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EEN EUROPESE FEESTDAG
IEMAND is onbewogen gebleven bij wat zich sinds
woensdag 8 november en de dagen daarop in Berlijn
heeft afgespeeld. De televisie volgde op de voet hoe
de Berlijnse muur, deze 161 kilometerlange betonnen schande, beetje bij beetje gesloopt werd.
De razendsnelle evolutie bevestigt eens te meer
dat geen tronen blijven staan maar dat een volk wél
opgewassen is tegen de tand des tijds.
Vooraleer in te gaan op de vragen en de twijfels die
de meeste kommentatoren en de volksmond de
jongste dagen bezighielden toch enkele bedenkingen. Het lijkt ons nuttig eerst te wijzen op enkele elementen die
te gemakkelijk uit het oog worden verloren. De Duitse natie is
ondanks haar 45-jarige scheiding één gebleven. Het voeren al
die jaren van dezelfde vlag door de gescheiden staten is daar
wellicht het eenvoudigste maar zichtbaarste teken van, de
spontane omarmingen in de straten van Berlijn het ontroerendste bewijs.
De scheiding van de Duitslanden was met het onmiddellijke
gevolg van de overwinning van de geallieerden maar wel van de
eerste faze van de derde wereldoorlog, de Koude Oorlog. Hoe
meer de spanningen tussen Oost en West toenamen hoe breder
de kloof tussen de Duitslanden werd.
Aldus werd het land en zijn voormalige
hoofdstad een mikrokosmos van de wereldpolitiek. De Koude Oorlog bleef echter niet tot Berlijn beperkt, de grootmachten eksporteerden deze, want een haast
fataal hoogtepunt werd bereikt tijdens de
krisis rond Cuba in 1961. Naarmate de
ontspanning tussen de grootmachten
toenam kon deze ook niet uitblijven in het
verdeelde Duitsland.
Twee nakende politieke ontmoetingen
de komen dagen en weken zullen bepalend zijn. Morgen komen in Parijs de
landen van de Europese ekonomische
gemeenschap samen en begin december
ontmoeten de leiders van de grote blokken mekaar voor de kust
van Malta.
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Maar veel belangrijker dan deze topontmoetingen lijkt ons de
wil van het Duitse volk om zelf een einde te stellen aan de
scheiding.
,
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Hoe bang moeten wij zijn van een hereniging van de twee
Duitse staten, is de meest gehoorde vraag van de jongste
dagen. Bedreigt een ééngemaakt Duitsland de veiligheid van
Europa en de wereld?
Ongetwijfeld ligt het antwoord in de wijze waarop wij een
mogelijke hereniging gunstig kunnen laten uitgroeien. Wil de
Europese gemeenschap het Duitse vraagstuk positief laten
evolueren dan staat haar slechts één taak te wachten: de Duitse
natie in haar geheel goed en wel in de gemeenschap ontvangen Een gemeenschap die zich niet alleen van Noord naar Zuid
maar ook van West naar Oost tot een brede en evenwichtige
konstruktie uitbreidt. Aldus kan elke vrees bij voorbaat worden
weggenomen.
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Duitsland heeft ons op zijn beurt tal van goede zaken te leren.
De federalisten kunnen zich enkel maar verheugen wanneer er
een Europa komt gebouwd op de regio's en in het geval van
Duitsland op de Lander. Deze natuurlijk gegroeide entiteiten
kunnen ook in Oost-Duitsland opnieuw een kans krijgen zodat
de hereniging een zegen wordt in plaats van een vrees.
De Gemeenschap heeft slechts toekomst wanneer ze zich
verder uitbreidt met die Europese landen van het vroegere
Oostblok die nu één na één meerpartijen- staten worden en
verkozen regeringen en parlementen krijgen.
Hoe in onze buurlanden, Nederland en Frankrijk, over deze
evolutie gedacht wordt weten wij uit peilingen waaruit blijkt dat
in beide 45-jarige landen zich om en bij de 60% van de
bevolking positief tegenover de Duitse hereniging uitspreekt.
Niet onbelangrijk, Nederland laboreert nog steeds zwaar aan
een anti-Duits sindroom en Frankrijk was eeuwenlang de
historische vijand van Duitsland.
Wie herinnert zich bovendien niet de ontmoeting in het najaar
van 1984 toen Mitterand en Kohl op het slagveld van Verdun,
waar een half miljoen Europeanen geslachtofferd werden,
mekaar de hand reikten ? Wat déar voor de kamera's een beetje
houterig gebeurde is vijf jaar later uitgegroeid tot hét politieke
feit van de tweede helft van deze eeuw.
De uitgroei van een ekonomisch gebouwd Europa heeft echter nog een andere dimensie, de opening naar het Oosten kan voor het oude kontinent een
nieuwe kulturele toekomst betekenen.
IJzeren gordijn en muur waren niet alleen
een ekonomische barrière maar betekenden ook de amputatie van een belangrijk
Europees kultureel erfgoed. Nadat WestEuropa sedert 1945 overspoeld werd met
Noordamerikaanse kultuuruitingen en
Oost- Europa onder invloed stond van
Moskou kan een volledig Europa ook
kultureel weer zichzelf zijn.
Blijft ten slotte de ontmoeting BushGorbatsjov. De twee grootmachten die sinds Jalta de wereld
naar eigen goeddunken hebben beheerst zullen van hun
invloed inboeten. Of zij met deze mindere rol tevreden zullen
zijn blijft voorlopig een open vraag. In het geval dat zij de
ontwikkelingen in Europa positief zullen benaderen zal hen de
verdienste toekomen dat zij naast hun macht niet langer een
horige willen ontmoeten maar een volwassen bondgenoot.
Voor ons, volksnationalisten is deze hele evolutie een bevestiging van een jarenlange strijd waarbij de volkeren het halen op
de staten.
En mocht het Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral
deze historische wending met een feestdag willen bezegelen
dan lijkt ons de voorbije 8ste november geen slechte keuze.
Deze dag zal immers voor altijd de dag blijven dat ons oude
kontinent een groot stuk van zijn waardigheid en zelfbewustzijn
heeft teruggevonden.
Maurits Van Liedekerke
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Het nieuws van de week was
de grote barst in de Berlijnse
muur. Een niette stuiten vloedgolf naar demokratie en vrijheid? WIJ vroeg het senator en gewezen diplomaat Hans De Belder.
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Deze week brengt WIJ een
speciale
katern
over
Vlaams-Brabant.
Een
greep uit de inhoud: het
(on)welzijn van Vlaams-Brabant, zijn
specifieke verkeersproblematiek, de
I
I

• •
g
f

Voor de eerste maal in de naoorlogse geschiedenis keurde
de Kamer een uitgavenbegroting goed vóór de uitvoering
ervan. Een pluim op de hoed van
Begrotingsminister Schiltz.
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^°®*^ '^ ^°°'^ ^^ grote ondernemingen van een land
ook goed voor 's lands ekonomie. Is dit nog steeds het geval?
Zijn deze relaties niet bekoeld? Deze
en andere vragen komen aan bod.

Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instltuut v.z.w.
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De verkiezingen in Namibië leverden voor de Swapo geen tweederde meerderheid op. Volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers gaf als
waarnemer zijn ogen en oren goed
de kost en schreef voor WIJ een
reportage.
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J ^ Tot voor kort was hetgeen
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Minister van Ontwikkelingssamenwerking
A.
Geens bezocht in Bolivië
een aantal niet-goevernementele organizaties en vrijwilligers
die er aan de slag zijn. Hij sprak met
hen over hun werk en ook hun noden.
I
I
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• • Volgens Herman Lauwers
P ^ en Jos Geysels wordt het
t ^ hoog tijd dat meer dan 200
verschillende
projekten
i.v.m. basisedukatie een dekretale
regeling krijgen.
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(omsiagfoto Wilfried Wouters)

tewerkstelling, het sociaal en Vlaams
grondprobleem, interviews met Hallo-Vil voorde-voorzitter Luk Van Biesen en arrondissementssekretaris
Stephane
Rummens,
bekende
Vlaams-Brabanders aan het woord
over Vlaams-Brabant,...
/% ^
Vorige week werd afscheid
^ 1 % genomen van een grote
^ ^
dame. Magda PeetersYoors was aktief aan de
rand van de Vlaamse Beweging. Als
levensregel stond pacificatie en geweldloosheid hoog in haar vaandel
geschreven. Naast haar inzet voor de
vredesbeweging voerde zij ook aktie
voor de vrouwenemancipatie.

DOORDEWEEKS

VLAAMSE BOND
Voorzitter Frans Van Mechelen van de Bond
van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG) maal<te
op de Brabantse dag van de Bond te Steenokkerzeel bekend dat de Bond binnenkort een
nieuwe benaming krijgt. Van Mechelen wil zijn
vereniging Vlaamse Bond van Gezinnen noemen. Daardoor wordt het Vlaams karakter van
de Bond en zijn openheid voor alle gezinnen
beklemtoond.
Een positieve zaak! Men kan zich meteen
afvragen wanneer de BRT naar het voorbeeld
van de RTBf ook zijn naam eens zal veranderen in VRT. De BRT is uiteindelijk een Vlaamse
gemeenschapsomroep en niet langer "Belgisch". De VU is sinds jaren voorstander van
die naamsverandering. De BRT schermde
steeds met de kostprijs van die naamsverandering om alles maar bij het oude te laten. Voor
de BGJG weegt de kostprijs van een naamsverandering gelukkig minder door dan zijn
Vlaams en open karakter.
De strijd voor een VRT nroet nochtans voortgezet worden. Zeker op dit ogenblik. Waarom
precies nu? Wel, de Raad van Beheer van de
BRT besliste op haar jongste bijeenkomst een
nieuwe huisstijl in te voeren om de BRT-netten
een beter profiel te geven. Een en ander zou
verder gaan dan het oppoetsen van het BRTlogo. De BRT heeft voor de hele operatie ruim
30 miljoen frank per jaar ter beschikking gesteld. Anders gezegd: het oude ekskuus valt
weg. Een ekstern reklameburo krijgt de opdracht de BRT van dit nieuw imago te voorzien. Een enige kans om er eindelijk een
Vlaams imago van te maken I

GOED EN KWAAD
VOOR WELKENRAAT
Het ontvangstkantoor der belastingen, tot nu
toe in Welkenraat gevestigd, verhuist deels
naar Herve, deels naar Verviers. Herve zal zijn
bevoegdheid uitstrekken tot Bleiberg, Verviers
tot de gemeenten Balen-aan-de-Wezer, Limburg, en Welkenraat. Het is goed nieuws en
slecht nieuws tegelijk.
Goed nieuws omdat zodoende één van de
vele verfransingshaarden in dit half-verfranste
Nederduitse gebied verdwijnt. Slecht nieuws
omdat de dossiers van dit gebied vermoedelijk
meer dan ooit door Walen zullen behandeld
worden.
Nochtans lijkt ons de balans lichtjes, hoewel
zeker ongewild, naar het goede door te slaan.
Heel die streek valt toch reeds onder Waalse
bevoegdheid. De verwijdering van een belastingskantoor uit Welkenraat betekent dat uit
het Nederduitse gebied zelf hoe dan ook een
dienst verdwijnt die verfransing uitstraalt. In
Herve of Verviers is er niemand te verfransen.
Modernisering, komputerisering, zelfs centralisering kunnen goede gevolgen hebben.

Feest op en rond de Berlijnse muur. Duizenden Oostduitsers kwamen al dan niet
definitief een kijkje nemen in West-Berlijn. Volgens senator De Belder zou de
stroomversnelling in het Oostblok historisch wel eens even belangrijk kunnen
zijn als de hervorming in de kerk.
(foto Reuter)

KOMMISSIE DERDE
FAZE
Senaatsvoorzitter Swaelen en kamervoorzitter Nothomb kondigden aan dat een gemengde parlementaire kommissie opgericht wordt
met een drievoudige opdracht: de hervorming
van de parlementaire instellingen (met o.m. de
afschaffing van het dubbelmandaat), de bepalingen van de regeringsverklaring over de
derde faze (met o.m. de restsbevoegdheden
en het verdragsrecht), en onderwerpen voorgesteld door de frakties, op voorwaarde dat de
kommissie bereid is ze te behandelen. Hier
zou de Europese zetelverdeling ondergebracht worden.
De kommissie zou tegen Pasen 1990 klaar
zijn met haar rapport. De regering wordt verzocht aktief mee te werken in de kommissie,
maar zelf geen eigen initiatieven te nemen
voor de kommissie haar werkzaamheden heeft
beëindigd. De kommissie is taaiparitair samengesteld uit 24 leden: 4 CVP'ers en 4 PS'ers, 3
SP'ers, 3 PRL'ers en 3 PSC'ers, 2 PVV'ers en
2 VU'ers, 1 Agalev'er en 1 Ecolo'er en 1
FDF'er.

VRIJE INFORMATIE
De Algemene Konferentie van de Unesco
bereikte een konsensus over de te volgen
strategie voor de internationale kommunikatie.
Dat was binnen de UNOorganisatie voor Wetenschap, Onderwijs en Kuituur sedert een
tiental jaren een splijtzwam tussen de wester-
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se landen en de landen van de derde wereld,
aangevuld door het kommunistisch blok. De
kontroverse over de informatie was één van de
redenen (sommigen zeggen dé reden) waarom
de VS en Groot-Brittannië de organisatie verlieten.
Het Westen wou een volledige vrije informatiestroom en een onafhankelijke, vrije pers. De
Derde Wereld had het over een Nieuwe Internationale Informatie-orde waarin de informatie
vrij maar evenwichtig mocht stromen. In deze
vrije maar evenwichtige informatiestroom zag
de westerse wereld een rechtvaardiging voor
overheidsoptreden en censuur.
De ontwikkelingslanden daarentegen verwijten het westen dat het mooi praten heeft met
alle troeven in handen: heel de internationale
kultuurindustrie
van
wereldnieuwsagentschappen tot kommunikatiesatellieten, van
grote speelfilms tot Garfield is immers in westerse handen. Er klonken beschuldigingen van
kultuunmperialisme en neokolonialisme. Of en
wat er over de Derde Wereld verteld wordt, ligt
in de handen van media uit landen met dikwijls
andere belangen dan ontwikkelingsbekommernissen.
De westerse visie op informatie heeft het
gehaald. Het debat hierover was sterk beïnvloed door de politieke stroomversnellingen in
het Oostblok. Dit verbrokkeld blok helt nu over
naar het westers standpunt. Er zal nu een
volledig vrije informatiestroom kunnen komen,
waarbij weliswaar gestreefd wordt naar een
evenwichtige verspreiding (via opleidingsprogramma's en programma's ter bescherming
van de kulturele eigenheid), evenwel "zonder
dat deze de vrije meningsuiting mogen hinderen".
WIJ - 17 NOVEMBER 1989
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HET
PSYCHOLOGISCH
KEERPUNT
Volgens De Standaard verplicht de leiding
van de Luikse apotekenkoöperatie Pharmacies Populaires Liègeoises, eigendom van het
socialistisch ziekenfonds, zijn 66 apotekers om
de laatste maanden van het jaar nog een
ekstra omzet van 12 miljoen frank te vera/ezenlijken. Dat is nodig om dan precies één miljard
frank omzet te boeken. Direkteur-generaal Nivelle noemt dit bedrag een psychologisch
keerpunt.
Om zijn apotekers aan te sporen wat meer
geneesmiddelen te slijten, belooft Nivelle zelfs
geschenchecques tot 20.000 frank en ekstra
vakantiedagen voor de apotekers die de grootste omzetstijging weten te realiseren. Nivelle
schrijft verder dat de omzet van 1 miljard frank
zeker zou bereikt zijn dit jaar als er geen
"panne" was opgetreden in die evolutie. Met
die panne kan niet meer noch minder bedoeld
worden dan de kampanje van minister en
partijgenoot Busquin tegen de overkonsumptie van geneesmiddelen. Nivelle heeft zelfs
berekend hoe de omzetstijging bewerstelligd
moet worden, zowel per apoteek als per klant.
De koöperatieve zou de doelstelling halen
indien elk van de 90.000 vaste klanten tot een
meer-aankoop van 150 fr. overhaald kan worden.
Voorzitter Broeckx van de Algemene Farmaceutische Bond noemde de brief van Nivelle
schokkend en wansmakelijk. Zo'n praktijken
botsen met de deontologische regels van de
apotekers. De orde van de apotekers kan
Nivelle, die manager is en geen apoteker,
echter niet straffen. Het socialistische ziekenfonds of desnoods de PS zelf zou echter uit
eerlijke schaamte zijn werknemer de laan
moeten uitsturen. Hier werd inderdaad een
psychologisch keerpunt genomen.

11.11.11:
WEER REKORD
De 11.11.11-aktie van het afgelopen weekend was weer een groot sukses. Zo'n 24.000
vrijwilligers waren de straat opgetrokken om
geld in te zamelen. De inkomsten zouden dit
jaar zelfs voor de twaalfde opeenvolgende
keer stijgen. Hoeveel er net binnengehaald
werd, is nog niet bekend. Vooral de resultaten
van de stortingen laten nog op zich wachten.
Het sukses van de aktie lag dit jaar niet zo
onmiddellijk voor de hand. Vermits 11 november op een zaterdag viel moesten de aktievoerders het rooien met een dag minder. Bovendien waren zaterdag alle winkels en warenhulWIJ - 17 NOVEH/IBER 1989

Linkebeek, één van de 6 faciliteitengemeenten die sedert januari onder Vlaams
gezag staan, hees zich weer in het nieuws. De franstalige meerderheid in de
gemeenteraad weigerde te vergaderen uit protest tegen een brief van goeverneur
Degroeve. Deze had hen erop gewezen dat er alleen Nederlands mag gesproken
worden tijdens de zittingen. Burgemeester Christian Liétar verontschuldigde in
twee talen de afwezig-blijvende meerderheidsgroep. Senator Willy Kuijpers
gebood de burgemeester op basis van de taalwetgeving het gebruik van het
Frans te staken.
zen, een geliefkoosd verkooppunt bij 11.11.11,
gesloten. De verschillende komitees hadden
hier echter rekening mee gehouden. Een meevaller was zeker het mooie herfstweertje.
Ook de overtrokken beroering die was ontstaan rond vermeende uitlatingen van minister
van
Ontwikkelingssamenwerking
André
Geens, leek gelukkig geen invloed te hebben
op de opbrengst van de 11.11.11 -aktie. André
Geens, net terug van Bolivië, had alles in het
werk gesteld om de misverstanden uit de
wereld te helpen. Die waren ontstaan door een
misleidende titel in een dagblad en enkele
verkeerde voorstellingen van de feiten door
bepaalde joernalisten maar ook door NCOSmedewerkers. Zo stond er bvb. in een krant dat
Geens bijna geen moeite had gedaan om de
Belgische NGO's te bezoeken. Onze Boliviëreeks toont intussen overduidelijk aan dat
niets minder waar is.

CHER MEMBRE
DE L'ACV
Zo begint een brief aan de leden van het
ACV-Negenmanneke van Sint-Pieters-Leeuw
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die toevallig op de redaktie belandde. Het gaat
om een uitnodiging, gesteld in het Frans, voor
een sinterklaasfeest voor kinderen van O tot 12
jaar.
Eens te meer laat de grootste Vlaamse
vakbond zien hoezeer haar Vlaams karakter
haar aan het hart ligt. Zolang je maar lid wordt
zullen de vakbondsafgevaardigden ("delegués") wel Frans spreken of Frans leren spreken. De Vlaamse organisaties te Brussel hebben er jaren voor moeten vechten om hun
Vlaams karakter te kunnen bewaren. Ook nu
nog moet er voortdurend en waakzaam toegezien worden op de naleving van de tweetaligheid van het hoofdstedelijk gebied. Wat moeten we nu vaststellen? Het ACV schrijft franstalige omzendbrieven, ook aan zijn Vlaamse
leden! Voor het kommerciële heil van de
vakbond is het ACV zomaar bereid zijn Vlaamse eigenheid te slachtofferen.
Pikant detail: het sinterklaasfeestje is gratis.
Waarschijnlijk heeft het ACV in Vlaanderen
nog genoeg leden die voldoende bijdragen om
in Brussel een franstalig feestje te kunnen
bouwen. Pak daar nog een schep gemeenschapsgeld bovenop en straks organiseert
onze aktieve afdeling uit Sint-Pieters-Leeuw
een toeristisch weekendje Parijs, met franstalige gids natuurlijk.

KORTWEG
• Ook in Bulgarije slaat de hervormlngskoorls toe. Todor Zjlvtov, die
Bulgarije 35 jaar lang leidde en daarmee de nestor onder de Oosteuropese
leiders was, ruimde de baan voor Petar
Mtadenov. in Tsjechoslovakije moeten de burgers niet langer een visum
aanvragen voor West-Europa of Joegoslavië.
• Ais opvolger van Gerard Mortier
vtrerd Mare Ciemetir aangeduid tot
nieuwe intendant bi} de Vlaamse Operasticiiting.
• De EG-ministers ran Voilcsgezondheld winen si«}ar«tton met een teei^eliatte van meer dan 15 mg tegen 1993
van de gemeenschappelijke markt.
• Volgens een opiniepeiling van een
aantal radio- en televisietijdschrfften in
de EG zou een meerderlieid mevrouw
Thatcher liet liefst zien ais president
van een verenigd Europa.
• De regering vond slechts 77 miljoen
frank om de achterstand bij de uitkeringen voor gehandikapten in te lopen.
Om die achterstand tot normale proporties te herleiden is er in '90 en de
daaropvolgende Jaren drie miljard
frank nodig.
• De varkenspopuiatie in ons land
blijft maar stijgen. Op 1 augustus van
dit jaar bedroeg de varkensstapel
6.703.000 mestproducerende eenheden. Dat is een miljoen meer dan 3 jaar
geleden. België telt nu meer varkens
dan Vlamingen. Een teken aan de
wand!
• De drie eiektricitettsmaatschappijen Eljes, Intercom en Unerg gaan
fusioneren.
• Vorst Frans Josef II van Uechtenstein is overleden op 83-jarige leeföjd.
Hij zat sinds 1936 op de troon en was
daarmee de langst regerende vorst ter
wereld.
• De burgeroorlog in El Salvador is
weer opgelaaid. Het linkse verzet F%iLN
riep op tot een algehele opstand. Het
FMLN schortte verleden week de onderhandelingen met de regering op
omdat deze volgens haar niet echt tot
een oplossing bereid is. Volgens sommige bronnen zijn de huidige gevechten de hevigste van de jongste tien jaar.
• Drie op tien Vlaamse bedrijven van
meer dan 100 werknemers doen reeds
aan kulbiursponsoring. in 1988 zou
dit hen ongeveer 1 miljard frank gekost
hebben. De belangrijkste motieven
voor de sponsors zijn de verbeterli^
van hun imago en het verzorgen van
hun relaties, volgens Kultuurminlster
Dewael liggen er nog heel wat mogendheden open voor sponsoring. Dewael wH de sponsoring volwaardig geïntegreerd zien In de fiskale w^gevlng
en ekXtta prikkels aai^rengen voor
kunstsekioren die nu utt de boert vallen.

HANS DE BELDER: HET
KOMMUNISTISCH
EKSPERIMENT LIJKT NU
DEFINITIEF MISLUKT
Het Oostblok is in volle beweging. WIJ zal
daar trouwens over veertien dagen ruim aandaciit aan schenken. Maar nu de Berlijnse
muur hier en daar gesloopt is, konden we niet
zo lang wachten. Senator De Belder was
bereid een en ander op een rijtje te zetten. We
vroegen hem welke gevolgen die regelrechte
stroomversnelling in Oost- en Midden-Europa
voor ons heeft.
„Op dit ogenblik is die stroomversnelling zo
sterk dat het erg moeilijk is om zich een beeld
te vormen van wat er werkelijk gebeurt, en om
scenario's uit te denken van wat de toekomst
voor ons in petto heeft. Er zijn momenteel veel
mensen bezig zulke scenario's te schrijven,
van de meest katastrofale tot de meest optimistische.
De meest optimistische scenario's stellen
dat de DDR, Polen, Hongarije en uiteindelijk
ook de USSR zich politiek tot een liberale,
pluralistische en demokratische staatsvorm
gaan omvormen. Heel het marksisme-leninis• Zijn de veranderingen in het Oostblok
me was dan niet meer dan een mislukt eksperi- onomkeerbaar geworden?
ment. De meest pessimistische scenario's
spreken van een Chinese onderdrukking van „Om op die vraag te antwoorden, moet je
de perestrojka en hervormingen in het Oost-verschillende kriteria hanteren. Als die landen
blok. Daartussenin ligt echter nog een waaier demokratische en vrije verkiezingen organisevan andere scenario's. In ieder geval is de ren, als hun ekonomie georganiseerd wordt
huidige evolutie vanuit historisch oogpunt volgens het vrije marktmodel, als hun politieeven belangrijk als de twee wereldoorlogen, de
apparaten ontmanteld worden, als de budgetrenaissance of de hervorming in de kerk." ten voor defensie tot een Westeuropees peil
teruggebracht worden, eens die dingen gebeu• Wat heeft er tot die plotse stroomversnel- ren, is de omwenteling onomkeerbaar. I^aar
op dit moment is in theorie alles nog mogelijk.
ling in het Oostblok geleid?
Pas op, er zijn heel veel tekenen die erop
„Er zijn twee grote oorzaken aan te duidenwijzen dat er binnenkort echt fundamentele
voor de hervormingsroes waar de kommunisti-hervormingen gaan plaatsvinden waardoor
sche landen zich nu in bevinden. Er is ten plots wel een aantal van die voorwaarden
eerste de perestrojka, maar er is ook, en datvervuld zullen zijn. Duizenden Oostduitsers op
vergeet men nogal eens, de konferentie voorde Kurfürstendam, dat duidt erop dat er bvb. in
Veiligheid en Samenwerking in Europa, m.a. w.
de diplomatie met geheel andere grootheden
het Helsinki-proces dat begonnen is in '75. Het gewerkt moet worden als twee, drie maanden
is het Helsinki-proces dat gaten heeft geboordgeleden het geval was. Er blijft echter voorin de Berlijnse muur en het IJzeren Gordijn, zichtigheid geboden, temeer omdat de liberalihet is de perestrojka die de muur heeft omver- sering zo'n enorme proporties aanneemt, dat
geduwd. Gorbatsjov heeft daar een grote rol inhet bijna niet meer te geloven is."
gespeeld. Zelfs indien de perestrojka vooralsnog mislukt, zal hij een van de grootsten van
\>
de twintigste eeuw blijven."
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FEDERALISEREN
OM TE SANEREN

H

ELEMAAL op punt staat de nieuwe begrotingstechniek nog niet.
Dat gaf ook VU-Begrotingsminister Hugo Schiltz toe. Een evaluatie in samenspraak met liet parlement dringt zich zijns inziens op.
„In ieder geval biedt de nieuwe
methode zowel een kontrolemogelijkheid voor het parlement als
een technische koppeling van de
inkomsten en uitgaven". In de
toekomst moeten de maanden oktober, november en december aldus uitgroeien tot een
groots debat over begroting en beleid, en eens
het dubbel mandaat afgeschaft zal dit rustiger
en grondiger kunnen gebeuren.

Als nieuwkomer vond Jan Loones het nogal
aandoenlijk te horen hoe CVP, SP en PVV
mekaar de schuld gaven van de desastreuse
toestand waarin de openbare financiën zijn
verzeild. Droogjes stelde hij vast dat de rijksschuld van om en nabij 7000 miljard een last is
waarvoor zowel CVP, SP als PVV gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen. Een last vooral
die ons nog jaren en dagen in een wurggreep
zal houden.

PRECAIRE TOESTAND
Een en ander weerhield de VU er niet vun
regeringsverantwoordelijkheid op te nemen,
tot en met het moeilijke begrotingsdepartement toe. De motivering hiertoe was niet enkel
de overeengekomen staatshervorming, maar
tevens de overtuiging dat de gezondmaking
van onze financiën enkel mogelijk was door
een grondige herschikking van de Belgische
staat: federaliseren om te saneren!
In zijn tussenkomst toetste het VU-kamerlid
de doelstellingen en de verwachtingen aan het
ondertussen gerealiseerde. Zo stelde hij met
genoegen vast dat de dubbele norm van hêt
regeerakkoord wordt nageleefd: de stijging
van de uitgaven met 2,7 % (eksklusief rentelasten) ligt niet hoger dan het inflatiepercentage dat op 3 % geraamd wordt, en de stijging
van het nominaal tekort 1990 ovrschrijdt niet
dit van 1989.
Dat de normen gehaald werden schreeft
Loones toe aan de streng aangepakte besparingsronde, waardoor de uitgaven toch met
zo'n 65 miljard verminderden.
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Op het liberaal verwijt dat het om geen échte
besparingen zou gaan, antwoordde Hugo
Schiltz gevat: „In 1987 bevatte de begroting
voor 47 % eenmalige maatregelen, in 1990
voor 45 %; in 1987 waren er 33 % verschuivingen, in 1990 25 %; in 1987 stonden er 7,8 %
rekurente maatregelen genoteerd, in 1990 10
%; in 1987 beliepen de fiskale maatregelen 12
% , in 1990 19 %". Dit laatste is precies de
bijdrage die de regering vraagt van partikulieren en bedrijven, wat evenwel niet betekent
dat de belastingsdruk toeneemt. Wel integendeel.
Een en ander neemt evenwel niet weg dat de
toestand erg precair blijft, en mede onmiddellijk afhangt van het rentepeil. Een zeer nauw-

Voor de eerste maal in de naoorlogse parlementaire geschiedenis keurde de Kamer een
„Rijksmiddelen- en Algemene
Uitgavenbegroting" goed vóór
de uitvoering ervan. Meteen kan
tiet parlement zijn fundamentele
en demokratische rol vervullen
als goedkeurder en kontroleur
van de begroting.
Terecht richtte Jan Loones hierom woorden van waardering aan
het adres van de begrotingsadministratie en aan minister van
Begroting Hugo Schiltz in het
bijzonder.

