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Het betere Vlaanderen 

1988 
... zal de vaderlandse geschiedenis ingaan als het jaar van een nieuwe 
omwenteling. 157 jaar na de verkiezing van het eerste Belgische parle
ment beleeft dit land zijn grootste hervorming. De kaart van het unitaire 
België wordt grondig hertekend. 

Dat dit moeilijker verloopt dan dat ons steeds werd voorgehouden mag 
niet verbazen. Elke omwenteling verloopt met horten en stoten. 

De Vlaams- nationalisten die steeds in de voorlijn van de hervorming 
stonden, mogen deze omwenteling op hun palmares schrijven. Zij be
schikken daarbij over eerbiedwaardige adelbrleven die reeds dateren uit 
de eerste jaren van de Belgische staat. Wat aanvankelijk een Spellings
kwestie heette groeide uit tot een Vlaamse Grievenkommissie en van 
daaruit tot een onafhankelijksheidsbeweging. 

Sinds het midden van de vorige eeuw eisten flaminganten „ een bestuur 
in eigen taal met erkenning van gelijk regt naast onze Waalsche 
landgenooten". Er is dus een lange en moedige weg afgelegd. 

Van gelijk recht toen tot zelfbestuur vandaag is inderdaad niet niks. 
Maar deze vogelvlucht door de tijd zou haast oneerbiedig zijn mochten 
wij de tranen vergeten die generaties Vlamingen gestort hebben om hun 
ideaal aanvaardbaar te maken en om hun doel te bereiken. Wie dit niet 
weet of wil vergeten herleze de vele, goede en nuttige geschiedenisboeken 
waarin het Vlaams- nationalisme wordt beschreven, zonder daarbij de 
kritische bemerkingen in de marge te verwaarlozen. 

Maar het leven van een volk houdt niet op bij de bereikte doelen, 
evenmin als bij de nederlagen. 

Ging het aanvankelijk om een bewustmakingsproces dan dient thans 
de natievorming aangevat. Het jaar... 

1989 
...zal daarbij van zeer groot belang zijn. De Volksunie heeft in hel 

verleden steeds de verdienste gehad de feiten voorop te zijn. Ook nu weer 
ziet zij naar morgen. 

Midden november publiceerde de partij de krachtlijnen van een belang
rijk manifest. De tekst draagt de ambitieuze titel Het betere Vlaanderen. 
Inderdaad moet na de huidige staatshervorming - die slechts een middel 
is en geen eindddoel - de eigen staat, het eigen bestuur gestalte krijgen. 
Maar hoe? Welke toekomst hebben de Vlaamse bewindslieden op het 
oog? 

Vooruitzichten koesteren doet leven. Maar welke zijn deze? 
Beslist geen beleid geënt op de slechte Belgische gewoonten. Geen kopie 

van het door de nationalisten zo gewraakte Belgique a papa! 
In 1989 breekt voor Vlaanderen een boeiende maar moeilijke tijd aan. 

Tenzij Vlaanderen een grote visie ontplooit en durft aanwenden. En dit 
zowel voor binnen- als voor buitenlands gebruik. Een natie is geen eiland. 

Vlaanderen zal,, de dialoog met natuur " opnieuw moeten opnemen. 
Het zal niet dulden dat blind winstbejag de krachten die ons gezondheid 
en evenwicht schenken verder vernietigd worden. 

Vlaanderen zal zijn kinderen en zijn ouderen liefhebben met dezelfde 
zorg waarmee het zijn aktieve bevolking koestert. Het zal allen vrede en 
welzijn verzekeren door zelf vredelievend te zijn. Het zal als een Sint 
Maarten zijn mantel delen met de zwakkeren, met de gezinnen, met de 
gekwetsten en met de minderen. 

Het zal veeleisend zijn voor zijn intellektuelen die niet zullen ontsnap
pen aan hun verantwoordelijkheid om de bewindslieden bij te staan, te 
korrigeren en voortdurend te wijzen op de mogelijkheden en de onmoge
lijkheden van de technologie. 

Het zelfstandige Vlaanderen zal ook meervoudig zijn, het zal ruimte 
laten voor de andersdenkenden, voor de marge, het zal zijn burgers leren 
dat eerbied heilig is. 

Wie denkt dat de bestendige strijd van een volk voor zijn eigenheid en 
zelfstandigheid uit de tijd is zal zijn mening moeten herzien. Hel voorbije 
jaar heeft het tegenovergestelde bewezen. In tal van landen hebben 
volkeren hun bestaansrecht met groot dinamisme bewezen, in andere 
landen blijft de strijd duren. Vele bewegingen kijken naar ons uil. Zal hel 
Vlaamse model een waardig voorbeeld zijn of een draak? Mocht dit 
laatste gebeuren dan zullen de jakobijnen weer opstaan en roepen dat 
alleen een sterk gecenlralizeerde staal alle heil en zegen brengt. 

In het internationale koor zal het zelfstandige Vlaanderen niet ontbre
ken. Hel zal zijn plaats, zowel binnen als buiten Europa, moeten 
waarmaken. Hoe waardig zal enkel en alleen van ons afhangen. Als wij 
het echt willen, dan kan het. Omdat het moet! 

(m.v.1.) 

(lees biz. 13) 

Met kerst- en nieuwjaarsbijlage 
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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, Tervuursevesl 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 Dort
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonisstemer Sprudel, goed en goedkoop eten 

Het ^aling^ui^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

^<\*» R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

RESTAURANT-HOTEL 
O V E R E I N D E 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

011 /65 .73 .05 - 65 .89 .40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

Hoerenhof 
Ĝ FE - RESlAURAhrr-FRrrUUR 

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

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

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

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

m 
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S.M.B. 

P.V B.A, Bierhandel Hellinckx 
stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HeiEBHANDELX/ 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

WIJ bestellen ten huize 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

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

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn- AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR-ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
•^ 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drnkkerij 
' I ' I I ' 

tYp6 • offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
bopkHrnk - direct mai' 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

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

Freddy en Cecile i # ' * t 
Vermeersch-Vaessen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 

algemene decoratiew/erken — 
scfiilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 

DEVRIESE 

baron ruuttclaan 78 
8320 brugir ̂  

baan brugge - oostkamp 
'̂w 050/35 74 04 > ' 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAUEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235 64 75 

KEUKENS-SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582 29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderarerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41 25 89 

Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

éAenaian^:^ 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

02/219.49.30 
(redal<tie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Houtzageri j 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Sleenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldsiraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Lal<en 

Tel. 02-478.07.50 
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M î 
Vic lijsttrekker 

Vic naar 
hoofd
stedelijke 
raad. 

In overleg tussen het partijbe
stuur en het bestuur van het ar
rondissement Brussel heeft de 
Volksunie volksvertegenwoordi
ger en gewezen partijvoorzitter 
Vic Anciaux gevraagd de lijst te 
trekken voor de verkiezingen van 
de de Brusselse hoofdstedelijke 
raad van 18 juni 1989. 

Daarmee wil de Volksunie het 
belang onderstrepen dat ze hecht 
aan deze verkiezingen voor de 
Brusselse Vlamingen. 

Vic Anciaux heeft het verzoek 
positief beantwoord. Hij is im
mers zeer vertrouwd met de 
Brusselse problematiek. Zijn ja
renlange ervaring als Brussels 
gemeenteraadslid en als strij
dend Vlaming in onze hoofdstad 
hebben van hem een zeer gezag
hebbend politikus gemaakt waar
op Vlaanderen in Brussel zal kun
nen rekenen. Dit weegt meer 
door dan elk ander mandaat 
waarvoor de naam van Vic An
ciaux werd geciteerd (m.n. kom-
missaris voor de migranten). 

De tweede plaats zal worden 
ingenomen door staatssekretaris 
voor het Brussels gewest Jef Val
keniers. 

Met zijn gekend dynamisme 
werd de staatssekretaris bereid 
gevonden om de VU in Brussel te 
versterken. 

Fiiip IMIartens 
Gemeenschapsminister van 

Verkeer en Openbare Werken 
benoemde de 2&-jarige Filip Mar
tens tot zijn kabinetschef. De jon
ge belofte uit Dilbeek studeerde 
rechten en filosofie te Brussel 
(UFSAL) en Leuven (KUL). Als 
leider, hoofdleider, gewestelijk 
en nationaal medewerker in de 
aspi-kommissie was hij jarenlang 
aktief in de Chiro. In Leuven werd 
hij hoofdredakteur van het tijd
schrift "Ons Leven" van het 
KVHV en daarna tot tweemaal 
toe verkozen als praeses. 

De interesse voor de Vlaamse 
problematiek bracht hem tot ver 
buiten Vlaanderens grenzen: aan 
verschillende Europese universi
teiten (Wenen, Heidelberg, Urbi-
no, Fribourg) bestudeerde hij het 
federalisme. Bij de jongste ver

kiezingen werd Filip te Dilbeek tot 
gemeenteraadslid verkozen. Tot
nogtoe werkte hij op het kabinet 
van vicepremier Hugo Schiltz, 
waar hij de wetsontwerpen over 
de staatshervorming mee voor
bereidde. 

Jef in de Libre 
De staatssekretaris voor het 

Brusselse Gewest, Jef Valke
niers, kreeg in de belgicistische 
krant La Libre Belgique nogal wat 
lof toegezwaaid. De krant meen
de toen nog te weten dat Jef zich 
geen kandidaat zou stellen voor 
de Brusselse hoofdstedelijke 
raad. 

De franstalige krant stak verder 
uitvoerig de loftrompet over het 
beleid dat de staatssekretaris te 
Brussel voert: hij werkte een sta
tuut uit voor de seminatuurlijke 
gebieden, schiep nieuwe groene 
ruimten (Neerpede), kocht be
dreigde zones aan (Kinsendael) 
en richtte een Brussels centrum 
voor natuuropvoeding op in Ou-
dergem. En dan vergeten we nog 
dat hij door zijn opstelling in een 
aantal materies een doorslagge
vende rol speelde, zoals bij de 
zuivering van deZenne, ondanks 
zware druk van de industriële 
lobbies, en de debietregeling van 
de Woluwe. 

NUFSÏ!^ 
Louis Davids over Palestina 

Vallceniers: 
lof in de Libre 

' Acht u het zelfbeschikkings
recht en een eigen staat voor 
de Palestjjnen niet even ge
rechtvaardigd als een Joodse 
staat voor de Joden? 

,,Alle volkeren liebben recht op 
zelfbeschikking. Dus ook het Pa
lestijnse. Maar dit mag met ge
beuren ten koste van een andere 
staat, in casu van Israël. Men 
mag daarbij niet vergeten, dat het 
UNO-verdelingsplan van 1947, 
dat voorzag in de oprichting van 
een joodse en een Palestijnse 
staat, door deze laatsten werd 
verworpen." 

• De PLO ondervindt meer en 
meer steun van het Westen. 
Kan Israël zich verder blijven 
verzetten tegen een erkenning 
van de PLO als vertegenwoor
diger van het Palestijnse volk? 

„Het handvest van de PLO 
voorziet o.m. het einde van Israël 
en de vestiging van een Palestijn
se staat op gans het grondgebied 
van het voormalig Palestina. 
Daar komen nog de terreurdaden 
bij van de groepering van Arafat 
tegen burgers. Maar indien de 

Louis Davids is hoofdredakteur van 
het Belgisch Israëlisch Weekblad te 
Antwerpen 

PLO het bestaansrecht van Israël 
ondubbelzinnig erkent en het ter
rorisme stop zet, dan zal, zoals 
de Israëlische ambassadeur in 
Brussel verklaarde, de PLO de 
PLO niet meer zijn. 

Nu Jasser Arafat deze stap 
heeft gezet, voorzie ik binnen 
afzienbare tijd gesprekken tus
sen de PLO en de Israëlische 
regering. Temeer omdat ik ervan 
overtuigd ben dat de leiders van 
de joodse staat naar vrede ver
langen. Wel zal nog veel wantrou
wen overwonnen moeten wor
den. " 

• Welke invloed kan de erken
ning van de PLO door de VSA 
hebben op de regeringsvor
ming in Israël? 

,,Het zal de vorming van een 
grote koalitie van het rechtse Li-
koud en de linkse Maarach be
spoedigen. " 

• Is de politiek die Israël in de 

bezette gebieden voert vol te 
houden? 

„Natuurlijk niet. Voorbeelden 
zijn er bij de vleet. Maar Israël 
had geen andere keus. Wie kan 
aanvaarden dat zijn huis in brand 
wordt gestoken ? Want het is toch 
duidelijk dat indien Israël zich 
moest terugtrekken uit de bezette 
gebieden, het niet lang zal duren 
vooraleer de joodse staat zelf 
aangevallen wordt. 

Met de gewijzigde houding van 
de PLO bestaat er m.i. een rede
lijke kans, dat aan die bezetting 
een einde zal worden gesteld in 
de nabije toekomst." 

• Israël heeft steun gestuurd 
naar Armenië. Vanwaar die 
plotse openheid naar de Sov-
jet-Unie? 

,,Deze steun geschiedde uit
sluitend om humanitaire ovenve-
gingen. Ik geloof echt niet dat 
daarachter iets anders gezocht 
moet worden. 

In het verleden gebeurde het 
meer dan eens dat bemanningen 
van in nood verkerende Arabi
sche schepen, door Israëli's wer
den gered." 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

En de Libre besluit: ,,Eén zaak 
lijkt in ieder geval duidelijk: in
dien Jef Valkeniers ervan afziet 
om naar Brussel te verhuizen, 
zullen velen die zich voor de 
bescherming van de natuur in 
Brussel interesseren, dat een 
zeer spijtige zaak vinden. Zelfs 
indien hij andere, meer voor be
twisting vatbare karaktertrekken 
vertoont..." 

Maar daar zullen wij dan weer 
niet om rouwen... 

Vrouwen stoten nu ook door tot hoge beleidsposten in Europa. De 
Griekse Vasso Papandreoe (links) wordt EG-kommissaris voor sociale 
zaken, tewerkstelling en arbeidsverhoudingen. De Franse Christiane 
Scrivener (rechts) krijgt de portefeuille van belastingen en douaneaan-
gelegenheden. De Belgische kommissaris wordt Karet Van Miert, die 
zijn voorzitterschap ruilt voor het Europees vervoertieleid en konsu-
mentenaangelegenheden. (foto AP) 

De 
Kommissaris 
SP-voorzitter Van Miert heeft 

zijn portefeuille van EG-kommis-
sans binnengehaald Dat het Ver
voer, Krediet en Investeringen en 
Verbruikers geworden is was wel 
met wat Van Miert wenste — 
milieu droeg zijn voorkeur weg — 
maar hij kon er zich toch tevreden 
•nee tonen In Europese middens 
wordt die bevoegdheid met be
paald een topfunktie genoemd. 
Toch houdt de eenmaking van de 
Europese markt enkele mooie 
perspektieven in Zoals bekend 
zal Van Miert als SP-voorzitter 
opgevolgd worden door Frank 
Vandenbroucke 

Kiespliclit 
Wat zou U doen mocht de 

stemplicht omgezet worden in 
stemrecht? Het Laatste Nieuws 
werd ook door deze vraag geïntri
geerd en liet een enquête uitvoe
ren. Daaruit blijkt dat slechts 1 op 
2 Belgen zich dan nog naar het 
stemhokje zouden verplaatsen 
om zijn burgerrecht uit te oefe
nen. 

De SP zou van een afschaffing 
van de stemplicht het grootste 
nadeel ondervinden. Van de on
dervraagde SP-kiezers zou nog 
niet de helft aan gemeente-, par-
lements- of Europese verkiezin
gen deelnemen. Agaiev heeft 
dan weer de meest gemotiveerde 
kiezers, met meer dan 60% en 
voor de gemeenteverkiezingen 
zelfs meer dan 70%. 

De VU hangt voor de gemeen
teverkiezingen zowat op gelijke 
hoogte van PVV en CVP (bijna 
60%) maar slaagt erin dit cijfer 
voor de parlementsverkiezingen 
even hoog te houden, terwijl CVP 
en PVV meer dan 10% zakken. 
Op Europees vlak skoort de 
Volksunie dan weer iets minder 
(55%), hoewel dat nog 10% meer 
is dan de liberalen en 5% meer 
dan de CVP. 

Duitstalige 
zetel 

Met een grote meerderheid 
heeft de raad van de duitstalige 
gemeenschap maandagavond te 
Eupen een resolutie aangeno
men waarin de nationale regering 
gevraagd wordt ervoor te zorgen 
dat ook de kleinste gemeenschap 
in België vertegenwoordigd zou 
zijn in het Europees Parlement. 
De raad stelde voor dat dit zou 
gebeuren door de oprichting van 
een apart kiesarrondissement 
voor de duitstalige Belgen. 

De socialistische frakie ont
hield zich bij de stemming, omdat 
er op dit ogenblik ,,wel dringen
der problemen zijn voor de duits
talige gemeenschap". 

De raad wil de EP-zetel die 
België normaal moet terugkrijgen 
van Denemarken, dat eind de 
jaren zeventig dwars lag en een 
ekstra zetel voor Groenland 
opeiste. België stond daar zijn 
25° zetel voor af. Intussen heeft 
Groenland de Europese Ge
meenschap vaarwel gezegd. 

VU-senator Hans De Belder 
diende reeds een wetsvoorstel in 
dat tegemoet komt aan de vraag 
van de Duitse raad. De duitstali
ge gemeenschap zou daarbij een 
gegarandeerde vertegenwoordi
ging krijgen binnen de 11 zetels 
die de franstalige gemeenschap 
toegewezen zijn, en de zetel van 
Groenland zou het totale Europe
se zetelaantal van Vlaanderen 
van 13 op 14 brengen. Een zetel 
in franstalig België "kost" bij de 
huidige zetelverdeling tussen de 
Vlaamse en de franstalige ge
meenschap (13/11) immers veel 
minder kiezers dan in Vlaande
ren. 

Jan Cools 
Eindelijk werd de ontvoering 

van de Vlaamse geneesheer Jan 
Cools, die sinds 21 mei van dit 
jaar vastgehouden wordt in Liba
non, opgeëist. De "Soldaten van 
de Waarheid", zoals de ontvoer
ders zich noemen beschuldigen 
Cools er o.m. van een spion te 
zijn van de Mossad, de Israëli
sche geheime dienst. 

De Soldaten van de Waarheid 
verklaarden Cools voor zijn mis
daden te zullen berechten. Ze 
zouden in het bezit zijn van doku-
menten die de ware aard van 
Cools' aktiviteiten in Libanon 
aantonen. Er wordt gevreesd dat 
de ontvoerders een anti-Arafat-
groep vormen. 

Dokter Cools werkte in de 
vluchtelingenkampen voor "Ge
neeskunde voor de Derde We
reld", een organisatie die in Liba
non samenwerkt met de Noorse 
NGO Norwac (Norwegian Aid 
Committee). 

Cools: 
spion? 
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Voorlopige 
hechtenis... 

Zoals het regeerakkoord voor
ziet, IS minister van Justitie Mel-
chior Wathelet een wetsontwerp 
aan het voorbereiden dat de 
rechten van de verdediging inza
ke de voorlopige hechtenis beter 
waarborgt Op haar kongres over 
een nieuwe politieke kuituur in 
Oostende stelde de Volksunie dat 
deze wet op de voorlopige hech
tenis strikt moet worden toege
past. 

Totnogtoe waren verdachten m 
voorhechtenis vaak aan hun lot 
overgelaten ze mochten hun ad-
vokaat niet raadplegen, kregen 
geen inzage in hun dossier, en 
zaten veel te lang achter voorlopi
ge maar daarom met minder ech
te tralies. Momenteel zit meer 
dan één derde van de gevange
nisbevolking in voorhechtenis. 

De geplande wijzigingen van 
Wathelet proberen daar een 
mouw aan te passen: de ver
dachten zal in alle gevallen een 
kopie ontvangen van het proces
verbaal van zijn verhoor De ad-
vokaat zal toegang krijgen tot het 
dossier vóór de verschijning van 
de verdachte voor de raadkamer, 
en de voorwaarden om kontakt 
tussen de verdachte en zijn advo-
kaat te verbieden worden stren
ger. 

...voorgoed 
aan banden? 
De hoofdbedoeling van het ont

werp op de voorlopige hechtenis, 
IS de voorlopige hechtenis aan 

strengere banden te leggen. De 
onderzoeksrechters zullen nog 
slechts in uitzonderlijke gevallen 
de voorlopige hechtenis mogen 
bevelen, nl. als het ten laste ge
legde feit een gevangenisstraf 
van minimum zes maanden tot 
gevolg kan hebben Maar ook ten 
aanzien van zware gevallen moe
ten er ernstige redenen zijn om 
tot voorhechtenis over te gaan-
gevaar voor herhaling, het laten 
verdwijnen van bewijzen, onttrek
king aan het optreden van het 
gerecht, enz Om met steeds 
naar de voorlopige hechtenis te 
moeten grijpen, voert het wets
ontwerp ook een reeks alternatie
ven in, zoals de verplichting om 
de rechter m te lichten over ver
plaatsingen, de verplichting zich 
te melden bij bepaalde personen, 
het verbod het grondgebied te 
verlaten of bepaalde kontakten te 
hebben 

Afval-
schandalen 

Nederland en België werden 
verleden week opgeschrikt door 
enorme afvalschandalen De Ne
derlandse transportondernemer 
Simon Kemp wordt ervan be
schuldigd duizenden tonnen che
misch afval illegaal gestort te 
hebben in Nederland en in Melle-
ry, een deelgemeente van het 
Waals-Brabantse Villers-la-Ville. 
Kankerverwekkend asbest, zwa
re metalen, ziekenhuisafval,... 
werd vrolijk rondgestrooid waar 
men het kwijt kon Daarvoor 
moesten natuurlijk heel wat men
sen omgekocht worden Dat de 
zwendel enorme afmetingen aan
genomen heeft blijkt uit het feit 

De opzegging door Zaïre van de ' 'bevoorrechte'' betrekkingen tussen België en zijn ex-kolonie zorgt nu al 
weken voor opschudding. Een Zaïrese delegatie kwam uitleg verschaffen (foto), werd zowat overal waar iets 
beslist wordt ontvangen en kreeg zelfs zendtijd toegemeten, en de Belgische minister van Buitenlandse 
Betrekkingen toog ijlings naar Zaïre om daar een Belgische knieval voor Mobutu te gaan doen. Wie is er 
toch zo bezorgd om die "bevoorrechte" relaties? (foto Coecke) 

dat tussen '85 en '87 ongeveer 
150 000 ton giftig afval werd ge
stort te Mellery, midden een wa
terwinningsgebied waar het 
grondwater amper een halve me
ter onder de oppervlakte zit 

Alsof dit nog met genoeg was 
kwam ook de Antwerpse stort
plaats Hooge Maey weer in het 
nieuws. De speurende neus van 
Agalev-europarlementslid Staes 
had daar asbest geroken en wat 
bleek"? Tientallen opengescheur
de en onwettelijk gestorte zakken 
met het kankerverwekkende 

goedje wachtten er op een kiek-
grage kamera. De OVAM maakte 
inmiddels proces-verbaal op van 
de nieuwe levensgevaarlijke si
tuatie op de Hooge Maey 

OVAIM 
Onder het motto ,,Wie slim is, 

sorteert" start de Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschap
pij begin volgend jaar een affiche
kampanje om de Vlaming bewust 
te maken van het nut om zijn 
huisvuil te sorteren. Ovam wil 

MENSBEELD 

J0 mmm Mi mn «f© kérst-
mmen met de gekleurde licht-
|es langs de straten, de feest-
verltohöng 'm de steden, de 
drukte In de wiokeis Sommi
gen noemen december met ai 
zijn opgeKtopte feestwoede 
één van de vervelendste 
maanden van het jaar, bij afi-

; deren Jwlnketen de rsgeo bij de 
:f oedacNie aan zoveel emd^ 
[. jaarsplezler. 

W» stijft ze, de feestvarkens 
en füifnun^mers die 's mor
gens 'm de vroegte of ook al 
wel eens tegen de hoogmis of 

' öe middag huiswaarts keren 
; «jet een liawteo kop en snip» 
\ jjem korsfétii In liet baar? 

De socioloog a:egt dat man
nen liever op kstfee gaan. en 
vrouwen meer van eon lekker 
etende In een restaörant hou

den Dat zou ook het lieve-
lingsstekje voor mensen van 
middelbare leeftijd zijn Het 
dancing- of bal bezoek daait 
met het gnjzen van de haren, 
en mensen met een hogere 
opleiding zetten liever de 
bloemetjes buiten dan zij met 
een minder grote jntellektuele 
bagage Wanneer we al deze 
wetenschappelijke weetjes 
samenvoegen komt de man
nelijke student als koning der 
feestvierders bovendrijven 

Dat er ttjdens de ei ndej aars-
feesten ménlg glaasje gele
digd wordt, ts ook al lang geen 
geheim meer. België is een 
land van bierdrinkers, zo 
wordt gexegd. Of er een op-
me rReitjk verschil bestaat tos
sen gemeenschappen en ge
westen, konden ^^ ntei ach-

öejgië moet m de 

hitlijst van de bierkon$umptje 
wel beide Duitslanden, Tsje-
choslovaktje en Denemarken 
laten voorafgaan 

Maar we spannen wei de 
bierkroon met ons ontzagtijk 
groot aantal btersoorten' de 
schattingen lopen rond de 
350 sommige bronnen spre
ken zelfs van 600 De laatste 
jaren is de interesse voor 
streekbieren in ons land 
enorm toegenomen. Alledel 
nieuwe biersoorten werden de 
laatste tien jaar op de markt 
gebracht, en een aantal ver
dwenen bieren stromen tertjg 
rijkelijk. 

Of ze ook ri|ketijk zuilen blij
ven stromen, is een vraagte
ken Met de eindejaarsperiode 
geven immers ook rijkswacht 
en politie van katoen, en niet 

alleen in hün vrije tijd, O wee 
als ü een glaasje teveel op 
hebt! Verkeersminister De* 
haene kleedt alles wel een 
beetje positiever in met eien 
blauwe badge, maar de ge
strengheid van de wegkoh^o-
fee blijft onverminderd ge
handhaafd, gesterkt als men 
ts door het sukses van vorig 
jaar, Toen noteerde mon 
8,5% minder doden en zwaar
gewonden. We kunnen ons 
eohter niet van de Indruk ont
doen dat dit sukses eorder te 
danken was aan de schrik om 
gepakt te worden dan aan de 
overtuiglhi dat alkohol en au
torijden rtietsamer>gaan. Men 
zegt van de öetgen Immers 
ook dat Zé planlrekkers ssijn. 
Maar ook hier zijn ons geen 
gemeenschaps- of gewestclj* 
fers bekend. 

deze boodschap op 1.325 rekla-
meborden van 20 vierkante meter 
uitsmeren, de maatschappij plant 
TV-spots en informatiefolders en 
wil ook samenwerken met ge
meentebesturen en de industrie. 

De eerste stap is het selekteren 
van glas en papier. Later wil men 
de aktie uitbreiden tot andere 
vormen van huishoudelijk afval 
zoals geneesmiddelen, metalen, 
tuinafval enz. 

Uit onderzoek is gebleken dat 
men de burger wel kan warm 
maken voor het sorteren van zijn 
afval, als hij daar tenminste niet 
teveel moeite voor moet doen: 
geen ingewikkelde handelingen, 
geen grote verplaatsingen en, na
tuurlijk, geen bijkomende kosten. 

Palestina 
De Palestijnse kwestie is de 

laatste weken in een enorme 
stroomversnelling terecht geko
men. Het uiteindelijke resultaat 
dat Jasser Arafat bereikte was de 
erkenning van de PLO door de 
Verenigde Staten 

Op 15 november werd deze 
evolutie door de Palestijnse Na
tionale Raad in beweging getrok
ken • daar werd de staat Palestina 
uitgeroepen, maar werd impliciet 
ook Israel erkend. Voor de VS 
waren de versluierde termen 
waarin dit gebeurde voorlopig on
voldoende om de PLO als ge
sprekspartner te erkennen 

Toen Schultz Arafat een visum 
weigerde om de Algemene Ver
gadering van de VN in New York 
te komen toespreken, zag het er 
even naar uit dat de vredeskan-
sen voor het Midden-Oosten 
weer op een laag pitje kwamen te 
staan. De VS kwamen daardoor 
geïsoleerd voor de wereld te 
staan, op Israel na natuurlijk. De 
Algemene Vergadering besliste 
namelijk om te verhuizen naar 
Geneve. Daar mocht Arafat wel 
het spreekgestoelte beklimmen 
en hij maakte daar dankbaar ge
bruik van om duidelijker dan ooit 
het nieuwe Palestijnse standpunt 
openbaar te maken Dat was nog 
met voldoende voor de VS. 

Op een perskonferentie verle
den woensdag zei de PLO-leider 
dan ekspliciet ("for the record") 
dat de Palestijnse Bevrijdingsor
ganisatie afziet van terrorisme 
om haar doeleinden te bereiken 
en dat de PLO het bestaansrecht 
van de Joodse staat Israël in het 
Midden-Oosten erkent. Vrijwel 
onmiddellijk daarna kwam het 
verlossende woord uit Washing
ton. De onderhandelingen tussen 
de VS en de PLO kunnen nu ook 
voor het daglicht gevoerd wor
den. Daarmee staat Israel moe
derziel alleen, (zie ook onze ru
briek "5 vragen") 
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Minister Schiltz op bezoek bij ESA: 

„Zo snel mogelijk beginnen met 
ESA-trainingscentrum in Zaventem" 

Parijs — Vice-premier en minister van Begroting en Wetenschapsbeleid l-iugo 
Schiltz bracht verleden woensdag een bezoek aan het hoofdkwartier van het 
European Space Agency (ESA), in het hartje van de Franse hoofdstad. 

Hoofdbedoeling van de eendagstrip naarde lichtstad was het veilig stellen van 
de oprichting van een ESA-trainingscentrum in Zaventem. De ESA zegde de 
minister haar steun toe voor dit projekt, dat eerder reeds aan België toebedeeld 
was maar onder druk van een aantal Franse lobbies terug op de helling gezet 
werd. Vooral het machtige Franse Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) 
wil dit trainingscentrum voor Hermespiloten graag in Frankrijk houden. ,,Het 
komt er nu op aan zoveel mogelijk precedenten te scheppen en zo snel mogelijk 
van start te gaan", aldus Schiltz. 

DE Belgische delegatie werd 
in Parijs verwelkomd door 
de Vlaming Georges Van 

Reeth, de direkteur van de ESA-
administratie In zijn welkomst
woord feliciteerde hij België voor 
zijn ekstraproportionele deelna
me aan de ESA-programma's 
Samen met Frankrijk is België 
een grote verdediger van het Eu
ropese ruimteagentschap In ver
gelijking met de andere ESA-lan-
den heeft België een weliswaar 
relatief klein budget voor weten
schapsbeleid maar steekt het 
wat de inbreng in ESA betreft 
toch ver boven het gemiddelde 
uit België levert 4,4% en IS daar
mee de vierde grootste ESA-deel-
nemer 

Voorhoede 
De minister van Wetenschaps

beleid wil dit engagement ook na 
de staatshervorming verderzet
ten ,,De ruimtevaart blijft een 
van de krachtigste incentives 
voor de verbetenng van onze in
dustriële en technologische posi
tie Wie hier afwezig blijft zal ook 
m een aantal andere weten 
schapstakken uit de voorhoede 
verdwijnen , zei de minister op 
zijn perskonferentie Direkteur 
Van Reeth verklaarde dat België 
bepaald geen slechte zaak doet 
aan de ESA sinds 1972 en sep
tember '88 werden er bij Belgi
sche bedrijven voor 16 miljard 
frank bestellingen geplaatst Dit 
betekent een ekstra return van 
900 miljoen voor de Belgische 
nijverheid 

De direkteur leverde echter 
ook wat kritiek op de Belgische 
bedrijfswereld die zou nog een 
te konservatieve houding aanne
men tegenover de ESA, en agres-

Vicepremier Hugo Schiltz stelt Direkteur van de ESA-administratie Georges 
Van Reeth gerust ook na de staatshervorming blijft ruimtevaart een prioriteit in 
het Belgische Wetenschapsbeleid 

siever uit de hoek moeten komen 
Vooral voor de programma's op 
lange termijn zou nog te weinig 
interesse toestaan Van Reeth 
voorspelde een verdubbeling van 
de industriële bestellingen na 
'93 Dan zijn immers de grootste 
ontwikkelingskosten achter de 
rug en kan men met de operatio
nele programma's van start 
gaan, waar de interessantste 
kontrakten verdeeld zullen wor
den 

Budgettaire 
herschikking 

Hoewel Schiltz als nationaal 

minister zijn trouw bevestigde 
aan ESA, zal de federalisering 
toch een grote invloed hebben op 
het Wetenschapsbeleid Door de 
staatshervorming komt nl twee
derde van het huidige budget (60 
miljard) naar de Gemeenschap
pen en Gewesten De deelname 
aan ESA-programma's blijft 
evenwel tot de nationale be
voegdheid behoren Een en an
der betekent volgens Schiltz dat 
een budgettaire herschikking ten 
voordele van het departement 
Wetenschapsbeleid noodzakelijk 
wordt als we onze inspanningen 
op ruimtevaartvlak willen behou
den Andere departementen zul-

Deelname van Belgische bedrijven aan 1 
het algemeen wetenschappelijk ESA-programma en 

Amos 
Barco 
Bell 
Elenco 
Etca 
FN 
lAL 
Imec 
Logica 
Newtec 
Pedeo 
Sabca 
Sait 
Sonaca 
Space bel 
Trasys 
Verhaert 
Von 
Karman 

de fakultatieve programma's 

Ariane 

X 
X 

X 
X 

X 

Telekommu-
nikatiesatel-

lieten 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Teledetek-
tie en met. 

satell. 

X 

X 

X 

X 

Spacelab/ 
Eureca 

X 

X 

X 
X 

X 

Columbus 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

Micro-
zwaarte
kracht 

X 

X 

X 

X 

Algemeen 
wet. 

progr. 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

len daarvoor moeten inleveren 
zo stelde de vicepremier 

Schiltz neemt zich voor om als 
nationaal minister van Weten
schapsbeleid na de realisering 

van de staatshervorming te over
leggen met de overheden van de 
deelgebieden om m gezamenlijk 
overleg "incentives ' uit te wer
ken 

(Pd|) 

en de ESA 
België is lid van de Europese 

Ruimtevaartorganisatie sedert 
haar opnchting. ESA groepeert 
13 Europese landen op het do
mein van het ruimteonderzoek 
en -technoiogie teneinde de re
sultaten ervan te gebruiken 
voor wetensclwppeiiike doel
einden en toepassingsklare 
ruimtesystemen. 

Het globale budget en het al
gemeen wetenschappelijke pro
gramma van de ESA zijn twee 
essentiële aktivitetten cfie on
derschreven worden door aile 
lidstaten op basis van hun na
tionaal inkomen. De overige 
programma's zijn fakultatlef. 
Elke lidstaat beslist autonoom 
aan welke van <iezs program
ma's zij zijn medewerking ver
leent en m hoeverre zij zal bij
dragen tot de financiering er
van. Momenteel neemt Belgiè 

y ^/(..,^, .•-•^^^.•.•••.•,.-Y^.„ 

deel aan alle fakuttatteve pro
gramma's van de ESA, ten be
drage van gemiddeld 4,75%. 
Voor het ontwikkelingspro
gramma van de Anane 5-4an-
ceerraket Is dat bvb. 6%. 

