook geschikt voor
beginnende volwassenen 200 tekeningen 695 fr
Pakket Boeken I, II en III slechts 1 100 fr alles franco thuis

ZIJ die regelmatig stortingen doen
op rekening van FW-Berchem zullen
merken dat het rekeningnummer veranderd IS, de reden is dat onze nieuwe penningmeester mevr Tilly Steynen-Huysentruyt is, die wij meteen
bedanken voor het aanvaarden van
deze job en veel sukses toewensen
met de ,,kas"

LEES HET TIJDSCHRIFT VAN HET
PRIESTER DAENSFONDS
-

GESCHENKENTIJD!

Te bekomen op Rozendaal 78, Geel Tel 014/58 9172 Rek 2300005739-36, Rik Dedapper
Al deze werken zijn ook bijzonder interessant voor met bio telers i

Moderator is dhr Mertens, verkeersjoernalist bij de Gazet van Antwerpen
Deze aktiviteit gaat door op donderdag 15 december om 20u in Auditorium B, Blandijnberg 2, 9000 Gent

i Te Koop Tamiya radiogeleide wagen The Falcon In zeer goede staat
-I- nieuwe wisselstukken — 1 jaar oud
en met volledige toebehoren — 35
km/u — Tel 02/759 84 40 tussen 18
en 21 u

[ Sekretaresse A6/A2, met ervaring
op computer en met diktafoon drieta
lig zoekt passende betrekking te
Brussel of ten W van Brussel Voor
ml tel staatssekretariaat Valkeniers
513 83 00 post 311

42j handlanger zoekt een nieuwe
betrekking als chauffeur magazijnier tuinier of onderhoudswerkman
Voor ml zich wenden tot staatssekre
tans-burgemeester dr J Valkeniers
tel 02/569 16 04

i 19-jange juffrouw opleiding kantoorwerken, steno-daktylo, drietalig,
zoekt een passende betrekking m
Brussel of Vlaams-Brabant Voor ml
tel
staatssekretariaat Valkeniers
513 83 00 post 311

n 24j 3-talige ongehuwde A6 A2
sekretaresse met ook een elemental
re kennis van het Spaans en noties
van Duits vertrouwd met tekstverwerking en automatisatie en 5j ervaring
als sekretaresse en kommercieel medewerkster, zoekt een nieuwe betrekking in het Brusselse of ten westen
van Brussel, na haar betrekking te
hebben verloren door een verhuis van
de firma Voor ml zich wenden tot
Senator-Burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04

Schrijnwerker-meubelmaker zoekt
werk in zijn sektor of als onderhoudsman m Brussel of ten W van Brussel
Voor ml tel 513 83 00 post 311 van
staatssecretariaat Valkeniers
' 41-jarige man, met ervaring als
redakteur en verantwoordelijke klan
tenservice, opleiding journalistenschool, zoekt een passende betrekking m de administratief-informatieve
richting m Vlaams-Brabant Voor ml
tel Staatssekretariaat J Valkeniers,
513 83 00 post 311

...niet zonder
moeilijkheden
De minister gaf wei de prioriteiten aan die de Alliantie reeds in
grote lijnen voor de komende jaren bepaald heeft een vermindering met de helft van de strategische offensieve kapaciteiten van
de VS en de Sovjet-Ume, de globale eliminatie van de chemische
wapens, en het tot stand brengen
van een stabiel konventioneel
evenwicht in Europa
Volgens de minister vormt dit
laatste punt voor ons en onze
partners de prioriteit bij uitstek
omdat een groot deel van de
problemen in Europa tot op zekere hoogte voortvloeien uit het
konventioneel onevenwicht Tenslotte wordt samenlopend met de
vastlegging van het konventioneel evenwicht en de eliminatie
van de chemische wapens ook de
reduktie tot gelijke hoogte beoogd van de Amerikaanse en
Sovjet-russische op het land gebaseerde SNF-systemen
Tindemans verklaarde in zijn
antwoord aan De Belder dat " h e t
globaal konsept voor België met
zomaar een schema is voor onderhandeling, zoals te vaak wordt
gedacht Het moet ook de definitie van een bewapemngsstruktuur omvatten, met het oog op
een geloofwaardig veiligheidsbeleid " Het IS de essentie zelf van
de globaliteit, aldus de minister,
dat beslissingen zullen moeten
genomen worden zowel op het
militaire vlak als op dat van de bij
de onderhandelmgen in te nemen standpunten

