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PRL-voorzitter Michel in Le Soir van 30 december '88! 

„Ik had nooit geloofd dat Happart 
zich tot op dit punt zou vernederen" 

De CVP als weermaker 
De jaarwisseling was voor de meeste politieke kommentatoren 

de gelegenheid om terug te blikken op het voorbije jaar en om uit 
te kijken naar de toekomst. Sommige kollega's tekenden er zelfs 
spitsvondige schema's bij of ontplooiden ingewikkelde tabellen. 
Anderen hebben, al naar gelang de gezindheid, huisvriendelijke 
politici aan het woord gelaten. 

In achteraffe kommentaren werden de genoteerde uitspraken 
nog eens bijgekleurd als „ niet lichtzinnig " en de publikaties bij 
de konkurrentie afgemaakt als „ uitspraken die snel verwaai
en". U ziet dus dat zelfs informatie op uw niveau niet altijd vrij is 
van enige overdrijving. 

Perfekt getimed was het vraaggesprek met CVP- voorzitter 
Herman Van Rompuy in De Standaard van oudejaarsdag an
ders wel. Dat het daarbij niet om de zoveelste babbel in de rij van 
een eindejaarsnummer ging dan wel om een goed doordacht 
maneuver tussen krant en geïnterviewde laten wij aan de 
apreciatie van de lezer over. 

Het vraaggesprek met de CVP- voorzitter was een handig 
verpakt binnenhuis- portret van een ernstig man die er echter 
niet voor terugdeinst van de os op de ezel te springen. Zijnde van 
abortus naar de staatshervorming en vice versa. Men zal in 
beide gevallen met de CVP rekening moeten houden, want de 
partij ziet het niet meer zo duid<»!)jk zitten. 

De CVP- voorzitter formuleert daarbij geen ultimata maar het 
lijkt er wel op. Wat de staatshervorming aangaat wordt ermee 
gedreigd deze na de tweede faze te stoppen... 

Het lijkt er op dat Herman Van Rompuy daarmee een goede 
CVP- traditie verderzet... Het met veel moeite begonnen werk is 
plots niet meer zo dringend en moet dan maar uitgesteld worden. 

Zonder het met zoveel woorden te zeggen verwijst Van Rom
puy naar de Volksunie die wel het separatisme heeft afgezworen 
maar tegelijkertijd de centrale macht de noodzakelijke midde
len ontzegt zodat deze slechts een schimmenbestaan kan leiden. 

Waarom de CVP- voorzitter zich zo plots om het voortbestaan 
van België bekommert is een raadsel, dat hij daarbij Leo 
Tindemans parafrazeert geeft de zorg een verdachte bijklank. 

De derde faze van de staatshervorming is volgens H. Van 
Rompuy geen goede stap en dus wil de CVP- voorzitter deze niet. 
D.w.z. dat de kristen- demokraten de kroon op het werk niet 
willen zetten maar halfslachtig verder sukkelen. Dat de kristen-
demokratische krant Het Volk meent dat deze faze er wel moet 
komen doet de vraag rijzen welke CVP nu eigenlijk aan het 
woord is geweest... 

Ooit verklaarde een CVP- kongres geen heil meer te zien in de 
tussenschakel België en de verhouding Vlaanderen - Europa als 
een natuurlijke en logische stap. Een kordate uitspraak die zoals 
nu blijkt slechts praat is geweest. Dat de CVP- voorzitter het 
kunnen spreken en begrijpen van de taal van de andere gemeen
schap nodig acht is verdienstelijk maar dat deze kennis nodig 
zou zijn om de nationale staat recht te houden klinkt raar. Dat de 
traditionele partijen over de taalgrens heen weer meer voeling 
met mekaar moeten hebben lijkt verdacht veel op de grote 
restauratie... 

"Een land waarvan alleen de weerkaarten op de televisiezen
ders van de deelstaten nog op mekaar gelijken, heeft niet veel 
toekomst." Of de CVP in haar vertrouwde rol van Belgisch 
weermaker... 

Dat deze nieuwe CVP- bocht eens te meer in een kommunau-
tair- etisch kluwen is verpakt stemt tot nadenken. 

Deze regering kan rezultaten voorleggen, zij gaat met grote 
ijver op het gestelde doel af. De eerste faze van de staatshervor
ming werd reeds goedgekeurd, de tweede krijgt haar beslag. De 
derde ligt in het verschiet. Met de lente staat op de kaart een 
nieuw land getekend, een land met twee gemeenschappen. 
Vernieuwd, niet alleen binnen de grenzen maar ook naar het 
buitenland toe. Want als de voorstellen van de VU- senatoren 
Blanpain- De Belder aanvaard worden zullen nu ook de ekseku-
tieven naar eigen goeddunken internationale verdragen kun
nen afsluiten. 

De dubbelhartige uitspraken van de CVP- voorzitter remmen 
deze evolutie af. Tijdelijk wellicht, want het federalisme heeft in 
de geesten reeds zo'n gestalte gekregen dat er nog nauwelijks 
een weg terug is. 

Het was dan ook nuttig dat VU- voorzitter Gabriels de partij
voorzitters van de meerderheid opgeroepen heeft om zo vlug 
mogelijk na de tweede faze met de voorbereiding van de derde 
faze te starten. Alles moet inderdaad vermeden worden opdat 
deze slecht zou zijn zodat uitstellen niet hoeft. In dit land werd 
reeds te lang en te veel afgewacht en uitgesteld. 

Wat in de voorbije maanden verworven werd moet nu ook 
renderen. De burger zal niet eindeloos zwijgzaam blijven toekij
ken. 

(m.v.l.) 
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Voerkarroessel stopgezet 

Vlaamse 
eensgezindheid meer 
dan ooit geboden 

De Volksunie verheugt zich over de stopzetting 
van de Voerkarroessel. Happart wordt geen burge
meester. De jongste gemeenteraad in Voeren toont 
echter aan dat permanente waakzaamheid geboden 
blijft. De Vlaamse Voerenaars hoeven provokaties 
zoals die maandagavond ten tonele gevoerd werden 
niet te nemen. Er kan, zoals door de Luiksgezinden 
beweerd wordt, helemaal geen sprake zijn van een 
schending van het Voerakkoord langs Vlaamse zij
de. 

ET zijn integendeel burge
meester Droeven en 
schepen Happart die met 

vuur aan het spelen zijn Volgens 
het Voerakkoord zouden alle 
schepenen er zich toe verbinden 
in een geest van samenwerking 
en kollegialiteit te werken en 
maksimaal te streven naar een 
konsensus 

Met provokaties zoals Happart 
ten beste gaf door de gemeente
raad voor te zitten in afwezigheid 

van de burgemeester, met num
mertjes zoals Droeven opvoerde 
door de burgemeesterssjerp sa

men met Happart te omgorden, 
en met blijken van manifeste 
slechte wil zoals de 9 franstalige 
raadsleden toonden door de ver
goeding van de telefoonrekening 
van de Vlaamse schepen af te 
keuren terwijl de Vlaamse raads
leden eerst die van de franstalige 
schepenen wel goedgekeurd 
hadden, wordt de pacifikatie m de 
Voer op de helling gezet 

Het Voerakkoord moet zowel 
naar de letter als naar de geest 
gerespekteerd worden De Voe-
rense Vlamingen doen er daarom 
goed aan om aan één zeel te 
trekken 

Het betere 
Zaterdag 

Berchem-
Lees biz. 16 

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

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

De redaktie 

DOPPERSPRAAT 

Zo moest de praat genoemd wor
den, die we in , ,Panorama" konden 
horen uitkramen tegen de migranten 
Dat leidde o a dan toch tot het ont
slag van de zoon van wijlen Leo 
Wouters Maar er zijn nog argumen
ten om het V B te verlaten Deze keer 
met betrekking tot Brussel, dat verle
den week door Karel Dillen m de 
Gazet van Antwerpen werd vermeld 

Dr Paul De Ridder schreef over 
deze echt-oernederlandse stad een 
goed boek Een nuttig boekje, want 
men vergeet soms dat deze hoofd
stad van het hertogdom Brabant werd 
d w z tot hoog in het huidige Neder
land 

De gebouwen en hun opschriften 
bevestigen dit, maar de bewoners 
van die stad hadden het lastig om 
door hun taal hun oude, fier oor
sprong te blijven bevestigen 

Het IS wraakroepend als men de 
Vlamingen voor Brussel mogelijkhe
den voorspiegelt, die alleen op gek
heid wijzen of er toe leiden 

HIJ die enig inzicht wil krijgt hoeft 

slechts een paar jaar in Brussel te 
gaan wonen en er onder het volk te 
leven Zijn besluit kan met anders 
zijn, als hij wijs is, dat we gelukkig het 
federalisme konden doen aanvaar
den Zo zal Brussel nooit voor ons 
verloren gaan als bv Duinkerken 

Fl. Smit , Putte 

WELKE TWEEDE 
TAAL? 

In mijn krant (dd 24 dec 88) lees ik 
onder titel ,,Steun voor verbetering 
taalonderricht" ,,De Europese kom
missie keurde een programma van 
300 miljoen ecu goed om het taalon
derricht in de twaalf lidstaten te ver
beteren" En verder ,,Alle schoolkin
deren zouden tenminste een van de 
negen talen van de Gemeenschap als 
tweede taal moeten leren" 

Terloops 300 miljoen ecu, dat 
maakt (bij 1 ecu 43,5 f r ) meer dan 
13 miljard in onze frankskes 

In het gunstigste geval zal het re
sultaat zijn dat ieder Europeaan daar
na, behalve zijn eigen taal, ook nog 

een van de 8 andere talen zal kennen 
Maar dan ook weer met de zeven 
overige, zodat hij geen gesprek kan 
hebben met de mensen van die taal
groepen 

Als daarentegen alle Europese 
schoolkinderen Esperanto zouden le
ren, als tweede t a a l ' Het resultaat 
zou dan zijn dat ze allemaal hun 
eigen taal (even goed of slecht als nu) 
zouden kennen, maar dat ze daaren
boven zouden kunnen spreken met 
alle andere Europeanen, en ook met 
al die anderen mensen die nu ook al 
Esperanto kennen Hoeveel Russen, 
Chinezen, Japanners, enz zijn dat er 
nu a l ' 

Ik wil hierbij nog maar eens wijzen 
op het feit dat Esperanto veel eenvou
diger IS, en gemakkelijker aan te leren 
dan gelijk welke andere vreemde taal 

Vanuit ons volks-nationalistisch 
streven naar een Europa der volke
ren, met gelijkwaardigheid voor die 
volkeren, krijgen we dan dat 

— ieder Europeaan blijft, door zijn 
moedertaal, verbonden met eigen 
volk en kuituur, 

— ieder Europeaan treedt de an-
dertalige tegemoet in een, gemeen
schappelijke taal, Esperanto, hier

door kan er ook geen sprake meer 
zijn van talen die zgz ,,meer waard" 
zijn omdat ze meer verspreid zijn (wat 
maar al te vaak de mening is van vele 
franssprekenden, engelstaligen, en 
zo meer) 

Jan Vancoppenol le , St . -Truiden 

VOERENKOMPROMIS 

De Raad van State doet uitspraak 
dat een eentalig Franstalige geen 
burgemeester kan zijn van een 
Vlaamse gemeente 

Deze uitspraak wordt in de praktijk 
niet volledig toegepast want Happart 
blijft waarnemend burgemeester 

Nu wordt er een adjunkt-arrondis-
sementskommissans aangesteld, al
leen voor Voeren (een dure aangele
genheid) en deze is van de Retour a 
Liege-lijst 

Een echte vernedering voor de Vla
mingen 

Ten tweede blijft J Happart eerste 
schepen 

Een tweede vernedering 

Ten derde krijgt Voeren toelagen 
van het Vlaams Gewest (als kompen-
satie voor de miljarden aan Luik) voor 
de uitbreiding van de Franstalige 
school 

Een derde kaakslag 
Een volk die zulke vernederingen 

duldt, IS voor mij geen volk maar een 
samenraapsel van onmachtige groot
sprekers 

Et ienne Keymolen, Asse 

STEMPLICHT 

Tijdens het jongste VU-kongres 
verwierp de meerderheid van de aan
wezigen de stemplicht 

Slechts een paar maand later lazen 
we nu in een Brusselse krant dat 
ongeveer de helft van de kiezer zou 
thuisblijven, als deze met verplicht 
werd naar het stemhokje te gaan 

Moet er nu nog zand z i j n ' De 
onwillige stembusgangers wegen 
nochtans zwaar door op de uitslag 
van de verkiezingen Die mensen we
ten meestal met waar Abraham zijn 
mosterd haalt en stemmen voor vb 
een VDB of een andere van die soort, 

waarmee men m het buitenland zeker 
geen eer kan halen 

Waarop wachten onze mandataris
sen om twee vliegen in een slag te 
slaan De eerste bij hen die dankbaar 
voor ons zullen stemmen om nooit 
meer vroeg te moeten opstaan om te 
gaan stemmen 

De tweede ,vl ieg" zal geslagen 
worden bij eerste verkiezingen zon
der stemplicht Dan zal de uitslag 
bepaald worden door mensen die 
kunnen en willen nadenken Van dan 
af zal elke verkozene weten dat de 
kiezers hem in het oog houden 

J.E. Tor fs , Oostende 

PATRICK RYAN 

We hebben met fierheid op de BBC 
het erg terzake doende vraaggesprek 
met Eurparlementslid Willy Kuijpers 
bekeken over de dreigende uitleve
ring van de Ierse Patrick Ryan aan 
Engeland 

Daar wachtte deze nationalist een 
alles behalve eerlijk proces i Proficiat 
V U ' Om even de geschiedenis in te 
duiken in 1649 werd de verdachte 
Oliver Plunkett, een Ierse Jezuïet, 
aan het Engelse gerecht uitgeleverd, 
dat hem het vierendelen voor samen
getroepte Engelsen m Tyburn (nu 
Marble Arch) — Londen Zijn hoofd 
werd aan de familie terugbezorgd en 
wordt nu m 't Ierse Drogheda vereerd 
HIJ was met het eerste Ierse slachtof
fer van Engels onrecht en ook met de 
laatste 

J . Verbiest , Kessel-Lo 

ZO€KeR(;]€ 
I 22-jarige man, opleiding metaal 
bewerking, vnj van legerdienst, zoekt 
werk als onderhoudsman of arbeider 
te Brussel of ten W van Brussel Voor 
ml tel Staatssekretariaat J Valke
niers, 513 83 00, post 311 

[ 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 
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Affligem 

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 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Konlich Kon Asiridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hot, Tervuursevest 60 - 016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde • 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat, Levende Water Tonissleiner Sprudel goed en goedkoop eten 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

>4-V\ 
e»**'" R. DE BEULE 

Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel : 03/252 70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Banke tbakke r i i 

ANTWERPIA 
^ ^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05 - 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lidkaart: 
een aperitief gratis. 

>f 
Hoerenhof 
CAFE-RESlWJRANfT-FFlfTUUR 

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

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 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

m 
Idriv- in) 

S. M. B. 

P V B A B ie rhande l He l l i nckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
H 

«IE»HANDEl% 

EILINCKJ 

Doorlopende promolies 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van café s 

WIJ bestellen ten huize 
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Anciaux: 
streektaal 
is spreektaal 

Kraainem en 
Linkebeek 

In de gemeenteraden van 
Kraainem en Linkebeek wordt tij
dens de zittingen geregeld Frans 
gesproken, onder meer door de 
burgemeesters en sommige 
schepenen van deze gemeenten. 
Dat is duidelijk in strijd met de 
wetgeving op het gebruik van de 
taal in bestuurszaken en de ar
resten die door de Raad van 
State terzake werden geveld. De 
wetsovertredingen werden tot
nogtoe alleen vastgesteld door 
idealisten van een taal-aktiekomi-
tee, die dan stante pede door de 
rijkswacht opgepakt werden. VU-
kamerlid Vic Anciaux vroeg mi
nister van Binnenlandse Zaken 
Tobback of hij van deze feiten op 
de hoogte is en wat hij daartegen 
wil ondernemen. Tobback erken
de dat deze kwestie de betrekkin
gen tussen de gemeenschappen 
verder kan verzuren maar ver
klaarde dat hij, ook al zou hij dat 
willen, hiertegen niet kan optre
den. ,,//f kan mijn persoonlijke 
appreciatie niet stellen boven een 
arrest van de Raad van State", 
zo zei de minister. 

Anciaux merkte hierbij op te 
zullen onderzoeken in welke 
mate een andere wetgeving moet 
worden opgesteld. ,,De taalwet
geving die nu van kracht is en 
door geen enkele andere wet is 
gewijzigd, bepaalt duidelijk dat 
de spreektaal in de gemeentera
den van Vlaamse gemeenten, 
ook wanneer er een speciaal taai
regime is, het Nederlands dient 
te zijn, de streektaal", zei An
ciaux. Volgens het kamerlid is 
wie de taalwetgeving overtreedt, 
een onwillige in verband met de 
toepassing van de wetten. Zo'n 
individuen hebben dan ook niet 
de morele kwaliteit om tot burge
meester te worden benoemd, al
dus Anciaux. 

Jan Loones 
Gisteren legde Jan Loones de 

eed af in de Kamer van volksver
tegenwoordigers. Hij volgt daar 
Julien Desseyn op, die er de 
voorkeur aan gaf zijn beste 
krachten te wijden aan het burge
meesterschap van Middelkerke. 

De 38-jarige Loones volgde de 
Grieks-Latijnse humaniora aan 
het O.L.V.-kollege te Veurne en 
studeerde rechten (RUG) en no
tariaat (VUB). Hij volgde boven-

iMt 
dien de bijzondere licenties ver
zekeringsrecht aan de Fiskale 
Hogeschool Sint-Aloysius te 
Brussel. Een toonbeeld van "plu
ralistische studies"! Dat Jan 
Loones reeds zijn interesse liet 
blijken voor de kommissie finan
ciën in de Kamer zal niemands 
verwondering wekken. 

Jan Loones is advokaat sinds 
1975 en gemeenteraadslid te 
Koksijde sinds '82, als lijsttrekker 
van Vernieuwing. Bij de parle
mentsverkiezingen van '87 werd 
hij met 2.908 voorkeurstemmen 
in het arrondissement Oostende-
Veurne-Diksmuide als verrui
mingskandidaat verkozen tot eer
ste opvolger voor de Kamer. Bij 
de jongste gemeenteraadsverkie
zingen won D88 7 zetels van de 
23. Jan Loones werd voorgedra
gen als burgemeester van een 
koalitie met PVV en SP. 

Loones is getrouwd met Karo-
lien Chauvin en heeft 3 kinderen 
(Lotte, Sander en Miei). 

De propere 
handen van 

de CVP 
Het is geen geheim dat heel 

wat burgers een beroep doen op 
politici voor een benoeming of 
bevordering. Bepaalde politici 
maken er bovendien geen ge
heim van dat soortgelijk dienstbe
toon zowat het belangrijkste aan
deel vormt van hun inzet voor de 
gemeenschap die ze via demo-

Algemeen VU- voorzitter Jaak Gabriels: 

Wensen voor 1989 
1988 was op tal van vlakken 

beslist geen slecfit jaar. 
Wij hebben de toenadering 

tot stand zien komen tussen de 
VSA en de Sovjetunie, een toe
nadering die er uiteindelijk toe 
geleid heeft dat ook in ons land 
de raketten van middellange af
stand konden worden verwij
derd. 

Anderzijds stelden wij, overal 
in de wereld, een verhoogd di-
namisme vast van volkeren 
zonder staat. In de Oostbloklan
den b.v. hebben volkeren, na 
jarenlange onderdrukking, op
nieuw hun stem laten horen en 
zich dinamisch en manifest ge
toond. 

In eigen land zijn wij er na 
moeizame onderhandelingen 
toe gekomen om de staat te 
hervormen. Nu weet ik wel dat 
de meesten niet wakker liggen 
van struktuur- en staatshervor
mingen. Toch zal deze hervor
ming na de eerste faze, die 
reeds voldtooid is, en de twee
de faze, die weldra voltooid zal 
zijn, dit land grondig van aan
gezicht doen veranderen. 

Vlaanderen zal aldus de stap 
zetten naar de eigen staat die 
velen met ons toch zovele jaren 
hebben nagestreefd. Want zeg 
nu zelf, 41% van de middelen 
wordt overgeheveld naar de ge
meenschappen en de gewes
ten. Wie had dat een jaar gele
den durven dromen? 

Net voor de jaarwisseling 
kregen wij het bezoek van een 
delegatie uit Kanada, zelf een 
federaal land, die met verstom
ming geslagen was over de 
graad van federalizering van 
België. In één ruk en met vreed
zame middelen doorgevoerd... 

In 1989 wacht ons de dwin
gende opdracht met deze ver
worvenheid iets wezenlijks te 
doen. De Vlaamse gemeen
schap en vooral de Vlaamse 
regering moeten ervoor zorgen 
dat de overgang zo open en zo 
efficiënt mogelijk verloopt. 

„Wat we zelf doen doen we 
beter " moet voor iedereen in 
Vlaanderen echt voelbaar wor
den. 

Dat kan via een nieuwe aan
pak van o.m. het onderwijs dat 

vooral oog zal hebben op een 
fundamentele kwaliteitsverbe
tering; met een eigen ministe
rie van Openbare Werken dat 
voorrang geeft aan milieuvrien
delijke projekten; met een ei
gen ekonomische politiek die 
nu ook de zogenaamde natio
nale sektoren t)eheert; met een 
eigen tewerkstellingsbeleid dat 
nu ook aandacht heeft voor wie 
nu buitenspel staan... 

Het is mijn vurige wens naar 
ieder van U toe dat 1989 de 
aanzet zou mogen zijn van 
nieuwe hoop, de aanzet voor 
een nieuw geluk, voor een fijne 
samenleving. Voor een beter 
Vlaanderen waarin elke burger 
zich verantwoordelijk voelt 
voor de andere en voor de hele 
gemeenschap. Daar willen wij 
met alle Vlamingen naar toe 
werken. 

Mocht het U allen heel goed 
gaan in 1989! 

alg 
Jaak Gabriels, 
VU- voorzitter 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

kratische verkiezingen vertegen
woordigen. 

Een gunstige wind uit West-
Vlaanderen deed het antwoord 
van een gezagsdrager van hoger 
dan gemeentelijk nivo op een 
kandidatuur voor een gerechtelijk 
ambt op onze tafel belanden. We 
lichten er een sprekende passa
ge uit: ,,Bij de bespreking van uw 
kandidatuur werd vastgesteld dat 
U geen lidmaatschap hebt van de 
CVP. Vanzelfsprekend is dit geen 
verplichting. Maar U zult begrij
pen dat een politieke partij niets 
anders kan doen dan kandidaten 
steunen die wel lid zijn van de 
CVP. Dit vooral, zoals in dit geval, 
waar er kandidaten bestaan die 
ook voldoen aan bekwaamheid, 
inzet en anciënniteit." Waarmee 
de CVP-gezagsdrager zwart op 
wit het partijlidmaatschap als 
aanwervingskriterium uitroept. 

Julien Desseyn samen met nieuwbakken kamerlid Jan Loones 

En dan maar kankeren over poli
tieke kuituur... 

VU-kamer-
fraktie 

afwezig? 

De kamerfraktie van de Volks
unie heeft met geamuseerde ver
bazing kennis genomen van de 
verklaring van Ene Van Rompuy 
omtrent de inzet van de VU in de 
kommissie Grondwetsherzie
ning. Van de 27 kamerleden die 
deel uitmaken van deze kommis
sie behoren er 6 tot de CVP, 4 tot 
de SP en 2 tot de Volksunie. 
Namens de SP nam Frank Van-
denbroucke het woord, namense 
de CVP Eric Van Rompuy, na
mens de VU Vic Anciaux. 

In het kader van de organisatie 
van haar werkzaamheden duidde 
de VU-kamerfraktie Vic Anciaux 
aan als woordvoerder naast Her
man Candries. Op alle vergade
ringen van de kommissie waren 
de VU-leden aanwezig of verte
genwoordigd door hun op voor
hand aangeduide plaatsvervan
ger. 

leder objektief waarnemer kan 
vaststellen dat de verdediging 
van het ontwerp door de VU-
woordvoerder Vic Anciaux, min
stens even overtuigend was als 
die van SP en CVP. 

De VU-fraktie kent de gevoe
lens van de heer Ene Van Rom
puy voor de Volksunie in het 
algemeen en de VU-kamerfraktie 
in het bijzonder, desondanks 

komt het de heer Van Rompuy 
niet toe de werkzaamheden van 
de Volksuniefraktie te organise
ren, noch van zijn voor- of afkeur 
van een aangeduide woordvoer
der kond te doen. Deze onafhan
kelijkheid zal de VU-fraktie ten 
koste van alles voor zichzelf be
waren, zo besluit fraktieleider 
Hugo Coveliers een persmedede
ling namens de VU-kamerfraktie. 

Happart: 
nederlaag 

talige gemeenteschool) aanbe
langen. 

In een reaktie op het bereikte 
kompromis noemde PRL-voorzit-
ter LOUIS Michel de toegeving van 
Happart regelrecht verraad. Het 
FDF zei bij monde van voorzitter 
Clerfayt verbijsterd te zijn. De 
partij vraagt zich af wat Happart 
bereikt heeft met zijn aktie, tenzij 
een antidemokratische wet die is 
opgelegd aan de randgemeen
ten. Komen en Voeren. Het 
Vlaams Blok geeft toe dat het 
kompromis onweerlegbaar een 
kleine Vlaamse overwinning en 
een zwaar Waals prestigeverlies 
is. 