Kamerlid Jan Loones is ervan overtuigd dat de begrotingsoperatie
slechts dank zij de staatsomvorming
kan slagen.

gezette begrotingskontrole dringt zich volgens
Loones dan ook op.

HALT AAN WAFELIJZER'
Even verheugend noemde hij de vaststelling
dat de begrotingsoperatie slechts kon slagen
dankzij de venwezenlijkingen van de staatsomvorming. Als bewijs verwees hij vooreerst naar
de financieringswet, die de deelstaten verplicht de tering naar de nering te zetten. ,,De
sanerende effekten hiervan zullen nog beter
blijken in de komende jaren, wanneer bvb. de
dotatiedaling op basis van de denataliteit zal
spelen en de inlevering van 2% op de lopende
uitgaven."
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Vooral echter is er het wegvallen van de
wafelijzerpolitiek bij de overgehevelde materies. In diverse dossiers is nu reeds het heilzaam effekt van de regionalisering door het
wegvallen van de kompensatiemechanismen
voelbaar. Bewijst het onderzoek naar de ondenwijslasten uit het verleden niet ten overvloede hoe Franstaligen jarenlang de schatkist
wisten te rollen? Of nog: hoe zou het schuldendossier van de stad Luik opgelost zijn
zonder stevige regionalisering?
Over die ondenwijslasten zou Schiltz overigens nog opwerpen dat hij vroeg om een
onderzoek van alle dossiers door een gemengde kommissie, waarin beide Gemeenschap-

WETSTRAAT
pen vertegenwoordigd zijn „Dit is in de Ministerraad goedgekeurd We willen beletten dat er
een wafelijzerpolitiek zou blijven bestaan Dit
IS thans voor de toekomst onmogelijk gemaakt Ik ben daar als Vlaming fier op "
Een en ander neemt volgens Loones met
weg dat het van het grootste belang is de
staatshervorming in al zijn konsekwenties af te
werken Dit kan de saneringsoperatie slechts
baat bij brengen
En, nog verdergaand, stelde hij vast dat ook
in tal van nog centraal gebleven materies de
federalisering grote besparingen zou mogelijk
maken „De gegevens uit het dossier van de
klinische biologie bvb tonen aan hoe ver de
leefpatronen en uitgavenmechanismen in de
twee landsgedeelten uit mekaar lopen "
Tot besluit mocht Jan Loones dan ook
rustig beklemtonen dat de begroting van
1990 er mag zijn, ook al moet men niet blind
blijven voor een aantal onvolkomenheden.
En vooral: we moeten verder federaliseren
om te saneren.
Ü-a.)

EUROPA EN DE WERELD
Op het vlak van Buitenlandse Handel waarschuwde Nelly Maes ervoor dat deze in geen
geval mag leiden tot grotere eenzijdige afhankelijkheid van de Derde Wereld, „wat een bron
IS van frustraties en de kern van toekomstige
spanningen in zich draagt" Tevens beklemtoonde ze dat de diensten van buitenlandse
handel onvoldoende rekening houden met de
werkelijkheid, dat 70 percent van de handel
door Vlaanderen wordt gerealiseerd „Overigens zijn we van mening dat de gewestelijke
autonomie inzake de buitenlandse handel onverkort moet kunnen spelen en dat de centrale
opdracht beperkt is tot koordinatie en samenwerking "

TOETSSTEEN

~

Een gelijkaardige struktuur had N Maes
graag gezien voor Ontwikkelingssamenwerking. De eigen opvattingen van de Gemeenschappen zou volgens haar zonder enige twij-

fel tot een nieuw gesprek in de toekomst
leiden Aan VU-mimster Andre Geens zegde
Maes alle steun toe voor het bereiken van de
0,7 procent Vandaag komen we evenwel
slechts tot 0,53 % van het BNP „Voor de
publieke opinie blijft de 0,7 de toetssteen van
onze (on-)waarachtigheid na zovele plechtige
verklaringen"

DEUGDDOEND

~

Een tussekomst waarop we in een volgende
uitgave zeker terugkomen, is deze van Paul
Van Grembergen over onze Buitenlandse Betrekkingen Op een indringende wijze, „met
stijgende verbazing en zelfs met een zekere
ontroering", schetste hij de evolutie in MiddenEuropa „Het vrijheidsstreven dat nu naar
boven komt bij miljoenen mensen met een
andere taal en een andere kuituur najaren van
verdrukking, is deugddoend en wakkert het
gelQpf in de mens aan"

KIJKEN NAAR MORGEN...
Als een toreador — zo omschreef Paul Van
Grembergen hem — gmg PVV-voorzitter Verhofstadt tekeer tijdens het begrotingsdebat
En verder „De opera-achtige aard van sommige debatten is een van de redenen van de
teloorgang van het parlement"

MET Z'N VIJVEN
Ook ditmaal werd het ondanks de historische dimensie, geen groots debat Misschien
kan de werkmetode van de VU-fraktie een
dienstig alternatief zijn een schets van de
algemene beleidsinzichten en een meer technische ontleding, daarnaast erg bondige beschouwingen sektor per sektor
Zo noteerde Paul Van Gansbeke bij Sociale
Zaken dat met minder dan vijf eksellenties
deze bevoegdheid delen, alle vijf overigens
getekend door een band met vakbond of
mutualiteit
Ten gronde zette hij zich bij het gehandikaptenbeleid af tegen het feit dat goedgekeurde
dossiers om budgettaire redenen met uitbetaald werden En inzake tewerkstelling schaarde hij zich achter de idee van een vormingsplicht voor sommige groepen van werklozen,
een inspanning die dan gekoppeld kan worden
aan een vermenselijking van de stempelkontrole

BEZINNEN
Zijn kollega Jan Caudron pikte het historisch
forfait in de klinische biologie met langer
Minister Busquin zegde toe, nog voor de
begroting 1990 tot een objektiever en rechtvaardiger sisteem te komen
Herman Candries bepleitte een ernstige bezinning over het defensiebeleid, het instrumentanum en de middelen Heel wat bepalende faktoren zijn immers in beweging Vooreerst het ontspanmngsklimaat, dat leidt tot
nieuwe Oost-West verhoudingen en een andere beoordeling van de bedreiging Een andere
evolutie zijn de schaalverschuivingen die ons
land met de federalisering en Europa 1992 in
beweging brengen

FORSE GROEI
Over de rijkswacht stelde de fraktievoorzitter
dat de politiediensten en de rijkswacht in het
bijzonder gekonfronteerd worden met een brutale toename en een groeiende kompleksiteit
van de misdaad „Dit dwingt tot grotere specialisatie en intense vormen van samenwerking, zelfs fusie voor een aantal taken, met
andere politiediensten "
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Erg optimistisch klonk dezelfde Candnes bij
„Bedrijfsleven"
Onze ekonomie stelt het
goed „Alles laat voorzien dat we in de jaren
'90 een forse ekonomische groeiperiode mogen verwachten" Maar een herhaling van de
,,boom" van de zestiger jaren sluit hij uit We
zullen ditmaal selektief moeten groeien, omwille van het nieuw menselijk verwachtingspatroon en een nieuw kwaliteitsbesef De KMO's
nemen hierbij volgens hem een centrale plaats
in

VLAAMS STRAFRECHT?
„Het landbouwbeleid moet oog hebben voor
de milieuproblemen" Dat stelde Jean-Pierre
Pillaert Nu is leefmilieu evenwel geregionaliseerd, landbouw met Het departement landbouw moet de gewesten dan ook nauw betrekken, en op termijn is een federalisenng ervan
onafwendbaar
Jan Loones sprak schande over het uitblijven van een objektieve benoemingspolitiek
voor de magistratuur, en dat enkel en alleen
omdat een partij een ,,inhaalbeweging" belangrijker acht
Verder ontwaarde hij ook binnen Justitie en
meer bepaald het strafrecht een federaliserende dinamiek Bij wijze van voorbeelden citeerde hij de minderjarigenproblematiek, abortus
en amnestie
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EKONOMIE

EEN BEKOELDE LIEFDE
Tot voor kort werd algemeen aanvaard dat
hetgeen goed was voor de grote ondernemingen van een land, ipso facto ook ten goede
kwam van 's lands ekonomie Kan dit nu nog
met zoveel stelligheid worden beweerd' Gooien de gewijzigde verhoudingen in het ondernemingseigendom en de toenemende mundializering van de ekonomische strukturen de
relaties tussen ondernemingen en hun „land
van herkomst" met owerhoop' Moet er een
belangensynergie tussen bedrijven en de natie
tot stand worden gebracht, en hoe kan dit
gebeuren'
Dit waren de kernvragen van een kollokwium over,,Onderneming en natie een nieuwe
alliantie" dat de Koning Boudewijn Stichting
organiseerde De oude ekonomische strukturen worden in vraag gesteld Er was de overname van de Generale, de hertekende Europese
schaal, de kapitaalkrachtige vloedgolf uit het
Oosten, de beweging naar meer federalisme
De onzekerheden van vandaag kreeren mogelijkheden om nieuwe strukturen vast te leggen
Op het kollokwium werd gepleit voor een
nieuwe alliantie tussen ondernemingen en hun
natie die een van de bouwstenen hiervan kan
zijn De bekoelde liefde tussen beide moet
opnieuw vuur krijgen

VERANDERINGEN
De oude zekerheden vallen weg, zoveel is
duidelijk Neem nu de Verenigde Staten, waar
tot voor kort bedrijven en nationale belangen
twee handen op dezelfde buik waren Met lede
ogen moeten de Amenkanen nu toezien dat
hun bedrijven op steeds lossere Amerikaanse
schroeven komen te staan Sinds 1980 bijvoorbeeld IS het buitenlands eigendomskapitaal in
Amerikaanse bedrijven verdubbeld Vooral Japanners zijn de kampioenen in het opkopen
van door en door Amenkaanse bedrijven Dit
loopt trouwens parallel met het konsumptiegedrag van Amenkaanse individuen en bedrijven In hoogtechnologische sektoren kopen
Amenkaanse bedrijven buitenlandse produkten om ze onder eigen naam te verkopen of te
venwerken In 1986 bijvoorbeeld importeerde
IBM voor een goede 1500 miljoen dollar aan
komputermatenaal Toch zijn de verhoudingen
met éénduidig Een goed deel van de bedrijven
die naar de VSA eksporteren zijn immers
eigendom van Amerikaanse aandeelhouders
BIJ dit aandeelhouderschap ligt trouwens één
van de oorzaken van de verbroken band tussen onderneming en natie Meer en meer
worden de eigendomstitels m bedrijven verspreid en internationaal Aandeelhouders streven naar winstmaksimalizatie, waar en hoe
ook die winsten gegenereerd worden

WIJ - 17 NOVEMBER 1989

Ook in ons land doen zich gelijkaardige
verandenngen voor Belangrijkste verschil is
evenwel dat de evolutie vooral geïnduceerd
wordt door het Europese eenmakingsproces
Hand over hand herstruktureren bedrijven zich
op Europese schaal Dit uit zich in de veeltallige overnames, fusies en samenwerkingsakkoorden tussen bedrijven en groepen De
beslissingscentra en het aandeelhouderschap
van veel ondernemingen komen in het buitenland te liggen Anderzijds slagen eigen bedrijven er met in om internationaal een belangrijke, laat staan dominante, rol te spelen

DUBBELE BEWEGING
Een aspekt dat op het KBS-kollokwium
slechts zijdelings werd aangeraakt is dat er
vanuit twee hoeken druk op de oude relatie
onderneming-natie wordt uitgeoefend De
meeste aandacht kreeg de geleidelijke internationalisenng van het ekonomisch weefsel Anderzijds wordt deze relatie ook sterker geregionaliseerd Dit IS met enkel in ons land het
geval De voorzitter van de Amerikaanse belangenvereniging van goeverneurs, Raymond
Scheppach, schetste de federalizenngsbeweging ö'e sinds een 15-tal jaren opnieuw het
Amenkaans ekonomisch beleid stuwt
Overal in Europa tekenen zich groeipolen af
die een zeer sterke regionale verbondenheid
koppelen aan ekonomische groeisektoren
Voorbeelden hiervan zijn het Franse Toulouse,
Nord-Pas de Calais, Zuid-Duitslands en uiteraard Katalome Ook Vlaanderen kans als dusdanig worden beschouwd
Het herdefiniëren van een alliantie tussen
bedrijf en natie zal best rekening moeten
houder met beide bewegingen Op dit punt
stellen zich evenwel twee vragen In de eerste
plaats dient bepaald wat verstaan wordt onder
het begnp natie In de tweede plaats welke de
doelstellingen van een dergelijke alliantie moeten zijn

JUISTE PARTNERS
Een alliantie draait rond partners Aan de
ene kant staan ekonomische akteren, aan de
andere kant de natie waarmee ze zich verbonden voelen Op de, voor België belangrijke,
vraag wie zij zich hierbij voorstellen ging de
KBS met in Veelal was er sprake van de
Belgische ekonomie en was ook enkel een
Belgisch minister uitgenodigd Bewust of onbewust' In ieder geval is dit achterhaald
Vooral in Europa gaat de toenemende schaalvergroting gepaard gaat met een gelijktijdige
versterking van de regionale banden in onze
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samenleving Het opgaan in grotere gehelen
versterkt a h w de behoefte aan een eigen
kleinere knng
Zo IS er geen enkele tegenstrijdigheid in de
vaststelling dat bedrijven zich terzelfdertijd
meer Europees en Vlaamser bewegen Het
Europese kader biedt trouwens de ideale ekonomische schaal om in te werken De Vlaamse
samenleving is dan anderzijds de maatschappelijke kontekst om zich naar te richten en te
identificeren
Ook de doelstellingen van een nieuwe alliantie tussen onderneming en natie wijzen in deze
nchting De natie mag geen beschermend
karkan voor de ondernemingen zijn omdat dit
strukturele vernieuwing en versterking verhindert
Wel kan een natie van haar ondernemingen
verwachten dat zij investeren m opleidingen,
nieuwe vaardigheden en nieuwe kennis Men
kan er naar streven om ekonomische sterktepunten uit te bouwen in de uitvoenng van
komplekse, kennisgenchte taken Dit verhoogt
de ervanng en de kennisgraad van de natie en
draagt bij tot een strukturele versterking Zowel natie als bedrijfsleven moeten terzake
inspanningen doen In ons land liggen deze
bevoegdheden m hoofdzaak bij de gewesten
en gemeenschappen Het vastleggen van de
makro-ekonomische en konkurrentie-spelregels wordt dan weer een aangelegenheid van
Europa

GLAD IJS
Men hoeft geen volksnationalist te zijn om
hiervan overtuigd te raken Dit is een logisch,
bijna natuurlijk proces dat Toffler al m zijn
,,Derde Golf" beschreef De KBS schijnt dit
evenwel nog met begrepen te hebben Eens te
meer bewegen zij zich op glad ijs door voor
zuiver regionale materies een Belgisch beleid
uit te stippelen Hetzelfde doen zij bijvoorbeeld
voor milieubeleid, welzijn, huisvesting Men
kan dit moeilijk verhinderen, alleen moeten we
vaststellen dat zij voornamelijk werken met
gemeenschapsgelden Royale vlag of met, de
gemeenschap heeft het recht om de lading
ervan te definiëren
Anderzijds is het ook zo dat de gewesten en
gemeenschappen bitter weinig intellektuele
vaardigheid aan de dag leggen om een dergelijk debat te stimuleren Op het KBS-kollokwium schitterden zij door afwezigheid De
Vlaamse gewestminister voor Ekonomie mag
misschien wel een goede dossierkenner zijn,
een diepgaande politieke visie op natievorming en maatschappelijke prioriteiten heeft hij
met
Stefan Ector

LANDUIT

ONS STEM BRING VREDE!

V

ANAF 7 tot 11 november 1989
gaan Namibiërs na die stembus
om 'n Grondwetgewende Vergadering te kies. Dit is ons reg
om self te besluit vir watter party
ons wil stem. Dit is ook ons reg
om sender vrees en in vrede te
stem. Niemand mag ons vrede
wegneem nie. Aldus de aanhef
van één van de folders uitgegeven in Namibië door de administrateur-generaal, versierd met een mooie foto
van lachende Namibiërs van alle huidskleuren.
Zoals alle publikaties van de administrateurgeneraal is een regenboog het herkenningsteken op deze folder.
De verkiezingen in Namibië zijn ontzettend
belangrijk voor de politieke situatie in Afrika in
het algemeen en in Zuid(elijk) Afrika in het
bijzonder. Voor het eerst immers wordt een
kolonie onafhankelijk via demokratische verkiezingen, onder rechtstreeks toezicht van de
Verenigde Naties.
Namibië is een uitgestrekt land, 832.144
km2. De realiteit van dit cijfer ontdek je wanneer je doodmoe aankomt in de hoofdstad
Windhoek en dan verneemt dat je "even
buiten de stad" gelogeerd wordt. Een nieuwe
vlucht van een half uur met een Cessnavliegtuig. Ter kompensatie: de onwaarschijnlijk prachtige natuur en de lukse van een
cabine lodge, een oase van rust, uitgelezen
gastronomie en een onvergetelijke scene van
dieren. Niet in kooien, maar in de vrije natuur.
Politici wensen altijd snel geïnformeerd te
worden, deze snelheid maakt het gevaar van
onvolledigheid of eenzijdigheid niet denkbeeldig. Vooral wanneer het om Zuid-Afrika gaat is
oppassen de boodschap. Bij de eerste gesprekken in Pretoria omtrent het standpunt
van de republiek van Zuid-Afrika over de
politieke evolutie in Namibië was er dan ook
enige reserve. Zowel tijdens een gesprek met
de adjunkt-minister van Buitenlandse Zaken,
L Wessela, als met Defensieminister Malan,
bleek de terughoudendheid overbodig. Beide
bewindslieden, beseffend dat hun informatie
nadien aan de Namibische werelijkheid zou
getoetst worden, gaven blijk van een verregaande openheid. Ze drukten de wens uit dat
de verkiezingen de aanzet zouden zijn tot een
werkelijke demokratie. Anderzijds bleek ook
duidelijk dat het aanvaarden door Zuid-Afrika
van de VN resolutie 435, het basisdokument
van de verkiezingen en onafhankelijkheid, niet
betekent dat dit land een autoritaire militaire
machtsvorm door één partij (Swapo?) zou
tolereren. Zuid-Afrika is m.a.w. niet zinnens
het Belgische voorbeeld van '61 in Zaïre te

Swapo-aanhangers vieren uitbundig de overwinning. Toch haalde Swapo niet de
2/3de meerderheid die nodig is om de nieuwe grondwet te schrijven, (toto ap)
volgen. Om de huidige politieke situatie in
Namibië te begrijpen, is een elementaire kennis van de historische evolutie onontbeerlijk.

WAT VOORAFGING
Oorspronkelijk werd Namibië op de enklave
Walvisbaai na, door de Duitsers als kolonie
verworven. Zowel de Herero's als de Nama's
verzetten zich hevig. Het bekwam hen slecht:

De verkiezingen in Namibië zijn
intussen achter de rug. De eerste uitslagen doen uitschijnen
dat de Swapo de absolute meerderheid behaalde maar toch niet
de grote verhoopte overwinning
zal boeken. Hugo Coveliers
maakte als waarnemer in een
internationale delegatie van The
International Freedom Foundation de stembusgang mee. Hieronder en volgende week leest U
zijn relaas.
de helft van de Nama's overleefden de strijd en
slechts 1/5 van de Herero's. Tijdens de eerste
wereldoorlog werd de toenmalige Duitse kolonie Zuid-West-Afrika ingenomen door ZuidAfrika wat resulteerde in een mandaat van de
Volkerenbond verleend op 17 december '20.
Na de tweede wereldoorlog ontstaat een langdurig gevecht, zowel op juridisch gebied als in
de meest letterlijke zin van het woord omtrent
Zuid-West-Afrika. Na enkele schermutselingen
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verklaart de Veiligheidsraad van de VN in '69
de bezetting door Zuid-Afrika illegaal en maant
de republiek aan haar troepen onmiddellijk
terug te trekken. Wat niet gebeurt.
In '73 erkent de algemene vergadering van
de VN de Swapo (South West African People's
Organisation) als enige en autentieke vertegenwoordiger van de inwoners van Namibië.
De organisatie krijgt een zetel als waarnemer
bij de VN. Hier blijkt ook een niet geringe
financiële steun aan verbonden te zijn. ZuidAfrika van zijn kant verklaart in hetzelfde jaar
Ovamboiand, Cavongo, Caprivi en Rehobot tot
zelfbesturende gebieden. In '75 wordt in de nu
histonsche Turnhalie een begin gemaakt met
gesprekken tussen Zuid-Afrika en de plaatselijke leiders om een interne regeling te vinden. In
'77 zal dit leiden tot de vorming van de
Demokratische Turnhalie Alliantie, de belangrijkste uitdager van Swapo tijdens de huidige
verkiezingen.
Wanneer de VN in '78 de nu beroemd en
berucht geworden resolutie 435 aannemen,
wordt deze door Zuid-Afrika verworpen. In de
verkiezingen die daarop volgen wint DTA 41
van de 50 zetels. De boycot van Swapo,
Swapo-demokraten en het Namibisch Nationaal Front maakten de verkiezingen echter
bijzonder twijfelachtig. Ondertussen woedde
de oorlog aan de grens van Angola in alle
hevigheid. Aan de ene kant de militaire vleugel
van Swapo, Plan {People's Liberation Army of
Namibia), aan de andere kant de Swatf (South
West African Territory Force). Vanaf '81 worden zeer drukke onderhandelingen gevormd
om tot een oplossing te komen. Wanneer ook
Cuba zich via Angola militair gaat mengen,
wordt de situatie bijzonder eKsplosief.

ï>
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Uiteindelijk worden een aantal ontmoetingen georganiseerd tussen Angola, Cuba, ZuidAfrika en de VS die leiden tot een overeenkomst. Op 22 december '88 bereiken de ministers van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika,
Cuba en Angola een akkoord waarbij de UNOresolutie 435 zal worden toegepast. Dit betekent een terugtrekking van de Zuidafrikaanse
troepen uit Namibië, en vrije verkiezingen in dit
land. Terzelfdertijd moeten echter ook de Cubaanse troepen zich geleidelijk aan terugtrekken, en moeten de militaire leden van Swapo
zich eveneens in Angola terugtrekken. De VN
organiseren een tijdelijke troepenmacht (Untag) die niet alleen de opdracht heeft na te
gaan of de militaire verplichtingen worden
nageleefd maar eveneens de verkiezingen te
organiseren.
Sinds maart '89 is dan ook in Namibië een
troepenmacht van de VN aanwezig, samen
met een indrukwekkend aantal burgerlijke vertegenwoordigers, onder de leiding van de Fin
Martti Ahtisaari. In ieder verkiezingsburo ontmoet men dan ook aan de ene kant de vertegenwoordigers van de administrateur-generaal, die de verkiezingen organiseert, samen
met burgerlijke vertegenwoordigers van de
VN. Daarnaast wordt de vrede gehandhaafd
door de zogenaamde blauwmutsen, kontingenten van de legers van verschillende landen. Binnen dit kader trokken zowat 700.000
geregistreerde kiezers naar de stembus.
(wordt vervolgd)

Hugo Coveliers

(vervolg van biz. 7)

OOSTBLOK IN BEWEGING
• Hoe moeten we op die evolutie reageren?
„Op dit moment is de aanstaande Europese
raad van Straatsburg van bijzonder belang.
Mitterand heeft morgen ook de regeringsleiders van de EG in Parijs uitgenodigd voor een
dringend werkdiner. Op de raad van Straatsburg staan drie punten op de agenda. De EG
zal daar op het hoogste nivo stelling nemen
over de ekonomische en monetaire unie, over
het sociale luik en, zeer belangrijk, over onze
houding tot de andere Europese staten. Dat
laatste was dus al voorzien vóór de muur in
Berlijn viel, maar het krijgt nu natuurlijk een
ekstra dimensie.
Een partij als de onze beleeft in deze periode
natuurlijk hoogdagen. Men kan immers de
evolutie van het Oostblok niet los zien van de
emancipatie van alle volken uit de regio, een
bevrijding uit de kommunistische onderdrukking. Ten tweede is er natuurlijk het vredesstreven van de VU. Heelde evolutie in Hongarije, Polen, de DDR, de Sovjet-Unie,... draagt
bij tot een groter klimaat van vrede en ontspanning in Europa. En er is tenslotte de ijver van
de Volksunie voor de mensenrechten overal
ter wereld."

• Hoe kunnen wij als Europeeërs en Vlamingen die hervormingen dan ondersteunen?
„We moeten er in de eerste plaats voor
zorgen dat alle mogelijkheden aangewend
worden om een terugkeer naar de oude situatie ondenkbaar te maken. Door de Oostbloklanden wordt de Europese Gemeenschap,
méér dan de Verenigde Staten, beschouwd als
de modelstaat bij uitstek. Het imago van de
EG, een verbond waarvoor individuele staten
bereid gevonden werden steeds meer soevereiniteit af te staan, is er enorm. De EG moet
dus zowel politiek als ekonomisch verder uitgebouwd worden om die troef zo goed mogelijk uit te spelen.
Europa zal zich binnen een afzienbare toekomst echter onvermijdelijk gekonfronteerd
weten met het probleem van zijn defensie. Het
is op dit vlak dat de grote ombuiging zal
moeten gebeuren. Met de VU hebben we al
aan deze weg getimmerd, doordat we niet
alleen voor nukleaire, chemische en konventionele ontwapening zijn, maar ook omdat we
het voorstel hebben gelanceerd van een nukleaire vrijzone in Europa. Stel je eens voor wat
zo'n voorstel, indien het nu opnieuw geformuleerd wordt, aan de evolutie in Europa zou
kunnen duwen! Voor Europa is dit een buitengewone kans om de eigen toekomstige Europese landkaart mee uit te tekenen. We kunnen
mee duwen opdat zowel in politiek, ekonomisch als militair opzicht die veranderingen
waarvan we nu simbolische manifestaties ontwaren, zich ook kunnen bestendigen.
Wat de taak van Vlaanderen in dit grote spel
betreft, is het enorm belangrijk dat we over de
nodige instrumenten beschikken om onze eksterne politiek in die sektoren waar we het voor
het zeggen hebben ook in eigen handen te
kunnen nemen. Ook op dit vlak is de derde
faze van de staatshervorming, waarin o.m. het
verdragsrecht voorzien is, van doorslaggevend belang. Zelf kunnen we immers meeduwen aan het respekt voor de mensenrechten,
aan de erkenning van de eigenheid van volkeren en regio's,..."
• Zal er een hereniging van Duitsland komen?
„Dat is momenteel natuurlijk ook moeilijk te
voorspellen. Ik geloof wel in een hereniging in
een institutioneel Europees kader. Totnogtoe
was de Duitse eenheid iets op zichzelf, dat
iedereen schrik aanjoeg. Als het echter ingekapseld wordt in een groter internationaal
verband zoals de EG, dan kan het niet ongezond zijn dat het Duitse volk zichzelf terugvindt. Zoals alle andere volkeren in Europa."
(pdj)
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3.000 METER EN HOGER

D

E aankomst in La Paz om 2 uur 's
nachts bleek al een beproeving
voor lichaam en geest. De luchthaven ligt op meer dan 4.000 meter hoogte en de afdaling naar de
stad, op 3.600 meter, bracht nauwelijks verlichting. Het meest protokolaire bezoek van de hele reis,
dat aan president Paz Zamora,
werd afgelegd tegen een slakkegangetje. Wat wil je na een vliegreis van 22 uren en nauwelijks 5 uren rust in
een klimaat waar het in de zon meer dan 35°
wordt en in de schaduw bijna vriest. Aan André
Geens was niet veel te merken. Alsof hij in het
Brusselse IPC stond, legde hij die eerste
middag het doel van zijn bezoek meteen voor
aan de verzamelde Boliviaanse pers. De 12
meegereisde eigen joernalisten luisterden
aandachtig mee. ,,Wij komen hier voor de
eerste Gemengde Kommissie, de eerste maal
dat de ontwikkelingssamenwerking met dit
land formeel vastgelegd wordt, en wij komen
voornamelijk om méér te doen dan vroeger. Nu
al kan ik vertellen dat onze inspanningen in de
loop van de komende 3 jaar ongeveer 800
miljoen Bfr. zullen belopen", aldus André
Geens, waarop de uitsluitend Spaans sprekende joernalisten uitvoerig begonnen te cijferen
wat dat wel in dollars en in bolivianos mocht
betekenen.
André Geens ging niet over één nacht ijs. De
minister van Ontwikkelingssamenwerking
stond erop zowel een aantal Boliviaanse en
Belgische-Niet-Goevernementele
Organisaties en hun vrijwilligers op te zoeken, en
tegelijk de weinige officiële koöperanten te
aanhoren. Alles samen gaat het over een 70tal landgenoten die met meer of minder financiële steun van het departement Ontwikkelinssamenwerking aan de slag zijn in Bolivië.
De tweede dag al vloog het ganse gezelschap naar Trinidad, een gezellige stad met
ongeveer 50.000 inwoners, waar de zetel van
het belangrijkste koöperatieprojekt is gevestigd. Bijna 2/3 van het geld dat het Algemeen
Bestuur van Ontwikkelingssamenwerking in
Bolivië besteedt gaat immers naar SEMENA.
Dat is de organisatie die zich bezig houdt met
het bevaarbaar maken en houden van de
belangrijke Amazone-rivieren Ichilo-Mamoré
en hun bijrivieren. In een land met een aartsmoeilijke geografie is het transport over water
gewoonlijk het meest aangewezen. Drie Vlamingen zorgen voor een deskundige begeleiding en staan ondermeer in voor de projektleiding, de bodemmetingen in de rivieren en het
onderhoud van de meetboten die speciaal voor
dit werk in Antwerpen werden ontworpen.