Op dit ogenî ik participeren 
een vijftal grote en een twaalftal 
kleine Belgische bedrijven aan 
de ESA-programma's. Bell, Be-
kaert, Etca, FH en Sabca vor
men het grote kwintet. Daar
naast slagen een srantal Idelnere 
bedrijven erin een groot stuk 
van de return binnen te rijven; 
Amos, Barco, Elenco, Newtec, 
Pedeo techniek, Salt Electro-
r>ics, Sonaca, Spacebel Instru
mentation, Trasys en Verhaert 
vormen de zogenaamde "klein
tjes". Ook (interjuniversitaire 
centra nemen deel aan ESA-
programma's, zorfs lAL Space 
(Luik) en IMÊC. • 

Toekomstbeeld van het Hermes-ruimteveer op een Anane 5-raket Colum
bus, Hermes en Ariane 5 zullen het Europese ruimtetransporttrio vormen na 
2000 

ESA-lexikon 
Anane — Lanceerraket van de 

ESA Momenteel werden er reeds 4 
types ontwikkeld Tegen 1995 zou 
Ariane 5 operationeel moeten zijn 

Columbus — Bemand internatio
naal en permanent ruimtestation dat 
tegen 1995-2000 operationeel moet 
zijn 

Eumetsat — Europese organisatie 
voor de eksploitatie van meteorologi
sche satellieten 

Eureca — Herbruikbaar ruimteplat-
form dat operationeel moet zijn m het 
begin van de negentiger jaren 

Eutelsat — Europese organisatie 
voor satellietkommunikatie 

Giotto — Door Ariane gelanceerde 
satelliet die in '86 de komeet van 
Halley observeerde 

Hermes — Europees ruimtevlieg-
tuig (in ontwikkeling) 

Meteosat — Geostationaire meteo
rologische satelliet waarvan in 1977 
en 1981 een eksemplaar gelanceerd 
werd 

Olympus — Nieuwe telekommuni-
katie- en televisiesatelliet die gelan
ceerd moet worden in 1989 

Spacelab — Bewoonbaar ruimtela-
boratonum gerealiseerd door de Eu
ropese industrie en beheerd door de 
ESA 

Spot — Satellite pour l'observation 
de la terre Sinds '86 wordt deze 
satelliet gebruikt voor onderzoek be
treffende inventansatie, produktie en 
gezondheidstoestand van gewassen 
en bossen, ruimtelijke ordening en 
kartografie 
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Senator Rik Vandekerckhove: 

„Brussel sluitsteen 
van het gewelf 

van de staatsomvorming" 
Met de financiering van gewesten en gemeenschappen schiet de kamerkom

missie maar moeizaam op. Met urenlange en zelfs niets terzake doende 
betogen, talloze amendementen, oeverloze proceduredebatten enz. pogen de 
liberalen de werkzaamheden te vertragen. En dit niet zozeer omwille van de 
inhoudelijke aspekten. Maar kost wat kost willen zij de magische datum van 1 
januari 1989 overschrijden. De datum waarop de gewest- en gemeenschapsre
geringen van start moeten, voorzien van verruimde bevoegdheden en middelen. 

In dat opzet zijn zij ondertussen geslaagd. Hun obstruktie heeft ertoe geleid 
dat het,,nieuwe" Vlaanderen tot half januari moet wachten. 

EEL wat vlotter verloopt 
het debat over Brussel in 
de Senaat. Ook de sfeer 

is opbouwender. Het lijkt wel of 
de senatoren zich bewuster zijn 
van het enorme belang van de 
huidige staatsomvormende in
greep. 

Dat bewustzijn kwam onder 
meer tot uiting in de tussenkomst 
van fraktievoorzitter Rik Vande
kerckhove. Ietwat deemoedig 
kondigde hij aan, zich op glad ijs 
te bewegen... ,,Want wat Is het 
anders dan zich op glad ijs wagen 
wanneer een medicus zich aan 
de studie van juridische teksten 
gaat zetten?" 

Sluitsteen 
Wie de Limburgse senator 

kent, die weet dat deze aanhef 
wat ruikt naar valse bescheiden
heid. Het is misschien juist dat hij 
niet in de clinch kan met een van 
die eminente juristen die het om 
de haverklap hebben over arti
kels en paragrafen, al dan niet bis 
of gewijzigd, al dan niet opgeno
men in een bijzondere wet enz. 
Maar wat Vandekerckhove wel 
kent en weet, dat is het funda
mentele. Dat is het uiteindelijke 
doel waarnaar de staatsomvor
ming moet leiden: ,,Een volk 
wordt staat, met alles wat dit aan 
mogelijkheden en ook beperkin
gen inhoudt binnen een Belgi
sche en Europese kon tekst". 

Positief naar de Brusselse Vla
mingen toe is zonder enige twijfel 
de volledig autonome bevoegd
heid voor de kulturele-, onder
wijs- en persoonsgebonden ma
teries. ,,Het IS vanuit de Vlaamse 
gemeenschap dat uitvoeringsbe
voegdheden worden overgedra
gen naar de Gemeenschapskom
missies, die onder toezicht van 
de Vlaamse gemeenschap 
staan." 

Voor wat de gewestbevoegd-
heden en de bevoegdheden van 

de Brusselse agglomeratie be
treft ging Vandekerckhove op 
zoek naar de waarborgen voor de 
Brusselse Vlamingen. Zijn zoek
tocht bracht hem bij de toetsings-
mogelijkheld van ordonnanties, 
het toezicht van de centrale rege
ring en vooral de tweeledigheid 
van de strukturen. Deze tweele
digheid blijkt o.m. uit de twee 
taalgroepen in de raad, de recht
streekse verkiezing via afzonder
lijke lijsten en poolvorming, de 
kwasi-paritaire samenstelling van 

de executieve met konsensus en 
kollegialiteit, de aanduiding van 
de leden van de executieve door 
hun taalgroep. Kortom, „het is 
een gezamenlijk beheren van het 
Brusselse hoofdstedelijke gewest 
door de Brusselse Vlamingen en 
de franstalige Brusselaars". 

Ekstern 
Eerlijk bleef Vandekerckhove 

ook stilstaan bij de minder posi
tieve aspekten. Is het aantal 
Vlaamse leden van de Brusselse 
Raad wel voldoende groot? De 
uitermate belangrijke konsensus 
en kollegialiteit binnen de execu
tieve blijven een zeer punt. En tot 
slot is er de storende afwezigheid 
van de splitsing van Brabant. 

Rest dan het tweede beoorde-
lingskrlterium, het statuut van 
Brussel binnen het geheel van de 
hervorming. Het is immers een 
feit dat Brussel bevoegd wordt 
voor dezelfde aangelegenheden 
als de andere gewesten. „Dit is 

Zege van de 
demokratie 

Intern 
Het is vanuit deze kennis en 

wetenschap dat de fraktievoorzit
ter tijdens het debat over de 
plaats van Brussel het spreekge
stoelte betrad. „Als overtuigd na
tionalist wil ik voldoende inzicht 
verkrijgen om na te gaan in hoe
verre de Vlaamse natievorming 
hierin gestalte kan krijgen, en dit 
zowel intern naar Brussel en de 
Brusselse Vlamingen toe als ek
stern naar het geheel van de 
Belgische staatsomvorming. 
Brussel is immers de sluitsteen 
van het gewelf van de staatsom
vorming." 

L 

EENS te meer moeten we 
het deze dagen vast
stellen De pers doet 

haar werk met goed. Erger 
nog Haar objektieve bericht
geving dien je nief in dagblad
kolommen te zoeken Het 
weze „ W U " dan maar ge
gund de verdediging var> de 
historische feiten op te ne
men. 

(Tusseo haakjes), we praten 
hier over het moeilijke finan-
cienngsontwerp. Het ootwerp 
dat in de k a m ^ voor enige 
opschudding zorgt. 

Het is een hoogstaand de
bat, tn die kommissie van 
grondwets- en hervormings-
speciadsten. En dan hebben 
we het niet over het geklesse-
bes van de heren Dehaene, 
Verhofstadt, Anciaux en Vart-
denbroucke Dat dreigde op 
sommige momenten zelfs een 
smet op de debatten te wer
pen. Het gebeurde dat ,,WU" 
in een vtaag van plaatsvervan
gende schaamte het hoofd in 
de ham}e*> borg en deemoe
dig een traan plengde om z'n 

onmacht, het debat op een 
hoger pet! te tillen. Het was 
een aanfluiting, zeg maar, van 
de vereniging der geesten 
waarvan ,,WIJ" zo houtft En 
die ,,WIJ" zo gewoon is tn 
onze wetgevende InsteSfn-
gen 

Nee geef ,,WIJ" dan maar 
de heer Daenis. Dé liberaal 
van Aarschot. En vooral de 
schadu w-e ven knie van Ver
hofstadt Wat heeft „WtJ" een 
bewondering, ielfs een ver
ering opgevat voor die man. 
Lichtvoetig, spits en toch diep
gaand legde hij de vele zwak
heden van de financiering 
btoot. Met een niet geziene 
hartstocht verdedigde hij zijn 
zienswijze. Een zienswijze die 
ronduit schokkend mag ge
noemd worden. Oe finartciSie 
konsekwenties van de finan
cieringswet zouden naar zijn 
mening helemaal niet zo ge
ring zijn. Tot tweetïonderden-
zeven keren had hij het over 
de globale fiskale druk. Tel
kenmale moest hij betreuren 
dat deze hefaas zou verho

gen. Na zi|n gesmaakte ifiler-
ventie van amper een éf^'i^ 
uurtjes hadden de overige 
kommtssieleden ftel dan ook 
eindelijk door, De heer DaeitJS 
is gekant tegen een verho<|inq 
van de fiskaie druk' 

Terecht veroorzaakte dit 
alom konsternatie. Met lege 
blik staarden sommigen voor 
zich uit. Andemn vertieten 
schreiend de zaai Regerfngs* 
leden rolden de hemdsmou* 
wen op, en knooptert hun dfe$ 
wat losser 

De heer Daems zeK was er 
met helemaal gerust In. Wat 
bezorgd vroeg hij her en <Jer of 
hij niet in herhaling wasgevai-
len. Tot viermaal toe vroeg hij 
dit her en der De allerlaatste 
der moedigen werden dan — 
onder zachte bode-begelet-
ding — weggeleid 

De heer Daems zelf werd 
door Zijn partijgenoten op de 
schouders getild In triomf. De 
demokratie had gezegevierd. 

(Scripst). 

Senator Rik Vandekerckhove: 
,,Het is een gezamenlijk beheren 
van het Brussels hoofdstedelijke 
gewest door de Brusselse Vla
mingen en de franstalige Brusse
laars". 

een belangrijke vaststelling; een 
drieledige staat kan mede de 
Vlaamse natievorming verhinde
ren." 

Geruststellend ontkrachtte de 
senator de drieledige vrees door 
te wijzen op een aantal paritaire 
centrale strukturen. Vermelden 
we hier de taalgroepen in Kamer 
en Senaat, de paritaire struktuur 
van de centrale regering, de om
vorming van de Senaat naar de 
gemeenschappen toe, de nood
zaak van een in de paritair sa
mengestelde ministerraad over
legd koninklijk besluit om de ver
tegenwoordiging van gewesten 
en gemeenschappen in beheers
organen allerhande te bepalen, 
en de mogelijkheid om via de 
samenwerkingsakkoorden tot 
een tweeledige samenwerking te 
komen. Afrondend besloot Van
dekerckhove dit luik: „Vlaande
ren blijft zelf de sleutel in handen 
houden, maar zal hiervoor de 
nodige waakzaamheid moeten 
opbrengen. De Brusselse Vla
mingen zelf kunnen via de hen 
toegekende waarborgen deze al
gemeen-Vlaamse positie onder-
schragen en verdienen ons volle 
vertrouwen". 

Naar het oordeel van de frak
tievoorzitter vormt het statuut 
voor Brussel geen onoverko
melijke hinderpaal voor het uit
eindelijke doel dat Vlaams-Na
tionalisten nastreven: de 
Vlaamse natievorming. En is 
Brussel niet de sluitsteen van 
het gewelf van de staatsomvor
ming? 
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VLAAMSE RAAD 
ARGO 
het eerste voorbeeld 

Sedert lang pleiten de Volksunie en met haar 
velen in de Vlaamse onderwijswereld voor meer 
autonomie voor het rijksonderwijs, voor een grotere 
kontinuïteit in beleid en beheer, voor een grotere 
onafhankelijkheid tegenover de toevallige onderwijs
minister. 

SAMEN met de federalise
ring van het onderwijs 
kwam dit aloud pleidooi 

opnieuw ter sprake. Vorige week 
werd het in de Vlaamse Raad 
bekroond met de oprichting van 
de Autonome Raad voor het Ge
meenschapsonderwijs. Met uit
zondering van de Agalev-fraktie 
mocht dit bijzonder dekreet reke
nen op de instemming van alle 
strekkingen. 

Terecht betitelde Nelly Maes 
de Autonome Raad dan ook als 
,,het eerste voorbeeld van wat de 
Vlaamse Gemeenschap als zelf
standige Gemeenschap kan ver
wezenlijken". 

Nieuwe wegen 
Ten gronde beoordeelde de 

VU-woordvoerdster de Autonome 
Raad als én een kans én een 
uitdaging voor het Gemeen
schapsonderwijs. 

Het Belgisch unitaire school-

Verheugend bij de totstandko
ming van de Autonome Raad 
voor het Gemeenschapsonder
wijs is volgens Nelly Maes het 
groot klimaat van vertrouwen. 

pakt zag hetlicht net na de 
schooloorlog. Het droeg dan ook 
alle kenmerken van het heersen
de klimaat van wantrouwen. 
„Thans staan we voor een nieuw 
pakt, een Vlaams pakt, dat een 
veel groter klimaat van vertrou
wen vertoont." 

Het rijksonderwijs zelf was al te 
lang de gevangenis van het „ge
centraliseerde machtsmechanis-
me". De politisering en de bu-
reaukratisering richtten zware ra
vages aan. In zoverre dat het 
leerlingenaantal steeds maar 
daalde, ondanks de laïcisering 
van de bevolking. Met de Autono
me Raad moeten nieuwe wegen 
bewandeld worden. 

Vragen had Nelly Maes nog 
wel over de samenstelling van de 
lokale raden. De ouders moeten 
niet alleen kunnen kiezen, ze 
moeten er bovendien volwaardig 
bij betrokken zijn. Ook de finan
ciering en de pedagogische be
geleiding baarden haar enige 
zorgen. 

Na het antwoord van gemeen
schapsminister Coens kon zij 
evenwel besluiten met een heil
wens. Het is nu aan de Vlaamse 
Gemeenschap zelf, de ontwor
pen strukturen af te stemmen op 
een kwaliteitsvol en eigentijds on
derwijs. 

Geen illusies meer? 

Illusies maakt Walter Luyten 
zich al lang niet meer. Toch 
bracht hij nog maar eens de mo

gelijkheid ter sprake dat de 
Vlaamse regering als eerste en 
binnen haar bevoegdheden stap
pen zou zetten om de onsociale 
en inhumane gevolgen van de 
repressie weg te werken. 

De huidige herdenking van Leo 
Vindevogel vormde voor de sena
tor het aanknopingspunt. ,,Nog 
steeds word ik getroffen door de 
onverschilligheid die er heerst 
voor de onrechtvaardigheden die 
in de periode na WO II zijn be
gaan. " Vlaanderen is nu op een 
historisch keerpunt. In vele op
zichten is het baas in eigen huis. 
Maar hoe valt dan te verklaren 
dat de gevolgen van de repressie 
nog steeds in ons volk snijden ? 
Aan rapporten en resoluties is 
geen gebrek. Maar konkrete 
maatregelen blijven uit. 

PARLEMENrAIRE 

SftOKKElS 
MAAST de Autonome Raad voor 
' ~ het Gemeenschapsonderwijs 
kende de Vlaamse Raad een vrij ge
vulde agenda. Heel wat vragen. Inter
pellaties en dekreten kwamen aan 
bod, 

y o uitte Luk Vanhorenbeek zijn 
^ kommer over de gevolgen van 
de ontslagen bij Phillps-Leuven. Uit 
het antwoord van gemeenschapsmi
nister De Batselier onthouden we 
vooral dat eind februari een rekonver-
sieplan voor de Vlaamse probleemge
bieden, waaronder het Hagelend, zal 
voorgelegd worden aan de Vlaamse 
Raad. 

D OND de aanleg van een golfter-
• • rein In Overijse Is blijkbaar het 
laatste woord nog niet gevallen. Dat 

MIMER 
Operatie waariieid 
inzaice Zaïre 

,,Een verknoeide kans". Zo omschreef hoofdre-
dakteur Manu Ruys het kamerdebat over Zaïre. 
Terecht. 

Het woordje ,,debat" blijft overigens best achter
wege. De schreeuwerige, onbeschofte en dik-nekki-
ge wijze waarop de liberalen tekeer gingen, was het 
parlement gewoon onwaardig. 

VANUIT de meerderheid 
nam enkel Nelly Maes hst 
woord. Een verademing 

temidden van het blauw gebrul. 
Aan de hand van een goed onder
bouwde tussenkomst pleitte zij 
voor een grondige ,,operatie 
waarheid". 

Een operatie waarheid aan Zaï
rese zijde. Want ondanks het be
zoek van de Zaïrese delegatie 
blijven nog heel wat vragen onbe
antwoord, voldoende om een reis 
van de minister van Buitenlandse 
Betrekkingen te rechtvaardigen. 

Een operatie waarheid ook aan 
Belgische zijde. 

Doorlichting 
Als gewezen kolonie voelt ons 

land zich zeer vertrouwd met Zaï
re en verantwoordelijk voor de 

plaatselijke bevolking. Tegelijker
tijd zijn er volgens Nelly Maes 
,,ook meer verstrengelde belan
gen, meer pogingen vanuit ons 
land om de eigen belangen van 
financiële groepen en belangrijke 
bedrijven meer in de gaten te 
houden dan de noden van de 
Zaïrese bevolking". Het Zaïrees 
regime heeft hier vaak op Inge
speeld, met als gevolg dat een 
bepaalde elite ginder en een be
paalde elite hier daarvan konden 
profiteren. Dat dergelijke relatie 
als neo-kolonialisme wordt be
stempeld is niet nieuw. Nieuw is 
wel dat het nu zo openlijk wordt 
toegegeven. 

Een operatie waarheid is dwin
gend en dringend. De wens om 
de betrekkingen met Zaïre te on
derhouden, acht het VU-kamerlid 
terecht. Maar moeten dit wel be
voorrechte betrekkingen zijn? 

Volstaan normale betrekkingen 
niet? 

Hoe kijken wijzelf en Zaïre ove
rigens aan tegen bevoorrechte 
betrekkingen? Feit is dat Zaïre 
een speciale positie bekleedt in
zake ontwikkelingssamenwer
king. Het verzoek om een drin
gende doorlchting hiervan, werd 
door minister Geens bevestigend 
beantwoord. ,,Megalomane pro-
jekten zoals Kerese en Inga wer
den door de VU steeds zwaar 
bekritiseerd. Eerder moet ge
ijverd voor aanmoediging van de 
lokale voedselproduktie, minder 
oriëntatie naar onderwijs, meer 
naar de basisbehoeften en de 
plattelandsontwikkeling." 

Met betrekking tot het schul-
dendossier is een operatie waar
heid al even vereist. ,,De schul
den aan ons land zijn erg belang
rijk, vooral dan de kommerciële 
schulden die meer dan de helft 
bedragen van de vorderingen 
van de Nationale Delcredere
dienst." Een centrale vraag hier
bij is, of België niet al te roeke
loos Is opgetreden bij het verze
keren van sommige kontrakten. 
De ontwikkelingswaarde ervan Is 
in heel wat gevallen erg twijfel
achtig. In ieder geval is het voor 

Nelly Maes duidelijk dat het volle 
licht moet schijnen op de Belgi
sche verantwoordelijken, dege
nen die er de profijten hebben 
van opgestreken. 

Voor het feit dat bepaalde per
sonen zich van een deel van de 
Zaïrese natuurlijke rijkdom mees
ter kunnen maken en ze tot eigen 
verrijking aanwenden, is België 
niet verantwoordelijk. ,,Het is Zaï
re zelf dat — volgens een eigen 
Afrikaans patroon — regels, insti
tuties en moreel besef moeten en 
zullen ontwikkeld worden. Dat is 
een kwestie van kuituur en volks
ontwikkeling. Door onze samen
werking op de juiste manier te 
richten, kunnen we aan die ont
wikkeling meewerken." 

hopen althans de inwoners van de 
gemeente en raadslid Daan Ven/aet, 
nadat zij vernamen dat het dossier 
voor advies bij de bestendige deputa
tie ligt. Hierna dienen AROL en de 
minister zelf nog te beslissen. 

E EN ander gepland golfterrein is 
^ dat van Meise, temidden van 
een reeds In 1978 geklasseerd ge
bied met hoge landschappelijke 
waarde. Wegens een procedurefout 
werd de klassering evenwel teniet 
gedaan. Vic Anciaux vond gehoor bij 
de Vlaamse regering, die steun toe
zegde om het gebied zo snel mogelijk 
opnieuw te klasseren. 

\ t OLGENS André De Beul overtre-
^ den heel wat zgz. vrije radio's de 

bepalingen van het dekreet op de 
niet-openbare'radio's, vooral de ver
plichting Inzake vormende program
ma's en het verbod op netvorming en 
kontrakten met kommerciële organi
saties. Voor het eerste bezwaar 
wacht Dewael nog op een advies. Het 
tweede daarentegen zal met een dek
reetwijziging opgevangen worden, in 
deze zin dat derden gespecialiseerde 
programma's mogen aanbieden voor 
zover de onafhankelijkheid gewaar
borgd blijft. 

D IJ de oprichting van de Vlaamse 
^ Huisvestingsmaatschappij be
klemtoonde Paul Van Gansbeke dat 
deze nieuwe struktuur slechts een 
eerste stap kan zijn. Nu komt het erop 
aan tevens een nieuwe beleidsvisie te 
ontwikkelen, want In de sektor sociale 
hulsvesting is naast kontinuïteit ook 
Innovatie vereist. 

E EN ander dekreet dat het licht 
^ zag, viseert de oprichting van de 
Vlaamse Landmaatschappij. Hierbij 
drukte Michel Capoen de hoop uit 
,,dat de politieke wil zal aanwezig zijn 
om bij de konkrete uitwerking van het 
dekreet de bevoegdheden en de fi
nanciering te koördineren en te Inte
greren In één uitvoeringsplan". 

G>«j' 
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Zaterdag 24 dec. 
D BRT 1 - 16.00 
De greep van het noodlot, film 
D BRT 1 - 17.25 
Elke dag kerstmis, tekenfilm 
D BRT 1 - 18.25 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 18.50 
Betlehem, kerstverhaal 
n BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, magazine 
D BRT 1 - 20.20 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.45 
Met liefde gegeven, TV-film 
D BRT 1 - 23.05 
Mona Lisa, muziekprogramma in 
kerstsfeer 

D BRT2 - 18.25 
Comedy Capers, Bewogen vispartij 
D BRT2 - 20.15 
Gandhi, film 
D BRT2 - 23.15 
Raad wie komt dineren?, film 
D Ned. 1 - 16.18 
Walt Disney's world on ice, ijsshow 
D Ned. 1 - 19.19 
Little match girl, TV-film 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 16.00 
Als u begrijpt wat ik bedoel, teken
film met Heer Bommel 
D Ned. 2 - 17.20 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
An American Christmas Carol, film 
D Ned. 2 - 23.15 
B.C. Christmas special, animatiefilm 
D Ned. 2 - 23.50 
Mevrouw Delafield wil trouwen, 
TV-film 

Zondag 25 dec. 
D BRT 1 - 12.30 
Sunday proms, muzikaal kerstverhaal 
n BRT 1 - 13.15 
A Christmas Carol, tekenfilm naar 
Dickens 
D BRT 1 - 15.25 
Het meisje met de zwavelstokjes, 
jeugdfilm 
D BRT 1 - 17.00 
Dr. Kildare, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer, Jef Burm vertelt 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.40 
Zonderlinge zielen, BRT-NOS-TV-film 
D BRT 1 - 21.50 
De jaren zestig, feestvieren 
D BRT 1 - 23.00 
Jessye Norman's Christmas 
Symphony 
D BRT2 - 20.05 
Nabucco, opera van Verdi 
D BRT2 - 22.25 
Man aan het venster, film 
D Ned. 1 - 15.31 
Merijntje Gijzens jeugd, serie 
D Ned. 1 - 16.24 
Het dikkerdje van de klas, jeugdfilm 
D Ned. 22.44 
Koncert Ennio Morricone 
D Ned. 2 - 20.10 
Buster Keaton: A hard act tot follow, 
n Ned. 2 - 21.05 
De tong van de wet, TV-spel 
D Ned. 2 - 22.05 
Novecento II, film 
D Ned. 3 - 20.12 
Het Nationale Ballet in ,,Het 
Zwanenmeer" 

Ben Kingsley en Martin Sheen in Gandhi (1982), Richard Attenbo-
roughs 8 Oscars opleverend verslag van het leven en werk van M. 
Gandhi, de pleiter van de geweldloze opstand tegen het Britse kolonia
lisme in India. Zaterdag 24 december om 20u. 15 op BRT 2. 

Maandag 26 dec. 
D BRT 1 - 15.15 
Santa Claus, the movie, film 
D BRT 1 - 17.00 
Anna van het groene huis, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 19.00 
Willem Teil, avonturenserie 
D BRT 1 - 20.15 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.40 
Het ultieme kerstverhaal, TV-spel 
D BRT 1 - 22.45 
Christmas Carols, kerstliederen 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 20.15 
Het glazen oog, audio en video 
D BRT2 - 21.25 
Made in Belgium extra, modema
gazine 

D BRT2 - 21.50 
Recital Groslot, pianist 
D Ned. 1 - 15.40 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.30 
Matlock, serie 
D Ned. 1 - 17.41 
Anna, serie 
D Ned. 1 - 19.20 
Sound of Christmas, Julie Andrews 
D Ned. 1 - 22.35 
De drie dagen van de Condor, film 
D Ned. 2 - 20.19 
Roger Rabbit and the secrets of 
Toontown, dok. film 
D Ned. 2 - 21.20 
Toon Hermans One Man Show 
D Ned. 3 - 19.00 
De Crossfiets, jeugdfilm 
D Ned. 3 - 20.19 
II Trovatore, opera van Verdi 

Dinsdag 27 dec. 
D BRT 1 - 15.15 
Grease, film 
D BRT 1 - 17.00 
Anna van het groene huls, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Carlos en Co, poppen vertellen over 
zure regen 
D BRT 1 - 18.35 
60-Plus, seniorenmagazine 
C BRT 1 - 20.15 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.45 
Wij en de andere dieren, dok. serie 
D BRT 1 - 21.10 
Gezondheid, de maagzweer 
D BRT 1 - 21.40 
Vlaanderen erger je niet, spelpro-
gramma 
D BRT 1 - 22.50 
Christmas Praise Concert 
• BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, soapserie 

D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
n BRT2 - 20.15 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 22.00 
Soepel werken, werken in krisistijd 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 17.46 
Als Lotte onzichtbaar wordt, jeugd
serie 
D Ned. 1 - 18.11 
Ducktales, Disneyserie 
D Ned. 1 - 19,54 
The Cosby Show, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
A different world, serie 
D Ned. 2 - 18.00 
Tros popformule, eigentijdse pop 
D Ned. 2 - 19.00 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Op hoop van zegen, serie 
D Ned. 2 - 23.10 
De prooi, Ned. film 
D Ned. 3 - 21.07 
Koncert, E. Schwarzkopf 

Woensd. 28 dec. 
D BRT 1 - 16.45 
Spit McPhee, jeugdserie 
D BRT 1 - 18,10 
Merlina, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.40 
Zelden zonder zondag, 75 jaar scouts 
D BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwIs 
n BRT 1 - 20.45 
Een zaak voor twee, misdaadserie 
D BRT 1 - 21.45 
Moviola, filmmagazine 
D BRT 1 - 23,00 
Volleybal, samenvattende reportage 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
n BRT2 - 20.15 
Sportoverzicht 1988 
D BRT2 - 22.15 
De man die te veel wist, film 
D Ned. 1 - 15.20 
De belevenissen van Lassie, 
jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.20 
De negerhut van Oom Tom, film 
D Ned. 2 - 16.35 
Pim de pinguïn, tekenfilm 
D Ned. 2 - 17.20 
Starcom, tekenfilmserie 
n Ned. 2 - 17,45 
Call to glory, avonturenserie 
D Ned, 2 - 19,00 
Countdown Special, Michael Jackson 
D Ned. 2 - 20,29 
Married with children, komische 
reeks 
D Ned, 2 - 22,45 
In koncert, Carl Perkins & Friends 
D Ned, 2 - 23,40 
Hitchhiker, thrillerserie 

D Ned. 3 - 19.00 
Jonathan, jeugdfilm 

Dond. 29 dec. 
D BRT 1 - 17.00 
Anna van het groene huis, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.05 
Parakommando's, dok. 
D BRT 1 - 20.15 
Hoger Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 21.00 
Panorama, Jaaroverzicht 
D BRT 1 - 22.30 
Medisch Centrum West, ziekenhuis
serie 

G BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 20.15 
Skokie, TV-film 
D Ned. 1 - 16.24 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 19.21 
De baas in huis?, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 21.35 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 16.15 
The Silent One, TV-film 
D Ned. 2 - 17.45 
Airwolf, serie 
D Ned. 2 - 18.30 
The Real Ghostbusters, tekenfilm
serie 

D Ned. 2 - 19.00 
David de kabouter, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 20.29 
The Dirtwater Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 22.40 
L.A. Law, advokatenserie 

Vrijdag 30 dec. 
n BRT 1 - 15.30 
De kerstster die verdween, jeugdfilm 
D BRT 1 - 17.00 
Anna van het groene huis, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT 1 - 18.25 
Klim op, tienermagazine 
D BRT1 - 19,15 

De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT 1 - 20,25 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20,50 
Fanklub, nieuw talent 
D BRT 1 - 20,55 
Wereldoorlog II: het verzet, serie 
D BRT 1 - 23.10 
De onvrede, TV-film 
n BRT2 - 19,02 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT 2 - 19,25 
Comedy Capers, de houthakker 
D BRT 2 - 20,25 
Brug over de Rivier Kwai, film 
D BRT2 - 23,00 
Film '88, jaaroverzicht 
D Ned, 1 - 15,15 
Ring of fire, serie 
D Ned, 1 - 19,50 
Volmaakte vreemden, serie 
n Ned, 1 - 21,15 
Licht in de Ankara-Express, kerst
drama 

• Ned, 1 - 23,20 
Johann Strauss, TV-film 
D Ned, 2 - 15.52 
Tita Tovenaar, jeugdserie 
D Ned, 2 - 16.50 
T. en T., misdaadserie 
D Ned, 2 - 17,40 
Diamonds Awards festival 
D Ned. 2 - 20,29 
Alf, komische reeks 
D Ned, 2 - 21,00 
Drie is te veel, klucht 
D Ned, 2 - 23,05 
Onze ouwe, krimi-serie 
D Ned, 3 - 20.29 
Vroeger is dood, film 

Zaterdag 24 dec. 
Guess Who's Coming To Dinner 

Amerik. romantische komedie uit 
1967 met Sidney Potier, Een jonge 
rijke blanke vrouw brengt haar nieuw 
vriendje mee naar huis: een zwarte 
dokter die al enkele jaartjes ouder is 
dan zij. De nogal konservatieve ouders 
van het meisje zijn wat verrast als zij 
de nieuwe aanwinst van hun dochter 
zien,,, (BRT 2, om 23u.15) 

Zondag 25 dec. 
Rear Window 

Thriller van Alfred Hitchcock uit 1954 
met o,a, James Stewart, Grace Kelly 
en Raymond Burr, De fotograaf Jeff is 
aan zijn rolstoel gekluisterd en vult zijn 
dagen met het bespioneren van zijn 
omgeving. Op een avond meent hij ge
tuige geweest te zijn van een moord... 
(BRT 2, om 22u.25) 

IVIaandag 26 dec. 
Three Days of the Condor 

Amerik. spionagefilm van Sidney 
Pollack uit 1975 met o.a. Robert Red-
ford, Faye Dunaway en Cliff Robert
son. De kollega's van Joe Turner die 
bij de CIA werk worden vermoord. Joe 
die voor zijn eigen leven vreest, duikt 
onder, maar blijft wel niet stil zitten en 
probeert de moordenaars van zijn kol
lega's te ontmaskeren... (Ned. 1, om 
22U.35) 

Dinsdag 27 dec. 
De Prooi 

Ned. thriller uit 1985 met o.a. 
IVIaayke Bouten, Johan Leysen, Mar-
lous Fluitsma en Rijk de Gooijer, Een 
19-jarig meisje verneemt net na de 
misterieuze dood van haar moeder dat 
haar moeder nooit zwanger is geweest 
en dus haar moeder niet kan zijn.., 
(Ned. 2, om 23u.10) 

Woensd. 28 dec. 
The Man Who Knew To Much 

Thriller van Alfred Hitchcock uit 1956 
met o,a, James Stewart en Doris Day 
e,a. Een meisje wordt ontvoerd om 
haar ouders te beletten te onthullen 
wat zij toevallig vernomen hebben over 
een moorddadig plan. Met het Oscar
winnende son ,,Que sera, sera...". 
(BRT 2, om 22u.15) 

Dond. 29 dec. 
Skokie 

Dramatische TV-film uit 1981 met 
o.a. Danny Kaye, Kim Hunter, Lee 
Strasberg e.a. 1977. De inwoners van 
Skokie, Illinois, geraken in een bittere 
kontroverse wanneer zij demonstratie
optochten van neo-nazi's proberen te 
voorkomen. (BRT 2, om 20u.15) 

Vrijdag 30 dec. 
Bridge on the River Kwai 

Amerik. oorlogsdrama uit 1958 met 
o.a, Alec Guinness, Britse officieren in 
een Japans krijgsgevangenenkamp 
worden gedwongen een brug te bou
wen. Ondertussen worden plannen 
gesmeed om te ontsnappen. En de 
Britse officieren weigeren het slaafse 
werk te doen,,. (BRT 2, om 20u.25) 
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Wi\ 
doot'dkrweeki 

Ik zal de laatste 
zijn om over kolle
ga's kwaad te ver-

I tellen maar dit keer 
doe ik het met ge
noegen. Zeker na 
het lezen van de 
blikvanger in Hei 

^ ^ ^ ^ j laatste Nieuws van 
^ ^ ^ ^ • f t het voorbije week-
^ ^ ^ ^ ^ P einde. 
^ ^ H ^ ^ ^ 't Leste Nuus mag 

^ ^ ^ ^ dan al honderd jaar 
^ ^^zijn, dit keer vind ik 
^ ^ ^ ^ d a t de blauwkous 

^^^^ iets te ver is ge
gaan. De krant heeft er een handje 
van weg om sensatie tot informatie 
om te toveren. En het doet deze 
reputatie weer alle eer aan I 

De befaamde toxikoloog Aubin 
Heyndrickx wordt daarbij in zijn 
bloot kostuum gezet. 

Aubin, weliswaar altijd de eerste 
om iemand de les te spellen, zou 
zich dit keer te ver gewaagd heb
ben. Niet op het professionele vlak 
of omdat hij mikroben zag daar 
waar er geen zaten maar omdat hij, 
de eerbiedwaardigaard, verliefd is 
geworden. 

Povere prof 
Verliefd op een studente van 25 

jaar. HLN is zo boud de naam van 
de prof in het lang en het breed te 
spellen, maar zo schijnheilig de 
naam van de schone, Véronique D., 
met een vool van schroom te ver
hullen. 

Aubin mag dan al 60 geworden 
zijn ook een prof is maar een mens 
en niet imuum tegen jeugdige frivo
liteit. En dat is hem gegund. De 
man heeft in zijn leven reeds zovele 
kadavers moeten uiteen rafelen dat 
hem dit fraais van harte is gegund. 