Happart 

José Happart Is geen burge
meester meer van Voeren. In ruil 
voor de benoeming van Armel 
Wynants tot adjunkt-arrondisse-
mentskommissaris maakte Hap
part geen aanspraak meer op de 
burgemeesterssjerp. Die heeft de 
nederlandskundige Nico Droe
ven reeds omgegord. Volgens 
het Voerakkoord zal de wet in 
Voeren stipt nageleefd worden. 
Huub Broers, de fraktieleider van 
de Vlaamse kartellijst Voerbelan-
gen wordt schepen van leefmi
lieu, nederlandstalig onderwijs 
en kuituur, toerisme en eredien
sten. Broers en Happart beloof
den eveneens in een geest van 
kollegialiteit samen te werken en 
zich in te zetten voor een aantal 
konkrete dossiers die zowel Vla
mingen (muziekschool) als frans-
taligen (uitbreiding lokalen frans-

30 jaar Castro 

Verleden zondag was het pre
cies dertig jaar geleden dat Fidel 
Castro de macht greep in Cuba. 
In 1959 slaagde de voormalige 
guerillero er op nieuwjaarsdag in 
de diktator Batista te verdrijven. 
Castro, de zoon van een rijke 
planter, hield op hetzelfde balkon 
waarop hij dertig jaar geleden de 
overwinning van de revolutie af
kondigde een redevoering van 
een uur en 45 minuten. 

Daarin maakte de Cubaanse 
leider duidelijk dat hij niet van het 
"rechte pad" wil afwijken. Castro 
zal zich strikt aan de socialisti
sche principes houden en moet 
niets hebben van al de nieuwlich
terij die vanuit Moskou Havana 
komt binnenwaaien. Castro riep 
de Cubanen op om met meer 
kracht dan ooit Socialisme of de 
dood, marxisme-leninisme of de 
dood te roepen. 

Castro: 
geen 
perestrojka 
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Vlamingen 

verst van huis 
Hoe verder men zich van de 

Belgische grens verwijdert hoe 
groter het aantal nederlandstali-
ge dienstplichtigen in West-Duits
land wordt. Dat is een wantoe
stand die reeds uit de jaren ze
ventig dateert. Er werd toen ge
poogd daarin verbetering te bren
gen. 

Volgens VU-kamerlid Luk Van-
horenbeeck is men daar momen
teel nog niet erg suksesvol in 
geweest: in oktober van vorig 
jaar waren er m zone I (van de 
Belgische grens tot aan de Rijn) 
52,8% van de gekazerneerde mi
litairen nederlandstalig en 47% 
franstalig. In zone II (Soest, Lü-
denscheid en Siegen) telde men 
59,9% nederlandstaligen en 
40,1% franstaligen en in de zone 
III (Brakel, Buren en Arolsen), het 
dichtste bij het IJzeren Gordijn, 
trekken er 72,2% nederlandstali
gen en slechts 27,3% franstali
gen de wacht op. 

Volgens Coëme is het niet zo 
eenvoudig hierin verandenng te 
brengen. De inplanting in de BRD 
zou nl. het resultaat zijn van de 
Infrastruktuur en de installaties 
die Duitsland ter beschikking 
stelt. De operationele specificiteit 
van de eenheden speelt even
eens een rol. De minister haalde 
het voorbeeld aan van de verken

ningstroepen, met een groot aan
tal nederlandstalige eenheden, 
die gezien hun opdracht in de 
meest oostelijke garnizoenen ge
legerd Zijn. 

Afriica verarmt 
Volgens de ekonomische kom

missie voor Afrika van de Ver
enigde Naties zal het Afrikaans 
bruto binnenlands produkt dit 
jaar, net als verleden jaar met 
2,5% groeien. In 1988 was de 
ekonomische groei evenwel een 
half procent kleiner dan de bevol
kingsgroei en ook dit jaar zal de 
groei van de bevolking iets groter 
zijn dan de ekonomische groei. 
De nu al tien jaar durende trend 
van dalende levensstandaard m 
Afrika duurt dus voort. 

De sekretaris-generaal van de 
VN-kommissie, Adebayo Adedji, 
verklaarde dat Afrika meer uit
geeft dan het verdient als gevolg 
van de lage grondstoffenprijzen. 
Afrika is daardoor niet in staat zijn 
schulden terug te betalen en goe
deren in te voeren. Daarom is er 
dan weer weinig ruimte om via 
investeringen de groei te stimule
ren. 

Sinds het begin van de jaren 80 
IS het inkomen per hoofd in Afrika 
met 20% gedaald, zegt Adedji, 
die scherpe kritiek leverde op het 
Mf en de Wereldbank. Zij beste
den volgens de sekretaris-gene
raal te weinig aandacht aan de 

Na de aanslag op de Pan Am-boeing boven het Schotse Lockerbie, werden de veiligheidsmaatregelen op 
de Europese luchthavens gevoelig verstrengd. Op de foto houdt de politie een waakzaam oogje in het zeil te 
Frankfurt. (foto AP) 

noodzaak om de uitvoer te diver
sifiëren en meer zelfvoorzienend 
te worden. Afrikaanse landen 
hebben politieke risiko's geno
men door een sociaal onpopulair 

beleid te voeren, maar de ver
wachte toevoer van kapitaal om 
het herstel te ondersteunen is 
met opgetreden, zo besloot 
Adedji. 

MENSBEELD 

Aan ÜQ vooravond van het 
autosalon maakte Febiae, de 
federatie vao auto- en rijwiei-
r̂ ijverherd de resultaten voor 
198gbökend. Oe slogan "Mp 
auto Is mjin vrtjhetd" iijkt '^toot 
eieeds meer mertsert realiteit 
te worden, want hel aantal 
wagen$ op oftze wegen etijgt 
weer fors; volgens Feblac 
werderj er vorig jaar meer dan 
427.172 nieywe wagens ir?ge-
schreven. Dal is een absoluut 
rekord 

De Belg öesehikte in 1988 
m&r 2% meer koopkraohl, als 
gevolg van de daling van de 

werkloosheid met 7% en de 
lichte stijging van de reèle lo
nen. Ook de goede groeipres-
fatie van de Belgische ekono-
mie en het lage inftatieped 
verklaren volgens Febiac 
mede de rekordverkoop van 
1988. 

Irt 1988 rolden in dit land 
1,228.635 nieuwe voertuigen 
van de Hnti, dat is een stij-
girjg met 2,7%, De sterkste 
groet valt te noleren bif de 
bedfiffsvoerttiigen. In 1967 re
den reeds 5$.3^ tjedrljfswa-
gens mi de fabriekshallen, 
maar in 1$88 werd dit aantal 
met hfjna 25% verhoogd tol 

73,115. Bij Febiae schrp men 
dit enorme groeicijfer toe aan 
het grote vertrouwen dat de 
bedrijfswereld stelt 'm onze 
toekomstige ekonomische 
konjunktuur. De produktfectj-
fers van bedrijfswagens wor
den er een spiegel van de 
ekonomische verwachtingen 
genoemd 

Ford Genk bekleedt met 
398,200 voertuigen (32,4%| 
de eerste plaats, gevolgd door 
öenerai Motors (Opel) met 
29,2%» GM produceert even
wel geen bedrijfsvoertuigen 
en blijft de kofïloper bij de 

personenwagens. De derde 
en vierde plaats worden inge-
nornen door Volkswagen 
(15%) en Renault {14,5%). 
Volvo tekent voor 8,8% van 
het totaal 

Ook de tewerksteiting in de 
sektor evolueert gunstig. Te
genover de daiing van de te
werkstelling 'm de totale me
taalverwerkende nijverheid 
met 3,2% staat de toename 
met 1,8% in 1988 tegenover 
1987 in de sektor motorvoer-
tuigen, rijwielen en aanver
wante nijverheden. Daarmee 
stelt deze sektor m ongeveer 
54.000 personen tewerk. 

Turlcije: 
brutale... 

De Turkse regering heeft een 
intense public relations kampan
je opgezet om haar imago in het 
buitenland op te poetsen. Zo on
dertekende Turkije in februari '88 
het Europees Verdrag ter Voorko
ming van Foltering en werd in 
augustus van datzelfde jaar het 
Anti-Martelverdrag van de Ver
enigde Naties onderschreven. 
Ondanks deze positieve stappen 
en de herhaalde bewering dat de 
mensenrechten in Turkije worden 
gerespekteerd, schijnen de Turk
se autoriteiten afkerig te zijn om 
zelfs de meest elementaire prak
tische stappen te zetten om men
senrechtenschendingen uit te 
bannen. 

De mensenrechtenorganisatie 
Amnesty International zegt dat ze 
de afgelopen twee maanden bij
na dagelijks berichten ontving 
over foltering. In een nieuw en 
uitgebreid rapport over de schen
ding van de mensenrechten in 
Turkije worden vele gevallen aan
gehaald van gevangenen die na 
foltering overleden. 

...scliendingen 
mensen
rechten 

Het rapport bevat afgrijselijke 
verhalen van wat politieke ver
dachten in ondervragingscentra 
in het hele land is overkomen. De 
meest gebruikte martelpraktijken 
zijn verschillende vormen van 
slagen met de vuisten, voeten, 
stokken of andere voorwerpen op 
elke plaats van het lichaam. De 
falaka, een traditionele martel
praktijk in Turkije waarbij de voet
zolen met een stok bewerkt wor
den wordt nog veel toegepast, 
net als ophanging met de han
den, voeten, één voet of met de 
handen achter de rug, al dan niet 
gekombmeerd met ijskoude ba
den of elektroshocks op gevoeli
ge plaatsen. Gedurende de on
dervragingen zijn de gevangenen 
meestal geblinddoekt en naakt. 

Volgens Amnesty loopt elke 
politieke gevangene het risiko te 
worden gemarteld. De Turkse au
toriteiten blijven politieke gevan
genen de toegang tot advokaten 
weigeren. Het is vooral in de 
eerste periode van opsluiting dat 
de meeste gevallen van foltering 
en sterfte in gevangenschap 
voorkomen, wanneer gevangen 
geen kontakt hebben met de bui
tenwereld en ondervraagd wor
den. 
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OESO-verslag 

Alles kits In belgenland? 
De Organisatie voor Ekonomische Samenwerking 

en Ontwikkeling (OESO) publiceert halfjaarlijks een 
verslag over de ekonomische toestand en vooruit
zichten in de industrielanden. Voor ekonomisten, 
joernalisten, studiediensten en ook politici is zo'n 
rapport als de uitslag van een regelmatig tandartsbe-
zoek. Met enige spanning zoeken zij erin of de 
ekonomische tanden wel goed werden gepoetst, of 
er niet teveel van de welvaart werd gesnoept en of er 
geen gaatjes moeten worden gedicht. 

TOT voor enkele jaren waren 
het meestal pijnlijke diag
noses die het,,zieke" Bel

gië voorgeschoteld kreeg: te 
hoge begrotingstekorten, hoge 
inflatie en werkloosheid, lage 
groei... Die tijd lijkt voorlopig 
voorbij. De OESO stelt in haar 
jongste verslag eindelijk heel wat 
positieve elementen in de ekono
mische prestaties vast. De inflatie 
is laag, de ekonomische groei 
gestaag. De overheid slaagt erin 
het netto te financieren saldo te 
verlagen en kan een belasting
shervorming doorvoeren. De zie
ke man van Europa herstelt zich 
en kan eindelijk terug meedraai
en in het peleton van de modelpa
tiënten. 

Veelbelovend 

In de industrielanden ziet de 
ekonomie er een stuk beter uit 
dan ooit sinds begin de jaren 70 
het geval is geweest. Sinds me
dio 1987 groeide de ekonomi
sche produktie met meer dan 4 
percent op jaarbasis. In het bij
zonder de private met-residentië
le investeringen, in de produktie-

nog iets minder goed. Toch is de 
BNP-groei er nog 3 %. 

De Belgische ekonomie groeit 
heel wat sneller dan tot voor kort 
werd voorzien. De investeringen 
in kapitaalgoederen (machines...) 
zijn bijzonder toegenomen met 
9,75 percent. Het ekonomische 
weefsel wordt daardoor opnieuw 
versterkt. Het werkloosheidsper
centage lag 1 percent lager dan 
vorig jaar. Vooral de jeugdwerk
loosheid IS gedaald. Deze bijko
mende tewerkstelling en de (be
scheiden) loonstijging ondersteu
nen de konsumptie. 

Positief punt is dat het over
schot op de handelsbalans voor 
goederen én diensten opnieuw is 
toegenomen. Het overschot op 
de betalingsbalans bereikte in 
1988 zo'n 2,25 % van het BNP. 

De konjunkturele indikatoren 
van onze ekonomische gezond
heid zijn nog met éénduidig. De 
daling van de werkloosheid zou 
afnemen terwijl de groei van het 
geldaanbod nog versnelt. Ook de 
konjunktuurindeks van de natio
nale bank heeft de laatste maan
den rare sprongen gemaakt. De 

België 
Vraag, aanbod en [ }rljzen 

(procentuele verandering, volume (prijze 

totale binnenlandse 
vraag 

BNP (tegen marktprijzen) 

Consumptieprijzen 

Industriële produktie 

Werkloosheidspercentage 

Betalingsbalans 

1985 
miljard BF 

4.751,8 

4 843,4 

-
— 
— 
— 

1986 

3,1 

2,0 

0,5 

1,0 

11,3 

2,9 

1987 

3,4 

2,1 

2,0 

2,0 

11,2 

2,9 

n 1980) 

1988 

3,5 

3,25 

1,25 

3,5 

10,5 

3,5 

1989 

2,5 

2,75 

1,75 

3,0 

10,25 

4,75 

1990 

2,25 

2,25 

2,00 

3,0 

9,75 

5,75 

ve sektor meestal, zijn sterk toe
genomen. 

Uiteraard is daardoor ook de 
inflatie ietwat opgedreven. De 
OESO-deskundigen verwachten 
evenwel dat de ekonomische 
groei matig zal blijven zodat ook 
het inflatiespook kan afgewenteld 
worden. Bij een te sterke produk-
tietoename zullen lonen en de 
vraag naar produkten immers 
evenzeer gevoelig toenemen, de 
geldomloop versnelt (geld wordt 
,,duurder"), de prijzen worden in 
de hoogte gedreven en de ekono
mie ,,verhit" als het ware. Met 
inflatie als gevolg. 

België 
Voor alle OESO-landen wordt 

een groei van het BNP van 
3,25 % in 1988 verwacht. De Eu
ropese industrielanden presteren 

producenten zien het echter alle
maal behoorlijk optimistisch in, 
aldus de OESO. Ze verwachten 
een hoge produktietoename en 
hun bestelboekjes raken steeds 
voller. 

Op de kapitaalmarkt werd de 
kortetermijn intrest in 1988 ver
schillende keren verhoogd. De 
langetermijn intrest, belangrijk 
voor investeringen, is veel minder 
toegenomen. Het aandeel van de 
overheid op de leningsmarkt blijft 
konstant. De overheid laat zich 
evenwel niet onbetuigd om de 
welvaart te stimuleren. De belas
tingshervorming zal de marginale 
belastingstarieven beperken, het 
aantal tarieven herleiden tot ze
ven, de belastingsvrijstellingen 
verhogen en een huwelijksquo
tiënt invoeren. In het sociale do
mein worden maatregelen geno
men om een gezins- en kindvrien
delijk klimaat te scheppen en de 

situatie van de langdurig werklo
zen te verbeteren. 

Stabiel 

De OESO-deskundigen ver
wachten dat de ekonomische si
tuatie eerder stabiel zal blijven in 
de nabije toekomst. De totale bin
nenlandse vraag zal waarschijn
lijk verhogen. De konsumptie 
blijft behouden als gevolg van 
een verhoging van het beschik
baar inkomen. Investeringen 
daarentegen nemen minder snel 
toe, mede doordat de aftrekbaar
heid fiskaal wordt beperkt. De 
overheidsuitgaven zullen blijvend 
verminderen door het aangehou
den sanenngsbeleid. Door de 
verbeterde konkurrentiepositie 
van onze bedrijven kan onze ek-
sport opnieuw een stimulerende 
rol vervullen. 

De groei van het BNP wordt 
geschat zich te stabilizeren op 
2,5 percent per jaar. De lonen en 
prijzen kunnen lichtjes stijgen 
door de afname van de werkloos
heid. Grote loonstijgingen wor
den met verwacht, mede door de 
daling van de personenbelasting. 

Geen illusies 
De diagnose van de Belgische 

ekonomie is eindelijk terug posi
tief geworden. Het zou evenwel 
verkeerd zijn de vruchten van het 
gevoerde beleid en van onze eko
nomische prestaties te overhaast 
te plukken. 

De stabiliteit is nog broos en 
moet voor de toekomst besten
digd worden. Sterke punten zijn 
de lage inflatie en de verbeterde 
konkurrentiepositie. De ekonomi
sche groei kan daardoor gemak
kelijker worden omgezet in (flexi
bele) loonstijgingen. Toch dient 
een deel van deze groei te wor
den gereserveerd voor investe
ringen in het produktie-apparaat, 

in het bijzonder om onze ekono
mische struktuur klaar te stomen 
voor de Europese eenheids-
markt. 

Punt van onzekerheid blijft de 
situatie van de overheid. Tot hier
toe werd het begrotingsbeleid 
strak gevoerd en konden de doel
stellingen worden gehandhaafd. 

De aanwezigheid van begrotings
minister Schiltz in de regering 
blijft een verzekering voor de 
noodzakelijke begrotingsortho-
doxie. Het ekonomische beleid 
van de regering mist evenwel nog 
diepgang. Wil het tenvolle effi
ciënt zijn dan zal het moeten 
zoeken naar een aanvullende rol 
ten opzichte van de private eko
nomie. Deze dient zich in de 
eerste plaats te situeren in de 
dienstenekonomie en in de nieu
we technologieën. De verregaan
de gewestvorming biedt hiervoor 
interessante mogelijkheden. Het 
samengaan van het onderwijs-. 

ekonomisch- en infrastruktuur 
beleid op het gewestniveau kan 
een nieuw elan aan het overheid
soptreden geven. 

Dit voorstellen als een gevaar 
voor de ,,Belgische eenheid" is 
onzin en getuigt van een ingebak
ken konservatisme waaraan nie
mand, in het bijzonder de jonge
ren niet, een boodschap kan heb
ben 

De toekomst van de Belgen, 
Vlamingen en Walen, ligt immers 
niet bij de Belgische staatsstruk-
tuur, wel in Europa. In plaats van 
nu zenuwachtig te doen kan be
ter geopteerd worden voor het 
uitwerken van een eigen beleid 
en het zoeken naar nieuwe vor
men van samenwerking. Zoniet 
worden alle overheidsinstrumen-
ten, oude en nieuwe, zo goed als 
waardeloos 

Stefan Ector 

Samenvatting ekonomische 
vooruitzicliten OESO 

Bruto Nationaal Produkt (reëel) 
OESO 
OESO-Europa 
België 

Binnenlandse vraag (reëel): 
OESO 
OESO-Europa 
Belgié 

Inflatie: 
OESO 
OESO-Europa 
België 

Werkloosheid: 
OESO 
OESO-Europa 
België 

1 1987 1988 1 1989 1 1990 
procentuele verandering 

3,3 
2,8 
2,1 

3,6 
3,7 
3,4 

3,4 
4,4 
1,9 

perce 
7,9 

10,7 
11,2 

t.o.v. vorige periode 

4 
3,5 
3,25 

4 
4 
3,5 

3,5 
4,75 
1,25 

3,25 
3 
2,75 

3,25 
3 
2,5 

4 
4,75 
1,75 

2,75 
2,5 
2,25 

2,75 
2,75 
2,25 

4 
4,25 
2 

ntage van de beroepsbevolking 
7,25 

10,25 
10,5 

7,25 
10,25 
10,25 

7,5 
10,25 
9,75 
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Senator Rob Geeraerts: 

„De industrie leent geen grenzen" 
Nog een tiental dagen zal de tweede fase van de staatshervorming de 

parlementaire werkzaamheden beheersen. De Kamer zette zich gisteren reso
luut achter de stemtoetsen voor de financieringswet, het statuut van Brussel en 
het Arbitragehof. En de Senaat maakt zich op om op zijn beurt de gewesten en 
de gemeenschappen van de nodige geldmiddelen te voorzien. De beide andere 
initiatieven kregen er reeds licht op groen. 

Het is vooral de financiering die in de Kamer tot ettelijke kommissie-uren heeft 
geleid, tot zware inspanningen van de betrokken volksvertegenwoordigers en 
uiteindelijk tot een verslag van bijna 1000 bladzijden. Waarmede waarschijnlijk 
een parlementair rekord gescoord is. 

ET zou evenwel verkeerd 
zijn, de parlementaire ak-
tiviteiten een eenzijdig 

kommunautair kleedje aan te 
trekken. Nog voor de jaarwisse
ling werden in beide kamers de 
begroting 1989 en de program
mawet, de fiskale hervorming en 
de wet op het konkurrentievermo-
gen goedgekeurd. 

Die laatste wet wil — bondig 
samengevat — de Belgische eko-
nomie behoeden voor verzwak
king van de konkurrentiepositie 
ten opzichte van het buitenland. 
Daartoe worden een aantal indi-
katoren weerhouden die de 
kracht en de positie van onze 
ekonomie aanduiden, en aldus 
een signaal geven aan de be
leidsmensen. 

Geen grenzen 
Op zich is dit zonder enige 

twijfel een nuttig initiatief, zeker 
wanneer er bepaalde ontsporin
gen opduiken. Maar wat de wet 
niet aankan, aldus Rob Gee
raerts, dat is de bescherming van 
onze ekonomie tegen buitenland
se invloeden. „Deze invloeden 
zullen toch spelen en de wet kan 
enkel achteraf kuratieve Ingrepen 
vergemakkelijken''. 

Het is inderdaad een feit dat 
een toenemende mondialisering 
onafwendbaar is. ,,De industrie 
kent geen grenzen meer". De 
ontgrenzing binnen Europa zal al 
snel gevolgd worden door de 
vaststelling dat ook de buiten
grenzen van Europa niet langer 
ekonomische grenzen blijken te 
zijn. Overigens zal de vergelijking 
van onze konkurrentiekracht met 
de Europese handelspartners en 
zelfs met Amerika en Japan een 
onvoldoende parameter zijn. ,,ln 
landen als Korea, Hong Kong, 
Singapore en ook in Mexiko en 
later wellicht in China zijn dingen 
aan het gebeuren die onze eko
nomie grondig zullen beïnvloe
den". 

Samen met de mondialisering 
is er de helse spiraal van vernieu
wing. ,,ln de volgende decennia 
zullen de nieuwe ontwikkelingen 

op het gebied van mikro-elektro-
nika, gebruik van nieuwe mate
rialen en de biotechnologie de 
ekonomische slagkracht bepa
len". 

Goed apparaat 
Aan deze vaststellingen verhel

pen inderdaad geen wetten. Wat 
er volgens Rob Geeraerts nodig 

is, is een goed draaiend indus
trieel apparaat. Een apparaat met 
sterke internationaal gerichte be
drijven die aanwezig zijn op alle 
wereldmarkten en die voldoende 
technologische en financiële 
slagkracht hebben om mee te 
spelen in het wereldgeheel. Een 
apparaat ook met zeer goede 
kmo's, die over zeer veel kreativi-
teit en soepelheid beschikken en 

die snel reageren op wijzigingen 
in de marktsituatie. 

Geeraerts' grote zorg is even
wel de verbetering van de imple
mentatiesnelheid. Nu komen Eu
ropese bedrijven niet zelden te 
laat op de markt met hun produk-
ten, omdat de weg van research 
naar gereed produkt te lang 
duurt. Nieuwe ontwikkelingen 
dienen versneld omgezet in nieu
we produkten. Slechts dan ligt 
een stuk van de wereldmarkt voor 
het grijpen. 

Als nieuwkomer aarzelde de 
Turnhoutse senator niet, hierbij 
te wijzen op de taak van de over
heid. Overigens dient gesteld dat 
de jongste aanwinst van de frak-
tie van Rik Vandekerckhove hele
maal geen nieuwkomer blijkt te 
zijn. Slechts zelden duiken parle
mentsleden op die haast geen 
inrijperiode nodig hebben en die 
onmiddellijk en degelijk mede-
funktioneren in de parlementaire 
werking. 

Gevraagd/demandé 
tuinman/jardinier 

DAT de huidige staats
hervorming pijnlijk on
volmaakt IS werd eén 

dezer dagen nogmaals ten 
overvloede geïllustreerd bij 
een tussenkomst in de Kamer 
van Volksvertegenwoordi
gers, de heer Louis Olivier, 
Waals liberaal, komt de ver
dienste toe de snode plannen 
van de meerderheid te heb
ben blootgelegd. Hij rukte im
mers de regering het masker 
af Om zodoende te ontdek
ken dat zich hierachter De 
Ondergang Van Belgie/Le Dé-
chu De La Belgique bevond. 

Eén van de bevoegdheden 
waarover de gewesten na één 
januari zulten beschikken, is 
het onderhoud van parken en 
plantsoenen die eigendom 
zijn van het Koninkrijk/le 
Royaume. Wie echter, stelde 
de heer Olivier de scherpe 
vraag, is er bevoegd voor het 
onderhoud van het koninklijke 
domein in Laken? Daar wer
den de afgevaardigden even 
stil van.. Als een adelaar ver
hief de heer Olivier zich met 

deze uitspraak boven de kake
lende kuikentjes, en sloeg ze 
met eén vleugelslag teneêr 

Tot nog toe immers werden 
slechts ware Belgen uitverko
ren om Ztjne Majestetts loof te 
wieden. Wakkere borsten die 
de vorst tweetalig van radijzen 
voorzagen en op tijd de sering 
met vaderlandse bewogen
heid snoeiden. Des ochtends 
kon men de gaardenier aan
treffen tussen de tomaten, wijl 
hij zachtjes de Brabangonne 
neuride Na de noen verjoeg 
hij de Vlaamse gaaien van de 
akkers. 