De verantwoordelijke van een mijnkoöperatieve in F.
uit waarom zijn steun noodzakelijk blijft.
Trinidad is een schitterend stadje maar in de
namiddag steeg de Fokker 27 al op naar
Guyayaramerin om er de haven en de
scheepswerf van Semena te bezoeken. André
Geens nam die avond ruim de tijd om te praten
met zowel de officiële koöperanten als met een
aantal vrijwilligers die in de streek werken. Het
werd laat, het was tropisch heet en aan de

La Paz, BoKvfë - BoNviê is een
adembenemend land. Dat ondervond minister van Ontwikkelingssamenwerking,
André
Geens en zijn gezelschap toen
zij op nauwelijks 7 dagen tijd 6
verschillende steden en meer
dan 10 ontwikkelingsprojekten
bezochten in een land dat zowat
35 maal groter Is dan België.
overkant van de stroom lonkte Brazilië. Maar
we zijn er niet geraakt.

SANTA CRUZ, POTOSI,
COCHABAMBA
In Santa Cruz steunt onze ontwikkelingshulp
een projekt van eerstelijnsgezondheidszorg.
De „Unidad Sanitaria" werkt met 1 koöperant,
dr. Darras, en die heeft al een zodanige
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reputatie gekregen dat de autoriteiten in La
Paz hem gevraagd hebben om af en toe over
te wippen naar de hoofdstad om hen te advizeren bij hun gezondheidsprojekten. Een Belgische vrijwilliger uit Meise, Emiel Claes, die al
meer dan 3 jaar in Bolivië werkt, zal later op de
dag aan André Geens uitvoerig kunnen uitleggen welke steun hij vraagt om zijn derde
projekt op poten te zetten: Emiel wil een
centrum oprichten om hersenverlamde kinderen in deze grootstad nieuwe kansen te geven,
's Avonds zal André Geens voor de zoveelste
maal tijdens deze reis de tijd nemen om te
praten met een tiental Vlaamse en Franstalige
vrijwilligers die naar Santa Cruz zijn afgezakt
om ,,hun" minister te zien. Erg interessant
wordt het de volgende ochtend als het hele
gezelschap afzakt naar het projekt Cenetrop,
waar in samenwerking met het Instituut voor
Tropische Geneeskunde van Antwerpen aan
research wordt gedaan om de vloedgolf van
tropische ziekten in de stad in te dijken.
Ronduit hallucinant is het blitzbezoek aan
de uitgestorven mijnstad Potosi. Verantwoordelijken van de mijnkoöperatieven, die langzamerhand voet aan de grond krijgen dankzij de
steun uit het verre Europa, leggen aan André
Geens uit dat alleen blijvende inspanningen
hun overleving mogelijk zullen maken. De
vreemde minister uit het verre land trekt zware
rubberlaarzen aan, plant de ijzeren helm met
mijnwerkerslamp op zijn roodverbrande hoofd
en stapt de mijn in. André Geens heeft snel
begrepen dat hier hard gewerkt wordt om een
klein beetje welzijn te zoeken voor een bedreigde bevolking.
C>
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Cochabamba met zijn buitengewoon aangenaam klimaat verrast en doet ons Potosi snel
vergeten. Hier bestaat er al jarenlang een
goede samenv\ferking tussen de Universiteit
van Leuven en de plaatselijke universiteit. Eén
enkele koöperant heeft in het hydraulisch laboratorium van Cochabamba een reputatie verworven die niet meer kapot kan. Ook het,
nogmaals snelle, bezoek aan de clinica Boliviana-Belga doet begrijpen dat de Boliviaanse
bevolking veel verwacht van een minister die
komt uit dat kleine Europese land waar zovele
Bolivianen hun universitaire studies hebben
mogen volgen. De belangrijke plaatselijke
Niet-Goevernementele Organisatie Cedeagro
staat het laatst op de reisagenda. Hier bewijzen Bolivianen en Vlamingen samen dat een
efficiënte en professionele aanpak ook in de
niet-officiële ontwikkelingssamenwerking best
mogelijk is.
Volgende week krijgt u het hele verhaal
van het Semena-projekt en vatten we het
akkoord samen dat minister André Geens in
Bolivië heeft afgesloten.
Peter Verlinden

ADVERTENTIE

Deze week
in Trends Magazine
Drang nach Westen

Südzucker kocht Tiense Suikerraffinaderij, Drang nach Westen. Wie is de Duitse
nieuwe baas? Hoe past TS in de expansionistische strategie van de Duitse
suikerreus, SZ en TS vormen nu samen de grootste Europese suikergroep. Suiker
is een massaprodukt met een lage groei. Enkel schaalvergroting en rationalizering
zorgen voor winst. Wat wordt de nieuwe strategie?
Wereld? Volgens de Britse journalist Graham
Hancock in geen geval. In zijn boek ,, Lords
of Poverty" beukt hij onbeschaamd in op
,, Development Inc.", de ontspoorde organizatie die werkt bij de gratie van de Verenigde
Naties, de Wereldbank en het IMF. Een ontluisterend bericht in Trends.

Deutsche Bank koopt Tiense
Deutsche Bank heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de overname van TS door Südzucker. De financiële instelling bezit meer dan
20 procent van de SZ-aandelen. En Deutsche
heeft nog plannen in ons land. Er zijn al verschillende kontakten gelegd met Belgische banken. Als de strategie van een binnenlandse instelling past in die van Deutsche, kopen de
Duitsers. In Trends.

Ekologisch belast
Volgens gemeenschapsminister Theo Kelchtermans moeten er nieuwe milieuheffingen komen
voor de Vlaamse ondernemingen. Trends ontleedt de visie van de excellentie en konkludeert:
de belasting kan veel bedrijven de prang op de
neus zetten. Leidt het Kelchtermans-voorstel
tot bedrijfssluitingen?

Schijnvertoon
11.11.11 is een sukses geworden, ondanks de
recente negatieve geluiden over de nietgoevernementele ontwikkelingsorganizaties. Is
nu alles okee omtrent de hulp aan de Derde

Trends verschijnt wekelijks op donderdag.
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SAMENLEVING

BASISEDUKATIE IS
WACHTEN MOE

H

ET sociaal-kultureel werk haakte
op het einde van de jaren zeventig
in op de toenemende behoeften
van laaggeschoolde volwassenen
die door de ekonomische krisis uit
de boot dreigden te vallen. Het
mooie aan deze basisedukatie is
dat ze onverzuild gebleven is, in
dit landje toch wel een opmerkelijke prestatie.
Herman Lauwers (VU) en Jos
Geysels (Agaiev) trokken verleden week even
aan de alarmbel. Ze vrezen een sluipende
besluitvorming via de begroting voor onderwijs
die ingaat tegen hun inzichten over een pluralistische en gedecentraliseerde basisedukatie.
Op een perskonferentie lichtten beide Vlaamse raadsleden toe welke dubbele testcase de
basisedukatie vormt.

SPOEDBEHANDEUNG
Het jongste Vlaamse regeerakkoord belooft
dat „er een regeling zal worden uitgewerkt
voor de basisedukatie". De overheid schuift
zo'n regeling echter steeds weer voor zich uit.
De basisedukatie werd sinds kort uit handen
genomen van Kultuurminister Dewael en bij
het departement Onderwijs ondergebracht.
Daardoor werd in de begroting '90 een bedrag
bij Kuituur geschrapt, en kwam er op Onderwijs een bedrag bij. Maar, het bedrag dat er
plots bij Onderwijs bijgekomen is, is te laag om
de bestaande initiatieven inzake basisedukatie
te laten doorgaan én om van september '90 de
nieuwe "regeling" te kunnen laten doorgaan,
zo stellen Lauwers en Geysels. De twee kamerleden vrezen nu dat Coens de bestaande,
met-verzuilde initiatieven in de kou zal laten
staan, en met een nieuwe, verzuilende "regeling" op de proppen zal komen. Dat zou een
„sluipende besluitvorming" betekenen, zo
stellen beide volksvertegenwoordigers. Ze
hebben het vermoeden dat men het op het
kabinet-Coens onderling nog niet eens geworden IS over de te volgen strategie.
De basisedukatie ziet zich dus gekonfronteerd met een dubbel probleem: ten eerste lijkt
het er op dat de nood aan vorming die er in
Vlaanderen bij veel laaggeschoolde volwassenen nog bestaat, niet vennunt wordt in voldoende middelen, f^.a.w, meer geld. En ten

tweede vragen Lauwers en Geysels zich af of
de zuilorganisaties die sociaal-kultureel werk
vernchten geen poging zullen ondernemen om
het totnogtoe niet-verzuilde werkveld in te
palmen. In die zin kan het dekreet betreffende
de basisedukatie dat Lauwers en Geysels in
juli verleden jaar indienden in de Vlaamse
Raad, volgens het VU- en het Agalev-kamerlid
een testcase worden voor het verzuilingsdebat
dat in de Vlaamse Raad aangekondigd is. Dit
dekreet stemmen zou aantonen dat de Vlaamse Raad het meent met de ontzuiling. Er zijn
vermoedens dat alvast de SP en misschien
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ook de PVV het voorstel Lauwers-Geysels
willen steunen.
Dit voorstel van dekreet gaat uit van de
volgende krachtlijnen: de basisedukatie vergt
een struktuur die niet geschoeid is op de leest
van het klassieke schoolse systeem. Heel wat
"klanten" van de basisedukatie komen daar
juist terecht vanwege onderwijsfrustraties of
schoolmoeheid die ze vroeger opgelopen hebben. Ten tweede moet het sociaal-kultureel
werk op een aktieve wijze betrokken worden
omwille van zijn detekterende en drempelverlagende rol en de intussen opgedane ervaring.
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Herman Lauwers: „tijd dat Coens zijn
ei legt"
Belangrijk is tertio dat de basisedukatie op
pluralistische basis georganiseerd wordt via
de gemeenten of groepen van de gemeenten
(m.a.w. gedecentraliseerd). Op die manier kan
makkelijk ingespeeld worden op de eigenheid
van de gemeenten (bvb. verschil tussen een
landelijk en stedelijk milieu) en hun OCfi^W's.
Het voorstel Geysels-Lauwers ontwikkelde een
formule rond een gemeentelijk netwerk, vergelijkbaar met het bibliotheekwezen.
Geysels en Lauwers betreuren dat Coens,
ondanks formele beloften in het voorjaar, nog
steeds niet klaar is met zijn nota betreffende
de basisedukatie. Indien deze diskussie binnen enkele maanden niet werd aangevat,
zullen Lauwers en Geysels de spoedbehandeling van hun voorstel vragen. Herman Lauwers: „Het wordt stilaan hoog tijd dat Coens
zijn ei legt".
(pdj)
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11 NOVEMBER IN DIKSMUIDE
11 november gaf weer aanleiding tot tal van
herdenkingen. Natuurlijk werd te Brussel de
vlam weer aangewakkerd, maar deze bezigheid kende weinig weerklank; in de pers vindt
men er nauwelijks iets van terug.
Dé herdenking ging eens te meer door te
Diksmuide, waar eveneens het 70-jarig bestaan van het Verbond der Vlaamse Oudstrijders werd herdacht.
De jaarlijkse 11 novemberherdenking in
Diksmuide mocht zich verheugen in de opkomst van enkele honderden Vlaamsgezinden
en pacifisten. Onder hen waren de senatoren
Walter Luyten en Willy Kuijpers en volksvertegenwoordiger Jan Loones. De viering van 70
jaar Verbond van Vlaamse Oudstrijders verleende de herdenking een ekstra dimensie.
Na de zegening van de graven door e.h. Luc
Vranckx, namen voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee Lionel Vandenberghe en voorzitter van VOS Herman Vandezande het woord.
Lionel Vandenberghe herhaalde de oude eis
om amnestie, en betreurde dat hierrond weinig
initiatieven werden genomen. Hij deed dan ook
een oproep aan de Vlaamse Raad om aan de
wegwerking van de gevolgen van repressie en
epuratie iets te doen, zodat het na een Belgische niet ook nog eens een Vlaamse schande
zou worden. Verder pleitte hij voor een pakt
tussen de Vlaamse partijen om het Vlaamse
urgentieprogramma te realiseren. Eenzelfde
eensgezindheid zou de niet-partijpolitleke
Vlaamse Beweging moeten betrachten. Hij
veroordeelde in dit verband scherp degenen

Herman en mevrouw Vandezande in de
bloemen gezet!
(foto wevako)
die meedoen aan een verrottingsstrategie: zij
zijn immers de objektieve bondgenoten van
oude en nieuwe unitaristen, de ,.Gouden- en
andere geldbergen".
Herman Vandezande van zijn kant beklemtoonde nogmaals de drie pijlers waarop VOS
reeds zeventig jaar lang steunt: de Vrijheid
van het Zelfbestuur, de Vrede van de Nooit
Meer Oorlog-gedachte, en de Verdraagzaamheid van de Godsvrede.
Na de eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk, waar de requiemmis van de weinig be-

TAK AAN KONGRESKOLOM
Tijdens de wapenstilstandherdenking aan
de kongreskolom te Brussel hebben TAKmedewerkers aan het graf van de onbekende
soldaat een krans met dennengroen neergelegd. Op het lint van de krans stond geschreven: ,,Voor élle slachtoffers van oorlog en
repressie".
Terwijl de krans werd neergelegd ontvouwden andere medewerkers spandoeken met:
amnestie: de noodzaak blijft! en amnestie =
sociale rechtvaardigheid I
De overige medewerkers staken affiches in
de hoogte met de slogan: al véél te lang
Belgische haat. Méér dan ooit: amnestie nul
Na enige tijd werden de deelnemers door de
massaal opgeroepen Brusselse politie opgepakt en weggevoerd, onder hen VU-senator
Walter Peeters.

Met deze aktie wil TAK de volgende eisen
naar voor brengen:
— dat men het zeer degelijk rapport van de
werkgroep, belast met het opmaken van een
inventaris van de sociale en menselijke gevolgen van repressie en epuratie, in opdracht van
de Vlaamse Raad opgesteld en gepubliceerd
in 1984, weer van onder het stof haalt en werk
maakt van de opheffing van de nefaste gevolgen op sociaal en humaan vlak van de repressie- en epuratiewetgeving.
— dat de amnestieproblematiek eindelijk
wordt gefederaliseerd, zodat de Vlaamse regering volledig zelfstandig, eindelijk na méér dan
40 jaar een streep kan trekken onder dit
bewogen hoofdstuk. In de Vlaamse regering is
een meerderheid te vinden die daartoe bereid
is!
Verder protesteert TAK tegen het feit dat het
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kende achttiende-eeuwse Vlaamse komponist
Frans Jozef Krafft werd uitgevoerd, volgde een
akademische zitting rond 70 jaar VOS.
In een korte toespraak schetste Frank Seberechts de zeven decennia geschiedenis die
VOS tot in 1989 hebben gebracht. Een diareeks verzorgd door Lieve en Rom Dupré, niet
aan hun proefstuk met dergelijke voorstellingen, illustreerde treffend het bewogen verleden van het Verbond. De aktualiteit van de
standpunten die VOS steeds heeft ingenomen,
bleek ten overvloede uit de toelichtingen. Een
kleine maar zeer verzorgde en verrassende
tentoonstelling toont hoe Vlaamse en vredesbeweging, naast het ijveren voor verdraagzaamheid en het opkomen voor de stoffelijke
belangen van de oudstrijders steeds de belangrijkste bekommernissen van de VOSsen
zijn geweest. Een handige brochure, geschreven door Peter Lemmens, geeft uitleg bij de te
weinig bekende geschiedenis van VOS.
In zijn slottoespraak beklemtoonde ondervoorzitter van VOS Hugo Van Hemeiryck de
noodzaak dat bij een toekomstig Internationaal
gericht Vlaams beleid één der eerste prioriteiten de rechtvaardige verhoudingen tussen
Oost en West, en tussen Noord en Zuid moet
zijn. Inzet voor mensen- en volkenrechten, en
zorg voor het beschermen van het geestelijke
en fizieke leefmilieu zijn andere belangrijke
problemen die de aandacht van de Vlaamse
politici en verantwoordelijken moeten opeisen.
f.s.
De brochure „70 jaar VOS" kost 150 fr. en kan
bij VOS besteld worden. De tentoonstelling „70
jaar VOS" kan ook voor uw gemeente aangevraagd worden.
Info: sekretarlaat VOS, E. Jacqmalnlaan 124,
1000 Brussel.

na anderhalf jaar nog altijd geen antwoord
heeft ontvangen, noch positief noch negatief,
van Amnesty International, i.v.m. het amnestiedossier dat TAK op basis van het rapport
van de werkgroep repressie- en epuratie van
de Vlaamse Raad (1984) en de 30 artikelen
van „De Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens" had opgesteld en aan A.l. te
Londen had bezorgd.
Zolang er bvb. nog 101 personen het land
niet binnen mogen, zolang er 600 tot 650
personen nog gedeeltelijk of geheel van hun
rechten beroofd zijn, zolang het sekwester
geopend blijft voor nog zo'n 500 dossiers
(cijfers uit rapport Vlaams Raad '84), zolang er
Vlaamse burgers gebukt gaan onder de gevolgen van een unitaire, Belgische repressiewetgeving, is TAK van oordeel dat men onmogelijk
kan spreken over een zelfstandig Vlaanderen I
Tot slot beklemtoonde TAK bij monde van
Guido Moons nogmaals dat het geen amnestie
vraagt voor mensen aan wiens handen bloed
kleeft, of voor personen die medeburgers hebben verraden.

VLAAMS-BRABANT

VU HALLE-VILVOORDE
MET JONG DUO

H

OE ben je als jongere in de VU
terecht gekomen en wat waren
de motieven voor die inzet?
Luk Van Biesen: ,, Vier jaar
geleden al vormde ik samen met
Stefaan het jongste duo van voorzitter en sekretaris. We zijn dat nu
nog.
Beiden voekien we in onze
jeugd steeds de dreiging van verfransing en verstedelijking De
verloedering en tiet onrecht jegens de Vlaamse gemeenschap deed ons de stap zetten naar
de Volksuniejongeren en dit op jonge leeftijd
Nochtans kwamen we geen van beiden uit
een traditioneel Vlaams-nationale familie. De
opstanding tegen het onrecht, het gevoel dat
de taalstrijd, inklusief een sociale strijd was,
zette ons ertoe aan verantwoordelijkheid op te
nemen binnen de VUJO en de VU.
Onder ons bestuur staan twee elementen
centraal: ten eerste eigen strukturen voor
Vlaanderen en Vlaams Brabant, ten tweede
„Vlaams en Groen".
De eigen strukturen vertalen wij in een
Republiek Vlaanderen op nationaal niveau met
een eigen provincie Vlaams-Brabant op regionaal niveau. De aktie „Groen en Vlaams"
zette de mandatarissen aan telkens de milieuproblematiek en de Vlaamse strijd hand in
hand te laten verlopen. Het is dan ook logisch
dat het Vlaams Blok en Agaiev met doorbraken
in Halle-Vilvoorde zoals elders in het land."
Zijn die specifieke doelstellingen nog
steeds van toepassing?
Stephane Rummens: „ De huidige vernieuwde jaarprogrammatie tracht al deze elementen onder één noemer te brengen • ons
Vlaams-Brabant beschermen tegen de nieuwe
uitdagingen. Vlaams-Brabant is een politiek
weeskind. Geen eigen struktuur (de missing
link van de huidige staatshervorming), geen
ingeboren zelfvertrouwen en de eeuwenoude
afhankelijkheid van Brussel hebben de streek
biezonder kwetsbaar gemaakt
Nochtans staan vele nieuwe gevaren voor
de deur: Europa 1992, industrialisering, beton-

Halle-VHvoorde gaat het vierde
oUtteke werkfaar in met Luk Van
iesen en Stephane Ftummens
respekHevelijk ais voorzitter en
sekretaris. IHet arrondissement
Halte-Vilvoorde is met zijn 88
gemeenteraadsleden, zi]n vier
parlements- en provincieraadsleden, 2i|n veertig afdelingen en
twee burgemeesters een belangrijk politiek gewicht in de VU.
Ook zetelen zeven afgevaardigden in het partijbestuur, met
name nationaal ondervoorzitster
Annemie Vandecasteele, partijraadafgevaardigden Mora Tommelein, Bob Maes en Luk Van
Biesen, stiiatssekreteris Vic Anciaux, Jef Valkeniers en senaatsafgevaardigde I4ans De Beider.

g
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nering, bouweksptosie en ontvolking van de
autochtonen Een politieke oplossing voor dit
probleem zullen wij samen met onze vrienden
uit Brussel en Leuven moeten vinden.
Ook dienen de andere Vlamingen, de Antwerpenaars, de Limburgers, de Oost- en Westvlamingen duidelijk onze problemen te kennen
en de oplossingen mede te onderschrijven.
Hiervoor is een politieke mentaliteitswijziging
nodig. Wat heeft Vlaanderen aan een eigen
staat, indien deze geen garanties biedt voor
Vlaams-Brabant?
Onze stellingen en resoluties over VlaamsBrabant zullen wij uitdragen in heel Vlaanderen, opdat de volgende fase in de staatsomvorming meer bescherming voor Vlaams-Brabant
zou inhouden. In dit verband verheugen wij
ons daarenboven over het feit dat de VUprovincieraadsleden van Brabant het initiatief
hebben genomen om een studiedag voor te
bereiden over de „boedelscheiding van de
provincie Brabant".
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DEVERFRANSING:
MISBRUIKTE GASTVRIJHEID

V

AN een oorspronkelijk wederzijds
begrip ontaardde de relatie stilaan
in een agressieve imperialistische
houding van de meestal Franstalige Brusselaar. Het scheelde niet
veel of de Vlaamsbrabander werd
een vreemde in eigen streek. Tijdens kasteelgesprekken en regeringsonderhandelingen
waren
slecht geïnformeerde Vlaamse
politici zelfs geneigd aan de arrogante eisen van de Franstalige inwijkelingen
gehoor te geven.

NIET VERLOREN
Nochtans zijn deze rasechte Vlaamse gemeenten echt niet verloren voor de Vlaamse
gemeenschap; niet politiek, maar ook niet
kultureel. De grote Vlaamse betoging van 1974
in Halle had juist de bedoeling om aan Vlaanderen duidelijk te maken dat er ten zuiden van
Brussel, tussen de hoofdstad en Wallonië,
meer dan 100.000 Vlamingen wonen. Zij vormen de buffer die verhindert dat Brussel een
Franse stad wordt.
Vlaanderen beseft ook onvoldoende hoe
deze streken rond Brussel de voorbüe decennia strijdend Vlaams geworden zijn. Er is geen
enkele reden om ze af te schrijven of een
verkapt tweetalig regime op te leggen.
Iedereen in Vlaanderen kent de Vlaamse
initiatieven Waar Vlamingen thuis zijn en De
Gordel. Het zijn slechts twee manifestaties van
Vlaamse onverzettelijkheid. Wij venvachten
dan ook dat Vlaanderen onze streek en vooral
de faciliteitengemeenten, deze Vlaamse weeskinderen, meer dan vroeger zal steunen.
De dreiging van verdere Franstalige inwijking is immers niet afgenomen. Er is zich een
nieuwe toestand aan het vormen. Naast de
klassieke inwijking door de verkavelingen
komt nu ook de inwijking van de minderbegoeden op gang die door de spekulatiegolf uit de
binnenstad worden gedreven. Velen hiervan
zullen gastarbeiders zijn, die zich vooral richten naar de arbeiderswijken in de industriegemeenten. Door de Europese dimensie die
Brussel krijgt, dreigt nu ook de internationali-

sering van onze streken. Europese ambtenaIren en internationale managers strijken met
duizenden neer in de groene gemeenten van

D0 geschiedenis van de olievlek
is geitend. De trelt naar de buiten
lowam vooral na de tweede wereldoorlog op gang. Door de uitbreiding van liet openbaar vervoer en de opkomst van de auto
werd het voor de Brusselaar mogelijic zich in de Vlaamse gemeenten buiten Brussel te vestigen. Hij werd er meestal met
open armen ontvangen. Zowel
voor de handelaar als voor de
gemeentebesturen betekende
de inwijking van de welsteitende
Brusselaars een welgekomen
méérinkomst.
de Druivenstreek en de streek tussen Zenne
en Zoniën. Zij jagen de prijzen van woningen
en gronden naar niet-te-betalen hoogten.
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OVERUSE
Het moet dus voor iedereen duidelijk zijn dat
dringend moet worden ingegrepen. De zaak
Overijse, waarbij aan een franskiljons echtpaar
geen bouwtoelating werd verleend heeft de
politieke wereld met de neus op de feiten
geduwd. Je kan de zaken niet op hun beloop
laten. Vlaanderen moet eensgezind een beleid
uitstippelen om in de bedreigde gemeenten
rond Brussel de taalhomogeniteit te verzekeren.
Een eerste eis is de splitsing van de provincie Brabant. Dit driekoppig monster is onbestuurbaar geworden. Voor de eigen noden van
Vlaams-Brabant heeft men er nooit veel oog
gehad. De talrijke problemen in onze streken
kunnen maar ernstig worden aangepakt als we
baas in eigen huis geworden zijn. De toekomstige provincie Vlaams-Brabant zal bijna 1
miljoen inwoners tellen, méér dus dan Limburg, Namen of Luksemburg. Het is hoognodig
dat daarvoor een aangepast beleid wordt uitgestippeld.

VLAAMS-BRABANT
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De ééntaligheid in bestuurszaken, admini- Wij moeten zelfbewust durven stellen dat wie
Ten tweede moet er orde komen in de
kiesomschrijvingen, l-let is al te gek dat Vlaam- stratie en in het straatbeeld moet méér dan zich in Vlaanderen vestigt, welkom is, als hij
het eigen Vlaams karakter respekteert.
se gemeenten nog tot Brusselse kieskantons vroeger worden versterkt en gerespekteerd.
behoren en dat we hier nog met tweetalige
kiesbrieven opgescheept zitten. De logika van
de staatshervorming eist een onmiddellijke
splitsing van het kiesarrondissement BrusselADVERTENTIE
Halle-Vilvoorde.
En wat met de faciliteiten? NiettegenstaanRESTAURANT
de de huidige regeling blijft de bestaande
toestand een overgangsregime. De taalhomogeniteit van Vlaams-Brabant op elk gebied is
en blijft voor de Vlaamse beweging een prioriNIEUWE LAAN 47 • 1860 MEISE
Op S km van da Hsysel, baan Plantantuin
taire eis. Dit „standenregime" is voor de
Vlaamsbrabanders een niet te slikken schanMARKTMENU
de. Is de Vlaamse kuituur dan niet volwassen,
LUNCH-TIMEMENU
1.300 F p.p.
niet hoogstaand genoeg? Ook de roep om aan
900 F p.p.
5 diensten
4diensten
buitenlandse ambtenaren en managers taaifaciliteiten toe te kennen is onaanvaardbaar. Zou
men rond Parijs, Londen of Rome ook een
Bankeuaaltja gratis voor al uw faastan
Tel.
02/269.70.45
meertalige onthaalzone vragen?
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SIEMENS

Onderzoek
en ontwikkeling
Jaarlijks meer dan één miljard frank R&D- investeringen in België
- op het gebied van de
artificiële intelligentie, de
computerondersteunde
vertaling
- kleurenmarkering van
kunststoffen met de laser
- stekverbinders voor
elektronikatoepassingen,
bekroond met een eerste
prijs in Brighton.