LIMBURG
DECEMBER
16 MUNSTERBILZEN: Jaarlijks ledenfeest Om 19u30 m cafe Bloemenhof Gastspreker Minister Johan
Sauwens Org VU-Munsterbilzen
17 BEVERST:
cafe De Vrede
Org en t v v
beek Aanvang

Grote kaartavond in
te Rommershoven
VU-Beverst-Schoon20u

M^
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lepel & vork...
Caf^ 7i^ Jfatft-

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

-m

kUa^^^raa 3 3690 Bree

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Affligem

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Beringen, Markt 17 - 011/43 20 51
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Kontich, Kon Astndlaan 85 - 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60 - 016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Ttiier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

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

tboerenhof

AFSPANNING-HERBERG
TOMBERG
Afspanning Tomberg gelegen in
een stukje ongerepte natuur i
Specialiteiten
Pannekoeken — Spaghetti
Oudebrusselbaan 4
1681 LENNIK
T e l . 02/532.09.40

of
02/380.04.78

CAFE-RESIAURAT^-FRITUUR

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

Aanbevolen huizen
DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

Tel. 03/236.45.31

Open v a n 10 tot 19u

N/1aandag gesloten

Banketbakkerij

011/65.73.05 - 65.89.40

ANTWERPIA

Bij vertonen van VU-lidkaart:
een aperitief gratis.

'^^^

.

JOOST GOSSYE

WILFRIED BLANCQUAERT
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

Grote Kouter 47
Uitbergen

Tel. 091-67.57.12

^»<*
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS

02/219.49.30

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

jg

m=

RESTAURANT-HOTEL
OVEREINDE

Een advertentie?

R DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252 70.98

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Herberg Viking
Sinös 15 jaar Vlaams-nationaal trefpunt in het hartje
van Brussel.
Guido Dosogne
Arduinkaal 5 (KVS)
1000 Brussel
02/218.01.27

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaessen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartnjke-Zedelgem
s 050/20 08 50
algemene decoratiewerken
scfiilderen — behangen
vloerbekledingen — parket
louverdrape — luxaflex —

m

P V B A

Bierhandel

1

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

I drhra-in
S. M. B.

VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK
T e l . : 014/21.12.07

Hl M M R W M i l

ZO'VBELBETBH
•MMtarktoaraMkar

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944
Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE
korte termijn AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR — Z I N K
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Tel. 426.19.39

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer
053/80.10.09

FRANSSENS OPTIEK;
%

nv de winne-fabrisac
migrostraat 128
^ 9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 -42 39 16

drukkerij
type - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 03-321 08 96
Kerkstraat 44, A n t w e r p e n
Tel 03-235 64 75

KEUKENS-SANITAIR •
VERWARMING
VAN DER CRUYS
A s s e s t e e n w e g 240, Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

•TEENHOWWENavttT U
ANTVMNKN JftHMM

PROMO PUZZLE
Kies zelf het ondemverp
van uw puzzel

f^ï
-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39

9620 ZOTTEGEM

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler

BItBHANOE

Overname — huur —
verhuur van cafe s
WIJ bestellen ten tiuize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS

H

HELUNCK<X

Tel. 582.10.93

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Hellinckx

Stationsstraat 42

091/60.13.37

Een advertentie
in WIJ rendeert.
02/219.49.30
(redaktie)

02/380.04.78
(Karel Severs)

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

Daniël Cortier
02/428.69.84
Alle trofeeën, wimpels bekers
speldjes badges enz vanaf 1
november 1987 bij

ESOX STAN PHILIPS
Panorama 36
1810 W E M M E L
Tel. 02/460.68.93

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 G e r a a r d s b e r g e n
Tel 054-41 25 89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

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

zoi\<,mqi

A l g e m e n e fiout- e n p i a t e n f i a n d e l
Schaverij

I 22-jarige man opleiding metaalbewerking, vrij van legerdienst zoekt
werk als onderhoudsman of arbeider
te Brussel of ten W van Brussel Voor
ml tel Staatssekretanaat J Valkeniers, 513 83 00, post 311