Deze staatshervorming 
schudt honderzestig jaar mo
narchale tuinbouw grondig 
dooréén. Er kan immers geen 
sprake van zijn dat de konink
lijke rozenstruiken alleen door 
een Vlaming ontbladluisd wor
den. En men stelle zich even 
voor -— horresco referens — 
dat het Waalse gewest beslist 
dat de taxushaag dient ge
snoeid, terwijl de Vlaamse 
pendant de regale ligustre we
lig laat tieren. Een nieuw kom

munautair konflikt kart» be
laas, niet vermeden worden. 
Na er^keie weken zal de ko
ning zich nog slechts mei be
hulp van houweel «n machete 
een weg kunnen banen door 
de ontstane jungle, om tn de 
garage zijn royale autOteli;tin-
nen bereiken. Disteis onttrek
ken intussen de ftere coRtoU" 
ren van het Befvédèfe aan het 
oog. Ekonomische missies 
naar het buitenland moeten 
de deetname der prinsen van 
Luik ontberen' zij worden 
thuisgehouden door een 
borstwering van brandnetels 
en wilde klaver. 

Een hallucinant beeld, voor
waar! Het wordt dan ook tijd 
dat de heer Walter van den 
Broeck ons een oplossing aan 
de hand doet- een ,,Tien jaar 
later" blj ,,De tuinman van de 
koning". Luc Philips is dan 
verzekerd van een broodwin
ning tot na de eeuwwende. En 
België zal zijn eigen, door het 
oerwoud overwoekerde Aug-
hor Vat hebben 

Scrips! 

Volgens senator Rob Gee
raerts zijn in landen als Hong 
Kong, Korea, Singapore en ook In 
Mexiko en later wellicht in China 
dingen aan het gebeuren die 
onze ekonomie grondig zullen 
beïnvloeden. 

Overleven 

A. 

Als eerste grote taak voor de 
overheid ziet Geeraerts het 
scheppen van een kader waar
binnen een ekonomie kan overle
ven. ,,Heel ons sociaal sisteem 
moet erop gericht zijn de welvaart 
voor alle volgende generaties te 
verzekeren. Ekonomisch immobi
lisme zou wel eens kunnen leiden 
tot sociale afbraak." Dit betekent 
helemaal niet dat de overheid 
zich moet gaan bemoeien met de 
bedrijven, maar wel samen met 
de industrie de juiste richting van 
de toekomstige ekonomie bepa
len. 

Ook de noodzakelijke rand
voorwaarden voor het instand
houden van een gezonde ekono
mie, liggen dikwijls binnen de 
bevoegdheid van de overheid. Ci
teren we slechts de organisatie 
van het onderwijs. 

Kortom, aldus de senator, de 
problematiek van de konkurren
tiekracht dient heel wat ruimer 
gezien te worden. Ze is meer dan 
wat signaal-lampjes. Deze moe
ten uiteraard aangewend wor
den, maar daarnaast moeten we 
pogen op mondiaal vlak ekonomi
sche mee te kunnen. ,,We heb
ben daarvoor de middelen en de 
kennis. We moeten evenwel be
seffen dat ook niet het Europa 
van na 1992 ons afdoende zal 
beschermen. We zullen er hard 
moeten voor werken, de overheid 
samen met de industrie en de 
sociale partners". 
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In de Kamerkommissie 

Een struktuur 
voor Brussel 

De laatste dagen van 1988 werden in de Kamer
kommissie voor de grondwetsherziening besteed 
aan de besprel<ing van tiet wetsontwerp over de 
Brusselse instellingen. Een heet hangijzer dat echter 
op een verrassend serene wijze in debat behandeld 
werd. 

DE Brusselse en Brabantse 
kamerleden Anciaux en 
Vervaet volgden met aan

dacht de debatten, terwijl ook 
Herman Candries en Frieda Bre-
poels hun bijdrage leverden Jan 
Caudron, Jean-Pierre Pillaert en 
uiteraard staatssekretaris Valke
niers van het Brussels Gewest 
maakten de VU-aanwezigheid 
rond. 

Eindelijk 
Vic Anciaux vertolkte de inzich

ten van de partij. Hij verheugde 
zich dat Brussel eindelijk een vol
waardige hoofdstedelijke struk
tuur krijgt. Dit werd meer dan tijd. 
Het gebied van de 19 gemeenten 
leeft nog altijd met een erg verou
derde wetgeving. Het Belgische 
parlement en de regering hebben 
totnogtoe bedroevend weinig in
teresse gehad voor de hoofdstad. 
Wallonië en Vlaanderen daaren
tegen houden gelijke tred met de 
snel evoluerende maatschappij 
door het stemmen en uitvoeren 
van tientallen dekreten. 

„Eindelijk zal in Brussel een 
doeltreffend beleid mogelijk zijn. 
Dit is in hoge mate noodzakelijk 

voor ruimtelijke ordening en leef
milieu, stadsrenovatie en bestrij
ding van de verkrotting, de socia
le huisvesting, verkeersproble
men, de hele problematiek rond 
de migranten, enz. Een samen
hangende planning voor heel de 
agglomeratie zal het beleid ten 
goede komen", vatte Anciaux sa
men. 

Brussel zal ook vaste grenzen 
hebben. Dit maakt een goede 
verstandhouding met Vlaams-
Brabant mogelijk. De talrijke rela
ties op kultureel en sociaal- eko-
nomisch vlak, op het gebied van 
onderwijs en volksgezondheid, 
kunnen dan hopelijk tot een posi
tieve samenwerking leiden. 

De gelijkwaardige deelname 
van de Vlamingen aan het beleid 
is bovendien gegarandeerd. De 
pariteit in de Eksekutieve en de 
dwang om bij konsensus te be
slissen waarborgen de Vlaamse 
invloed. In de Brusselse Raad 
wordt een alarmbelprocedure 
geïnstalleerd om flagrante anti-
Vlaamse beslissingen in de kiem 
te smoren. Er blijft een sterk band 
tussen de Vlaamse Brusselaars 
en de hele Vlaamse gemeen
schap: de Vlaamse Regenng en 

de Vlaamse Raad blijven be
voegd voor de Vlaamse belangen 
in Brussel inzake kuituur, sport, 
onderwijs en sociaal welzijn. 

Derde Gewest? 
Gaat Brussel hiermee een der

de gewest worden? Het is hoe 
dan ook een afzonderlijk gebied. 
Het IS weliswaar omgeven door 
Vlaamse gemeenten, maar het 
behoort met tot het Vlaamse ge
west, evenmin tot het Waalse 
gewest. Het is immers het tweeta
lig gebied. Maar het geniet zeker 
niet dezelfde autonomie als het 
Vlaamse en het Waalse gewest. 
De toetsing van de ordonnanties 
door de rechtbanken en het recht 
tot inmenging van de minister
raad en de Senaat zijn bijkomen
de beperkingen op de autonomie 
van het Hoofdstedelijke Gewest, 
die met bestaan voor het Vlaam
se of het Waalse Gewest. 

Zeer nadrukkelijk uitte Vic An
ciaux de bekommernis van de 
Volksunie over de Vlaamse aan
wezigheid in de Hoofdstedelijke 
Raad. Hij bepleitte een gegaran
deerde minimum aanwezigheid 
van elke taalgroep. Desgevallend 
kan de VU andere oplossingen 
aanvaarden. Hij bekwam de vas
te toezegging van de Minister, 
namens heel de regering en alle 
meerderheidspartijen om binnen 
de kortste tijd een wettelijke op
lossing aan het gestelde pro
bleem te brengen. Tot besluit 
herhaalde Anciaux het algemeen 
VU-standpunt dat de huidige her
vorming geen eindpunt is, ook 
niet wat Brussel betreft. Zeer vlug 
moet men thans de weg inslaan 
van de samenvoeging van de 
negentien gemeenten tot één ge
heel. Verder eist de Volksunie de 
splitsing van de provincie Bra
bant. Deze wordt trouwens door 
de staatshervorming helemaal 
onbestuurbaar. Opmerkelijk ge
noeg werd de Volksunie in deze 
kwestie gesteund door de PSC-er 
Antoine: ook in Wallonië leeft dit 
idee! 

Zorg om Brussel: 

Kunst, monumenten 
en groen 

Niet alleen in de staatshervorming is dezer dagen 
Brussel aan bod gekomen. Volksvertegenwoordiger 
Daan Vervaet werkte zich eind vorig jaar in de 
belangstelling met drie opmerkelijke wetsvoorstel
len. Zelfs ,,Le Soir" wijdde er een ruime bijdrage 
aan! 

WAT doet het er immers 
toe", schrijft de Brussel
se krant op 30 decem

ber, ,,clat Vervaet Vlaming is en 
buiten de 19 gemeenten woont? 
Zijn wetsvoorstelling zijn meer 
dan interessant, ze zijn uiterst 
dringend!". Hij wil eerst en vooral 
dat er meer kunstenaars betrok
ken worden bij de oprichting en 
de herinrichting van openbare 
gebouwen. Vervaet walgt terecht 
van het gebrek aan stijl en smaak 
dat zoveel modernere gebouwen 
in de stad kenmerkt Hij vraagt 
dan ook dat hieraan een met 
onaanzienlijke financiële inspan
ning besteed wordt. 

Groen 
Vervaet is ook bekommerd om 

het weinige groen dat in de agglo
meratie nog overblijft Hij dringt 
aan op een inventansermg van 
deze voorzieningen, en dat er 
aangepaste maatregelen voor 
het beheer ervan worden uitge
vaardigd Neerpede, het Zonièn-
woud, de Kauwberg, het Terka-
merenbos enz; zijn even zovel 

waardevolle plaatsen, maar dit 
patrimonium wordt al te vaak ge
schaad door slecht beheer De 
volksvertegenwoordiger kantte 

Daan Vervaet: ,,De monumen
tenzorg in Brussel behelpt zich 
met een vvef uit 1931 ." 

zich ondermeer tegen het ge
bruik van onkruidverdelgers. 

IVIonumenten 
Het belangrijkste initiatief gaat 

echter over de bescherming van 
monumenten en sites en het klas
seren van zones in Brussel-
Hoofdstad In Brussel behelpt 
men zich immers nog steeds met 
een wet uit 19311 Die is dus 
kompleet achterhaald. ,,Men in
teresseert zich in Brussel nauwe
lijks voor oude gebouwen, ge
vels, wandelruimten enz. De 
oude wet werkt te langzaam, zo
dat veel verdwijnt vóór er van 
bescherming sprake kan zijn " 
Vervaets voorstel mag dan ook 
vooruitstrevend genoemd wor
den Men kan immers al vroeg 
een waardevol gebouw bescher
men. Verder voert hij het nieuwe 
koncept ,.arealen" in: de erken
ning als areaal zou een eerste 
beschermingsmaatregel zijn In 
het wetsvoorstel komen 50 klas
sementen voor In aanmerking 
komen o.m het Muntteater, het 
Koninklijk Paleis en het Parle
mentsgebouw, de Onze-Lieve-
Vrouwkerk van Laken, het ge
meentehuis van Schaarbeek, het 
Justitiepaleis, het oud kerkhof 
van Ukkel enzovoort Vervaet 
acht het logisch dat Europa, en 
de Belgische, Vlaamse en Waal
se instanties hun bijdrage bij het 
onderhoud van Brussel leveren. 

Onderwijsraad 
voor 

Vlaanderen 
Om begrijpelijke redenen stond de voorbije weken 

en maanden vooral de oprichting van de ARGO 
(Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs) 
volop in het centrum van de belangstelling. 

A LS veel fundamenteler 
mag nochtans het opstar
ten en uitbouwen van een 

Onderwijsraad beschouwd wor
den, precies omdat het de kans 
biedt om net-overstijgende dis-
kussies vanuit een geest van plu
ralisme ten gronde aan te pak
ken. Het moet o.m. toelaten om 
tot een aanvaardbare herschik
king te komen van een onderwijs
begroting die bol staat van de 
doublures en waarbij de efficiën
tie van de middelenbesteding 
meer vraagtekens dan voldoenin
gen oproept op alle niveau's van 
de ondenwijsverschaffing en het 
opvoedingswerk. 

Een dergelijke herschikking 
van de middelenbesteding is ove
rigens een absolute noodzaak in
dien men, binnen de beperkte 
budgettaire manoeuvreerruimte, 
tot een volwaardige opwaarde
ring van de lerarenloopbaan in 
menselijke en financiële termen 
wil komen. Aanzetten tot een der
gelijke financiële opwaardering 
van het lerarenambt zullen uiter
aard nog wel in lengte van jaren 
vanuit sindikale hoek onder
steund worden. In essentie gaat 
het evenwel om veel meer dan 
een centenkwestie. 

Het totale onderwijsbeleid, in-
klusief de vorming, de navorming 
en de tewerkstellingsmogelijkhe-
den zuilen immers als één geheel 
moeten ter harte genomen wor
den binnen een pluriforme 
Vlaamse Onderwijsraad waaraan 
alle politieke partijen hun mede
werking verlenen. 

Als een soort goedbedoelde 
oproep of aanzet tot verder over
leg inzake ondenwijsmateries bin
nen de Vlaamse Gemeenschap 
werd alvast een eerste initiatief 
hiertoe genomen van de zijde van 
het Vrij Onderwijs, meer bepaald 
met het opstarten van een over
koepelend Overlegbureau voor 
Onderwijs (VOB). 

Gegeven de formidabele kan
sen die met de federalisering ge
paard gaan, is het inderdaad een 
noodzaak om zo spoedig moge
lijk een breed debat hieromtrent 
aan te vatten en dit met betrek
king tot zowel alle netten als de 
diverse onderwijsniveaus 

Inherent aan deze diskussies 

Chris Vandenbroeke 

zal trouwens ten gronde moeten 
nagedacht worden over de maat
schappelijke en financiële posi
tionering van de leerkrachten. 
Een verdere afbouw toestaan in 
de zin zoals die zich de voorbije 
decennia kon voltrekken, zou im
mers een komplete negatie bete
kenen van de maatschappij waar
op men zich steeds beroept. 
Wanneer Vlaanderen zich enkel 
en alleen op de inbreng van een 
grijze hersenmassa mag of kan 
rekenen, om zich op een zinvolle 
manier naar morgen toe in te 
dekken, dan is het de evidentie 
zelf dat voor een passend onder
wijsbeleid wordt gezorgd met fi
nanciële middelen die efficiënt 
worden ingezet en met middelen 
en mogelijkheden die de leer
krachten in staat stellen om hun 
taak naar behoren te vervullen. 

In die zin en vanuit een derge
lijke positieve ingesteldheid is de 
VU ten volle bereid om, binnen 
een dergelijke pluriforme Onder
wijsraad, tot een grondig herden
ken van het onderwijsbeleid te 
helpen bijdragen. Geen enkele 
andere materie zal ten andere, 
naar de toekomst toe, belangrij
ker implikaties hebben voor het 
optimaal funktioneren van de 
Vlaamse Gemeenschap dan het 
korrekt inschatten van de deside
rata, de criteria en de koórdinatie 
waaraan het onderwijs van 
,,Vlaanderen Morgen" dient te 
beantwoorden. 

Chr. Vandenbroeke 
lid van het VU-partijbestuur 
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Om 40 jaar Mensenrechten te herdenken 

Twaalf volkeren rond de IJzertoren 
De herdenkingsdag van 40 jaar Rechten van de 

Mens is een gebeurtenis die bij velen in Vlaanderen 
de wenkbrauwen heeft doen fronsen. Alleen al de 
nasleep van twee wereldoorlogen; de groeiende 
marginaliserende verarming van een aantal burgers, 
de Belgische deelname aan de wapenzwendel; de 
slordige behandeling van migranten; de ekologische 
wanorde, vormen 5 basisredenen om in het eigen 
land een hele rij vraagtekens te plaatsen bij de 
werkelijkheid van de ronkende redevoeringen. In het 
Europees Parlement zorgen de VU-leden maande
lijks dat het Europees geweten wakker gehouden 
wordt rond dit VN-handvest. 

H ET Handvest werd — na niet 
minder dan 86 l<ommissiezit-
tlngen — met 48 voor-stem

men, 8 ontlioudingen, 2 afwezighe
den en geen enl<ele tegenstem goed
gekeurd op 10 december '48 door de 
Alg. Vergadering van de Verenigde 
Naties. 

Het (op 30 ol<tober '87) aanvaard 
verslag over „De toestand van de 
Talen en de Kuituren van Regionale 
en Etnische minderheden in de EG" 
van Willy Kuijpers kadert helemaal in 
de voorschriften van dit VN-Hand-
vest. Tijdens het Pausbezoek in 
Straatsburg vormde het zijn „Vlaam
se bijdrage" voor het pauselijk gezel
schap. Kardinaal Roger Etchegaray 
— Bask én voorzitter van de Kommis
sie Rechtvaardigheid en Vrede — 
verzorgde de Nieuwjaarsboodschap 
van Johannes Paulus en baseerde 
zich o.m. op het Kuijpers-Verslag 
(zie: „L'Osservatore Romano" — 
20.XII.88). 

Tijdens de voorbije kerstdagen ver
zamelde Willy Kuijpers afgevaardig
den van 12 verschillende volkeren in 
Diksmuide rond de vredestoren om 
op een enige wijze deze mensen- en 
volkerenrechten te herdenken, 70 
jaar na het afsluiten van de Ie W.0. 

Genoeg reden dus om even met 
hem te gaan praten. 

Pauselijke 
toespraak 

WIJ: Wat beweegt je om maar 
steeds die mensen- en volkeren
rechten te beklemtonen? 

W. Kuijpers: ,,Enerzijds de voor 
mij niet te vergeten brutale behande
ling van vele incivieken na de 2e 
W.O., die ik als kleine jongen in onze 
Leuvense buurt met grote ogen mee
maakte. Maar anderzijds ook bv. de 
beginselverklaring die Maurits Cop-
pieters vóór 20 jaar neerpende voor 
het jongerenvormingsschrift „Nieuw 
Vlaanderen", dat we zinde 1967be
gonnen uit te geven. Hij stelde toen 
de noodzaak van een dienstbaar 
volksnationalisme als levend opbou-
welement van een nieuwe wereldor

de, zoals geschetst in de Wereldbrief 
,,Pacem in Terris" van Paus Jan de 
23e. Ook de vele reizen met verschil
lende ervaringen, laten me met los in 
mijn mandaatsverantwoordelijk-
heid." 

WIJ: Op Nieuwjaarsdag beklem
toonde de paus de eerbied voor de 
minderheden als vrede-onder-
bouw... 

W. Kuijpers: „Inderdaad! Op 8 
dec. 1988 lag zijn tekst al klaarge
stoomd, 8 van de 15 paragrafen be
handelden uitdrukkelijk de mensen
en volkerenrechten van de minderhe
den. De paus stelt onmiddellijk de 
staat hiervoor verantwoordelijk. Bij 
vele staatshoofden, die zijn hand de 
jongste tijd schudden, moet er nu 
toch wel een rechtvaardigheidsklokje 
aan het rinkelen gaan. Denken we 
alleen maar aan Frans-Vlaanderen. In 
87 lezen we: ,,ln sommige gebieden 
bestaat er een etgeving die aan het 
gebruiksrecht van de eigen taal voor
bijgaat. " Waar blijft de Nederlandsta
ligheid in de Frans-Vlaamse scholen ? 
Tot nog toe: marginaal en weggedo
ken in de halve klandestiniteit van — 
zij het waardevolle! — avondleergan
gen, betoelaagd door het Komitee 
voor Frans-Vlaanderen. De (knstelij-
ke) regeerleiders van Nederland, 
Vlaanderen (én België) kunnen deze 
pauselijke zin — in de letterlijke bete
kenis van het woord! — omzetten in 
ondehandelingsdaden. Maar boven
dien zegt de paus in 89: „Niet alleen 
de staat, maar elkeen moet al het 
mogelijke doen om deze achterstel
ling om te buiten". Een veeg uit de 
pan dus, zij het post factum, aan vele 
kerkelijke instituten die niet weinig 
bijdragen tot de verfransing in Vlaan
deren!..." 

WIJ: Klinkt er hulde aan de vele 
petits vicaires door? 

W. Kuijpers: ,,Zeker en in die zin 
biedt zo'n pauselijke wereldbooschap 
bijna een morel, grondwettelijke be
scherming aan de huidige generatie 
ontwikkelingshelp(st)ers en missiona
rissen die zich voorde vertrapte inlan
der en zijn kuituur inzetten." 
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copy & print shops 
• I N K A - Koningstraat 13, An twerpen - Te l . 03 /233 22 11 

• SIR SPEEDY . Mechelsestwg 221 (hoek Belgielei) An twerpen 
Tel 03 /218 78 08 - open van 9 to t 2 0 u . (zaterd t o t 1 7 u . ) 

• I N K A • Stat ionsgebouw, Sint Niklaas 
Tel. 03 /776 66 88 - open van 10 to t 18 u 

• KWIK KOPIE -S t . Pietersplein 53, Gent - Tel . 091 /25 71 04 

Willy Kuijpers: „Buiten Hiroshima ken ik weinig oorlogsgedenktekens 
de oorlog verbannen!" 

zoals de IJzertoren die zo duidelijk 
(foto MVN) 

WIJ: Tijdens de kerstdagen heb 
je een hele rits van deze „verdruk
ten" in Diksmuide verzameld... 

W. Kuijpers: ,,ln de mate van de 
mogelijkheden trachten we jaarlijks 
de kerstvrede om te zetten in een 
zicht- en tastbare simbooldaad. Zo 
bezorgden we tijdens de Kersttijd '86 
een grote lading meel aan het honge
rende en miskende Eritrea. Dat was 
het resultaat van een maandenlange 
inzamelaktie der Europese Bakkers
bonden. In '87 verbroederden we in 
Praag met de mensen van Charta 77. 
Dit jaar kozen we Diksmuide omwille 
van de 40-jarige herdenking van het 
VN-Handvest en het feit dat vóór 70 
jaar de oorlogshei van de Ie W.O. 
ophield. Tevens beleven we de voor
avond van een grote konfederale zelf
standigheid. " 

Armenië 
WIJ: Houdt dat bijzondere ver

plichtingen in? 

W. Ku\\pers: „Natuurlijk! Vlaande
ren kan en moet nu zelfstandiger en 
solidair optreden naar de vele volke
ren zonder rechten of in ontwikkeling. 
Wanneer je als verdrukt volk een 
venster met het buitenland hebt, ben 
je beter beschermd, minder geïso
leerd en vormt die solidariteit een 
basis voor de toekomst. Zie maar hoe 
de hulp aan de dissidenten voor de 
Sovjetunie, de Vlaamse hulp aan het 
Armeens verzet — om me tot die 
voorbeelden te beperken — heel wat 
hoop-op-de-toekomst geestelijk en 
praktisch heeft vrij gehouden. De 
Russische wetenschapper Sacharov 
of de Armeense leider Paroeirj Ajrik-
jan hadden het nooit overleefd zonder 
de steun van en de bekendheid in het 
buitenland." 

WIJ: In Armenië heb je ook nog 
eens 'n tijd vastgezeten? 

W. Kuijpers: „Dat was in april 
1976. Sedert 1969 was paroeirj Ajrik-
jan, student aan het Polytechnische 
Instituut, aangehouden en bestraft. 
Ajrikjan werd toen pas opnieuw ver
oordeeld tot 3 jaar verbanning en 7 
jaar strafkamp in de Perm-„ inrich
ting" VS-389/35. De 2000 pamfletten 
die ik in Jerevan voor hem en ande
ren uitdeelde, belichtten de ongrond
wettelijke Sovjetbezetting in Armenië 
sinds 1920 en de onaanvaardbare 

bestraffingen in koncentratiekampen 
en psychiatrische inrichtingen. Nu 
leidt Ajrikjan de Armeense verzetsbe
weging, alhoewel hij onlangs voor
goed uit de Sovjetunie verdreven 
werd. 

De feiten van de jongste maanden 
bewijzen dat noch de inval van het 
11e Sovjetleger op 1 dec. 1920, noch 
de Turkse volkerenmoord op de Ar
meniërs in 1915)16 dit volk lam leg
den. Het was onze kollege Jaak Van-
demeulebroucke, die vorig jaar voor 

Torerantia 
et 

amicitia 
In hèl TV-progr«mma Terloops 

(Kersiavoftd "88) werd WilJy Kuij
pers aartgsdmct als één van de 10 
ideaüstert van het jaar. Hoe rea
geert het EiifopartementsSid daar
op' ' 

W. Kuijpers: „Och, ik meen 
dat er duizenden Vlamingen zijn, 
die niet op de beeldbuis verschij
nen en toch dagelijks — bv. m hun 
beroepsleven — het VN-Handvest 
van '48 gewetensbewust toepas
sen. Denken we bv. aan vele eer
lijke rechters, aan de vele Vlaam
se ontwil<kelingshelp(si)ers, aan 
Amnesty International-verant
woordelijken, enz.. 

Vooreen Vlaming vormen men
sen- en volkerenrechten een ba
sisonderdeel voor zijn Nederland
se kultuurbeleving. De .,tolerantia 
et amiatia" van Willem van Oran
je weze hem daarbij een ge
schiedkundig voortieelö " 

het Europarlement een zeer goed 
gedokumenteerd (én aanvaard) ver
slag schreef over de Turkse volkeren
moord op het Armeene volk. Daar
mee legde een Vlaming voor het eerst 
in de geschiedenis, na zoveel jaren, 
deze schanddaad onverbrekelijk-juri-
disch vast. In vele Turkse staatsnatio-
nalistische kringen zijn we daardoor 
vijand nr. 1 geworden..." 