Maar toen gebeurde het drama. 
De bliksemschicht die van een 
mens een oerdier maakt trof ook 
Aubin. Hij raakte verliefd en geen 
klein beetje. 

De adrenaline uit zijn bijnieren 
overwoekerde zijn hersens en de 
anders zo keurige prof ging door de 
knieën. 

Zo ongeveer bracht het HLN het 
schandaal, nou ja... 

Véronique D., wij zullen niet ver
der ingaan op deze nogal bourgois-
klinkende naam, was vrije studente 
Kriminologie bij de prof. Het kind 
passeerde met vrucht alle eksa-
mens die zij, naar achteraf bleek, 
nooit aflegde. Telkens 16 op 20 
punten. 

Na de vakantie keerde Véronique 
D. met een nieuwe liefde, de kapper 
Guy VdV, terug en dat kwam aan de 
oren van de prof die zich in het 
kruis voelde getast. Dus bedacht 
hij een plan en stuurde de BOB naar 
de wufte salons van Guy VdV. De 
brigade, gekend om de fijne neus, 
vond slechts welriekende sprays, 
lotions en andere reukwaters. 

Maar van drugs en orgieën, zoals 
de prof had gezegd, was er nooit 
sprake geweest. 

Guy VdV pruimde deze inval niet 
en sleepte de prof voor de recht
bank, dit keer niet als ekspert maar 
in de rol van beklaagde. 

Natuurlijk zit de prof fout, zeker 
hij die geacht wordt goed en kwaad 
van mekaar te scheiden. Maar kun
nen de diepste verlangens waar
mee een mens worstelt niet met 
wat meer omzichtigheid in de pers 
komen? Als ze al in de pers moe
ten. 
Ook een prof heeft het recht ver
liefd te worden en op wat privacy. 

Liefdeverdriet hoeft niet in de 
krant uitgesmeerd te worden. Moet 
het HLN daarvoor zo oud geworden 
zijn? 

Op 13 januari 1989 krijgt de zaak 
haar beslag voor de rechtbank. Als 
die dag maar geen vrijdag is. 

Veel geluk professor! 

De TV-reeks ,,De jaren zestig" tracht op kerstdag 
de sfeer op te roepen van de eindejaarsfeesten 
tijdens de jaren zestig. In die tijd evolueerde de 
kersttijd snel van een religieus gebeuren naar een 
hoogdag van de konsumptiemaatschappij. Vlamin
gen lopen de warenhuizen plat op zoek naar kadoot-
jes en steken de voeten onder rijkgedekte tafelen. 

TOCH knaagt bij velen een 
slecht gew/eten Nooit is er 
tijdens de kersttijd zoveel 

aandacht besteed aan de honger 
in de wereld en de eenzaamheid 
van medemensen in eigen dorp 
of stad. 

,,Witte winter, zwarte sneeuw" 
laat de twee zijden zien van de 
medalje feest en sneeuwpret, 
ellende en ontbering Vooral de 
strenge winter van 1963 legde de 
kloof bloot tussen rijk en arm De 
BRT lanceerde toen — bij monde 
van wijlen Paul Van de Velde — 
een luide kreet om hulp, die in 
Vlaanderen massaal weerklank 
vond 

,,Witte winter, zwarte sneeuw" 
IS de laatste aflevering van de 
,,Jaren zestig" Een kleine groep 
van vier jonge medewerkers ge
steund door het archief en een 
technische ploeg, heeft zich ge
durende een jaar verbeten ge
werkt doorheen een stapel van 
ca 2000 uur vergeten televisie 

Tijdens lange werkdagen wer
den de filmfragmenten bekeken, 

geselekteerd en aan elkaar ge
puzzeld Maar de balans is posi
tief Een nieuw programmagenre 
zag het levenslicht de autentie-
ke bronnenpublikatie' Aan be
langstelling heeft het niet ontbro
ken, zoals de talrijke brieven van 
kijkers getuigen 

Wellicht beseft de bevolking nu 
meer dan vroeger welke doku-
mentaireschatten de BRT in de 
loop der jaren heeft verzameld en 
de beeldvorming van de Vlamin
gen 

Tijdens de jaren zestig is het 
BRT-monopolie alvast een zegen 
geweest. Het heeft de verspreide 
kreatieve krachten en financiële 
middelen gebundeld en gestalte 
weten te geven in een eigen, 
herkenbare en populaire televi
sie Op de drempel van het nieu
we kommerciele televisietijdperk, 
weze dit een welgekomen troost 
en een aansporing om door te 
gaan 

De laatste aflevering van ,,De 
jaren zestig" is te bekijken op 
kerstdag om 22u 05 op BRTV 1 

( f l xoa/en 
Het is verbazend hoe een ogenschijnlijk banaal 

woord tot wereldfaam komt, met zelfs een bijna 
magische bijklank. Neem nu het woord kelder. Uit de 
wereldliteratuur weten wij, niet zonder enige huive
ring, dat men zelfs de vriendelijkste gastheer nooit 
daar naar beneden mag vergezellen om van een Vat 
Amontillado (een van de edelste sherrys) te proeven. 
Maar, laten wij niet griezelig worden en ons terzake 
houden. 

IJ ons IS een kelder een 
mm of meer ondergrond
se ruimte, waarin het 

noodzakelijke ondergebracht 
wordt wat bovengronds met zo 
gewenst is, al wordt er wel volop 
van genoten 

Het woord dankt zijn roem met 
alleen aan de wijn, maar is er 
wellicht ook van afkomstig Het 
schijnt af te stammen van het 
Latijnse caltare wat treden bete
kent, een nog steeds toegepaste 
vorm van het persen van druiven 

In Duitsland heeft keltern nog 
altijd dezelfde betekenis, al ko
men er daar geen voeten meer bij 
te pas 

Nu we toch m het buitenland 
zijn In Spanje is bodega welis
waar afkomstig van ht begrip 
apoteek, een plaats waar men 
heilzame produkten bewaart. 

maar slaat toch op een wijnkelder 
waar ook geproefd mag worden 

Een estufa bevindt zich altijd 
op Madeira Men bewaart er de 
wijn die men enige tijd aan verhit
ting blootstelt Cave is het Franse 
woord voor kelder en wijnkelder, 
terwijl chai duidt op een boven de 
grond gelegen opslagruimte 

Lagar is het Portugese woord 
voor de portkelders aan de Dou-
ro 

De Britten hebben uiteraard 
een eigen benaming lodge, 
waarin zij port, madeira en sherry 
bewaren, de versterkte wijnen 
dus waarvan hun huizen de beste 
kwaliteit leveren 

Graag willen we tijdens de 
feestdagen mee in uw kelder, 
maar een Amontillado wordt se
dert Edgar Allan Poe altijd in de 
salon geschonken 

/^0& £riKa£ UURTJES 

VAKf ff e f OUDE' in H£T 
NIEUWE. .. . 

^^etett 

Vlaanderen en onze Vlaamse hoofdstad Brussel 
beschikken over zowat het rijkste museumaanbod 
dat er per vierkante kilometer bestaat. Jammer 
genoeg is de ,,respons" (zeggen we maar gewoon: 
bezoekbaarheid) van onze landgenoten van her- en 
derwaarts niet navenant. 

RUSSEL alleen al beschikt 
over een zeventigtal mu
sea die alle domeinen van 

het wetenschappelijke, artistieke 
en historische erfgoed bestrijken 
Daartussen zijn er zeer grote mu
sea met wereldomvattende kol-
lekties, maar tevens ook kleine 
verzamelingen van privé of plaat
selijke aard 

Men kan met zeggen dat de 
Brusselse musea geen belang
stelling wekken, maar het gaat 
dan eerder om mm of meer spek-
takulaire, tijdelijke tentoonstellin
gen, dan om de vaak uitzonderlij
ke verzamelingen zelf, met (met 
enkel als stijlfiguur bedoeld) een 
leeuwenaandeel aan Vlaamse in
breng Een studie uit 1984 maak
te evenwel uit dat de overheden 
een grotere inzet voor de mu-
seumproblematiek te Brussel 
zouden moeten betonen, dat de 
museumverantwoordelijken een 
zeker kontormisme zouden moe

ten afleggen en zoeken naar vor
men van onderlinge samenwer
king en dat een sterkere band 
met het publiek noodzakelijk is 

De Nederlandse en Franse (le
ven WIJ dan echt m het buiten
land'') Kommissies voor Kuituur 
van de Brusselse Agglomeratie 
hebben besloten om samen een 
kampanje op touw te zetten om 
het publiek te sensibilizeren voor 
meer interesse De kampanje is 
tevens een geschikte gelegen
heid tot bezinning over de struk-
turele materiele en financiële 
problemen van de Brusselse mu
sea 

De promotiemidelen zijn o a 
affiches, een tweetalig museum
magazine en een groots opgevat 
kollokwium Wie daar allemaal 
meer over wil weten Jef Ver-
helst, Dienst Kultuurpromotie van 
de NCC, Naamsestraat 9, 1000 
Brussel (telefoon 02/513 82 52) 
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Minister Andre Geens over Zaïre: 

„Ontwikkelingssamenwerking 
en sciiuidlierscliikking moeten 
samengaan" 

De vertroebelde relaties tussen België en Zaïre hebben ook gezorgd voor 
diskussie omtrent onze ontwikkelingssamenwerking met dat land. 

Minister Geens die dat departement beheert heeft tussen al de verhitte 
diskussies gepleit voor een nuchtere benadering van het probleem. 

De hardnekkigheid echter waarmee de Zaïrese delegatie in ons land de eisen 
van president Moboetoe is komen aankaarten doet echter vragen rijzen. Is 
Kinshasa nog wel bereid voor een dialoog en stuurt het niet eerder aan op een 
definitieve breuk met het gewezen moederland? 

Wij gingen het de minister vragen. 

EN onderdeel van de de 
moeilijkheden tussen en 
België en Zaïre is de zwa

re schuldenlast van de gewezen 
kolonie. Maar hoeveel bedragen 
die schulden nu precies? 

In het verkeerde 
keelgat... 

A. Geens: ,,Het hangt er van 
af hoe men het gegeven bekijkt. 
De leningen van staat tot staat 
bedragen afgerond 4,9 miljard. 
De kommerciële schulden, zoals 
ze in de boeken van de Delcrede
redienst staan genoteerd, bedra
gen ongeveer 17 miljard. Boven
op deze 22 miljard komen er nog 
een aantal betv\/iste schulden als 
gevolg van de Zaïrisering, van
daar dat men soms hogere cijfers 
leest. Maar over die 22 miljard 
bestaat geen diskussie. 

Bij de reis van de eerste minis
ter is er alleen over de 4,9 miljard 
gesproken. Daarvan zou eender
de, zo'n 1,6 miljard dus, kwijtge
scholden worden. 

Nu denk ik dat de aanleiding tot 
de moeilijkheden niet zozeer de 
schuldenproblematiek is, hoe be
langrijk ook. Mijns inziens is de 
echte oorsprong van de moeilijk
heden de steeds weerkerende 
ergernis aan de kritieken en in
sinuaties in de Belgische pers 
aan het adres van de Zaïrese 
president. Het feit dat een be
windsman in de pers wordt aan
gevallen is voor ons normaal 
maar binen de Afrikaanse sa
menleving is de chef iemand die 
je publiekelijk niet aanvalt. 

De Zaïrezen zijn daar om ver
schillende redenen uiterst gevoe
lig voor. Vooral omdat ons land 
een belangrijke rol speelt in de 
houding van andere Europese 
landen t.o.v. Zaïre. 

Na het bezoek van de eerste 
minister aan Zaïre is bekend ge
worden wat hij in Kinshasa heeft 
voorgesteld i.v.m de schulden
lastverlichting. De kritiek daarop 
in ons land is de Zaïrezen werke
lijk in het verkeerde keelgat ge
schoten. Aan de andere kant zijn 
er in Zaïre enorme ekonomische 
problemen. 

De huidige situatie tussen bei
de landen is dermate vertroebeld 
dat men deze ernstig moet ne
men en kalm en rustig moet be
oordelen. Men mag niet vergeten 
dat er op dit ogenblik tussen de 
dertien en vijftienduizend landge
noten in Zaïre verblijven en dat 
ekonomisch gezien de gewezen 
kolonie voor ons land zeer be
langrijk Is." 

WIJ: De simpele redenering 
dat iemand die schulden maakt 
deze ook moet terugbetalen 
gaat toch ook voor Zaïre op? 

A.Geens: ,,Het algemene prin

cipe dat iemand die schulden 
heeft deze moet kunnen terugbe
talen is juist. Maar ik moet er op 
wijzen dat alle ontwikkelingslan
den moeilijkheden hebben op dat 
vlak. 

De totale schuldenlast van de 
derde wereld bedraagt ongeveer 
1.250 miljard dollar. De eerste 
landen die in moeilijkheden zijn 
geraakt waren Zuidamerikaanse 
landen en pas in tweede orde 
Afrikaanse landen. Vervolgens 
moet men ook kijken hoe die 
schulden tot stand zijn gekomen. 
Er is eerst en vooral de terugval 
van de grondstoffenprijzen op de 
wereldmarkt en in tweede instan
tie de investeringen door Wester
se landen gefinancierd en die 
niet het rendement hebben opge
bracht dat men er oorspronkelijk 
had van verwacht. Die investerin
gen eisten bovendien bijkomen
de zware onderhoudskosten 
waardoor deze landen nog meer 
in de problemen zijn geraakt. 

Als je daarbij de enorme demo
grafische eksplozie rekent dat 
heb je in een notedop een idee 
van de moeilijkheden die tot de 
zware schuldenlast hebben ge
leid. " 

WIJ: Zijn wij niet te toegeef
lijk geweest met Zaïre? 

A. Geens: ,,België is het land 
dat Zaïre het hoogste bedrag aan 
ontwikkelingsgelden geeft, méér 
dan de vier grootste donors die 
op ons volgen samen. Wij geven 
5,3 miljard; Frankrijk, Duitstland, 
Italië en de VS geven samen 4,5 
miljard. Wij zijn slechts het vierde 
land in volgorde i.v.m. de schul
deneis tegenover Zaïre." 

WIJ: De Zaïrese delegatie be
weert dat van elke Belgische 
frank die naar Zaïre gaat er vier 
naar België terugkeren. Is dat 
korrekt? 

A.Geens: ,,lk denk dat zoiets 
overdreven is, maar ik ontken 
niet dat Zaïre voor ons zeer be
langrijk is, zowel in de handelsre
laties als op het vlak van de 
bijstand. Verder werken er zo'n 
1000 missionarissen, 550 officië
le koöperanten, 250 vrijwilligers 
en een vijftigtal eksperten. Maar 
daarnaast zijn er nog mensen die 
voor privéfirma 's of voor een ei
gen zaak werken." 

WIJ: U pleit voor een rustige 
benadering en een open dia-

Minister André Geens: „Het is nooit te laat om goed te doen, ook 
tegenover Zaïre". 

loog maar is het daarvoor niet 
reeds te laat? 

A.Geens: ,,lk denk dat het 
nooit te laat is om goed te doen. 
Er zijn in het verleden nog moei
lijkheden tussen de beide landen 
geweest. Aan de hand van een 
goed voorbereid dossier kan de 
draad weer opgenomen worden. 
De delegatie die in ons land is 
geweest was een ophelderings
missie en niet bevoegd om te 
onderhandelen. Zij heeft getracht 
de publieke opinie en het parle
ment toelichting te geven bij het 
memorandum dat in Kisangani is 
opgesteld en dat de minister van 

Is André Geens te vaak op reis? 

nik wil mijn 
naar behoren 
Een paar weken geleden werd minister André 

Geens zwaar onder persvuur genomen. De 
minister zou te vaak in het buitenland vertoe
ven. Vooral de franstalige pers haalde zwaar uit. 

f^en noemde hem zelfs un ministre fantóme, 
een spookminister... 

AAN André Geens dus de 
vraag:,, Zo vaak naar 
het buitenland, moet 

dat echt?" 

A.Geens: „De taak van de 
minister van Ontwikkelingssa
menwerking ligt in het buiten
land. Wij hebben bilaterale 
overeenkomsten met 27 lan
den, om de twee jaar zijn er 
kontakten met deze landen 
om een evaluatie te maken 
van de projekten die wij er 

uitvoeren en om programma 's 
voor de toekomst op te zetten. 

Dat wil dus zeggen één bui
tenlandse reis per maand, dit 
jaar kwamen daar nog eens 
acht maanden regeringskrisis 
bovenop. Acht maanden is er 
haast niets gebeurd op dat 
vlak zodat ik voor een inhaalo
peratie stond. 

Op het terrein 
Deze toestand heeft mee- \ 

job 
doen!" 

gebracht dat ik bij het begin 
van mijn mandaat en vooral 
tijdens de jongste maanden 
zeer veel in het buiteland ben 
geweest maar telkens binnen 
het kader van mijn wezenlijke 
opdracht. 

Telkens voor besprekingen 
die gebeuren op ministerieel 
niveau omdat deze moeten 
uitmonden in konkrete over
eenkomsten. 

Als de minister daarbij niet 
aanwezig is betekent dat dat 
hij zijn beleid overlaat aan de 
administratie en dat kan toch 
de bedoeling niet zijn. 

Wanneer ik deze reizen niet 
zou ondernomen hebben dan 
zou ik mijn job niet naar beho
ren hebben gedaan. Het werk 
van een minister van Ontwik
kelingssamenwerking ligt 
vooral op het terrein." 

Buitenlandse Zaken Nguza Karl i 
Bond aan de regering heeft over
handigd. " 

Definitief? 
WIJ: Maar de maatregelen 

t.o.v. België zijn toch vrij radi-
kaal, duiden zij niet op een 
definitieve stap? 

A.Geens: ,,lk kan geen uit
spraak doen over het definitieve 
karakter van de maatregelen 
noch in hoeverre zij ook zullen 
worden uitgevoerd. Maar als zij 
werkelijkheid worden dan zou dit 
een zeer ernstige situatie zijn 
waarbij de slachtoffers vooral de 
Zaïrezen zelf zullen zijn. 

Ik neem het voorbeeld van de 
beursstudenten die op korte tijd 
zullen moeten verdwijnen, dat is 
toch in het nadeel van deze stu
denten zelf En het gaat daarbij 
niet alleen om beursstudenten, er 
studeren hier méér studenten 
zonder dan mét beurs! Boven
dien zitten hier ook veel jonge 
mensen in het middelbaar onder
wijs. De maatregel komt bij mij 
over als zeer streng en die, eens 
uitgevoerd, volledig ten nadele 
van deze studenten zal uitval
len. " 

WIJ: Zit achter dit gedwon
gen vertrek uit België niet de 
wil om ons land definitief te 
verlaten? 

A.Geens: ,,Wij mogen de pre
tentie niet hebben te denken dat 
Zaire zonder ons niet verderkan. 
Ik geloof echter dat ook de Zaïre
zen er belang bij hebben de rela
ties met ons goed te houden al 
was het maar omdat wij een klein 
land zijn dat in het verleden, meer 
dan gelijk welk ander land, blijk 
heeft gegeven van een grote vrij
gevigheid t.o.v. Zaïre. 

Ik weiger echter te geloven dat 
men in Kinshasa de bedoeling 
heeft om alle relaties met ons op 
te blazen. In het Zaïrese memo
randum staat ook duidelijk dat de 
gewone dilpomatieke relaties met 
ons behouden blijven. Het enige 
wat de delegatie duidelijk heeft 
gezegd is dat de bevoorrechte 
verhouding wordt verbroken. 
Daarmee wordt bedoeld dat de 
voordelen die bepaalde Belgi
sche bedrijven op het vlak van de 

22 DECEMBER 1988 



Wi\ 11 

konkurrentie hebben zullen op
houden, dat Zaire geen schul
denlastverlichting van België 
wenst en dat het vanaf 1 januari 
'89 geen leningen van staat tot 
staat vanuit België nog aan
vaardt." 

WIJ: Speelt de Franse veran
kering van de Société Générale 
in deze evolutie een rol? 

A.Geens: „Ik heb geen vol
doende aanwijzigingen dat dit feit 
de echte oorzaak zou zijn. Ik 
geloof dat heelwat andere ele
menten een rol spelen. De relatie 
tussen onze beide landen is zo 
kompleks en ingewikkeld dat het 
te gemakkelijk zou zijn om de 
Generale als énige zondebok aan 
te wijzen." 

Frankrijk 
WIJ: Is het voor Zaïre als 

franstalig land niet voordeliger 
om zich onder de vleugels van 
de frankofonie verder te ont
wikkelen? 

A.Geens: „Zaïre weet dat het 
voordeliger is met een klein land 
te handelen dan met een groot 
land. Daarmee tjedoel ik dat het 
belang voor een ontwikkelings
land om relaties met een klein 
land in Europa te hebben geen 
enkel risiko biedt op herkolonisa
tie. Frankrijk voert in Afrika een 
bepaalde politiek en probeert zijn 
invloedssfeer te vergroten. 
Frankrijk ziet alles meer op kom-
merciële basis: bestellingen dus; 
een streven dat bij ons zeker niet 
permanent aanwezig is. 

Ik wil daarmee niet zeggen dat 
er bij ons geen return zou zijn 
voor datgene van wat wij in Zaïre 
investeren, maar dat is bij ons 
veel minder het geval dan bij 
andere landen. 

Het bewijs hiervoor wordt gele
verd door het feit dat wij pas op 
de vierde plaats komen als 
schuldeisers van Zaïre." 

WIJ: Toont het gebeuren niet 
het faillissement van een be
paalde Belgische buitenlandse 
politiek aan? 

A. Geens: ,,Het is overdreven 
om te spreken over het faljiet van 
onze buitenlandse politiek. Ik ben 
het wel eens met het feit dat wij in 
het recente verleden een aantal 
kansen hebben laten liggen om
dat er vroeger tussen de partijen 
een zekere konsensus bestond 
over onze buitenlandse politiek. 
Men gebruikte de buitenlandse 
politiek niet voor de binnelandse 
markt. Sinds enkele jaren is dat 
gewijzigd. 

Ik heb onlangs in de kamer
kommissie gezegd dat alle poli
tieke partijen eens goed zouden 
moeten nadenken over het aan
wenden van de buitenlandse poli
tiek voor binnenlands gebruik. 
Het spreekt vanzelf dat er interne 
diskussie moet zijn over die za
ken maar eens een beslissing 
genomen zou het nuttig zijn uit 
één mond te spreken. 

Buitenlandse Zaken, Ontwik
kelingssamenwerking en Buiten
landse Handel komen ten goede 
komen aan iedere burger. Ak

koorden daarover zouden best 
over de partrijgrenzen heen ge
steund worden." 

Tegenwaardefonds 
WIJ: Een van de voorstellen 

die u gedaan heeft is de oprich
ting van een tegenwaarde
fonds. Hoe werkt zo'n fonds? 

A. Geens: ,,Wij betalen met 
Belgisch geld de schulden af die 
een ontwikkelingsland aan ons 
heeft. In ruil daarvoor vragen wij 
dat het land de tegenwaarde in 
haar munt in een tegenwaarde
fonds zou storten. 

Wat zijn daar de voordelen 
van ? Ten eerste kunnen de afbe
talingen gespreid worden in de 
tijd. Ten tweede is er een voor
deel voor het ontwikkelingsland 
omdat het geen buitenlandse de
viezen moet gebruiken bij het 
afbetalen van de schuld. Ieder
een weet dat in de ontwikkelings
landen de wisselkoersen alleen 
reeds een verschil van 25 tot 
30% kunnen bedragen. 

Dit tegenwaardefonds wordt 
dan gemeenschappelijk beheerd 
door afgevaardigden van beide 
administraties zodat er garanties 
zijn voor een korrekte aanwen
ding ter plaatse en geen terug
vloei naar België mogelijk is. l\/let 
het geld wordt uitsluitend in de 
prod u kt leve sektor geïnvesteerd. 
B.v. in onderhoud van wegen, in 
sociale woningbouw of in andere 
konkrete projekten die men in 
lokale munt kan betalen. 

Wij hebben voor zo'n fonds 
reeds akkoorden afgesloten met 
Guatemala en Bolivië." 

WIJ: Andere voordelen? 
A.Geens: ,,De stimulans voor 

de produktieve sektor — de basis 
van elk ekonomisch draagvlak — 
is van enorm belang en wordt 
onderschat. Zolang de demogra
fische groei groter is dan de eko-
nomische is men ondanks alle 
ontwikkelingshulp besteading 
bezig aan een permanete verar
ming. 

Als men weet dat in Zaïre 50% 
van de bevloking jonger is dan 15 
jaar, en 70% jonger dan 30 jaar 
beseft men voor welke giganti
sche uitdaging dat land staat. 
Niet alleen voor het wegennet 
maar ook voor onderwijsinfra-
struktuur, de sociale voorzienin
gen en vooral voor de tewerkstel
ling van morgen. 

Aan deze elementen gaat men 
te vaak voorbij." 

WIJ: Tot slot nog iets over 
onze koöperanten. Brengt de 
huidige verwarring hen niet in 
moeilijkheden? 

A.Geens: ,,lk heb daarover 
kontakt met Kinshasa en er is 
geen enkele reden tot ongerust
heid. Ik heb dit gegeven ook met 
de Zaïrese delegatie besproken 
en zij heeft verzekerd dat de 
ommekeer geen invloed heeft op 
onze ontwikkelingssamenwer
king, deze valt onder de normale 
relaties zoals met elk ander Afri
kaans land." 

(m.v.l.) 

De Vlaamse dokumentaire: 

Oog voor het echte 
Vlaanderen heeft geen grote filmindustrie. Daar

voor is bvb. tiet taalgebied van de nederlandsspre-
kende stukjes land aan de Noordzee te beperkt. 
Maar we mogen wel trots zijn op een rijke traditie in 
het maken van dokumentaires. Kommunikatieweten-
schapper Jean-Pierre Everaerts schetste voor zijn 
eindverhandeling aan de universiteit van Leuven een 
overzicht van dit boeiend stuk Vlaamse mediage-
schiedenis. De BRT gaf het indrukwekkend werkstuk 
rijk geïllustreerd uit, kompleet met uitgebreide regis
ters. 

VERAERTS begint zijn ver
haal met een omschrijving 
van "dol<umentaire". Als 

dusdanig noemt hij elke film (of 
videogram) waarbij een niet uit
gebeelde, niet gespeelde werke-
lijkheid wordt afgebeeld, waarbij 
de behandelde thematiek in de 
diepte wordt uitgewerkt, en waar
bij een kreatieve filmische vorm
geving (opname en montage) ge
bezigd wordt. Meteen ontvouwt 
zich een wonderlijke wereld. 

Geschiedenis 
Wonderlijk, alleen al omdat 

deze wereld zo immens verschei
den is. Enkele voorbeelden die 
de oudere lezer zich misschien 
herinnert, tonen aan hoe breed 
het veld van de Vlaamse doku
mentaire film wel is: "Mef onze 
jongens aan de IJzer" (1929), 
"Armoede in de Borinage" 
(1933), "De vorstelijke uitvaart 
van Staf De Clercq" (1942), 
"Boerensymfonie" (1944), "Ru
bens" (1948), "Vrijheren van het 
Woud" (1958),... 

Met de opkomst van de televi
sie kreeg de dokumentaire pas 
goed de wind in de zeilen. Nic Bal 
kon in 1974, toen er van budget
taire problemen nog geen sprake 
was, zomaar beweren dat we 
geen ,,dokumentaires moeten 
bestellen, die maken we aan de 
lopende band en even goed trou
wens". Inderdaad, sla om het 
even welk programmablad open 
en je kan niet naast de televisie-
dokumentaires kijken, hoewel het 
aantal eigen produkties de laat
ste jaren gevoelig verminderd is. 
Van "Verover de aarde", "Tie
nerklanken", "Van pool tot eve
naar", "Rondomons" tot "Van 
boer tot tuinder" werd televisie
geschiedenis geschreven. 

Soms met verrassend ingrij
pende gevolgen, zoals de repor
tage "Boomalarm" uit 1969 aan
toont. In die dokumentaire werd 
getoond hoe langs Vlaamse 
verkeerswegen honderden ge
zonde bomen geveld werden. Het 
zijn voor het verontwaardigde pu

bliek ontstellende beelden: de 
minister geeft instrukties om er 
onmiddellijk mee te stoppen. 

De impakt van aktualiteitsdo-
kumentaires op televisiekijkend 
Vlaanderen wordt zeer hoog ge
schat bij de bewindsvoerders. In 
1966 realiseerde f^aurice De Wil
de bvb. "Mijnalarm" voor Pano
rama. Voorziene datum van uit
zending: 2 februari. De derde 
februari worden er echter 2 te 
Zwartberg door de rijkswacht 
doodgeschoten kompels ten gra
ve gedragen. Een voorzichtige 

Maurice De Wilde: verguisd, 
vervolgd, geprezen en bekroond 

regering laat eerst "Mijnalarm" 
censureren en daarna wordt het 
programma nog tot drie maal toe 
uitgesteld. 

IVIaurice De Wilde 

Everaerts steekt trouwens zijn 
bewondering voor Maurice De 
Wilde ("een duider van formaat") 
niet onder stoelen of banken. Met 
"De één zijn dood, de ander zijn 
brood" over de wapenhandel, 
"Geen mammoets voor België" 

ADVERTENTIE 

Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90 % op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen. 

EBES 

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

over de havenpolitiek en andere 
meesterwerken haalt Maurice De 
Wilde inderdaad prijs na prijs bin
nen, maar wordt hij eveneens 
hevig gekontesteerd en zelfs ge
rechtelijk vervolgd. "De nieuwe 
orde", het resultaat van moei
zaam onderzoek, wordt de televi
siegebeurtenis van 1982. Hevige 
polemieken, (alweer) een proces 
en (alweer)j de Prijs van de TV-
kritiek vallen ook deze keer Mau
rice De Wilde ten deel. ,,Met 
gemiddeld 800.000 kijkers, een 
hoge gemiddelde waardering en 
honderden telefonische en schrif
telijke reakties blijkt De Nieuwe 
Orde het grote publiek werkelijk 
ernstig te beroeren", schrijft Eve
raerts. En:,,Met naar buitenland
se maatstaven beperkte midde
len heeft Maurice De Wilde ons... 
dokumentaire televisie gebracht 
zoals we die in België niet ge
woon zijn. Zijn hardnekkige inter
viewtechniek, zijn vaak op schok
kende onthullingen gerichte stijl, 
zijn soms krachtige kontrastmon-
tages, het heeft De Wilde alle
maal veel last bezorgd, maar ook 
echte waardering." 

Panorama 
TV-dokumentaires zijn er in ge

slaagd het grote publiek te beroe
ren. Panorama is daarvan nog 
het duidelijkste voorbeeld. Hoe
wel het BRT-duidingsmagazine 
mooi tussen 2 "lokomotiefpro-
gramma's" geplaatst staat, is 
volgens Everaerts de aanhang
wagen met de jaren sneller gaan 
bollen dan zijn lokomotieven. 

Vooral Paul Jambers maakt re
portages naar Everaerts' hart. 
Wie herinnert zich bvb. de "Mil-
let-story" niet, of "Naarde klas", 
over schoolmoeheid bij leerlin
gen uit het beroepsonderwijs? 
Ook de nu nog razend aktuele 
"Dag Emirdag" uit '84, over het 
bezoek van een Turkse familie uit 
België aan hun geboortedorp in 
Anatolië, is van Jambers' hand. 
De konfiikten tussen de Turkse 
tradities en de in België opge
groeide tieners van de Turkse 
gastarbeiders toonden aan dat 
een terugkeer voor de tweede 
generatie uitgesloten is. 

Everaerts neemt in een laatste 
deel een kijkje in de wereld van 
de video-dokumentaires. Bedrij
ven en banken die beschikken 
over audiovisuele dienstverle
ning van welke aard ook zijn het 
pioniersstadium al voorbij. Voor
namelijk een gebrek aan finan
ciële middelen doet echter de 
vakorganisaties, onderwijsinstel
lingen en de kulturele sektor ter 
plaatse trappelen. Video is im
mers duur, duurder dan film voor 
wie het professioneel wil aanpak
ken. 

Zoals uit "Oog voor het echte" 
blijkt, beschikt Vlaanderen niet 
alleen over een grote kwantiteit 
en rijke verscheidenheid aan do
kumentaires, maar ook over kwa
litatief zeer hoogstaande werk
stukken. Of, zoals Everaerts be
sluit, dokumentaires zijn bijna zo 
alledaags en vanzelfsprekend 
dat men er vaak niet eens meer 
stil bij staat. Gelukkig kwam dit 
boek net op tijd. 

(Pdj) 

Oog voor het echte. Het turbulen
te verhaal van de Vlaamse film-, 
televisie- en videodokumentaire. 
J.P. Everaerts. BRT-uitgave, 1987, 
260 biz, 448 fr. 
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Kun reeP 
— Op initiatief van Galerij Jan Op de Beeck lopen geijktijdig twee 
tentoonstellingen in het histonsch pand ,,'t Vliegend Peert", Katelijne-
straat 22 te Mechelen 

Naar jaarlijkse traditie loopt in de benedenzaal het WINTERSAION, 
waarin de bezoeker een selektie schilderijen kan bewonderen uit twee 
bloeiperiodes van onze schiderkunst nl de ,,Oude Meesters" uit de 
17de eeuw en de ,,lnnpressionisten" Bij de Oude Meesters werk van 
ondermeer Jacques d'Artois en stukken uit het atelier van Jan 
Breugel Bij de impressionisten vinden we schiderijen van Gustaaf 
Stientjes, Gisbert Combaz, Alfons van Beurden en Felix Eyskens,Leo
pold Haeck en symbolistisch werk van Auguste Leveque 

Deze tentoonselling loopt tot en met 31 december 
In de bovenzaal heeft de RETROSPEKTIEVE ADOLF CROES deze 

Antwerpse meester (1898-1979) wordt gerekend tot de 3de generatie 
van Belgische Impressionisten Afolf Croes werkte volgens de begin
selen van het „plein-ainsme" Zijn schilderijen behandelen op een 
eerlijke wijze de destijds nog agrarische gebieden rond Antwerpen 
zoals Deurne, evenals de Schelde en de Haven De werken van Croes 
tonen een grote gevoeligheid voor lichtspelingen op het landschap, 
zonder echt te vervallen m eksuberanties De ekspositie behandelt ook 
een ander facet van zijn werk nl het Stilleven 

De retrospetieve Adolf Croes loopt nog tot 29 janari 
Beide tentoonstelingen zijn gratis toegankelijk, alle dagen van 13 30 

tot 18 uur 

^nmKf brA briOP-)üns lit FFIKGIIIN 

l>.'c*ki^ 

V E R N I E U W E l ^H 

V Ê R N I E l I C E R 

Het ophefmakend boek Werk van Adolf Croes in 
Vliegend Peert" 

— In de reeds veel besproken biografie PICASSO, VERNIEWER EN 
VERNIETIGER, geeft Arianna Stassmopoulos Huffington (1950 Gne-
kenland) het aangrijpende en tragische verhaal weer van een man, die 
vanaf zijn vroegste jeugd tot op hoge leeftijd met in staat was lief te 
hebben en daarom werd gedwongen de vrouwen met wie hij leefde te 
domineren en te vernederen 

Picasso wordt geportreteerd als een man van tegenstellingen, zowel 
als de atheïst die zich identificeerde met de gekruisigde Knstus, als de 
maatschappelijke rebel die graag werd gezien in het Parijse societyle-
ven, de man van de wereld die enorm bijgelovig was, de trotse vader 
die zijn kinderen verstootte De kommunist die mijoenen uitgaf om 
,,onder de brug van goud" te kunnen leven En de man wiens 
eksuberante manier van leven een enorme doodsangst moest maske
ren 

Het verhaal van Picasso's leven, zijn vrienden, zijn vrouwen, is 
tegelijk een verslag van het kulturele leven van het grootste deel van 
de 20ste eeuw 

Arianna Stassmopoulos Huffington heeft samen met een staf van 
medewerkers vijf jaar aan deze biografie gewerkt Ze heeft gesproken 
met alle nog levende familieleden en vrienden, onder andere met 
Frangoise Gilot, die haar nu over situaties vertelde die ze nooit eerder 
in de openbaarheid heeft gebracht Zo heeft Arianna Stassmopoulos 
ontelbare tot nu toe onbekende details uit het leven van Picasso 
ontdekt, van zijn jeugdige hartstocht voor een zigeunerjongen tot 
enkele voorvallen in latere jaren 

De veschijnmg van het boek deze zomer m de Verenigde Staten was 
met minder dan een sensatie 

,,Picasso, Creator and Destroyer" veroverde negen dagen na 
verschijnen de negende paats en bleef maanden hoog genoteerd op 
de bestsellerijsten van de New-York Times 

Door de kontrovesiele inhoud van het boek kwam het tot felle 
diskussies Het tx>ek werd door de pers vrijwel unaniem gekraakt De 
auteur verwachtte deze kontroverse ,,Het is tot nog toe altijd zo 
geweest dat het uitdagen van een ,,cult"-figur tot kritiek en boze 
reakties leidt Maar wat nu nog als schokkend wordt gezien, is straks 
algemene wijsheid Ik heb nu groot sukses omdat ik als eerste over 
Picasso durf te zeggen wat men al lang voelde Dat maakt de 
heersende klasse m de kunstwereld zo bang " (uit een intervieuw met 
Arianna Stassmopoulos Huffington m ,,Vrij Nederland" ) 

Film en televisierechten zijn inmiddels verkocht De film zal gebas-
seerd zijn op de bewerking, eveneens door Arianna Stassinopouos 
Huffington, van de biografie 

Picasso, verniewer en vernietiger van Arianna Stassmopoulos 
Huffington is een gezamelijke uitgave van Bzztóh en Het Spectrum 
512 bz, mkusief illustraties, 1 195 fr 

(samenstelling t.s.) 