Wij leven in een wonderbare periode van technische mutaties. Elke dag
brengen nieuvi^e toepassingen van spitstechnologieën oplossingen die zich
vertalen in nieuwe en meer
presterende produkten.
Investeren voor innovatie
Een vastberaden innovatiepolitiek stelt Siemens in
staat technologisch aan de
spits te blijven en zo de
basis te scheppen voor
verdere expansie. Om deze
toekomstgerichte politiek te
realizeren, investeert
Siemens wereldwijd zowat
11 % van haar omzet in
R&D-aktiviteiten. In 1988
heeft Siemens België 1.183
miljoen F geïnvesteerd in
haar vier onderzoek- en
ontwikkelingscentra; dit
betekent een verdubbeling
van de R & D uitgaven
tijdens de laatste 5 jaar.
450 medewerkers
in R&D-Centra
Vier research- en ontwikkelingscentra op ons grondgebied stellen zo'n 450
personen te werk, d.i.
ongeveer 9% van het ganse
personeel. Elk centrum
beschikt over meerdere
laboratoria uitgerust met
hypermoderne gespecializeerde apparatuur.
De vorsers hebben toegang
tot de recentste weten-

Siemens België 1988

schappelijke informatie,
zij nemen deel aan uitwisselingsprogramma's met
researchinstituten over de
hele wereld en werken
aktief samen met de
nationale universiteiten en
wetenschappelijke instellingen.
Innovatie
in sleuteltechnologieën
De R&D-aktiviteiten hebben
betrekking op belangrijke
sleuteltechnologieën:
Telekommunikatie - Komponenten - Automatizering van
industriële processen Informatika - Burokommunikatie - Basissoftware...
Internationale uitstraling
Onder de ontwikkelingsaktiviteiten van Siemens in

België citeren wij bv.:
- basissoftware BS 2000,
het bedrijfssysteem voor
computers,in zijn kategorie
het meest verspreide in
Europa
- deelneming aan het
Belgisch projekt voor
breedband ISDN
- softwareprogramma's voor
openbare telefooncentrales
EWSD in de vijf werelddelen
- ISDN-georiénteerde burokommunikatiesystemen
voor de wereldmarkt

Enkele cijfers...
-Omzet25,4miljardF
- 5.000 tewerkgestelden
-100 OOOgekommercializeerde
produkten
-4 researchen ontwikkelingscentra
- 4 produktie- eenheden
- 3,3 miljard F investeringen
waarvan 1,2 miljard F in R&D.
Aktiviteiten
-Informatika
-Telekommunikatie
-Komponenten
- Energie en Automatizering
- Produkten en Systemen
-Medischetechniek
- Elektrische huishoudapparaten

Siemens
neemt de uitdagingen
van de toekomst aan

VLAAMS-BRABANT

IS BRABANTSE GROND GOUD WAARD?
Eeuwen Europese geschiedenis hebben in
Brabant inderdaad veel veranderd. Zo ontstond stilaan een haat-liefde verhouding tussen Brussel en zijn ommeland. Toch houdt de
Brabander nog steeds van zijn stad Brussel,
maar hij wantrouwt zijn volksvreemde bestuurders.

HOOFDSTAD
VAN EUROPA
Als hoofdstad van de Europese Gemeenschap krijgt Brussel met haar nijpend plaatsgebrek dit keer af te rekenen met een vloed
aan Europese ambtenaren.
Deze gewijzigde omstandigheden vormen
een nieuwe uitdaging, ook voor de Vlaamse
gordel rond Brussel. Bewoners verlaten de
stad om verschillende redenen, vaak ten onrechte. Ze zoeken een onderkomen tot buiten
de grenzen van Brussel 19. Ook Europese
technokraten vestigen zich tot diep in ViaamsBrabant, waar ze met hun ruime financiële
mogelijkheden de inwoners van ter plaatse uit

De Brabantse grond is van goudwaarde. De gordel rond de hoofdstad zal te
maken krijgen met een inwijkingsgolf. Ook kan het herzien van de gewestplannen
nieuwe gevaren opleveren.
(toto VUM)

ADVERTENTIE

BROUWERIJ

MOORTGAT
Breendonk

Voor " A L " Uw bieren
en frisdranken
Bijhuizen: Vosveld 8a
2110 Wijnegem
Tel. 03-353.08.77
Karel Bogaerdstraat 21
1020 Laken
Tel. 02-478.07.50

de markt prijzen. In de eerst volgende maanden zal een mensenstroom de Vlaamse streek
rond Brussel overspoelen. Vastgoedpromotoren besteden er nu al fenomenale bedragen.
U.S. News and World Report (8 okt. 1989 biz.
33) schrijft dat alleen Zweedse promotoren op
één jaar tijd één miljard dollar in Brussel
investeerden.
Deze nakende inwijkingsgolf heeft niet alleen een belangrijke weerslag op de huisvesting, maar betekent tegelijkertijd een zware
aanslag op de taalhomogeniteit van VlaamsBrabant. Zullen de Europese technokraten
zich bekommeren om de eigenheid van
Vlaams-Brabant? Zullen zij rekening houden
met de gewest- en gemeenschapsvorming?
En is de Vlaamse gemeenschapsregering zich
bewust van haar verantwoordelijkheden wat
Vlaams-Brabant betreft?
Einde '88 schreef gemeenschapsminister
Waltniel de gemeentebesturen aan met het
verzoek zich te bezinnen over de aktualizering
van de gewestplannen voor Vlaams-Brabant.
Hoewel sommige aspekten van deze plannen
sinds jaren terecht in vraag worden gesteld,
vormen zij toch een vrij stevige waarborg tegen
ongeordende en ongewenste ingrepen in het
reeds zo erg versnipperde en aangetaste
Vlaams-Brabantse landschap. Hier en daar is
er vast nood aan gronden voor bedrijven en
sociale woonwijken. Industriële vestigingen in-
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planten overstijgt nochtans de gemeentelijke
bevoegdheid en gebeurt bijgevolg best in overleg met de GOM van Vlaams-Brabant. Sociale
woonwijken plannen behoort wel tot de bevoegdheden van onze gemeenten, maar dan
in overleg met de maatschappijen voor sociale
woningbouw. De relatie tussen (sociale) woningbouw en industriële vestigingen is dan ook
belangrijk, omdat je de werkgelegenheid in
eigen streek niet uit het oog mag verliezen.

SPEKULATIES...
Toch bestaat de kans, dat het „bespreekbaar" maken van de gewestplannen de sluizen opent voor onverantwoorde spekulatieve
verkavelingen op korte termijn, net nu de
grond- en vastgoedprijzen te snel stijgen. Mag
onze jeugd dan niet in Vlaams-Brabant blijven
wonen? Dat kan enkel als de Vlaamse Raad
gebruik maakt van haar dekretale bevoegdheden om een woonvergunning in te voeren. Hier
is een vestigingsvergunning (naar Nederlands
model?) mogelijk, die de gemeentebesturen
de nodige speelruimte biedt om de bevolkingsaangroei efficiënt te kontroleren en in de hand
te houden.
Brabantse grond is inderdaad goud waard,
in meer dan één betekenis en om meer dan
één reden.
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GROENE
LONG
Als de relatie Vlaams-BrabanBrussel wordt
gelegd, denk je vaak meteen aan verstedelijking. Maar op vele plaatsen in onze regio is de
stad ver af. In het Pajottenland, het Hallerbos,
zelfs op de grens met Brussel, in Linkebeek
ademt de natuur nog de rust van vroegere
tijden.
Sinds eeuwen zijn onze streken de groene
long van Brussel: de stedeling kwam er wandelen, jagen, goed eten en drinken. Deze
groen- en rekreatiefunktie is vitaal, niet alleen
voor de stedeling, maar ook voor de eigen
mensen. Vlaams-Brabant heeft op dit vlak een
rijke keuze: het Pajottenland met zijn uitgestrekte landbouwbedrijven, zijn gueuze en
plattekaas; de streek van Zenne en Zoniën
waar kerken, kastelen en bossen voor spektakulaire toeristische attrakties zorgen. De Druivenstreek tussen Zoniënbos en Meerdaalwoud; de Witloofstreek rond Kampenhout enz.
Maar ook hier dreigt de druk van Brussel. De
promotoren liggen andermaal op de loer voor
industrieterreinen, pretparken, golfterreinen
en verkavelingen. Deze groene band rond
Brussel, op slechts enkele kilometers van het
centrum van Europa, is te aanlokkelijk. Indien
we de ruimtelijke wanorde verder laten woekeren en de ópen ruimten die nu nog resten niet
maksimaal beschennen, dreigt Brussel met de
stedengordel
Nijvel-Aalst-Mechelen-Leuven
samen te smelten. Dan is in Midden-België de
grootstad Brussel daadwerkelijk gerealiseerd:
een regio van ongeveer 2 miljoen inwoners,
waar niet enkel de natuur, maar ook de eigenheid van Vlaams-Brabant ver te zoeken zal
zijn.

GROENPOLITIEK
Dit mag in geen geval gebeuren. Maar
kunnen wij deze dreigende evolutie ombuigen? Waar is het plan om de laatste groene
ruimten rond Brussel te beschermen? Hoe
stoppen we de vervuiling van de Zenne?
Moeten we Greenpeace achterna om Brussel
niet in zijn eigen vuil te laten verzuipen? Hoe
verhinderen we dat de fabrieken van Nederover-Heembeek Vilvoorde verder onleefbaar
maken? Welke maatregelen kunnen we nemen om de inwoners van de gemeenten rohd
de luchthaven rustig te laten slapen? Hoe
houden we de pachters op hun boerderijen?
De VU werkt sinds jaren aan deze problematiek en IS onlangs een kampanje gestart om
Vlaams-Brabant op het vlak van natuur en
landbouw te herstmktureren. Men noemt dit
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plan een randstadgroenstruktuur. De idee
werd geformuleerd in een reeks voorstellen in
de Vlaamse Raad. Het is een idee die de
inwoners van de verschillende streken met

mekaar en met de Brusselaars kan verbinden,
Duidelijk is dat Vlaams-Brabant-rond-Brussel
slechts kan blijven bestaan dank zij een keiharde groenpolitiek.

ADVERTENTIE

Meubelen
moetje

kiezen...

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

meubelcentrale 1 ^ heylen
Baan naar Bree 123, Peer-Grote Brogel • Tel. 011-46.26.40 - 46.46.28
Leuvensesteenweg 781, Kortentierg (Erp$-Kwerps).Tel. 02-759.89.91
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KREFIMA

SPAARBANK HSA

-HYPOTHEEKLENINGEN
-PERSOONLIJKE LENINGEN
-INVESTERINGSKREDIET
-AUTOFINANCIERING
-LEASING
7FER GUNSTIGE TARIEVEN

•

-GIRO met EC,BC, VISA 4.25 %
-DEPOSITO 3.75 % + 1.75 %
-KASBONS/OBLIGATIELENINGEN
(BINNEN- EN BUITENLAND)
-SPECIALE PLAATSINGEN
-BEURSORDERS

SPAARBANK HSA

KREFIMA

volledig

voliedia

kredietservice

m
A i
MÊk
I T I

bankservice

IMMOBILIEN
VERZEKERINGEN
LENINGEN
SPAARBANK

% i / vanbiesen bvba
^H
m
1
open op:

Lijsterbessenbomenlaan 5
1950 KRAAINEM
Tel. (02) 720.32.50
ma - di - do : 9.00 u. - 12.30 u.
WO - vrij : 17.00 u. - 19.30 u.
za : 9.00 u. -11.30 u.

VERZEKERINGEN
-BRAND
-AUTO
-LEVEN
-ALLE VORMEN B.A.
-HOSPITALISATIE EN ONGEVALLEN
ZOWEL VOOR BEDRIJVEN ALS
VOOR DE PARTIKULIER
ROYALE BELGE - JOSI
MERCATOR en vele andere
verzekeringsmakelaar

IMMOBILIEN
te koop

HANDELSHUIS
in 't centrum van kraainem
bijzonder gunstige commerciële
en mooie ligging
+- 70 M2 handelsruimte
+ woongedeelte (4 kamers+ badkamer+keuken+ zolder+ kelders)
verkoopprijs
tel: 02

: 5.000.000

720.40.95

fr

VLAAMS-BRABANT

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR...
De bijzondere situatie van Vlaams-Brabant
in de veri<eers- en vervoersproblematiek van
Vlaanderen is tipisch voor een toevoer- en
transitgebied rond een verstedelijl<te agglomeratie. Sinds het midden van de vijftiger jaren
trekt de groene omgeving de mensen uit de
onaantrekkelijke middenstad. De stadskern
zelf komt fiierdoor in een spiraal terecht. De
mensen trekken weg uit de stad, maar blijven
met de auto naar de stad komen omdat ze
ervan afhankelijk zijn voor hun werk, dienstverlening en ontspanning. Zowat de leefbaarheid
van de stad nog meer in de verdrukking
gebracht.
Aanvullend kwam er door de bijzondere
positie van Brussel als administratieve hoofdstad van Europa een ware investeringsgolf van
Europese en wereldkoncerns. Hierdoor werd
steeds verder het woongebied prijsgegeven
aan de voor het inplanten van kantoorruimten
en werden de bewoners als het ware verdreven naar de ,,rand".
Een samenhangende aanpak van de
Vlaams-Brabantse verkeers- en vervoersproblematiek kan dan ook niet los gezien worden
van de vestigings- en huisvestingspolitiek
waartoe zich de Brusselse hoofdstedelijke Eksekutieve in haar beleidsverklaring heeft geëngageerd. Dit overleg zal zich voor minister
Sauwens niet enkel op het technische vlak
situeren, maar zal eveneens ingegeven zijn
door de zorg van de bevestiging en de uitbreiding van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel.

ZWARTE PUNTEN

~^

Het ministerie van Openbare Werken situeert 25 zwarte punten op het grondgebied
van zijn direktie. Regelmatig worden die punADVERTENTIE

VOOR GELDZAKEN WENDT U
ZICH LIEFST TOT EEN VAKMAN
-

HYPOTHECAIRE LENINGEN
1ste, 2de, 3de rang
GELDBELEGGINGEN

-

MERCKX NESTOR
STWG. OP BERGEN 864
1080 BRUSSEL
Tel.:

Tijdens de week:
218.14.40 (v.10 tot 13u.)
Tijdens week-end: 523.36.34.
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Een topprioriteit in de verkeersproblematiek is de voltooiing van de Ring ten
zuiden van Brussel. Het gedeelte tussen Drogenbos, Rode, Ukkel, Bosvoorde en
Hoeilaart dient dringend te worden afgewerkt. De Volksunie van Halle-Vilvoorde
pleit hier reeds jaren voor.
ten besproken tijdens de trimestriële vergaderingen met de Rijkswacht.

blijvende daling In het hoofdstedelijk gebied
(tot min 20 % ten opzichte van 1987 voor
sommige delen van de binnenstad),maar een
De dienst tracht in het kader van de onder- blijvende stijging (en dus verkavelingsdruk) in
houdswerken of in het kader van een afzonder- het randgebied (+ 10 % in de noord-westelijke
lijk bestek de lijst der zwarte punten te vermin- en de zuidelijke rand).
deren. Zo is voorzien om in het programma
Zo ook zal het aandeel van de Brusselse
1989 volgende zwarte punten op te lossen:
werkgelegenheid door niet-Brusselse inwo— de R22 met de N211 te Machelen
ners verder stijgen tot 46 %. De interne trafiek
— de N5 Brussel-Charleroi te St.-Geneslus- in het hoofdstedelijk gebied zal met 17 %
Rode met de Brasinnelaan
toenemen, maar voornamelijk de inkomende
— N8 Brussel-Ninove afrit Ring te Dilbeek. pendeldruk van wagens zal toenemen met 23
Andere zwarte punten zullen worden opge- %.
nomen in het programma 1990 o.a.
Al deze elementen wijzen enkel op de stijgende verkeersdruk van en door de Vlaams— kruispunt Terheidelaan te Aarschot
— N208 met de Muyiemstraat te Liedekerke Brabantse rand, waardoor zich een prioritaire
aanpak van deze problematiek opdringt.
— Midden Hut langs de N5 te St.-Genesius- Reeids nu kumuleren zich een aantal blijvende
Rode
problemen voor het wegverkeer die we kunnen
— R22/N2 Zaventem-Kraainem kruispunt en katalogeren onder enerzijds de problematiek
fietspad
rond de filevorming en anderzijds de problematiek van de zwarte punten. Maar de kordate
— N9 te Asse, kruispunt Vliegwezenlaan
— N272/N211/B Meise kruispunt met Kapel- aanpak van het verkeers- en vervoersbeleid in
Vlaams-Brabant kan niet losgekoppeld worden
lelaan en Boechtstraat.
van de prioritaire rol die het openbaar vervoer
Als we de prognose i.v.m. de evolutie van de in het pendelverkeer van en naar het hoofdstebevolkingsverschuiving — zoals beschreven in delijk gebied moet worden toebedeeld. Deze
de Stratenstudie van dit jaar — onder de loepe optie wenst de Vlaamse verkeersminister resonemen, verwacht men naar 1996 toe een luut te nemen.
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en lokale behoeften, tussen de zorg om
„Vlaams-Brussel" en de gerechtvaardigde en
noodzakelijke noden van de eigen mensen. Er
wonen nu eenmaal 600.000 Vlamingen rond
de hoofdstad... en deze mensen hebben ook
recht op welzijnsinfrastruktuur met o.a. kinderdagverblijven, opvangcentra, polyklinieken,
ambulante welzijnszorg, kulturele centra enz...

BRABANTS
(ON)WELZIJN

Daarom moet de volgende jaren een inventaris worden opgesteld van de behoeften op
het vlak van welzijnsvoorzieningen en van de
infrastruktuur op kultureel vlak.

Zichzelf kunnen zijn en blijven is voor iedereen een fundamentele betrachting. De voorzieningen op het vlak van welzijnszorg, van
ondenwijs en kuituur spelen een niet te onderschatten rol.
Maar juist deze funkties moeten we aan
Brussel afstaan I De Erasmuskliniek in Anderlecht is daarvan een schitterend bewijs. Terwijl
Halle-Vilvoorde het moet stellen met ondermaatse kliniekjes, staat daar op de uiterste
rand van de Brusselse agglomeratie, midden
in de velden van het Pajottenland, een tweetalige mastodont, omgeven door de opritten van
wat de A8 door het Pajottenland moest worden. Op de grens met Vlaams-Brabant staan in
het noorden en het oosten nog twee universitaire ziekenhuizen. Zij worden grotendeels
gevoed door patiënten uit de periferie. Door
deze afhankelijkheid van Brussel, die mee in
de hand gewerkt wordt door de drieledigheid
van de provincie Brabant, bengelt Halle-Vilvoorde achteraan op het vlak van de welzijnsvoorzieningen. Maar ook op onden/vijs- en
kultureel gebied is onze regio de klantenleverancier van Brussel. Het gespecialiseerd en
hoger onderwijs te Brussel haalt 2/3 van de
studenten uit Halle-Vilvoorde. De KVS, de
Ancienne Belgique en andere Vlaamse instellingen te Brussel zijn zonder de permanente
toevoer vanuit Vlaams-Brabant niet leefbaar.
Bioskoopgigant Kinepolis roomt een groot deel
van het uitgangsleven in de streekcentra af.

Dit betekent konkreet een opwaardering van
de subregionale kernen Halle-Asse-Vilvoorde.
Dit „kernenbeleid" moet voor de zelfstandige
provincie Vlaams-Brabant een eerste opdracht
worden. Het moet een tegengewicht betekenen voor de te éénzijdige gerichtheid op Brussel.
ADVERTENTIE

d o m u s - uioningen
Ruwbouw of sleutelklaar !
pvba ALG. B O U W B E D R I J F VAN DEN BRANDEN
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09
Met tradit ionele
«VAN DEN BRANDEN » kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uyv eigen « schets » - idee
hebben wij een sleutelklare
oplossing.

KERNENBELEID
Deze toestand is enigszins normaal omdat
hij zich rond elke grote stad voordoet. Zo
versterken we ook de Vlaamse aanwezigheid
te Brussel. Maar toch kunnen we ons niet van
de indruk ontdoen dat de achteruitstelling van
Vlaams-Brabant ingegeven werd vanuit drie
essentieel Belgische en franstallge invalshoeken. Het gaat hier eerst en vooral om de
franstallge overheersing in Brussel en de
weerslag op het interbellum, ten tweede om de
unitaire struktuur in België en ten derde om de
besteding van Belgische geldmiddelen in
Brussel.
Dit is echt niet verdedigbaar. Er moet een
evenwicht gevonden worden tussen regionale

VOOR INLICHTINGEN

BON

- ( OPSTUREN A.U.B. )
NAAM :
,
ADRES:
TEL. :
,
BOUWGROND TE :
wenst inlichtingen en dpkumentatie (types, beschrijving, prijzen )
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WVERTENTIE

De Vlaamse ziekenfondsen zijn de enige die Ijveren voor de splitsing van de sociale zekerheid.
De kleurmutualltelten zorgen ervoor dat Vlaanderen — dat ü — jaarlijks miljarden ontstolen
wordt.
Ik roep een halt toe aan deze georganiseerde diefstal. Daarom ben ik lid van het

Q2)

1

VLAAMS ZIEKENFONDS één

HOOFDKANTOOR: 1900 OVERUSE, SCHAPENWEG 2
Tel.: 02/687.95.42 Faks: 02/687.91.13
Bijkantoren: KORTENBERG, Parkstraat 42. Tel. 759.71.49
STEENOKKERZEEL, Vanfrachenlaan 40. Tel. 751.88.80
STERREBEEK, Mechelsesteenweg 70/3. Tel. 731.08.56
ZAVENTEM, Stationsstraat 125. Tel. 687.95.42
HOEILAART, F. Sohiestraat 11. Tel. 657.96.08
GRIMBERGEN, Dressaertlaan 93. Tel. 251.64.13
NEERIJSE, Dorpstraat 21. Tel. 47.72.93
LOONBEEK, Kastanjekouter 2. Tel. 47.72.93
OPWIJK, Nieuwstraat 15. Tel. 35.53.54
VOSSEM, Dorpsstraat 18A. Tel. 767.61.60
MEISE, Landbeekstraat 32. Tel. 269.79.64
VILVOORDE, X. de Buissetstraat 67. Tel. 687.95.42
KRAAINEM: Vanaf 1.1.90.
Aansluiten zonder wachttijd.
Onmiddellijk uitbetaling van alle zorgen aan het wettelijk tarief, dat bij alle ziekenfondsen
hetzelfde Is.
ADVERTENTIE

W
Ziekenfonds Leda
Elke dag tot uw dienst
Markt 15
1680 LENNIK
Tel. 532.01.72.

•
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PAKT:VLAAMS-BRABANT- BRUSSEL
Vaak is de onverschilligheid of zelfs vijandigheid van de Vlaamse bew^eging tegenover
Brussel te begrijpen.
Immers al wat gedurende meer dan een
eeuw via unitaristische en vervlakkende politiek op de rug van onze hoofdstad werd
geladen, vervult elke bewuste Vlaming met
afkeer.
Vandaar dat de terminologie van de Vlamingen over Brussel erg negatief klinkt: kankergezwel, waterhoofd, olievlek, schade en schande...
Toch menen wij dat een echte Vlaamsnationalist aan een mentaliteitsverandering
toe is.

EIGENHEID
Immers vooral Brussel heeft deze Vlaamse
ambtenaren nodig voor het vervullen van haar
internationale opdracht naar Europa toe. Maar
de Vlamingen verwachten hiervoor een tegenprestatie, een mentale verbondenheid vanwege de regio waarvoor zij zich aktief inzetten.
Op dit vlak is er ongetwijfeld nog veel werk
aan de winkel I Misschien kan men deels de
bestaande nood beantwoorden via de inschakeling van speciale personen en diensten die
zich — in het kader van de nieuwe gewestelijke administraties — deze problematiek zullen
aantrekken (cfr. Vlaamse gemeenschap).
Taalkundig en urbanistisch is het noodzakelijk
de bestaande grenzen af te bakenen.

VERWEVEN
Brussel is de hoofdstad van het Vlaamse
volk en, op Halle na, de meest zuidelijke stad
der Nederlanden. Brussel is een stuk van onze
geschiedenis en wij, Vlaamsbrabanders, voelen ons mede daardoor ook sterk verbonden
met dit historisch erfgoed van onze regio.
Brussel is een stuk van ons, van ons verleden
en van onze toekomst. Vlaanderen heeft er in
elk geval belang bij te ijveren voor een gezond
Brussel, een internationale metropool, met zijn
voor- en nadelen. Zij is, meer dan ooit, de poort
waarlangs Vlaanderen zijn kulturele identiteit
kan uitstralen. De sterke verwevenheid met
Viaams-Brabant wordt niet alleen duidelijk op
urbanistisch en geografisch vlak, maar ook op
sociaal, ekologisch en kultureel gebied.
De hoofdstad is de grondwettelijk vastgelegde tweetalige regio, omgeven door Vlaamse
gemeenten. De Vlaamse gemeenschap hierin
vertegenwoordigd, blijft bevoegd binnen het
Brusselse hoofdstedelijke gewest voor alles
wat te maken heeft met de Nederlandstalige
kuituur, het ondervwjs, de welzijns- en gezondheidszorg.
Inzake al deze aangelegenheden lopen de
venwachtingen en de behoeften van de Vlamingen van Brussel en deze van Halle-Vilvoorde volledig parallel. De Vlaamse scholen van
Brussel kunnen stand houden dank zij de
kinderen uit Viaams-Brabant. De ziekenhuizen
en de winkels van Brussel worden in grote
mate bezocht door de Vlamingen uit de omgeving van de grootstad. De Beursschouwburg,
de KVS, de Ancienne Belgique zijn ontmoetingsplaatsen voor Vlaamse mensen die zowel
hun oorspronkelijke Vlaamse geaardheid als
de band met de hoofdstad wnllen veruiterlijken.

Het inlossen van de venwachtingen in het
raam van Europa 92 is belangrijk, maar het
respekteren van de eigenheid van het hinterland is zowel voor Brussel als voor ViaamsBrabant van levensbelang. Onze forenzen
moeten de binding tussen woon- en werkomgeving dichter kunnen aanhalen.

Op elk ander gebied dienen Viaams-Brabant
en Vlaams-Brussel als het ware een pakt te
onderschrijven, een hechte samenwerking uit
te bouwen om ons verleden en onze eigenheid
ten dienste te stellen van een toekomstig
Europees Vlaanderen.

ADVERTENTIE

Fabrikatie van samendrukbare tubes in aluminium,
lood en vertint lood.
Voor verpakking in farmaceutica,
voedingswaren en onderhoudsprodukten.

N.V. TUBES SOUPLES
Nieuwbaan 29a
1742 ST.-KATHERINA-LOMBEEK
QUBKSCXJPli^

In deze optiek heeft Brussel dan ook een
opdracht.
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Tel.: 053/66.64.51
66.58.13

B.T.W. 402.897.517
Telexnr.: 12784 B
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EEN INTERNATIONALE DIMENSIE
Momenteel is zich in Vlaams-Brabant een
uniek sociologisch verschijnsel aan het voltrekken. Een vloed van EEG-burgers strijkt er
in het raam van de Europese eenmaking neer
op een relatief beperkte oppervlakte. Nergens
ter w^ereld is de druk van de internationalisering zo groot als in Brussel en Vlaams-Brabant.
De cijfers In de onderstaande tabel illustreren
dit overduidelijk.

het overgrote deel België als een franstalig
land beschouwen en bijgevolg de Franse taal
en kuituur genegen zijn, zouden door hun
stemgedrag de dmk van de frankofonie in
Brussel, de faciliteiten-gemeenten en VlaamsBrabant onhoudbaar kunnen maken. Zo zou
het bestuur van een aantal oorspronkelijk
Vlaamse gemeertten definitief in franstalige
handen kunnen overgaan!

Een aantal deelaspekten van deze problematiek zijn in de vorige Items al aan de orde

Hoe kan deze uiterst gevaarlijke situatie
worden vermeden?

Totale
bevolking

Belgische
bevolking
aantal

%

EEG
vreemdelingen
aantal

Niet-EEG
vreemdelingen

%

aantal

%

Brussel
Sint Gillis
St.-Joost
ten Node
Hoeilaart
Overijse
Vilvoorde
Zaventem
Linkebeek
St.GenesiusRode
WezembeekOppem
Keerbergen
Kortenberg
Tervuren

137.650
43.779

89.561
22.875

65,06
52,25

IS.071
12.104

13,85
27,65

29.016
8.800

21,08
20,10

21.382
9.425
22.944
32.865
25.842
4.582

9.364
8.393
18.698
29.212
23.369
4.243

43,79
89,05
81,49
88,88
90,43
92,60

2.990

9.028

283

13,98
8,97
15,45
6,73
6,51
6,18

790
56

42,22
1,98
3,06
4,39
3,06
1,22

17.599

14.846

84,36

1.698

9,65

1.055

5,99

13.130
10.279
15.745
19.201

11.120
9.689
15.019
12.221

84,69
94,26
95,39
99,19

1.639

551
533
67

12,48
5,36
3,39
0,54

371
39
193
33

2,83
0,38
1,23
0,27

Arr. Brussel
Arr. HalleVilvoorde
Arr. Leuven

966.616

702.432

72,70

122.653

12,70

141.529

14,60

532.731
428.404

504.844
415.602

94,80
97,00

20.128
8.272

3,80
1,90

7.759
4.500

1,50
1,10

845
3.544
2.211
1.683

geweest. Ook het voorstel van de Europese
Kommissie blijft als een zwaard van Damocles
boven Vlaams-Brabant hangen. Waarover
gaat het hier eigenlijk? In 1974 al werd het
principe gelanceerd dat aan Europeanen die
zich in een andere EG-lidstaat vestigen aktief
en passief stemrecht zou worden toegekend
voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen.
Zo kunnen deze buitenlanders niet alleen hun
stem uitbrengen, maar ook kandideren op
lokale lijsten! In juni 1988 verscheen hierover
een tekst van de Europese Kommissie die door
staatssekretaris A.M. Lizin naar alle Belgische
burgemeesters werd verstuurd. Door de EGministerraad zal uiteindelijk de knoop in deze
materie moeten worden doorgehakt.
Wat betekent deze maatregel konkreet voor
ons? In ons land zouden op die manier zo'n
600.000 EG-onderdanen potentieel stemgerechtigd worden. Deze buitenlanders, die voor
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187
702
1.442

Eerst en vooral moet hierover hard worden
onderhandeld. Dit stemrecht wordt immers
niet door Europa opgelegd. België moet meebeslissen binnen de EG-ministerraad. De beslissing moet unaniem worden genomen: als
België dwars ligt, gaat de hele zaak dus niet
door!
In de Kommissie zelf werd trouwens al een
onderscheid gemaakt tussen landen met minder dan 1 % vreemdelingen, landen waar
vreemdelingen al kunnen deelnemen aan verkiezingen en landen met een groot percentage
vreemdelingen zoals Frankrijk en Duitsland
met elk 7 % en België met 9 %. Daarom moet
worden geëist dat — zoals in Luksemburg —
ook hier het stemrecht niet zou gelden omwille
van het fioge percentage EG-vreemdelingen.
Er moeten plafonds voor Vlaams-Brabant worden voorzien in deze EG-richtlijn en de duur
van tiet verblijf van de EG-onderdanen moet
worden in overweging genomen.
Toch moeten wij, Vlaams-Brabanders, deze
Europese invasie ook positief ombuigen. Er is
dringend nood aan een eigen Vlaamse berichtgeving, die via radio en TV in het Engels, Frans
en Duits onze politieke en kulturele eigenheid
uitdraagt.
Tenslotte dient opgemerkt dat deze hele
problematiek moet worden losgekoppeld van
het stemrecht voor vreemdelingen bij diverse
verkiezingen. Het gaat hier immers om een
EG-richtlijn, die bindend is voor heel Europa
en waardoor een samenhorigheidsgevoel, een
soort Europese burgerzin wordt beoogd. Hopen maar dat de prijs voor Vlaams-Brabant
niet te hoog blijkt!