Diksmuide 
WIJ: In Diksmuide spraken een 

Somaliër, een Boeroendees naast 
een Frans-Vlaming, een Roemeen, 
Palestijnen en een Salvadoreen. 
Hoe rijm je dat samen? 

W. Kuijpers: ,„Volkeren- en men
senrechten zijn wereldgebonden en 
onlosmakelijk één met de ontwikke
lingssamenwerking en het vredesge-
beuren. In die zin zijn de Polen, de 
Zaïrezen, de Slovenen, de Litauers 
solidaire broeders en zusters voor 
mekaar in hun nationale strijd. Er is 
bovendien geen betere, simbolische 
plaats ter wereld waar godsvrede 
(pluralisme), zelfbestuursrecht en 
ontwikkeling samenvloeien als aan 
de IJzer. Buiten Hiroshima ken ik 
weinig oorlogsgedenktekens die re
soluut — zoals de IJzertoren — de 
oorlog willen verbannen. Deze waar
den — gegroeid bij zovele jonge Fron-
ters in dat bevochten gebied — bete
kenen een stapsteen naar de hele 
wereld toe. Wij beseffen dat te weinig 
in de Vlaamse Beweging." 

WIJ: SOS-Ziekenhuls schonk 
een flinke medische goederengift 
aan het Armeens Hulpbetoon. Hoe 
zat dat In mekaar? 

W. Kuijpers: „Dat was het werk 
van Veerie Wijfels uit Schaarbeek. Zij 
is de verantwoordelijke voor deze 
vzw. Wij zamelen gratis gebruikt (en 
ook ander) medisch materiaal in, dat 
opgeslagen wordt en opnieuw gratis 
ter beschikking gesteld aan allerlei 
ontwikkelingswerk. Na een jaar werk 
konden we reeds heel wat „verzet
ten". Zo vertrokken er o.m. ladingen 
naar Somalië, Benin, Togo — nu naar 
Armenië — en binnenkort naar Haiti. 
Indien elkeen een goed deel van zijn 
spaarzaamheid, kreativiteit en hulp^ 
vermogen in samenwerking kon om
zetten zou de kerstvrede heel wat 
realistischer zijn dan wat kunstmatig 
ondergesneeuwdee kerstboompjes 
en herhaalde wensen." 
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Wi 
Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke 

Ten strijde tegen de vleesmafia 
In augustus brak in de Duitse Bondsrepubliek een 

kalverenschandaal los. Inspektiediensten ontdekten 
bij één bepaalde veehandelaar meer dan 14.000 met 
illegale middelen behandelde kalveren. De ontdek
king vormde de direkte aanleiding voor de Europese 
Parlementsleden om een speciale onderzoekskom-
missie naar de kwaliteit van het vlees in Europa op te 
richten. Jaak Vandemeulebroucke is als enige Vla
ming effektief lid van deze kommissie. 

KAN je in Europa eigenlijk 
nog wel gezond voedsel 
vinden? Er was hel eier-

schandaal in het Verenigd Ko
ninkrijk. Er was, in de zestiger en 
zeventiger jaren, het DES-schan-
daal bij de vetmesterij. In Vlaan
deren werden onlangs in de 
Westhoek en het Dendermondse 
veehandelaren aangehouden op 
verdenking van illegale praktij
ken. 18 liter Clenbutero werden 
ontdekt bij een Westduitse vet
mester. Een voldoende hoeveel
heid om 7.000 tot 8,000 kalveren 
vet te mesten... Op 1 januari j . l . 
brak dan de handelsoorlog tus

sen de VSA en de Europese 
Twaalt uit. De EG weigert nog 
langer met hormonen gekweekt 
vlees in te voeren! 

Voldoende redenen om in het 
Europees Parlement een specia
le onderzoekskommissie te star
ten die de kwaliteitsproblemen in 
de vleessektor nader onderzoekt. 
De kommissie ging van start hal
verwege oktober '88 en moet ui
terlijk eind maart '89 een eindver
slag indienen. 

Volksunie-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke liet 
eind '88 een waarschuwende 

kreet horen. „De kommissie 
dreigt haar werkelijk doel voorbij 
te scliieten", zo stelde hij. 

Niet alleen 
hormonen 

Vanaf 1 januari is het theore
tisch onmogelijk dat een Europe
se konsument nog met hormonen 
behandeld vlees op zijn bord 
krijgt. Want vanaf dan is de reeds 
in 1985 goedgekeurde richtlijn 
van kracht. 

Het debat beperkt zich voorlo
pig tot de toepassingsmogelijkh-
den van het huidig hormonenver
bod. Tientallen eksperten pas
seerden de revue: professoren, 
vleesproducenten, konsumen-
tenorganisaties, landbouwers en 
zelfs vier vertegenwoordigers 
van de Amerikaanse regering. 

Gevolg: een immens lobby
mechanisme is in werking getre
den. Met al dan niet wetenschap
pelijke argumenten probeert men 
de kommissieleden te overtuigen 
van de onschadelijkheid van een 
hele reeks hormonen. Zij zijn ui-

Staatsbedrijf rabiaat anti-Fries 

PTT saboteert 
Friese demolcratie 

DEN HAAG/UOUWERT — „In het buitenland 
gedraagt Nederland zich als kampioen van de min
derheidsrechten, maar de prestaties binnen de ei
gen landsgrenzen zijn abominabel." Dit zei de 
Friese taalstrijdster Willeke Wellinga deze herfst te 
Ljouwert op een simposium over de kloof tussen de 
resolutie-Kuijpers en de rechten van het Fries in 
Nederland. 

TELKENS de Friese taal een 
voorzichtig stapje voor
waarts maakt, mobiliseert 

het centralistisch staatsapparaat 

maakte onder geen enkele voor
waarde te willen meewerken aan 
het verfriezen van de plaatsna
men in de gemeente Boarnster-

BOtEr, brea en griene tsiis, 
wa't dat net sizze kin, 
is sjin oprjochte Fries, 

,,Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan, is 
geen ectite Fries!" De Nederlandse PTT doet niet mee... 

zoveel tegenkrachten dat de 
,,sctiade" wordt gereduceerd tot 
een schimmige schijnbeweging. 

Eén van die tegenkrachten is 
de PTT, die hooghartig bekend 

him en Tytsjerksteradiel. In deze 
uitgestrekte gemeentes gelden 
de oorspronKelijke, Friese dorps
namen vanaf 1 januari als de 
enige officiële naam. Een demo-

IN 
EURO 
R4 

kratisch genomen besluit, waar
mee overgrote meerderheden in 
de beide gemeenteraden recht 
willen doen aan de geschiedenis. 
Het besluit is inmiddels geres-
pekteerd door de ANWB, dat bin
nen enkele weken de Friese na
men op de richtingaanwijzers 
schilderde. De logge en bureau-
kratische PTT wenst echter in 
telefoonboeken en adressenbe
standen vast te houden aan de 
Hollandse verbastering van de 
Friese namen. Dit verzet is overi
gens alleen maar mogelijk met 
goedvinden dan wel aanmoedi
gen van de verantwoordelijke mi
nister Neelle Smit-Kroes (VVD). 

Kortgeding 
Boarnsterhim en Tytsjerkstera

diel spanden samen met de pro-
vinsje Fryslan een kort geding 
lan tegen de PTT, dat vervolgens 
'erd... verloren. De Haagse 

rechter vond dat praktische be
zwaren van de PTT, zoals de 
dramatisch hoog voorgerekende 
kosten, zwaarder wegen dan de 
ideologische motieven van de ge
meente. Ook het feit dat de mees
te Nederlanders het Fries niet 
beheersen was in de randstedelij
ke optie van mr. Wijnholt een 
belangrijk argument. De PTT 
heeft inmiddels iedereen geadvi
seerd om vooral de Nederlandse 
namen te blijven gebruiken om
dat anders wel eens ,,vertragin
gen" kunnen ontstaan in de be
zorging. 

Boycot' 
,,Wie regeert ons nu eigenlijk, 

de PTT of de gemeenteraad?", 
was de eerste reaktie van voorzit
ter Minne Vis van de Ried fan de 
Fryske Beweging, die zelf in Tyts
jerksteradiel woont. Hij riep ogen
blikkelijk de Friezen op om voort
aan alleen maar Friesei namen te 
gebruiken, te beginnen met de 
nieuwjaarskaarten. Verder kan 
de PTT zich bij ongewijzigd ge
drag voorbereiden op vergaande 
boycotakties in 1989. 

OPF 

termate gevaarlijk, vertelt ons de 
ene. Absoluut ongevaarlijk, de 
andere. Gevaarlijk of niet: het-
komt er niet op aan, beweert een 
derde, want je kan het gebruik 
ervan niet eens kontroleren. 

Vandemeulebroucke stelt dat 
twijfel in het voordeel van de 
konsument moet spelen. Een to
taal hormonenverbod dus. 

Het is echter hoe dan ook zin
loos zich vast te pinnen op deze 
diskussie. Diskussiëren over de 
kwaliteit van het vlees, of van het 
voedsel in het algemeen, kan niet 
zonder te praten over het residu
probleem van zware metalen als 
cadmium of pesticiden. Boven
dien heb je de stille opmars van 
een hele reeks nieuwe praktij
ken: de aanwending van herver
delers, het illegaal toedienen van 
bepaalde geneesmiddelen en 
een totaal nieuw produkt: de 
groeihormonen. 

Achterlioede-
gevecht 

De nationale en de Europese 
autoriteiten voeren bijgevolg een 
achterhoedegevecht. De zwarte 
marW-producenten zijn de over
heid drie a vier jaar voor. Inspek-
teurs zoeken vaak produkten die 
al lang niet meer gebruikt worden 
en ze kennen de samenstelling 
niet van de produkten die dagda
gelijks in de overgrote meerder
heid van de mesterijen worden 
gebruikt. 

Het volstaat rond te wandelen 
op de veemarkt en je wordt bena
derd door obskure personen die 
je illegale middelen aan de hand 
willen doen. Een dagje rondloe
ren in de Westhoek volstond om 
de gevolgen van de nieuwe mid
delen te zien: koeien als bulldo
zers, lusteloos liggend in een 
modderige wei waar geen spriet
je gras terug te vinden is. Runde
ren die de slachterij niet eens 
halen omdat hun hart het begeeft 
nog voor ze op transport worden 
gezet... 

De nieuwe tovermiddelen he
ten Clenbuterol, CImaterol of 
Ractopamine. Landbouwers zijn 
vertrouwd met geneesmiddelen 
als Carbabox, Olaquindox of Ro-
nidasol. 

De effekten zijn enorm: 30 tot 
40 % meer vlees, een even goe
de, zoniet betere kwaliteit en de 
mogelijkheid af te mesten tot een 
hoger eindgewicht. 

Een aktieplan 
Maar iedere muntstuk heeft 

twee zijden. Vandemeulebroucke 
stelde alle eksperten dezelfde 
vraag: ,,Wat is de weerslag van 
deze produkten op de volksge
zondheid?" En allen gaven het
zelfde antwoord: Deze middelen 
vormen een gevaar voor de volks
gezondheid, zeker bij illegaal ge
bruik en in te grote doses. Som
migen zijn kankerverwekkend. In 
afwachting van verder onderzoek 
moeten ze dan ook verboden 
worden. 

Vandemeulebroucke wil drin
gend aktie. Hij deed terzake voor
stellen in de sektorenhormonen, 
herverdelers, de wetgeving en de 
kontroles. 

In een open brief aan de minis
ters voor Landbouw en Volksge
zondheid vraagt hij om maatrege
len ten aanzien van de illegale 
praktijken. En zowel in Kamer, 
Vlaamse Raad als in het Europar
lement stelde hij samen met ka
merlid Nelly Maes een batterij 
vragen aan de onderscheiden be
leidsverantwoordelijken. 

In de Onderzoekskommissie 
blijft Vandemeulebroucke de 
woordvoerder van de kleine fami
liale landbouwers die niets liever 
willen dan goed en gezond voed
sel te produceren. Maar die al te 
vaak in de grijparmen van de 
agro-alimentaire industrie ver
strengeld zijn geraakt. Met deze 
houding is Vandemeulebroucke 
meteen ook de verdediger van de 
verbruiker. 

Bart Staes 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 7 jan. 
D BRT 1 - 15.00 
Kulturele hoofdsteden van Europa, 
Praag 
D BRT 1 - 16.00 
De villa van onze dromen, film 
D BRT 1 - 17.45 
De avonturen van een muls, te
kenfilm 
D BRT 1 - 18.10 
Klein klein kleutertje, l<inderanimatie 
D BRT 1 - 18.25 
Postbus X, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.50 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 

D BRT 1 - 20.00 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.25 
Bonanza: de nieuwe generatie, 
TV-film 
D BRT 1 - 21.55 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT 1 - 23.15 
The Bradburt Theatre, mysterieuze 
verhalen 
D Ned. 1 - 16.44 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 19.29 
Rust roest, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Hooperman, politieserie 
D Ned. 1 - 23.05 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 16.00 
Dynasty, serie 
D Ned. 3 - 21.46 
Beauty & The Beast, serie 
D Ned. 2 - 22.35 
Borderline, film 
D Ned. 3 - 20.29 
Don Donkersloot en Sander Pandje, 
serie 

Zondag 8 jan. 
D BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé met kon-
frontatle 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, Sylvestergala 
D BRT 1 - 15.00 
Krokant, kulinair magazine 
D BRT 1 - 15.55 
Het beverspoor, jeugdfilm 
D BRT 1 - 17.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 17.40 
Malvira, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.35 
Villa des Roses, 3-dellge TV-flIm 
D BRT1 - 21.30 
Panorama's de charme van een illu-
zie, dok. 
D BRT 1 - 22.40 
Klassiek Wenen, dok. serie 
D BRT2 - 14.40 
Veldrijen, Belgisch kampioenschap in 
Bloul 
D Ned. 1 - 15.31 
Oorlogswinter, serie 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 21.38 
Golden Girls, komische reeks 
n Ned. 1 - 22.33 
Ennio Morricone koncert 
n Ned. 2 - 10.00 
Hals over kop, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Buster Keaton: A hard act to follow, 
dok. serie 
n Ned. 2 - 21.35 

Nelly Frijda en Tatjana Simic (ma en Kees) zorgen voor heel wat op
schudding in „Flodder". Maandag 9 januari op Ned. 2, om 20u.29. 

A very British coup, dramaserie 
D Ned. 3 - 21.25 
Als het nou regent? , dramaserie 

Maandag 9 jan. 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Europese volksverhalen. De groene 
berg 
D BRT 1 - 18.45 
Willem Teil, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.30 
Captain James Cook, serie 
D BRT 1 - 21.25 
Labyrint, Damiaan: pater van de le
prozen 
D BRT 1 - 22.45 
Huizen kijken, over bouwen, verbou
wen en wonen 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.23 
Tweemaal zeven, spelprogramma 
D BRT2 - 20.30 
Extra time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.20 
Parlando...Ma non troppo, muziek
programma 
D Ned. 1 - 18.45 
Pimmetje Panda, serie 
D Ned. 1 - 19.45 
lUijn dochter en ik, komische reeks 
D Ned. 1 - 21.25 
Hotel op stelten, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
'n Uur Simenon, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 2 - 20.29 
Flodder, film 
D Ned. 2 - 23.05 
Ute Lemper, TV-show 

Dinsdag 10 jan. 
• BRT 1 - 18.05 
Prikbalton, kleutermagazine 
D BRT 1 - 18.20 
Carlos en co, poppen vertellen wat 
kinderen willen weten 
n BRT 1 - 18.40 
Bassie en Adriaan, kinderserie 
D BRT 1 - 18.45 
60-plus, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.30 
Wij en de andere dieren, dok. serie 
D BRT 1 - 21.00 
Modem, Weer en klimaat 
D BRT 1 - 21.40 
Uitverkoop, muzikale cirkus-komedie 
D BRT 1 - 22.45 
Uitgelezen, literair magazine 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 

De drie wijzen, praatkwis 
D BRT2 - 21.35 
Soepel werken, over werken in kri-
sistljd 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 17.45 
Kids, jeugdserie 
D Ned. 1 - 18.16 
Ducktales, disneyserie 
D Ned. 1 - 18.45 
Kleine Isar, getekende serie 
D Ned. 2 - 18.00 
Popformule, eigenti,dse muziek 
n Ned. 2 - 19.00 
Familie Oudenrijn, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.29 
Derrick, krimi-serie 
D Ned. 2 - 23.10 
Marblehead Manor, komische reeks 

Woensdag 11 jan. 
D BRT 1 - 16.25 
De Smurfen, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.50 
Anna van het groene huis, jeugdserie 
n BRT 1 - 18.05 
Merlina, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 19.00 
Blikvanger, mode '89 
D BRT 1 - 20.00 
Een zaak voor twee, detektleveserie 
D BRT1 - 21.00 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 21.30 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
D BRT 1 - 22.45 
So What...?, Jazz Middelheim 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Sportavond, sportmagazine 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 18.30 
Jody en het hertejong, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, familieserie 
D Ned. 1 - 20.56 
De mens: een unieke schepping, 
dok. 
D Ned. 2 - 16.00 
Seabert, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 17.05 
Buck Rogers, SF-serie 
D Ned. 2 - 18.35 
Countdown, popmuziek 
n Ned. 2 - 19.25 
Family Ties, komische reeks 
[ ] Ned. 2 - 20.29 
De spijkerbroek, dramaserie 
D Ned. 2 - 21.05 
Miami Vice, serie 
D Ned. 2 - 22.35 
In koncert. Level 42 
D Ned. 2 - 23.20 
Pin Up Club, erotisch magazine 
D Ned. 3 - 20.29 
De Butler, film 

Donderdag 12 jan. 
D BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.00 
Felice, kwisprogramma 
n BRT 1 - 20.40 
Panorama, aktuallteltenmagazine 
D BRT 1 - 21.30 
Medisch Centrum West, ziekenhuis-
serie 
D BRT 1 - 22.45 
Trommels uit Azië, dok. serie 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Adam in ballingschap, toneel 
D BRT2 - 21.05 
Festival van Bratislava, koncert 
D Ned. 1 - 16.01 
Neighbours, serie 
D Ned. 1 - 16.25 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 17.12 
De straatkat, tekenfilm 
D Ned. 1 - 18.00 
Vara's kindermenu, tekenfilms 
D Ned. 1 - 19.20 
De baas in huis, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 21.36 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 16.30 
Mr. Blanding builds his dream 
house, film 
D Ned. 2 - 18.00 
Nature of things, natuurserie 
D Ned. 2 - 18.30 
David de kabouter, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Airwolf, avonturenserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Nightcourt, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.55 
De wandelaar, misdaadserie 
D Ned, 2 - 22.40 
L.A. Law, advokatenserie 

Vrijdag 13 jan. 
D BRT 1 - 17.30 
De snorkels, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.05 
Paardenparade 1989, showpro-
gramma 

D BRT 1 - 19.00 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting , i , | j ^ ^ 

D BRT 1 - 20.00 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.30 
Rusland en de Sovjet Unie, dok. serie 
D BRT1 - 21.35 
Diapason, hedendaagse klassieke 
muziek in Vlaanderen 
D BRT 1 - 22.10 
Falaa Gben, dok. 
D BRT 1 - 22.50 
Palmbladeren en rozen, TV-flIm 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Premiere, filmnleuws 
D BRT2 - 20.30 
Choose me, film 
n BRT2 - 22.10 
Filmspot, achtergrondinfo bij film 
D Ned. 1 - 18.19 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 20.05 
Volmaakte vreemden, komische 
reeks 
D Ned. 1 - 20.30 
De zaak S-R, thrillerserie 
D Ned. 1 - 23.20 
Moonlighting, film 
• Ned. 2 - 16.25 
Suske en Wiske, animatiereeks 
D Ned. 2 - 17.40 
Diamonds Awards Festival 
D Ned. 2 - 20.29 
Alf, komische reeks 
D Ned. 2 - 23.00 
Dempsey en Makepeace, serie 
D Ned. 3 - 20.29 
Gustaf III, muzikaal drama 

Zaterdag 7 jan. 
Borderline 

Amerik. film van Jerrold Freedman 
uit 1980 met o.a. Charles Bronson en 
Bruno Kirby. De grensstreek tussen 
Californië en Mexiko wordt streng be
waakt om te beletten dat Mexikaanse 
vluchtelingen Illegaal de VS zouden 
binnenkomen. In het stadje La Mesa 
komt het bij kontroles herhaaldelijk tot 
vaak ernstige incidenten... (Ned. 2, om 
22U.35) 

Zondag 8 jan. 
La Vie Dissolue de Gerard Floque 

Franse komische film uit 1986 met 
o.a. Roland GIraud, Marie-Anne Cha-
zel en Mathilde May. Gérard Floque Is 
op de sukkel: hij werd ontslagen, zijn 
vrouw bedreigt hem met een TV-
vedette en zijn dochter werd opgepakt 
wegens drugbezit. (RTBF 1, om 
21U.25) 

l\/laandag 9 jan. 
Flodder 

De familie Flodder, die op een vuil
nisbelt hokt, wordt onder begeleiding 
van een sociale werker naar een ,,be
tere buurt" verhuisd. Die buurt l<omt 
erg onder de indruk van de leefwijze 
van de Flodders, voornamelijk van de 
aantrekkelijke dochter Kees... Ned. 
film van Dick Maas uit 1986 met o.a. 
Bert André, Tatjana Simic en Huub 
Stapel. (Ned. 2, om 20u.29). 

Dinsdag 10 jan. 
La Chèvre 

Franse komische film uit 1981 met 
o.a. Pierre Richard en Gérard Depar-
dieu. Marie Bens, de dochter van een 
Parijs ambtenaar, wordt tijdens haar 
vakantie in Mexiko ontvoerd door Ar-
bal, een gangster van bedenkelijk al
looi... (TF 1, om 20U.35) 

Woensdag 11 jan. 
The Servant 

Britse film uit 1963 met o.a. Dirk Bo-
garde, Jamex Fox en Wendy Craig. 
Een rijke, jonge Engelsman neemt een 
kamerknecht in dienst die blijkbaar alle 
goede eigenschappen bezit. Maar na 
een tijdje begint hij zich nogal brutaal 
te gedragen tegenover de verloofde 
van zijn meester. (Ned. 3, om 20u.29) 

Donderdag 12 jan. 
Mr. BlandJngs Builds hls Dream 
House 

Jim Blandings werkt in de reklame 
en woont met zijn vrouw en 2 kinde
ren in een flat in New York. Omdat de 
flat te klein wordt besluit Jim een huis 
te kopen. Het wordt echter een echte 
miskoop en de schulden beginnen zich 
op te stapelen... Amerik. film uit 1948 
met Gary Grant en Myrna Loy. (Ned. 
2, om 16u., Zaterdag op BRT 1, om 
16u.) 

Vrijdag 13 jan. 
Choose Me 

Amerik. film van Alan Rudolph uit 
1984 over de verschillende verhoudin
gen, waarheden en leugens die een 
gastvrouw in een radlotalkshow over 
seks verbinden met een bareigenaar, 
een ontsnapte gek en vele andere mar
ginale figuren. (TV 2, om 20u.30) 
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I 
Ze dansten boven 

op de tafels en ver-
j gaten dat zij de grij
ze ambtenaren van 
dit opgesplitste ko
ninkrijk zijn. 

Als uitgelaten jon-
^ _ ^ _ gelui zongen ze met 
^ ^ ^ ^ J * het orkestje mee en 
^ ^ ^ ^ ^ p of het nu zijn of haar 
^ ^ ^ L ^ pint was ze, ledig-

^ ^ ^ ^ ^ den ze allen tot op 
M ^ ^ ^ de bodem. In het 
^ ^ ^ ^ heetst van de strijd 
^^^F smaakt bier uit om 

het even wiens glas. Het is dan 
allemaal even troostend, even raak 
aan het hart. 

Ja, dit was opnieuw de dag waar
naar zij zo hadden verlangd, de dag 
der dagen, de langste dag, de 
wreedste dag. 

De dans der 
ambtenaren 

Op die dag, die zij zo graag de 
eerste werkdag van het jaar noe
men, is er geen tegenhouden aan, 
geen hiërarchie knelt hen die dag 
onder de duim, geen zorg om 1 of 2 
% loonsverhoging meer of minder, 
geen bazen zijn er die dag, geen 
knechten. 

't Is allemaal één pot nat, die dag. 
Gelijk in de strijd van het plezier. 
Bruut plezier een etmaal lang waar
bij de af dronk van bier, de geur van 
zweet en de smaak van lippenrood 
slechts één stroom van wrede za
ligheid is... 

Voor die dag bestaan er spelre
gels die nooit door iemand werden 
uitgedacht, die nooit iemand op
schreef, maar spelregels die nauw
gezet dienen te worden gerespek-
teerd. Of men is er het volgende 
jaar niet meer bij, het is de harde 
wet van die dag... 

Maar naar die dag zal geen mens 
een boze vinger uitsteken, naar die 
dag zal geen haan kraaien, geen 
gezicht zal scheef gegrimast wor
den. 

Die dag is de dag dat alles mag en 
kan of toch zou moeten mogen en 
kunnen. Die dag host de leidende 
ambtenaar schaamteloos mee in de 
kusjesdans, en het anders zo keuri
ge hoofd van de boekhouding zit 
om het even wie na, en het jongste 
geitje van kantoor is plots het feest
nummer zoals er geen tweede 
rondhuppelt... Want allen dansen 
zij die dag de dans der ambtena
ren... 

Zon wrede dag is die dag, een te 
vroege karnaval, een dag waarop 
niemand nadenkt en slechts wild is 
zoals het hem m/v zint. 

Het is slechts wanneer de laatste 
trein reeds op de sporen trilt dat 
enige ernst optreedt. Maar eerst 
wordt afscheid genomen zoals an
ders nooit afscheid wordt geno
men. Het smakeloze Tot morgen... 
maakt die dag plaats voor uitge
breide kuspartijen en geflikfooi. De 
kollega's durven. Die dag durven 
de kollega's alles! 