M^ 
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ET Charles Dickens is men 
bijna altijd zeker dat men 
scoort De jongste tijd ech

ter hoofdzakelijk op televisie Nu ech
ter de zes uur durende Engelse pro-
duktie van Little Dorritt — die op de 
meest lovende kntieken werd ont
haald met vooral veel lof voor Alec 
Guinness — m twee delen wordt 
uitgebracht m de Amerikaanse bios 
kopen en Disneystudios hoge cijfers 
haalt met zijn nieuwe tekenfilm Oliver 
& Company naar diezelfde Dickens, 
IS er ook nog Scrooged van een deze 
keer met zo briljante Richard Don-
ner film die echter gedeeltelijk wordt 
gered door zijn hoofdakteur Bill Mur
ray (terug na meer dan vier jaar 
achter spoken aanzitten in Ghostbus-
ters) Dan is er ook nog Carol Kane in 
een schitterende rol als fee 

Scenarioschrijvers Mitch Glazer en 
Michael 0'Donoghue bekend in 
Amenka om hun medewerking aan 
Saturday Night Live weten samen 
met de akteurs — en dus ondanks de 
regisseur — een redelijk genietbare 
verfilming naar voren te brengen van 
A Christmas Caroll gemoderniseerd 
naar onze tijd en spelend in de televi
siewereld, waar Frank Cross (Murray) 
een genadeloze direkteur van de tele
visiemaatschappij IBC IS, die uitein
delijk door enkele geesten tot de orde 
en de echte Kerstmisspirit wordt ge
roepen Dickens zei het met woorden, 
maar zoals reeds herhaaldelijk is ge
bleken, zijn verhalen werken nog be
ter voor teater of film Omdat deze 
film een lichte langdradigheid en een 

Carol Kane zowel in Scrooged als License to drive te pruimen 

oversentimentaliteit, gepaard aan 
een lichte preek in zich heeft zal hij 
ook maar alleen kunnen werken in 
deze Kerstperiode, een tijd waarin we 
bereid zijn ons lieve roze bakkershar
tje te tonen 

Nieuw 
in de bios 

License to drive is een poging van 
regisseur Greg Beeman om ons aan 
het lachen te krijgen, maar dat lokt zo 
goed als met een dnlboor je ver

standskies laten bewerken Het is zo 
een van die stupiede Amenkaanse 
produkties specifiek voor binnen
lands gebruik gemaakt om mee te 
lopen op een double-bill (twee films in 
een vertoning) van de plaatselijke 
drive inn, waar de kombinatie van een 
B en een C film het jonge volkje nog 
verder verpest Ook in deze slechte 
film kan een goede akteursprestatie 
als die van Carol Kane opvallen 

Greg Beeman die zichzelf graag als 
een comedy-regisseur beschouwt en 
zegt dat dit een genre is waar hij veel 
van houdt, zou beter ander werk gaan 
doen 

Willem Sneer 
voor de 51ste keer 

mr " " " * • 
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Naam 

Postcode 

Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, Meiboonnlaan 33,8800 Roeselare 
Per kerende krijgt u een proefnumnner ONZE TIJD nr 10 of 11 

22 DECEMBER 1988 



Wi\ 
13 

Het partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 

maandag 19 december j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
uitte zijn tevredenheid over de tot
standkoming van een sociaal akkoord 
voor het Openbaar Ambt Tegelijker
tijd waarschuwde het evenwel voor al 
te grote budgettaire euforie 

Openbaar ambt 

De budgettaire moeilijkheden zijn 
nog lang met achter de rug, nog jaren 
zal voorzichtig en oordeelkundig 
moeten omgesprongen worden met 
de gelden van de schatkist Nu reeds 
betekent het afgesloten akkoord een 
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bijkomende financiële last van om en 
bij 13 miljard Bovendien gaat met de 
overheveling van een groot deel van 
de ambtenaren een nieuwe dinamiek 
ontstaan die moet leiden tot een kwa
litatief hoogstaand ambtenarenkorps 
dat ook voldoende bezoldigd is Ook 
de sektoriele aanpak van gevaarlijke 
arbeid en arbeid met wisselende uren 
moet verder worden uitgediept 

Het Partijbestuur verheugt zich dan 
ook over de opbouwende houding 
van de vakbonden van het overheids
personeel die met enkel oog hadden 

voor de eerbare belangen van hun 
militanten maar ook voor de noden 
van de begrotingstoestand 

Zaïre 
Ook drukte het Partijbestuur van de 

Volksunie de hoop uit dat het bezoek 
van de minister van Buitenlandse Be
trekkingen eindelijk de door elkeen 
gewenste duidelijkheid brengt in de 
relaties tussen ons land en Zaïre In 
ieder geval moeten de bevindingen 
van minister L Tindemans zijn kolle-
ga A Geens m staat stellen om de 
ontwikkelingssamenwerking met Zaï
re aan een grondie evaluatie te onder
werpen Volgens de Volksunie moet 
dit leiden tot een vernieuwend en 
aktiever samenwerkingsmodel, dat 
uitsluitend aandacht besteedt aan de 
noden van de plaatselijke Zaïrese 
bevolking 

Op zaterdag 21 januari 1989 
in het Alpheusdal te Berchem-Antwerpen 

Grootse 
Volksunie-happening 

het betere 
Wlaanderen 

Om 10 u startvergadenng van de Vereniging van Vlaam
se Mandatarissen Een eerste ontmoeting tussen alle ge
meenteraadsleden en OCMW-raadsleden van de VU Spre
kers zijn de nieuwe VVM-voorzitter, Gemeenschapsminister 
Johan Sauwens en algemeen voorzitter Jaak Gabriels De 
werkvergadering wordt afgerond met een receptie en Breu-
gheliaans maal 

's Namiddags, om 14 u 30 meeting vooral le kaderleden, 
mandatarissen en militanten 

Toespraken hoort u van het Antwerps kamerlid Herman 
Lauwers en algemeen voorzitter Jaak Gabriels. Voor de 
muzikale omlijsting tekenen de groepen Peper & Zout en 
Aran en een Vlaamse gastvedette 

Advertentie 

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

INDIEN U WENST 
TE BOUWEN 
RENOVEREN 
MODERNISEREN 

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

LAAT BRUSSEL WEER ADEMEN. 

WAT MOET U D O E N ? 

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

4^^ss |^^^ ,^ 
%. 

DE STAATSSECRETARIS 

Met onze beste wensen 
Dit IS de laatste WIJ van 1988, het is dan ook een dubbele 
Van deze gelegenheid maakt de redaktieploeg gebruik om alle VU-

leden en WIJ-lezers een zalige Kerst, een vreugdevol oudjaar en een 
hoopvol nieuwjaar te wensen 

Op donderdag 5 januan '89 is WIJ er terug 1989 wordt wel een 
belangrijk jaar want dan wordt WIJ een heuse magazine WIJ houden 
U wel op de hoogte 

BIJ deze ook dank aan alle medewerkers van dit blad, in de hoop op 
een even goede samenwerking in 1989 

Beste wensen voor U allen, uw familie en vrienden! 
De redaktie 

600 nieuwe leden 

,Latem' maar doen... 
De gemeente Sint-Martens-Latem is met alleen 

befaamd om haar schilders, het is ook de woonplaats 
van Jan Van Dooren. Jan is al jaren één van de 
trouwste propagandisten van ons blad. Thans zet hij 
zich in voor het werven van nieuwe leden. In zijn 
eentje heeft hij er voor gezorgd dat de afdeling 
Latem postgevat heeft in onze top-twintig. Laat hem 
maar doen, onze Jan! 

WIJ hebben natuurlijk ook de groot
ste waardenng voor de afdelingen 
Oostende-Centrum, Asse en Sint-UI-
nks-Kapelle die eveneens hun plaat
se m de top-twintig hebben afge
dwongen 

Tot op heden ontving onze leden
administratie precies zeshonderd 
nieuwe leden en het jaar 1989 is nog 
met eens begonnen 

Nieuwe leden 1989 
1 VU-Sint-NiKlaas CW (1) 53 
2 VU-Wervik (2) 35 
3 VU-Roeselare (3) 27 
4 VU-Assenede (4) 116 
5 VU-Berlare (5) 15 

7 
8 
9 

12 

15 

18 

20 

VU-Oostende-Centrum (-) 
VU-Lebbeke (6) 
VU-Wingene (7) 
VU-Aalst (8) 
VU-Hasselt (8) 
VU-Maldegem (8) 
VU-Antwerpen-Stad (13) 
VU-Asse () 
VU-Sint-Martens-Latem (-) 
VU-Deinze (11) 
VU-Ledegem (11) 
VU-Smt-UInks-Kapelle (-) 
VU-Mortsel (17) 
vu-Zonhoven (13) 
VU-Buggenhout (17) 
VU-lzegem (15) 
VU-Marke (15) 

15 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 

Zonlënwoud stond centraal 

Veertiendaagse van 
het bos bekroond 

Vorige week vrijdag reikte staatssekretaris voor het Brusselse 
Gewest, Jef Valkeniers, de prijzen uit van de jeugdzoektocht die 
Kiij organiseerde naar aanleiding van de veertiendaagse van het 
bos. 

Nadat een week eerder de Franstalige scholen aan de beurt 
kwamen, waren nu 14 klassen uit de Vlaamse scholen van Brussel 
te gast in het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. 

Van 29 september tot 9 okober 
namen in totaal bijna 300 klassen of 
meer dan 5 000 kinderen uit het 5de 
of 6de leerjaar deel aan de natuur
wandeling in het Zonienwoud 

Zoniën 
Aan de wandeling was een zoek

tocht verbonden, met vragen over 
planten en bomen en de verschillen
de diersoorten die het Zonienwoud 
rijk is Op basis van de antwoorden en 
een schiftingsvraag werden 14 lau
reaten aangeduid 

210 jongens en meisjes brachten 
eerst, m verschillende groepjes en 
onder leiding van een gids, een kort 
bezoek aan de tentoonstellingszalen 
van het Koninklijk Instituut waarna ze 
allemaal samen in het auditonum de 
prijsuitreiking bijwoonden 

Staatssekretaris Valkeniers waas 
in een kort woordje nog eens op het 
opzet van de Veertiendaagse van het 
bos de jonge mensen bewust maken 
van het belang van het Zonienwoud 
en van de kleinere bossen en groene 

zones m het Brusselse hoofdstedelij
ke Gewest HIJ weesopdefunktie van 
deze natuurgebieden als groene 
long, als ontspanningszones en als 
ekologisch waardevolle gebieden 
voor flora en fauna 

Staatssekretaris Valkeniers kon
digde ook aan dat hij een overeen
komst heeft gesloten met de VUB en 
met het Koninklijk Instituut voor Na-
tuunwetenschappen om een eigen 
Brussels nafuuredukatiecentrum op 
te starten Hij hoopt daarbij op een 
goede samenwerking te mogen reke
nen met de schooldirekties en de 
klasleraren Deze kunnen immers vol
op gebruik maken van de mogelijkhe
den die door dit Edukatiecentrum zul
len geboden worden o a voor de 
organisatie van studiedagen, ten
toonstellingen, geleide wandelingen 
en natuurklassen 

Het sukses van de zoektocht en de 
prijsuitreiking bewijst dat deze aktie 
haar doel bereikte Natuurbescher
ming moet immers van jongsaf wor
den aangeleerd. 

22 DECEMBER 1988 
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4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzeiak 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonhjke woonwensen 

Doe-het zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning 

\ Omdat het onder Vlamingen blijft, 
^^'' „10% extra kortmg op onze laagste 

pnjs" Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI 
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u , 's Zondags 17 uur 

Op 2de Kerst te Overijse 

Vrede en Nooit Meer Oorlog 
Maandag 26 december Vrede en 

Nooit Meer Oorlog 

Traditioneel op tweede kerstdag or
ganiseert VU-Overijse een avond m 
het teken van amnestie, met de be
doeling de publieke opinie te sensibi
liseren 

Programma 

19u 30 Euchanstievienng in de 
St Martmuskerk 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 

21u30 Gelegenheidstoespraak 
voor volksvertegenwoordiger Vic An-
ciaux 

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

nummer 
van de kopie 

\o\ o; 
yo^\6i"» 

copy & print Shops 
• INKA Koningstraat 13, Antwerpen Tel 03/233 22 11 
• SIR SPEEDY - Mechelsestmg 221 (hoek Belgielei) Antwerpen 

Tel 03/218 78 08 open van 9 tot 20 u (zaterd tot 1 7 u ) 
• INKA Stationsgebouw, Sint Niklaas 

Tel 03/776 66 88 open van 10 tot 18 u 
• KWIK KOPIE St Pietersplein 53, Gent Tel 091/25 7104 

domus - woningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

p v b a A L G . B O U W B E D R I J F VAN OEN B R A N D E N 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met tradit ionele 
« V A N DEN B R A N D E N » k w a l i t e i t 

Keuze uit verschil lende types. 

Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

VDB 

BON VOOR INLICHTJNGEN 
( OPSTUREIM A.U.B ) 

NAAM : 
ADRES: . J ^ ^ ^ . 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschri|ving, pnjzen ) 

Kerstzangavond 
te Wommelgem 

Als laatste aktiviteit voor 1988 orga
niseert de Kulturele Kring Jan Puime-
ge haar jaarlijkse Kerstzangavond 
waarmee een prachtig werkjaar wordt 
afgesloten 

De Kerstzangavond gaat door op 
vrijdag 23 december 1988 om 20u 30 
in ,,'t Kandonkske" Volkaertslei 35 te 
Wommelgem-Laar De toegang is 
gratis 

Kinderen die een muziekinstru
ment kunnen bespelen brengen dit 
mee (verwittigen aan Ludgaar Boo-
gaerts, tel 322 27 75) 

Voor de muzikale begeleiding staat 
Pol Van de Voorde in met zijn orgel, 
zangleider is voorzitter Ludgaar Boo-
gaerts 

Meer into bij Koenraad Vanden-
bulcke. Godshuisweg 60 — 
353 07 73, Ward Herbosch, Kastan
jelaan 4 — 353 68 94 en Ludgaar 
Boogaerts, Autolei 78 — 322 27 75 

Aalst-Centrum: 

Bestuurs-
verkiezingen 

De bestuursverkiezmgen bij de af
deling Aalst-Centrum gaan door op 
vrijdag ISjanuan 1989, van 18 tot en 
met 21 uur in lokaal Gulden Vlies, 
Esplanade 13, Aalst Kandidaturen 
moeten schriftelijk toekomen vóór 
dinsdag 3 januari 1989 bij de sekreta-
ris, mevr Marcelle Tack-De Ganck, 
Pontstraat 27, Aalst 

Volksunie 
Nieuw 
Grimbergen 
IfOOS 
nieuw bestuur 

Vrijdagavond 16 december j I ko 
zen de leden van de afdeling Grim
bergen een nieuw bestuur 

Met een ruime meerderheid wer
den alle de 15 kandidaten verkozen 
Werner Borghs, Wilfned Ciaykens, 
Chris Curias Rene De Valck Patrick 
De Pauw Rudy Desmet, Lm Gerse-
meter, Marcel Lauwers Dries Poppe, 
Jef Puttemans, Johan Van Hastel, 
Hugo Van Hemeinjck Lies Waege-
man Enk Wauters en Fred Willems 

Daarna verkozen de bestuursleden 
Fred Willems tot voorzitter en Chns 
Curias tot sekretaris 

Het nieuwe afdelingsbestuur komt 
reeds op 29 december 1988 terug 
bijeen om de andere taken te verde 
len en het programma voor het jaar 
1989 op te stellen 

Niet minder dan 10 nieuwe be
stuursleden waaronder 7 nooit eer 
der deel uitmaakten van het afde
lingsbestuur en 4 verruimingskandi
daten" zijn opmerkelijk is ook dat het 
aantal jongeren zich spontaan heb
ben aangeboden zonder daartoe te 
zijn aangespoord 

Samen met de gemeenteraadsle
den Hubert Swalens Stephane Rum 
mens en Omer Geldhof heeft Volks
unie Nieuw Grimbergen nu een ster 
ke ploeg om van de volgende ge 
meenteraadsverkiezingen een over
winning te maken 

U kan alvast meewerken door deel 
te nemen aan het lente-feestmaal op 
zaterdag 1 en zondag 2 april 1989 in 
de ,singel ' te Strombeek-Bever 

ZOêK^Rg€ 
I 25-jarige psychologe, richting ont-
wikkelings en klinische psychologie, 
drietalig, zoekt een passende job in 
de kommerciele of sociale sektor 
Voor ml tel staatssekretariaat Valke 
niers 513 83 00 post 311 

n Gevraagd m Dilbeek gegrad of 
kand -mg mechanica voor bereke
ning fluida-systemen, begeleiding 
montageploeg en kontakten met klan
ten en leveranciers Vereisten zin 
voor orde, vlotheid m de omgang en 
zeer goede kennis trans Inlichtingen 
via A de Schryver, 02/569 34 58 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 
• • • 

universitair 
ziekenhuis 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • 

»• 

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen vraagt 
wegens het openen van nieuwe diensten (m/v): 

VERPLEEGKUNDIGEN 
studieniveau Al /A2 
voor spoedige indiensttreding, zowel voltijds 
als deeltijds in vast dienstverband. 

Het Universitair zielcenhuis biedt u: 
D een verpleegsysteem gesteund op integre

rende verpleegkunde; 
D hoog gekwalificeerde verpleegkundige 

staf; 
D ruime doorgroeimogelijkheden; 
D degelijke interne opleiding en begeleiding; 
D uitdagende en gevarieerde job; 
D unieke kansen tot professionele ont

plooiing; 
D jonge en open werksfeer; 
D zeer degelijke verloning; 
D ruime extra-legale voordelen. 

Past u in deze werksfeer, neem dan nu telefo
nisch of schriftelijk kontakt op met 
Moniek Beckers, U.Z.A., Wilrijkstraat 10, 
2520 Edegem. Tel.:03/829.11.11, toestel 1003. 

Het UZA maakt deel uit van de Universitaire 
Instelling Antwerpen. 

ANTWERPEN 
DECEMBER 
23 WOMMELGEM: Kerstzangavnd, 
begeleid door Pol Van de Voorde 
Aanvang 20u in zaal 't Candonckske, 
Volkaertlei, Wommelgem-Laar Toe
gang IS gratis Org Kulturele Knng 
Jan Puimege Wommelgem i s m 
FVK-Antwerpen 

JANUARI 
7 MERKSEM: Nieuwjaarsbegroe
ting vanaf 14u Allen hartelijk uitgeno-

OPENBAAR 
CENTRUM 

VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 
VAN ANTWERPEN 

Plaats van 
helper-kok/hulpkokkin 

De bediening van helper kok/ 
hulpkokkm wordt openverklaard 

ZIJ staat open voor mannelijke 
en vrouwelijke kandidaten 

Aanvangswedde 40 322, fr bru 
to per maand 

De kandidaten moeten de Belgi 
scha nationaliteit bezitten 

Leeftijdsvoorwaarden de leef 
tijd van 45 jaar niet overschreden 
hebben op 91 1989 

— Houd(st)er zijn van een attest 
waaruit blijkt dat met vrucht ten 
minste het derde studiejaar van 
het algemeen vormend lager se 
cundair onderwijs of van het lager 
secundair technisch of beroepson 
derwijs met volledig leerplan of 
voor sociale promotie werd ge 
volgd 

— Hetzij vier jaar praktijk tellen 
in het vak 

Verplicht mschrijvingsformu 
lier en examenprogramma te be 
komen op de 7de Directie Perso 
neelszaken van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39 
te Antwerpen 

Inschrijvingsrecht 300, fr 
De aanvragen dienen toegeko 

men te zijn op het Secretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33 te 2000 
Antwerpen uiterlijk op 9.1.1989. 

digd op een drankje en een hapje 
Lokaal Vlanac, Bredabaan 360 te 
Merksem Org VU-Merksem 
8 MERKSEM: Driekoningen kinder-
feestom14u in Vlanac Org Vlaam
se Knng Groeninghe 
11 KALMTHOUT: Namiddagbe-
zoek aan tentoonstelling ,,China, he
mel en aarde" Inschrijving van 450 
fr (bus, museumticket, gids en alle 
fooien) op nr 979-3548826-86 FVV-
Kalmthout Info bij José Van Thillo-
Verbruggen (666 57 77) 
13 ANTWERPEN: De Nieuwe 
Snaar met Hackadja in Arenberg-
schouwburg om 20u.15 Tweede 
voorstelling op 13/1 Kaarten bij Core-
manskring (03/232.82 08) en Aren-
berg (232 11 14 en 232 86 20) 

WEST-VL 
DECEMBER 
26 WERVIK: Om 14u Wandeltocht 
van ca 6 km voor iedereen (ook met 
leden zijn welkom) Start aan de Stee-
nakker Org • VWG-Wervik 

26 KORTRIJK: Om 16u op 2e 
Kerstdag, 16e Boetevaart met ,,Fak
keltocht voor het Leven" Verzame
ling op parking voetbalstadion aan 
kerk O L V van Fatima te Heule, 
Moorseelsestraat Fakkeltocht eindigt 
met boetemis om 18u m St Michiels
kerk, Rijselstraat 

OOST-VL. 
DECEMBER 
22 GENT: Filmvoorstelling „The 
Blues Brothers" Om 20u m Audito-
num E, Blandijnberg 2 te Gent Org 
VUJO-RUG 

23 AALST: Uitgebreide Arr Raad 
In Gulden Vlies, Esplanadepfein Om 
20u15stip Gastspreker Chns Van-
denbroeke over onderwijsproblema
tiek Iedereen van harte welkom 
Org Arr Bestuur 

23 RONSE: Tot 23 december ten
toonstelling vrouwen in alle technie
ken Toegang gratis In Zuidvlaams 
Trefcenter, Hoogstraat 13, Ronse 
Org De Zuidvlaamse Ronse 

JANUARI 
13 AALST: Bestuursverkiezmgen 
van 18 tot 21 uur m lokaal Gulden 
Vlies, Espanade 13, Aalst Kandidatu
ren voor 3 januan bij mevr Marcelle 
Tack-De Ganck, Pontstraat 27 

22 DECEMBER 1988 
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Halle-Vilvoorde 

Ontmoetings
dag 

Op zaterdag 28 januari 1989 orga
niseert het arrondissementsbe-
stuur van Halle-Vilvoorde een ont
moetingsdag (vanaf 16u.30 tot...) 
voor arrondissementele kaderle
den en gemeentemandatarissen: 
alle arrondissementele bestuursle
den, de voorzitters van de afdelin
gen en politieke raden, de gemeen
teraadsleden en de toekomstige 
OCMW-raadsleden worden hierop 
vriendelijk uitgenodigd mét hun 
partner. 

De deelname in de kosten (voor 
eetmaal en drank inbegrepen) be
draagt 500 fr. per persoon, te beta
len door overschrijving op bankre
kening nummer 433-1062501-85 
van VU-Halle-Vilvoorde met ver
melding van 28/1/1989. 

BRABANT 
DECEMBER 
22 LEUVEN: Debatavond o.l.v, se
nator R. Blanpain, over het ontslag 
van 810 werknemers bij Philips-Leu-
ven. Sprekers: R. Blanpain (KUL), L. 
Decaluwe (Phiijps-België), J. Azijn 
(LBC-ACV-Leuven), K. Gakoms 
(ABVV-Leuven), M. Embo (nv Claes-
sens) en W. Kuijpers (EP-lid). In het 
Kollege De Val; Rechtsfakulteit KU-
Leuven, om 20u. Auditorium Zeger 
Van Hee, Tiensestraat 41. 
24 LIEDEKERKE: Amnestie-fakkel
loop. Om 11u.: perskonferentie, café 
Pajot, Stationstr. 7; om 15u.: start 
fakkelloop; standbeeld Dom Modest 
van Assche te Erembodegem (Aalst); 
16U.30: overhandiging „vredes-
kaars", St.Niklaaskerk (dorp-Liede
kerke). Org. VU-Lledekerke. 
26 OVERUSE: Vrede en nooit meer 
oorlog. Een avond in het teken van 
Amnestie. Om 19u.30 euchanstievie-
ring, 20u. fakkeltocht, 20u.30 optre
den Jet Van Uytsel, 21 u.30 toespraak 
door Vic Anciaux. Org.: VU Overijse. 
29 GRIMBERGEN: Afdelingsbe
stuursvergadering om 20u. in de Nor-
bertuszaal van het Fenikshof te Grim
bergen, 
JANUARI 
5 HALLE-VILVOORDE: Uitgebreid 
arr. bestuur. Om 20u. 
6 LENNIK: Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127, om 13u.30; 
Labyrint: angst, vriend en vijand. 
Org.; Brabantse dienstverlening. 
6 AFFLIGEM: Om 20u Driekonin
genfeest in het Kultureel Centrum van 
de Abdij, Org.: Heemkundige kring 
Belledaal i.s.m. Bert D'Haesekring. 
7 WILSELE: 8ste Kaas- en Wijn-
avond in de Parochiezaal, Bosstraat, 
vanaf 20u.30. Org.; VU-Wilsele. 
13 LENNIK: Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127, om 13u.30; 
Angst, vriend en vijand... van de ado
lescent. Org.; Brabantse dienstverle
ning. 
13 MEISE-WOLVERTEM: Afde
lingsbestuursverkiezingen. 
16 NIEUW BEERSEL: Algemene 
ledenvergadering ter voorbereiding 
van de afdelingsbestuursverkiezin
gen. Om 20u. in zaal Tijl aan de 
Torleylaan 24 te Beersel (Huizingen). 
19 HALLE-VILVOORDE: Arrondis-
sementsbestuur (alleen verkozen be
stuursleden en parlementsleden). 
20 MACHELEN: Om 20u.30; 
Nieuwjaarsreceptie van de VU-afde-
ling Machelen met als gastspreker 
Hugo Coveliers, VU-fraktievoorzitter 
Kamer. In de bovenzaal van café De 
Arend, Vandenberghestraat, Mache
len. (aan de kerk). 
20 LENNIK: Huize Zwartenbroek; 
Zwartenbroekstraat 127, om 13u.30; 
Angst, vriend en vijand... van de vol
wassene. Org.; Brabantse dienstver
lening. 
20 KAPELLE-OP-DEN-BOS: Afde
lingsbestuursverkiezingen (info 
volgt). 
27 LENNIK: Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127, om 13u.30: 
Angst, vriend en vijand... van oudere 
mensen. Org.: Brabantse dienstver
lening. 
28 HALLE-VILVOORDE: Ontmoe
tingsdag voor arrondissementele ka
derleden en gemeentelijke mandata
rissen. (Geen arrondissementsraad 
op 27 januari en 24 maart '89). 
28 SINT-PIETERS-LEEUW: Op
voering van Tractatus de Flamenco in 
Merselborre Vlezenbeek Geen uur 
vermeld. Info bij FVV-Groot Leeuw. 

ADVERTENTIE 

KWALITEIT MAAKT 
ONDERSCHEID 

...Ook bij Bulo's opbergkasten. Hun mogelijkheden, hun kwaliteit en afwerking 
zijn onvolprezen. Zij kunnen best een stootje verdragen. En praktisch ! 
Met één enkele vingertip rollen beide luiken probleemloos en geruisloos 
open. En wat een plaatsbesparing, want er zijn geen draaideuren. 

Kop op dus bij het opruimen en klasseren, want het gamma opbergmogelijk-
heden is oneindig. Er is dus een oplossing. Bij BULO. Omdat orde een goede 
investering is. 

Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen 
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting. 

Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een 
betere prijs. 

U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te 
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de 
21ste eeuw. 

^ BUL 
kantoormeubelen n.v. 

Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel.: (015) 2110 00 (30 I.) 
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59 

Filiaal : Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 99 18 
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Marleen Van Breen van de Vierde Wereld Beweging: 

„Ook wij zijn bezig met '92" 
ETTERBEEK — De voorzitter van de Vierde We

reldbeweging, l-ierman Van Breen, was door griep 
aan zijn bed gel<luisterd. Aangezien we daardoor al 
een afspraak misgelopen waren, wou zijn vrouw 
Marleen, die ool< als permanent vrijwillige aktief is in 
de organisatie, ons wel te woord staan. Ze vertelde 
ons geen triest kerstverhaal, maar sprak over men
sen die de hoop op een beter leven niet willen 
opgeven, over de moed van mensen die steeds weer 
aan het kortste eind trekken, over het groot gebrek 
aan kennis over armoedesituaties bij de niet-arme 
bevolking. Een gesprek vanuit een groot en gekwetst 
gevoel voor rechtvaardigheid, maar zonder er de 
glimlach bij te verliezen. 

B' ELGIE behoort tot het 
kransje van rijke landen in 
de wereld. Toch bestaat 

er ook hier een organisatie die 
zich inzet voor de armen in onze 
samenleving. Is de Vierde We
reldbeweging in Vlaanderen echt 
nodig? 

Marleen Van Breen: ,,Ja, Bel
gië mag dan wel één van de 
rijkste landen zijn, maar onze 
samenleving heeft ook steeds ar
moede gekend. 3 tot 5% van de 
bevolking hier leeft in ekstreme 
armoede. Onze welvaartstaat 
heeft nog steeds een aantal uit
sluitingsmechanismen die ervoor 
zorgen dat er zich mensen aan 
de rand van de samenleving be
vinden. Mensen die op straat 
staan, kinderen die van de 
ouders gescheiden worden, elek-
triciteits- of gasmaatschappijen 
die mensen in het donker of zon
der verwarming zetten, mensen 
die niet kunnen lezen noch schrij
ven, ...er is sinds generaties veel 
miserie bij ons. 

Over armoede zijn heel weinig 
voor ons bruikbare cijfergege
vens. Men deelde de armen 
steeds onder in daklozen, bejaar
den, migranten, alleenstaande 
moeders, langdurig werklozen, 
nieuwe armen, enz. Daardoor 
kon men hun problemen ook mar
ginaal blijven behandelen en ble
ven strukturele oplossingen uit. 
Armen zijn niet zomaar speciale 
mensen die met speciale maatre
gelen geholpen moeten worden, 
armoede is een schending van de 
mensenrechten." 

Père Joseph 
WIJ: Hoe is de Vierde We

reldbeweging ontstaan? 
Marleen Van Breen: ,,ATD-

Vierde Wereld (ATD betekent 
Aide a toute détresse) werd opge
richt in Frankrijk. In Noisy-le-
Grand, een krottenwijk nabij Pa
rijs, leefden een 250 gezinnen in 
uiterste armoede, zonder elektri
citeit of sanitair, met één water-
punt voor 1.800 personen en vol
ledig afgesloten van de buitenwe
reld. Joseph Wresinski. "pére Jo
seph", werkte daar als aalmoeze
nier. HIJ realiseerde zich op een 
bepaald moment dat de oplos
sing met lag in liefdadigheid van 
de rijken. Men begon toen met 
een straatbibliotheek om de uit
sluiting op school tegen te gaan. 
Omdat het huisvuil in de sloppen
wijk met opgehaald werd, organi
seerde men zelf een vuilnisop
haaldienst, men richtte een koóp-
eratief voor kledingstukken op, 
kortom men liet de armen zelf 
meewerken aan de verbetering 
van hun lot. 

De beweging deinde al vlug uit 
naar andere Parijse wijken, ste
den in Frankrijk en naar andere 
landen. Er waren immers vrijwilli

gers (van de bouworde bvb) die in 
Noisy ideeën opdeden die ze ook 
van toepassing wilden brengen in 
hun eigen land. Momenteel is de 
beweging ook in enkele derde 
wereldlanden (zoals Haïti en 
Guatemala) aktief." 

WIJ: Hoe gaat ATD Vierde 
Wereld eigenlijk tewerk? 

Marleen Van Breen: ,,De or
ganisatie en de klemtonen ver
schillen dikwijls van land tot land. 
Elk land heeft immers zijn eigen 
geschiedenis en kuituur.'' 

Signaalfunktie 
,,Hier in België benadrukken 

we vooral het samenkomen van 
gezinnen uit de Vierde Wereld. 
Naar die bijeenkomsten komen 
ook zogenaamde "medestan
ders". Dat zijn mensen die niet 
uit het armenmilieu afkomstig zijn 
maar zich toch voor de vierde 
wereld willen engageren. Het is 
immers niet voldoende om met 
de armen zelf te werken. Ook 
andere mensen in de samenle
ving, binnen bepaalde strukturen 
als parochies, ouderkomitees,... 
moeten voortdurend aandacht 
krijgen voor de armsten en zoe
ken wat er ter plaatse kan gedaan 
worden." 

WIJ: Wat wordt er op zo'n 
samenkomst allemaal bespro
ken? 

Marleen Van Breen: ,,De bij
eenkomsten gebeuren steeds 
rond een bepaald thema. Eerst 
wordt er wel even vrijuit gepraat 
over belevenissen of ervaringen 
van armen. Daarna stappen we 
over op het thema van de avond. 
Momenteel zijn we bvb. bezig 
rond de betekenis van het burger
zijn in een samenleving, van echt 
als mens gerespekteerd te wor
den." 

Zelfrespekt 

_ 

,,Veel mensen uit de Vierde 
Wereld durven die grote stap 
naar een samenkomst nog met 
zetten. Het gebeurt soms dat we 
twee jaar aan een stuk bij men
sen thuis op bezoek gaan vooral
eer we ze eens meekrijgen naar 
een bijeenkomst. Op zo 'n verga
dering voelen de mensen dan dat 
ze met alleen zijn met hun proble
men Ze leren daar nadenken 
over hun eigen situatie en leren 
daar zelf het woord nemen, wat 
helemaal geen evidentie is voor 
mensen uit de vierde wereld. 