VLAAMS-BRABANT

VLAAMS-BRABANT ONDER HOOGSPANNING
Op het vlak van tew/erkstelling zit HalleVilvoorde goed. Een lage werkloosheidsgraad
en een hoog gemiddeld inkomen. De pendel is
bijna uitsluitend gericht op Brussel, de onmiddellijke omgeving dus. Als uitdeinende golven
liggen nieuwe industrieterreinen rond de
hoofdstad... op Vlaams gebied. Dat is uiteraard goed voor de ekonomische situatie van
de regio, maar sluit ook gevaren in. De eerste
gordels zitten zo goed als vol. Promotoren,
bedrijven, interkommunales en gemeenten
zetten de overhekj onder druk om nieuwe
industrieterreinen uit te bouwen. Daarvoor
moeten echter de gewestplannen worden herzien... en zet men de deur gevaarlijk open voor
een niet te kontroleren verstedelijking en verbrusseling.
Bedrijven die zich in Halle-Vilvoorde vestigen zijn immers hoofdzakelijk Brusselse bedrijven. Het gaat dus voornamelijk om een
herlokalizeren van tewerkstelling. Ze verhuizen bij gebrek aan ruimte in de binnenstad
naar buiten, waar ze relatief goedkoop (Vlaamse) grond kunnen venwerven. Bovendien kunnen ze de eigen bedrijfsgebouwen in Brussel
peperduur verhandelen. Op de Brabantse industrieterreinen beschikken ze meestal ook
over een betere verkeersontsluiting. De administratieve zetel blijft wel veilig in Brussel.

ZAVENTEM
De jongste jaren komen ook steeds meer
buitenlandse bedrijven naar Vlaams-Brabant.
Daardoor internationaliseert onze streek gestaag: de voertaal in dergelijke bedrijven is
immers veel vaker het Engels en het Frans,
dan onze eigen taal. Deze nieuwe bedrijven
zijn vaak transport- en distributiebedrijven, die
in sommige gemeenten en steden een niet
meer te slikken overlast van vrachtverkeer
veroorzaken.
Misschien wel het dringendste knelpunt is
de nationale luchthaven Zaventem. De Vlaamse Gemeenschap moet dit kompleks probleem
evengoed ter harte nemen als het SST-dossier. Heel wat belangengroepen — ook Vlaamse — zijn gewonnen voor een maksimale
uitbreiding van Zaventem. Voor hen moet het
de draaischijf worden voor het Europees luchtverkeer, aangepast aan de roeping van Brussel als Europese hoofdstad. Dat Brussel hierdoor urbanistisch bijna tot Leuven zal reiken
en verschillende gemeenten zoals Zaventem,
Tervuren, Steenokkerzeel, Erps-Kwerps en
Kortenberg enz. onleefbaar worden, schijnt
niet in rekening te worden gebracht. Zou het
niet goed zijn vóór de uitbreiding van de

luchthaven een milieueffektenrapport (MER)
op te maken?
Vlaams-Brabant moet nu kiezen. Moet het
zonder skrupules profiteren van de Brusselse

groeipool, met alle urbanistische en kommunautaire gevolgen? Of moet het een eigen
ontwikkelingsbeleid uitstippelen? Het is nu vijf
voor twaalf...
ADVERTENTIE

NV BROUWERIJ LINDEMANS
1712 VLEZENBEEK
Tel.: 02/569.03.90
Stelt U volgende Artisanele Bieren voor:

GUEUZE
KRIEK
FARO
FRAMBOOS
PECHERESSE
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PROBLEEMSTELLING VLAAMS-BRABANT
1. Vlaams-Brabant integraal Vlaams
Halle-Viivoorde behoort ondubbelzinnig tot
Vlaanderen en moet dat meer dan ooit tonen.
Elke vorm van tweetaligheid leidt tot sociale en
politieke onrust en tot kulturele degradatie.
Een radikale ééntaligheid is geen aanslag op
de privésfeer, niet in strijd met gastvrijheid of
met de kulturele openheid. De besturen moeten daarom de nodige maatregelen treffen om
de eentaligheid in bestuurszaken en in het
straatbeeld maksimaal te doen respekteren.
2. Een thuis voor Vlaams-Brabanders
Inwijking, Europa 92, industrializering,
bouweksplosie: het leidt allemaal tot een niet
bij te houden stijging van grond- en woningprijzen. Wil Vlaams-Brabant geen eksklusieve
woonwijk van Groot-Brussel worden, moeten
er nu maatregelen genomen worden. De instrumenten bestaan, kunnen verbeterd en verfijnd worden: plannen van aanleg, grondbeleid, Inbreiding, bescherming van landschappen enz...
De lokale en regionale besturen moeten zich
in de eerste plaats bekommeren om de woonnoden van de eigen bevolking eerder dan om
de winsthonger van promotoren van allerlei
slag.

ben naar het taaidekreet en weinig oog hebben
voor de schoonheid van Vlaams-Brabant. Hierover moeten een grondige studie en een breed
debat worden opgestart.

3. Een groenstruktuur voor Vlaams-Brabant

5. Draaischijf of verkeer in een l<noop

De eigenheid van Vlaams-Brabant staat of
valt met het behoud van de natuurlandschappen: groene ruimten, landbouw, bossen enz...
De groene ruimten worden immers opgeofferd
aan de bouwwoede. Met nog meer nieuwe
industriezones en nog meer kilometers beton
wordt in het hart van Vlaanderen een urbanistisch geheel gekreëerd, met Brussel in het
centrum en Aalst, Mechelen en Leuven als
satellietsteden. Daarom dringt een randstadgroenstruktuur zich op. Elke verdere aantasting van het mooie, groene Vlaams-Brabant
moet worden veroordeeld. Vlaams-Brabant
mag niet de vuilbak van Groot-Brussel worden!

Met Brussel in zijn hart wordt Vlaams-Brabant stilaan verstikt door het snel toenemend
verkeer. De oorzaken zijn gekend: de toenemende centralisatie van de administratie te
Brussel, het ontoereikend openbaar vervoer.
De hele streek vol betonneren zal niet helpen.
Er moet dringend een globaal verkeersplan
worden opgesteld. Daarin moet de zorg voor
het woonmilieu in dorp en stad centraal staan.
Het openbaar vervoer moet herdacht worden.
Zowel het voorstadvervoerals de verbindingen
binnen de regio moeten worden aangepakt. De
SST is ook onze zaak. Het is over onze grond
dat hij Brussel bereikt. Dit kan niet ten koste
van Vlaams-Brabant. Indiende SST toch moet,
zal hij zich aan ons moeten aanpassen.

4. Een gel(ontroleerde ontwikiceling
De essentiële keuze waarvoor de VlaamsBrabanders staan is ofwel een ongeremde
ekonomische groei ofwel een gekontroleerde
ontwikkeling, zonder daarom een maatschappelijke diskussie te voeren tussen vrije markten planekonomie (wie durft er immers het vrije
marktekonomisch principe in vraag te stellen ?). Er is immers een uitzaaiing van industrie
naar Vlaams-Brabant vanuit Brussel, er is de
Vlaamse silicon valley nabij Zaventem-luchthaven. Deze industrieën en de talrijke pakhuizen zijn bijhuizen van Brusselse frans- en
engelstalige multinationals die weinig oor heb-

WIJ - 17 NOVEMBER 1989

6. Sociale achteruitstelling wegwerken
Een regio van 600.000 Vlamingen met een
zo beperkte sociale infrastruktuur is onaanvaardbaar. In het verleden heeft de Brusselse
en frankofone unitaristische refleks alle infrastruktuur binnen de grenzen van Brussel 19
gehouden. Er is dringend een inhaalbeweging
nodig: ook de Vlaams-Brabanders hebben
recht op kinderdagverblijven, ziekenhuizen,
provinciale vakscholen, kulturele infrastruktuur. Op vele vlakken bengelt Vlaams-Brabant
achteraan de lijst van welzijnsvoorzieningen.
Een eigen politiek forum ter verdediging van
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Vlaams-Brabantse belangen is ook op dit vlak
noodzakelijk.
7. Modus Vivendi zoeken tussen VlaamsBrabant en Brussel
Het beeld van de hoofdstedeling die neerkijkt op een te eksploiteren randgebied, staat
vele Vlaams-Brabanders nog voor ogen. Nochtans dient gezocht naar een nieuwe modus
Vivendi tussen de Vlaams-Brabanders en de
Brusselaars, gebaseerd op een vorm van gelijkheid tussen de beide gemeenschappen. De
Vlaams-Brabanders hebben rechten en plichten ten overstaan van Brussel, maar ook
omgekeerd. De Vlamingen uit Halle-Vilvoorde
en Leuven moeten ook inspraak in Brussel
krijgen en moeten mee de toekomstige ontwikkeling van Brussel hoofdstad bepalen.
8. Stemrecht voor EEG-onderdanen: het
nieuwe gevaar
Na de verfransing dreigt de verengelsing.
De Europese richtlijn betreffende het stemrecht voor EEG-onderdanen brengt terecht
een angstgolf over bij VlaamsBrabanders. De
EEG-ingezetenen blijken immers voornamelijk
de Druivenstreek, de faciliteitengemeenten en
Zenne & Zoniën uit te kiezen als vestigingsplaats. Dit leidt tot een onevenwicht en tast de
eigenheid van de streek aan. Daarom moeten
de Vlaams-Brabanders de opvang van buitenlandse ambtenaren en managers zo regelen
dat de eigenheid van de streek niet wordt
aangetast. Een ware uitdaging! Het respekt
voor het Vlaams karakter geldt immers voor
iedereen.

VLAAMS-BRABANT

JAARTEMA: VLAAMS-BRABANT
o
i

De Volksunie van het arrondissement HalleVilvoorde heeft getracht met deze WIJ-l<atern
de problematiek van Vlaams-Brabant duidelijk
te stellen. Een toekomst uitbouw/en voor de
600.000 Vlamingen van Vlaams-Brabant is de
eerste opdracht voor onze Vlaams-nationale
partij. In deze katern vindt u een summier
overzicht van de talrijke vragen die VlaamsBrabanders zich vandaag stellen. U vindt in
deze situatieschets niet direkt oplossingen.
Veel problemen werden aangekaart. Het is de
opdracht van de VU-afdelingen van VlaamsBrabant zich over mogelijke oplossingen te vbezinnen. Daarom werd binnen de strukturen
van de partij een „werkgroep Vlaams-Brabant" opgericht, met vertegenwoordigers van
Leuven, Brussel en Halle-Vilvoorde. Deze
werkgroep zal samen met de betrokken VUafdelingen en samen met alle aktiegroepen die
zich met deze problematiek bezighouden (o.a.
Vlaams Komitee Druivenstreek, Opbouwwerk
Pajottenland, Zenne en Zoniën, VEV-komitee
Brussel, Vlaams Komitee Brussel, Taal en
Aktiekomitee enz...) standpunten uitwerken.

Deze standpunten zullen uiteindelijk resulteren in kongresresoluties. Het kongres
„Vlaams-Brabant" is immers gepland voor het
najaar 1990.

MEDEWERKERS
GEVRAAGD
Enkele bestuursleden van het arr. HalleVilvoorde hebben deze katem voorbereid. Zij
hebben zeker niet de pretentie te stellen dat
deze probleemschets volledig is. Daarom een
oproep: wie wenst mee te werken aan deze
fundamentele opdracht is van harte welkom.
Aarzel niet en geef uw naam, adres en telefoonnummer op aan het volgend adres: Werkgroep Vlaams-Brabant, t.a.v. Leen Van Luyck,
Moutstraat 7, 1000 Brussel, tel. 02/511.59.54
(Kristien De Jonghe).

FINANCIEN GEVRAAGD
Niet alleen het studiewerk zal veel geld
vragen, maar ook het uitdragen van de boodschap naar alle Vlamingen is een zware financiële uitgave. Het is immers de bedoeling alle
Vlamingen te overtuigen van de belangrijke rol
van Vlaams-Brabant in het raam van de 3de
faze van de Staatshervorming

— Fonds Vlaams-Brabant: rekeningnummer 433-1062401-82

ADVERTENTIE

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360.20.40
Kantooruren: 9-12 en 15-18 (zaterdag: 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn
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VLAAMS-BRABANT

BEKENDE
VLAAMSBRABANDERS
AAN HET WOORD

S

wat Van der Eist (oud-voetballer): „ Vlaams-Brabant is mijn hele
jeugd. Il( liep school in het kleine
Mazenzele (Opwijk), waar ik mijn
eerste voetbalpasjes plaatste onder de beschermende kerktoren.
Daarna was er Hoger Op Merchtem, ook al Brabants om dan uiteindelijk te belanden bij Anderlecht, zoals je weet de gemeente
van de geuze, kriek en Iambic.
Kan het nog Brabantser?

Wij gingen op zoek naar bekende Vlaamsbrabanders en vroegen hun mening over hun streek
en leefomgeving. Zij kregen volgende vragen voorgeschoteld:
Voel jij je Viaamsbrabander?
Mag Vlaams-Brabant worden
overspoeld door Brussel? Hier
hun antwoorden.

naar een nieuw wederzijds respekt tussen de
hoofdstad en Vlaams-Brabant waarbij onze
landelijkheid met rust gelaten wordt."
Koenraad Tinel (beeldhouwer): Ik voel mij
op de eerste plaats ne mens. Hewel als ne
mens zich ergens goed voelt, dan moet hij er
blijven. Ik voel mij goed in 't Pajottenland, ik
blijf er dus.

Koen Stassijns (dichter): „Ik heb het er
moeilijk mee, mij Vlaamsbrabander te voelen.
Ik voel mij eerder Pajot, mijn kleinste leef kring.
Eerlijk gezegd ben ik nog meer wereldburger.
Ik hou erg veel van het Verre Oosten. Maar ook
als ik ver weg ben, blijf ik kind van mijn volk.
Spaar mij van het gegeven dat VlaamsBrabant zou overspoeld worden door Brussel.
De gaafheid en de echtheid van het platteland
moet blijven. De dringende boodschap is de
opruiming van de Brusselse olievlek. Brussel
mag hoofdstad zijn van Europa, maar moet
binnen zijn grenzen blijven. Best groeien we

Wel zou ik het afschuwelijk vinden moest
Vlaams-Brabant overspoeld worden door
Brussel. Ik vind wel dat een stad uitbreiding
nodig heeft, maar redelijke mensen die er
geen baat bij hebben, moeten dit proces in de
gaten houden. Dat is tot hiertoe nog niet
gebeurd. Vandaar ook die stomme lintbebouwing. Ze tast de eigenheid van het zo eeuwig
schoon Pajottenland zwaar aan. En dat is om
te vloeken."

Vlaams-Brabant mag niet overspoeld worden door Brussel, zeker niet. Ik wil blijven
houden van mijn eigen mensen. Ze zijn stuk
voor stuk tof: mijn oud-supporters, mijn oudmedespelers, mijn huidige snookerklanten en
vele sympatieke pintjesgenieters en noem
maar op. '
WIJ - 17 NOVEMBER 1989
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VLAAMS-BRABANT
Eugeen Van den Broeck (joernaiist-heemkundige): „Zeer bewust zeg ik dat ik mij deel
voel van het Al-Nederlandse volk maar dat ik
als zuidbrabander, aan de rand van het Pajottenland en met een zicht op de Brusselse
hoogbouw, biezonder goed opschiet met het
Zichem van Claes, het Lier van Timmermans,
met mijn vriend uit Tilburg, met Pieter Breughel de Oude uit Breugel-bij-Breda. Dat wil
zeggen dat ik mij volop Brabander voel, het
land van Hertog Jan. Als Brabander weet ik
met groot gemak om te gaan met Vlamingen,
Limburgers, ook met Friezen, Drenters, Noordhollanders. Ik voel mij echter vooral Vlaamsbrabander met het volk rondom mij, in het
landschap dat mij omringt, met gebruiken en
feesten, verleden en toekomst.
Jot Theys (kabaret Komma): „Wijhebben
blijkbaar niet eens recht op een grens, leder
ogenblik kan hier iets veranderen dat diep in
ons leven ingrijpt: verstedelijking, verfransing... Hierover zal worden beslist door mensen wie het allemaal niet kan schelen, of die er
iets aan verdienen, of die alleen vatbaar zijn
voor wat zij de grote principes noemen, of die
bang zijn voor ruzie.
Wij willen in Vlaanderen blijven wonen. Kan
iemand ons zeggen hoever noordwaarts wij
daarvoor moeten verhuizen. Is Steenokkerzeel
ver genoeg? Maar hoeveel staat de bouwgrond daar? "

Senne Rouffaer (akteur-regisseur): „ Ik
woon meer dan dertig jaar in Vlaams-Brabant,
voel mij er goed, voel mij echte Vlaamsbrabander en wil er zeker niet weg.

De uitlopende Brusselse olievlek moet gestopt. Daarom moet een Vlaams kiesarrondissement Halle-Vilvoorde opgericht worden.
Vlaamse politiekers moeten bievoorbeeld beseffen dat Groot-Asse enerzijds aan GrootBrussel grenst maar anderzijds ook aan GrootAalst.
Alle wettelijke middelen moeten gebruikt
worden om de Brusselse antivlaamse pletwals
tegen te gaan. Alleen mandatarissen met een
Vlaamse en durvende refleks kunnen er tegen
optornen."

Vlaams-Brabant moet Vlaams-Brabant blijven. De sfeer van licht en lucht, het levensklimaat van deze prachtige streek kan of mag
niet verkocht of verloot worden. Het Pajottenland met zijn Breugheltint, de machtige hoppestreek en groeigrond van Wies Moens, het
land van Asse, de kastelen en molenstreek van
Meise, Grimbergen, de prachtige druivenstreek van Kraainem, Wezembeek, Overijse,
Hoeilaart, het o zo mooie St. Genesius Rode,
Alsemberg en in het biezonder Linkebeek.
Het ganse mooie Vlaams-Brabant moet men
gerust laten. Het mag niet overspoeld worden
door Brussel maar ook niet door anderstaligen,
bouwpromotoren of om het even wie, die het
karakter van Vlaams-Brabant zoals het nu is,
wil beïnvloeden of veranderen."

Willy Sommers (zanger): „Ik voel mij echt
Vlaamsbrabander en werd geboren in hartje
Pajottenland, de mooiste streek van de wereld.
Als ik door mijn venster kijk, is het alsof Breugel
nog aan 't schilderen is. Ik heb al aardig wat
reizen meegemaakt, maar naar het Pajottenland weerkeren, dat doe ik met kloppend hart.
Vlaams-Brabant mag niet overspoeld geraken door Brussel want dan zou de eigenheid
van onze streek verloren gaan. Mijn oude
vertrouwde omgeving laat Ik zo maar niet
vernietigen.
Zelf spreek ik in Brussel altijd mijn moedertaal. Daar sta ik op. Beter voorkomen dan
genezen."

Herman Vandezande (voorzitter VOS): „Ik
woon sinds 1961 in Wemmei en voel er mij,
niettegenstaande de daar te voeren strijd,
veilig geborgen. Komende, geboren en getogen in het Leuvense, kan en zal ik er nooit aan
denken mijn Vlaamsbrabander-zijn te verloochenen.
Indien de Vlaamsbrabander aangewezen is
op dienstverstrekking in de hoofdstad, die ook
zijn hoofdstad is, moet hij kunnen rekenen op
een volledige dienstverlening in zijn taal. Anderzijds heeft de Vlaamsbrabander ook iets
aan te bieden aan Brussel, doch de Brusselaar
moet weten en er rekening mee houden dat
Vlaams-Brabant geen tweetalig gebied is en
nooit zal worden."
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BOEKEN

EEN MOEDER VERTELT
OPENHARTIG
OVER KANKER

J

E wordt als lezer meteen ondergedompeld in de triestheid van de realiteit: de rit naar het ziekenhuis na te
verwachten ontknoping, de dood van
het tweelingskindje Leen op Beloken
Pasen 1984. Suzy Tratsaert wou dit
boek, aldus haar getuigenis, omdat
ze bang is dat zij anders haar dochtertje zou vergeten.
De „plot" is eenvoudig en hard.
Acht jaar voor die fatale lentedag
kreeg het jonge gezin Grootaert-Tratsaert een
tweeling, Koen en Leen. Het jongetje groeit
probleemloos op, maar behoorlijk vlug blijkt
dat er iets mis gaat met kleine Leen. In zowat
honderd bladzijden wordt het droeve gebeuren, met slechts enkele flarden van hoop, aan
de geïnteresseerde verteld.

WIÏÏE WERELD
De eerste simptomen, de schier ontelbare
bezoeken bij de artsen, de opnamen in het
ziekenhuis, de tijdelijke verbetering of stabilizering, de reakties van de direkte en de
verdere omgeving, de vreugde bij de geboorte
van een derde kindje, de lange strijd en de
onnoemelijke vertwijfeling, het uiteindelijke fatum. Niet meteen een opwekkende roman,
hoewel er een zeldzame keer een streepje licht
in de duisternis straalt.
Bovendien gekruid met de voorspelbare ingrediënten en de herhaalde kritiek op de
„derden". Verplegend personeel, geneesheren, sociaal-assistenten, inspekteurs van de
overheid, verkopers van speciale attributen en
zelfs de binnenhuisarchitekten krijgen in dit
boek de volle laag. Vermoedelijk terecht, hoewel net iets te veel. Oprispingen zoals „In deze
witte wereld horen gevoelens niet thuis",
„Mijn kind is mijn kind niet meer", ,,verdomd
kindvriendelijke witte wereld", „onze extra
kosten worden ruimschoots terugbetaald, alsWIJ - 17 NOVEMBER 1989

of Leens handikap zo vergoelijkt kan worden",
,,gespecializeerd ziekenvervoer, verdraaid.
We hadden het beter zelf kunnen doen", enz.
bieden de lezer een vernietigend beeld van
onze zgn. verzorgingsstaat.
Soms lijkt het erop dat Tratsaert een hartekreet slaat en meer begrip, informatie en
attentie vraagt. Mét vooral het verzoek naar
eerlijke gesprekken.

„De vertrouwde weg naar het UZ
is zo mooi in het voorjaar: Japanse l(erseiaars, ontluikende tulpen, narcissen en paaslelies in
het gras en rond de bomen. Alles
berstte van het leven. En Leen,
zij stierf."
Dit is de derde zin van het onthutsend openhartig ik-verhaai
dat Suzy Tratsaert vertelde aan
VUM-redaktrice Veerie Beel en
waar de uitgeverij Lannoo een
boek van maakte. In het licht van
de recente BRT-aktie „Kom op
tegen kanker" een aktueei en
publiekgevoelig
onderwerp.
Maar hopelijk ook meer dan dat.

GROOT LEED
Gelukkig — indien dit begrip toepasbaar is
bij zo'n publikatie — blijft dit vooral een meeslepend getuigenis over groot menselijk leed.
De precieze woordkeuze en de weglating van
bombastische f razen dragen daar toe bij. Door
de stakkato-zinsstruktuur steekt er ritme in het
verhaal en het gebruik van enkele verrassende
beelden — de watertoren van Zwijnaarde b.v.
— maakt het geheel meeslepend en geloofwaardig. Wie vaker reportages van haar leest,
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herkent de gevatte, bijna koele schrijfstijl van
Veerie Beel.
Suzy Tratsaert vertelde haar schijnbaar alles: de pijn van haar dochter, het afmattende
gevecht binnen dit jonge gezin, de liefde
tussen de deelgenoten (hoewel je zeer weinig
verneemt over het leed dat haar man ongetwijfeld evenzeer lijdt), de moeilijkheden,... als in
een dagboek en tot in de kleinste details. Soms
ook een tikje moralizerend en eventjes worden
zelfs enkele grote levensvragen betokkeld:
geloof, eutanasie, wetenschap. Zo beweert de
moeder haar vertrouwen in God te zijn kwijtgespeeld, hoewel zij het booek sluit met: „Ik wil
mijn kind terug, maar dan zonder pijn en
zonder kanker! Het kan niet. Je bent gestorven
op een zonnige zondag: vooral altijd naar je
vriend Jezus."
Het boek besluit met een gesprek tussen
Veerie Beel en dokter Yves Benoit, die Leen
verzorgde en sinds 1985 diensthoofd is van de
kinderafdeling van het UZ te Gent. ,,ln vijf jaar
tijd is er echter veel veranderd", zegt hij bijna
verontschuldigend. Hoewel hij eerlijk erkent
dat de verzorging nog niet volledig in orde is,
„bij gebrek aan financiële middelen".
Beel eindigt met nuchtere cijfers en informatie. Eén kind op 10.000 wordt door kanker
aangetast, wat voor België betekent dat er
jaarlijks zo'n 200 kinderen slachtoffer zijn.
Meer dan de helft van de kinderen is jonger
dan vijf en de „piekleeftijd" is het tweede en
derde levensjaar. Leukemie, of kanker van de
witte bloedcellen, is de meest voorkomende
kankersoort bij kinderen.
„De weg naar het UZ is zo mooi in de lente"
ontroert. Niet op een goedkope manier, maar
door zijn openhartigheid, zijn niet-omfloersen
van de bittere werkelijkheid en direkte stijl.
Weekhartige lezers, en die bestaan nog, houden hier best rekening mee. En openen de
geldbeugel voor de akties tegen kanker.
— De weg naar het UZ Is zo mooi in de lente. Een
moeder vertelt over haar kanker- en rolstoelkind.
Suzy Tratsaert. Ultg. Lannoo, 1989,116 biz., 398
fr.

AFSCHEID VAN
MAGDA PEETERS-YOORS

M

AGDA PEETERS werd op 31
januari 1892 als Madeleine
geboren in een rijke Antwerpse redersfamilie en groeide op
in een kosmopolitisch en artistiek ingesteld miliej. Haar
moeder, die van Cubaanse
origine was, overleed toen
Madeleine een tiental dagen
oud was. Haar vader — „een
echte playboy" — was voortdurend voor zaken op reis. Heen en weer
geslingerd tussen verscheidene familieclans,
bron van betwisting ook, kende ze toch een
jeugd die ze als „paradijselijk" omschreef,
maar die ook vaak bewogen was en haar
opstandig maakte.

De talen waar ze mee opgroeide waren
Frans, Engels en Spaans. In haar milieu was
men de overtuiging toegedaan dat het
„Vlaams", net als het Iers, gedoemd was te
verdwijnen. De publikatie van een bundel gedichten in het Nederlands was dan ook een
flamingantische daad; Madeleine was Magda
geworden. En dat bracht haar in konflikt met
haar milieu.