In het station dansen de letters in 
de lichtbakken pijnlijk van bestem
ming naar bestemming, het licht is 
er fel. Te fel voor de roodomrande 
ogen die weldra dichtvallen eens 
de trein weer naar de werkelijkheid 
spoort. 

Thuis wacht geen vrouw, want 
ook zij danst die dag de dans der 
ambtenaren, maar een zalig bed om 
te slapen en te vergeten. 

Want morgen, op de echte eerste 
werkdag van het )aar, moeten weer 
pensioenen becijferd, kindergeld 
uitgereikt, wetteksten ontrafeld. 
Dan zijn de ambtenaren weer grijs-
ernstig... 

Ondertussen schuiven in een lan
ge rij, ergens in een hoek van het 
station, verfrommelde mensen aan 
voor een tas hete soep, voor een 
plastiek bord eten. De resten van 
de nieuwjaarsovervloed... _ 

Drie jaar geleden kende niemand de Russisclie 
woorden,,glasnost" en ,,perestroika". Nu gebruiken 
de media ze al voor Vlaamse situaties. De Sovjetunie 
is nu als drie jaar volop in de aktualiteit waarbij de 
doorsnee westerling allerlei veranderingen voorstelt 
maar ook onder partijleider Gorbatsjov is veel bij het 
oude gebleven. Om de evolutie wat doorzichtiger te 
maken produceerde de dienst Volwassenenvorming 
van de BRT 5 televisieprogramma's over de boeien
de, rijke en soms verschrikkelijke geschiedenis van 
het land. 

DE programma's zijn een 
mengeling van originele 
BRT-opnames archief

beelden, schilderijen, tekenin
gen, vraaggesprekken En als 
een rode illustratie-draad werden 
fragmenten uit Russische speel
films verwerkt 

Vanaf het jaar 800 ontstaat in 
het zuiden van de huidige Sovjet
unie geleidelijk een zeer grote 
staat met Kiev als hoofdstad 

Kiev-Rusland neemt het orto-
dokse geloof over 

Het is eén van de meest be
schaafde, kuitureei hoogstaande 
naties van het toenmalig Europa 

Kiev-Rusland bezit zeer veel 
bloeiende steden waar al demo-
kratische ekspenmenten gebeu
ren 

Het rijk verbrokkelt in de 12de-
13de eeuw, maar de kuituur en 
beschaving blijven bestaan tot de 
Mongolen het land bezetten Zij 
herleiden het grootste deel van 
Kiev-Rusland tot een puinhoop 
De levensstandaard daalt, de 

boeren worden lijfeigenen, kunst 
en kuituur verdwijnen De talrijke 
Russische vorsten worden belas
tingsontvangers m dienst van de 
f\/longolen Door spaarzaamheid, 
Mongoolse steun en neluk kun
nen de vorsten van Moskou een 
rijk uitbouwen dat tenslotte de 
konfrontatie met de Mongolen 
aandurft 

De vorst van Moskou wint en 
Rusland wordt weer onafhanke
lijk Het land is eeuwenlang ver
armd, primitief en achterlijk De 
vorst IS een alleenheerser en 
neemt de titel aan van tsaar ( = 
caesar) De Moskovieten vergro
ten hun rijk door oorlogen in alle 
richtingen of door aanhechting 
van enorme onontgonnen gebie
den in het noorden en het oosten 

Tenslotte worden de verbroken 
kontakten met West-Europa weer 
hersteld 

— Rusland en de Sovjet-Unie, 1ste 
aflevering op vrijdag 13 januari om 
20U.30 op BRT 1. 

Nu de feestdagen achter ons liggen, moeten wij 
niet zonder enige weemoed vaststellen dat vele van 
de dierbaarste flessen uit onze kelder ,,gekraakt" 
werden. In de wijnzaken vertonen de rekken aan
zienlijke gaten, die vlug met allerlei,,nouveau" en 
,,primeur" wijnen zullen opgevuld worden, maar aan 
die onvolwassen modeverschijnselen hebben wij 
geen boodschap. Laten we het dus over een wat 
prozaïscher begrip in verband met wijn hebben: de 
oenologie. 

OENOLOGIE zouden we 
wijnkunde kunnen noe
men, maar dat klinkt he

lemaal ontluisterend Oenologie 
is een onderdeel van de bioche
mie en kan men aan de universi
teiten van de meeste wijnverbou-
wende landen studeren Deze 
wetenschap houdt zich bezig met 
de studie van de biologische en 
chemische aspekten vanaf het 
ogenblik dat de most (het sap 
van de geperste druiven) gaat 
gisten totdat de wijn geschonken 
wordt 

De oenologie heeft de wijn
bouw onschatbare diensten be
wezen en alle grote proefstations 
en wijnbouwkooperatieven heb
ben tegenwoordig oenologen in 
dienst Zo speelde de weten
schap in haar prille jaren een 
grote rol in de strijd tegen de 
phylloxera vastatnx, de in het 
midden van de 19de eeuw uit 
Amerika naar Europa gekomen 
druifluis, die zich in de wortels 
van de wijnstok vestigt, en inder
tijd het grootste gedeelte van de 

Europese wijngaarden vernietig
de 

Dankzij de oenologie is het mo
gelijk om wijnen die vroeger 
slecht reisden (bv roséwijnen) nu 
probleemloos te vervoeren, wat 
hun export veel ruimere kansen 
gaf De oenologie wordt tegen
woordig vooral aangewend voor 
de kwaliteitsverbetering van zeer 
eenvoudige of hooguit gemiddel
de wijnen waar de handel vroeger 
geen brood in zag 

De geleerde Louis Pasteur 
(1822-1895) was wel een bioche-
mikus en wijnkenner, maar geen 
oenoloog Pasteur gaf wel zijn 
naam aan het begrip pasteurise
ren (het verwarmen van vloeistof
fen tot ongeveer 80 °C om de 
aanwezige kiemen te doden) 
maar is geenszins de uitvinder 
van het pasteunseren van wijn 
Dit laatste gebeurt vooral in jonge 
wijngebieden of bij wijnen waar
van de most schadelijke hakte
nen bevat echter nooit bij echte 
kwaliteitswijnen en wijnen met 
traditie of een specifieke smaak 

UL 
££/i HOHEt/TJE, 
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-Qmhouden 
Alle 5 onze zintuigen zijn natuurlijk belangrijk. 

Toch heerst er bij velen 'n zekere hiërarchische 
waardering. Zo wordt de neus eerder als een luxe
instrument bekeken, dat bij verkoudheid ook flink 
lastig kan zijn. En toch, een goede reukzin biedt ons 
niet alleen veel genoegens, maar behoudt ons ook 
voor gevaar. Enkele miljoenen reukcellen zorgen 
voor zowel het een als het ander. 

HET verhaal gaat dat de 
auteur Marcel Proust tij
dens zijn geliefkoosd 

schrijven vroeger in zijn bureau 
gedroogde appeltjes had liggen 
De geur hielp hem de sfeer uit 
zijn jeugd op te roepen Ons reuk
vermogen IS onder invloed van 
uitlaatgassen, tabaksrook, enz 
Steeds minder verfijnd geworden 
Maar zijn we gevoelig gebleven 
voor parfum om onszelf lekker 
te ruiken en om anderen te beha
gen De industne heeft daar han
dig op ingespeeld Er bestaan nu 
parfums voor iedere stemming, 
voor ieder moment, voor vrouwen 
uiteraard maar steeds meer ook 
voor mannen 

Reukwaren kende men al in de 
oudheid en in alle beschavingen 
Maar zij waren zeker geen dage
lijks gebruiksmiddel voor de mas
sa De echte parfumfabnkatie be
gon in de 18e eeuw, precies de 
eeuw dat de industriële revolutie 
ervoor zorgde dat de bewoonde 
wereld steeds meer begon te stin
ken Het ging toen vooral om 
zoete bloemengeuren Dat bleef 
zo tot in de Franse revolutie doen 
dierlijke muskusachtige geuren 
m de mode kwamen Immers, 
Napoleons invloedrijkse Josephi
ne hield van sterker spul Later 

werden de parfums steeds inge
wikkelder en geraffineerder van 
samenstelling In het midden van 
de 19de eeuw kwam de parfumin
dustrie voorgoed op dreef, vooral 
in Parijs en Londen De sierlijke 
flacons uit die tijd zijn nu zelfs 
museale verzamelstukken 

Nu hebben zowat alle grote 
modehuizen en sommige eksklu-
zieve tabaksfabnkanten hun ei
gen parfum, terwijl ook befaamde 
kunstenaars als Nikki de Sain 
Phalle, Dali, en Paloma (de doch
ter) Picasso hun naam aan een 
parfum gaven 

Het geurenaanbod is overwel
digend en houdt vaak verband 
met sociaal-maatschappelijke 
omstandigheden, het estetisch 
tijdsbeeld en gewoon de mode 
Het duurbetaalde beroep van 
parfumeur — de geurenalchimist 
— vergt daarom niet alleen we
tenschappelijke kwaliteiten, maar 
ook feeling en vooruitziende 
kreativiteit Onze tijd neigt onder 
Amerikaanse invloed naar meer 
opvallende en zwoelere geuren 
Maar geen nood, de subtiele 
charme en subtiele verleidings
kracht van het echte houden on
verzettelijk stand Dat zie je aan 
de grote klassiekers, die, hun 
prijs ten spijt, nog altijd de markt 
beheersen 
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— Precies twintig jaar geleden, op driekoningenavond '69 ontstond 
de volksmuziekgroep 'T KLIEKSKE. Om dit te vieren nodigt 't Kliekske 
alle muzikanten, dansers, instrumentenbouwers en tooghangers uit 
op een groots MUZIKAAL VRIENDENFEEST. Dit feest gaat door nu 
vrijdag 6 januari om 20 uur in zaal ,.Jagershof", Bruneaustraat te 
Kester (Gooik). 

Om aan eventuele alkoholkontrole te ontsnappen bestaat de moge
lijkheid te overnachten in een aanpalende kleine zaal (gelieve evenwel 
een luchtbed en een slaapzak mee te brengen). 

't Kliel<sl<e, sinds 1968 aan de top van de Vlaamse volksmuziel<. 

— Tot 6 januari heeft de tweede tentoonstelling van KARAKTER-EN 
FANTASIEPOPPEN plaats in het Stedelijk Informatiecentrum, Kapel
straat 133, 2710 Hoboken. 

Een tiental deelnemende kunstenaars zorgen ervoor dat U een ruim 
zicht krijgt op de verschillende technieken die tot de meest uiteenlo
pende kreaties leiden. De tentoongestelde ,,poppen" zijn kunstobjek-
ten, geen speelgoed. Ze passen zoals een schilderij of een skulptuur in 
de verzameling van de artistiek ingestelde burger. 

De tentoonstelling is open tijdens de kantooruren, de inkom is gratis. 

— Tot en met 15 januari kan U nog een kijkje gaan nemen op de 
tentoonstelling DE FIFTIES IN BELGIË. Heimwee naar de ,,hoela
hoep", de ,,vespa" en de ,,ekspo"? Deze tentoonstelling biedt alle 
nostalgiekers de mogelijkheid enige uurtjes weg te dromen bij al het 
fraais van de vijftiger jaren. 

De ekspositie is alle dagen toegankelijk van 10 tot 18 uur, in de 
ASLK-galerij, Kreupelstraat 12 te Brussel. 

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

Gelijktijdig wordt in de grote gaanderij van Kunstforum een tentoon
stelling gehouden van JAN VAN DIEMEN. Deze in Amsterdam 
geboren kunstenaar (1954) geniet grote bekendheid en populariteit als 
schilder van sportmotieven. In de loop der jaren ontwikkelde hij een 
kleurrijke vitale schilderkunst met sport als uitgangspunt, waarin het 
landschap voor treffende aksenten zorgt en waardoor hij een belangrij
ke bijdrage levert aan het nieuwe ekspressionisme. 

In studio 1 van de galerij wordt een selektie getoond uit het werk van 
PIERRE CLAREBOUT. 

— Op initiatief van Galerij Jan Op de Beeck loopt een tentoonstelling 
in het historisch pand ,,'t Vliegend Peert", Katelijnestraat 22 te 
Mechelen. 

In de bovenzaal heeft de RETROSPEKTIEVE ADOLF CROES 
plaats. Deze Antwerpse meester (1898-1979) wordt gerekend tot de 
3de generatie van Belgische Impressionisten. Adolf Croes werkte 
volgens de beginselen van het ,,plein-airisme". 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 in eksuberanties. De eksposi
tie behandelt ook een ander facet van zijn werk nl. het Stilleven. 

De retrospetieve Adolf Croes loopt nog tot 29 janari. 
De tentoonsteling is gratis toegankelijk, alle dagen van 13.30 tot 18 

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

(samenstelling t.s.) 

-4tr 
Popdossier George Michael: 

De populairste Griek 
na Duicaicis? 

,,George zag er zo slecht uit. Er zaten overal 
donshaartjes op zijn gezicht. Hij was dik. Bijzonder 
aantrekkelijk was hij niet. Toch had hij iets. Als ik ooit 
een rups in een vlinder heb zien veranderen, dan 
was het George Michael wel." 

DIT zijn bedenkingen van 
Mare Dean, toen deze 
George Michael en An

drew Ridgeley (Wham!) meenam 
naar CBS. Men nam Dean apart 
en vroeg: ,,Wat moeten we in 
godsnaam met hem aan?". 

Van rups 
tot vlinder 

Georgios Panayiotou werd ge
boren te Finchley op 25 juni 1963. 
Zijn vader — één van de zeven 
zonen uit een arbeidersgezin in 
Griekenland — hoopte door naar 
Engeland te emigreren, het har
de werken om te zetten in komfor-
tabele rijkdom. Ondanks zijn 
Griekse afkomst werd George on
middellijk aan het gezag van zijn 
Engelse moeder onderworpen. 

,.George herinnert zich zijn 
jeugd in de jaren zestig, waarin 
hij de kans verloor de cultuur van 
zijn vader in zich op te nemen, 
aldus: ..Mijn vader was typisch 
de Griek die naar Londen kwam 
om vierentwintig uur per dag te 
werken... Ik zag alles door de 
ogen van mijn moeder..." (biz. 6). 

George Michael was een dik 
manneke, met een bril, dat op 
school niet bepaald populair was. 
Daar kwam verandering in toen in 
1975 de familie Panayiotou naar 

Radlett verhuisde, waar hij zijn 
toekomstige Whaml-partner zou 
ontmoeten. Albert Mario Ridge
ley werd in Alexandrië geboren, 
maar paste zich als leerling aan 
een kostschool snel aan aan de 
Engelse middenklasse. Hij was 

George Michael, ooit vet en 
lelijk. 

het tegengestelde van George: 
de populairste van de klas, het 
mooie uiterlijk en de welbe
spraakte charme tegenover de 
lichamelijke tekortkomingen en 
de gereserveerde natuur van de 
Cyprioot. Deze twee kontrasten 
werden de beste vrienden. Door 
toedoen van Andrew Ridgeley 

ARRIED TG THE MOB is 
een film van Jonathan 
Demme en is een poging 

om het gangsterwereldje een tikkeltje 
humoristisch voor te stellen. Weg van 
de gangsterfiguren zoals we die ken
nen van Edward G. Robinson, Geor
ge Raft en Bogart, maar naar de 
echte gangster van nu, de man met 
huis- turn- en keukenprobleempjes, 
die de kinderen naar school brengt en 
ruzie heeft met z'n vrouw, die het 
helemaal niet leuk vindt om Mafiageld 
te eten. Wacht maar tot hij op televisie 
komt als weekendfilm. 

Cocktail van Roger Donaldson en 
met Tom Cruise voor de meisjes en 
de Australische wonderboy Bryan 
Brown voor de ietwat oudere dames, 
is een goedgemaakte cocktail, voor 
wie van een moralistisch verhaaltje a 
la DIrty Dancing houdt en ook een 
beetje kaas heeft gegeten van Rock 
Rollmuziek. 

Nieuw 
in de bios 

De beste van 1988 
De hierna volgende vijftien 

staan in een willekeurige volgor
de, omdat men de meeste filmen 
niet kan vergelijken omwille van 
het feit dat ze tot verschillende 
genres behoren, daarom dus 
géén volgorde. 

Bagdad Café 
Schitterend vertolkte film over 

een marginaal Amerika, gekon-
fronteerd met oude Europese 
waarden. 

My Life as a Dog 
Hier uitgebracht onder de En

gelse titel. Reeds vertoond op de 
VPRO televisie, is deze Zweedse 
Üeugd)film zowat de meest ont
roerende van de laatste jaren. 

Bird 
Clint Eastwood bewijst met 

deze film over Charlie Parker en 
jazz, dat hij véél meer kan. 

Midnight Run 
De achtervolgingsfilm op een 

subtiele manier vertolkt en met 
onbetaalbare humor. 

Good Morning Vietnam 
Robin Williams moet hiervoor 

een Oscar krijgen! 

De Beer, te mooi om waar te 
zijn! 

veranderde George Michael in 
een zeer korte tijd ,,van rups tot 
vlinder". 

Samen richtten ze The Executi
ve op. Zo evolueerden ze naar 
Wham! Het duo nam samen 12 
singles en 4 LP's op. Hun samen
werking stopte op 28 juni om 
1986 om IOu.17 precies. 

AIDS 
George Michael's eerste we

reldhit zonder Andrew Ridgeley 
was een duet met Aretha Frank
lin. 

In juni '87 begon de échte solo-
karrière met ,,l Want Your Sex". 
Daarbij hoorde natuurlijk een 
clip. Toen deze op de markt 
kwam vonden BBC en IBA het 
een schandaal. „Dat kon immers 
alleen maar tot de verloedering 
van de jeugd en een versnelde 
verspreiding van AIDS leiden" 
meende de BBC, daarbij het 
woord monogamie in de tekst 
negerend. Waarop Michael repli
keerde... ,,dat monogamie de 
beste bescherming is tegen 
AIDS!". 

Dit popdossier is boeiend voor 
zover de persoon van George 
Michael je boeit. 

— Popdossier George IVIIchael. 
Johnyy Rogan, bijgewerkt door 
Ton Vingerhoets. Uitg. Loeb/Bru-
na, Antwerpen. 1988. 159 bIz. 500 
fr. 
— In dezelfde reeks ook Popdos
sier Michael Jackson en Popdos
sier U2. 

The Unbearable Lightness 
of Being 

Een politiek statement verwe
ven in een erotisch raamwerk. 
Geniale verfilming van de roman 
van Milan Kundera die ik onver-
filmbaar achtte. 

The Bear 
Beren als hoofdpersonages 

van een prachtig natuurkader. 

The Monster Squad 
Als er dan toch griezels moeten 

worden gemaakt, dan liefst deze. 

La MItad Del Cielo 
Eindelijk is er weer hoop voor 

de Spaanse film. 

The Whales of August 
De vraag is wanneer ze nu 

eindelijk deze prachtfilm met Bet
te Davis en Lilian Gish gaan uit
brengen. 

A World Apart 
De apartheid op z'n meest ver

schrikkelijke wijze. 

Empire of the Sun 
Gevoelige Spielberg film, die 

veel te weinig werd gewaardeerd. 

Cry Freedom 
De soms een tikkeltje te sensa

tioneel opgevatte film blijft toch 
een statement tegen apartheid. 

The Princess Bride 
Een sprookje, een magisch 

realistische film, een humoristi
sche film. Waar krijg je nog zo
veel waar voor je geld? 

Biloxi Blues 
Gevoelige verfilming van Mike 

Nichols van een schitterende Neil 
Simon. 

Willem Sneer 
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Suksesvolle première... 

De Nieuwe Snaar 
met „Hackadja" 

Dat de broers Kris en Jan De Smet en violist Geert 
Vermeulen in hun stijl steengoede muzikanten zijn 
hoeft geen betoog. Dat zij talentvolle lolbroeken zijn 
die hun waar kunnen verkopen bleek al van bij de 
omschakeling van folkgroepje naar ,,de Nieuwe 
Snaar". De kombinatie van de twee maakt ze tot 
Vlaanderen's muzikale sketchers nummer één. 

DRIEMAAL, voor een zowat 
volzette Brusselse An-
cienne Belgique slaagde 

het trio er telkens weer m om van 
bij de eerste noten het publiek 
naar hun hand te zetten telkens 
weer tot entoesiast applaus te 
bewegen en een leuke en 
smaakvolle avond te bezorgen 

Vlaams Filmke 
Het tweeluik over de Rupel-

streek die in al zijn facetten 
schalks wordt voorgesteld, eerst 
in de vorm van een poppenkast, 
dan met grotesk gebrachte sa
menzang met vendelzwaaien en 
een knipoog naar Preud'homme 
IS ook een topper Na de pauze 

Ludiek 
Met deze derde show ,,Hac-

kadja" wenden ze de steven 
weer naar hun .wortels' die in de 
muzikale sketches liggen Naast 
het vakmanschap op de instru
menten zijn woordspelingen en 
mimiek de kruiden waarmee ze 
de ludiek opgezette muziekstuk
jes op smaak brengen, terwijl ze 
anderzijds dan weer met heel 
korte instrumentaaltjes weten te 
bekoren, zij het in een welbepaal
de kontekst gehuld Het eerste 
deel van het avondvullend optre
den IS zeer sterk van opbouw, 
verscheidenheid is de grote troef 
De tango, zigeunermuziek en 
jazz zijn middeltjes om emotie op 
te wekken Het even later door 
Kris gezongen „het peukje" is 
een eerste hoogtepunt Visueel is 
op geen frank gekeken, en de 
afrolbare kleurrijke waaiers om
lijsten sfeervol de nummers ,,De Nieuwe Snaar" kompleksloos amusement 

Coremanskring bestaat 10 jaar 

iiffl9CK3ClJ3 

op het 
f eestmenu! 

De Coremanskring is de uitgesproken 
Vlaams-nationale kulturele vereniging van het 
arrondissement Antwerpen en werkt onder 
voorzitterschap van kamerlid Hugo Coveliers 
De altijd zeer aktieve Coremanskring bestaat nu 
10 jaar 

H ET bestuur van de ver 
eniging heeftnu een 
heei bijzonder pro 

gramma uitgewerkt om een 
zeer ruim publiek te betrekken 
bij haar kulturele en politieke 
aktiviteiten Daar wordt later 
nog wel meer over verteld 

Zeggen we nu toch al dat de 
Krtng een reeds belangrijk 
faam verworven heeft door de 
organisatie van onder andere 
debatgespiekken, toneel* en 
kleinkunstvoorsteihngen let 
terkundige wedstrijden en 
door promotie van plaat uitga 
ven van grote Vlaamse kom 
ponisten 

De Coremanskring opent 
zijn feestjaar op 12 januan 89 
in de Arenbergschouwburg 
met de Antwerpse premiere 
van de gloednieuwe produktie 

Hackadja' van onze interna 
tionaal bekende groep De 
Nteuwe Snaar Dankzij haar 
faam moeten wij de groep dus 
ntet meer voorstellen 

Een avond vol kommerloos 
en gezond amusement Daar
voor moet dan vlug terecht bij 
het sekretariaat van de Core 
manskring Jozet Liesstraat 2 
2018 Antwerpen telefoon 03' 
238 82 08 

wordt de rode draad doorgetrok
ken het trio pakt uit als een 
orkestje dat heelwat aankan, en 
een driestemmige fiftieshow is de 
aanhef tot een boogie uit diezelf
de periode, gevolgd door do-wap 
en grappige rock De Ego-Boo-
gie, die zopas ook bij EMI op 
singel verscheen, met op de om-
mekant het op de planken zeer 
visueel gebrachte ,,schat van de 
farao" zijn meteen ook hoogte
punten naast ,,de Lierse steen
weg" en het aanwenden van 
klowneske muzikale zagen in een 
duister junglesfeertje tussen
door Met de akkordeon, de 
hobo en de viool stelt het trio 
zichzelf en de medewerkers op 
pittige wijze voor Het publiek dat 
op meer aandnngt krijgt enkele 
bekende werkjes uit voorgaande 

La la" show voorgeschoteld 
Derde keer ook beste keer, zou
den WIJ durven zeggen hoewel 
sommigen voor het iets meer tea-
trale van de vorige show opteren 
Een leuk programmaboekje in de 
vorm van een ,Vlaams Filmke' , 
met bon erbij die je een nummer 
twee aan de kassa bezorgd is 
een meegenomen toemaatje 

In het boekje vind je dan de 
vermeende uitleg van Hackad-
ja bij monde van Wannes Van 
de Velde, Tom Lanoye en drs P 
e a 

Sergius D 

Even hennneren dat Johan 
Verminnen op zijn beurt op 18 
januan '89 met zijn nieuwe show 

Brieven uit Latem ' in de An-
cienne Belgique in premiere uit
pakt 

/ //////-'/ ////// /yf/i'y / 

(Nog te zien m Fakkelteater/Antwerpen Januan 5/6/7/8/12/ 
13/14/15/19/20/21/22/26/27/28/29 Februari 2/3/4/5/9/10/11/ 
12/16/17/18/19/23/4/25/26 (dern ) 

Zuster Mana-Regma (Denise Daems), zuster Mane-Josepht-
ne (Mitta Van der Maat}, zuster Mane-Paut (Anne Mm Gtis)r 
zuster Amnesia (Uhane Dorekens), zuster Marie-Rose (Els de 
Schepper}, en zuster Marie-Carotma (Wanda Joost&n) staan 
samen op de scene om een benefietavond te houden Waarom"? 
5' nonnen overleden door het eten van een giftige bouillabaisse 
en er konden er maar 48 ter aarde wonden bestek! 4 liggen er m 
de diepvries — en die moeten zo vlug mogelijk werden 
begraven, want de voedselmspekisur komt binnenkort het 
klooster bezoeken 

Nonsens, het toneelstuk van Dan Goggin (Nederlands van 
Boudewtjn de Groot & Lennaert Nijgh, naar Vlaanderen aange
past door Mttta Van der Maat & Rudi Delhem) ts het verhaal van 
die benefietavond, verhaal doorspekt met liedjes, ketbaretnurTh-
mers en teater Voor diegenen die niet echt van muzieknum
mers houden, wees gerust, zefjebt>en mij ook niet gestoord en 
ik hou er ook met van Er zijn prachtige en ontroerende, 
pif&nkfetsers en lachedtngen m étt stuk, dat zeker voor 50 % ztjn 
sttkses te danken heeft smt de hele entourage en regie van 
Rufus Collins (zekien g&zióo vakwerk % De zusters tonen een 
professionahsme nooit gezien m Vlaanderen En waf een 
nivesm. Twee uren lachen met nonnen, niet om, Je bent steeds 
getuige van de humor van nonnen onder eikaar, zoals die zou 
kunnen ztjn (ol is het m werkelijkheid zo ̂ ;, zonder ook maar 
enigszins scrat>eus te worden, zonder enige oneerbtedigheid 
Hoedje af voor deze Nonsens' 

A$$M kan, dan is er nog hoop 

ADVERTENTIE 

domus - ujoningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met tradit ionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwal i te 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 •'" 
TEL 
BOUWGROND TE 

w^~ 
*3g^' 

wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, pnjzen ) 

5 JANUARI 1989 



m mtm wmm 

14 

Nederland voetballand. Daar mag niet meer aan 
getwijfeld worden. Vorige week won Marco Van 
Basten, zoals verwacht, de „Ballon d'Or". Hij werd 
daarmee officieus verkozen tot beste voetballer van 
Europa. De bekroning van de slanke sierlijke voet
ballende Utrechtenaar lag voor de hand. De midden
voor van AC Milaan was in juni de trots van Neder
land. Met een paar onvergetelijke doelpunten voerde 
de leerling van Johan Cruyff Oranje naar de Europe
se titel. 