Ze hebben veelal een heel laag 
gedacht van zichzelf, zijn ervan 
overtuigd dat ze niet kunnen den
ken of werken. Als puntje bij paal
tje komt blijkt dan dat ze een heel 
verscheiden arbeidsgeschiede-
nis achter de rug hebben, twee 
weken hier, enkele dagen dit en 
weer eens een week dat. Maar ze 
hebben met de zelfwaardering, 

noch krijgen ze de maatschappe
lijke waardering van een arbei
der. Ze hebben zich dikwijs jaren
lang afgesloofd in de meest on
dankbare en ongunstige arbeids
situaties zonder daar een greintje 
maatschappelijke erkenning of 
zelfrespekt aan overgehouden te 
hebben. Dat is een groot on
recht... 

Daarom is de Vierde Wereldbe
weging ook een werking naar de 
publieke opinie toe. Niet louter 
sentimenteel bewustmaken van 
de problemen van de nieuwe ar
moede, maar echt bewustmaken 
om er samen iets aan te gaan 
doen. Zonder te moeten teruggrij
pen naar liefdadigheid die van de 
armen niets verwacht." 

sten hebben steeds buiten die 
arbeidscircuits gezeten of voer
den jobs uit in de marginaliteit, 
zoals bvb. leurder of mollenvan
ger." 

Bijzonder onderwijs 
,,Dat is ook het verschil met de 

migranten, die kunnen terugval
len op een kuituur waar ze fier 
over kunnen zijn, waar ze hun 
wortels in vinden. 

De armen kunnen zich niet ma
nifesteren als drukkingsgroep, zij 
kunnen zomaar niet op straat ko
men protesteren. Dan worden ze 
gestigmatiseerd, met de vinger 
gewezen, en zijn ze uiteindelijk 
nog slechter af. Het waren bvb. 

(foto Zafar) 

WIJ: Bent U tegen liefdadig
heid? 

Marleen Van Breen: ,.Wij zijn 
tegen liefdadigheid die met na
denkt over het samenwerken aan 
en samendenken over de toe
komst van de armen. Natuurlijk 
moet dit genuanceerd worden. 
Sommige mensen die in Poverel-
lo gaan eten en slapen komen 
bvb. ook hier naar de bijeenkom
sten. In bepaalde situaties kan je 
niet buiten liefdadigheid. Maar 
daar mag het niet bij ophouden " 

WIJ: Bestaat er geen raak
vlak tussen de vierde wereldbe
weging en de arbeidersbewe
ging? 

Marleen Van Breen: ,,De ar
beiders hebben hard moeten 
vechten om erkenning te krijgen, 
maar ze vertrokken vanuit een 
arbeidstrots en de gerechtvaar
digde overtuiging dat ze iets 
presteerden waarvoor ze onvol
doende beloond werden. De arm-

ook dikwijls armen die stakingen 
braken, gewoon omdat ze anders 
met konden overleven. Ze heb
ben geen machtspositie, ze zijn 
altijd en overal de dupe." 

WIJ: De Vierde Wereldbewe
ging wil erkend worden als so
ciale gesprekspartner? 

Marleen Van Breen: ,,Ja. 
Daardoor zouden we onze ideëen 
op een groter forum kunnen bren
gen en de rest van de samenle
ving kunnen aantonen dat ieder
een wel degelijk iets te leren 
heeft van de armen. Momenteel 
wordt de armenbevolking als on
interessant en onnuttig afge
daan. 

De maatschappij moet integen
deel bewust leren kiezen voor de 
armen. Het onderwijs is een mooi 
voorbeeld: Veel kinderen uit vier
de wereldgezinnen verlaten de 
school zonder te kunnen lezen of 
schrijven, dat vind ik niet nor
maal. Hoewel ze geestelijk met 

noodzakelijk minderwaardig zijn 
dan andere kinderen stel ik toch 
vast dat ontzettend veel kinderen 
uit arme gezinnen in het bijzon
der onderwijs terechtkomen. 

Het probleem Is dat onze maat
schappij er niet voor kiest om het 
onderwijs en alle andere facetten 
van de samenleving juist op die 
achtergestelde bevolkingsgroep 
af te stemmen. Want pas op, het 
volstaat niet het onderwijs van 
kansarme kinderen te steunen 
wanneer ze 's winters thuis hun 
huiswerk niet kunnen maken zon
der electriciteit of verwarming." 

WIJ: Sommige mensen be
weren wel eens dat de armen 
zelf schuldig zijn aan hun ar
moede, dat ze te lui zijn om te 
werken of er op uit zijn om van 
de sociale zekerheid en het 
OCMW te profiteren. 

Marleen Van Breen: ,,lk denk 
dat we te weinig afweten van het 
leven van de armen en van de 
stappen die ze zelf ondernemen 
om uit de armoede te geraken. 
Niemand ziet hoe arme mensen 
alle moeite van de wereld doen 
om er voor te zorgen dat hun 
kinderen in september een paar 
nieuwe schoenen of een boeken
tas hebben om naar school te 
gaan. Iedereen ziet wel dat ze 
wegblijven van school en men 
geeft er dan graag zijn eigen 
uitleg voor. 

Wij beseffen niet hoe groot de 
drempelvrees is voor een analfa
beet uit de vierde wereld om in 
kontakt te komen met officiële 
instanties." 

Bestaansminimum 
,,Heel onze wetgeving betref

fende de bestaanszekerheid en 
de vervangingsinkomens is er op 
gericht om de profiteurs uit te 
schakelen. Wie wil er nu van het 
povere bestaansminimum gaan 
profiteren terwijl het al zo 'n oneer 
is om het te gaan vragen 7 Men 
hoort soms dat mensen wiens 
kinderen in een instelling zitten 
niet eens de moeite doen om ze 
te gaan bezoeken en spreken er 
schande van. Maar we weten dik
wijls niet wat er werkelijk aan de 
hand is. Ik geloof dat als we echt 
zouden weten wat armoede is en 
hoe het er in een arm gezin aan 
toegaat, er veel kan verande
ren." 

WIJ: Gelooft U dat een maat
schappij zonder armoede mo
gelijk is? 

Marleen Van Breen: ,,Daar 
streven wij althans naar. Maar 
dat is iets van generaties en ge
neraties. Ik geloof dat wij moeten 
beginnen werken met heel jonge 
kinderen, bijna voor de kleuter
klas. Daar moet een begin ge
maakt worden met het kweken 
van solidariteit, daar kan geleerd 
worden om op een andere manier 
armoede te benaderen en met 
armen om te gaan. Een kind is 
nog veel meer open dan volwas
senen, het IS nog niet "mis
vormd". 

Wij zijn momenteel ook veel 
bezig met het Europa na '92. Het 
openstellen van de grenzen in 
Europa zal ook voor de armen 
enorme konsekwenties hebben. 
Gaat men bij het ontwerpen van 
een sociaal Europa naar de nivel
lering grijpen of investeren in het 
wegwerken van sociale ongelijk
heden? We zijn op zoek naar 
mensen die ons kunnen helpen 
bij het bestuderen daarvan." 

(Pdj) 
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(foto Ronald Szommer) 

Nieuwjaar: geen pijL geen buiteling, het is visstil 
[Snel plooit de waterspiegel binnenwoorts] 
Herkennen van het oude heraldieke dier 
Het glanzend streeldier hoop dot 
Met geen voetzoekers of tranen ooit 
Te vangen is, Nieuwjaar: 
De mens goot bij het jogetij te kerke, 

Paul Rodenko Orensnijder tulpensnijder De Harmonie Amsterdam 1975 

D De heil ige heester n Staart al len naar de ster 
D Hobbyboeken en lekkernijen D Geschiedenis van de 
armen n Boekeninformatie D UNICEF D 1989, Damiaanjaar 
D Sport '88, een jaaroverzicht D Wensen van bekende 
mensen. D 
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Wi] 
Een merkwaardig verhaal: 

De heilige heester 
Wanneer we een boompje over kerstmis opzetten 

kunnen we onmogelijk om de kerstboom heen. In 
tegenstelling tot wat velen denken is de kerstboom, 
tijdens dagen rond 25 december, niet altijd een 
populair huiskamergarnituur geweest. De groene 
spar begon, in onze kontreien, zowat in het midden 
van de 19 de eeuw vanuit het Oosten aan zijn 
opgang. 

TEGEN het einde van de vo
rige eeuw, en in het begin 
van de jaren negentien

honderd begon de kerstboom 
hier ool< al meer en meer ingang 
te vinden. Het werl< van l<erl<en 
en zondagsscholen, die er een 
romantische aangelegenheid van 
maakten om jeugd en volwasse
nen te binden, was daar niet de 
enige oorzaak van. Ook de op
komst van het fornuis speelde 
hier een rol. Dit komfortabele 
kook-en venwarmingstoestel 
zorgde voor de ondergang van de 
open haard, en daarmee tergelij-
kertijd van eeuwenoud en wijd
verbreid kerstgebruik: het bran
den van het kerstblok of kerst
stobbe. Hiervoor werd het onder
ste deel, de stronk met de afgeka-
pe wortels van een boom 
gebruikt, meestal van eik, maar 
ook wel van een kerse-of pruime-
boom. 

Vruchtbaarheid 

Geheel in de lijn van de oerou
de riten der noordelijke volkeren 
werd deze boomstronk als 
vruchtbaarheidssymbool in de fik 
gestoken. De bedoeling was dus 
met om het stuk hout zo snel 
mogelijk op te stoken als verwar
ming, wel integendeel, het was 
de bedoeling dat hij zo lang mo
gelijk aan bleef zonder geheel op 
te branden, want hij mocht nooit 
volkomen tot as verteren. Sommi
ge mensen waren hierin zo be
dreven, dat zij er in slaagden de 
stronk tot Driekoningen te laten 
voortvonken en dan nog een stuk 
over te houden om onder het bed 
te leggen. Deze brok smeulend 
hout zou bescherming geven te
gen de bliksem. 

Ook de as werd niet zomaar 
weggekeild, want die werd als 
zeer kostbaar beschouwd. Men 
ging ervan uit dat indien men ze 
met water vermengde, een ge
neemiddel vormde tegen alle mo
gelijke kwalen, en strooide men 
haar uit over de akker, dan werd 
de vruchtbaarheid er van in hoge 
mate bevorderd. 

Joelfeest 
De kerstboom zelf kende, in 

onze gewesten, pas zijn hoge 
vlucht na de Eerste Wereldoor
log. Duitsland bracht vanaf 1914 
niet enkel pinhelmen, kanonnen, 
mosterdgas en andere ellende 
mee, maar ook de kerstboom. 

Naast eerderevermelde stronk 
leidde de kerstboom in Duitsland 
al sinds enkele eeuwen een meer 
bekend bestaan. Er wordt voor 
het eerst gewag van gemaakt in 
vermijden dat de kerstoom bij 
honderduizenden kristenen en 
niet-kristenen elk jaar in huis ver
schijnt. Romantiek en huiselijke 
gezelligheid troef. In het ene ge
val IS de boom nog rijker en 
kitcheriger aangekleed dan in het 
andere, voorzien van kostbare 
ballen en pieken (ook een vrucht
baarheidssymbool?) en komplete 
elektrische centrales. 

Het primitieve driehoekje van 
de oude Joelvierders is in de 
tweede helft van deze eeuw uit
gegroeid tot een handels-en ge-
zelligheidsobjekt, er zijn enorme 
bedragen mee gemoeid. On
danks de gedrochten van ijzer
draad en plastiek, die in de han
del verkrijgbaar zijn , wordt er 
nog jaarlijks een ware holocaust 
onder de groene sparren aange
richt, hele bossen worden om 
zeep geholpen. 

De kerstboom: van vruchtbaarheidssymbool tot handels- en gezelligheidsobjekt. 

Sinds jaar en dag behoort het 
verkopen van kerstbomen, ter 
spijziging van de klubkas, tot een 
populaire bezigheid. Een bericht
je in ,,Het Volk" van 15 december 
j . l . leert ons dat sommige bloe
misten dit hoegenaamd niet we
ten te apreciëren. De scouts van 
Hever moeten dit jaar afzien van 
hun jaarlijkse kerstbomenver
koop, ze kregen het aan de stok 
met de provinciale afdeling van 
de Unie van Fleuristen van Bel
gië, die in deze aktie oneerlijke 
konkurrentie meende te ontwa
ren ten opzichte van de bloemis-
1521, in de plaats Schlettstadt in 
de Elzas. In 1604 kent men in 
Straatsburg al een versierde 
boom, opgetuigd met bladgoud, 
papieren roosjes, koekjes en ap
pels. Pas in 1737 is er sprake van 
verlichte bomen, en eigenlijk is 
dat merkwaardig. In oeroude tij
den vervaardigden de Skandina-
vische volken bij de viering van 
het Joelfeest al driehoeken van 
hout, die ze omwonden met groe
ne takken en van een lichtje voor
zagen. In vorm, kleur en ,,versie
ring" is nauwelijks een sterkere 

voorloper van de kerstboom te 
vinden. 

Gezien de heidense oorsprong 
van de kerstboom is de kerk, 
zowel de rooms-katolieke als de 
protestantse, lange tijd sterk ge
kant geweest tegen het gebruik 
van dit symbool, ook al zal vrijwel 
geen enkel eenvoudig aanhanger 
van het geloof zich gerealiseerd 
hebben dat hij een onkristelijk 
stuk groen in huis heeft gehaald. 
Op sommige plaatsen kwam de 
kerstboom tot voor enkele tiental
len jaren, bij de aanhangers van 
de Gereformeerde Kerk, er niet 
in. Naar het schijnt zouden er nog 
altijd geloofsgemeenschappen 
bestaan die in de kerstboom een 
stuk verleiding van de duivel 
zien. 

Scouts 
Toch heeft de kerk niet kunnen 

ten. De ,,fleuristen" dreigden 
klacht in te dienen, de scouts en 
gidsen zien zich dan ook genood
zaakt een andere bron van in
komsten te zoeken. 
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Staart allen naar de ster, 

Halleyloeja! 
,,Daar kwamen Drie Koningen met ene ster..." is 

de aanvangsregel van een gekend liedje dat, door de 
jaren heen, uit menige schorgezongen keel weer
klonk. Het verhaal van de drie mannen, die van uit 
het Oosten komen, begeleid door een ster die voor 
hen uitgaat en stil blijft staan om het doel van hun 
reis aan te wijzen boeit velen. Het is een bekoorlijk 
verhaal, haast een sprookje. 

U is het zo dat een aantal 
slimmerds hebben uitge
kiend dat dit „sprookje" 

wel eens het enige geschiedkun
dig ware van alle kerstvertellin
gen zou kunnen zijn. 

Belangrijk is dat het geen ko
ningen waren maar „wijzen", 
„magiërs volkomen op de hoogte 
van de astrologie in een tijd die 
vervuld was van geloof aan en 
vrees voor de sterren. 

Komeet van Halley? 
Hun ster was geen komeet, 

zoals die meestal boven de krib
be wordt afgebeeld, hoewel deze 
gedachte, met het oog op de 
komeet van Halley, doorheen de 
geschiedenis met ernst verkon
digd is. Evenmin was het een 
plotseling opvlammende en 
spoedig weer uitdovende ster. 

De juiste verklaring heeft een 
zekere Kepler (1571-1630) voor 
het eerst gegeven. Kepler kwam 
door een dwaling tot de waar
heid, zonder het zelf geheel te 
doorzien. 

Toen de „grote konjunktie", 
het samenkomen van Jupiter en 
Saturnus, in 1603 weer eens op
getreden was, en toen kort daar
na een zeer lichtsterke, nieuwe 
ster verscheen, bracht Kepler 
deze beide dingen met elkaar in 
verband. De nieuwe ster lichtte 
niet ver van de plaats in de die
renriem, waar de beide planeten 
samengekomen waren. Kepler 
meende daarom, dat de konjunk
tie deze verschijning had voorbe
reid en veroorzaakt, en dat deze 
als bode van een ongewoon God
delijk raadsbesluit aan de hemel 
stond. Hij bewees dat ook in het 
begin van onze jaartelling even
eens een konjunktie van Jupiter 
en Saturnus had plaatsgevon
den, en wel een zeer in het oog 
lopende. Kepler besloot daaruit: 
ook destijds was een nieuwe ster 
als bode van God aan de hemel 
verschenen. Maar daarin dwaal
de de goede man, een nieuwe 
ster van enige betekenis is des
tijds niet verschenen. De „grote 
konjunktie" zelf was het „teken" 
aan de hemel, dat voor sterrenwi
chelaars opzien verwekte en dat 
door de Joodse astrologen juist 
zó verklaard kon worden, zelfs 
verklaard moest worden, als het 
gebeurd is. 

Planeten 
De ontmoeting van Jupiter en 

Saturnus kan zeer verschillend 
verlopen. Die van 1940-'41 heeft 

ADVERTENTIE 

pij van de planeten, was Satur
nus ,,de ster van het Westland", 
waartoe ook Palestina behoorde. 
In dezelfde astrologische indeling 
waren de vissen het teken voor 
Palestina. 

De ,,grote konjunktie" van het 
jaar 7 voor Kristus had plaats in 
het gebied van het sterrenbeeld 
van de vissen (waarmee destijds 
het ,,teken" vissen nog overeen-
stemd). Voor de astrologen uit die 

dagen en een ernstige bezorgd
heid van Herodes over de Mes-
sias-verwachting van die vreem
de astrologen is geheel in over
eenstemming met onze kennis 
van zijn persoon en omstandig
heden. De magiërs waren blij dat 
de konjunktie zo lang voortduur
de, begrijpelijk na zo'n lange reis, 
waarvan de duur hun wel blijk zal 
zijn tegengevallen. Op een 
avondwandelig van Jeruzalem 
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De komeet van Halley, eeuwenlang verkeerdelijk beschouwd als de „Ster van Bethlehem' 

in ieder opzicht een grote over
eenkomst gehad met het bijbelse 
gesternte der magiërs. In beide 
gevallen, zag men verschijnselen 
zoals zij slechts bij tussenpozen 
van eeuwen voorkomen. Afbeel
dingen geven amper weer welk 
een uitwerking zulk een natuur
verschijnsel op ons heeft. En dat 
niet gedurende één nacht, maar 
maanden lang iedere nacht. Wie 
éénmaal gezien heeft hoe een 
planeet een vaste ster voorbij
gaat of hoe twee planeten elkaar 
ontmoeten, die kan zonder moei
te begrijpen, dat de,,Ouden" van 
de planeten zeiden, dat zij als 
levenden langs de hemel trek
ken. De aanblik van het heelal, 
waaraan de sterrengroepen vol
komen onveranderlijk stilstaan, 
werkt op het menselijk gemoed 
als een borg voor de onverganke
lijkheid. De eigenwijze weg van 
de maan en van de planeten 
onderbreekt deze starre onveran
derlijkheid. Het kon bijna niet an
ders of deze blijkbare willekeur 
moest de hemelbeschouwer uit 
vroeger tijden geheimzinnig en 
vol betekenis toeschijnen. Men 
schreef deze verschijnselen een 
bijzondere betekenis toe. 

Vissen 
De planeet Saturnus heeft al

tijd al bijzondere aandacht gekre
gen: bij de Egyptenaren, de Ba-
byloniërs, de Grieken en de Jo
den. In de Babylonische indeling 
der landen onder de heerschap

tijd sprak het vanzelf, dat uit de 
ontmoeting van Jupiter en Satur
nus in de vissen konklusles voor 
het,,Westland" getrokken moes
ten worden. De joden waren er 
toendertijd algemeen van over
tuigd dat een ,,grote konjunktie" 
van ongewone omvang hun de 
verlosser, de Messias, zou bren
gen : een zó geweldige konjunktie 
als die van het jaar 7 voor Kristus, 
en dan nog wel in het sterren
beeld de vissen, was sinds 8 en 
een halve eeuw niet gezien! 

Mattheus 
Heden mag zo goed als zeker 

volgende geschiedkundige 
grondslag van het Evangelie van 
Mattheus worden aangenomen: 
toen in het voorjaar van het jaar 7 
voc r Christus Jupiter en Saturnus 
in (Je ochtendvroegte uit de zon-
neiralen waren opgedoken, en 
door de aard van hun eerste ont
moeting in de vissen in einde mei 
voor voor de deskundigen een 
maandenlang durende konjunk-
tieperiode aankondigden, zoch
ten de Joodse astrologen in Ba-
bylonië in deze Messias-konstel-
latie aanleiding om een reis naar 
Palestina voor te bereiden en 
deze in de laatste maanden van 
het jaar ook uit te voeren. De 
nauwkeurige data van de kleinste 
afstand tussen belde planeten, 
29 mei, 3oktober en 5 december, 
hebben daarbij met, zoals ge
woonlijk aangenomen wordt, een 
bijzondere rol gespeeld. De 
hoofdzaak was de buitengewoon 
lange duur van het bijeenzijn der 
beide planeten. Maar de belang
rijke bijzonderheden van het bij
belse bericht komen uitstekend 
overeen met dal, wat bij zulk een 
reis volgens ons weten over de 
tijdsomstandigheden en de astro
nomische processen te verwach
ten was: het opbreken na afloop 
van de warmste tijd, ongeveer m 
oktober, aankomst m Jeruzalem 
met al te lang voor de derde 
konjunktie. 

Herodes 
In Palestina gistte iets in die 

naar Bethlehem hadden zij beide 
planeten Inderdaad recht voor 
zich, ook bij de laatste lichte bui
ging van de weg naar het westen, 
naar de twee Bethlehemse heu
vels. Dat men in Jerusalem in den 
beginne geheel verrast was, 
heeft nauwelijk iets onwaar-
schijnlijks. Palestina was geen 
zetel van astrologische wijsheid; 
maar de astrologische gedachte 
en dagelijkse praktijk was overal 
doorgedrongen en de aangeko-
menen vonden zeker gewillige en 
begrijpende toehoorders. 

Kristus 
Deze astrologische gegevens 

zijn wel in verband te brengen 
met de gebrekkige en tegenstrij
dige aanknopingspunten die de 
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geschiedschrijving ons biedt met 
betrekking tot het geboortejaar 
van kristus. 

Een historisch bewijs voor het 
geboortejaar zou de reis der ma
giërs natuurlijk zelfs dan niet le
veren, wanneer het een vast
staand feit was, inplaats van een 
zeer waarschijnlijke gebeurtenis. 
Wat wel zeker is dat het begin 
van onze tijdrekening willekeurig 
en onjuist is gekozen. 

De aanvang van de Kristelijke 
jaartelling is pas in de zesde 
eeuw vastgesteld. In 525 heeft de 
Skytische abt Dionysius Exiguus 
in Rome in zijn Paasberekenings-
tabel voor de eesrte keer het 
gebruik aangewend en inge
voerd, het Romeinse jaar 753 (na 
de stichting van de stad Rome) 
als het jaar O van de Kristelijke 
tijdrekening te beschouwen. Hij 
ging daarbij uit van de zeker 
verkeerde veronderstelling, dat 
dit jaar, dat sindsdien als ge
schiedkundig jaar 1 voor Kristus 
wordt aangenomen, het ware ge
boortejaar van Jezus zou zijn ge
weest gemaaktvoor de eerste 
maal gebruik gemaakt. 

Volgens de berekeningen van 
de Duitse sterrekundige Johann 
Kepler zou het kindeke Jezus dan 
ook geboren zijn op de twintigste 
mei van het jaar min zeven , 's 
avonds omstreeks half tien. 

(t.s.) 

Voor het stofferen van deze twee 
artikels werd urtvoerig geput uit 
„Het boek voor de Kerst" van E. 
Boissevain en T. de Joode, uitge
geven in 1968 bij G.J.A. Ruys in 
Amsterdam. 

Meubelen 
moetje 
kiezen... 
in mooie en ruime toonzalen 
met duizenden zetels, 
bedden, kasten en zovele 
dingen meer. 
Meubelen moet je kiezen in 
de eindeloze toonzalen vön 
"meubelcentrale Heylen". 

meubelcentrale K heylen 
Baan naar Bree 123, Peer-Grote Bmgel • Tel. 011-46.26.40 - 46.46.28 

Leuvensesteenweg 781, Kortenberg (Erps-Kwerps).Tel. 02-759.89.91 
Zondagnamiddag open van 13.30 u. tot 18.30 u. Dinsdag gesloten 
Andere dagen open van 9.30 u. tot 19.00 u. Ruime parlcing. 
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Voor lange winteravonden: 

Leuke hobbyboeken 
Het is weer zover. De winter heeft zijn intrede 

gedaan. De dagen zijn zo kort, de lange avonden 
moeten weer binnenshuis gevuld worden. 

Wat kan een vrouw zoal nog doen vóór het 
slapengaan? Ze kan TV kijken, een boek lezen, 
maar ze kan ook kreatief bezig zijn. En aan die 
vrouwen hebben wij gedacht... 

IN vroegere tijden waren de 
huisvrouwen verplicht om 
zelf kleding of sierdoekjes te 

maken, gewoon omdat men het 
geld niet had om die dure — 
machinegemaakte — stukken te 
betalen. Vandaag wordt er nog 
gebreid, geborduurd en gehaakt. 
Nu heet dat kreatief bezig zijn. 

Waarom dan niet eens met iets 
origineels voor de dag komen? 

Het Disney 
Breiboek 

Dit jaar kwam uitgeverij Becht 
met een speciaal breiboek voor 
de dag: Het Disney Breiboek. 

Praktisch alle bekende Disney-
figuren zijn er verwerkt in truien, 
vesten, kinderpakjes, zelfs mut
sen en handschoenen. 

Met dit boek wordt het gemak
kelijk een trui te vervaardigen 
met Mickey Mouse, Bambi, Lady 
en Vagebond, Pluto, Goofy, 
Sneeuwwitje, Donald Due, Win
nie de Poeh, Junglebook en nog 
vele andere gekende Disney-
,,personaliteiten". 

Het eerste wat in het boek 
vermeld staat is het volgende: 
,,De figuren die model stonden 
voor motieven op de kledingstul<-
ken in dit boek, vallen onder het 
copyright van de Walt Disney 
Productions. De kleuren die op 
de tekeningen staan aangege
ven, zijn de door de Company 
goedgekeurde kleuren." 

De werkbeschrijvingen zijn 
haarfijn uitgelegd. Alle technie
ken die nodig zijn staan beschre
ven, zodat het helemaal geen 
grote klus wordt een unieke Dis-
ney-trui te breien. De tekeningen 
van de figuren zijn zeer verzorgd 
uitgetekend én gekleurd. 

Werkelijk een prachtige uitga
ven I Met dit boek kan het niet mis 
gaan en... uw kinderen zullen er 
dol op zijn! 

Vogels in kruissteek 
Voor wie het breien niet zo 

meezit hebben we aan naald en 
draad gedacht. Bij dezelfde uit-

Een alternatieve feestplunje? 
Het broekje van Mickey bv. ? 

gevenj verscheen ,,Audobon's 
Vogels in kruissteek", in een be
werking van Ginnie Thompson. 

Vanwaar de naam Audubon? 
Wij citeren uit de inleiding: 

,,ln de dagen van John James 
Audobon, het begin van de ne
gentiende eeuw, bestond Amen-
ka nog uit grotendeels ongerept, 
onontgonnen en woest land, een 
rijk werelddeel met groots en op
vallen natuurschoon. Het land 
wemelde van de vogels, zo over
vloedig dat grote scharen de zon 
konden verduisteren of boomtak
ken zo zwaar belastten, dat ze 
bijna braken. Het schouwspel 
van het zich ontwikkelende we
relddeel trok Audubon veel meer 
aan dan de zakenwereld, het 
boerenloeven of het onderwijs. 
Zijn hartstoch was het observer
en en tekenen van het dramati
sche natuurlijke leven van vogels 
die ver van de mensen leven — 
een traditie die serieuze vogel-
kenners vandaag de dag nog 
handhaven. Tussen 1827 en 
1838 werden gravuren van zijn 
tekeningen van 435 vogels gepu
bliceerd in vier delen. Audubon's 
Birds of America, zoals ze ge
noemd worden, is één van 's 
wereld grootste artistieke en we
tenschappelijke prestaties. De 
originele gravures zijn zeldaam 

en worden door de verzamelaars 
zeer gewaardeerd. 

Het omzetten van Audubon's 
prachtige schilderingen in kruis
steekpatronen vormde een zeke
re uitdaging... Dit boek is dus niet 
bedoeld als vogelgids, maar 
meer een huldeblijk aan de kun
stenaar Audubon... Dit boek is 
bedoeld voor kunstliefhebbers." 

Het borduren van deze ,,schil
derijtjes" valt nogal mee. De 
moeilijke stukken worden nog 
eens in detail weergegeven. 

Toch maar eens proberen! 

En geef toe... als je zo'n ju
weeltje gekreëerd hebt, en men 
looft er je om, dan voel je van 
binnen toch wel een beetje fier
heid. Of niet soms? 

hdl 

— Het Disney Breiboek. Melinda 
Coss en Debby Robinson. Ultg. 
Becht-Haarlem/Bruna, Antwerpen. 
1988. 96 biz., 698 fr. 

- Audubon's Vogels In kruissteek. 
Ginnie Thompson. Ultg. Becht-
Haarlem/Bruna, Antwerpen. 1984. 
96 bIz., 298 fr. 

Hoe stel ik een kerstmenu samen? 

Lekkernijen op Kerst 
en Oudejaarsavond 

Hoe stel ik een kerstmenu samen ? Wat gaan we 
aanbieden als aperitief? Wat gaan we eten ? Deze 
vragen worden deze dagen meermaals gesteld. 
Velen geven de voorkeur aan traditionele kerstme-
nus, met kalkoen, pudding, kerststronk... Anderen 
daarentegen houden van afwisseling en voor hen 
wordt het soms wel eens moeilijk om weer iets 
anders te verzinnen. 

EN kan een kerstmenu 
beginnen met een sher
ry, porto, vermout of een 

glaasje schuimwijn of misschien 
champagne... Maar op zo'n 
avond wil men wel eens iets spe
ciaals klaarmaken. En daar be
ginnen de hoofdbrekens... 

Cocktail 
en longdrink 

Om deze problemen uit de we
reld te helpen liepen wij de boe

kenwinkel even binnen. Daar 
vonden wij het ,,Tirions Cocktail 
en Longdrinkboek". Deze uitga
ve bevat meer dan 700 recepten 
voor cocktails en longdrinks. 

De inleiding bevat alle uitleg 
voor het verdere gebruik van dit 
boek. Alles wat wij nodig hebben 
voor het maken van een cocktail/ 
longdrink staat erin vermeld, ook 
de glazen met hun benaming én 
een tekening. Dit Is wel handig, 
gezien bij iedere drank het te 
gebruiken glas vermeld staat. 

Daarop volgt dan een ,,klein 
glossarium van de voornaamste 
sterke dranken, likeuren enz.". 
Hierin worden de meest bekende 
dranken ontleed: de herkomst, 
waarvoor en hoe het gebruikt kan 
worden én het alkoholgehalte. 

In het derde deel vinden we 
dan de cocktails en longdrinks. 
Dit deel is dan weer onderver
deeld in funktle van de basis
drank, zoals brandy en cognac, 
whisky-basis, wodka-basis enz. 
Keuze bij de vleet dus. Voor ie
mand die steeds weer iets anders 
wil, kunnen wij deze gids zeer 
aanbevelen. 

Heerlijke 
Kerstgerechten 

Na het aperitief komt het kerst
diner. Nog zo'n probleem. Of 
toch met? 

Tijdens het winkelen vielen 
onze ogen op een klein maar 
nuttig boekje,,,Heerlijke Kerstge
rechten" door Wiebe Andringa. 

Dit boek handelt niet alleen 
over traditionele of klassieke 
kerstmenu's. Wat dacht je van 
een kerststol voor het ontbijt? Of 
van gevulde dadels bij het kerst-
borreltje? Of van een kerstmenu 
voor de fijnproever? Kerstmenu 
uit de nieuwe keuken ? Een kerst
menu uit de lichte keuken? Dus 
ook kalorle-arme, budgetvriende-
lijke en vegetarische menu's. 

De auteur geeft suggesties 
voor de eenvoudiger gerechten 
van tweede kerstdag. 

Kortom, een klein maar handig 
en nuttig boek, zoals de achter
flap vermeldt: ,,waar men veilig, 
en zonder zorgen, op kan varen". 

hdl 

— Tirions cocktail en longdrink
boek. Meer dan 700 recepten. Jou-
ke D.T. Eekma. Uitg. Tirlon, Baarn/ 
Standaard Uitgeverij, Antwerpen. 
Tiende druk. 365 fr. 

— Heerlijke Kerstgerechten. Wiebe 
Andringa. Uitg. IVI & P, Weert/Stan
daard Uitg. Antwerpen. 1988. 320 
fr. 
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Geschiedenis van de armen: 

„De pastoor bekeek ons scheef" 
Geschiedenis is meestal de gescliiedenis van 

veld tieren of politici die macht verwerven, behouden 
of verliezen, van uitvinders die de wereld met ver
stomming slaan, van filosofen die de kunst verstaan 
om hun ideëen in de verpakking van een tijdsgeest te 
gieten. Het is hoogst uitzonderlijk dat men in ge
schiedenisboeken aandacht heeft voor machtelo-
zen, voor armen en verschoppelingen. ,,Leurder en 
Mollenvanger" is zo'n uitzondering. Het boek is het 
verhaal van zeven generaties armoede. 

HET is wonderlijk dat men
sen van de vierde wereld 
zo grondig hun eigen ge

schiedenis kunnen rekonstrue-
ren. Als paria's van de samenle
ving hebben ze wel wat anders te 
doen dan dat. Tegenslagen, ver
huizingen, uithuiszettingen en 
dergelijke ontnemen hen vaak 
alle materiele bronnen en sporen. 

,,Leurder en Mollenvanger" 
vertelt de geschiedenis van de 
familie Gevat, dat teruggaat tot 
het einde van de 18de eeuw. Het 
beroep van leurder wordt doorge
geven van ouder op kind, net als 
de grote armoede die elk gezin 
opnieuw treft. Maar tegelijk ook 
de onophoudelijke strijd tegen de 
armoede en voor een beter leven, 
de kunst om te overleven. 

De hoofdbrok van het verhaal 
situeert zich m Vlaams-Brabant 
en de Borinage. Het wordt vooral 
getekend door de zware ekono-
mische en sociale krisis rond 
1930 en loopt tot de jaren '60. Het 
is een tijd van proletarische op-

DE Egyptische schrijfster 
Alifa Rifaat woont nu in 
Kairo maar bracht het 

grootste deel van haar leven door 
op het platteland. Beide milieus 
vinden we terug in haar kortver-
halen, met een duidelijke voorlief
de voor de buiten. 

Onderdanig 
Onder de titel ,,ln de verte een 

minaret" worden een aantal ver
halen in vertaling aangeboden. 
Deze verrassen door de zachtzin
nige wijze waarop de auteur de 
positie van de vrouw in de Arabi
sche wereld aan kritiek onder
werpt. Autobiografisch gekleurd, 
vertrekt elk verhaal vanuit het 
leven zelf en cirkelt rond het ge
geven van de onvoldane liefde of 
het gebrek aan menselijke warm
te in de man-vrouwverhouding. 
Daarin blijft de vrouw de onderda
nige, zoals het mohammedaans 
milieu dat aksentueert. De reak-
tie van de vrouw lijkt er eerder 
beperkt tot de herinnering aan 
vervlogen kansen: ,,Het Is alleen 
dat Ik verdrietig ben om mijn 
jeugd en over mijn leven, het is 
voorbijgegaan zonder dat ik wist 
hoe ik het werkelijk en waarachtig 
als vrouw moet beleven" (18). 

I- standen, arbeidersstakingen, 
d ziektenen hongersnood onder de 
I- arme bevolking. 