HET KEERPUNT
Avondbloesems verscheen in 1913, en ontlokte betuigingen van waardering aan Herman
Teirlinck en August Vermeylen, tenwijl Hugo
Verriest, de alomgeëerde eminence grise,
haar vriendelijk ontving. De innemende en
vurige persoonlijkheid van de jonge dichteres
zal hier wel niet vreemd aan zijn geweest. De
nuchtere Marnix Gijsen zou later, met de
noodzakelijke afstand, in De Standaard vaststellen dat Avondbloesems ,,werkelijk niets
opvallends bood: zwakke, impressionistische
rijmelarij". Een jaar later verscheen te Stockholm Flykten fra Antwerpen, en verder vertaalde Magda Peeters o.a. werk van de Ierse
romancier en dichter James Stephens, die
gelanceerd was geweest door de grootste
tenor van de Ierse literaire renaissance, de
theosoof George Russell, beter bekend als AE.
Het is echter niet aan het firmament van de
letteren dat haar naam zou blijven schitteren.
Al heeft haar woord velen bezield en diep
beïnvloed.
Bij de Duitse invasie geraakte Magda Pee-

ters zoals iedereen in de ban van de heftige
patriottische roes die als een golf het gehele
land overspoelde. Ze maakte het beleg mee
van de nationale vesting Antwerpen, toen de
Duitsers innoveerden met de eerste luchtbombardementen. Zoals zovele stadsgenoten ging
zij op de vlucht. Eens te meer gaf ze blijk van
haar onafhankelijkheidszin: ze stak met haar
familie niet naar Engeland over, maar vluchtte

Uitgerekend op 11 november
werd Magda Peeters-Yoors ten
grave gedragen. De naam van
deze grote dame sprak nog
slechts weinigen aan. Het was
stil rond haar geworden. Zij was
in de schaduw geraakt van haar
man, de kunstschifdër-mistikus
Eugeen Yoors (1879-1975) die
als glazenier vernieuwing bracht
in deze kunsttak en vruchtbaar
samenwerkte met architekt Flor
van Reeth; en van haar zoon, Jan
Yoors (1922-1977), beeldhouwer
en ontwerper van wandtapijten
(o.a. voor het World Trade Center te New York, de stad die hij in
foto en film verheerlijkte). Jan
Yoors verwierf ook internationale bekendheid met zijn drie boeken over de zigeuners, het volk
dat hij kende en liefhad: The
Gypsies, Crossing en Tlte Gypsies of Spain.
Met Magda Peeters verdwijnt
een van die merkwaardige en
taaie figuren uit de rand van de
Vlaamse beweging die niet kregen wat hen toekwam.
naar het neutrale Nederland. Na enkele rondzwervingen ging ze uiteindelijk bij de dichter
Karel van den Oever te Baarn inwonen, alvorens eind 1914 naar Amersfoort te verhuizen,
waar ze bij een theosofe inwoonde. Ze publiceerde heftig patriottische artikels in de
Vlaamse en franstalige exilpers, en Frederik
van Eeden, met wie ze tot aan zijn dood in
1932 bevriend bleef, introduceerde ha*r bij De
Groene Amsterdammer.
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Met Eugeen Yoors (1879-1975) was Magda
reeds voor de oorlog bevriend. Zijn moeder
was een Spaanse en hij had zijn jeugdjaren in
Sevilla doorgebracht. Samen spraken ze dan
ook eerst Spaans, dan Engels. En Magde
leerde hem Nederlands. De kunstschilder en
glazenier die zo'n beslissende invloed zou
hebben op, en een eigen plaats innemen
binnen het religieuze artistiek renouveau, had
zich als oorlogsvrijwilliger gemeld. Na een
gevecht met de Duitsers bij Lier had hij de
grens overgestoken om niet krijgsgevangen
genomen te worden, en hij werd in het kamp
van Amersfoort geïnterneerd. Het is in die
barre levensomstandigheden dat hij de schilder H//f Wouters en de franstalige dichter Jean
de Bosschère leerde kennen. De kontakten die
Yoors reeds voor de oorlog onderhield met o.a.
Jan Toorop, Frederik van Eeden en Pieter van
der Meer de Walcheren, zouden ook Magda's
levensvisie mede bepalen.
Het was in Amersfoort dat Magda Peeters
pacifiste is geworden, na een voorval rond
Kerstmis dat gerust omschreven kan worden
als een mistieke ervaring: „Ik was in een l<eer
zoals een handschoen binnenste buiten gekeerd".
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Magda's geestelijke achtergronden zijn van
belang Vader en grootvader waren vrijmetselaars, haar Cubaanse familie van moederszijde was fanatiek katoliek Zelf verafschuwde ze
in haar jeugd dat ascetische, Kastiliaanse
katolicisme dat haar bang maakte Als jonge
volwassene werd ze echter katoliek „tot in de
diepste diepte" Maar ze was eerst een hele
tijd zoekende geweest „Via de theosofie ben
Ik dan in de kerk terechtgekomen " Dat religieus engagement zou haar pacifisme en geweldloosheid als levensregel bepalen

PACIFISME

~

Na de oorlog huwde zij met Eugeen Yoors
De publicistische aktiviteit die zij ontplooit
getuigt van haar nieuw engagement Zo gaat
ZIJ heftig tekeer tegen het sterk oplaaiende
triomfantelijk Belgisch hoera-patriottisme en
de imperialistische politiek en anneksionistische plannen van de regering En zij neemt
geen blad voor de mond In een bewogen en
kleurrijke stijl wijst zij de plannen tot aanhechting van iwee Nederlandse provincies als volkomen immoreel van de hand
In 1923 nam Magda Peeters deel aan het
derde kongres van het IFOR — International
Fellowship for Reconciliation — te Nyborgstrand in Denemarken, en trad van dat ogenblik af als kontaktpersoon voor Vlaanderen op
Het IFOR was in oktober 1918 in Nederland
opgericht als internationale organisatie op religieuze grondslag die van de geweldloosheid
een levensregel maakte Het IFOR was sterk
beïnvloed door de Quakers — samen met de
Mennonieten en de Doekhobors een van de
drie zogenaamde,,historisch pacifistische kerken" — en stelde het streven naar universele
broederschap en een wereldvrede gebaseerd
op liefde centraal In zijn ongepubliceerde
verhandeling over de Voorgeschiedenis en
ontstaan van pacifistische bewegingen in
Vlaanderen (1919-1931), KUL, 1984, onderstreept Mare Lamot dat het IFOR zich aanvankelijk met de oorlogskwestie bezighield, „maar
geleidelijk kwamen de sectaire elementen
meer op de voorgrond de religieuze mystiek,
het elitarisme en vooral de drang om de
levenshouding zuiver te houden " Vooral in de
Angelsaksische landen, en met name in de
Verenigde Staten waar IFOR vanuit een sterk
anti-kapitalistische argumentatie de geweldloze klassenstrijd predikte, kende het enige
weerklank, maar, aldus M Lamot, „haaraktiviteit, eigenlijk meereen bekeringspraktijk, bleef
eerder beperkt Dit nam met weg dat ze bij de
andere pacifistische organisties toch enig aanzien had "

IJZERFRONT
Tijdens het interbellum bestond er geen
gestrukfureerde IFOR-organisatie in België
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Het waren enkelingen die de verbinding verzorgden met de centrale In Wallonië kende
IFOR enige beperkte weerklank in minoritaire
protestantse knngen, dankzij de inspanningen
van dominee Jacques Harts En in Vlaanderen
ontpopte Magda Peeters-Yoors zich als de
propagandiste bij uitstek Zo ontstond te Antwerpen een informeel centmm waar vredesaktivisten van alle pluimage met elkaar samenwerkten Zo waren de kontakten met de War
Résisters' International (WRI), de invloedrijkste propagandiste van de oorlogsdienstweigering tijdens het interbellum, uitstekend WRI
was ontstaan uit de anti-militaristische arbei
dersbeweging en de pacifistische traditie van
de Quakers Op initiatief van pacifistische
militanten en dienstweigeraars uit de belangrijkse Europese landen werd de WRI in 1921 te
Bilthoven in Nederland opgericht onder de
naam Paco (Esperanto voor Vrede) In 1923
werd de zetel naar Londen overgebracht Als
federatie van pacifistische bewegingen bevestigde WRI op het eerste internationaal kongres
van juli 1925 de beginselverklanng van 1921
„ War IS a crime against humanity we therefore are determined not to support any kind of
war and to strive for the removal of all causes
of war " Alle vormen van oorlog werden zonder uitzondering veroordeeld zowel de oorlogen om de gevestigde orde te handhaven, de
Staat te verdedigen of verdragen te doen
eerbiedigen als de revolutionaire en bevrijdingsoorlogen WRI telde op haar hoogtepunt
een zestigtal organisaties in een vijfentwintigtal landen die een brede waaier van opinies
vertegenwoordigden, van katolieken tot anarchisten, en was aldus veruit de meest representatieve vertegenwoordiger van het radikale
pacifisme De meest vooraanstaande leiders
van de WRI waren Britse parlementsleden van
travaillistische signatuur die een groot internationaal prestige uitstraalden Hun aandeel in
de bijeenroeping van de ontwapeningskonferentie te Geneve in 1932 was met gering De
WRI zou tevens de Vlaamse dienstweigeraars
steunen Een Vlaamse afdeling werd m juli
1925 opgencht als IKW Internationale van
Krijgsdienstweigeraars, door Armand Suis
(1893-1948), die tot de leiding van de Frontbeweging had behoord, een aanzienlijke rol m
VOS speelde en onder schuilnaam Raymond
Sanders de roman Aan den Vlaamschen IJzer
had gepubliceerd Ook de pnncipeverklanng
van de IKW het mets aan duidelijkheid over
„Ik verklaar me tegen alle oorlog en besluit
nooit geen enkele te zullen steunen, hoe men
hem ook moge noemen, noch door wapen te
dragen, noch door munitie te maken, te behan
delen of te verhandelen, noch door in te
tekenen op oorlogsleningen, noch door enige
dienst waar te nemen, waardoor anderen zouden kunnen vrijkomen vooroorlogsdienst Verder verklaar ik te zullen mee streven om alle
oorzaken tot oorlog te doen verdwijnen " In het
internationaal bulletin van de WRI stond in
1926 te lezen dat tijdens de oorlog aan het
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Vlaamse front een sterk antimilitanstische beweging was ontstaan, en werd er gewezen op
VOS dat zich tot doel stelt, „de geweldloze
strijd voor de emancipatie van de Vlaamse
bevolking die, hoewel ze de meerderheid
vormt in België, tot nu toe minder kuituur en
nationale vrijheid heeft genoten dan de Waalse" en „de ontwikkeling van het antimilitarisme" Ondanks de bewonderenswaardige inzet
van enkelingen, kwamen echter noch IFORVlaanderen, noch de IKW van de grond en
bleven ze, als organisatie, ondanks enkele
opflakkenngen, een schimmenbestaan leiden
De inzet van Magda Peeters-Yoors en Armand Suis werd in het begin van de jaren
dertig nog eens ekstra ondersteund door de
publikatie van Gerard Walschaps Nooit meer
oorlog, waarin hij een radikaal-kristelijk pacifisme beleed in tegenstelling tot sommige
Vlaamse dienstweigeraars wees hij ook resoluut een Vlaams leger van de hand

PELGRIMS, REX, ISRAEL
EN INDIA
Magda Peeters' ook internationale inzet binnen en voor de vredesbeweging werd nog
eens aangevuld door haar aktie voor vrouwenemancipatie Overigens weren een aantal
vrouwen aktief, bijv binnen de bij de Katolieke
Jongeren Vredes Aktie aangesloten Vrouwenbond voor Vrede, waarvan het sekretariaat
waargenomen werd door Maria Van den Heuvel En Magda Peeters was betrokken bij de
Vrouwenstudiekring voor katolieke vredesaktie, opgericht op initiatief van dom Modest van
Assche, een kransje van meestal afgestudeerden van de Antwerpse katolieke Hogeschool
voor Vrouwen Bij de studiegroep waren o m
betrokken mevrouw Pil-Van Gastel, de dochter
van Lieven Gevaert, mevr Salas, de weduwe
van Flons Couteele, mevr Buckinx-Luyckx en
mevrouw Lagrou Of die studiegroep écht van
de grond is gekomen is een andere zaak
Alleszins ondertekende mevr Pil-Van Gastel
een artikel in het augustusnummer 1936 van
Vredesaktie als „voorzitster van de Katolieke
Vrouwen Vredes Aktie"
Ondertussen had Magda Peeters nog met
belangstelling het katolieke renouveau gadegeslagen dat tot uitdrukking kwam m de Pelgrimbeweging Eugeen Yoors behoorde immers tot de twaalf kern-pelgrims, kunstenaars
die gekant waren tegen de voortwoekerende
religieuze kitsj, de „bondieusene", en die naar
een hernieuwde eigentijdse gemeenschapskunst streefden De Pelgrim-beweging was
ingebed m een bredere internationale stroming waar o m G K Chesterton, Jacques
Mantain en de door Lannoo uitgegeven Johannes Jorgensen toe behoorden
Aangegrepen door het klimaat van politiekfinanciele schandalen en verloedering der parlementaire instellingen en politieke zeden, was
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KULTUUR
Magda Peeters kortstondig provincieraadslid
voor REX. Tegelijk zorgde zij, net als Armand
Suis, voor de opvang van (Joodse) vluchtelingen uit het Derde Rijk. Ze behoorde tot de
stichters van het Katoliek Bureau voor Israël
(1938). De antisemitische maatregelen In naziDuitsland hadden reeds vroeg publiek protest
uitgelokt. Zo spraken tijdens een openbare
meeting op 27 april 1933 de socialistische
burgemeester Cam. Huysmans, de kristendemokratische senator Hector Lebon, het liberale kamerlid Paul Baelde en het Vlaamsnationalistische gemeenteraadslid Jan Timmermans (de latere oorlogsschepen en -burgemeester van Antwerpen) hun walging uit voor
de Duitse uitspattingen. Het Katoliek Bureau
voor Israël organiseerde voordrachten om de
broederlijkheid tussen jood en kristen te propageren. De spil van de organisatie was Betsy
Hollants, de privé-sekretaresse van Gustaaf
Sap die spoedig onder de initialen E.M.H, aan
zijn kranten meewerkte. Prof. Camille van
Deyck, de derde initiatiefnemer, zou zich, net
als Betsy Hollants, in het verzet onderscheiden.
In mei 1940 vluchtte Magda Peeters met
haar gezin naar Engeland — de dienstplichtige
zoon Jan uitgezonderd — waar ze tot 1949 zou
verblijven. Eind dat jaar bezocht ze India, het
vaderland van de zo bewonderde Mahatma
Gandhi. Na haar terugkeer in België bleef ze
zich inzetten voor de verspreiding van de
principiële en radikale geweldloosheid, de
goede boodschap hartstochtelijk vertolkend in
talloze voordrachten.
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Magda Peeters-Yoors was zowat de Passionaria van het pacifisme in Vlaanderen. Zij was
minder een vrouw van organisaties dan een
sterke enkeling die een diepe overtuiging uitstraalde en tot nadenken aanzette. Met haar
charisma, dat diep wortelde in existentiële
mistieke ervaring, wars van sentimentele dweperij, heeft ze voor velen veel betekend. En in
al te beperkte kring wist men dat ze een
uitzonderlijke verschijning was. Op haar hoge
leeftijd had zij niets verloren van haar intellektuele nieuwsgierigheid — noch van haar spitse
zin voor (zinvolle) paradoksen. Op het kongres
van de lOT (Internationale van Oorlogstegenstanders, de nieuwe naam van WIR) sprak ze
op 10 mei 1981 als oudste lid. Aan het slot van
haar uiteenzetting bracht ze haar toehoorders
even in vera/arring. „Je moet voor iets zijn.
Niet tégen de ral<etten", poneerde ze stellig.
En na een pauze ging ze met een tinteling in
de ogen verder: „Maar vooreen wereld zonder
raketten".
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Ze hanteerde toen geen op goedkoop effekt
beluste stijlfiguur, maar beleed eenvoudig de
diepste waarheid van haar leven.
Henri-Florls Jespers
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HET EINDE VAN DE
KARATE KID
The Karate Kid deel III van John G. Avildsen en met Ralph Macchio is duideliji< het
einde van deze serie. Vervelend, zonder enig
hoogtepunt, sleurt de film zich voort langs
vervelende dialogen en nog vervelender personages. Het einde van de Karate Kid, die
reeds in deel II bezig was zich te zelfmoorden.
When Harry met Sally van regisseur Rob
Reiner is wat men een romantische komedie
zou willen noemen. Alleen deden Clark Gable
en Carole Lombard, Katherine Hepburn en
Spencer Tracy, Doris Day en Rock Hudson,

Audrey Hepburg en Gregory Peck het allemaal
honderdmaal beter.
Hadden we enkele weken geleden regisseur
Ron Howard met een vleugje Woody Allen, nu
bezondigt Rob Reiner er zich ook al aan. Ik zie
de tijd niet meer veraf dat alle romantische
komedies een cloon zijn van Manhattan en
Hannah and her friends. Jammer van het
talent van de mooie Meg Ryan, die enkel haar
lieftallige smoeltje mag openen, om een resem
pikanteriën te debiteren en erg kunstmatig te

doen. Want echte mensen zijn toch heel wat
anders.
Harry Burns (Billy Christal) en Sally Albright
(Ryan) lijken helemaal niks anders te doen te
hebben — alhoewel van beiden toch ergens
een beroepsbezigheid wordt vermoedt — dan
elkaar in het hoofd te zitten en het vraagt hen
zowat 11 jaar, om zich te realiseren dat ze voor
elkaar bestemd zijn. De film lijkt soms ook zo
lang te duren. Gelukkig zijn er af en toe Marie
(Carrie Fisher) en Jess (Bruno Kirky) die wat
kleur toevoegen, twee geboren verliezers die
het geluk heel wat sneller ontdekken dan hun
neurotische vrienden.
Vervelend zijn ronduit de ingelaste (reklame)spots van oudere paren, die vertellen over de
manier waarop ze elkaar leerden kennen.
Als je van romantische oldies houdt, haal
dan de soundtrack in huis en blijf uit de zaal
weg, want de film kan enkel je luistergenot

OVER ONSTERFELIJKE VROUWEN
De 76-jarige Jacqueline de Bomilly, een
kenner van Aeschylos en Europides en van de
Griekse antieke l<ultuur en literatuur, is als
tweede vrouw in de geschiedenis opgenomen
in de prestigieuze Académie Frangaise.
Eerder was de in 1987 overleden schrijfster
Marguerite Yourcenar lid geworden van het
beroemde instituut dat de Franse taal moet
beschermen en waarvan de vrouwonvriendelijkheid legendarisch is.
De auteur en oud-minister Alain Peyrefitte,
die Jacqueline de Romilly in de Franse Académie ontving, herinnerde eraan dat de „verkiezing van Yourcenar in 1980 een hele schok
betekende voor dit instituut, dat nimmer een
vrouw koos sinds de oprichting door kardinaal
Richelieu in 1634". Hex vergat zelfs de internationaal gekende filosofe Sinwne de Beauvoir.
In haar antwoord verklaarde mevr. de Romilly dat zij is verkozen om wat zij is: „Een
hoogleraar, een helleniste". Als grote specialiste in de Griekse Oudheid zal de nieuwe
academicienne de klassieke studies met
kracht verdedigen „omdat die de vorming van
geesteskracht en sensibiliteit verzekeren".

MARY MCCARTHY
de Romilly schreef werken over de ideeën in
Griekenland, over de grote tragedie-schrijvers
en over de sofisten in het Athene van Perikles.
De Académie Franpaise telt veertig leden (de
zogenaamde onsterfelijken) die lid zijn voor
het leven, onder wie beroemde Franse auteurs, medici en juristen.
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verschillende van haar romans heeft ze aandacht besteed aan de seksuele rol van de
vrouw in de maatschappij en heeft daarbij blijk
gegeven van een scherpe opmerkingsgave.
Zij begon haar karrière in de jaren '30 met
het schrijven van vlijmscherpe recensies in
bladen als „The Nation" en „The Partisan
Review", maar ze werd vooral bekend door de
wijze waarop ze intellektuele kringen zwaar
over de hekel haalde. Voorbeelden daarvan
zijn The Groves of Academy (1952) en A
Charmed Life (1955).
Mary McCarthy toonde zich in de loop der
jaren steeds meer politiek en sociaal geëngageerd, wat o.m. tot uiting kwam in boeken over
de Viëtnamoorlog.
Even onsterfelijk is de Amerikaanse schrijfster Mary McCarthy ondanks het feit dat ze
zopas op 77-jarige leeftijd overleden is.
Mary werd rooms-katoliek opgevoed, maar
zegde haar geloof vaarwel tijdens haar puberteitsjaren. Haar huwelijk met de kritikus Edmund Wilson liep op een scheiding uit. Het
deed veel stof opwaaien. Nadien trad zij nog
vier keer in de echt.
Haar oeuvre vertoont een sterke intellektuele inslag, is satirisch van toon, soms zelfs naar
het boosaardige toe. Haar stijl is zeer helder en
doordringened, waarschijnlijk onder invloed
van haar grondige kennis van het Latijn en de
Latijnse literatuur, waartoe zij zich zeer vroeg
aangetrokken voelde. Opvallend is ook dat zij
een zeer scherp oog heeft voor het ontdekken
van allerlei relaties en passende analogieën. In
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Ze werd geboren in 1912 in Seattle. Tot haar
zesde jaar werd zij opgevoed door haar moeder, nadien als wees bij familieleden. In 1957
legde zij deze periode in haar leven op een
boeiende wijze vast in Memories of a Catholic
Girlhood.
In The Group heeft ze een uiteenzetting van
de fouten die ten grondslag liggen van het
Amerikaanse opvoedingssisteem zoals het
vertegenwoordigd wordt door Vassar, een van
de elitescholen voor vrouwen. Zij suggereert
dat zij die de voorschriften van het instituut
volgen, zowel in de school als nadien, gedoemd zijn om een leven te leiden van neurotische zeliontleding met voortdurende schuldgevoelens. In de jaren '80 won Mary McCarthy
de Amerikaanse Nationale Medaille voor Literatuur.
Hilda Uytterhoeven
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VLAKBIJ EN ELDERS

BETAAL MET KUNST
De wet van 1 augustus 1985 heeft een
nieuwe fiskale mogelijkheid geschapen, die in
enkele andere landen al een tijd lang van
toepassing was ten gunste van de musea. Het
betreft de zogenaamde inbetalinggeven van
kunstwerken. Dit komt erop neer dat in geval
van erfenis de erfenisrechten door de erfgenamen geheel of gedeeltelijk kunnen afbetaald
worden door het afstaan van kunstwerken.
Het voordeel van zo'n inbetalinggeving is
tweeërlei. Enerzijds wordt de strikt financiële
last voor de erfgenamen of legatarissen verlicht. Anderzijds blijft een stuk kultureel erfgoed zeker in eigen land, waar het onze musea
verrijkt.

VOORWAARDEN
De wet stelt wel enkele voorwaarden. De in
betaling voorgestelde kunstwerken moeten
voor de geheelheid in de nalatenschap aanwezig zijn of toebehoren aan de overlevende
echtgenoot. Verder moet het om kunstwerken
van internationale faam gaan. Wanneer rechthebbenden van de inbetalinggeving wensen
gebruik te maken zal voor het bepalen van
deze internationale faam en van de geldwaarde een speciale procedure gevolgd worden.
De technische kommissies bij de Rijksmusea

en een kommissie bij het ministerie van Financiën zijn terzake in samenspraak bevoegd.
Een interessant aspekt van de wet is het feit
dat de inbetalinggeving van kunstwerken ten
goede kan komen aan alwie als erfgenaam,
legataris of begunstigde bij de erfenis betrokken is. Het kan inderdaad makkelijk gebeuren
dat één bepaald kunstwerk voor meer in aanmerking komt dan de rechten die de rechthebbende van dit stuk moet betalen. Het overschot kan dan toegekend worden op de rechten te betalen door de andere erfopvolgers tot
inbetalinggeving.

NOTARIS
Het initiatief voor het voorstel tot inbetalinggeving gaat normaal van de erfgenamen, legatarissen of begiftigden uit. Toch lijkt het niet
uitgesloten dat de erflater zelf bij testamentaire
beschikking de inbetalinggeving kan voorzien.
Het verzoek tot voldoening van de suksessierechten door inbetalinggeving van kunstwerken moet — in tweevoud opgemaakt —
binnen de twee maanden na het indienen van
de aangifte van de nalatenschap ter kennis
gebracht worden van de ontvanger der registratie van het kantoor waar die aangifte ingediend is. Het indienen van het verzoek gebeurt
het best via een notaris.

20 JAAR KUNSTFORUM
In maart 1969 werd in de galerij Kunstforum
in het nog landelijke Schelderode de eerste
tentoonstelling gehouden. De fraaie galerij met
indrukwekkende grafiek-permanentie, grote
zaal voor schilderijen en beeldhouwwerken en
intiemer kabinet voor kleiner werk bestaat nu
dus ruim twee decennia. Met haar gevarieerd
en steeds boeiend ekspositieprogramma
neemt Kunstforum in de Vlaamse kunstwereld
een onvervangbare plaats in, waarvan de
weerklank tot ver over de grenzen reikt.
De galerij vervult ook een rol als uitgever.
Kunstecho's is een infonnatief toonaangevend, uitvoerig geïllustreerd en uitstekend ver-

BLOEMEN
IN BRUSSEL
Een grootstad heeft zelden een fleurig allure, zeker het huidige Brussel niet. Toch mag
de flora-fanaat onze hoofdstad nu niet ter zijde
laten. Immers, naar aanleiding van het verschijnen van het gelijknamige boek, loopt tot
25 februari in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België de fraaie tentoonstelling ,,Zeventiende-eeuwse bloemstukken".
Het Museum voor Oude Kunst (Regentschapsstraat 3) toont nu twintig 17de-eeuwse
Vlaamse en Hollandse bloemstukken van
meesters als Jan Brueghel (bijgenaamd de
Fluwelen), Daniël Seghers, Jan Fyt, Nicolaes
van Veerendael, Jan Davidsz., de Heem, Jacob van Walscapelle. De namen spreken niet
allemaal tot de verbeelding, maar de werken
zijn er niet minder van kwaliteit om.
Ze tonen de grote bijval die dit soort schilderijen in de 17de eeuw heeft gekend als gevolg
van de curiosakabinetten of van de tuinbouwverzamelingen, waarvan de tulpomanie een
mooi voorbeeld is. Een selektie tekeningen en
akwarellen, eveneens behorend tot de verzamelingen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, vult dit ensemble aan.
De tentoonstelling is elke dag geopend van
10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (behalve op
maandag en op 11 november, 25 december en
1 januari). De toegangsprijs bedraagt 80 frank.

BOEK

zorgd tweemaandelijks kunstmagazine boordevol aktuele internationale informatie over
beeldende kunst. Ook het lijvige en opmerkelijke komplete Lexcon Moderne Kunst dat
Kunstforum uitgaf, verdient een plaats in de
biblioteek van elk kunstliefhebber en zeker in
deze van elke kunstschool. Uitgeversadres:
Keizer Karelstraat 199, 9000 Gent.
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan
besliste direkteur Albert van Wiemeersch af te
zien van de gebruikelijke viering met receptie
en in de plaats daarvan 50.000 frank te schenken aan de vzw Artsen zonder grenzen.

kunstforum

in Schelderode
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Het prachtige boek is ontstaan uit een idee
van de franstalige Edukatieve Dienst van de
musea. Dank zij de inbreng van kunsthistorische en botanische specialisten heeft deze
uitgave de identifikatie van de bloemen in de
17de-eeuwse schilderijen op het oog. Elk schilderij is in kleuren en in grijze tinten afgedrukt
ten einde de botanische soorten en variëteiten
gemakkelijker te kunnen bepalen. Hun nummer verwijst daarbij naar een vierlalig register.
De estetische en simbolische aspekten worden jammer genoea beknopter behandeld. De
prijs bedraagt 500 frank, wat voor deze mooie
uitgave niet te duur Is.
Het boek „Zeventiende-eeuwse bloemstukken" is het eerste uit een reeks die verder
andere tema's zal aansnijden, zoals zeezichten, landschappen, portretten, enz.
Voor inlichtingen over boek, tentoonstelling
en rondleidingen kan men terecht bij de Edukatieve Dienst van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België, Museumstraat 9,
1000 Bmssel, telefoon 02/513.96.30.
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TELEVISIE

ZATERDAG 18 NOV.
BRT1
15.30 Zomertijd, film
17.05 De kollega's, serie
18.10 Carolientje, serie
18.25 Postbus X, serie
18.55 Meester, hij begint weer, liumor
20.00 Buren, serie
20.25 The Shiralee, 2-clelige TV-film
22.00 Ongelooflijk maar Bardi, mentalist
22.45 The Shiralee, 2-delige TV-film
BRT 2
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Van Pooi tot Evenaar, toer. I<wis
21.00 Het ei van Christoffeis, weekendmagazine
VTM
17.00
18.00
19.30
20.00
20.30
22.40

VTM-Super 50, hitparade
Highway to heaven, serie
Benson, serie
Gaston en Leo, humor
Nu of nooit show, nieuw talent
The mountain men, film

Ned. 1
14.30 De verborgen schat, film
16.00 Disney Parade Special, tei<enfilms
19.21 Prettig geregeld, serie
19.54 Teds familie spel show
21.46 Welles nietes, spel
22.46 Still of the night, film
Ned. 2
17.50 Family ties, serie
18.15 Big city metro, dol<. serie
18.40 Top 40, hitparade
20.29 Crime Story, serie
22.10 Jack the ripper, TV-film

ZONDAG 19 NOV.
BRT1
11.00 De zevende dag, praatcafé
13.00 Sunday proms, koncert
14.30 Drie uur Jessie, gevarieer prog.
17.30 De Cosby show, serie
18.15 Blikvanger, Mode
18.45 Sportweekend I
19.45 Sportweekend II
20.15 Rosalie Niemand, toneel
21.20 Help klassiek I, praatshow
22.00 I.Q., kwis
22.45 Rusland en de SU, dok. serie
VTM
14.05 She's the sheriff, serie
14.30 Walter verjaardagsshow
16.00 Beauty and the beast, serie
17.00 De kinderakademie, klein talent
18.00 Cousteau's discovery of the world, dok. serie
20.00 Hanna and her sisters, film
21.50 Murphy Brown, serie
22.50 Shaka Zulu, serie
Ned. 1
14.57 Thoman & Senior, jeugdfilm
16.45 Jubileum bloemenshow, show
19.45 Cosby-show, serie
20.09 Rondom tien; Nederland-Rusland, praatprogr.
21.54 A passage to India, film
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Ned. 2
18.30 Spitting Image, satire
19.00 Onrust, subkultureel magazine
20.10 Van Kooten en De Bie, satire
20.30 Diogenes, belangrijke gebeurtenissen
21.32 Meesters van de tango, registratie
22.05 Buiten beeld, dok.