WAT evenwel weinigen 
hadden verwacht was 
dat nog drie andere Ne

derlanders hoog zouden scoren 
in de strijd voor deze prestigieuze 
trofee: Gullit werd tweede, Frank 
Rijkaard derde en Roland Koe
man vijfde. 

Superieur 
Logischerwijze zou uit een en 

ander moeten voortvloeien dat 
Nederland superieur is aan gelijk 
welke andere voetbalnatie en dat 
AC Milaan op één been en in 
lange broek de Europacup voor 
landskampioenen wint. 

Marco Van Basten 

Niets is evenwel minder zeker. 
Oranje is nog geen wereldkam
pioen 1990 en AC Milaan is in de 
Europacup 1 nog met voorbij PSV 
of Real Madrid. Ondanks de klub 
van zakenwonder Berlusconi de 
drie beste Europese voetballers 
kan opstellen. 

Waarmee toch wel bewezen 
is dat de nivellering op een ver
nietigende manier heeft toegesla
gen. Dat vier van de vijf besten uit 
een „winnend" team komen is 
trouens illustratief. Zegevieren is 
de enige heilsboodschap gewor
den, de manier waarop is bijkom
stig. Rond het eindresultaat van 
de Ballon d'Or kunnen overigens 
nog andere bedenkingen worden 
gemaakt- Van Basten was met 
eens vaste keus toen het Euro
pees kampioenschap op gang 
werd gefloten en in Nederland 
werd Marco ,,niet" tot sportman 
van het jaar verkozen. Die eer viel 
wielrenner Steven Rooks te 

beurt. Rooks die toevallig in vrij
wel alle belangrijke koersen... 
tweede eindigde. 

De op één na beste 
Dat Van Basten internationale 

erkenning zou krijgen, lag voor 
de hand. Hij is een middenvoor, 
hij maakt doelpunten en hij is 
bovendien ook nog ,,een scho
ne" voetballer. Hij heeft dus alles 
om te bekoren en te veroveren. 
Toch heeft de grote doorbraak 
van de ex-Ajacied nog relatief 
lang op zich laten wachten. Meer 
dan eens bestonden grote twijfels 
over zijn toekomst. Het heette dat 
hij sterk noch gezond was. Hij 
trok het voetje instinktief terug en 
bedankte gemakkelijk voor fysiek 
slopmgswerk. Meer dan één trai
ner heeft met hem geduld moe
ten uitoefenen. Maar de stil en 
minzaam ogende Utrechtenaar 
bezat wel degelijk genoeg karak
ter om te slagen. 

Hij is overigens bijzonder rea
listisch ingesteld. Hij weet dat hij 
het in Italië nog moeilijk krijgt 
maar hij wil hoe dan ook door
drukken. Tegen Frans Ensink 
van ,,De Volkskrant" sprak hij 
aldus: ,,lk heb het altijd eerlijk 
gezegd, het was me naast het 
andere voetbalklimaat en de ver
se lucht ook om het geld te doen. 
Ik had nog eerder naar Italië kun
nen gaan, maar dan de route van 
Kieft (nu middenvoor bij PSV — 
Wij) moeten volgend. Je eerst 
door het slijk laten halen, daarna 
gelouterd terugkeren. En dat is 
niet mijn bedoeling. Ik moet het m 
elk geval de komende twee jaar 
m Milaan gaan maken. Ik zal hier 
niet als zovele andere buitenlan
ders afgaan." En ook: ,,lk zou 
het met toejuichen, maar ik kan 
me best voorstellen dat Frank 
Rijkaard de prijs (de ,,Ballon d'Or 
— Wij) krijgt. HIJ IS fysiek en 
taktisch sterk, beweegt zich kon-
stant op een hoog niveau en 
verzet machtig veel voorberei
dend werk. Maar ja. Rijkaard be
hoort met tot de scorende kandi
daten en dat alleen schijnt te 
tellen. En verder heb ik het geluk 
dat Maradona de Argentijnse na
tionaliteit heeft Want hij is zon
der meer de beste." 

We hoeven dus met ongerust 
te zijn: Van Basten houdt de twee 
voetjes op de grond. HIJ weet dal 
het moeilijkste nog komt. 

Rus 
Van Basten opvolger dus van 

ploegmaat Ruud Gullil die on
danks een minder geslaagd Eu
ropees kampioenschap toch nog 

vi^t 
Nederland voetballand 

Vier van de vijf 
afgetekend tweede werd. Vóór 
Frank Rijkaard en de Rus Alexei 
Mikhailitchenko. De spelmaker 
van de Sovjetunie en van Kiev 
voetbalt voorlopig nog altijd in 
eigen land maar de kans is niet 
gering dat de sportieve Perestroi-
ka hem vroeg of laat naar de 
Zuideuropese goudmijnen voert. 
Het Russisch voetbal kan in de 
komende jaren trouwens een 
nieuw gelaat verwerven. Wan
neer de topspelers tijdelijk naar 
Italië of Spanje mogen uitwijken 
— en alles wijst momenteel toch 
in die richting — moet het Rus
sisch nationaal elftal daar (de 
gunstige) weerslag van ondervin
den. De Russen hebben overi
gens altijd over uitstekende voet
ballers kunnen beschikken. Maar 
de grote internationale bekroning 
bleef uit. De Olympische titels 
buiten beschouwing gelaten na
tuurlijk. Ons zal het niet verwon
deren wanneer ook daarin over 
afzienbare tijd verandering moest 
komen. Mikhailitchenko is im
mers met de enige die een plaats 
verdient in de Europese top. 

Van de Belgen geen spoor in 
de Ballon d'Or. Wij beperken ons 
voorlopig tot de Gouden Schoen. 
Die wordt volgende maandag toe
gekend. Algemeen wordt ver
wacht dat Lei Clijsters zijn ploeg
maat Michel Preud'homme zal 
opvolgend. Aan grote spelers 
ontbreekt het Limburg dus nog 
altijd niet. Aan grote klubs en 
grote ploegen des te meer. 

Kampioene van de 
kampioenen 

Terwijl France Football de bes
te voetballer lauwerde, ging L'É-
quipe op zoek naar de kampioe-
n(e) onder de kampioenen. Dat 

•• V 

Eric Geboers, sportman van 
het jaar... 

Florence Griffith-Joyner werd be
kroond, verraste niemand. Fast 
Flo was in de voorbije maanden 
wellicht de meest gevierde perso
naliteit ter wereld. Ze werd net 
niet gevraagd te bemiddelen tus
sen Ronald Reagan en Gorbat-
sjov maar veel heeft het toch niet 
gescheeld. 

Dat de Oostduitse Kirsten Otto 
tweede werd was ook niet wereld
schokkend en dat Grand Slam-
winnares Steffi Graf derde eindig
de vond Duitsland niet meer dan 
normaal. Maar dat drie vrouwen 
op de eerste drie plaatsen eindig
den stemt toch tot nadenken. 
1988 was misschien wel ,,het 
sportjaar van de vrouw". Een late 
bekentenis, dat wel. Al moet er 
aan toegevoegd worden dat pre
cies in de vrouwensporten nog 
spektakulaire doorbraken, nog 
ongewone prestaties mogelijk 
zijn. Om dat de grenzen hier nog 
niet bereikt werden. 

Zola Budd, terug van wegge
weest... 

Bij de mannen daarentegen 
worden de rekordverbeteringen 
in tienden (of honderdsten) van 
sekonden en in millimeters of 
grammen uitgedrukt. Na de drie 
dames meldden zich op de rang
lijst zes mannen: Matt Biondi, 
Sergueï Bubka, Carl Lewis, Greg 
Louganis, Mike Tyson en Naim 
Suleymanoglou. Laatstgenoem
de Turkse gewichtheffer was de 
enige die voor twaalf maanden 
nog niet over gans de wereld 
bekend was. Hij was één van de 
zeldzame revelaties in Seoul. 

En terloops: nu Seoul achter 
de rug ligt en de kans op politiek 
misbaar in de sportwereld weer 
voor een tijdje bezworen is mag 
Zola Budd, het Zuidafrikaanse 
loopstertje met Brits paspoort, 
aan haar come back beginnen 
denken... 

Flandrien 

In januari moet alles gebeuren 

Roei is Iciaar 

In januari moet voor Roland UbotOh alles 
gebeuren. De beste Belgische veldrijder van 
zijn generatie kende een erg zwak selzoenbe-
gin. Opzet of onkunde ? 

DE grens viel nog nauwe
lijks te trekken. De 
man uit RiNaar werd in 

de eerste Superprestigecros-
sen gewoon utt de wielen ge
reden of . Uit de voeten gelo
pen. Zelf zegde hij dat ztjn 
gezondheid met was wat ze 
moest zijn. Anderen veronder
stelden dat htj ztch spaarde 
voor de januarimaand waarin 
de titeis zouden worden toe
gekend. En vermits het f>u 
toch al weer enkele Jaren gele
den fs dat Li beton nog wereld
kampioen werd . 

Moeilijkste 
opdraclit 

Vast staat inmiddels dal Li-
boton terug is van wegge
weest In Ovenjse reed hij ge
ruime tijd mee op kop Het 
herstel was nakende Op 

Kerstdag behaalde hij 'm D i ^ 
gem zijn éérst© grote zege 
van het setzoeo. Op Nieuw
jaarsdag reed hij voor eigen 
volk de Neder lander Stamsnij-
der op respektaöele afstand 
en er zal veel moeten gebeu
ren om hem zondag in Bioul 
utt zijn zoveelste Belgische 
driekleur te houden. Daarna 
volgt dan de moeilijkste op
dracht, de vorm aanhouden 
en zo mogelijk nog aanscher
pen voor de regen boogstrijd 
die eind van de maand in het 
Franse Pontc ham beau wordt 
georganiseerd Daar zal Libo-
ton mogelijk weer tegen een 
aantal,,onverwachte" gezich
ten aankijKen, Veldrijders die 
maandenlang naer één enke
le wedstrijd toeleefden en in 
ruim één uur hel welslagen 
van een gans winterseizoen 
op het Spel zetten. De tijd dat 
de wereldkampioen de eerste 
én de laatste wedstrijd van het 
seizoen moest winnen, be
hoort al lang tot het verleden 
Berten Van Damme en Ene 
'^" "laemmck zouden schrik-

v-anneer zij vandaag in 
' ' t moesten aanzet-
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VANAF VANDAAG TOT 1 FEBRUARI '89 

DE GANSE 

15 

- 5 0 % O P A L L E S 
OVER GANS DE ZAAK! 

Dat gebeurt niet alle jaren 
Toelating Mm. Econ zaken • Rel. nr.: 4 PC 5/U34428 

Dagelgks geopend van 9-18 uur ook op zaterdag 
Zon- en feestdagen gesloten 

Vrijdag feest- en koopavond tot 21 u 

\ het modehart 
van België 

VTB VAB Boomsesteenweg 35 Aartselaar 
wordt 

5 JANUARI 1989 
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VUJO hield een studiedag 

De verkeersproblematiek 
in en om Antwerpen 

Na een grondige studiedag rond de Antwerpse verl<eersproble-
matiek, kcwamen de Volksuniejongeren (arrondissement Antwer
pen) tot de volgende krachtlijnen. 

De Volksuniejongeren stellen vast 
dat de Kleine Ring om Antwerpen 
elke weekdag overbelast geraakt. Om 
deze fileproblemen tegen te gaan, en 
in de zekerheid dat het vracht- en 
personenvervoer in de nabije toe
komst met 25 % zal toenemen, dient 
de Kleine Ring een volledige cirkel 
rond de stad te maken, het zgn. 
omsluiten van de Kleine Ring. 

Liefkenshoek 
VUJO' ,,Wij blijven echter radikaal 

gekant tegen de aanleg van de Grote 
Ring om Antwerpen omwille van haar 
geringe nut en te hoge ekologische 
kosten De Liefkenshoeftunnel moet 
echter wel verbonden worden met de 

A11 (Expressweg). Het bestaande 
trace tussen A l l en El7, ter hoogte 
van de linkeroever, moet worden uit
gebouwd om een vlotte verbinding 
met de El 7 te bewerkstelligen " 

De Volksuniejongeren betreuren 
de tolheffing bij de Liefkenshoektun-
nel (maakt deze voor een groot stuk 
minder rendabel) en betreuren even
eens dat bi) de aanleg van de tunnel 
geen spoorwegkoker werd voorzien. 

Voor VUJO-arr. Antwerpen staat 
een goed funktionerend openbaar 
vervoer centraal Daarom scharen wij 
ons achter de plannen van de onder
grondse Noord-Zuid-treinverbinding 

Om tegmoet te komen aan de huidi

ge vereisten dient de perimeter door
broken te worden door de bouw van 
satelietstations voor openbaar ver
voer van waaruit sneltrams naar het 
centrum van de stad zouden vertrek
ken. Bestaande tramlijnen zouden 
hiertoe moeten verlengd en even
tueel vertakt worden. VUJO ziet der
gelijke stations in Ekeren, Bras-
schaat, Schoten, Wijnegem, Boe-
chout, Kontich, Hemiksem, Beveren 
en Burcht Tevens zouden randpar-
kings, voorzien van de nodige aan
plantingen, moeten worden voorzien 
naast de Ring en de Singel 

Tot slot eisen de VU-jongeren het 
behoud van het veerpont ,,Doel-Lief-
kenshoek-Lillo" De eventuele af
schaffing van dit pont zou (alweer) 
een kaakslag betekenen voor de 
zwakke weggebruiker en zou het au
toverkeer nog meer bevorderen. 

Alweer 2 bestuursmeederheden 
in Mechelen 

Wie de jongste jaren de gemeentepolitiek van dichtbij heeft 
gevolgd, weet dat de situatie in het Mechelse zeer vreemd is te 
noemen: 6 jaar geleden ruilde de SP „eeuwige partner" CVP voor 
VU en PVV, en men zou van start gaan met volle moed. 

Lang duurde het niet alvorens er 
moeilijkheden waren; eerst konden 
sommige PVV'ers er blijkbaar niet erg 
goed mee om dat in de pers veel 
lovende kommentaren verschenen 
over vooral VU en in mindere mate 
SP, doch dat over hun nagenoeg 
werd gezwegen (terecht, want veel 
presteerden zij met) en in problemen 
met een mogelijke vestiging van een 
middenstands-bedreigende bedrijf 
zagen zij dan ook de gedroomde kans 
om een alternatieve meerderheid aan 
te gaan met de inmiddels door haar 
oppositiekuur gefrustreerde CVP. 
Lang duurde ook dit echter niet, doch 
alle moeilijkheden in de SP-PVV-VU 
koalitie waren nog lang niet van de 
baan. Iets later immers zou burge
meester en oud-minister Ramaekers 
het vertrouwen van zijn eigen partij
militanten verliezen, zodat hij aftre
den het beste achtte. Hij werd opge
volgd door Joris, een kalme, rustige 
en bezadigde figuur, m wie vele men
sen alle vertrouwen hadden. En kijk... 
alles liep terug goed, ondanks nog 
enkele discidente VU-figuren, tot de 
verkiezingen in aantocht waren. 

De CVP kon de SP, ondanks verzet 
van o.a. burgemeester Joris, zo ver 
krijgen met haar een bestuursak
koord aan te gaan, en nog voor de 
verkiezingen was alles in kannen en 
kruiken, ondanks alles in de pers 
werd ontkend. 

Daar er op verschillende lijsten nog 

mmmm 
JANUARI 
7 MERKSEM: Nieuwjaarsbegroe
ting vanaf 14u. Allen hartelijk uitgeno
digd op een drankje en een hapje. 
Lokaal Vlanac, Bredabaan 360 te 
IVlerksem. Org.: VU-Merksem 
8 MERKSEM: Driekoningen kinder-
feestom14u in Vlanac. Org.: Vlaam
se Kring 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) 
18 BERCHEM: Nieuwjaarsreceptie 
om 20u. in het Kultureel Centrum. 
Met voorstelling jaarprogramma. 
Org.: FVV-Berchem. 
20 BORGERHOUT: Jaarlijkse wor-
stenbroodavond m zaal De Oude 
Worstepan, Turnhoutsebaan 9, om 
20U.30. Spreker Hugo Schiltz over 
,,Wat met de Volksunie in de groot
stad Antwerpen'". Deelname in de 
kosten 100 fr. Org.. VU-Berchem. 

vele problemen ware, was het dan 
ook niet verwonderlijke dat SP en 
CVP samens zo'n 65 % van de stem
men (en zetels) binnenhaalden. De-
jongste maanden beperkte het werk 
van de SP'ers in het kollege (cynisch 
genoeg tegen de zin van burgemees
ter Joris) — op aanvraag van de CVP 
— zich dan ook tot pogingen tot 
verdaging van verscheidene belang
rijk beslissingen Doch, wie nu ge
hoopt had vanafe januari de SP-CVP 
koalitie onder een al dan met gunstig 
gesternte van start te zien gaan, komt 
alweer bedrogen uit, voor zover dat 
nog kan in Mechelen. Nadat de pro

vinciale overheid de klacht aangaan
de de gemeenteraadsverkiezingen 
van een zekere Van Exem, die een 
plaats op de Vlaams Blok-lijst gewei
gerd zag en dan maar — met sukses 
— op een PVV-plaatsje aarde, af-
weea, stapte deze man, wiens ideeën 
en standpunten goed waren voor zo'n 
55 (vijfenvijftig, zeggen en schrijve) 
stemmen, naar de Raad van State. 
Alvorens deze instantie uitspraak 
doet kunnen we al makkelijk in maart 
zijn, zodat vanaf januari het princi
pieel mogelijk is dat Mechelen aan 
het hoofd van een nog steeds gelden
de SP-VU-PVV koalitie de door te 
koning te benoemen burgemeester 
Van Roy van de CVP komt te staan. 
Vreemd, nietwaar? 

Mare Hendrickx 

VUJO-taart voor 
Mechelse bestuurders 

Mechelen — Voor aanvang van de laatste gemeenteraadszitting 
van 1988, die aanvankelijk ook was aangekondigd als laatste 
zitting vóór de installatie van de nieuwe gemeenteraad (doch wat 
lang niet zeker meer is, nu een verbolgen PVV'er naar de Raad van 
State stapte (zie elders in dit blad)), overhandigden enkele VU-
jongeren van de plaatselijke kern aan de Mechelse burgemeester 
Joris 2 zelfgebakken taarten, als dank voor het door het kollege 
van burgemeester en schepenen geleverde werk tijdens de voor
bije legislatuur. 

De VU-jongeren (op de foto merken 
we ook hun nieuwe verkozene Koen 
Anciaux op) benadrukten dat zij alle 
respekt hebben voor de prestaties 
van de VU-SP-PVV meerderheid, die 
van een in een linkse situatie verke
rende grootstad als Mechelen terug 
hebben gemaakt wat die stad vroeger 
was: financieel gezond, prachtige ge
bouwen en veilige situationale om
standigheden. Het is immers zo dat 6 
jaar geleden, toen deze koalitie van 
start ging, de stad zo goed als dood 
was. Er was een miljardenput, krotten 
waren schering en inslag (waardoor 
de binnenstad er volledig bekommerd 
bijlag) en van een verkeersbeleid was 
er weinig of geen sprake. Dat er dan 
zo'n ommezwaai werd gemaakt, vin
den de VU-jongeren bijna ongeloof
lijk, maar dan anderzijds toch wel 
begrijpelijk, daar de VU-mensen zich 
zeker met onbetuigd lieten (zonder 

alle pluimen op ae hoek te willen 
steken, dient toch vermeld dat de 
schepenen van financiën en stads
vernieuwing VU'ers waren). 

In zijn antwoord toonde burge
meester Joris (SP) zich als ,,lekker
bek" erg tevreden met het lekkers, 
doch hij hield er ook aan te vermelden 
dat hij aan de VU-gemeenteraadsle-
den in het algemeen, de VU-schepe-
nen in het bijzonder, de beste herin
neringen bewaart. ,,Zij toonden zich 
echte werkers", aldus de burgemees
ter, die het er blijkbaar erg moeilijk 
mee heeft dat deze koalitie niet ver
der kan afmaken wat begonnen is. 
,,lk hoop dat jullie je blijven inzetten 
om jullie ideePen te verkondigen, 
doch hoop ook dat dit zal blijven 
gebeuren op een eerlijke, faire en 
beleefde manier", aldus nog de af
scheidnemende burgemeester. 

Mare Hendrickx 

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

Grootse 
Volksunle-liappening 

het betere 
Wlaanderen 

Om 10 u.: startvergadering 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 vooralle 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. 

VU op radio 
Vandaag, donderdag 5 januari om 

18U.45 op BRT 1: VU-Radiotribune 
met: 

— een terugblik op '88 met Euro
parlementslid Willy Kuijpers; 

— een stand van zaken i.v.m. de 
financiële federalisering; 

— een nieuwjaarsboodschap van 
VU-voorzitter Jaak Gabriels. 

Niet vergeten, vanavond 
18U.45 op BRT 1 Radio. 

om 

ZO€K€K3 
U Jonge dame met diploma Hoger 
Secundair Onderwijs Bijz. Jeugd
zorg, zoekt werk als opvoedster bij 
mentaal gehandicapte kinderen, in 
een kinderkribbe, als verkoopster
kassierster of als bediende. Inlichtin
gen: Vic Anciaux, tel. 519.86.93. 

Werkaanbieding 
Het Pajottenlands Centrum voor 

Gezins- en Bejaardenhulp v.z.w. 
Leda, Kroonstraat 1 te 1680 Lennik is 
op zoek naar: 

— 5 poetsvrouwen in DAC (2 jaar 
werkloos in de laatste 4 jaar). Halfti-
me (19u/week). Wagen; liefst woon
achtig in het Pajottenland. Poetsen bij 
gezinnen aan huis. 

— 1 karweiman in DAC, fulltime (38 
u/week), beschikken over eigen wa
gen ; liefst woonachtig in het Pajotten
land. 

Vlaams Jeugdcentrum organiseert 

Driekoningenwedstrijd 
in Boecliout en Vremde 

Op vrijdag 6 januari 1989 zullen in Boechout en Vremde weer 
honderden koningen rondlopen. Die dag heeft weer een grootse 
Driekoningenwedstrijd plaats voor alle kinderen uit de gemeente. 
Tussen 13 en 17 uur kunnen de ,,wijzen" zich bij een jury 
aanmelden om er hun liedje te zingen. 

Een deskundige jury zal punten 
toekennen aan alle groepen, reke
ning houdend met de originaliteit van 
zang en kledij. Voor Boechout zal een 
jury zetelen in de refter van de meis
jesschool (Jef Van Hoofplein) én in 't 
scholeke aan de Mussenhoevelaan. 
Voor Vremde zal dat de refter van de 
Dorpsschool zijn (Dorpsplaats). 

Vanaf dit jaar worden er 3 leeftijds-
kategoneën voorzien: 

* groep -8 jarigen 
" groep 8 tot 12 jarigen 
* groep -i-12 jarigen. 
Alle kinderen ontvangen gratis een 

drankje en een versnapering. Om 18 

uur zal de uitslag bekendgemaakt 
worden. Een prachtige prijzentafel 
staat voor deze wedstrijd ter beschik
king. Alle deelnemers ontvangen dan 
ook een mooie prijs. In elke leeftijds
groep zullen de winnaars tot koning 
van Boechout of Vremde gekroond 
worden. 

De Driekoningenwedstrijd is een 
organisatie van vzw Vlaams Jeugd
centrum m samenwerking met de 
middenstand, en het gemeentebe
stuur van Boechout en Vremde 

Inlichtingen kunnen verkregen wor
den op het sekretariaat: Mare Valken-
borghs, Begonialaan 15 te 2531 
Vremde (455.12.03). 
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Provincieraad van West-Vlaanderen 

Positieve reaidies 
GD iiet Voiifsunieweric 

Hoewel de dagbladpers en de andere media zeer karig zijn met 
hun verslagen over de provincieraadszittingen ontvingen we toch 
talrijke gunstige reakties op de Volksunietussenkomsten tijdens 
de najaarszittingen van de Westvlaamse provincieraad. 