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

n 38-jarige direktie-sekretaresse opleiding A6/A2, drietalig en met noties
Duits, ervanng op computer, zoekt
passende betrekking te Brussel of ten
W van Brussel Voor ml tel staatssekretanaat Valkeniers 513 83 00 post
311

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
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Kunstschilder Geo Sempels:
•
•

„Een kast met; een
saucisse in? Iss dat kunst?"
,,ln de kunstenaarswereld heeft Geo Sempels zijn
plaats veroverd naast een Pierre Alechinsky, een Rik
Poot, een Maurice Wyckaert, een Frans Minnaert, en
tal van anderen. Kunstgalerijen nodigen hem uit.",
schrijft Paul Berckx in de inleiding van het boek
,,Geo Sempels", een lukse-uitgave van Lannoo.
We mogen niet stellen dat Geo Sempels publiciteit
schuwt, maar waar hij, zoals hij zelf zegt, een hekel
aan heeft is aan mythes.
EEL wat kunstenaars hullen zich inderdaad in een
mysterieuze waas, talentvolle lui doen dit soms met louter
publicitair oogmerk, anderen nemen vaak een ekstravagante
houding aan omdat dit het enige
is wat ze te bieden hebben. ,,Echt
gebeurde feiten zijn meestal
kleurrijk genoeg" zegt Geo Sempels.

H

Geen sensatiezoeker deze
Sempels, maar een nogal eigenzinnige en koppige kunstenaar,
een gezellige verteller die kan
relativeren en begiftigd is met
een gezond gevoel voor humor.
Geo Sempels werd geboren in
Lubbeek op 22 oktober 1926.
Na studies aan de Provinciale
Normaalschool in Tienen en
het vervullen van militaire dienst
in
bezet
Duitsland
trok
Sempels naar de Provinciale
Middelbare Normaalschool voor
regent in het tekenonderwijs te
Brussel. Van 1954 tot 1955 bezocht hij de Stedelijke Akademie
voor Schone Kunsten te Aalst,
van 1955 tot 1957 de Tekenschool ABC te Parijs.
Sempels sleepte in de loop van
zijn karrière menige prijs en onderscheiding in de wacht: verscheidene keren een onderscheiding in de ,,Jeune Peinture Belge" (1960, '61, '62, '63 en '64),
onderscheiding in de prijs van de
stad Oostende (1960 en '61), laureaat Prijs Berthe Art (1961), laureaat in de prijs van de stad
Knokke (1963)...
WIJ: Een mooi lijstje.
G. Sempels: ,,Ach daarmee
alleen kom je er niet, op het
ogenblik van zo'n uitreiking verkeer in een euforie, je staat een
paar dagen in de belangstelling
en dan is dat voorbij."

Belastingen
WIJ: Hoe verwerf je dan wel
bekendheid?
G. Sempels: „Je mag nu nog
zo een goede l(unstenaar zijn,
maar op je eigen benen staan,
zonder steun of aanmoediging, is
helemaal niet zo eenvoudig.
Wanneer je met je werk uit je
eigen besloten kringetje wil geraken, ik bedoel daarmee buiten je
eigen gemeente, je eigen provincie of naar het buitenland toe,
dan kan je dat nauwelijks zonder
hulp of steun. Ik mag mij dan ook
gelukkig prijzen dat een aantal
goede vrienden het initiatief hebben genomen een vzw op te richten, de vzw ,,Atelier Geo Sempels". Wanneer je bv. in het buitenland een tentoonstelling wil op
poten zetten die toch iet of wat
weerklank krijgt bij het publiek en
in de pers kost U dat al gauw 100
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a 250.000 frank nodig. Zo'n vzw
kan gemakkelijker gelden inzamelen dan een privé-persoon.
Grote firma 's zijn eerder geneigd
aan een vzw een gift te doen
omdat ze die schenkingen van
hun belastingen kunnen aftrekken, wanneer ze iets geven aan
een individu gaat dat niet. Er zit
dus een leemte in de wetgeving
tegenover kunstenaars, indien
men de aankoop van een kunstwerk, rechtstreeks gekocht van
een kunstenaar, fiskaal aftrekbaar zou maken zou dit voor de
artiest veel voordeliger zijn, hij
zou veel gemakkelijker kunnen
verkopen. De staat zou er ook wel
bij varen, want de kunstenaar
heeft een groter inkomen, hij
moet dus ook meer afdragen. Er
mee gaan lopen kan hij niet want
de firma's die de werken kopen
geven deze ook aan."