MAANDAG 20 NOV.
BRT 1
17.30
18.35
19.00
20.00
20.25
21.05
21.35
22.50

Sinja Mosa, serie
Rondomons, Aicha, dok.
Avonturenbaai, serie
Buren, serie
De drie wijzen, kwis
Colin's Sandwich, serie
Wikken en wegen, konsumentenrubriek
Horizon, wetenschappelijk magazine

BRT 2
18.45 Rin, serie
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Karibu, wereldbeeld
22.30 Een computer in jouw klas, programmeren
VTM
17.30
18.05
18.30
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30
23.00

L.assie, serie
Cijfers en letters
The power, the passion, serie
Rad van fortuin
Wie ben ik, spel
Mission Impossible, serie
Golden girls, serie
Vroemtuigen, info
Taxi, serie

Ned. 1
15.40 A halo for Athuan, TV-film
17.40 Hameien, serie
20.22 Telebingo, spel
22.45 Kinderen van de straat, dok.
Ned. 2
17.00 Kinderprogramma's
19.25 Partners, familiespel
20.29 De sterkste man, sportspektakel
21.40 Lonesome Dove, serie
23.10 L.A.Law, serie

DINSDAG 21 NOV.
BRT1
17.30
18.10
19.20
18.45
20.00
20.35
21.35
22.45

Sinja Mosa, serie
Saartje en Sander, serie
Ware bruid, sprookje
Jeugd en muziek, jonge solisten
Buren, serie
Zeker weten?, praatshow
Shingen, serie
De dubbelganger van Spandau, dok.

BRT 2
18.45 Rin, serie
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Diamond profession Awards 1989, galaavond
22.00 De cameraman, film
23.05 Soepel werken, loopbaanonderbreking

18.05
18.30
19.30
20.00
21.00
22.30

Cijfers en letters
The power, the passion, serie
Rad van fortuin
Medisch Centrum West, srie
Klasgenoten, Rik De Saedeleer
Moravagine, serie

Ned. 1
15.30 Ja natuurlijk extra, natuurserie
17.00 Kissy Fur, serie
18.05 Disney Parade Live, fragmenten
19.21 Dinges, spel
19.47 Prettig geregeld, serie
20.25 Bol is de naam, praatshow
22.45 Herman de Man, dok.
Ned. 2
16.00 Belfleur, gezinsmagazine
17.17 Het erfgoed Guldenburg, serie
18.07 Dieren in het wild, dok. serie
18.30 Meer plezier met papier, kursus
18.45 Dennie Christian 1989, special
19.20 De natte neuze show, over honden
20.29 Medisch Centrum West, serie

WOENSDAG 22 NOV.
BRT1
16.00 De tovenaar van Oz, serie
16.25 De Edison tweeling, serie
16.50 Snoop!, jeugdfilm
17.15 Magica, dok. serie
17.30 Sinja Mosa, serie
18.10 Johan en de Alverman, serie
18.35 Kilimanjaro, jeugdnieuws
20.00 Pak de poen, loterijshow
21.25 Jeugdliefjes, serie
21.55 Mobiele mensen-auto, info
22.45 Eiland, kunstmagazine
BRT 2
18.45 Rin, serie
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Sportavond
VTM

16.00 VTM-KInderklub
16.30 Knightrider, serie
17.30 Cijfers en letters
18.05 VTM-Super 50
19.30 Rad van fortuin
20.00 The wild country, film
21.40 Star, fiimnieuws
23.10 Hunter, serie
Ned. 1
15.00 Jij of niks, dok.
15.30 Vlucht van de Condor, dok. serie
16.35 Tom Sawyer, serie
17.00 Henkie's droomboom, serie
17.55 Tussen zes en half zeven, info-dok.
18.27 Avonturenbaai, serie
19.48 The Campbells, serie
20.30 Aaron Miller.rserie
Ned. 2
16.00 Kinderprogramma's
18.35 Countdown, pop
19.25 Empty nest, serie
20.29 Sterrenjacht, nieuw talent
22.55 Pin-up club, erotiek

VTM
Ned. 3
20.50 Achter de spiegel, dok.

17.00 VTM-KInderklub
17.30 Lassie, serie
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EEN FILM PER DAG

DONDERDAG 23 NOV.
BRT 1
20.25
21.00
21.55
22.45

Felice!, kwis
Panorama, aktualiteiten
Inochi, serie
Premiere, filmnieuws

BRT 2
19 00 Zonen en docliters, serie
20 00 De geest en de vorm, dok serie
20 40 Het licht over de velden en de bergen, drama
VTM
18.05
18.30
19.30
20 00
21 00
22.30
23.20

Cijfers en letters
The power, the passion, serie
Rad van fortuin
Tien om te zien, show
Taurus Rising, serie
Hot shots, serie
Hogan's heroes, serie

Ned. 1
19.23 De baas in huis?, serie
20 19 Zeg 'ns aaa, serie
20.44 Doet ie't of doet ie't niet, spelshow
22.45 Golden girls, serie

Buster Keaton steett de show In „ T h e Cameraman" op dinsdag 2t
aotfeinber op TV Z, «tn 22Ö.

Ned. 2

THE MOUNTAIN MEN

17.03
17.30
18.10
18 30
19 00
20 29

The real Ghostbusters, serie
Toppop gogo, pop
Wijnwereid, kursus
David de kabouter, serie
Growing pains, serie
Ladyhawke, film

VRIJDAG 24 NOV.
BRT1
18.20
20.00
20.25
22.05
22 50
23.20

Schoolslag, spel
Buren, serie
Looker, film
Eurodag, hondententoonstelling
Filmspot, filmaktualiteit
De familie Strauss, serie

BRT 2
19.00
20.00
20.30
21 30

Zonen en dochters, serie
Wie slim is sorteert, dok serie
A.I.D.S, dok
Juditha Triumfans, oratorium van Vivaldi

VTM
18.05
18.30
19.30
20.00
20.30
22.40
23.05

Cijfers en letters
The power, the passion, serie
Rad van fortuin
Benidorm, serie
Coogan's bluff, film
Cheers, serie
Crime story, serie

Ned. 1
20 20 Ook dat nog, moedwil en misverstand
21 12 Ganzenproblemen, dok
21.52 Brandpunt, aktualiteiten
22.45 De moord op E. Nightingale, 2-delige film
23 35 Half moon Street, film
Ned. 2
18.40
19.15
20.29
22.00
23.05

Tros popformule, pir;
Alk), allo, sene
Rons honeymoon kwIs
Jongloed en Joosten, aktualiteiten
Onze ouwe, serie

ZATERDAG 18 NOVEMBER
fimmik. western uit 1979 met Ch^rlt^ïn
Hestotï, Briars Kêith en VictOfló fTsctmo, In
M r(^el3ergte vwjften mpp&t$ en b$verjagersende verstandHKHjdbö «^«lö indjanerj Is meestal vrlf goed. Daör koiftt verandering... {VTM, om 22H.4Q)

ZONOAO 19 NOVEMBER

A PASSAGE TO INDIA
Um jonge Britse vrow die m Indiê hmr
verloofde gaat <spiK)ei<ert beweert verkracht te ÉI& door eefi |enge Jndtsoiw
tltömr. Het iiomt tot een proces we^<feor
de ^ ^ f t i « g ^ lassen de Indisclie bewikifig e» de Britse masfetlwbljers steeds
groter wtwde». Britse tItD vait David Lean.
^Ned, h om Z1M.54)

MAANDAG 20 NOVEMBER

DOCTEUR FRANCOISE
GALLAND
Franse liJm van BertotuCCi uit ï^7§ mm
Annie Giraïffot en Jearj^'ieireC^sel. Ook^
ter FratKjffise ieidt met autoritei liaar afdeling 'm het ziekenfttós, J4aar wereld siort m
wanneer bij een routine-onderzoek vsrardt
vastpstelö dat zij aan kanker tijdt- (A2,

DINSDDAÖ 21 NOVEMBER

THE CAMERAMAN
Amxik Wm uit It28 met B«ster Keaton,
f öfógraal tulce Buster Shannon maakt 'm
New York kennis met Sally die voor eert
filmjoernaal werkt. Zij verteöt hem dal filrn-
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materiaai veë meer optirengt dan foto's
Ltike £®rzêlt geen i^nöfik, maar zijn eerste beelden vwjrd€*i op ttoongelacht onttiaald.., {TV 2, om 2gu.)

WOENSDAG 22 NOVEMBER

THE WILD COUNTRY
Jint Tannorve^aainset sjn woswetj zijn
twee zonen Piö^urghrameen nieuw leven
als farmer te beginnen in itet vroeste Wyoming. Maar de twerderij die lilj <^ aandringen van zijn neef i i e ^ gelsDctst blipkt in
erbfflrmelijlse staat en de watertoevoer werd
door 23jn buurman afgesneden. Amenk.
we^ern uit 1 9 ^ met ^em Fonesl, Vera
yifes en CItnt Howard. (VTM, om 20uj

DONDERDAG 23 NOVEMBER

LADYHAWKE
Amerik, mm uit 1 9 ^ met Rötger Nauer,
MidielfePfelf€fenMattliéw8rodericl<. Een
ïonge krulmeldiel ontsnapt ait de gevangenis en ïrardt de scijudlwaap van ridder de
Navarre. Het valt fiem om dat Navarre 's
nachts samen met zijn pracirtige valk verdwsjnt en dal In hun plaats een knappe
jonge vrouw en een wdf opduiken . (Ned.

Ht^m^^}

VRUDAÖ 24 NOVEMBER

HALF MOON STREET
Uuren Slaughter werkt voor een onderzoekjasentmm in Lortden. Öie job brengt
niet ved op en daarom beslait zij wat gaan
bij te verdienen ais escort'^rl, tsaar alles
alles goed, snel komt jjj erachter dar het
esc(»t-bureau een dekrnaatel is voor een
orgfflifeatre met «llesbehalve vt^elievende bedoëisgen. Am^ik. i m uit 1986.
{He6,1, <Hn 23«.SS)
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SPORT

HERFSTKAMPIOEN
IN FRANKRIJK
IJ onze zuiderburen is Bordeaux de
herfstkampioen. Jawel, het Bordeaux van Raymond Goethals.
Daar willen we even bij stilstaan.
Precies op het moment dat bij ons
iedereen zowat op de knieën ligt in
ihet aanschijn van Aad de Mos
I zwaait „de oude meester" tussen
I de wijngebieden van Medoc en St.Emillion met de toverstok.

FENOMEEN
Méér dan zestig is hij inmiddels en nog
steeds ongetemd, ongebroken. Goethals is
een absoluut fenomeen. De enige trainer die
naar ons weten nooit ergens echt,,mislukte".
Het zal wel waar zijn dat hij bij zijn vertrek
nergens wat anders achter laat dan ,,goede
resultaten" en „gelukkige penningmeesters".
Vraag blijft natuurlijk wat men nog méér kan
wensen?
Het unieke aan Raymond is dat hij altijd roeit
met de riemen waarover hij beschikt. Het is
nog niet bij hem opgekomen de bestuurskamer van de klub binnen te stappen en eisen te
stellen. Hij hoeft geen Bosman, Clijsters en
Koeman. Geen Van der Linden, Degryse en
Stojic. Raymond bekijkt zijn mannetjes, schat
hun mogelijkheden in en maakt er een kollektief mee. Hij denkt niet aan overmorgen maar
aan vandaag. Hij spreekt een taal die iedereen
kan begrijpen. De ingewijde en de leek. Hij ziet
noch maakt problemen. Het is in feite onthutsend dat een steenrijke en voor de internationale top voorbestemde klub als Bordeaux haar
heil in de handen van deze man legt.
Goethals is meer dan waarschijnlijk de beste
trainer die ons land ooit heeft voortgebracht.
Een man ook die oneindig meer heeft bewezen
dan de vele ingehuurde wonderdokters die op
geregelde tijdstippen ons voetbal onveilig (en
arm) komen maken.

MEEUWS
In onze eerste klasse schijnt de trainersrust
dit seizoen maar niet te kunnen intreden. Na
de partnerruil van Georges Heylens zette Henk
Houwaert het inmiddels op een lopen. Hij week
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uit naar Griekenland omdat hij bij Kortrijk niet
meer wist met welk hout pijlen maken. Vreemde toestanden, dat zeker.
Verder is gelukkig de rust rond bondscoach
Walter Meeuws aan het terugkeren. De aan-

Het duurt nog één maand vooraleer in onze voetbatkompetitie de
tHei van herfstkampioen wordt
uitgereikt, in Frankrijk is men al
zover. Daar wordt voetbal méér
en méér ais een zomersport be»
sciiouwd en heri}egint de kompetitie al half juli. Onder warme
luchten.
slagen op diens geestelijke gezondheid zijn In
aantal en kracht aan het afnemen. Rik De
Saedeleer blijft nog wel wat schaduwboksen
maar dit kan ook voortkomen uit diens persoonlijke behoefte aan belangstelling...
Meeuws werd vorige week wel gediend door

de tussenkomsten van voorganger Guy Thijs
die zijn opvolger wijs in bescherming nam. Het
Is inderdaad nog veel te vroeg om Walter nu al
voor de leeuwen te gooien.
Flandrien

ROEL EN RAYMOND GEKLOPT
Ons aller Roland Liboton doet weer van zich
spreken. De gewezen wereldkampioen veldrijden krijgt tijdens dit seizoenbegin weer klop
dat het niet mooi meer is. Hij verachtert in de
start, valt, geeft op en verklaart dat er niets aan
de hand is, dat hij er op het gepaste moment
i a l staan. Heerlijke kerel eigenlijk. Stoort zich
aan niets of niemand, en zeker niet aan zijn
sponsor, en heeft altijd een uitleg klaar. Roel
moet onder een speciaal gesternte zijn geboren om hetzelfde scenario jarenlang ongestraft
te mogen opvoeren.

Met Danny De Bie en Polleke De Brauwer is
het gelukkig anders gesteld. Die rijden voor
wat ze waard zijn. Ze laten de mensen wat
zien. Natuurlijk zullen ook zij nog inzinkingen
doormaken maar dan wel na en niet voor de
inspanningen. Een klein verschil wanneer u
het ons vraagt.
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Andere vaststellingen: de Nederlanders
staan er nog niet maar die komen nog wel en
de Zwitsers rijden voorlopig nog altijd liever in
eigen land. De ene frank weegt zwaarder dan
de andere nietwaar. Overigens mag de vraag
worden gesteld of de Superprestige niet te
breed uitdeint. De organisatoren zouden er
goed aan doen niet teveel kwaliteit aan kwantiteit op te offeren.
Roel kreeg slaag dus en Raymond ook.
Raymond Ceulemans dan wel te verstaan. De
biljartkeizer zal nog wel stunts afleveren maar
hij moet nu toch langzamerhand gaan beseffen dat ook voor hem het beste voorbij is. In het
World Cup tornooi in Antwerpen moest hij
Bitalis en Dielis laten voorgaan. Ludo jaagt in
dit prestigieuze cirkuit nog altijd op een eerste
ovenwinning. De konkurrentie is inderdaad
zwaar en de wedstrijdformule, met ko-sisteem
en korte setjes, slopend. Maar precies daarin
schuilt de aantrekkelijkheid.

Betaal nooit
te vroeg of te laat.
Met de
KB-Betaalagenda.
Hoe langer uw geld op uw
rekening blijft, hoe meer het
rendeert. Dat is logisch.
Met de KB-Betaalagenda
kunt u voortaan stipt op tijd
betalen. Geen dag te vroeg of
geen dag te laat.
De KB-Betaalagenda neennt al
uw betaalzorgen over.
Hoe gaat dat in z'n werk?

Van uw KB-kantoor
ontvangt u een voorraad plakstrookjes: "KB-Betaalagenda".
Die plakt u op het overschrijvingsfornnulier.
Schrijf op het strookje de
datunn waarop nnoet worden
betaald.
Zo geeft u vandaag al opdracht
voor de betalingen die de
Kredietbank op de gewenste
datum voor u moet uitvoeren.
Meer informatie over de
KB-Betaalagenda vindt u in
onze folder, die voor u klaarligt
in uw KB-kantoor.

Beter met de bank van hier

MENGELWERK

HERSENBREKER
1

OPGAVE 17
3

HORIZONTAAL

4

1. Vrouwelijk lichaamsdeel (4)
4. Het is nog maar de vraag of zo'n paar
wordt aangenomen (8)
5. Dat Oostvlaamse dorp loopt geen gevaar
om uit te drogen (10)
7. Gebreideld (9)
8. In zo'n geval lean men zeker niet spreken
van meegaandheid (11)
10. Vechtend doen zulke lieden zich te goed
aan metalen zaken (11)
12. Die plaats in Oost-Vlaanderen kan voor
het grootste deel op haar kop worden
gezet (7)
14. Ongeëvenaard (4)

7

S

10

VERTIKAAL
1. Hij brengt verbindingen tot stand (6)
2. Van korte duur, al wil 't wel eens uitlopen
(4)
3. Hemellichaam dat dreigt over te lopen (9)
4. Allicht dat er verbazing heerst, want er zit
een mirakel in (12)
5. Van het eten van deze vrucht kan men
vrolijk worden (7)
6. Blaast en veroorzaakt lawaai (7)
9. In die dienst hoort men bij een bende (5)
11. Benauwd van zinnelijkheid (5)
13. Dat weefsel ziet er keurig uit (3)

WINNAAR OPGAVE 15

6

5

12

11

2

•
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• • • •
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"^^TH •

• • ^H
13
t4

SATERDAG

Spijtig genoeg werd geen enkele juiste oplossing ingezonden.

Geld en eten voor Polen
BoereKohl

Verkiezingen in Namibië
Turnoefening?

Krisis bij Le Soir
Raad vragen aan De Morgen.

OPLOSSING OPGAVE 16

Volgt Tsjechoslovakije?
Dubcheque verzilveren...

Horizontaal: 4. geteld; 5. seinen; 7.
essentieel; 9. haken en ogen; 11. roomboter; 12. knik; 13. dagelijks; 16. krakeling; 18. Schoten.

„Drukfouten maken sommige
artikels totaal onleesbaar.
Gelukkig!"

Vertikaal: 1. wegscheren; 2. gedenkboek; 3. Kiel; 5. speen; 6. ergens; 8.
tandbederf; 10. gerol; 14. gekuch; 15.
kenner; 17. loos.
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Gaston Durnez
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ontwikkelen Een eerste simbdische stap kan gezet
worden door van deze 8e november een Europese
dag van vrede en vrijheid te maken

OP DE
BARRIKADE

Op korte termijn wenst de VU dat ons land en
Vlaanderen in het bijzonder geen inspanningen nalaten om de bruggen doorheen de muur zo stevig
mogelijk te maken Zo wil de VU dat er indien nodig
geldelijke middelen ter beschikking worden gesteld
om de toepassing van de Helsinki-akkoorden (1975)
mogelijk te maken studiebeurzen, stages, reizen,
enz

Wel-zijn; goed-zijn; om mekaar werken...
alle drie dezelfde woorden voor „méér mens"
zijn. Dit zijn sleutelwoorden voor méér geluk
aan te duiden. De mensenmaat van ons handelen voor ons volk kan dit waarmaken. Hoe?
Door te scheppen, door te delen. Ie Dien dus.
Het Is de sociale dimensie van ons volksnatlonalisme. En onze ideologie kan niet zonder
dèt. Dienstbaar zijn voor mekaar! Om dat te
behartigen staan we met het hele kader tijdens
de december-maan ,,op de Barnkade".
Voor „het betere Vlaanderen".
Doe je mee? Indien elk onzer + 1.000
mandatarissen één uur méér wel-zijn kan verwekken in al die basisgemeenschappen, dan
gebeurt er heel veel. Onze gemeenten zijn
immers basisgemeenschappen, waarde struktuur moet doorbroken worden in vele gevallen,
waar nieuwe gedachten in de gemeenteraden
en OCMW's moeten besproken worden. De
stuurgroep van het Barrikadeplein, samen met
een aantal mandatarissen, maakte een uitstekende map met een lijst modellen klaar. Eén
uur zei ik dus: inderdaad, op 30 dagen worden
dat zowat 120 werkdagen die we op die wijze
besteden aan beleidsvernieuwing in Vlaanderen.
En... indien onze 50.000 leden die spontane
moed zouden opbrengen heeft onze VU-gemeenschap in die decembermaand: 6.250
welzijnsdagen gepresteerd. Doe dus mee met
dit ankermoment van onze Vlaams-nationale
jaarkrans. December is een tipische maand
om te delen. Neemt kontakt met je afdeling, die
een levende voelkring wil zijn voor dat opzet.
En wat zou je dan kunnen opzetten? Welnu,
denk eens aan al datgene wat er rond amnestie te beleven valt. En wat we te vertellen
hebben rond de vierde wereld in onze eigen
gemeenschap. Of waarom ook met eens denken aan de groeiende eenzaamheid binnen de
derde leeftijd. Maar in de map zit nog veel
meer in dan dat ik hier schrijven kan. In elk
geval: de cijfers zijn daar om te bewijzen dat
onze aktie voor de minder-bedeeld punt nummer 1 moet zijn tijdens de volgende weken.
Hoor maar: meer dan 40 % van al de gevangenen m ons land krijgen geen enkele vorm van
bezoek meer. Zowat 10 % van al de Vlamingen
leven letterlijk om en bij de armoedegrens.
Indien er in Vlaanderen 10.000 aktieve gezinnen zouden zijn om een pleegkind „op te
nemen", dan zou heel wat jeugdkriminaliteit
voor goed tot het verleden behoren...
Zet de deuren van je afdeling, van je thuis,
van de Vlaamse verenigingen in de decembermaand letterlijk en figuurlijk open. Laat nieuwe
ideeën van binnen groeien. Neem nieuwe
verbintenissen op voor de wereld rondom ons.
Wordt voelkring!
Willy Kuijpers,
algemeen sekretaris

HET PARTIJBESTUUR
DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 13 november j I heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers.
Het Partijbestuur van de Volksunie is blij verrast
met en bijzonder verheugd over het feit dat de DDRautoriteiten donderdag j I de grenzen naar de Bondsrepubliek hebben open gezet De beide Duitslanden
en Europa als geheel treden een nieuw tijdperk in
Het Partijbestuur hoopt dat tijdens deze post-,,Koude
Oorlog"-periode de fundamenten kunnen gelegd
worden voor het Europese huis waarin alle Europese
Volkeren, na 40 jaar dwangregime in het Oostblok,
opnieuw vrij kunnen ademen In dit Europese huis
moeten vrede en verdraagzaamheid de sleutels zijn
voor een betere toekomst van alle Europeanen
Europa kan op deze wijze ten volle bijdragen om de
wereldvrede gestalte te geven
De Volksunie ziet hierbij een belangrijke taak voor
de Europese Gemeenschap weggelegd Meer nog
dan een louter ekonomische struktuur kan de Gemeenschap een politiek samenwerkingsmodel voor
alle Europese landen en regio's aanreiken De histonsche gebeurtenissen van dit weekeinde overstijgen
immers de belangen van de beide Duitslanden De
mogelijkheid van een Duitse hereniging is voor de VU
ondergeschikt aan de kansen die nu worden geschapen om een toetreding van de DDR, en andere
Europese landen, tot de Gemeenschap mogelijk te
maken
Het Partijbestuur van de VU ziet het als een
historische opdracht voor de huidige 12 lidstaten om
een politieke Europese struktuur uit te lekenen waarbinnen een toekomstige uitbreiding en samenwerking met alle Midden- en Oosteuropese landen en
regio's mogelijk wordt Op die wijze zou het respekt
voor de mensenrechten overal in Europa kunnen
gelden Het is haar overtuiging dat dit enkel kan en
duurzaam is in een Europees-federale struktuur
waarbinnen samenwerking en verscheidenheid harmonieus kunnen samengaan De VU meent dat de
verschillende regeringen in het gefederaliseerde België goed geplaatst zijn om dit Europese federalisme
te verbreiden Zij zal terzake tevens voorstellen
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Daarnaast is het voor de VU ook zinvol om, tegen
deze achtergrond van bevrijding, opnieuw het tema
van de ontwapening centraal te stellen Ons land kan
hierin een belangrijk signaal geven door haar begroting voor landsverdediging te verlagen Deze middelen zouden voor de VU beter aan de ontwikkeling van
en de samenwerking met landen in de Tweede en
Derde Wereld kunnen besteed worden Ook hierover
zal de VU voorstellen binnen de regering doen Nu
meer dan ooit dient de doelstelling centraal te staan
om 0,7 % van ons BNP via het door minister André
Geens voorgestelde dnejarenplan aan ontwikkelingssamenwerking te besteden
De VU wenst de duizende vrijwilligers van de
11 11 11 aktie geluk te wensen voor het prachtige
werk dat zij dit weekeinde voor de Derde Wereld
presteerden De VU onderlijnt dat de minister van
Ontwikkelingssamenwerking als eerste het financieel
statuut van de NGO-medewerkers m de ontwikkelingssamenwerking op een nomiaal peil bracht Ook
zijn voorstellen m b t de zogenaamde tegenwaardefondsen worden algemeen als baanbrekend bestempeld Dit IS een goed bewijs dat wij als klein land hier
een pioniersrol kunnen vervullen
Hoopgevend werd uitgekeken naar het meermaals
aangekondigde herfstoverleg inzake de ondenwijsproblematiek Bevreemdend is wel de verenging
waarmee de eerste verkennende, zij het nog informele, ronde werd voorbereid en opgestart Volgens de
Volksunie heeft de Vlaamse Gemeenschap meer dan
ooit nood aan een breed opengetrokken, pluralistische ondenwijsdiskussie binnen een volwaardige Algemene Ondenwijsraad Het is dan ook verontrustend
te moeten vaststellen dat de verzuiling integraal
behouden blijft

VU OP TV
Het VNOS-programma van vrijdag 17 november
gaat om 19 uur op BRT 1 en bevat volgende
ondenwerpen
— een poëtische herdenking van de Wapenstilstand, n a v het verschijnen van de dichtbundel
,,Voor een Soldaat van de Grote Oorlog",
— de Vlaams-Koerdische vredesvoeteling LeuvenDiksmuide,
— 70 jaar Verbond Vlaamse Oudstnjders,
— de 11 november-herdenking aan de IJzertoren,
— een gesprek met Paul Van Grembergen, VUfraktievoorzitter in de Vlaamse Raad,
— een sfeerbeeld van de Vlaams-Baskische solidanteitsavond in Brasschaat
Dus met vergeten- VNOS, morgen vrijdag om 19u
op BRT 1
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NOVEMBER

DECEMBER

COREMANSKRING:
„EEN WERELD VOL
KLANKEN"

18 KONTICH: En met op 17/11 VU-Happening,
Spaanse avond Om 20u 30 in zaal D'Ekster Voor
jong en minder jong
18 EDEGEM: Tweedehands speelgoedbeurs van
15tot19u in Drie Eiken, Dne Eikenstraat 128 Ook op
19 november Info Roos Stotfelen (03/440 09 38)
20 KALMTHOUT: Weerbaar zijn als Vrouw Door
mevrouw Broux Om 20u in De Raaf, Withoeflei,
Heide Org FVV-Kalmthout
23 EDEGEM: Ingeborg Mollet — Voordrachtkunst
Weerbaar als een boom In de kleine zaal van
Elzenhof om 20u Kaarten op voorhand bij FVV- en
Kulturele Knng
24 MERKSEM: Hugo Schiltz over 3de faze en de
toekomst van de Volksunie Lokaal Ons Genoegen,
F Adriaenssensstraat 123 Om 20u 30 Org VUMerksem
29 BERCHEM: Kursus „Politieke Marketing", Alpheusdal, F Williotstraat 22, (deel 4) Om 18u30
Org VU-arr Antwerpen i s m Vormingscentrum L
Dosfel
30 GEEL: Debat „De Russen komen" m m v dhr
Timofeev (konsul-generaal USRR) en dhr Seuwts
(VTM-joernalist) In Auditorium HIK te Geel Aan
vang 20u Org Vlaamse Aktiegroep Geel

1 BERCHEM: 2de spannende kwis-avond in Oud
Kapelleke, F Goosemansstraat 127, Max 6 man per
ploeg Start 20u Deelname 75 fr p p Inschrijven T
van Gelder, Apollostraat 73 (321 19 86) Org Vlaamse Kring Berchem
2 KONINGSHOOIKT: VU-bal in zaal Koningshof,
Mechelbaan 18 Met Paul en Salva Venie Deuren
20u Inkom 100 fr Iedereen welkom
3 KONTICH: Sinterklaasfeest in zaal D'Ekster, vanaf 14u Org VU-Kontich
9 ANTWERPEN: 17de nacht van de Vnendschap
In feestzaal Alpheusdal, Berchem Deuren 20u 30
Inkom 200 fr, w k 150 fr Org VU-arr Antwerpen
10 MEERHOUT: Kiennamiddag Vlaamse Vnenden, Kapelberg Meerhout om 14u
11 KALMTHOUT: Kerst-Tafelversiering o l v Sylvia Hendrickx Inschrijven vóór 5/12 op 666 57 77
Onkosten 325 fr Org FVV-Kalmthout
13 EDEGEM: Dia-avond over Guatemala en Mexiko
door Gerard Hendrickx Drie Eiken, Drie Eikenstraat
128, om 20u Org Kulturele Kring Edegem
15 KALMTHOUT: Bezoek Kerstmarkt Keulen Vertrek 7u 15 Terug 22u30 Pnjs 500 fr Inschrijven
J Verbruggen 666 57 77 en storten op rek 0010055858-62 Org FW-Kalmthout