I- Er werd al veel gepalaverd over 
= de oorzaken van armoede. Voor 

sommigen is armoede het gevolg 
1 van een ongeval of tegenslag: 
k handikap, echtscheiding, fa

ling,... Voor sommigen zijn armen 
"mensen die door de mazen van 

3 het net gevallen zijn", nog ande-
^ ren zoeken de verklaring in vi-
^ cieuze cirkeltheorieën of in de 

eigen verantwoordelijkheid van 
j de armen. Het blijkt echter dat 
^ deze theorieën, zelfs gekombi-
^ neerd, geen stand houden noch 
3 aansluiting vinden bij de ervarin

gen van de armsten zelf. 

, Wresinski 
t De geschiedenis van de armen 
I maakt eveneens duidelijk dat de 

opkomende strijd van de arbei-
i dersklasse en de rol van de kerk 
t en de sociale organisaties tegen 

armoede geen echte vruchten af-

Toch blijft er de hoop dat echte 
liefde mogelijk is. In het sterk 
simbolisch verhaal ,,Mijn wereld 
van het onbekende", waarin een 
vrouw op een geheimzinnige wij
ze de liefde beleeft, luidt het: „Ik 
leef nog steeds op mijn herinne
ringen en met hoop in mijn hart. 
Ik heb vreselijk veel heimwee 
naar het huis en mis mijn gehei
me liefde. Wie weet, misschien 
word ik op een dag geroepen 
door mijn lief. Wie, oh wie weet?" 
(91). 

Stil verzet 
Herinnering en hoop vormen 

het stil verzet van de vrouw die 
haar vrouw-zijn fenvolle wil bele
ven. De religieuze kontekst is 
blijkbaar geen belemmering want 
de koran is overal aanwezig en 
haast in elk verhaal roept de 
muezzin vanop een minaret op 
tot een of ander gebed. De evolu
tie in de visie op de vrouw stelt 
Rifaat duidelijk niet voor als een 
revolutie zoals de westerse vrou
wenbeweging. Haar vraag om be
grip voor de minderheidspositie 
van de vrouw schreeuwt ze niet 
uit maar schrijft ze uit in sfeervol
le verhalen vol subtiele impres
sies. 

geworpen heeft. De socialisten 
Destrée en Vandervelde maakten 
trouwens het onderscheid tussen 
"werkloze arbeiders" en de "vui
le beesten" die ze helemaal on
deraan de sociale ladder situe
ren. Ook vele pastoors zagen 
zo'n mensen eigenlijk liever met 
in hun kerk. 

De huidige vierde wereldbewe-

IVIaya Angelou 
Heel anders de autobiografi

sche roman ,,Dans om het be
staan" van de Amerikaanse 
zwarte f^aya Angelou (1928). De 
auteur, die nu doceert aan de 
Wake Forest University in North 
Carolina, werkte aanvankelijk als 
danseres en zangeres, later ais 
joernaliste in Afrika om tenslotte 
als docente en schrijfster naam te 
maken. Haar turbulent leven en 
de bevrijding daaruit beschreef 
ze reeds in ,,lk weet waarom de 
gekooide vogels zingen". Daar
over zei James Baldwin ooit dat 
het boek ,,de lezer de vrijheid van 
het leven geeft omdat Maya An
gelou haar eigen leven met zulke 
ontroerende verwondering en 
klare waardigheid beziet." 

,,Dans om het bestaan" be
schrijft de jaren vlak na de Twee
de Wereldoorlog. Haar leven in 
die jaren is één aaneenschake
ling van mislukte pogingen om 
ergens een houvast te vinden 
voor haarzelf en haar zoontje. Ze 
vat zelf haar verhaal samen: ,,Er 
bleef niets over. Ik hard Curly 
mijn jonge liefde geschonken en 
hij was vertrokken om met een 
andere vrouw te trouwen. Door 
zijn zelfverdedigingstactiek met 
de lesbiennes had ik een hoeren
kast verworven waarvoor ik noch 
de vaardigheid, noch de moed 
bezat om hem te houden. Ik was 
naar het tehuis van mijn jeugd 
gevlucht en weggestuurd. Het le
ger en nu mijn danscarrière, iets 
wat ik boven alles begeerde (no
dig had, in feite) voor mijn zoon, 
maar het meest voor mezelf, wa
ren uit mijn handen gegrist" (136-
137). 

ging onderscheidt zichzelf dan 
ook van de arbeidersbeweging. 
In het vooruitzicht van 1992 
vraagt de beweging om naast de 
financiële en ekonomische gevol
gen van de eenheidsmarkt drin
gend de sociale dimensie ervan 
onder de loep te nemen. Er zou
den immers 45 miljoen armen in 
de EG leven, een aantal dat nog 
toeneemt. 

Ratten 
Nadien wordt ze nog door een 

gokker in bescherming genomen. 
Maar als die zelf in de schulden 
zit, wil ze voor hem als prostituee 
werken. Al die tijd leeft ze ook in 
de ban van de marihuana. Het 
kontakt met de uitzichtloze we
reld van de verslaafden zal uitein
delijk het shockeffekt teweeg
brengen dat haar de onschuld 
doet terugvinden. ,,Het leven in 
de onderwereld was waarlijk 
moordend en het grootste deel 
van de bewoners renden als rat
ten opgejaagd door de riolen en 
goten van die wereld rond. Ik had 
aan de afgrond gestaan en alles 
gezien" (206). 

Riool- en gootliteratuur dus, 
waarin het leven verder strom
pelt, klem geraakt en weer verder 
kruipt. Allesbehalve hartverster-

ADVERTENTIE 

Mogelijke oplossingen voor 
deze enorme wantoestand kun
nen er volgens de organisatie 
slechts ontstaan als de vierde 
wereldbeweging erkend wordt als 
sociale gesprekspartner. De ana
logie met de arbeidersbeweging 
ligt voor de hand. In Frankrijk is 
de vierde wereldbeweging, onder 
impuls van stichter Wresinski, er 
reeds in geslaagd om een derge
lijke participatie af te dwingen. 

(Pdj) 

— Leurder en Mollenvanger. Een 
geschiedenis van zeven generaties 
armoede. Anne-Marie Rabier. Uitg. 
Peickmans/Beweging AID Vierde 
Wereld, Kapellen, 1988, 128 biz, 
295 fr. 

kend. En toch. Haar dooltocht 
kent ook verheffende momenten: 
de ontdekking van de literatuur, 
de bevrijdende ervaring van de 
dans, de tedere zorg voor haar 
kind, en vooral: de niet aflatende 
drang om te overleven en het 
leven zelf steeds opnieuw alle 
kansen te geven. Dat zelfverhef-
fend optimisme, dat met een one-
wone luciditeit en openhartigheid 
wordt beschreven, maakt de lek-
tuur van deze vaak deprimerende 
bladzijden boeiend. 

I.p. 

— In de verte een minaret. Roman. 
Alifa Rifaat. Ultg. De Geus/EPO, 
Breda/Berchem. 1988.136 bIz., 515 
fr. 
— Dans om het bestaan. Roman. 
Maya Angelou. Ibidem. 1988. 208 
biz., 620 fr. 

Alifa Rifaat en Maya Angelou 

Vrouwen over zichzelf 
In de reeks vrouwen-wereld-literatuur komen 

schrijfsters uit verschillende kuituren aan het woord. 
Deze reeks vertalingen biedt een kaleidoskoop van 
de uiteenlopende wijze waarop schrijfsters de vrou
wenproblematiek in hun milieu ervaren en die literair 
verwoorden. We lazen twee recente uitgaven uit 
Egypte en uit (zwart) Amerika. 
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Luisa Valenzuela: 

Van een Azteekse wreedheid 

. . • • ' •'• ' '-r.:../. ..i 

Latljnsamehkaanse schrijvers kunnen niet onder 
hun lotsbestemming uit. Vooreerst zijn zij getekend 
door de geschiedenis van hun volk, hun land. 
Tweedens zijn het meestal bannelingen die vanuit 
het buitenland (gewoonlijk een Westers land) met 
vreemde gevoelens terugblikken op het vaderland. 

Vl/^t 

kse wreedheid 

v:;^Luisa;:,» 
• . Valènzuelafti 

van wapens I 
P:^: 

.-fess; 

DE Argentijnse schrijfster 
Luisa Valenzuela (° Bue
nos Aires, 1938) is één 

van hen. Halverwege de vijftiger 
jaren zocht ze haar wegen in de 
joernalistiek. Naarmate zij echter 
meer naam kreeg werd zij ook 
meer en meer ongewenst. Sinds
dien woont ze in de Verenigde 
Staten, waar haar boeken best
sellers zijn geworden en waar ze 
zelf in de redaktie van het literaire 
tijdschrit Review werkzaam is. 

Politieke ondertoon 
,,Cambio de armas" ver

scheen in 1982 en het boek ligt 
vandaag in een Nederlandse ver
taling onder onze leeslamp. 
,,Wisseling van wapens" is een 
typisch werk van een Latijns-
Amerikaans schrijver of zoals Ju
lio Cortazar het schroeft: „Haar 
lezen betekent deelnemen aan 
een zoektocht naar een Latijns-
amerikaanse identiteit die zich
zelf voortdurend verrijkt". 

Alle verhalen proeven wreed
heid, haat maar ook diepe, inten
se liefde, donkere erotiek en 
angst. Angst voor de onbekende 
vijand die misschien vannacht 
kan komen: „...misschien waren 
ze het, misschien ook niet, op dit 
godvergeten uur van de nacht 
zou het best een valstrik kunnen 
zijn." (,,'s Nachts ben ik je 

NA Studies 'm teologis en 
mtet i^ In Nijstegen 
wefd Córsmlt gods-

cfi^nstlemaf van 1963 ïot 
' 1$ó4-HIJ V(«erkt« mee aèn heet 

: V»at tiidsohJiflen o.oi, aan 
. „Hotre flandre-Vtaamse 

Heerd" én was {Is) aktief in da 
; Vereniging Zaïinekin. 

Jarenlange studie 
Vermeden wij ort zijn pui5(l" 

lotles „Vlamingen! in Frank-
riir* (WSTi, ,,Clirlste{iji< Cock
tail" <I970), ,Mma Petyt. In-
ieJdifig en tóoemiezmg" 
{1972) m <le KVHU-brochure 

; „ H ^ ^ c N . de mt&" <1969) 
: waarvan de nw varaê venen 

hfiXihme een bewertórî  en 
::- «ai>rei<tïf*0 ts 

De erkenning van Ha4e-
'•,, \s»l|ctis betekenis In de mlstiék 

an de \mtmm fe MÖÖ'diverse 
' zlfde gekonwn, August Ver-

paard", biz. 65). In die zin her
kent men duidelijk de angst van 
de Latijnsamerikaanse mens 
voor meestal duistere, diktatoria-
le regimes. Vriend vandaag, mor
gen vijand. Wisseling van wa
pens. In alle verhalen van Valen
zuela is de politieke ondertoon 
duidelijk hoorbaar. Is vooral de 
angst voelbaar: ,,De zogeheten 
angst is een andere zaak: de 
zogeheten angst grijpt haar soms 
bij de keel en maakt dat ze zin 
krijgt a bocca chiusa te gillen, 
alsof ze kermt." (,.Wisseling van 
wapens", bIz. 9). 

,,Wisseling van wapens", het 
titelverhaal dat bericht over ,,zij, 
de zogeheten Laura en hij, Ro-
que. Iets hards, een brok gra
niet" (bIz. 12). Over hun liefdes
spel onder de spiegel, of onder 
het oog van onbekenden die door 
een kijkgaatje de slaapkamer be
loeren. 

Wrede, donkere erotiek met de 
macho Roque en de hoer Laura. 
En wie wil wie vermoorden? 

IVIoordenaar 
In het tweede verhaal, ,,Het 

woord moordenaar" komt er mis
schien een antwoord. Hoewel: 
,,Ze doolt rond door het leven op 
zoek naar een antwoord. De ant
woorden bestaan niet." (bIz. 37). 

meiden eprak van „een saf5 de 
hoogste fffischs stemmen 
van ati0 tifé&fi'\ Suzanne Ular 
spreekt van .^grand poèie, 
écricm ée gêrw, mieMiQ&nce 
tféptde..." En bij het versohif 
nen van tia^tr verzameld werk 
in het Engels sdireef eert re-
censerti: „one of lh& most 
powerfut, moving &nd indeed 
turbale{ttpo0tS the Low Coun
tries have ev$f produced.,." 

Corsmit bestudeerde jaren
lang Hadewijch en sfond Vale
re Oepauw terzijde toij Het 
schrliven van zijn Hadewijeti-
biografie, evenela !\*arc Ort-
mans bl| het omzetterv van de 
Bri0V0n tn rnodern Neder
lands. 

HIJ benadert Hadewijch in 
een zestel korte hoofdstuk
ken: haar jeiigd, öod en 
MenSi Maasr^liefde en 
Dienstbaarheid, Maria, de 

Ook hier weer ademt het verhaal 
een koele, erotische wreedheid: 
,,Een nachtdier, languit ligt hij 
naast haar en ze weet dat ze nog 
nooit zoiets prachtigs binnen 
handbereik heeft gehad. Ze 
streelt de gladde huid, het zijde-

PelgrJmsreis, en tertslotte; 
Hadewijch, vrotiw en woord-
Kunstenares,,. 

Wereldfaam 
Hadewijch heeft de meest-

waardevölle elementen v^r? 
een feodale kuttuur verbon
den — op een geniale wijze — 
met de eeuwige waarheden 
van de evangelie-ljeleving, 231 
leert ofJS „to escape trom a 
$ufp0rfk}ml fife and advanc0 
tot a deep spirituality" zoals 
het in de Engelse vertaling 
van Cohmba Hart staat. 

D l boekje van Ward Cors
mit zal ons helpen bij de ont
dekking van de geestelijke 
wereld van een der grootste 
uK om» letlert^unde... en een 
40t weinigen die ook wer^d-
faam verwierven met hyn 
werk, 

vIV 

— »adevf ych — E«n Olets-**h:t-
del^uws Model van Cmetief 
dtHsieridotn. W ^ Corsnit 
UHg. Tabor, Bftigge. 54 l^z. 

zachte vel van een diep in het 
weelderigste woud levende boa-
constrictor." (bIz. 39). Het is het 
verhaal van de vrouw die verliefd 
wordt op een moordenaar. ,,Ze 
houdt van de moordenaar en wat 
erger is, misschien houdt ze nu 
ook wel van hem omdat hij een 
moordenaar is" (bIz. 47). Van 
eenzelfde wreedheid is het ver
haal van Coyote (de naam alleen 
al) en Amanda (,,Afwisselingsri
tuelen"). Bovendien komt hier 
nog een ander typisch Latijns-
Amerikaans element naar voren: 
de karnavelske maskerade: 
,,Een masker nemen, bijvoor
beeld. Maskers zijn onontbeerlijk 
om ten tonele te verschijnen en 
van het toneel te verdwijnen en 
de eerste stap te zetten op weg 
naar een leven zonder coyotes, 
wolven, vampieren en van haar 
meest verborgen sappen." (bIz. 
59). 

Parel 
Het kortste verhaal uit dit 

prachtig bundel is wel ,,'s Nachts 
ben ik je paard" (biz. 65-69) en 
het is ook het meest geslaagde. 
Een literair pareltje. Het thema 
draait rond een lied van Gal Cos
ta, ,,Anoiteeusoteucavallo",en 
bij lezing zou men wel een slok 
cachaza moeten kunnen nemen. 
Valenzuela is hier heel meester
lijk en ze beschrijft de kern van 
vrijheid, de kern van liefde en 
erotiek. Geen politiek sisteem, 
hoe sterk ook, dat dit kan kraken. 
Beto, de vriend van het hoofdper
sonage IS vermoord. ,,Beto, je 
weet het nu, Beto, ais ze je echt 
vermoord hebben of waar je ook 

zit, 's nachts ben ik je paard en je 
kunt bij me komen om me te 
berijden wanneer je maar wilt, 
ook al zit ik achter tralies" (bIz. 
69). 

Versie vier 
Toch ademt het boek een zeke

re sensualiteit. Een bijzonder 
mooie passage is bijvoorbeeld: 
„I/Veer die kussen, dat langdurig 
strelen, het witte strand van Tla-
coyunque, het zeeschuim tegen 
gepolijste rotsen en de rust van 
de smetteloze, maagdelijke zand. 
Waar is haar i<racht ? Weggezakt 
in het zand van deze intens tede
re liefde, te pletter geslagen te
gen de rotsen." (bIz. 46). Zo ook 
het verhaal,.Versie vier", waarin 
Bella haar hartstochtelijke liefde 
belijdt voor de ambassadeur. Ter
wijl een grote liefde ontluikt 
neemt het hoofdpersonnage ak
tief deel aan het verzet. Het leven 
van Latijnsamerikaanse mensen 
draait blijkbaar rond liefde, haat, 
dood, burgeroorlog en geweld. 

Mengeling 
Wat Sonja Vanoutryve in Het 

Volk van vrijdag 28 oktober j . l . 
ook moge beweren („een verlan
gen naar een taal en stijl die 
minder nadrukkelijk is"), per
soonlijk vind ik deze Valenzuela 
heel goed en zeer autentiek. Lui-
za Valenzuela is beslist een van 
die dwaze moeders die op haar 
manier op straat komt en protes
teert tegen de smerige oorlog en 
de slachtoffers ervan (de vermis
ten). Maar Valenzuela is meer 
dan een momentopname, Valen
zuela is naar de woorden van 
Julio Cortazar een schrijfster die 
meewerkt aan de zoektocht naar 
de Latijnsamerikaanse identiteit 
die zichzelf voortdurend verrijkt. 
Het is alleen tragisch dat die 
verrijking er komt nadat dit volk 
andermaal verdrukt en verknecht 
wordt. 

Valenzuela lezen is een men
geling ontmoetn: van Azteekse 
wreedheid, Latijnsamerikaanse 
warmte, macho-kultuur, donkere 
erotiek, generaalsregimes, 
angst, ruimte. Valenzuela lezen, 
is Latijns-Amerika ontmoeten. 

L. Demedts 

— Wisseling van wapens. Luisa 
Valenzuela. Uitg. Wereldbiblioteek, 
Amsterdam/DNB-PeIckmans, Ka
pellen. 125 bIz., 445 fr. 

Ziekenfonds Leda 
Elke dag tot uw dienst 

Markt 15 
1680 LENNIK 

Tel. 532.01.72. 

Een Diets Middeleeuws model 

Hadewijch 
blijft boeien 

Werd Corsmit, priester en pubitcst, geboren te 
Antwerpen in 1919 werd, na zijn prmterwijdmg in 
Hijsel vm 194ê tot 19&) assistmt-aatmoetenier 
voor de Vtaming&n in Noord-frankrijk waar hij 
bevrmnd werd met Jean-Marie Gantots. 
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Soldatenleven na '45: 

Verstand op nul, blik op oneindig 
Naast auto's, meisjes en voetbal, is het leger een 

geliefkoosd gespreksonderwerp bij jongens van rond 
de twintig. Want rond die leeftijd krijgen ze er plots 
volop mee te maken. Er moet een belangrijke keuze 
gemaakt worden, maar spijtig genoeg beseffen ve
len dat niet: ga ik naar tiet leger of doe ik burger
dienst ? 

Een overgrote meerderheid kiest nog steeds voor 
het uniform. Misschien zullen de recente wettelijke 
verbeteringen aan het statuut van de gewetensbe
zwaarden ertoe leiden dat deze toestand verandert. 

ILICIENS die al "binnen" 
zijn vertellen bij een 
schuimende pint in hun 

stamkroeg graag — blufferig of 
meelijwekkend — over hun bele
venissen: het eerste bivak, de 
dwaze militaire tucht, het uit
gaansleven, de verveling tijdens 
de wacht,... het zijn bekende ver
halen. 

Standaardjournalist Vic De 
Donder, auteur van o.a. "Kom 
eens naar mijn kamer", bracht 
die belevenissen samen in een 
boek over het soldatenleven van 
'45 tot '68, toen de militairen in 
burgerkledij de kazerne mochten 
verlaten. 

België mag dan wel een klein 
landje zijn, maar zijn strijdmacht 
IS het niet: ongeveer 60.000 be
roepsmilitairen en jaarlijks zo'n 
40 a 50.000 dienstplichtigen 
brengen regelmatig de hand aan 

kepie of (en meestal) muts om 
een superieur te groeten. België 
werd in het Navo-rapport over de 
lastenverdeling {"burden sha
ring") nogal streng berispt omdat 
het tekort schiet in veel van zijn 
Navo-taken, maar ons landje 
kreeg ook enkele pluimpjes. Bel
gië werd bvb. geprezen omdat 
het (proportioneel) het hoogste 
percentage militairen in het bui
tenland (West-Duitsland) gesta
tioneerd heeft. 

De meeste dienstplichtigen 
"dienen" als simpele soldaat bij 
de landmacht. Sommigen belan
den bij de Luchtmacht en enkele 
zonderlingen komen zelfs in het 
vaarwater van de Zeemacht. 

Karottiers 
Het boek geeft een boeiend 

overzicht van wat een soldaat 

allemaal doormaakt: de fiere en 
bezorgde moeders die zoonlief 
uitwuiven, de driedagen in 't 
Klein Kasteeltje die er nu maar 
één meer zijn. De opleiding tot 
gehoorzaam soldaat, je weg vin
den in een firmament van sterren 
en strepen, de onderdelen en 
specifikaties van het geweer, de 
uitrusting waar wel altijd iets mee 
scheelt, de drilloefeningen in de 
vrieskou, de dwarsdoorsnede 
van de Belgische bevolking die 
de kollega's miliciens vormen... 

Het zijn zeer herkenbare tafereel
tjes voor iedereen die ooit een 
Belgisch uniform droeg. 

Natuurlijk verschilt de ene le
gerdienst van de andere naarge
lang de macht, de eenheid, en 
natuurlijk, de graad. Want gestu
deerden met wat ambitie worden 
verondersteld voor reserveonde
rofficier of -officier te opteren, wat 
dikwijls bij een veronderstelling 
blijft. Vic De Donder heeft aan
dacht voor die verscheidenheid: 
hij haalt getuigenissen aan van 
luchtmachters en matrozen, van 
paracommando's en brancar-
diers, van KRO'sen "karottiers". 

Het boek is knap geïllustreerd 
met vele foto's en ook hier werd 
een grote aandacht voor de ver
scheidenheid aan de dag gelegd. 

De uitgebreide informatie en 
levendige anekdotes haalde de 
schrijver uit zijn eigen ervaring 
als opvoedingsofficier in Kaster 
(West-Duitsland). Hij ging boven
dien te rade bij oud-miliciens uit 
alle mogelijke wapens en garni
zoenen. Het archief van Milac en 
de Informatiedienst van et leger 
waren eveneens van onschatba
re waarde. 

,,En we zijn er van de klas" is 
geen geschiedenis van het leger, 
noch van de dienstplicht na de 
tweede wereldoorlog. Het is ech
ter meer dan een bescheiden 
poging het dagelijkse leven te 
schetsen van de miliciens tussen 
'45 en '70, de poging is uitste
kend geslaagd. 

(Pdj) 

— En we zijn er van de klas. 
Soldatenleven In het Belgisch leger 
na '45. Vic De Donder. Standaard 
Uitgeverij, 1988, 269 biz, 550 fr. 

Twaalf en half van Martine de Clercq 

Een omstreden debuut 
Bij Den Gulden Engel te Wommelgem verscheen 

,, Twaalf en Half" van Martine de Clercq. Schrijfster, 
die geboren werd in Ruanda, promoveerde in 1984 
met een proefschrift over Samuel Beckett, verbleef 
twee jaar in Londen, was medewerkster van prof. 
Van Vlierden (Bernard Kemp) en verzorgde samen 
met prof H. van Gorp de uitgave van Kemps,, Poëtica 
van de Europese roman". Ze doceert Europese 
letterkunde aan de UFSAL. 

TWAALF EN HALF is het 
verhaal van een jonge 
vrouw die, ingaand op een 

advertentie, naar Londen vertrekt 
om er voor een Londens auteur 
een tekst te vertalen van het En
gels naar het Frans. De auteur 
zelf ontmoet ze slechts een paar 
keren, de rest gebeurt via tele
foon en tekstverwerker. Maar ter
wijl ze zo aan het werk is, en om 
uit haar eenzaamheid te breken, 
vertrouwt ze haar gedachten en 
gevoelens toe aan de komputer... 
De auteur, MR. C. kent echter 
haar code-nummer — en dit is de 
aanleiding tot een toenadering 
en een happy-end. 

Versies 

Er IS over deze roman een en 
ander verteld: dat hij oorspronke
lijk in het Engels geschreven een 
aangeboden werd aan de uitge
ver (De Clauwaert) maar dat hij 
zodanig bewerkt werd, dat schrijf
ster haar boek er met meer in 
herkende... In hoever de ene ver
sie afwijkt van de andere, weten 
we niet Wat de voorliggende 
tekst aangaat, stellen wij voor
eerst vast dat hij door zijn om
vang (110 bIz ) en de koncentra-

tie en rechtlijnigheid veeleer als 
novelle zou kunnen beschouwd 
worden. Hoewel veel moderne 

,,romans" niet uitgebreider zijn... 
Maar het is juist dit novellistische, 
deze rechtlijnigheid (afgezien 
van die ,.teksten" die het hoofd
personage aan de komputer toe
vertrouwt) die de lektuur van 
deze roman zo vlot maakt. Een 
tweede vaststelling: het sterk in-
tellektualistisch aspekt, wat een 
onvermijdelijkheid lijkt bij gege
ven en personages. Dit leidt wel 
eens tot een té literaire illustratie: 
de lezer wordt verondersteld een 
bepaalde kennis van boeken en 
auteurs te hebben... 

Evenwicht 
Als geheel mag deze roman 

geslaagd heten en als debuut 
zeker het vermelden waard, wat 
ook de andere versie moge ge
weest zijn... We hebben al te zeer 
de oren vol van het lofgetuit op de 
,.geestelijke" produkten van jon
ge goden en genieën, om niet 
verheugd te zijn om een boek met 
stijl, dat nu eens geen modderge-
gooi IS naar verleden en heden, 
maar een zeer menselijk, zij het 
wat intellektualistisch, relaas van 
het zoeken naar een evenwicht 
voor zichzelf. Waarmee we met 
,,stijl" met de schrijftrant bedoe
len, maar ook wat Stendhal er al 
onder verstond: het hele kon-
cept, de ,,mise en scène" van 
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een verhaald levensaspekt, een 
levensrealiteit, een gebeuren, in 
de totaliteit van en het evenwicht 
tussen dat gebeuren, zijne kom-
positorische weergave — en het 
woord-gebruik. 

JV 

— Twaalf en half. Martine de 
Clercq. Roman. 110 biz. Uitg. Den 
Gulden Engel, Wommelgem. Pa
perback, 365 fr. Uitg. De Clauwaert, 
Korbeek-Lo, gebonden, 495 fr. 

Wat is veel verstandiger 
dan zonnaar pensioensparen? 
•uaiso>|s6uipaj;aoi japuoz uajedsuaoisuad-g)! 'IsaAUcj 

Beter met dêbank van hier. 
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Toestand van de kinderen 
in de wereld niet positief 

Per dag komen er 
40.000 kinderen om 

Na veertig jaar lang 
vooruitgang, glijden een 
groot aantal ontwikke
lingslanden langzamer
hand terug naar een toe
stand van armoede. Ver
reweg de zwaarste ge
volgen daarvan worden 
door de kinderen gedra
gen. 

In geheel Afrika en La-
tijns-Amerika, viel het ge
middelde familie-inko
men terug met 10 tot 
25% sinds 1980, wat be
tekent dat in de basisbe
hoeften moest gesnoeid 
worden. 

Regeringen met een 
schuldenlast hebben ook 
hun uitgaven voor socia
le voorzieningen moeten 
drukken. Tijdens de laat
ste jaren hebben de 40 
minst ontwikkelde lan
den hun uitgaven voor 
gezondheidszorg met de 
helft en voor opvoedings
programma's met 25% 
per hoofd verminderd. 

Deze sombere gege
vens staan te lezen in het 
jaarverslag dat Unicef, 
de VN-organisatie voor 
de kinderen, uitbracht 
over de toestand van de 
kinderen in de wereld. 

TOCH is het niet alleen on-
heilnieuws dat de klok 
slaat. De meeste Aziati

sche landen bvb, waar toch meer 
dan de helft van de kinderbevol
king leeft, gaan er ekonomisch op 
vooruit. Dit positieve geluid uit 
Azië belet dan weer niet dat Ban
gladesh, Indië en Pakistan de 
drie landen zijn waar momenteel 
een derde van alle kinderen ster
ven. 

In de Derde Wereld raakte de 
ontwikkeling ontspoord door de 
prijsdaling met 30% van de 
grondstoffen, en door de opeen
stapeling van een duizelingwek
kende schuld van meer dan 
1.000 miljard dollar. De gevolgen 
daarvan worden eerst door de 
armen gevoeld, en de kinderen 
zijn er al te vaak het eerste slacht
offer van: een stijgend kinder
sterftecijfer, de steeds hogere 
percentages kinderen met een te 
laag gewicht, de daling van het 
gemiddeld gewicht volgens de 
lengte van de kinderen onder de 
5 jaar, het teruglopend schoolbe
zoek,... 

Vaksinatie 
In de strijd tegen de belangrijk

ste specifieke gezondheidspro-
blem.en boekte Unicef dan weer 
enkele mooie suksessen. In het 
begin van de jaren '80 waren 
minder dan 5% van de armste 
kinderen ingeënt tegen kink
hoest, mazelen en tetanos en 
maakten die ziektes jaarlijks 4 a 5 
miljoen slachtoffertjes. Momen

teel hebben de vaksinatiekam-
panjes meer dan 50% van de 
kinderen bereikt. Jaarlijks wer
den aldus meer dan 1,5 miljoen 
levens gered. Het Unicef-rapport 
voorspelt dat over minder dan 
tien jaar in alle stilte een revolutie 
zal plaatsgevonden hebben op 
het vlak van de gezondheid. 

De mooie vooruitgang die bij 
de vaksinatiekampanjes gemaakt 
werd is te danken aan verschil
lende oorzaken. De kwaliteit van 
de vaksins werd ten eerste ge
voelig verbeterd. Ook de uitrus
ting nodig voor het vervoer en het 
opslaan ervan maakte een revo
lutie door. Maar de belangrijkste 

tegengaan, momenteel nog 
steeds doodsoorzaak nummer 
één van de kinderen in de wereld. 
ORT betekent simpelweg het li
chaamsvocht dat verloren gaat 
vervangen door het kind papjes, 
soep, rijstwater, borstvoeding of 
een speciaal drankje, ORS (oral 
rehydratation salts) genoemd, 
toe te dienen. 112 ontwikkelings
landen hebben momenteel pro
gramma's lopen om de ouders 
ORT aan te leren. 

Sinds het begin van de jaren 
'80, toen ORT nauwelijks be
kendheid genoot buiten weten
schappelijke kringen, wordt de 
behandeling nu door meer dan 

Een moeder uit Bangladesh draagt haar dode baby. In de Derde 
Wereld sterven er elke dag 40 kinderen. Dat is vandaag een stad als 
Beringen, morgen Turnhout, overmogen leper, dan Sint-Truiden, 
Beveren, Dendermonde... 

sprong voorwaarts werd volgens 
Unicef toch gemaakt door de 
strategie die gevolgd werd, be
kend onder de naam "sociale 
mobilisatie". Sommige landen 
gebruikten immers voor het eerst 
alle voor de hand liggende kom-
munikatie- en mobilisatiemidde-
len (overheidsinstanties, onder
wijzend personeel, religieuze lei
ders, sociale organisaties en de 
massamedia) om de ouders te 
informeren over en te steunen bij 
inenting. 

De onkosten om alle kinderen 
in de ontwikkelingslanden te be
reiken zijn volgens de VN-organi-
satie niet zo hoog, nl. jaarlijks een 
ekstra 18 miljard frank. De bijdra
ge van de geïndustrialiseerde 
landen zou ongeveer 4 miljard 
frank bedragen, een smak min
der dan het kontrakt voor de 
Agusta-helikopters waard is. Uni-
cef-direkteur-generaaal James 
Grant meent dan ook dat,,indien 
men er binnen de volgende vijf 
jaar niet in slaagt alle kinderen te 
immunizeren, dit doodeenvoudig 
zou betekenen dat één van de 
meest vanzelfsprekende en ge
makkelijkst te voorkomen proble
men van de armen eenvoudig 
wordt genegeerd. Een dergelijke 
mislukking kan dan alleen maar 
een diepe nationale en internatio
nale schande genoemd worden." 

ORT 
Een andere pluim die Unicef op 

zijn hoed mag steken, is de ver
spreiding van ORT, of orale rehy-
dratatie. Deze techniek moet uit
droging ten gevolge van diarree 

een kwart van de families in de 
ontwikkelingslanden toegepast. 

De snelle verspreiding van de 
kennis betreffende geboorteplan
ning, is eveneens van grote bete
kenis in de strijd tegen de kinder
sterfte. Geboortes die elkaar te 
snel opvolgen, of geboortes bij te 
oude of te jonge moeders zijn 
immers de oorzaak van meer dan 
20% van de sterfte van moeders 
en kinderen over de hele wereld. 

Echte ontwikkeling 
Unicef pleit in het rapport over 

de toestand van de kinderen in de 
wereld voor een massale uitbrei
ding van de ontwikkelingshulp. 
Het doel hiervan is tegen het 
einde van de 20° eeuw de gehele 
mensheid te voorzien in de basis-
noden: voedselhulp, evenwichti
ge voeding, eerstelijnsgezond-
heid, opvoeding, zuiver water en 
sanitaire installaties. Unicef 
schat dat de totale bijkomende 
investering nodig om deze doel
stelling te bereiken m de jaren '90 
jaarlijks zowat 30-50 miljard $ zou 
kosten (1.100-1.800 miljard 
frank). 

Maar dan moeten die gelden 
ook terecht komen waar ze nodig 
zijn. Want het is een publiek ge
heim — onze ontwikkelingssa
menwerking met Zaire is daarvan 
een uitstekend voorbeeld — dat 
de hulp niet altijd de belangen 
van de armsten in de armste 
landen op het oog heeft. Be
schouwt men de westerse geïn
dustrialiseerde landen als een
geheel, dan merkt men op dat 
meer dan de helft van de hulpver-

Wanneer is 
een land 

welvarend ? 
Ekonomische welstand en militaire macht zijn 

de geijkte middelen om nationaal prestige en 
vooruitgang te meten. Het bruto nationaal pro-
dukt (BNP) is daarvoor de meest gebruikte 
graadmeter. Zo zou Zwitserland (met een BNP 
van 16.000 $ per hoofd) de sterkst ontwikkelde 
natie zijn, en Ethiopië de rode lantaarndrager 
met een schame 110 $ per hoofd. 

VOLGENS Unicef zegt 
het BNP ons echter bit
ter weinig over de voor

uitgang van de arme meerder
heid. Een voorbeeld: volgens 
het BNP per hoofd zou Kenia 
tweemaal zo rijk zijn als Ban
gladesh en Brazilië tweemaal 
zo rijk als Thailand. Maar als 
dezelfde landen vergeleken 
worden volgens het BNP van 
alleen de 40% armsten, dan 
blijkt dat de armen er even 
slecht aan toe zijn in Kenia als 
in Bangladesh en dat de ar
men in Thailand zelfs beter af 
zijn als in Brazilië. 