Vanuit Oostduinkerke Koksijde-De 
Panne reageerde men tevreden op 
ons aandringen om betere bescher 
ming en strenger toezicht op vernie 
ling van natuurreservaten en duin 
landschappen in de Doornpanne Wit 
te Burg- Schipgat en Ter Yde 

Musea 
Dat WIJ het weglaten van de afbeel

ding van de IJzertoren in de franstali-
ge uitgave van Westtoerisme bij 
monde van Ward Baert scherp aan 
de kaak stelden vonden alle rechtge
aarde Vlamingen vanzelfsprekend 

Ons voorstel om aan het Museum 
van , het Brugse Vrije ' een meer 
edukatief karakter te geven en meer 
levendig te maken voor de jeugd 
vond veel weerklank Ook de uitstra
ling naar het brede publiek en de 
toeris kan verbeterd De dienst voor 
Kuituur reageerde reeds aktief met 
het opstellen van dokumentatie en 
uitgebreide folders Ook ons idee om 
het landhuis van ,'t Vrije ' naderhand 
uit te bouwen tot een kultuurhisto-
risch museum van het graafschap 
Vlaanderen viel met in slechte aarde 

Water 
Op ons voorstel om het Instituut 

voor Zeewetenschappelijk Onder 
zoek meer speciaal te richten op ons 
Noordzeemilieu en onze kust werd 
met Ijver gereageerd door het vrou
welijk deputatielid 

Ons raadslid Jan Fonteyne vroeg 
aan de Deputatie op basis van welke 
criteria de verschillende politieke 
frakties uitgenodigd werden deel uit 
te maken van het bestuur van maat
schappijen waarvan de provincie deel 
uitmaakt of waarin zij gerechtigd is 
zich te laten vertegenwoordigen Zijn 
tweede vraag luidde Wat is het be
drag van de zitpenningen of andere 
vergoedingen verbonden aan de di
verse mandaten' Het antwoord moet 
een blijk van openheid van het beleid 
zijn Voorlopig IS de vraag vooronder 
zoek verwezen naar de bestendige 
deputatie Ook drukte Jan Fonteyne 
zijn bezorgdheid uit over het te be
perkte investeringsprogramma voor 
de afdeling Kust-Leie-IJzer van de 
Vlaamse Maatschappij voor Water
zuivering 

Stad Izegem 
Het stadsbestuur van Izegem maakt bekend dat er zal worden 

overgegaan tot de aanwerving van twee politieagenten en het samen 
stellen van een wervingsreserve geldig voor de duur van drie jaar 

VOORWAARDEN (Bijzonderste voorwaarden) 
Op de dag der afsluiting van de kandidatuurstelling voldoen aan de 

minimumleeftijd van 20 jaar en de maximum leeftijd van 35 jaar met 
overschrijden 

De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 
Belg zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten 
Van onberispelijk gedrag zijn 
Voldoen aan de dienstplichtwetten 
Een minimum gestalte hebben van 1,68 m gemeten zonder schoeisel 
Op de dag van de indiensttredmg houder zijn van het rijbewijs B 
Binnen de 12 maanden na de vaste benoeming de gemeente bewonen 
Houder zijn van een diploma of getuigschrift voor de aanwerving in 

niveau 2 bij de rijksbesturen (K B 9 3 1973 en eventuele latere wijzigin 
gen) dwz gehomologeerd getuigschrift van secundair onderwijs van 
de hogere graad of gelijkgesteld 
Wervingsexamen: 

De proeven van het wervingsexamen worden georganiseerd door de 
West Vlaamse Politieschool te Brugge 
Voorziene proeven: 

Lichamelijke proef 
Mondeling examen 
Schriftelijk examen 
Psycho technisch en psychologisch onderzoek 

Het volledig reglement betreffende de aanwervmg en de benoeming 
in de graad van politieagent(e) kan bekomen worden bij het Stadsbe 
stuur van Izegem, Korenmarkt 9, 8700 IZEGEM 

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 25 JANUARI 1989 

Kandidaturen worden, vergezeld van de nodige bewijsstukken, schrif 
telijk ingediend per aangetekend schrijven, bij het stadsbestuur te 
Izegem, Korenmarkt 9 

Namens het Schepencollege, 

De Stadssecretaris, 
D. CHARLIER 

De Burgemeester, 
R VANLERBERGHE 

Vlaamse Raad organiseert 

Wervingseicsamens 
In de loop van het 1ste kwartaal van 1989 zal de Vlaamse Raad vergelijkende 

wervingseksamens organiseren voor sekretaris/sekretaresse en voor attache 

— De wedde van sekretaris/sekretaresse bedraagt bij het begin van de loopbaan aan de 
huidige liquidatiekoefficient 744 321 fr tot 844 484 fr per jaar volgens de leeftijd van de 
kandidaat bij indiensttreding 

Kandidaten voor dit eksamen dienen in het bezit te zijn van een diploma van volledige 
humaniora 

— De wedde van attache bedraagt bij het begin van de loopbaan aan de huidige 
liquidatiekoefficient 920 526 fr tot 1 024 595 fr per jaar volgens de leeftijd van de 
kandidaat bij indiensttreding 

Kandidaten voor dit eksamen dienen houder te zijn van een universitair diploma 

Het volledige eksamenprogramma evenals het inschrijvingsformulier kunnen worden 
aangevraagd bij de Vlaamse Raad T a v de heer H Vandenbergh gnffier Paleis der 
Natie, Natieplem 2 te 1000 Brussel 
(meegedeeld) 

Het voorstel van vorig jaar inge 
diend door ons raadslid Enk Wael 
kens om een afdeling Elektromecha 
nika in te richten aan de Provinciale 
Industriële Hogeschool is uitgevoerd 
De optie IS nu erkend door het minis
terie van Onderwijs 

Geld 
VU-fraktieleider Luc De Rammelae 

ad interim wegens ziekte van Maunts 
Zwaenepoel stelde bij de algemene 

bespreking van de begroting dat de 
provinciale instellingen open noch 
demokratisch zijn in een verzuilde 
samenleving met te hoge belastin 
gen 

Na ons scherpe protest over het 
absenteïsme van een ruim deel der 
Rooms-Rode provincieraadsleden en 
hun voortijdig verlaten van de zittin 
gen kwam er duidelijk enige beter 
schap 

Of er verandering komt na onze 
vraag om geen geschenken uit de 
provinciale kas meer te geven van 
honderd duizenden franken aan de 
rijke en machtige mutualiteitsbonden 
maar liever de gezinszorg te helpen 
moet nog afgewacht 

De VU-traktie blijft waakzaam en 
opbouwend 

Dr Jos Speybrouck 
provincieraadslid 

Roza Lernout burgemeester 

Nieuwe koalitie te Wervik 
Dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen voor de 

afdeling Wervik-Geluwe een topper geweest is m Vlaanderen, is 
ondertussen algemeen bekend. 

De Volksunie ruilde de huidiige 
koalitiepartners — SP en gemeente
belangen — voor een samenwerking 
met de CVP met een meerderheid 
van 15 op 25 zetels Daarvan gaan er 
6 naar de VU en 9 naar de CVP 

De vroegere eerste schepen (VU), 
mw Roos Lernout-Martens, heeft op 
28 december de eed als burgemees
ter afgelegd in de handen van de 
gouverneur Tevens zal zij de Finan
cien van de stad beheren Daarnaast 
zal de VU de uittredende schepen J 
Claeys als schepen van Milieu, Sport 
en Gezin afvaardigen Onze gemeen
teraadsleden zijn Wout Maddens, 
Filiep Simoens Werner Lernout en 
Urbain Keersebiick 

De overige 4 schepenzetels wor
den beheerd door de CVP vleugel Ie 
schepen W Vanneste Openbare 
Werken J Verhaeghe, Sport en Kui
tuur, J Masquelin Middenstand en 
J Ingelbeen Landbouw 

Het voorzitterschap van het OCMW 
gaat in handen van de CVP met 2 
raadsleden De 4 raadsleden van de 
VU zijn J M Delbaere L Pectoor M 
Balcaen en H Decruyenaere 

De officiële instelling van het nieu 
we gemeentebestuur ging door op de 
gemeenteraad van 4 januari 

K U 

Roza Lernout, 

burgemeester 

m ffiNEZEN MELAATSEN, 

Wellicht zit u nu in 
een gezellige zetel 
Knus en warm 
Elders staan ectiter 
nog miljoenen melaatsen 
in de l<ou Onmenselijk 
onwaardig ellendig 
Een ellende die begon 
met een klem wit onooglijk vlekje op de 
tiuid De rest van het verhaal kent u 
Verminking afzondering pijn ' 
Alleen een degelijke niet eens zo dure 
medikatie en een vakkundige begeleiding 

bieden hter een uitweg Op gemotiveerd 
en uitstekend personeel kunnen we al 
rekenen Medikamenten zijn helaas niet 
gratis i U raadt het al Een klem beetje van 
uw geld kan ons veel helpen Uw steun 
helpt ons melaatsen te genezen We horen 
u ai denken Komt mijn steun wel bij de 
(uiste mensen terecht? Wel das een 
kwestie van vertrouwen Duizenden 
sympathisanten geven ons reeds 25 jaar 
dat vertrouwen Geef daarom 
Damiaanaktie dit jaar een kans 
Laat ons samen melaatsen genezen 

Werelddag voor de melaatsen. Laatste weekend van januari. 

000-0000075-75 

WEST-VL. 
WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 
7 IZEGEM. Verzamelen om 13u 30 
aan het Vlaams Huis voor de nieuw-
laarswandeling o I v Victor Steelant 
Org Wandelklub Vlaams Huis 
10 IZEGEM: 't Spiegelaarke 20u 
Nieuwjaarsfuif Org FVV Izegem 
11 GISTEL Dienstbetoon in lokaal 
Uilenspiegel van 19 tot 20u Inl 059/ 
27 86 25 
11 KORTRIJK. Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om 14 u Van liefde 
en dood (Aids) Om 16u Kinderenen 
veiligheid Org Welzijnszorg W VI 
13 IZEGEM- Vlaams Huis vanaf 
20u Eerste kaarting Ook op zondag 
vanaf lOu Org Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden 
13 MIDDELKERKE: Nieuwjaarsre
ceptie gratis aangeboden door de 
politieke raad voor alle VU-leden van 
Middelkerke Leffinge-Spermalie 
Westende Vanaf 20u in zaal Bloe-
mendaal te Leffinge 
16 IZEGEM: Oud Stadhuis, 15u 
Hendrik Creytens geeft een uiteen
zetting over porto, met degustatie 
Org VVVG-lzegem 
18 DIKSMUIDE: Dienstbetoon in 
,, t Fort' van 19 tot 20u Inlichtingen 
051/50 21 71 
18 KOEKELAERE: Dienstbetoon in 
,De Hoorn" van 20 tot 21 u Inlichtin

gen 051/58 06 85 
22 DIKSMUIDE. Uitgebreide arr 
Raad in 't Fort om 21 u 30 
25 VEURNE: Dienstbetoon in ,,De 
Beurs ' van 19 tot20u Info 058/ 
31 11 84 
28 DE HAAN: Kaas- en Wijnavond 
in , Ter Praet" te Vlissegem om 20u 
Inlichtingen Wilfried Vandaele 059/ 
23 30 55 

Nieuw vu-bestuur 
te Wervil( 

Als een van de eerste afdelingen 
werd er te Wervik een nieuw bestuur 
gekozen voor de volgende drie jaar 

Op 14 december verkozen de aan
wezige leden 18 kandidaten die het 
nieuwe bestuur zouden uitmaken 
Eerst had senator Walter Luyten ons 
vergast op een uiteenzettin over het 
Vlaanderen van vroeger en nu en m 
de toekomst Daarbij lichtte de sena 
tor de taak van de Volksunie binnen 
dat nieuwe Vlaanderen 

Op de eerste vergadering op 19 
december werden er 5 leden gekoop-
teerd De verschillende funkties bin
nen het bestuur werden toegekend 
voorzitter Herve Vandamme onder
voorzitter Antoon Lecoutere sekreta-
ris Wilfried Delaere penningmeester 
Jean Marie Delbaere, leden en abon
nementen Johan Leroy en Luk Molly 
De andere funkties als propaganda 
vorming, VUJO, organisatie en vrou-
wenbewegin werden aan een of 
meerdere leden opgedragen 

WIJ wensen het bestuur een krach
tige werking toe ter ondersteuning 
van het beleid dat de VU binnen het 
gemeentebestuur op zich heeft geno
men 

De uittredende voorzitter 

Dienstbetoon 
Jan Loones: ledere 2e woensdag 

van de maand in de ,,Beurs" te Veur-
ne van 11 tot 12 uur Op afspraak 
058/51 37 38 

Juiien Desseyn: ledere vrijdag-
voormiddag vanaf lOu m het ge
meentehuis van Middelkerke Op af
spraak 059/30 32 92 (thuis) en 059/ 
30 06 61 (stadhuis) 

ZO€K6BC3€ 

Oostduinkerke-
Koksijde-Wulpen 
D VOS ontwaakt Raymond Latruwe, 
Albert I laan, 75/4 wil een VOSsen-
afdeling stichten Alle inlichtingen 
daarover bijR Latruwe 058/51 31 26 

Te huur 
D Te huur in de Haan aan Zee, voor 4 
personen Gem App - eetplaats, 
keuken, stortbad + WC, 2 slaapka
mers + garage Inlichtingen 050/ 
82 44 63 
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Nelly Maes waarschuwt Waasland 

Bouw van loskaai bedreigt 
Temse en het Waasland 

Reeds geruime tijd wekken de voorstellen tot het bouwen van 
een loskade ter hoogte van de Meulebroekpolder stroomafwaarts 
van de Scheldebrug grote beroering in Temse (kostprijs ca. 500 
miljoen). Nelly Maes acht het dan ook noodzakelijk dat heel het 
Waasland zich rekenschap geeft van wat hier op het spel staat. 

Een privé firma wenst een 100 
meter lange loskaai langs de Schelde 
te bouwen, waarvoor de investering 
172 miljoen bedraagt zonder andere 
infrastruktuur. Hiervoor zal een pol
der, die onteigend werd voor het aan
leggen van een wachtbekken en die 
moet verbonden worden met het toe
komstig waterzuiveringsstation, inge
palmd worden. 

Bezwaar 

Deze ekspansie stuit op diverse 
bezwaren, met name: 

Bezwaren van ekonomische aard-
bezwaren van Boelwerf tegen de 
plannen van de kaaimuur. Het dicht 
rooster van funderingspalen zou met 
zijn bijna-dichte konstruktie de stro
ming beïnvloeden, zodat onvoorspel
bare wijzigingen van het gedrag van 
de dieptelijn van 4 meter zouden 
plaats hebben. Aanslibbing zou im
mers onvermijdelijk zijn (zie nu reeds 
aanslibbingen kaaimuur te Temse en 
steigers Boelwerf). De vermindering 
van de diepte van de Schelde zou 
voor de afvaart van zee-schepen van 
uit Temse nefast zijn. Zij zouden de 
Boelwerf met meer kunnen verlaten 

Bezwaren vanuit de sektor Toeris
me- Stroomafwaarts de Scheldebrug 
ligt het Scheldepark, dat grote rekrea-
tieve mogelijkheden voor de toe
komst inhoudt, zowel voor stille als 
voor aktieve rekreatie Bovendien lig
gen diverse infrastrukturen (park, 
zwembad, watersport) stroomaf
waarts. 

Een nieuwe loskade van 100 meter, 
met de daarbijhorende havenaktivitei-
ten, IS onverenigbaar met deze re-
kreatieve bestemming 
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LIMBURG 
JANUARI 
11 GENK: Voorbereiding arrondis-
sementele raad over Euro-verkiezin
gen in Sint-Maarten met Jaak Vande-
meulebroucke en/of Willy Kuijpers. 
28 SINT-TRUIDEN: VU-afdelings-
bal. Zaal Veemarkt, Speelhoflaan te 
St.-Truiden. Aanvang; 20u.30. In
kom : 99 fr. Voorverkoop bij bestuurs
leden 80 fr. 

Het betekent de dood van de bloei
ende watersportvereniging die er een 
klubhuis en aanlegplaatseen voor 
sportvaartuigen bouwde. 

Door de bouw van de loskade zou
den ZIJ veel van hun terrein en beteke
nis verliezen. 

Bezwaren vanuit veiligheids- en 
leef standpunt: Om de nieuwe los
plaats te verlaten moet het wegennet 
voor de zware vrachtwagens aange
past worden. 

Onvermijdelijk zullen de Fontein-
straat, St.-Jonsstraat, Parklaan... 
hiervan de dupe worden. Maar ook de 
dorpskern zal er niet veiliger en meer 
leefbaar op worden, integendeel, la
waai, stof en gedaver van vrachtwa
gens zullen het centrum verstoren. In 
feite IS de kaai een uitbreiding van de 
havenaktiviteit, terwijl geen aange
paste wegeninfrastruktuur aanwezig 
is of gepland is, noch de gelden 
daarvoor voorzien. 

Wettelijke bezwaren. Sedert gerui
me tijd werd een smalle oppervlake 
uitgebaat, terwijl geen wettelijke ver
gunning voor eksploitatie van gevaar
lijke, ongezonde of hinderlijke inrich
ting zou bestaan. 

Omheen het terrein en het spoor 
werd een 2 meter hoge onwettige 
afsluiting geplaatst. De betonnen 
muur en platform zouden zonder 
bouwvergunning geïnstalleerd zijn 
Er werd een dubbele loods gebouwd 
De voornaamste en meest voorko
mende overtreding betreft het niet 
naleven van de toegelaten werkuren. 
Door omwonenden werd hiertegen 
meermaals klacht ingediend. 

Nelly Maes: „Men dient zich 
rekenschap te geven van de be
dreiging van het Waasland!" 

Aanflui t ing 

De zorg voor het natuurpark Schel-
deland en voor de toekomst van het 
Scheldetoerisme en de waterrekrea-
tie en de rust van de omwonenden te 
Temse moet afgewogen worden te
gen de belangen van een pnvé-on-
derneming, die de Vaamse Gemeen
schap én de gemeente Temse heel 
wat geld gaat kosten. 

De investeringskost zou voor 80 % 
door de gemeenschap gedragen wor
den en voor 20 % door de privé-
sektor 

Daarom neemt volksvertegenwoor
diger Nelly Maes zich voor om ook 
haar standpunt bij gemeenschapsmi
nister Johan Sauwens uiteen te zet
ten, ten einde tot een oplossing van 
dit probleem te komen. 

In geen geval mogen nu door de 
nationale regering nog maatregelen 
getroffen worden die een bevoegd
heid Openbare Werken betreffen ver
mits deze bevoegdheid overgaat naar 
de Vlaamse regenng per 1 januari 
1989. 

De Volksunie onderzoekt dan ook 
het mmisterkomitee voor Sociaal Eko
nomische Koördinatie met in te gaan 
op de vraag van de nationale minister 
van Openbare Werken. 

Reeds nu kan men vaststellen dat 
de bestemming van een 500 m lange 
strook die nauwelijks een twintigtal 
meter breed is tot industriegrond een 
aanfluiting is van goede ruimtelijke 
ordening. 

De onbevooroordeelde toeschou
wer moet zich wel afvragen hoe dit 
alles kón. 

Bovendien stellen wij ons de vraag 
naar de verhouding privé kapitaal
overheidsgeld, rekening houdend 
met het vokomen privé-karakter van 
de firma's die de haven zullen uitba
ten en de werken uitvoert. De ge
meenschap verwerft geen enkele 
zeggenschap. Bovendien kan men 
zich de vraag stellen of de havenakti-
viteiten zullen gebeuren onder dezelf
de voorwaarden als in Antwerpen? 

Of zal men de konkurrentie verval
sen? 

Toekomst 

— Hoe staat het met de relatie tot 
de Waaslandshaven op Linkeroever? 

Nelly Maes: ,,0m al deze redenen 
denken wij dat het nieuwe kaai-pro-
jekt te Temse in deze voorwaarden 
niet kan goedgekeurd worden. In feite 
moet men de vraag stellen naar de 
toekomst van de havenaktiviteiten te 
Temse, naar de bestemming van het 
gebied stroomafwaarts de brug en 
naar de infrastruktuur die nodig zal 
zijn om een uitbreiding van de haven
aktiviteit veilig te verwerken. 

Dan moet uitgekeken worden of de 
inplanting van de nodige infrastruk
tuur mogelijk is en budgettair haal
baar, zonder al te nadelige effekten 

Ten slotte zal de gemeenschap 
zich moeten afvragen wat zij in ruil 
voor al deze inspanningen terugkrijgt 
in de vorm van baten in inspraak of 
kontrole." 

Luikse toestanden te Aalst? 

Nepbegroting door VU afgekeurd 
Op de gemeenteraad te Aalst werd de ziekenhuis- en OCMW-

begroting door Jan Caudron op de korrel genomen, Willy Van 
Mossevelde nam de gemeentebegroting voor zijn rekening. Eigen
lijk waren het nepbegrotingen, want de nieuwe meerderheid is van 
plan om ze na 1 januari zo vlug mogelijk te wijzigen. 

Een gezond ziekenhuisbeleid kan 
er volgens Caudron alleen komen als 
de hoofdaktiviteit van de geneeshe
ren in het ziekenhuis wordt uitgeoe
fend. Nu zijn er van de zestien ver
schillende diensten slechts vier die 
winstgevende resultaten kunnen 
voorleggen. Dus loopt er iets funda
menteels verkeerd: ofwel worden te
veel patiënten naar de privékonsulta-
ties afgeleid of bepaalde konsultatie-
diensten zijn onvoldoende uitgerust. 
In beide gevallen moet het beheers-

komitee maatregelen treffen. De ver
huis naar het nieuw ziekenhuis in 
1990 noemde Caudron de ideale ge
legenheid om de kontrakten met de 
geneeskundigen te vernieuwen en 
aan te passen aan de normen van 
een modern beheerd ziekenhuis. Bij 
het OCMW merkte hij op dat de 
personeelskosten met 14 % naar om
hoog gaan, waauit hij besloot dat 
meer vriendjes worden aangeworven 
om hetzelfde werk te doen. Boven
dien zit men 29 miljoen boven het 

door het saneringsplan vooropgestel
de bedrag. 

Luikse toestanden? 

Ook in de stadsbegroting spant het 
personeel de kroon. Niet minder dan 
57 % van alle uitgaven gaan naar 
personeel. Tegen elk ekonomisch 
principe in, aldus Van Mossevelde, 
die de begrting een dokument van 
onmacht en onbekwaamheid noemde 
van de CVP-PVV-meerderheid. Dat 
kan niet anders dan uitmonden in een 
forse belastingverhoging en nu al 
wordt 42 % van de totale inkomsten 
door belastingen gedekt. Bezuinigin
gen dringen zich op, zoniet gaat ook 
Aalst Luikse toestanden tegemoet. 

In memoriam Ward De Kegel 
Op 29 december 1988, bijna tachtig 

jaar oud, nam Ward De Kegel af
scheid van zijn geliefd gezin en zijn 
toegewijde familie, van zijn vertrouwd 
Kerksken, van moeder Vlaanderen, 
die hij als geen ander heeft bemind, 
van de wereld waarin hij zo intens 
heeft geleefd. 

,,Oud" is een woord dat wellicht het 
minst paste bij hem: de velen die hem 
kenden, hebben hem altijd jong ge
weten. Tot het laatste van zijn zeer 
aktieve leven, was hij de krachtige, 
dinamische in wie men ,,geen klein
heid kon ontwaren". 

Opgegroeid in een Daensistische 
familie, kreeg hij van jongsaf de deug
den mee die zijn hele leven inhoud 
zouden geven: zijn zin voor recht
vaardigheid, zijn sociale bewogen
heid, zijn rechtlijnigheid, zijn Vlaamse 
fierheid en trouw. 

Als zestien jarige kreeg hij zijn 
eerste politieke bezieling in de Front
partij. Verder heeft het gedachten-
goed van het VNV op hem een blij
vende stempel gedrukt. 

Tegenspoeden als Vlaming wiens 
leven bijna de hele twintigste eeuw 
overspande, is hij daar niet aan ont
snapt — heeft hem nooit kunnen 
breken. Zijn onverwoestbaar optimis

me, zijn ,,ijzeren kopppen koppig
heid", waren sterker als gevangen
schappen en repressie, waarvan ook 
hij zijn deel kreeg. Het was in die voor 
Vlaanderen zo moeilijke naoorlogse 
periode dat velen hem hebben leren 
kennen en waarderen. Waarbij hij 
met taaie doorzettingskracht voor zijn 
gezin een nieuw bestaan opbouwde, 
zette hij zich als één der eersten uit 
de Denderstreek in om er voor te 
zorgen dat ,,uit d'oude bron, nieuw 
leven nogmaals vloeien kon". Tijd, 
moeite, noch geld heeft hij gespaard 
en we kunnen het ons nu nog moeilijk 
voorstellen hoeveel energie er nodig 
was om — na een zware dagtaak — 
het onmogelijke te helpen mogelijk 
maken: de heropstanding van de 
Vlaamse beweging en Vlaanderen 
opnieuw een toekomst te geven. Wie 
uit liefde geeft, telt niet, maar het 
waren tienduizenden uren die hij be
steedde aan sociaal dienstbetoon, 
vergaderingen, huisbezoeken, propa-
gandatochten, betogingen en de vele 
andere aktiviteiten die in die periode 
werden georganiseerd. 