WIJ: Men omschrijft U als
een lyrisch-abstrakt kunstenaar?
G. Sempels: ,,Och, ik lig nu
niet direkt waki^er van al dat
zwaar gefilosofeer en die diepzinnige teorieën over mijn werk. In
het boek heb ik dat willen vermijden, daarin vertel ik zelf over mijn
leven en m'n werk op dusdanige
manier dat het normaal gezien
voor iedereen begrijpbaar móet
zijn."

WIJ: Vertel eens iets over de
kopers van schilderijen?
G. Sempels: ,,Schilderijen
kosten geld, veel geld. I^en is
niet geneigd Iets te kopen van
een jonge of onbekende artiest.
De mensen beweren altijd dat ze
enkel maar een werk kopen omdat ze het graag zien, diegene die
dat beweert is volgens mij in veel
gevallen een hypokriet. Bij de
aankoop van een werk wordt
maar al te vaak gedacht: „ik ga
hier nu iets kopen en binnen
twintig jaar verkoop ik dat voor
een dik pak poen", een investering dus. Dat heeft men zéér vaak
in het achterhoofd, mij moeten ze
niets wijsmaken, ik heb vijvenveertig jaar ervaring!".

WIJ: Is üw schilderkunst dan
zo toegankelijk?
G. Sempels: ,,Och, er zijn nog
genoeg mensen die er niets van
begrijpen of willen begrijpen. Als
ik op een vernissage van één van
mijn tentoonstellingen rondloop
dan vang ik zo hier en daar wat
kommentaar op, amusant is dat
wel, maar dan zeg ik achteraf wel
eens tegen mijn vrouw: ,,waarom
hebben we daar zoveel goeie
flessen wijn aan opgeofferd".
Soms vraag ik me af wat al die
mensen er komen zoeken ? Zéér
velen trachten nog altijd herkenbare elementen in m'n werk te
vinden, maar ik ben een abstrakt
schilder, dus maak ik abstraktie
van wat er rondom mij gebeurt,
en leg ik enkel het innerlijke
bloot, uiteraard is dit slechts één
vorm van abtsrakte kunst. Er zijn
natuurlijk ook heel wat mensen
die je gewoonweg uitlachen, die
kritiek spuien die kant nog wal
raakt, die zelf niet eens de moeite
doen om naar uw werk te kijken.
Tja, dan voel je wel dat de kloof
tussen kunst en publiek vaak nog
groot is, het Is dan ook wel begrijpelijk dat een artiest zich daartegen gaat wapenen, hij gaat z'n
eigen zin doen en laat het publiek
links liggen. Dat hij dan al eens
als een zonderling wordt aanzien
is soms onvermijdelijk."

Geo Sempels: ,,Iemand die beweert dat hij een schilderij koopt,
enkel omdat hij het graag ziet, is vaak een hypokriet."
(foto Ronald Szommer)

WIJ: U hebt er dus geen bezwaar tegen dat bedrijven op
die wijze aan kunstsponsoring
doen?
G. Sempels: „Bah nee, een
kunstenaar moet toch ook zijn
boterham verdienen?"

WIJ: Een peperduur luksueus boek over Ü en uw werk.
Hoeveel kunstenaars krijgen
die eer toebedeeld?

WIJ: De „Vlaanderen leeft"kampanje wil ook het bedrijfsleven nauwer betrekken bij het
kultuurbeleid?

G. Sempels: ,,De verwezelijking van het boek is enkel mogelijk geweest door toedoen van de
vzw, en in het bijzonder door de
onbaatzuchtige inzet van Paul
Berckx, die ook het „Ten geleide'" schreef. Ik heb tot mijn grote
verbazing gezien dat er voor de
uitgave van dit boek serieuze
sommen op tafel zijn gelegd, om
achterover van te vallen, dat boek
kost 3 miljoen I Veel firma 's hebben geld gegeven, zo'n boek delen zij dan ook uit als relatiegeschenk. Het is daardoor dat het
boek zo'n grote verspreiding
kent, al die firma's krijgen in ruil
voor hun geld het overeenkomstig aantal boeken, van echt mecenaat kan je hier dus niet spreken. Een schilderij van mij hebben ze niet hoor, niks! Maar kom,
ik ben blij met het boek, als je
zoiets krijgt gooi je dat niet weg,
dat is een blijvend geschenk, dat
belandt wel in een kast waar het
tot z'n recht komt, en hopelijk
wordt het nog eens gelezen ook.''