Kindersterfte
cijfer 

Unicef stelt daarom voor om 
de levensstandaard van een 
land te meten aan de hand 
van het aantal kinderen die 
overleven. Unicef koos daar
om het kindersterftecijfer on
der de 5 jaar als voornaamste 
indikator voor ontwikkeling 
(uitgedrukt in jaarlijks aantal 
gestorven kinderen onder de 
5 jaar per duizend geboortes 
in datzelfde jaar). Volgens 

Unicef staat dit cijfer in ver
band met de gezondheid van 
moeders en kinderen, de ge
gevens over het inkomen en 
het voedselaanbod, zuiver wa
ter, veilig sanitair, alfabetise-
ringsgraad en sociale voorzie
ningen. Daarom is het de bes
te indikator voor de algemene 
sociale ontwikkeling. De resul
taten volgens deze indikator 
zijn vaak verrassend. Cuba, 
Costa Rica en Jamaica span
nen bvb. de kroon in Latijns-
Amerika op de "kinderoverle-
vingstabel", en dit ondanks 
het feit dat er verscheidene 
landen in die streek twee tot 
zelfs drie maal rijker zijn. Ke
nia staat op de derde plaats 
op de ranglijst van landen ten 
zuiden van de Sahara in Afri
ka, vóór 12 nóg rijkere landen 
en voor 6 landen waarvan het 
BNP per hoofd meer dan het 
dubbele van dat van Kenia 
bedraagt. In Azië zit Sri Lanka 
op ongeveer dezelfde hoogte 
als Zuid-Korea, waar het BNP 
per hoofd ongeveer zes maal 
hoger ligt. 

(Pdj) 

Officiële ontwikkelingshulp 
als percentage van het BNP 

land 

Noonwegen 
Nederland 
Denemarken 
Zweden 
Frankri k 
Finland 
België 
Canada 
West-Duitsland 
Australië 
Italië 
Japan 
Zwitserland 
Verenigd Koninkrijk 
Nieuw-Zeeland 
Ierland 
Verenigde Staten 
Oostenrijk 

Totaal 

1965 

0,15 
0,35 
0,13 
0,19 
0,76 
0,02 
0,60 
0,19 
0,40 
0,53 
0,10 
0,27 
0,09 
0,48 

0,58 
0,11 

0,48 

1987 

1,10 
0,98 
0,88 
0,84 
0,51 
0,50 
0,49 
0,46 
0,39 
0,33 
0,32 
0,31 
0,30 
0,27 
0,21 
0,20 
0,20 
0,16 

0,33 

lening gekoppeld is aan het ver
werven van goederen en dien
sten voor het land dat die "hulp" 
schenkt. Minder dan 25% van de 
hulp gaat naar de 40 minst ont
wikkelde landen; minder dan 
15% wordt besteed aan land
bouw; minder dan 11% aan on
derwijs; mimnder dan 5% aan 
gezondheidszorg. De meeste do
norlanden zitten nog een heel 
stuk onder de 0,7% grens die de 
Verenigde Naties als doel voor
opstelden, zoals de tabel aan
toont. Volgens het regeerakkoord 
van Martens VIII vormt die 0,7% 
van het BNP de absolute prioriteit 
voor ontwikkelingssamenwer
king. 

Maar ontwikkelingssamenwer
king loopt natuurlijk niet alleen 
aan de donorzijde verkeerd. 
,,Omdat de armen te weinig in
vloedhebben", zegt Grant, ,,gaat 
die hulp te vaak naar de industrie 
in plaats van naar de landbouw, 
naar stedelijke in plaats van rura
le projekten, naar ziekenhuizen 
in plaats van gezondheidscentra, 
naar universiteiten in plaats van 
lagere scholen, en beoogt ze ka
pitaalvermeerdering eerder dan 
werkgelegenheid, kreëert en ver
kiest ze nieuwe gebouwen boven 
de verbetering van reeds be
staande gebouwen en komt ze 
tenslotte meer de rijken dan de 
armen tegemoet." (pdj) 
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1989: Damiaanjaar 

Wereldwijde 
herdenkingsmanifestati 

Verleden week werd het Damiaanjaar ingezet in 
het Brusselse Kongresgebouw. In 1989 zal het 
immers precies honderd jaar geleden zijn dat pater 
Damiaan op Molokaï overleed aan de gevolgen van 
melaatsheid. 

De Vlaamse missionaris werd in 1840 geboren in 
het Brabantse Tremelo. Jozef De Veuster ging in 
1859 als broeder de kloosterpoort van de picpussen 
te Leuven binnen, maar was zo begaafd dat hij tot 
priester opgeleid werd. In 1863 vertrok hij naar 
Hawaï, waar hij in 1864 zijn priesterwijding ontving. 
Acht jaar werkte hij te Kohala als pastoor. Daarna 
bood hij zich aan om op het eiland Molokai de 
zielzorg op zich te nemen van de melaatsenkolonie. 

ROND 1876 werd pater Da
miaan zelf door lepra aan
getast, maar dat belette 

hem niet zich tot zijn dood verder 
te blijven inzetten voor de melaat
sen. In 1936 werd zijn stoffelijk 
overschot naar Leuven overge
bracht. Het laatste woord over 
wat in Hawaii regelrechte diefstal 
genoemd wordt, is nog steeds 
niet gezegd. In 1938 werd zijn 
proces van zaligverklaring inge
leid. Vermits aan de Vlaamse 
pater geen "wonderen" toege
schreven worden, weigert het Va-
tikaan hem heilig te verklaren. 

De jonge Damiaan. 

VU-Euroresolutie 

Tijdens het herdenkingsjaar 
worden verschillende manifesta
ties gepland: in het Heizelstadion 
wordt op 15 april een nationale 
eucharistieviering georgani
seerd. Van 27-29 januari gaat de 

36° Werelddag voor Melaatsen 
door, er zal een postzegel uitge
geven worden, een gouden en 
zilveren gedenkpenning, er wordt 
een jeugdboek gepubliceerd, in 
Leuven gaat op 9 en 10 maart 
een internationaal kollokwium 
door, enz. Ook in Hawai worden 
er plechtigheden gepland. 

De VU-Europarlementsleden 
Kuijpers en Vandemeulebroucke 
dienden een resolutie in bij het 
Europees Parlement. Daarin 
doen ze een oproep om een aan
tal maatregelen uit te werken die 
de melaatsheid op lange termijn 
volledig moeten uitbannen. In 
een dergelijk programma moeten 
volgens de Europarlementsleden 
volgende doelstellingen verwerkt 
worden: het opzoeken en behan
delen van melaatsen zoveel mo
gelijk in hun eigen omgeving, het 
organiseren van centra voor tijde
lijke afzondering en de opstarting 
van centra voor fysiotherapie en 
plastische chirurgie. 

Er moeten ook vormingscentra 
voor melaatsenzorg opgericht 
worden en afzondering van de 
melaatsen moet zoveel mogelijk 
vermeden worden. Kuijpers en 
Vandemeulebroucke bepleiten in 
hun resolutie eveneens een de
gelijke voorlichting van de publie
ke opinie overal ter wereld, en in 
het bijzonder de schoolgaande 
jeugd, over het lepraprobleem. 

Studiebeurs 
Ook met dat doel voor ogen 

werd een uitwisselingsprogram
ma opgezet tussen het Instituut 
voor Tropiscii Geneesl<unde 
(ITG) te Antwerpen en de Scliools 
of Medecine and Public Health 
van de Universiteit van Hawaii. 
Het is de bedoeling dat dit pro
gramma zal bijdragen tot een zo 
efficiënt mogelijke preventie, 
kontrole en verzorging van lepra 
en tropische ziektes. 

De Damiaanaktie verbindt er 
zich toe om in de loop van de 
volgende tien jaar de fondsen 
bijeen te brengen die gebruikt 
zullen worden voor de financie
ring van het verblijf van weten
schappelijke vorsers of gastpro-
fessoren in België of Hawaii. Het 
aantal, de duur en de veelvuldig
heid van de uitwisseling zal af
hangen van de aanvaarde onder-
zoeks- of onderwijsprogramma's. 

Aanvragen voor deze beurzen 
moeten worden ingediend bij de 
Commission for Educational 
Exchange, Guldenvlieslaan 79 
te 1060 Brussel. Om voor een 
beurs in aanmerking te komen 
moeten de kandidaten op het 
ogenblik van hun vertrek houder 
zijn van een universitair diploma. 

(Pdj) 

De ondertekening van net samenwerkingsakkoord tussen de VS en België vond plaats bij de ambassadeur 
van de VS in België. V.l.n.r.: John Waihee, Gouverneur van Hawaii, Rik Vermeire, Damiaanaktie, de h. 
Glitman, VS-ambassadeur in België, de h. Kinsbergen, ITG, de h. Roose, Commission for Cultural 
Exchange, de h. Simone, University of Honolulu. 

OFFICIËLE MEDAILLE 'DAMIAAN 100' 1889-1989 
Uitgegeven naar aanleiding van het 100-jarig overlijden van Pater Damiaan. 

VERKRIJGBAAR BIJ: A S L K B B L CERA C 

VAN BELGIË - GENERALE BANK - KREDIETBANK 
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25mm 
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8.950 BF 

30mm 30mm 
l i c n,5C 
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proof proof 
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Verpakking in schrijntje met certifikaat 

GENERAL-GEMEENTEKREDIET 

Inlichtingen: 02/343.51.73 

Jef Turf: Het Verval 

Een requiem? 
Tussen de twintiger en zeventiger jaren van deze 

eeuw heeft de Kommunistische Partij van België een 
niet onbelangrijke rol gespeeld in dit land. 

N A de Tweede Wereldoor
log kende de partij haar 
hoogtepunt, met meer 

dan twintig volksvertegenwoordi
gers en diverse ministers. De ja
ren vijftig betekenden echter het 
begin van een neergang. Sinds 
enkele jaren is de partij uit het 
parlement verdwenen. 

Eén der belangrijkste figuren 
van de voorbije twee decennia in 
de Kommunistische Partij in 
Vlaanderen was ongetwijfeld Jef 
Turf. Hij schopte het tot voorzitter 
van de Vlaamse vleugel van de 
partij, en tot politiek direkleur van 
het weekblad De Rode Vaan. In 
het begin van dit jaar mocht hij na 
een interne strijd opkrassen. Met 
het buitenzetten van deze ver
standige en integere man zou de 
partij wel eens haar doodvonnis 
kunnen getekend hebben... 

Jef Turf schreef een aangrij
pend verhaal neer. 

Voetbalploeg 
In een satirische sleutelnovel

le, ,,Het Verval", beschrijft Turf 
de toestand van zijn (gewezen) 
partij vandaag. Grootheid en ver
val van het stadje Stalen, dankzij 
een briljante voetbalploeg die 
door wanbeheer over de kop 
gaat: dit simboliseert de opkomst 
en ondergang van de partij. Als 
dan een persoon met kennis van 
zaken wil ingrijpen, bekoopt hij 
deze daad met de dood. Maar 
ook Stalen gaat mee ten onder. 

In zijn eenvoud en direktheid is 
het een aangrijpend verhaal ge
worden. Jef Turf heeft hier met 
pijn in het hart neergeschreven 
wat er met zijn levenswerk is 
gebeurd. 

Frank Seberechts 

- Het Verval. Jef Turf. Uitg. Kritak, 
Leuven. 1988. 57 biz. 295 fr. 
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Wi) 
Twee wegwijzers voor jeugdliteratuur en 
Vlaams Proza na 1945 

(Jeugd)boekengids viert 
Het Katoliek Centrum voor Lectuurinformatie en 

Biblioteekvoorziening (KCLB) viert feest. Vijfenzestig 
jaar lang reeds volgt Boekengids, de produktie van 
fiction en non-fiction op de voet. Het kritisch-biblio-
grafisch tijdschrijft Jeugdboekengids doet reeds der
tig jaar lang fietzelfde voor kleuter-, kinder- en 
jeugdboeken. 

EN centrum als dit kan zijn 
dubbel jubileum met beter 
vieren dan door de jaren

lange ervaring van zijn medewer
kers aan te wenden voor de uitga
ve van publikaties die helemaal in 
de lijn liggen van de doelstellin
gen van het KCLB 

De visie en de werkkracht van 
Manta de Sterck, hoofdredakteur 
van beide tijdschnften, hebben 
de twee boekdelen doen uitgroei
en tot handige en betrouwbare 
gidsen 

Jeugdliteratuur 
Met Schrijver gezocht Ency

clopedie van de jeugdliteratuur 
zorgt Jeugdboekengids voor een 
pnmeur Het is de eerste encyklo-
pedie van de jeugdliteratuur m 
Vlaanderen en het allereerste 
boek over jeugdliteratuur dat 
voor tieners werd geschreven 
Zowat 150 jeugdschrijvers passe
ren de revue in korte bijdragen 
variërend van een tot drie bladz'i-
den Een korte biografische nota, 
een bespreking van inhoud en 
tematiek, taal en stijl en een alge
mene evaluatie volgens dit stra
mien zijn de meeste bijdragen 
uitgewerkt Vaak komen de au
teurs zelf ook aan het woord via 
citaten die een licht werpen op de 
genese van bepaalde werken, 
hun visie op het schrijven, enz In 
de marge wordt telkens een bi
bliografisch overzicht gegeven 
van het werk dat voor 10-plussers 
bestemd is Fotomateriaal ver
lucht het geheel 

De selektie van 150 auteurs is 
uiteraard gebaseerd op een aan
tal kriteria waarvan het belang
rijkste de kwaliteit is Wat dat 
betekent wordt in het trefwoord 
Beoordeling van jeugdboeken 
omzichtig en kritisch beschreven 
Voorts gaat het om werken die in 
het Nederlands geschreven of 
vertaald werden Een kleine ana
lyse toont aan dat een derde van 
de auteurs uit Nederland komt en 
ruim een vierde uit Vlaanderen 
Van de resterende zestig (ver
taalde) auteurs komt ruim de helft 
UI de Angelsaksische landen of 
(in mindere mate) uit Duitstalige 
gebieden Opvallend is de minie
me aanwezigheid van Franstali
ge auteurs en dat zegt mets over 
een eventuele lakune in de en-
cyklopedie maar alles over de 
vertaalpolitiek van de uitgevers 
Over (de problemen bij) het verta

len van jeugdboeken is er overi
gens een boeiend item Aange
zien de uitgave voor tieners be
doeld IS, komen al die auteurs 
aan bod van wie het werk vrij 
gemakkelijk te vinden is het ak-
sent ligt dus op schrijvers van de 
jongste 20 a 30 jaar 

Trefwoorden 
Tussen de alfabetische geor

dende auteursbijdragen zijn er 
zesentwintig trefwoorden ge
schoven Die behandelen ele
menten uit de materiele wereld 
van de jeugdliteratuur (bvb ver
tellen en voorlezen, bekroningen, 
illustraties, kinderboekwinkels, 
leesmoeilijkheden, ) of temati-
sche en inhoudelijke aspekten 
(bvb sprookjes, poëzie. Derde 
Wereld, bijbels, ) 

Geschreven voor een jeugdig 
leespubliek munt deze uitgave, 
met een aardige lay-out, uit door 
helderheid en leesbaarheid De 
verschillende medewerkers, die 
binnen de redaktie van Jeugd
boekengids via duidelijke doel
stellingen op elkaar zijn inge
speeld, zijn erin geslaagd m een 
vrij homogene en eenvoudige 
taal de auteursbijdragen te ver
zorgen Dat geldt ook voor de 
trefwoorden jonge lezers krijgen 
daar de kans een bredere kijk te 
krijgen op de wereld van hun 
literatuur Ook in dit opzicht biedt 
deze encyklopedie een primeur 

Deze begrijpelijke taal vervalt 
evenwel nergens in het kinder
achtige zodat volwassenen zich 
met zullen storen aan de eenvou
dige stijl en taal Ouders en men
sen uit het ondenwijs kunnen hier
uit rijkelijk putten voor de lektuur-
begeleiding van jonge lezers 

Vlaamse roman 
1945 

na 

Belangrijk lijkt me de dinamiek 
die achter deze uitgave steekt 
Wat zich aandient als een encyk
lopedie zou verkeerdelijk de in
druk kunnen wekken als zou met 
deze uitgave alles gezegd zijn 
De samenstellers zijn zich be
wust van de voorlopigheid van 
deze inventaris en van het vlug 
verouderend karakter ervan 
Schrappen en aanvullen worden 
mettertijd onvermijdelijk wil men 
dit handig en informatief werkin
strument op to date houden 

Het boek waarmee Boekengids 
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biedt u ter gelegentieid van de eindejaarsfeesten een uitgebreide 
nieuwe kollektie waardevolle geschenkartikelen aan 
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Het logo van de,, Boekengids' 

zijn 65e verjaardag luister bijzet, 
IS een verzameling van portretten 
van 94 hedendaagse Vlaamse 
prozaschrijvers In tegenstelling 
met bvb het los bladig Kritisch 
Literatuurlexicon, dat uitvoerige 
en diepgaande informatie geeft 
maar meestal alleen m bibliote-
ken te vinden is, schetst Geboek
staafd Vlaamse prozaschrijvers 
na 1945 korte profielen, maar 
zonder oppervlakkigheid, en 
biedt het voordeel dat het steeds 
in handbereik kan liggen Het 
werk heeft geen wetenschappelij
ke pretenties en geeft geen lite-
rair-kritisch overzicht van de be
handelde periode Alfabetisch 
gerangschikt worden een kleine 
honderd auteurs voorgesteld De 
behandeling volgt zowat hetzelf
de stramien als het boek over 
jeugdliteratuur een biografische 
nota, bespreking van inhoud, te
matiek, stijl en taal en een alge
mene beoordeling Elke bijdrage 
wordt gevolgd door een lijst van 
de werken van de auteur en soms 
ook een beperkte sekundaire bi
bliografie 

De selektiekriteria die de sa
menstellers hanteerden zijn kwa
liteit en periode Kritena voor een 
uitgave als deze kunnen wellicht 
steeds voorwerp van diskussie 
vormen maar Geboekstaafd geeft 
m alle geval meer dan een uitste
kende staalkaart van het Vlaams 
proza na WO II Het kriterium van 
de periode houdt m dat die au
teurs werden opgenomen, die na 
1945 debuteerden of na 45 hun 
belangrijkste werk schreven Zo 
valt het te verklaren dat Wal
schap en Streuvels met voorko
men in het overzicht maar Boon 
en Gronon wel 

Naslagwerk 
In de afzonderlijke behande

ling van de auteurs geven de 
tematische en stilistische bespre
kingen een klaar beeld Voor wat 
de levensbeschouwelijke bena
dering betreft hadden wij bij be
paalde auteurs een duidelijker 
profilering verwacht Zoiets moet 
mogelijk blijven ook zonder 
waardeoordeel uit te spreken 
laat staan een veroordeling 
Waartoe dat laatste kan leiden 
wordt op een pijnlijke manier geïl
lustreerd m de verwerpelijke bij
drage over Marnix Gijsen 

Door de alfabetische ordening 
van de auteurs krijgt men met 

direkt een zicht op bepaalde stro
mingen binnen het Vlaams proza 
sinds 1945 Daaraan wordt tege
moet gekomen door een helder 
essay van /Warce/ Janssens 
(KUL) die een viertal perioden 
probeert te onderscheiden Daar
in plaatste hij veel namen van 
besproken (en met besproken) 
auteurs terug Op de traditionele 
vertelroman (o m Ruyslinck, 
Vandeloo, Demedts, Rosseels) 
volgde de eksperimentele roman 
van de jaren '60 (o m De Wispe-
laere. Van de Berge) Als reaktie 
tegen dit vrijblijvend en estetise-
rend schrijven kwam in de zeven
tiger jaren het verhaal terug naar 
boven in de dokuroman met een 
maatschappelijke boodschap 
(Boon, Van den Broeck, Spille-
been. Van Paemel) Voor het zo
genaamd post-modermsme uit 
de jaren '80 is Claus' Het verdriet 
van België illustratief Het aktueel 
Vlaams proza kent een ware golf 
van debutanten die via de media 
het teatrale met schuwen Met 
deze sleutels kan de lezer zich 
enigszins oriënteren in het rela
tief grote bos van Vlaamse pro
zaïsten 

Geboekstaafd is uitgegroeid tot 
een bijzonder bruikbaar en infor
matief naslagwerk dat de keuze 
van de stille lezer kan oriënteren 
Anderzijds is het voor leerkrach
ten en studenten een onmisbaar 
instrument, als het al met teveel 
de kopieerlust in hun dagelijks 
leven stimuleert 

Met deze twee publikaties, die 
beslist in elke school- en openba
re biblioteek maar ook in elke 
huisbiblioteek een plaats verdie
nen, heeft het KCLB erg mooi 
werkverncht Het heeft zich daar
mee wel op termijn voor uitdagin
gen geplaatst voorliggende boe
ken vragen mettertijd ongetwij
feld om bijsturing en herwerking 
En een even boeiend overzicht 
van poëzie en toneel, en zelfs van 
essay en andere non-fiction kan 
een nieuw werkterrein openen 
voor de reeds zo bedrijvige re
daktie 

lp-

- Schrijver gezocht. Encyclopedie 
van de jeugdliteratuur. Uitg. Lan-
noo, Tielt, 1988, 406 biz., 595 fr. 

— Geboekstaafd. Vlaamse proza
schrijvers na 1945. Eindred. M. 
Janssens, M. de Sterck, L. Lannoy. 
Uitg. Davidsfonds, Leuven, 1988. 
284 biz., 495 fr. 

SIEMENS 

S^ci^>t^£/l, ^^yUfU^di/i, 

Viervoudige stoffiltering dubbele papieren 
filter, container-filter behandeld tegen bakte-
rien, 2 bijkomende filters aan de luchtuitiaat 
5 elektronisch regelbare vermogens, 
van 250 W tot 1100 W. 
4 hulpstukken onder het deksel 
Praktische bevestiging van de zuigbuis. 
Automatische voetbediende snoeropwikke-
ling. 
Dne uitvoenngen ivoor, wit en fluweelbruin in 
oogstrelend design. 
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Het beroep van jeugdschrijver 

Veelschrijven en toch niveau houden 
Ed Franck is zeker geen illustere onbekende in het 

wereldje van het Vlaamse kinderboek — vooral niet 
sinds hij in 1987 met Tenten in de wei bekroond werd 
door de KJJ (kinder- en jeugdjury) — die terecht toch 
even wees op de overeenkomsten met zijn Spetters 
om de kermis. Nog dit najaar verschenen of verschij
nen: Stille Brieven — poëtische uitingen voor 14-
plussers, De Witte Muur — voor 11-jarigen en 
Begraaf me over de bergen — een roman voor 
volwassenen. 

ZOALS je hierboven kon 
zien, l<an je Ed Franck van 
alles beschuldigen, behal

ve van luiheid. Want recent ver
scheen van hem ook nog Geen 
gezoen, vlug opendoen, een 
reeks van 28 versjes voor peuters 
en kleuters die erg leuk ogen, 
terwijl beginnende lezertjes, heel 
wat zullen hebben aan Moet je 
echt weg?, waarin de vriend
schap met ouderen en de natuur 
centraal staat. Het eerste werd 
plezierig geïllustreerd door Gerda 
Dendooven, het tweede kreeg 
prachtige tekeningen mee van 
Koen Fossey. Manke Bever is 
dan weer een goed gemaakt in
dianenverhaal, waarin een ge-
handikapte jongen zijn gelijk
waardigheid moet bewijzen — en 
ergens aan Gaston van Camp 
doet denken. Het kreeg het etiket 
mee van 8 tot 9 jaar, maar bij 
tienjarigen en meer zal hij beter 
scoren. Zijn recentste boek ech
ter kreeg ik enkele dagen gele
den in handen en dat is bedoeld 
voor de leeftijd van 14 jaar en 
ouder. 

Geen wonder dat... 
Het recent verschenen Geen 

wonder dat moeder met de 
goudvissen praat, is het gena
deloze dagboek van de 16-jarige 
Benjamin De Schutter. Uiteraard 
denk je bij dagboek direkt aan dat 
andere dagboek, dat van 
Adriaan... juist. Maar dat komt 
natuurlijk omdat Adriaan de 
hoogste toppen scheerde van 
alle bestsellerlijsten — maar het 
dagboek genre is uiteraard een 
veel beoefende discipline. Dag
boeken worden meestal gehou
den door mensen, die op een 
bepaald ogenblik in hun leven 
denken dat datgene wat ze bezig 
zijn of gaan doen, wel eens erg 
belangrijk zou kunnen zijn en 
voor het nageslacht moet worden 
opgeschreven — daarom komen 
er zeer dikwijls zeer slechte ro
mans bij uitgevers terecht, van 
personen die hun dagboek zo 
interessant vonden dat ze dach
ten er een roman uit te moeten 
distilleren. Fout. Ik heb ook wel 
eens gezegd dat een dagboek de 
memoires zijn van een mens zon
der geheugen. Anderen zeggen 
weer dat een dagboek houden 
getuigt van een bourgeoismenta-
liteit, zichzelf zo interessant vin
den dat... Maar gelukkig zijn er 
nogal wat dagboeken geschre
ven, want het zijn meestal ook 
tijdsdokumenten. En al schreef 
Ed Franck dan een verzonnen 
dagboek, een tijdsdokument is 
het zeker geworden. Het is de 
momentopname van een gezin: 
Ma, Pa, twee dochters en zoon 
Benny, de dagboekauteur. 

...moeder met de 
goudvissen praat 

We kennen allemaal de reek
sen boeken Zo leefden de Ro
meinen en zo leefde men in de 
14de eeuw. Als iemand in een 
latere tijd op de idee zou komen 
om Zo leefde men in Vlaande

ren tijdens de 20ste eeuw te 
schrijven, zal hij/zij aan het dag
boek van Benny De Schutter heel 
wat hebben, want een aantal 

tijdsgebonden uitdrukkingen en 
ook televisieprogramma's passe
ren de revue. De aangestreepte 
poëzie in vaders bundels, die 
Benny leest, blijft een zoekplaat-
je, of zijn het eigen verzen van de 
auteur? 

Met een in Vlaanderen zelden 
geziene humor — en dat op ni
veau — ontleedt Benny het gezin 
waar hij in leeft en weet de kleine 
ruzietjes van het echtpaar zo sub
tiel te vatten dat men steeds me 
de glimlach van de herkenning 
zit, hij weet de draak te steken — 
zonder ze belachelijk te maken — 
met de schoolautoriteiten en be
schrijft de puberteit in Vlaande
ren (en de wereld dus) van nu. 

Dit kan iedere 14jarige alvast 
op zijn verlanglijstje zetten, of ze 
moesten angst hebben dat hun 
ouders struikelen oeer de enkele 
penissen die er aanwezig zijn, 
maar die hebben mij duidelijk niet 
gestoord. Ze waren daar, zoals 
ze in het werkelijke leven ook 
aanwezig zijn. En is een dagboek 
nu niet iets waar je openhartig in 
kunt zijn? 

Een goed boek dus en alvast 
één andere kritikus is het met ons 
eens, want terwijl wij deze tekst 
zitten te schrijven, is Agnes Ver
hoeven, in Parkeerschijf (BRT II 
Limburg) de wierook aan het 
zwaaien over Geen wonder dat 
moeder met de goudvissen 

praat. Gelukkig zijn er program
ma's als dit, om je een beetje op 
de hoogte te houden van goeie 
kinder- en jeugdboeken, alleen 
komt er te weinig kinderboeken-
nieuws in, vooral nu er m Vlaan
deren een grote vooruitgang te 
melden is op uitgeefgebied. 

— Geen gezoen, vlug opendoen. 
Uitg. Clavis, Hasselt. 325 fr. 
— Moet je echt weg? Uitg. Clavis, 
Hasselt. 345 fr. 
— Manke Bever. Uitg. Infodok, Leu
ven. 299 fr. 
— Geen wonder dat moeder met de 
goudvissen praat. Uitg. Clavis, 
Hasselt. 430 fr. 

LIJDT U AAN 
BUREAUMANIE ? 

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

U let op de perfekte kwaliteit, het elegante design en de originaliteit. 
De meubelen die U kiest voor Uw kantoren moeten daarenboven beantwoorden aan het imago 

en de waardigheid van U en Uw bedrijf en getuigen van een voorbeeldige functionaliteit. 

INDERDAAD, U LIJDT AAN BUREAUMANIE. 

U . J ^ . U U . heeft daar alle begrip voor. 
Wij zijn de meest veeleisende en dynamische kantoormeubeldesigner 
op de Belgische markt met eigen ontwerpen en een eigen fabrikatie. 

Ons vakmanschap staat borg voor een deskundige aanpak van Uw meubelmanie. 
Een bezoek aan onze ruime toonzalen zal U overtuigen. 

CXuy^ CotJi^J^ 

KANTOORMEUBELEN 
Showroom Lier: Antwerpsesteenweg 363 B-2500 Lier 

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

Tel. (02) 725 20 35 Fax (02) 721 36 90 
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Dopingproblematiek stelt zich in alle hevigheid 

Het jaar van Ben Johnson, 
Marco Van Basten, Eric Geboers 
en Claudy Criquielion 

Tussen 6 januari 1988, dag waarop And ré Malher-
be in de rally van de waanzin (Parijs-Dakar) zwaar 
ten val kwam en voor het leven verlamd werd, en 17 
december, dag waarop de Westduitse tennisploeg 
tot eenieders (en eigen) verbazing in Goteburg de 
Daviscup won, bestond voortdurend de gelegenheid 
om de vraag te stellen naar de zin en de onzin van de 
topsportbeoefening. 

1988 was inderdaad voorbestemd om een groot 
sportjaar te worden. Naast het Europees landen kam
pioenschap voetbal zouden immers ook voor het 
eerst sinds vele jaren ,,echte" Olimpische Spelen 
gehouden worden. Spelen zonder boycot — in 1984 
bleven de Oostbloklanden weg uit Los Angeles, in 
1980 pasten de Amerikanen in Moskou, in 1976 
bleven vooraanstaande Afrikaanse landen afwezig in 
Montreal en nog vier jaar vroeger sloegen de terroris
ten van Zwarte September dodelijk toe in Munchen 
— en zonder geweld. 

ET blijft zeer de vraag ot 
die hooggespannen ver
wachtingen werden inge

lost. Vanzelfsprekend werden 
grootse individuele (en zelfs kol-
lektieve) prestaties neergezet 
maar de dopingproblematiek 
nam zulke vormen aan dat nage
noeg alle topprestaties in vrijwel 
alle sportdisciplines met twijfels 
werden omhangen. De dopingkri-
sis kulmineerde in de Ben John-
sonaffaire die de Spelen sportief 
overschaduwde. Eindelijk stel
den de hoogste sportinstanties 
de vragen naar oorzaak en ge
volg, naar bestrijdingsmiddelen 
en sanktioneringspnncipes. De 
ongelijke benadering in verschil
lende landen en sportbonden re
sulteerde in frustraties en bitter
heid. Het meest „spektakulaire" 
slachtoffer van bij ons, de mara-
tonatlete Ria Van Landeghem, 
keerde vorige week naar haar 
Amerikaanse woonplaats terug. 
Ondanks zij door de Vlaamse 
atlektiekliga op grond van prco-
durefouten uiteindelijk werd vrij
gesproken, vond zij het toch no
dig de rol van ,,de zakkenvullers 
en tafelschuimers" openlijk en 
vol wrok aan te klagen. Het klink 
met mooi maar het was wel be
grijpelijk. Wie vandaag van do
ping wordt beschuldigd of ver
dacht wordt in zijn menselijkheid 
gebrandmerkt. Hij of zij is op slag 
,,een getekende". De materie 
kan dus niet omzichtig genoeg 
benaderd worden. Maar men 
hoeft zich desondanks geen illu-
zies te maken. De lijst is te lang 
geworden om nog over toeval te 
kunnen spreken: Ben Johnson, 
Christie, Eddy Planckaert, Delga-
do, Tourné, G.J.Theunisse, Sup
plies, Van Landeghem, Colsoul. 
Om maar geen gewag te maken 
van de talrijke amateurs die door 
de dopingonderzoeken van mi
nister Lenssens ,,bij voortduring 
en bij herhaling" werden ontmas
kerd. Het gebruik van stimulantia 

IS een maatschappelijke kwaal 
geworden. De nu alom erkende 
en herkende problematiek 
smeekt om deskundige voorlich
ting en om uniforme benadering 
in binnen- en buitenland en in alle 
sportbonden. Vooral daarom is 
het verheugend dat VU-senator 
Roger Blanpain een evenwichtig 
en WIJS voorstel van dekreet inza
ke dopingbestrijdmg kon formule
ren. HIJ wil de verantwoordelijk
heid terecht naar de zich nu nog 
gemakkelijk ,,verschuilende" 
sportbonden toeschuiven Hope
lijk brengt professor Blanpain het 
genezingsproces op gang. De 
doping IS immers de gesel van de 
moderne topsportbeoefening ge
worden. Zij ondermijnt voorlopig 
alle geloofwaardigheid. 

lïr -ö- -ir 

1988 was tegelijk een groot en 
een triest voetbaljaar. Groot om
dat Nederland en Marco Van 
Basten het Europees landenkam-
pioenschap wonnen en omdat KV 
Mechelen zich in geen tijd een 
internationie reputatie opbouw
de. Triest omdat Juan Lozano 
nog steeds niet kon en wellicht 
nooit meer zal kunnen voetballen 
en omdat ondanks veel woord-
kramerij de speiverruwing geen 
echt halt werd toegeroepen. 

Flandrien 

Anderlecht 
haakt af 

De voorbije twaalf maanden 
stonden in het teken van de op
gang van KV Mechelen. De ploeg 
van suksestramer Aad De Mos 
werd vice-kampioen en pakte 
ook, na 1-0 winst tegen Ajax, de 
Europacup II. 

KV werd op slag een bekend
heid in het internationale voetbal. 

Becker kon alleen de Masterstitel veroveren. 

Maar binnenlands hebben we ze
ker nog met alles gezien. De klub 
van achter de kazerne zette on
der manager Paul Courant een 
voorbeeldige professionele orga
nisatie neer en zij reageerde ook 
het alertst op de transfermarkt In 
zoverre dat er over een heuse 
machtswissel werd gesproken. 
Zou Anderlecht, na veertig jaar 
nauwelijks omstreden meester
schap, dan toch door de knieën 
gaan voor het improvisatietalent 
en de schijnbaar ongeremde in-
vestermgskapaciteit van de 
nieuwste topklub? De vraag is 
vlugger gesteld dan beantwoord. 
KV moet natuurlijk nog bevesti
gen op termijn maar inmiddels 
knokte ze de grote konkurrent 
alvast uit de Europabeker en 
voert ze ook met grote standvas
tigheid de rangschikking aan. 

Het kan evenwel nog span
nend worden want momenteel 
worden de eerste signalen opge
vangen van een mogelijke her
schikking binnen de Brusselse 
klub. Sporting zou niet van afge
ven willen weten en een sterke 
come-back voorbereiden. 

Anderlecht, begin dit jaar ge
dreven door hoge nood, riep al 
eerder Raymond Goethals terug. 
De kleurrijke tovenaar van de 
zeventiger jaren won met zijn 
ploeg alsnog de Belgische beker 
na een ,,finale met antikwiteits-
waarde" tegen het versukkelde 
Standard. 

1988 bracht ook de grote door
braak van Mare Emmers en een 
Gouden Schoen voor Michel 
Preud'homme. Topscorer Cisse 
Severeyns ruilde Antwerp voor 
het calcio, daarin gevolgd door 
Stephane De Mol tenwijl Leo Van 
der Eist eerst naar Frankrijk en 
nadien naar Nederland uitweek. 
Johnny Bosman verkoos na een 
maandenlang aanslepende 
transferstrijd KV boven Ander
lecht. Een Mechels sukses dat 
vooral prestigewinst opleverde 
en bijdroeg tot de ondermijning 
van de Brusselse gezagspositie. 