Het was dan ook helemaal geen 
toeval dat in Kerksken de eerste 
Volksunie-afdeling van het arrondis
sement Aalst werd gesticht en nog 

minder dat Ward de initiatiefnemer 
daarvan was. 

Waar anderen al eens moedeloos 
werden, bleef zijn geloof in de goede 
afloop ongeschonden; waar sommi
gen grimmig werden bij de vele te
genkantingen, bleef hij tjlijmoedig en 
goedlachs in de geest van Uilenspie
gel. 

Ward heeft de vruchten van zijn 
arbeid nog mogen zien rijpen. Samen 
met zijn echtgenoten Maria, die hem 
altijd heeft gesteund, kon hij met 
genoegen zien hoe zijn kinderen hun 
weg vonden in het Vlaanderen dat hij 
mee gestalte hielp geven en met de 
bezorgdheid van een goede vader 
volgde hij dat Vlaanderen op zijn 
eerste stappen naar zelfstandigheid. 
Ward, gij wist dat nog lang niet alle 
problemen zijn opgelost, maar uw 
vertrouwend geloof in het volwassen 
handelen van uw zelfstandig wordend 
Vlaamse volk, weze onze sterkte. 

Dank voor alles Ward en moge de 
Vlaamse aarde u de welverdiende 
rust schenken, die gij uzelf, bij leven, 
nooit hebt gegund. 

De plechtige eucharistieviering 
heeft plaats op donderdag 5 januan 
om IOu.30 in de St.-Martinuskerk van 
Kerksken. Herwig Agneessens 

OOST-VL. 
JANUARI 
10 BELZELE: Nieuwjaarsviering 
FVV-Belzele, in zaal Lescrauwaet om 
19U.30, met welkom door de voorzit
ster, heildronk, licht avondmaal, voor
stelling jaarprogramma, gezellig sa
menzijn voor 250 fr. Inschrijven bij 
bestuursleden tot 6/1. 
13 AALST: Het bestuur en de man
datarissen van de Volksunie-afdeling 
Aalst nodigen uit op de nieuwjaarsre
ceptie, vanaf 21 uur in de bovenzaal 
van lokaal Gulden Vlies, Esplanade 
13, Aalst. 
13 AALST: Bestuursverkiezingen 
van 18 tot 21 uur in lokaal Gulden 
Vlies, Espanade 13, Aalst. Kandidatu
ren vóór 3 januari bij mevr. Marcelle 
Tack-De Ganck, Pontstraat 27. 
13 SINT-AMANDSBERG: Nieuw
jaarsreceptie en statutaire bestuurs-
verkiezing. Gastspreker: Bert An-
ciaux. Bestuursverkiezing van 19 tot 
22 uur. Receptie vanaf 20u. Zaal 
St.Elooi, Antw. Stwg 275 te St. 
Amandsberg. Org.: VU-St.Amands-
berg. 
14 MELDERT: Nieuwjaarsreceptie 
in afspanning Maxens te Baardegem. 
Van 20u tot 2u. Org.: VU-Meldert. 
20 DESTELBERGEN: Nieuwjaars
receptie om 20u. in zaal Stekkershof, 
Laarnebaan 99 te 9210 Heusden. 
Gastspreker is Nelly Maes. Org.: VU-
Destelbergen-Heusden. 
24 BELZELE: Les in ,,inkrusteren" 
door FVV-Belzele in zaal Lescrau
waet van 13U.30 tot 15u.30. 

St.Martens-Latem 

Nieuwe 
afdelingsvoorzitter 

Daar onze voorzitter Erik Van den 
Abeele op 9 oktober tot gemeente
raadslid werd verkozen, moest we
gens de statutaire onverenigbaarheid 
in zijn vervanging worden voorzien. 

Tot nieuwe voorzitter werd Eddy 
Priau verkozen. Erik wordt door het 
bestuur en gans de afdeling hartelijk 
gedankt voor zijn onverdroten inzet 
en aan Eddy wensen we veel sukses 
bij de verdere uitbouw van de afde
ling. 

in memoriam 
Georges 
Tettelln 

Op 13 december overleed te Loke-
ren Georges Tettelin. De afgestorve
ne was op 5 mei 1900 te Gent gebo
ren en oud-schepen van de stad Lo-
keren. 

Het doodsprentje bevat een ontroe
rende tekst van de overledene zelf 
aan ,,AI mijn kinderen en medemen
sen..." En waarin hij o.a. schreef: ,,lk 
heb mijn strijd gestreden; weer dan 
ook elk hol gekletter bij mijn uittocht. 
Maar zing, in mijn plaats, nog eens 
vredit: ,,Lied van mijn Land" en ,,Mijn 
Vlaanderen heb ik hartelijk lief..." 

Het prentje sluit met een aardig 
gedicht ,,Ons vader" door zijn zoon 
Anton Vlaskop. 

De redaktie biedt de grote familie 
Tettelin blijken van medeleven bij het 
afsterven van deze biezondere man. 

Georges Tettelin... hij heeft zijn 
strijd gestreden... 
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Philipsavond - Leuven 
Het Zeger van Hee-auditorium van „De Valk" liep op 22 dec. vol 

met heel wat studenten, Philips-personeelsleden en belangstel
lenden om er de debatavond tussen een vijfhoek aan specialisten 
mee te maken. 

Senator prof Roger Blanpam mo
dereerde vanuit het arbeidsrechtelij
ke, de heren Azijn (LBC-ACV) en 
Gakoms (ABVV) bepleitten de toe
komst van „hun mensen" Anderzijds 
belichtten de heer L Decaluwe, alge 
meen personeelsdirekteur en de heer 
M Embo, herplaatsingsverantwoor-
delijke van de firma Claessens het 
afgesloten akkoord en de toekomst 
mogelijkheden voor het personeel 
Europarlementslid Willy Kuijpers 
schetste de gebrekkige samenwer

king tussen bedrijven, beleidsmen
sen en personeel Hij vroeg aandacht 
voor de Europese Vredeling-richtlijn 
die dat gedeeltelijke kan regelen, 
maar sedert 1980 op 'n veto van 
Groot-Brittannie stuit 

Kamerlid Luk Vanhorenbeek stelde 
tussen de vele vragen van de toe
hoorders het probleem in hoeverre 
het afgesloten akkoord geen voorop
gezette, verzoetende strategie in
hield 

Senator Roger Blanpam hield er 
7 hoofdvragen aan over 

1 Ekonomische-sociale verschui
vingen zullen m het Europa-van-de-
toekomst veelvuldig voorkomen 

2 Hoe de solidariteit uitwerken'' 
3 Het gevaar van de sociale dum

ping in de lage-loonhoeken van Euro 
pa en elders 

4 Er bestaat in de EG weinig geor
ganiseerd sociaal tegengewicht" 

5 Vredeling's raamrichtlijn ligt 
vastgeroest 

6 De vakbonden missen een pas
sende operationale Europese strate
gie 

7 Een nieuwe politieke kuituur op 
Europees en regionaal vlak is nood
zakelijk 

Dr. Valkeniers in de weer voor üWheek 
Alhoewel hij met verlof was als burgemeester ingevolge zijn 

staatssekretariaat voor het Brusselse Gewest, heeft dr. Valkeniers 
de jongste maanden toch nog verschillende diensten bewezen 
aan de Dilbeekse gemeenschap. 

Waar het dossier van het bedienen 
van Schepdaal door de brandweer 
van Lennik vastzat, lukte hij er in dit 
weer vlot te krijgen op 16 september 
'88 bij het provinciebestuur van Bra
bant toen, onder zijn impuls, een 
vergadenng plaatsgreep met de bur
gemeesters en brandweeroversten 
van Lennik en Asse De beide bestu

ren en brandweerkorpsen hebben 
zich toen akkoord verklaard om 
Schepdaal te laten bedienen door 
Lennik Het schepenkollege van Dil-
beek besliste m de vergadering van 
12 december ji om aan het provin
ciaal bestuur te vragen een ontwerpo-
vereenkomt op te maken tussen 
Asse, Lennik en Dilbeek 

Gemeentebestuur Grimbergen 
Wenst aan te werven voor de Gemeentelijke Muziekaca

demie: 
— een studiemeester-opvoeder (ra/v), de kandidaten dienen houder te 
zijn van de bekv^faamheidsbewijzen zoals vermeld in het Koninklijk 
Besluit van 22/04/1969 en de ministeriele omzendbrief van 30/04/1980 
— een leerkracht voordracht dictie (m/v), de kandidaten dienen houder 
te zijn van de bekwaamheidsbewijzen zoals vermeld in het Koninklijk 
Besluit van 26/01/1968 

De kandidaturen dienen gericht aan de Heer Burgemeester van 
Grimbergen, bij een ter post aangetekende brief, en dienen uiterlijk op 
31/01/1989 binnen te komen Op voormelde datum zal tevens de lijst 
van de kandidatuurstellingen afgesloten worden 
In opdracht: Namens het schepencollege 

De Sekretaris, 
J. VAN DE VELDE 

De Burgemeester, 
J MENSALT 

Huisvuil 

Dank zij zijn tussenkomst bij het 
bestuur van de verbrandingsoven te 
Brussel (valt onder de voogdij van zijn 
Staatssekretariaat) werd aan aanne
mer Meysmans uitZellik, die het huis
vuil ophaalt van de 6 Dilbeekse deel
gemeenten, de toelating gegeven om 
een deel van het Dilbeekse huisvuil in 
Brussel te laten verbranden Dit bete
kent voor de Dilbeekse bevolking al
leszins een flinke besparing 

Tidin-projekt 

Het projekt Tchirozerme voor de 
bouw van een centrum voor basisge
zondheidszorg in Niger ten voordele 
van ontwikkelingswerker Jozef De 
Taeye uit Dilbeek werd na veel be
sprekingen hier en in Niger omgebo
gen tot een projekt Tidin dat een 30 
km uit de buurt van Tchirozerme ligt 
Dank zij een tussenkomst van dr 
Valkeniers werd dit projekt, dat uit
ging van het Rode Kruis, Ninafn en 
Dilbeek door ABOS betoelaagd voor 
± 7 000 000 fr De overige 2 400 000 
fr moeten nu door de drie betrokken 
partijen in 5 jaar worden samenge
bracht De bijdrage van het fonds van 
de burgemeester dr J Valkeniers zal 
in totaal ongeveer 600 000 fr bedra
gen Geen fortuin maar heel wat om 
ginder de nood te helpen lenigen in 
de basisgezondheidszorg 

BRABANT 
JANUARI 
5 HALLE-VILVOORDE: Uitgebreid 
arr bestuur Om 20u 
6 LENNIK: Huize Zwartenbroek 
Zwartenbroekstraat 127, om 13u 30 
Labyrint angst, vnend en vijand 
Org Brabantse dienstverlening 
6 AFFLIGEM: Om 20u Driekonm 
genteest 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 
8 LEUVEN. Dosfelkring Leuven be 
zoekt Sint-Goedele katedraal te Brus
sel, o I V dr Paul De Ridder Samen
komst om 14u station Leuven of 
14u 30 St Goedele Brussel Iedereen 
welkom Rondleiding is gratis 
8 LENNIK: Kinderprogramma met 
Teater Pepijn (Liegebeest) en ,,De 
Magische Trommel en Professor An
tonio" Toegang Gratis Inschrijven 
op tel 02/532 53 14 of schriftelijk bij 
Pajottenlands Jongerencentrum, 
Kroonstraat 1 te 1680 Lennik 
9 LENNIK: Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127, om 15u 30 
Menopauze door dhr Jan Raeymae-
kers, psycholoog-sexuoloog Brochu
re dan ook verkrijgbaar 
13 LENNIK: Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127, om 13u30 
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) 

16 LENNIK: Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127, om 15u30 
Eenzaamheid door dhr Jan Raey-
maeker'^, psycholoog-sexuoloog 
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 cafe De 
Arend, Vandenberghestraat Mache
len (aan de kerk) 

20 LENNIK: Huize Zwartenbroek 
Zwartenbroekstraat 127 om 13u30 
Angst, vriend en vijand van de vol
wassene Org Brabantse dienstver
lening 
20 KAPELLE-OP-DEN-BOS- Afde-
lingsbestuursverkiezingen (info 
volgt) 
23 LENNIK: Huize Zwartenbroek 
Zwartenbroekstraat 127 om 15u30 
Leven met reuma door mevr dr T 
Maes 
27 LENNIK: Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127 om 13u 30 
Angst vriend en vijand van oudere 
mensen Org Brabantse dienstver
lening 
28 LENNIK: Bijeenkomst van ,,Vor
ming en Gemeenschap" m zaal ,,Pa-
jottenland" F De Wolfstraat te Len
nik over , evolutie en bespreking ge
meenteraadsverkiezingen" Om 18u 
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 

Dosfelkring 
Leuven naar 
Sint-Goedele 

Op zondag 8 januari bezoekt de 
Leuvense Dosfeiknng de Sint-Goede-
lekatedraal te Brussel, die momenteel 
gerestaureerd wordt 

De rondleiding gebeurt door dr 
Paul De Ridder, die de restauratie
werken opvolgt 

Een aan te bevelen aktiviteit voor 
eenieder die het oude, Nederlandse, 
Brussel in zijn hart draagt 

Afspraak zondag 8 januari, om 14 
uur Station Leuven om 14u 30 St-
Goedele, Brussel 

De rondleiding is gratis Ook niet-
leden zijn van harte welkom' 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot I9u. 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 

drukker i j 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuv\/ telefoonnummer 
053/80.10.09 

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 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaessen 
Sint-Aamoutstraat 12 
8260 Aartnjke-Zedelgem 
® 050/20 08.50 

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

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het ondenwerp 
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 

l. 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 

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

Houtzageri j 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalbl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 
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VTM-perschef Els Van Den Abbeele: 

„We hadden minder 
tijd dan een zwangerscliap" 

VILVOORDE — Het gloednieuwe VTM-gebouw 
langs de Luchthavenlaan is, tenminste in vergelij-
l<ing met de behuizing van de openbare omroep, 
verschrikl<elijk klein. Maar een vergelijking tussen 
VTM en BRT gaat niet op, niet voor de behuizing, en 
niet voor de rest. 

In de hall komt het verre geklop van hamers en een 
snerpende boormachine je tegemoet. Het gebouw 
werd nog maar pas in gebruik genomen. Alles is 
ofwel net uitgepakt ofwel nog niet aangekomen. 

EN beeld van een telefonis
te heeft duidelijk nog 
moeite met de bediening 

van fiaar telefooncentrale. ,,Els 
Van Den Abbeele is nog niet 
gearriveerd, wat wil je in afwach
ting drinken?" vraagt ze, plots 
blakend van zelfvertrouwen. 
,,Hebt U koffie?" antwoord ik 
aarzelend. ,,Natuurlijk! Wij tieb-
ben alles!" klinkt het zelfverze
kerd. Even later zit ik met mijn 
hete koffie in het buro van de 
perschef. Een glunderende se-
kretaresse vertelt me honderduit 
over het avontuur waar ze van de 
schoolbanken ingeduikeld is. Tot 
Els Van Den Abbeele komt bin
nengewaaid. 

WIJ: Een televisiezender op
starten doe je zomaar niet in 
een handomdraai. Hoe ging dat 
in zijn werk bij VTM? 

Els Van Den Abbeele: ,,Na 
een lange voorgeschiedenis, van 
'81 toen Gol voor de eerste keer 
het omroepmonopolie in vraag 
stelde, tot de uiteindelijke toeken
ning van de licentie voor Vlaan
deren aan de Vlaamse Media
maatschappij ('V/WMj, werd door 
VMM de Vlaamse Televisiemaat
schappij opgericht. Het startkapi
taal voor VTM werd samenge
bracht door de 9 uitgevers-eige
naars, die 85% van de geschre
ven pers vertegenwoordigen. 
Vervolgens moest er iemand ge
zocht worden die de maatschap
pij kon leiden. Die persoon moest 
in de eerste plaats vertrouwd zijn 
met de media, maar ook met 
beheer en met het oprichten van 
een bedrijf. Uiteindelijk werd Car
lo Gepts, vroeger adjunkt-direk-
teur-generaal bij Hoste (Het Laat
ste Nieuws), als gedelegeerd be
stuurder aangeduid. Zijn eerste 
zorg was de programmadirektie. 
Een kommercieel televisiestation 
mag immers financieel perfekt 
opgestart zijn, als het minder
waardige programma 's aanbiedt, 
is het gedoemd om te mislukken. 
De volgende mensen die aange
worven werden waren Guido De 
Praetere en Mike Verdrengh, ge
volgd door hoofdregisseur Guy 
Helsen en 2 mensen die de boel 
administratief draaiende hielden. 

Vlaamse 
beeldindustrie 

Dit beginklubje van 6 begon 
dan half juli opnieuw te zoeken 
naar de geschikte figuren voor de 
verschillende diensten. Intussen 
werden er natuurlijk plannen ge
maakt voor het gebouw, in funi<tie 
van de manier van werken waar
toe besloten was. We maken im
mers alleen het journaal en de 
zondagnamiddagshow van Mike 
Verdrengh zelf, de rest wordt uit
besteed". 

WIJ: Waarom? 
Els Van Den Abbeele: ,,Een 

eerste reden daarvoor is de wet 

die ons voorschrijft dat we de 
Vlaamse beeldindustrie aan het 
werk moeten zetten. Maar voor 
een maatschappij als VTM is het 
bovendien een snellere manier 
om met eigen produkties op an
tenne te komen als wij niet de last 
hebben om van bij de start heel 
die zware technische infrastruk-
tuur te moeten oprichten. Wij 
hebben trouwens geen enkele 
ambitie om een grote omroep te 
worden. Zo'n zware infrastruk-
tuur past dus niet in het VTM-
kraam. We willen integendeel de 
vaste ploeg van VTM zo beperkt 
mogelijk houden, nl. ongeveer 
110 mensen, en we doen beroep 
op produktiehuizen die zelf een 
kleine infrastruktuur hebben. Die 
werkwijze maakt het soepeler, 
sneller en handiger, en laat ons 
toe met veel meer projekten tege
lijkertijd te werken. 

Eén van de laatste stappen in 
het voorbereidingsproces was 
dan de aanstelling van de hoofd-
redakteur en de samenstelling 
van de redaktie. Momenteel stelt 
VTM een 90-tal mensen tewerk. 
Als je bedenkt dat de program
madirektie op 1 juni is gestart en 
we op 1 februari de ether ingaan, 
besef je dat we niet stilgezeten 
hebben. Op een tijdsspanne kor
ter dan een zwangerschap bok
sten we de Vlaamse kommerciële 
zender in elkaar." 

Reklamemonopolie 
- WIJ: En dan was het afwach
ten of de adverteerders zouden 
reageren. 

Els Van Den Abbeele: ,,Juist. 
Dat is vrij goed gelukt. Februari 
zit al een hele tijd vol, maar dat 
hadden we niet anders verwacht. 
Na 35 jaar monopolie een nieuwe 
Vlaamse zender op de kabel, wel
ke adverteerder spreekt zoiets 
niet aan ? We hebben eerder pro
blemen gehad met een overaan
bod van adverteerders voor fe
bruari. Maart en april lijken ook 
reeds veelbelovend. Onze prog
nose voor de reklame-inkomsten 
lijkt vrij goed te kloppen." 

WIJ: Vreest U niet dat VTM 
na '92 zal weggedrukt worden 
tussen de grote kommerciële 
zenders. Ook satellietzenders 
zullen binnenkort ontvangen 

kunnen worden met een scho
telantenne. Zullen ze met die 
markt van 320 miljoen kijkers 
die de EG vormt VTM niet ver
morzelen? 

Els Van Den Abbeele: „Wij 
zijn een typisch Vlaamse zender. 
Studies hebben uitgewezen dat 
hoe meer kanalen in een ge
meenschap beschikbaar zijn, 
hoe meer het publiek zijn eigen 
kuituur en taal op prijs gaat stel
len. Ik denk dat de adverteerders 
dat ook wel zullen weten. Wie in 
Vlaanderen wat wil verkopen 
moet zijn reklame richten op ty-

WIJ: Klopt het dat VTM van 
plan is om, net als RTL-TVI nu 
reeds ongestraft doet, pro
gramma's te onderbreken door 
reklame, hoewel het kabelde
kreet dat duidelijk verbiedt? 

Els Van Den Abbeele: ,,Daar 
zijn we zelf nog niet uitgekomen. 
Volgens het kabeldekreet mag 
men geen programma-onderde
len onderbreken. Wij zijn in elk 
geval niet zinnens om het RTL-
TVI-systeem toe te passen. Ik 
geloof dat de Vlaamse kijker ons 
dan binnen de kortste keren 
straft. 

Els Van Den Abbeele: „Sommige mensen halen hun neus op voor 
populaire programma's. Dat is flauwekul!" (foto vtm) 

pisch Vlaamse media. Ik ontken 
niet dat er problemen kunnen 
rijzen maar wij hebben voldoende 
vertrouwen om te geloven dat 
een projekt als VTM haalbaar is, 
ook op langere termijn". 

WIJ: Uit bepaalde hoeken 
lijkt men weer aan het reklame
monopolie van VTM te willen 
tornen. Ook uit Europa zou wel 
eens tegenwind kunnen opste
ken. 

Els Van Den Abbeele: ,,Dat is 
niet erg logisch, vind ik. Waarom 
hebben wij dan geen recht op een 
deel van het kijk- en luistergeld ? 
Het is 't één of 't ander. Wij 
rekenen met 2 tot 2,2 miljard 
bruto-inkomsten, netto betekent 
dat 1,8 miljard reklame-inkom
sten om ons bedrijf op antenne te 
houden. Als er nog steeds 500 
miljoen onder verdoken vorm 
naar een andere omroep gaat, 
betekent dat 25% van ons bud
get. Zoiets kunnen wij niet aan
vaarden. Een kommerciële zen
der in Vlaanderen is zonder dat 
reklamemonopolie niet leefbaar. 
Pas op, ik heb het dan niet over 
reklame die regionale zenders 
kunnen uitzenden, die lokaal ge
richt blijft." 

Wij vragen ons alleen af of het 
niet kan dat we in de loop van een 
langspeelfilm, die tegenwoordig 
vaak langer duurt dan negentig 
minuten, ergens een pauze hou
den. Die pauze zou dan niet op 
een moment komen dat de hoofd
figuur er bijna het leven bij in
schiet, maar op een moment dat 
er een pauze in de ontwikkeling 
van het verhaal zit, zoals dat 
trouwens bij elke film voorkomt." 

WIJ: Je kan toch moeilijk vol
houden dat een speelfilm uit 

' 'V 'Ty* -ir . 

programma-onderdelen be
staat? 

Els Van Oen Abbeele: „Wel, 
programma-onderdeel is een 
zeer vage term. Op Europees 
vlak zegt men bvb. dat een film 
na 45 minuten onderbroken mag 
worden als het scenario het toe
laat. Het is allemaal zeer dubbel
zinnig en men interpreteert zoals 
het het beste uitkomt. Maar wij 
zullen ons aan het kabeldekreet 
houden. Daarom zijn we er trou
wens nog niet uit." 

Kabeldekreet 
WIJ: U zei eens: "VTM zal 

proberen populaire program
ma's goed en goede program
ma's populair te maken." Maar 
toch eerst zien dat wij Dallas 
hebben? 

Els Van Den Abbeele: ,,Maar 
Dallas is een goed programma! 
Dallas is professioneel van uitste
kende kwaliteit. Ook Rad van For
tuin is een goed spelprogramma. 
Het is een populair programma, 
maar het zal zo professioneel 
mogelijk gemaakt worden, zodat 
het uiteindelijk een goed pro
gramma wordt. 

Mensen halen dikwijls hun 
neus op voor "populaire" pro
gramma's. Populair is gelijk aan 
slecht, zo wordt geredeneerd. 
Welnu, dat vind ik flauwekul. De 
uitdaging bestaat er voor ons ook 
in om "goede" programma's zo
danig te brengen, dat de mensen 
er ook graag naar kijken. Een 
voorbeeld: een serie als Holo
caust brengt de kijkers veel meer 
bij over de verschrikkingen van 
het Nazisysteem dan 6 praatpro
gramma's over de jodenvervol
ging warin enkele geleerde pro
fessoren de historische feiten 
nog eens allemaal op een rijtje 
komen zetten." 

WIJ: VTM heeft de BRT blijk
baar goed wakkergeschud. De 
openbare omroep tracht dyna
mischer dan ooit uit de hoek te 
komen. 

Els Van Den Abbeele: ,,Dat is 
eigen aan het doorbreken van 
een monopolie. De Nederlandse 
zenders konden nooit de rol spe
len die wij nu gaan vertolken. De 
BRT heeft daar nooit op moeten 
reageren omdat de kijkers niet in 
hun Vlaamse houding geraakt 
werden. Het waren en bleven 
buitenlandse zenders, die toeval
lig in dezelfde taal uitzonden. 
Daar brengt VTM verandering in. 
Wij hebben wel degelijk Vlaande
ren voor ogen, net zoals de BRT. 
Uiteindelijk kan dat alleen maar 
positief zijn, voor de BRT, voor 
VTM en voor televisiekijkend 
Vlaanderen." 

WIJ: Over enkele weken is 
het zover. Zenuwachtig? 

Els Van Den Abbeele: „Het 
wordt hier steeds drukker, ja. 
Maar we geloven er allemaal rots
vast in. Hier zit niemand die uit 
frustratie of ontevredenheid weg
gegaan is waar hij zat. Iedereen 
hier heeft voor het avontuur van 
VTM gekozen, voor de aanpak 
van VTM en voor wat het basis-
klubje van 6 van plan was ervan 
te maken. En daar moest hard 
voor gewerkt worden! De ver
wachtingen zijn hoog gespan
nen, zeker!" 

(pdj) 

41ENSEN 
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