G. Sempels: ,,Tja, „Vlaanderen leeft" was misschien geen
slecht idee, maar hoe dat dan
politiek wordt gebruikt vind ik
toch bedenkelijk.
Bovendien
vraag ik me af of die kampanje
iets bijbrengt voor de kunstenaars zelf"

Paardevijg
WIJ: De grote happening onlangs in Gent was een weergaloze flop.
G. Sempels: ,,Dat kan toch
niet anders! Neem nu de gelegenheidstentoonstelling over hedendaagse kunst. Als je het in je
hoofd haalt één bepaalde soort
kunstenaars uit te nodigen, en
dan nog diegenen die door een
paar snobs gepropageerd worden, maar hoegenaamd niet door
het publiek worden aanvaard.
Wat daar in Gent gebeurd is, daar
heeft het publiek een afkeer van,
en volgens mij terecht. Als ik een

grote steen schuin omhoogplaats, er een tweede tegenaan
zet en een derde bovenop en
daarvoor ,,ne paardestront" leg,
en ik noem dat ,,De poort van
Troje", dan mag dat al zéér intelligent zijn, maar wat dat nu met
kunst te maken heeft is voor mij
een vraag."
WIJ: U loopt blijkbaar niet al
te hoog op met de selektiekriteria van Jan Hoet (konservator
van het Gentse IVIuseum voor
Hedendaagse kunst).
G. Sempels: ,,lk heb respekt
voor Jan Hoet, omdat hij een
doordrijver is, hij krijgt wat hij wil
hebben. Daarmee toont hij nog
maar eens aan dat de brutalen de
wereld veroveren. Hij geeft zijn
opinie brutaal, hij spaart niemand, hij afronteert brave mensen zowel als andere, hij wil dat
museum op die manier, en hij zet
zich daar dan ook met bewonderenswaardige energie voor in.
Maar wat hij toont, dat bewonder
ik helemaal niet! Een lege kast
met een verdroogde saucisse in
is voor mij geen kunst!
En wat te denken van die
kunstgroepen die stoere pamfletten schrijven tégen de kunst, tegen de westerse kuituur, maar
voor de rest de benen van onder
hun achterste lopen om maar één
van hun werken te kunnen verkopen. Trouwens nieuw is dat niet,
de in formelen o.a., die deden dat
destijds al."

WIJ: Het kunstenaarsleven
spreekt nog al eens tot de verbeelding van de mensen. Hoe
brengt Geo Sempels nu zijn dag
door?
G. Sempels: (lacht) „Wel je
hebt het zelf gezien, ik ben juist
mijn „gazet" gaan kopen, 's Morgens doe ik dus niks: ik erger mij
aan mijn krant en ik speel een
uurtje viool. Na de middag doe ik
een dutje, pas 's avonds schiet ik
echt in gang. Vroeger kon ik werken tot een gat in de nacht, nu
schilder ik tot een uur of twaalf.
Om de sleur te doorbreken ets ik
af en toe, maak Ik een akwarel of
beeldhouw ik wat."
Wanneer wij aanstalten maken
om weg te gaan houdt Geo Sempels ons tegen..
G. Sempels: „Wacht even,
kijk eens wat een mooi viooltje ik
hier staan heb, een prachtstuk!"
Sempels laat ons een mooie
oude Venitiaanse viool zien, de
krul is voorzien van fraai houtsnijwerk. De ogen van de schilder
schitteren, zijn tweede liefde?
Behoedzaam legt hij het broze
instrument tussen schouder en
kin en begint, eerst aarzelend
maar dan met zwier te fiedelen.
Wij wensen de „meester" niet te
storen en sluipen stilletjes de
deur uit. Op de stoep houden we
nog even halt en schudden het
hoofd, toch vreemde vogels die
kunstenaars!
(t.s.)
— Geo Sempels. Paul Berckx. Uitg.
Lannoo, Tielt, 1988, 192 biz.
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