Internationaal vierde Neder
land grote triomfen. Oranje werd 
in Duitsland, in het hol van de 
leeuw (en de aartsvijand), Euro
pees kampioen. Een titel die de 
ploeg van trainer Michels — nog 
een opnieuw ten tonele gevoerde 

relikwie —- vooral dankte aan het 
individuele brio van Marco Van 
Basten en aan een onmiskenbare 
dosis meeval. Want zonder geluk 
zouden de broertjes Koeman en 
hun vrienden nooit voorbij de be
perkte maar taaie leren zijn ge
raak. In Duitsland beleefde de 
aangenaam verrassende Sovjet
unie op het beslissende moment 
de traditionele terugval terwijl 
duidelijk werd dat Italië bij mo
menten al met de allures van een 
toekomstig wereldkampioen 
voetbalde. 

In het klubvoetbal drukte PSV 
Eindhoven zijn stempel op al de 
kompetities waaraan het deel
nam. Het werd Europees kam
pioen, landskampioen en natio
naal bekerwinnaar. Het wierf de 
Braziliaan Romano aan voor ruim 
tweehonderd miljoen en het nam 
de gedaante aan van een Latijn
se miljonairsklub. Waarvoor een 
gloeilampenfabriek allemaal 
goed kan zijn. 

Florence Griffith werd de grote 
vedette. 

Desondanks schreed de nivel
lering (naar beneden toe) gena
deloos verder Bayern Leverku-
sen, dat de Uefacup won, werd in 
dezelfde kompetitie inmiddels al 
uitgeschakeld door het weinig 
voorstellende Belenenses en 
onze eigen Rode Duivels hadden 
aan één uitstekende speelhelft 
tegen Zwitserland en een robuste 
afweertaktiek in Tsjechoslowaij-
ke genoeg om nu al met één been 
gekwalificeerd te zijn voor de 
Mundial van 1990. Voetbal heeft 
ooit wel meer tot de verbeelding 
gesproken. 

Al hoeft men het spektakel niet 
noodzakelijk op de groene recht
hoek te zoeken. In het Brusselse 
Justitiepaleis sleept het Heizel-
proces zich verder en in Neder
land zette de Belastingsinspektie 
een paar klubs overhoop en en
kele klubleiders en spelers achter 
slot en grendel. Er is niets nieuws 
in deze wereld. 

De spurt 
van Ronse 

Onze wielrenners reden een 
behoorlijk voorseizoen. Nadat Fi-
gnon in Milaan-San Remo zijn 
wedergeboorte vierde, won Eddy 
Planckaert zijn bloedeigen Ron
de van Vlaanderen. Niet zonder 
enig brio. Eén week later trad 
Dirk De Mol m Parijs-Roubaix 
voor enkele uren uit de volstrekte 
anonimiteit. Van zijn onmogelijk 
sukses is nog niemand bekomen. 
Rooks, die een schitterend voor
seizoen beleefde, won Luik-Bas-
tenaken-Luik en zijn landgenoot 
Peter Pieters zou een dramati
sche (en in eer herstelde) Parijs-
Tours winnen voor onze ongeluk
kige Jan Goessens die helemaal 
alleen tegen de achtervolgers en 
zijn eigen ploegmaats moest op-
tornen. Met Parijs-Brussel won 
de Duitser Golz — de revelatie 
van het seizoen — zijn tweede 
topkoers en in de Ronde van 
Lombardije zocht en kreeg Char
lie Mottet eerherstel. 

Spilfiguur van het wielersei-
zoen was echter onze eigen Clau
dy Criquielion. In Ronse scheen 
zijn-uur van eeuwige roem gesla
gen. In zijn eigen achtertuin zou 
de Waal vanop de taalgrens een 
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tweede keer wereldkampioen zijn 
geworden indien de elleboog van 
de onsportieve Steve Bauer hem 
niet tegen het asfalt had gesla
gen. De eer en het fortuim gingen 
aan Criquielion voorbij en dat 
was eindeloos onrechtvaardig. In 
die mate zelfs dat nu voor de 
rechtbank naar schadeloosstel
ling wordt gedongen. Waarmee 
andermaal een voorgaande 
wordt geschapen waarvoor de 
wielerbond wel even de adem zal 
inhouden. 

In het ernstige en veeleisende 
rondewerk kwamen onze cou
reurs er vanzelfsprekend niet aan 
te pas. Kelly won de Vuelta. Zijn 
enig betekenisvol sukses dit jaar. 
Hampsten was de beste in de 
Giro en de Spanjaard Delgado 
trotseerde in de Tour de doping-
reglementen. Pedro reed sterk 
met... onnatuurlijke hulpmidde
len. Daarover bestond geen twij
fel na dopingonderzoek. Hij ont
snapte aan de voor de hand lig
gende sanktie omdat de door de 
Tourdirektie aanvaarde lijst van 
verboden produkten verschilde 
van deze van andere instanties. 
Ergerlijk maar waar... Overigens 
gonsde het op de Franse wegen 
van dopinggeruchten: Mottet, 
Bernard, Fignon en Zimmerman 
zouden nagenoeg en bloc de 
koers verlaten hebben omdat zij 
vreesden betrapt te worden... 
Een speciaal wereldje. 

Nog één merkwaardig ronde-
verschijnsel: in Zwitserland won 
de Oostenrijker Helmut Wechsel-
berger. Een man (veteraan) van 
een stuk in de dertig die aan zijn 
eerste profseizoen bezig was! 

In de winter van 88 was Roland 
Liboton ongetwijfeld de beste 
veldrijder. Hij won met groot over
wicht de Superprestige maar 
bleek leeggereden toen de we
reldtitel werd toegekend. Die dag 
trad de Zwitser Pascal Richard 
onweerstaanbaar op de voor
grond. Hij leefde een gans sei
zoen naar die ene koers toe! 

Een groot wielerjaar was '88 
dus zeker niet. Maar er zijn bete
re tijden op komst als we FICP-
baas Hein Verbruggen mogen 
geloven. Hij wil de kalender, de 
mentaliteit en de tradities omvor
men en/of veranderen. Eerst zien 
en dan geloven. 

Het verdriet 
van Kanada 

De Spelen van Seoul zouden 
ongetwijfeld de Spelen van Ben 
Johnson geworden zijn indien hij, 
zoals vermoedelijk zoveel ande
ren, door de mazen van het do-
pingnet ware geglipt. De Kana-
dees raakte in de 100 meter am
per de grond. Hij vloog van start 
naar aankomst. 9.79. Een fabu
leus wereldrekord. Maar de ana-
bolica bleken er teveel aan. In 48 
uur werd de held een misdadiger, 
de trots werd het verdriet van zijn 
land. De wereld was nog ge
schokt toen in Seoul geruchten 
liepen (en vorm kregen door half-
officiële verklaringen van voor
aanstaande officials) dat nog an
dere monumenten van hun voet
stuk zouden vallen. Maar het lOK 
achtte het welletjes, het wilde 
zichzelf niet langer schade toe
brengen en het bedekte vermoe
delijk veel twijfelgevallen met de 
mantel der toegeeflijkheid. 

Nog voor een week ging Flo 
Griffith, die vrouwelijke spiermas
sa, met rechtopstaande haren 
schreeuwen dat Carl Lewis zich 
moest verontschuldigen omdat 
hij gesuggereerd had dat ook zij 
verboden produkten had aange
wend... 

Het werden overigens met de 
Spelen van de opvolger van Jes
se Owens. Carl won goud in het 
verspringen en met een paar da
gen vertraging ook goud op de 
100 meter. Maar op de 200 meter 
werd hij verrast door zijn landge
noot De Loach en de 4 x 100 
meter gingen verloren omdat 
Smith en McNeill elkaar aflosten 
buiten zone. 

Ook Edwin Moses, dat andere 
loopwonder, tastte mis. Hij werd 
slechts derde op zijn 400 horden. 
Steve Lewis won onverwacht de 
400 meter voor Butch Reynolds 

die een kleine maand vroeger in 
Zurich het legendarisch wereld
rekord van Lee Evans had ver
pletterd... 

De Afrikanen beheersten met 
vernietigend overwicht de halve 
en de lange afstand. Paul Ereng, 
Peter Rono, Julius Kariuki, John 
Ngigu — Kenia produceert loop
machines — en de Marokkaan 
Boutayeb waren de kampioenen 
van de derde wereld. De Russen 
Markov, Avdeyenko en Bubka en 
de Fin Tapio Korius zetten de 
traditie van hun land verder in de 
driesprong, het hoog- en pool-
stokspringen en het speerwer-
pen. In de tienkamp maakte de 
Oostduitser Schenk voorgoed 
een einde aan het rijk van de Brit 
Thompson. De Westduitser 
Hingsen lukte in de decatlon een 
ongeziene stunt: hij werd uitge
schakeld na drie valse starts in 
het eerste loopnummer... Ook nu 
werd verteld dat de man niet al te 
gerust zou zijn geweest in de 
afloop van mogelijke doping-
tests... 

Bij de dames was Flo Griffith 
natuurlijk de absolute vedette 
maar onze bewondering ging eer
der uit naar Jacky Joyner-Kersee 
en de Portugese Rosa Mota. Joy-
ner Kersee won het verspringen 
en de zevenkamp. Zij produceer
de in de heptatlon andermaal een 
wereldrekord op bestelling. Rosa 
Mota is eveneens een kampioen 
van zeldzaam niveau. Al jaren
lang beheerst zij de marathon. 

In de meest tot de verbeelding 
sprekende loopwedstrijd haalde 
Europa trouwens ook bij de man
nen onverwacht krachtig uit. De 
Italiaan Bordin liep in de sensa
tierijke slotmeters voorbij de Ke-
niaan Wakihuri en voorbij Salah 
van Djibouti... Op het Apenijns 
schiereiland worden telkens op
nieuw superkampioenen weten
schappelijk geprepareerd... 

In het zwemmen was de Oost-
duitse Kristin Otto een kampioe
ne voor de geschiedenisboeken. 

Ze won zesmaal goud en verbe
terde vier wereldrekords. De 
Amerikaan Matt Biondi hield het 
bij vijf gouden, één zilveren en 
één bronzen plak. Hij mislukte 
evenwel in zijn opzet zijn legen
darische landgenoot Mark Spitz 
te evenaren... 

Frans en 
Robert 

Wij presteerden in Zuid-Korea 
niet onverdienstelijk. In het Olim-
pisch stadion werd William Van 
Dijck mooi vijfde op de 3000 stee
ple. Vincent Rousseau van zijn 
kant ontgoochelde weer volko

men op de 5000. De Waal is een 
voorbestemde tweede klasser die 
zijn roem en zijn geld in het 
veldloopcircuit verdient. In de zo
mer snakt hij naar zijn tweede 
adem. 

Het kon niemand verwonderen 
dat onze roeiers en roeisters an
dermaal de verwachtingen inlos
ten. Ons land begint in deze dis
cipline stilaan over een bewonde
renswaardige traditie te beschik
ken. 

Voor absolute uitschieters 
zorgden kleiduifschieter Frans 
Peeters en judoka Robert Van de 
Walle. Het tjrons van Peeters was 
een beloning voor die stille (en 
slecht of niet-betaalde) sportlui 
die jarenlang vol ijver naar dat 
ene hoogtepunt, naar die absolu
te topkompetitie toeleven. Robert 
Van de Walle plaatste in Seoul 
een orgelpunt achter een schitte
rende en onvergelijkbare loop
baan. Het brons had goud kun
nen zijn. Van de Walle, een kam
pioen van zeldzaam formaat, 
droeg drie Olimpiades lang onze 
hoop. Hij blijft een voorbeeld voor 
de jeugd en een model voor zijn 
kollega's. 

Dat Ingrid Berghmans een gou
den demonstratiemedaille won, 
wekte geen verwondering. De 
Limburgse regeert al jarenlang 
met ijzeren hand de kleine vrou
welijke judowereld. 

Zelf schatten wij de prestaties 
van de zwemsters Ingrid Lempe-
reuren Isabelle Arnould minstens 
even hoog. De medaillewinnares 
van Los Angeles stotte ander
maal door tot de A-finale en Ba-
bette Arnould deed dit zelfs twee
maal. Rekening houdend met de 
kwaliteit van de konkurrentie kun
nen zij allebei aanspraak maken 
op de titel van sportvrouw van het 
jaar. 

Sportman van het jaar kan ei
genlijk alleen maar Erie Geboers 
worden. The Kid werd wereld
kampioen motorcross in de halfli-
terklasse. Hij is de eerste in de 
geschiedenis die de drie verschil
lende wereldtitels pakte: in de 
125, de 250 en de 500 cc. Ge-
boers is bovendien een spektaku-
laire, aanvallende rijder die dicht 
bij de mensen leeft. Dat hij vorige 
week met de Nationale Trofee 
van Sportverdienste werd be
dacht, mocht niemand verwonde
ren. 

België trekt overigens goed zijn 
streng in de gemotoriseerde 
sportwereld. In de formule I is 
Thierry Boutsen een heuse kam
pioen geworden. Hij eindigde 
vierde in het wereldkampioen
schap en wordt algemeen aange
zien als de wereldkampioen van 
de met atmosferische motoren 
uitgeruste bolides. De turbowa-
gens van Senna en Prost be
heersten anders op bijna pijnlijke 
wijze het formule l-circuit. Enkel 
in Italië kon Berger hun meester
schap éénmaal doorbreken... 

De Anderlechtenaar Pascal 
Gaban werd in de RAC-rally inter
nationaal kampioen in de Groep 
N. De reeks of kategorie die de 
zuivere produktiewagens her
bergt. Onze autosport stelt het 
dus onmiskenbaar goed alhoe
wel de dopingmiserie van Colsoul 
veel ogen heeft doen open gaan 
en nog veel meer vragen heeft 
losgeweekt. 

In één televisiesport tellen we 
internationaal nog niet mee: het 
tennis. De Zweden presteerden 
in '88 schitterend ondanks het 
onverwachte Daviscupverlies te
gen West-Duitsland. Wilander 
won drie Grand Slamtornooien 
en Edberg zegevierde in Wimble
don. Becker vond troost in het 
Mastersevenement en LendI 
werd gekonfronteerd met de eer
ste slijtageverschijnselen. 

Bij de dames won Steffi Graf 
nagenoeg alles wat er te winnen 
was. Ze maakte de Grand Slam 
rond en doorbrak daarmee het 
jarenlange meesterschap van de 
tandem Navratilova-Evert. Geen 
tronen blijven staan, zoals wij 
Vlamingen zingen. 

Alhoewel: in de nationale zaal-
sportkompetities was van enige 
vernieuwing geen sprake. Oost
ende werd nog maar eens bas
ketbalkampioen voor Racing Me-
chelen, dat inmiddels zijn heil is 
gaan zoeken in het full-time pro
fessionalisme. In het volley triom
feerde Lennik andermaal en 
Neerpelt werd nog eens handbal-
kampioen. 

Dat Bever kaatskampioen werd 
zouden we niet vermelden, ware 
het niet dat dit vijftal werd ge
stuurd en getrokken door een 
,,Gouden Handschoen" die na
dien zijn handschoen bleek ver
valst te hebben. Ook in deze 
zogeheten vrije tijdsport zijn blijk
baar alle middelen goed maar 
daarom nog niet toegelaten... 

Blijft nog de vraag wat we de 
sportwereld voor 1989 mogen 
toewensen. De tijd van de gezon
de geest in een gezond lichaam 
behoort tot de (literatuur)geschie-
denis. Mogen we desondanks ho
pen dat de klubs en de bonden de 
oprukkende en duidelijk niet 
meer te stoppen kommercialise-
ring in goede banen zullen leiden 
en dat niemand zijn onafhanke
lijkheid voor sponsorgeld zal wil
len inruilen? Mogen we hopen 
dat de dopingkwaal afdoende, 
doeltreffend en met grote eens
gezindheid wordt bestreden? En 
mogen we hopen dat we rond een 
sportveld nog eens wat plezier 
mogen beleven zonder voortdu
rend voor ons lichamelijk welzijn 
te hoeven vrezen? Sport kan nog 
steeds mooi zijn maar beoefe
naars en publiek moeten er dan 
wel gezamelijk willen aan mee
werken. 

WWW' '-m!^m^/'"'Wp -"ip^üy" 

Erik Gerets won met PSV al wat er te winnen viel. 

Liboton was tegen het wereldkampioenschap veldrijden leeggereden. 
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Hendrik Brugmans en Europa 

Eerlijk en strijdvaardig, 
ongeduldig en Icwetsbaar 

,,0p de plaats waar de Zuiderzeedijk gesloten 
werd staat een bescheiden monument met de uit
spraak ,,Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst". 
Vandaar dat men in 1953 kon beginnen aan het 
Deltaplan dat veertig jaar in beslag zou nemen. Zo is 
de gezindheid in Nederland op zijn beste momenten. 
Iets dergelijks vindt men in Vlaanderen zelden." 

AAN het woord is Hendrik 
Brugmans, gewezen eer
ste rektor van het Europa

kollege, vinnig recensent en tri
buneschrijver (De Standaard), 
oud-kamerlid (NI), hoogleraar en 
nog vele andere dingen. 

Op eerbiedwaardige leeftijd 
(°1906) heeft deze Amsterdamse 
Bruggeling niets aan geestelijke 
vitaliteit ingeboet. In zijn mémoi
res, ,,Wij, Europa", in dialoog 
met echtgenote Hanna KIrsten 
(pseud.) opgebouwd, neemt hij 
ons mee in het veelkleurige rijk 
van merkwaardige ontmoetingen 
en engagementen. Vlaamse ont
voogding, sociaal-demokratie, 
verzet, Europa, kristendom: al 
lezend schouwt men het défilé 
van meer dan een halve eeuw 
emancipatiestrijd. In het federa
lisme vond hij zijn maatschappe
lijke theorie (het integraal-federa-
lisme), in het franse personalis
me de grondslag en in Europa, 
het gedecentraliseerde Europa 
der volken, de grote expeditie, 
die onuitvoerbaar genoeg leek 
om hem aan te spreken. 

Vlaamse strijd 
,,lk ben geen geschiedenis 

gaan studeren: ik wou niet ,,bij 
pa in de zaak". Ook geen klassie
ke talen (de aktivist J. De Decker 
was z'n leraar Latijn). Het werd 
franse taal- en letterkunde. Die 
laatste interesseerde mij meer 
dan de eerste." 

De studententijd, die in Parijs 
besloten werd (1929-30), was de 
tijd van Brugmans' eerste beze
tenheid, die hij met sfeerbeelden 
oproept: 'n romantisch élan en 
een oproerigheid die je in Amster
dam niet kon beleven. Hij kwam 
meteen bij de radikalen terecht: 
het milieu van oud-aktivisten, bal
lingen, oud-studenten van Gent 
(1916-18). J. De Decker, R. De-
clercq, A. Jacob, H. Vos, R. de 
Guchtenaere, J. Van Extergem, 
A. Borms (,,de onvergefelijk gefu
silleerde"), ... een hele schare 
die indruk maakte op de Amster
dammer. Hij werd er prompt voor
zitter van het Dietsch Studenten 
Verbond. In het extreme tijd
schrift ,.Vlaanderen" kon hij zijn 
Vlaams ,,vrijheidsnationalis-
tisch" credo kwijt. Zelf voor zijn 
mede-dietsers was hij te bezeten, 
zodat hij aftrad. Achilles Mus-
sche, ,,Aan de voet van het bel
fort", opende zijn blikveld voor 
sociaal-demokratische kwesties, 
de tweede bezetenheid. 

Aan de essentie van zijn eerste 
credo en het heelnederlands stre
ven is de socialist Brugmans 
steeds trouw gebleven. Vandaag 
zegt hij het zo: ,,Vlaanderen 
moet zijn weg in het Europa van 
de Volkeren vinden, zich niet op 
zichzelf terugplooien nu de 
Vlaamse beweging niet enkel ge
lijk gehad maar ook gekregen 
heeft. Arrogantie benoorden en 
irritatie bezuiden mogen niet ver
hinderen te zien dat Noord én 
Zuid ons erfdeel zijn. Gescheiden 
sinds 1600, hebben ze elkaar 
veel te geven en van elkaar veel 
te leren. Ook daarom moet de 
onderlinge beïnvloeding op alle 

manieren en op vele terreinen 
stelselmatig worden bevorderd." 

Sociaal-demokraat 
In Parijs las hij Marx en Engels 

in vertaling. Hij was meteen be
hekst door de nieuwe waarheid, 
hoezeer die ekonomisch toen al 
,,rammelde". Stel dat de Vlaam
se beweging wón, het bedrijfsle
ven vernederlandst maar niet ge
socialiseerd werd, ,,wat waren we 
dan opgeschoten?". Hij trok op 
zoek naar de synthese van volk 
en klasse, van revolutie en refor
misme en werkte dit uit in het 
tijdschrift Schakels. Magits, 
Naessens, De Man... een nieuwe 
reeks ontmoetingen. Laatstge
noemde had door dat het marxis
me met de beweging van één 
klasse kon blijven, dat het idealis
me van de socialisten om een 
dieperliggend ethisch fundament 
vroeg, 'n drijfkracht die de muren 
van de konfessies doorbrak. 

Zoals zovelen worstelt H. Brug
mans ook vandaag nog met de 
vraag waarom H. De Man, die het 
fascisme zo duidelijk en vroeg 
doorzien had, zich tot zijn oor
logshouding heeft laten verlei
den? Doorslaggevend element 
heet hij het pacifisme van de 
voorman. In 1938 behoorde De 
Man tot degenen die opgelucht 
waren met de top van München, 
terwijl Brugmans over het ,,ver
raad van München" spreekt. 

Via het socialistisch vormings
werk kwam hij in het Nederlands 
parlement terecht. Onderweg 
had hij zijn denkmeesters gevon
den: Troelstra, Proudhon, Marx 
en Jaurès. 

Personalisme 
De tweede wereldoorlog stapt 

hij op 'n legale wijze in. Vanuit 
zijn anti-fascisme droeg het ver
zet, waar hij later in terechtkwam, 
z'n hart ook weg. Voor het eerste 
Vlaams aktivisme (14-18) brengt 
hij waardering op. Het tweede 
aktivisme (na 40) 'n afschuwelijke 
vergissing, begrijpt hij vanwege 
de Belgische toestanden. Die mil
de houding brengt hij niet op voor 
de kollaboratie in Nederland: de 
NSB-leider IVIussert is ongetwij
feld subjektief 'n edel mens ge
weest. Objektief verdiende hij de 
kogel. 

Wellicht omdat hij tot de intel-
lektuele en kritische elite behoor
de, werd Brugmans opgepakt en 
met soortgenoten naar het niet-
strenge oud-seminarie van Sint-
Michiels-Gestel doorgezonden, 
'n gijzeling dus. Werd je niet 
uitgepikt, dan kwam je erdoor. 

Met 'n pluralistisch groepje, 
dat na de oorlog aan het bewind 
kwam, werd aan de nieuwe poli
tiek gedacht. De hete hangijzers 
uit het verleden, proletarische en 
konfessionele emancipatie-be
wegingen, waren flink afgekoeld 
en niet langer dienstig. 

De tijd van een echte mens
waardige nieuwe orde brak aan. 

,,Op dat ogenblik leerden we 
het frans personalisme kennen 
doorheen het blad ,,Esprit". Zo 
kwamen we in kontakt met Denis 

Hendrik Brugmans:,,Vlaande
ren moet z'n weg In het Europa 
der Volkeren vinden, zich niet op 
zichzelf terugplooien..." 

de Rougemont ('n protestantse 
Zwitser), Maritain (de naar links 
geëvolueerde katoüeke bekeer
ling), Robert Aron ('n Jood), Ber-
djajew (othodoks), Dandieu, A. 
Mare (de man van het integraal-
federalisme)..." 

Vooral de Rougemonts ,,Politi
que de la Personne" maakte in
druk op hem. ,,Dat gaf mij een 
schok, personalistisch socialisme 
als tegenvoeter van het kollekti-
visme en het individualisme. Die 
Idee is nooit goed begrepen en 
gauw de mist ingegaan. Toch 
was dit precies het goede ant
woord. " De groep met Brugmans 
heeft geen ekonomische teorie 

kunnen opstellen die inhaakte op 
de toestand na de oorlog. Wel is 
Brugmans de vriend en ,,apos
tel" van D. de Rougemont ( + 
1985) gebleven. Het blijkt ook uit 
deze mémoires, waarin wij de 
Rougemont en A. Mare op enkele 
cruciale bladzijden ontmoeten. 

Federalisme 
Het personalisme van deze 

groep mondt in een federalisti
sche geloofsbelijdenis uit. Opge
nomen in de strijd om federalis
me op Europese schaal, waarvan 
Churchill het vaandel kaapte en 
de beelden hertekende (verte
kende), belandde H. Brugmans 
tenslotte in Brugge. Het Europa
kollege, met pater Verleye als 
stuwende kracht, kreeg de ge
paste eerste rektor: 'n man die 
graag in de eerste linie strijdt, en 
hoopt dat de groep volgt. Van
daag blikt Brugmans terug op die 
periode. Europa is ook morgen 
ons grootschalig raakpunt tussen 
federalistische utopie en realiteit. 
Maar niet eender welk Europa: 

,,Ook ik heb 'n droom. Niet 
zomaar van een Europese Ge
meenschap die beter kan concur
reren met Japan en de VS. Maar 
van een verenigde mensheid, 
zelfbesturend op alle niveaus en 
binnen alle levenskringen, tel
kens samenwerkend met ande
ren zodra men het niet meer 
alleen kan. 

Pacifisme blijft zinloos als men 
niet weet dat dit een federale 
wereldorde vereist. Een universe
le band van samenhorigheid, met 
,,ieder het zijne" aan de basis en 

gemeenschappelijke zorg voor 
wat allen aangaat... Een maat
schappij, als een bijenkorf gon
zend, zoemend van initiatief, en 
waarbinnen ieder steeds kan 
worden teruggeroepen tot de 
orde der solidariteit. 

Een wereld waarbinnen alle 
landen, volken, taalgroepen, cul
tuurkringen en gewesten zich 
kunnen ontplooien door zelfbe
stuur, terwijl hun identiteit wordt 
verrijkt door georganiseerd con
tact met naaste en verre buren. 
Alle mensen worden buren van
daag... nooit voltooid samenspel 
van originaliteit en universalisme, 
van autonomie en brede broeder
schap, onvolmaakt als elk men
senwerk en dus nooit cultusob
ject, maar telkens antwoordend 
op gebleken noodzaak... 

Een utopie? l\/lisschien, maar 
een realiseerbare en één zonder 
alternatief..." 

Wie politiek of historisch geïn
teresseerd is, heeft hier 'n ideaal 
kerstkadeau: 'n persoonlijk ver
wijlen bij vele figuren, die op de 
brug staan tussen gisteren en 
morgen. Je snuift de sfeer op van 
die dagen en steden: Montreux, 
Amsterdam, Parijs, Brugge, Ge
neve, Londen..., het klimaat van 
premonstrantse ,,regenten", de 
bezetenheid door de waarheid 
die in 'n bekering tot het katolicis-
me gestalte krijgt, lijden aan de 
kerk ook. Vooral tref je onder
vraagde en ondervraagster als 
mensen aan die mekaar diep ra
ken. Eerstgenoemde brengt zijn 
partner daarbij een eresaluut, dat 
voor beiden én voor de mémoires 
betekenisvol is: ,,Jij hebt mijn 
tweeslachtigheid leefbaar ge
maakt"... Ongeduldig én kwets
baar, eerlijk én strijdvaardig, aan
gevuurd door de geest van het 
Wilhelmus, ons gemeenschappe
lijk erfgoed. 

Mare Cels 

— Wij, Europa. Een halve eeuw 
emancipatiestrijd. Uitg. Kritak, 
Leuven. 795 fr. 
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Vijf Vlamingen en liun wensen 
voor Vlaanderen en de wereld 

De laatste dagen van het jaar zijn goed om terug te 
blikken op wat voorbij is, het begin van het nieuwe 
jaar om vooruit te kijken en mekaar alle goeds toe te 
wensen. 

Wij ondervroegen een handvol gekende Vlamin
gen over het jaar dat ten einde loopt en meteen 
enkele wensen te formuleren voor 1989. 

— Wij vroegen ze wat hen in 1988 het meest 
genoegen had gedaan... 
en 

— Aan wat zij zich in het voorbije jaar het meest 
hebben geërgerd... 

Tenslotte vroegen wij hen ook voor onze lezers 
een wens voor 1989: een wens op het persoonlijke 
vlak, een wens voor Vlaanderen en een wens voorde 
wereld... 

D E jeugdschrijver Jonan 
Ballegeer beleefde in 
1988 het meeste genoe

gen aan het feit dat zijn jeugd
boek Celines Grote Oorlog, waar
in het ontstaan van de frontbewe
ging en de vredesgedachte cen
traal staat, in amper zes maan
den was uitverkocht. De auteur 
ziet dat als een bewijs voor het 
feit dat de jeugd nog wél belang
stelling heeft voor de Vlaamse 
beweging: ,, .als deze maar in 
een goede verpakking wordt aan
geboden." 

Verheugdend voor Ballegeer is 
bovendien dat een Oudenaardse 
school een heel projekt rond het 
boek heeft opgezet met o.a. een 
bezoek aan de IJzertoren en de 
graven van de gesneuvelden. 

Johan Ballegeer ergerde zich 
het meest aan het feit dat hetzelf
de boek door een Ollands recen
sent gedoodverfd werd als fascis
tisch. 

Op zijn vraag wat fascisme is 
schreef de Bovenmoerdijkse ek-
spert:,,...het gaat over fijne, ede
le jongens die droomden van 
schoonheid, van kunst, van hu
welijkstrouw, van godsdienst en 
van alle mogelijke idealen (sic!) " 

Het antwoord van Ballegeer 
daarop: „Leve de Taalunie!" 

Voor 1989 wenst Johan Balle

geer te leven m een land: 
,,...waar arbeid niet langer be-

Wind van Waanzin was blij ver
rast dat: een Vlaams-natio
naal weekblad het aangedurfd 
heeft met hem een vraaggesprek 
te brengen over een boek dat 
zonder genade is voorde Vlamin
gen." 

Zegt Harry Verbeeck: ,,Alle 
hoop is dus toch niet verloren!" 

Harry Verbeeck beweert dat hij 
zich niet gemakkelijk ergert. Het 
geeft hem echter: „...een bitter
zoet gevoel — dat misschien 
dicht bij ergernis staat — de on
benulligheid te zien zegevieren 
meer dan in mijn satire wordt 
aangetoond." 

De Vlamingen wenst hij de 
moed om in 1989 een vreemde 
taal aan te leren en: ,,...dat 
Vlaanderen Europa waardig 
moge worden..." 

Op wereldvlak hoopt Harry Ver
beeck: ,,...dat de verdraagzaam
heid veld blijve winnen..." 

OONZE groene medewer
ker Rik Dedapper heeft 
het in het voorbije jaar 

biezonder veel genoegen gedaan 
dat er vanuit de nchting van de 

Paul Van Den Abeele 

straft wordt en waarin de Vlamin
gen nu eindelijk hun eigen centen 
zelf mogen potverteren." 

De wereld wenst hij: „...vrede 
en amnestie... national!" 

ARRY VERBEECK die in 
het voorbije jaar ophef 
maakte met zijn boek De 

Annemie Van Winckel 

gangbare land- en tuinbouw ope
ningen kwamen naar het alterna
tieve. Dat de Bond Beter Leefmi
lieu eindelijk de landbouw heeft 
ontdekt en ernstig probeert die 
„achterstand" in te halen. 

Rik Dedapper is tevreden dat: 
„...landbouw, ekonomie en mi
lieu samen op een volwassen 
wijze gaan praten, dat er jonge 
mensen bijeenkomen — zoals op 
het aanstaande kongres van Na
tuur 2000 — om uit te zoeken hoe 
wij rekening houdende met de 
diverse behoeften ook proberen 
de Derde Wereld doelmatig en 
zuiver te helpen." 

R. Dedapper: ,,lk heb mij iede
re dag geërgerd aan de laksheid, 
de onduidelijkheid en het gebrek 
aan waarachtige voorlichting of, 
wat nog erger is, de onverschillig
heid van het beleid t.o.v. de pran
gende problemen i.v.m. de kwali
teit van ons al dan met groen 
voedselpakket, de bodem, het 
water en de lucht. 

Er IS ook nog het gebrek aan 
samenwerking met de diverse 
groepen die soms meer bezorgd 
zijn voor hun ledenaantal dan om 
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bepaalde problemen samen op te 
lossen." 

Voor 1989 heeft Rik Dedapper 
volgende wensen. ,,Op het per
soonlijke vlak zou ik graag over 
mensen willen beschikken om 
bepaalde proeven i.v.m. alterna
tieve gewasbescherming te kun
nen uitvoeren. Schouderklopjes 
krijgen wij genoeg, centen nooit 
en zelfs geen Geko, noch andere 
medewerkers. 

WIJ zouden toch zo graag wen
sen dat alle Vlamingen samen 
zouden bouwen aan een beter 
Vlaanderen. Dat onze onderwijs
mensen de jeugd in kennis zou
den stellen over wat het betekent 
Vlaming te zijn in een land waarin 
„ werk en zwijg!" enkel gold en 
nog geldt voor de toegeeflijke 
Vlamingen." 

Naar de wereld toe verlangt 
Dedapper een gezonde belang
stelling voor de noden van de 
Derde Wereld, zonder echter te 
overdrijven... 

En ten slotte wenst hij:,,...vre
de in de harten van alle mensen 
maar vooral van de leiders die in 
deze baldadige tijd toch zo'n 
enorme verantwoordelijkheid 
dragen." 

ANNEMIE VAN WINCKEL is 
BRT-producer en eindre-
dakteur van het radiopro

gramma 't Kraaienest, haar heeft 
de ontmanteling van de raketten-
basis in Florennes in 1988 het 
meest genoegen gedaan. 

,,Net zoals de groeiende evi
dentie waarmee vrouwen mee
werken, meepraten en meedoen 
m het maatschappelijk gebeu
ren." 

Maar Van Winckel heeft zich in 
1988 geërgerd aan het feit-
„...dat Vlaanderen geen enkele 
stap schijnt te zetten in de rich
ting van een ontzuiling, integen
deel zelfs! 

Ik hou mijn hart vast voor de 
toekomst van het autonome 
Vlaanderen. Ik stel mij daarbij de 
vraag of mijn eigen kinderen een 
kans zullen krijgen om in een 
onafhakelijk en pluralistisch 
Vlaanderen groot te worden..." 

Voor zichzelf wenst Annemie 
Van Winckel: ,,...een konstruktie-
ve rol in de gemeenteraad van 
Herent— waarin ze zopas verko
zen werd— maar ook voor haar 
kollega 's en vooral voor de vrou
wen- gemeenteraadsleden." 

Annemie Van Winckel wenst 
Vlaanderen: ,,Geen TGV!" en: 
,,...eindelijk vrede in het Midden-
Oosten, in Zuid-Amerika, in Afri
ka, in Afganistan, in Azië, enz..." 

De lezers mogen het lijstje naar 
goeddunken verder aanvullen. Zij 
hoopt dat de opsomming: 
,,...eind volgend jaar een stuk 
korter zal zijn!" 

E in 1988 gelauwerde 
persfotograaf Paul Van 
Den Abeele heeft het in 

voorbije jaar in hoge mate geple
zierd dat de medici: „...mijn hart 
hebben opgelapt. Nu kan ik mis
schien nog enige tijd verder." 

En omdat de chirurgen hem 
verboden hebben zich nog te er
geren doet hij dat dus niet meer! 
Een wens die hij ook de lezers 
van WIJ toestuurt 

Paul Van Den Abeele wenst 
Vlaanderen: „...vee/ vasthouden-
heid zonder zich echter van de 
wereld af te schermen." 
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