De Coremansknng organiseert op 18 november in
het Centrum Elzenveld te Antwerpen een BenefietFestival onder het tema ,,Een wereld vol klanken"
De opbrengst van dit festival wordt integraal geschonken aan het Spermahe-lnstituut te Brugge en
het Mytylinstituut te Antwerpen
Met ,,Een wereld vol klanken" wil de Coremansknng aan de gehandikapte kinderen uit beide instituten nieuwe mogelijkheden bieden om zich op muzikaal vlak te ontplooien De muziekbelevmg speelt in
het opvoedingsproces van deze visueel of motorisch
gehandikapte kinderen immers een uiterst belangrijke rol
Het namiddagprogramma voor dit Benefiet-Festival omvat een rijk gevarieerd aanbod aan klassieke
muziek gebracht door musici en koren met een ruime
nationale en internationale bekendheid
Voor een toegangsprijs van slechts 100 fr kunnen
op 18 november tussen 14 en 18u alle koncerten in
het Centrum Elzenveld aan de Lange Gasthuisstraat
45 te Antwerpen bijgewoond worden Voor kinderen
beneden de 12 jaar is de toegang gratis Toegangskaarten zijn te bekomen aan de ingang
Wie met aanwezig kan zijn maar dit initiatief
financieel wil steunen, kan nog steeds storten op
rekeningnummer 402-9088941-38 van de Coremansknng met vermelding ,,Een wereld vol klanken"

ANTWERPEN

IN DE ANTWERPSE PROVINCIERAAD
Dagenlange bespreking van de jaarlijkse begroting
in het Antwerps provinciehuis Te melden valt dat de
SP-fraktieleider uitblinkt met een aantal d/t-fouten in
Zijn tekst, dat zowel PvdA als Blok kampioen spelen
in het voorlezen van hun (tegengesteld) programma,
dat de back-benchers van de meerderheid het eigenlijk alleen hebben over knelpunten in hun plaatselijke
voortuin of over wensen van hun mandaatgevende
groep (boeren-, middenstands- of vakbond) Ondertussen houden deputes geladen en van principes
bolstaande redevoeringen, voeren verbale oorlogsjes
met lastige en volgens hen natuurlijk betwetenge
opposanten Of antwoorden gewoon naast de kwestie De goeverneur, als vertegenwoordiger van Laken
en Brussel, zwijgt Hij legde als opening een merkwaardig referaat voor inzake kansarmoede dat hopelijk omgezet wordt m daden en met mag bestoft
blijven liggen in huis- en ander biblioteken
Eigenlijk is dit onwezenlijk een bewijs dat afgezien
het belastingontvangend werk en subsidie-uitdeling,
het ganse instituut dringend herdacht moet worden
Misschien gaat de derde faze als de senaat zichzelf
moet opheffen of wijzigen en de verdere uitwerking
van de federalisering soelaas brengen Hier een
eerste verslag van de tussenkomsten van onze VUvertegenwoordigers

VU-KLEMTONEN
Vroeger hadden we het al over de VU-klemtonen
die de fraktie bekendmaakte via de pers Joris Roets
herhaalde ze als fraktieleider op de tribune Het werk
van het provincieraadslid moet opgewaardeerd worden Dat kan enkel door een sterk verminderde
bevoogding door de Deputatie De geldsituatie afgedrukt in de begroting en beleidsnotas, is echt met zo
rooskleurig Wel is een belastingsverhoging dit jaar
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vermeden Ze wordt onvermijdelijk, gezien de al te
kleine bewegingsvrijheid en de steeds dalende reserves Ondertussen blijven de subsidies steevast verder verdeeld volgens aloud bakkersprincipe elk zijn
verzuilde spie van de taart Is er een nieuwe aanvraag, ja dan moeten alle via de beproefde wafelijzertechniek tevreden gesteld worden Ondertussen blijft
het provinciepersoneel ondergewaardeerd zodat
specialisten naar de privé- en interkommunale sektor
gedwongen afvloeien

KLEURVOOGDIJ DOORBREKEN
Joris Roets had het over CIPAL, de informaticainterkommunale onder CVP-voogdij in plaats van
onder kontrole van de ganse provincie in al zijn
schakeringen Dit jaar kennen de kleurkontroleerders
zichzelf via de provincieraad 73 miljoen toe Het
uitdelen van enkele mandaatjes wijzigt echt mets aan
deze feitelijke toestand in een technologisch bedrijf
dat toch te maken heeft met privacy en persoonsbestanden
BIJ het lidgeld van de Vereniging van Belgische
Provincies kwam de terechte VU-opmerking hoeft
dat echt nu nog met de staatshervorming, of kan er
misschien toch een positieve balans voorgelegd
worden van deze all-belgian bijeenkomsten' Uiteindelijk IS dit een deputering in 't kwadraat van de
traditionele meerderheden
Frans Teeuwkens analizeerde in detail de verdeling van kultuursubsidies naar kleur en strekking
Daarbij moeten juist de kreatieve en echt kleurrijke
initiatieven het altijd bekopen ten bate van verzuilde
kleuraktiviteiten Nog steeds worden filosofische
strekkingen achtergesteld tegenover parapolitieke en
eng-ideologische strekkingen Hoog tijd dat deze
provincie met pluralistische voorstellen het nieuw
kultuurdekreet tracht te wijzigen i
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Kl'LTUURCENTRUM GEEL
jods Roets legde samen met Frans Teeuwkens
ook een becijferd dossier neerover het Geels kuituurcentrum Dat prestigecentrum zit geklemd tussen
1ste en 2de faze en bestaat nu enkel uit een
gemeentelijke biblioteek, direktielokalen en een konciergewoning die gebruikt wordt als vergaderzaal
Provinciaal werd goed 33 miljoen uitgegeven vooraleer alles doorgeschoven werd naar de gemeente
Geel Dan wel met nog een belofte van 17 miljoen
tussenkomst in de afwerking van dit vergiftigd geschenk
Het VU-opzoekwerk te Geel zelf wees uit dat er op
de gemeentebegroting mets voor afwerking voorzien
IS En het beheer van dit alles kent enkel vertegenwoordigers uit Geel In het nauw gebracht werd
gepoogd dit alles te verdedigen als een gemeentelijk
kultuurcentruem met subregionale werking
Niemand overtuigd, wel hilariteit toen Joris replikeerde
dat IS een soep-regionaal centrum

HELS PIDPA-INCIDENT
Een hevig incident onstond, toen Koen Raets
aankloeg dat een „Hels" gedeputeerde eens te meer
voor de galerij een nieuwe kommissie Migranten had
opgericht om de migrantenpolitiek uit te tekenen
Eigenlijk een sterk staaltje van monopoliseren voor
eigen mediaglorie Waarbij vastgesteld wordt dat de
provinciale werkgroep voorbijgegaan werd En dat de
persmap wel schrijft dat de provincieraadsleden zelfs
uitgenodigd waren deel te nemen Maar, met zij,
enkel de pers werd op de hoogte gebracht, laat staan
er in betrokken Malaise bij de deputatie en gegrinnik
op de persbanken
(vervolgt)
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11.11.11-AKTIE
VU-ANTWERPEN:
DESSEL EEN SUKSES BRUSSEL
Onder impuls van de jonge VU-schepen voor
SABOTEERT ONZE
Ontwikkelingssamenwerking Kris van Dijck werd in
de gemeente Deessel voor de eerste maal een
LUCHTHAVEN
bnefomslagen-ophaling georganiseerd Het werd
meteen een onverwacht sukses, want na telling bleek
dat ruim 142 900 fr werd ingezameld, en dat is bijna
50 fr per gezin
Het doel van het door Dessel gekozen projekt is zes
Rwandese gemeenten voorzien van waterleiding met
zwaartekracht De organisatie die deze werken uitvoert (COFORWA) heeft reeds lang ervaring op dit
vlak Het aksent wordt gelegd op de samenwerking
met de plaatselijke bevolking en de gemeentelijkse
strukluren in alle fazen Dit wil zeggen dat de
waterleidingen met enkel worden aangelegd ten
gunste van, maar ook met de bevolking
De aktie ging uit van het gemeentebestuur, en
zowel het initiatief als de praktische uitwerking kwam
van schepen Kris van Dijck Een vijftigtal vrijwilligers,
waaronder flink wat VU-mandatanssen en -bestuursleden, boden zich op 11 november vanaf 9 uur aan
om vooraf huis aan huis bedeekJe bnefomslagen in te
zamelen

Zowel de gemeenteraadsfraktie als het Politiek
Kollege van VU-Antwerpen staan versteld bij het
vernemen van de zoveelste sabotage van de luchthaven Antwerpen door de centralistische luchtvaartlobby in dit land Het schrappen per 1 april 1990 door
Sabena van de dagelijkse vlucht Antwerpen-Heathrow (Londen) met zijn internationale aansluitingsmogelijkheden en het overbrengen ervan naar het nu al
overvolle Zaventem betekent de doodsteek voor deze
vanuit Deurne gestarte rendabele lijn
Eigenlijk, aldus beide VU-instanties, kadert deze
beslissing in de jarenlange sistematische sabotage

DE TREIN DER
TRAAGHEID TE MOL
Begin oktober werd ten gevolge van een ongeval,
de tunnel onder de spoorwegovergang in de Stationsstraat te Mol onbruikbaar Door dit ongeval werd het
vlot verkeer van fietsers (met fiets aan de hand) en
voetgangers gestremd zodat er aan de spoon/vegovergang opnieuw tal van gevarensituaties opdoemen In een tussekomst op de gemeenteraad van
maandag 20 november zal dan ook door gemeenteraadslid Rik Geyzen (Volksunie) aangedrongen worden op spoedige herstellingswerken
desnoods
door de gemeente, en met terugvordering van de
kosten bij de NMBS
Immers bijna dag op dag twee jaar geleden,
namelijk op 24 september 1987 werd, toen ook ten
gevolge van een ongeval, de tunnel onder de spoorwegovergang aan de Stationsstraat onbruikbaar Het
duurde toen 127 dagen eer de tunnel terug werd
opengesteld Niet dat de herstellingswerken zo lang
duurden Neen, want na 125 dagen sluiting ruimde
een ploeg op een halve dag de brokstukken op en
bouwde deze, dezelfde dag nog, de muur terug op
De dag later werd alles keurig ingevoegd, waarna, na
een dag later, de 127ste dag, de tunnel weer werd
opengesteld
Deze demonstratie van traagheid willen wij deze
keer vermijden Wij vinden immers dat de fietsers en
voetgangers met nodeloos aan gevaar dienen te
worden blootgesteld Vandaar dan ook een geplande
tussenkomst van Rik Geyzen en een affiche-aktie,
door Volksunie, aan de tunnel

Deze schrapping van een rendabele lijn vanuit
Deurne betekent een bijkomende hinder voor de
uitbating van een moderne luchthaven gespecialiseerd in zakenluchtvaart Hiermee moet rekening
gehouden worden op een ogenblik dat de staatshervorming de regionale luchthavens onder eigen
Vlaams beheer en verantwoordelijkheid gebracht
heeft
VU-Antwerpen dringt dan ook ten stelligste aan bij
de Vlaamse gemeenschapsminister voor Verkeer om
terzake rechtstreeks tussen te komen om deze maatregel ongedaan te maken Daarenboven dient komaf
gemaakt te worden van de in zijn opdracht uitgevoerde studie inzake de regionale luchthavens opdat ook
voor de luchthaven Antwerpen duidelijkheid naar de
toekomst komt

ADVERTENTIE

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
UNIVERSITAIRE
INSTELLING ANTWERPEN

VU-schepen voor Financien Hugo Draulans zorgde
ervoor dat de opgehaalde gelden snel en nauwkeurig
geteld werden
Het volledige bedrag van de inzameling (142 943
fr - werd nog dezelfde dag omstreeks 14 uur overgemaakt voor storting op het nummer van 11 11 11

van Anterpen door de regelrechte ingrepen vanuit
Brussel (Sabena) en de Regie der Luchtwegen
Tegelijkertijd echter vormt de laksheid van de Antwerpse instanties met het kollege van burgemeester
en schepenen op kop, een direkte vorm van medeplichtigheid

LEIDINGGEVEND MEDEWERKER
De Universitaire Instelling Antwerpen ziet uit naar een
rechtstreekse medewerker (m/v) van de directrice van
de Financiële Dienst, bekwaam leiding te geven aan
een sectie van die dienst
Profiel:
In het bezit zijn van een wettelijk of wetenschappelijk
diploma van licentiaat uitgereikt door een Belgische
universiteit, met inbegrip van de scholen verbonden
aan die universiteiten, en door de inrichtingen die bij
de wet met de universiteiten worden gelijkgesteld
De vooriceur gaat uit naar kandidaten m het bezit van
een diploma van licentiaat in de economische wetenschappen (zuivere of toegepaste) of handelsingenieur
Andere kandidaten moeten nuttige ervaring hebben
verworven in financieel beheer en/of boekhouding
Brutowedde:
wordt bepaald m het barema bestuurssecretaris en ligt
bruto tussen 63.355,- fr (aanvang) en 97534,- fr. (einde
loopbaan)
Kandidatuurstelling:
gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier dat, ingevuld en ondertekend, persoonlijk
of per aangetekend schrijven vóór 30 november 1989
dient overgemaakt te worden aan
Universitaire Instelling Antwerpen, Directie Personeel,
Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk
Dit formulier kan men schriftelijk of telefonisch
(03/820 2014) aanvragen op bovenstaand adres
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KULTURELE KRING JAN PUIMEGE:
DRUK NAJAAR
Op vrijdag 20 oktober j.l. organiseerde de Kulturele
Kring Jan Puimège haar tweede kleinkunstavond.
Gasten voor deze avond waren De Vaganten.
Herwig en Paul Vagant brachten een stijlvol, sober
doch afgewerkt programma, daarbij de amusanten
noot zeker niet vergetend...
Een greep uit de liedjes die ze ten gehore brachten: ,,Vagant", ,,Heer Halewijn", Hier is ons Vaderland", ,,De kinderen van de kinderen van Kiev",
enzovoort. Tussendoor zelfs een meezinger: ,,lk zie
geen wier meer". Tot slot zelfs een liedje met
de
vlam in de pijp!": ,,De Vrachtrijders".
Voeg bi) het optreden van de Vaganten de weer
stemmig ingerichte zaal, en een uitermate luisterbereid en geboeid publiek, en de Kulturele Kring Jan
Puimège kon deze tweede kleinkunstavond zeker als
geslaagd beschouwen!
Dat het publiek — toch een 80-tal aanwezigen —
dit wist te waarderen bewees het langdurige applaus
om een bis-nummer. De Vaganten brachten dan nog:
,,De Gewijden", waarmee ze deze mooie avond
besloten.
Nog dit: tijdens de eerste helft van hun optreden
gaven De Vaganten op de hun bekende wijze hun
mening over „amnestie". Het publiek reageerde
aangenaam verrast met een krachtig applaus. Inder-

daad zijn wij van zeer weinig artiesten gewend dat zij
zulke zaken zo duidelijk bij hun naam durven noemen!

VERDERE AKTIVITEITEN
Op zaterdag 11 en zondag 12 november e.k. zal de
Kulturele Kring Jan Puimège met een stand aanwezig
Zijn op de Eerste Hobbytentoonstelling van de eveneens bij het FVK-Rodenbac*ifonds aangesloten Reisklub Tyrol uit Wommelgem. Deze Hobbytentoonstelling gaat door in zaal „Keizershof", Dasstraat 24 te
Wommelgem, telkens van 10 tot 19 uur.
Naast onze leden en simpatisanten hopen wij op
deze hobbytentoonstelling vooral andere mensen uit
Wommelgem van de aktivlteiten van onze Kulturele
Kring op de hoogte te brengen. Inderdaad wil de
Kulturele Kring Jan Puimège door deze en andere
aktivititeiten getrouw haar doelstellingen, zelf wortelend in het Vlaams-nationalisme een zo ruim mogelijk
publiek bereiken, over alle politieke grenzen heen,
ten bate van het kulturele leven in de gemeente.
Reisklub Tyrol opent trouwens deze hobbytentoonstelling met een kleine receptie waarop Ward Herbosch, ondervoorzitter van de Kulturele Kring, deze
tentoonstelling voor geopend zal verklaren.

van de Kulturele Kring Jan Puimège — FVK-Antwerpen een vormingsaktiviteit in. In het kader van een
vormingsreeks rond het tema: ,,Het verzamelen en
venwerken van informatie", wordt dan een bezoek
gebracht aan het Archief en Documentatiecentrum
voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) te Antwerpen.
Voor alle verdere inlichtingen omtrent de aktivlteiten van de Kulturele Kring Jan Puimège: Ludgaar
Boogaerts, voorzitter, Autolel 78, Wommelgem
(322.27.75); Ward Herbosch, ondervoorzitter. Kastanjelaan 4, Wommelgem (353.68.94) en Koenraad
Vandenbuicke, sekretaris. Godshuisweg 60, Wommelgem (353.07.73).

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Licentiate Lich. Opvoeding (24j.)
zoekt een passende betrekking. Inlichtingen: Staatssekretaris Anciaux, tel. 646.33.50.

EEN ADVERTENTIE
IN WIJ
RENDEERT!
TEL.: 02/219.49.30

Dan richt op zaterdag 25 november — op initiatief
ADVERTENTIE

OOKDITISEBES

T&l van oude machines, toestellen
of documenten, van industrieelarcheologische waarde, dreigen
onder een niet aflatende vernieuwingsdrang verloren te gaan.
Daarom besloot EBES bijzondere
aandacht te besteden aan haar
industrieel erfgoed.
Zij nam het initiatief haar historische rol in de industriële en
maatschappelijke ontwikkeling te
onderzoeken en vorm te geven.
Voor de verzameling van haar
Industrieel verieden koos EBES
een origineel kader: de oude
machinezaal van Centrale Langer-,
brugge, in 1913 gebouwd, vormt
het gepast decor voor ENERGEIA,
het museum voor industrieel erfgoed van EBES.

U bent er van harte
welkom.
Voor afspraak bel het
nummer 03/280.03.45
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UIT DE REGIO

NOVEMBER
18 VLEZENBEEK: Scrabble-tornnoi. Om 14u. stipt
in Merselborre Vlezenbeek (1e ronde). Ook op 25/11
in Gasthof Klein Bijgaarden, Zuun (2e ronde). Inschrijving vanaf 13u.: 150 fr. Schaakinitiatie: gratis.
Org.: Werkgroep De Vrede.
18 HULDENBERG: Spaghetti-avond in zaal Den Til
te Loonbeek. Aanvang: 18u. Org.: VU-Huldenberg.
22 BRUSSEL: De nieuwe minderjarigen. Om 14u.,
Moutstraat 5. Org.: vzw Vorming gen Gemeenschap.
22 LENNIK: Ontwikkelingssamenwerking door minister André Geens, om 20u. in de Raadzaal van het
Gemeentehuis. Org.: VU-Lennik.
25 BRUSSEL: Geleide wandeling door het Paleis
der Natie o.l.v. Walter Luyten. Met spreekbeurt,
filmvertoning en rondleiding door pariement. Vertrek:
9u.30 op het binnenplein van de Leuvenseweg;
tegenover de Parlementsstraat. Einde om 12u.15.
Belangstellenden kunnen gratis deelnemen.
25 ZUUN: 2e ronde Scrabble tornooi, in Gasthof
Klein Bijgaarden öm 14u. Org.: Werkgroep De Vrede.
Inschrijven vanaf 13u.
25 WOLVERTEM: Afdelingsbal Meise-WolvertemOppem in zaal Cecilia, Oppemstraat, Wolvertem. Met
orkest The Hitcrackers vanaf 21 u. Org.: VU-Meise.
26 EPPEGEM-ZEMST: VU-Eppegem organiseert
Groot Pannekoeken- en Snackfeest. Van 14 tot 20u.
in de Parochiezaal, Zenneweg, Eppegem-Zemst.
27 DILBEEK: voorlopig uit de echtgescheiden.
Info-avond door Geert Dumon (jurist). Om 20u.30 in
CC Westrand Dilbeek. Org.: Werkg. G. Van den
Bossche-Dilbeek.
29 BRUSSEL: Kansarmoedebeleid op zijn Vlaams.
Om 14u., Moutstraat 7. Org.: vzw Vorming en Gemeenschap.
30 DILBEEK: Mogelijkheden om uit de echt te
scheiden. Info-avond door Geert Daem (jurist). Om
20U.30 in CC Westrand Dilbeek. Org.: Werkgem. G.
Van den Bossche-Dilbeek.
DECEMBER
2 BUIZINGEN: Pensenkermis in Don Boscokelder,
Alsembergsesteenweg. Pensen, varkensrib, biefstuk, koninginnehapje... en ook Sinterklaas! Vanaf
17u. Ook op 3/12 vanaf 11 u.30. Org.: VU-Buizingen.
2 BEERSEL: Gezellig samenzijn met etentje in
aanwezigheid van Willy Kuijpers. Om 20u.in herberg
De Oude Pruim, Ukkelse Steenweg. Met animatie
door Jot Theys. Deelname: 450 fr. Info en inschrijven
bij bestuursleden VU-Groot-Beersel.
4 DILBEEK: Om 20u. in Westrand, Kamerijklaan:
Echtscheiding. Uiteenzetting door Geert Dumon.
Org.: Werkgemeenschap Gielis Van den Bossche.
7 BRUSSEL: Kindermishandeling. Om 20u. in Vlanajo Brabantia, Ninoofsesteenweg 288. Org.: Vlanajo.
7 DILBEEK: Om 20u. in Westrand, Kamerijklaan:
Een partnerrelatie in de knoei, door Jan Raeymaekers. Org.: Werkgemeenschap Gielies Van den Bossche.
9 LENNIK: Een dagje uit te Brussel. Vertrek Charly
9u., Marktplein 9u.10, Eizeringen/lokaal 9u.20; Info
en inschrijven bij Piet Durang 532.16.23 (na 16u.)
Org.: VU-Lennik.
11 DILBEEK: Om 20u. in Westrand, Kamerijklaan:
Vereffening en verdeling bij echtscheiding, door
Geert Dumon. Org.: Werkgemeenschap Gielis Van
den Bossche.
14 DILBEEK: Om 20u. in Westrand, Kamerijklaan:
Echtscheidingsprocedures, door Geert Daem. Org.:
Werkgemeenschap Gielis Van den Bossche.

AAN HAACHTS
ZWART PUNT
WORDT
NIETS GEDAAN
Volgens een enkele maanden geleden gepubliceerde studie wordt het kruispunt Stationsstraat —
Zoellaan — Jennekensstraat — Sint Adriaanstraat
beschouwd als één van de zwartste punten van het
arrondissement Leuven.
Op dit ogenblik is het echter het enige kruispunt
van de Haachtse ,,omleidingsweg" dat niet voorzien
is van verkeerslichten, alhoewel de behoefte hieraan
zeker zo groot is als op andere kruispunten.
De Volksuniejongeren van Haacht vernamen dat
tot op dit ogenblik het Haachtse gemeentebestuur
nog geen enkele aanvraag aan de minister van
Openbare Werken richtte voor het herinrichten en
veiliger maken van dit verkeersknooppunt. Er werd
dan ook besloten via allerlei akties onze bewindvoerder bewust te maken van de bestaande problematische situatie.
Tijdens de voorbije jaarmarkt werd aan de hand
van een makette aan de voorbijgangers de bestaande situatie uitgelegd en werd als mogelijke oplossing
het plaatsen van verkeerslichten naar voor geschoven. Tevens was er de mogelijkheid om een petitielijst te ondertekenen. Tegen het einde van de markt
was deze door meer dan tweehonderd personen
ondertekend.
Simbolisch werd op zondag 22 oktober 1989 het
betreffende kruispunt van verkeerslichten voorzien
en met de petltielijst en foto's van het kruispunt werd
op woensdag 25 oktober 1989 de zaak besproken op
het kabinet van de Vlaamse minister van Openbare
Werken en Verkeer Johan Sauwens.
Daar het kruispunt op de zwarte lijst staat werd hier
beloofd dat opdracht zou gegeven worden om een
herinrichting van het kruispunt te betrachten, en dit
binnen een redelijke korte termijn. Tevens zullen
binnenkort nieuwe verkeerstellingen worden gehouden.

Aan het kruispunt Stationsstraat
Zoeilaan — Jennekensstraat —
Sint Andriaanstraai
werd aktie gevoerd.
Hoe zal de overheid reageren?

Zo zal worden nagegaan of het kruispunt van de
Provinciesteenweg met de Groenstraal dicht bij de
Halve Steen in Haacht-Station veiliger kan gemaakt
worden. Alhoewel de omgeving van dit kruispunt
enkele jaren geleden heraangelegd werd, blijft het
duidelijk nog erg onveilig voor de overstekende
voetgangers, die door de aanwezigheid van een
lagere school hier erg talrijk zijn.

EILAND

Door het kabinet werd hier gedacht aan het kreëren
van een oversteekplaats met eiland tussen de twee
rijstroken. Dit geeft de voetganger de gelegenheid
veiliger de baan over te steken en heeft een vertragend effekt op de automobilist.

Van het bezoek aan het kabinet van minister
Sauwens werd tevens gebruik gemaakt om een
ander probleem naar voor te brengen.

Van zodra de studies hierover klaar zijn zullen de
Volksuniejongeren een debatavond organiseren
waarop de voorgestekle oplossingen zullen besproken worden. (EP)

DAG FRANS...
Frans Janssens liep tegen de 70 aan, te fris en
daardoor te jong om „te gaan", 'n Mens om een grote
en zachte herinnering aan over te houden. Zo zeiden
we het met vele vrienden in 't 15-de-eeuwse St.Hubertuskerkje van het Brabantse Wespelaar! Daar
vierden we zijn uitvaart op 10 november in de
herfstregen. Tildonk — Wespelaar — Aarschot:
„zijn" levenstocht in het Brabantse in de schaduw
van de grote 2de oorlog. Zijn leven verliep niet simpel
omdat hij steeds koos voor de mens, voor 't overleg,
voor de vele kleine daden, die kleine mensen zo groot
maken.
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Als voorzitter van VWG-Aarschot bewees hij dat.
De jaarkrans-opstel van het VWG en zijn samenspel,
dikwijls in onmacht, met zovele getekende mensen
maakten zijn grote dienstbaarheid uit.
Frans was een intens duivenliefhebber. Zoals zijn
duiven bezat hij een bijna onfeilbaar aanvoelen om bij
iedere aktie te vertrekken van en terug te keren naar
zijn „Vlaams Huis": Vlaanderen voelde hij aan. En hij
liet zovelen in zijn eenvoudige gesprekken meevoelen. Julia betekende met zijn kinderen en het aandenken aan Louisa, zijn éérste voelkring. Hen bieden wij
dan ook onze oprechte deelname aan.
Willy Kuijpers,
senator
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3DE FAZE TE LEUVEN
Op vrijdag 17 november e.k. organiseert de Volksunie-arrondissement Leuven een informatieve avond
met mogelijkheid tot vraagbaak. Deze bijeenkomst
gaat door in Thierbrauhof, Tervuursevest te 3000
Leuven.
Vic Anciaux, de man op de barrikade in Brussel, zal
de algemene inleiding verzorgen over ,,De derde faze
van de staatshervorming — Brussel: derde gewest?".
Een tweede luik zal erin bestaan een persmotie
namens het arrondissement Leuven uit te geven.
Deze tekst zal op de vergadering worden rondgedeeld

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 27-jarge tweetalige sekretaresse
met ervaring als verkoopster, zoekt een nieuwe
betrekking in omgeving Lennik, ten Westen van
Brussel of in Brussel zelf. Voor inlichtingen zich
wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/
569.16.04.

De vredesvoeteiing Leuven-Diksmuide en 11 november werden te Steenokkerzeel op een
reuze aanplankbord naar voren gebracht. Twee vliegen in één klap!

— GEZOCHT — Industrieel ingenieur Elektronika,
gespecialiseerd in de informatika, 6 jaar ervaring,
zoekt werk in de richting infomiatika. Hij is beschikbaar vanaf maart 1990. Voor inlichtingen: Jaak
Gabriels, Siemenstraat 28, 3690 Bree.

VU-HERENT LEEF!
Mét of zonder sukses... als bestuur mag je niet
blijven Ier plaatse trappelen, mekaar venijnige trappen onder tafel blijven geven, je gal over die of deze
blijven spuwen... Als Vlaams-Nationalisten dienen we
deze klem-menselijke gedragingen te verdringen,
omdat we nu eenmaal gekozen hebben voor een
partij die anders wil zijn, moet zijn.
Voorwaar geen opgave „in mineur"; maar een
opgave, die je dagdagelijks als niet-gebonden, vrij,
Vlaams pluraal nationalist, steeds opnieuw moet
aanvatten, met het geloof van een idealist; in de
wetenschap dat na de overwinning verlies volgt;
maar ook dat na verlies, overwinning wenkt!
Daarom wil het Herentse VU-bestuur dit overzicht
van 1 werkjaar publiceren. Niet om „onze spierballen" te tonen of om op te snoeren, maar om misschien bij andere besturen eenzelfde verslaggeving
los te weken en hieruit te kunnen (te mogen) leren.
Gelukkig heeft VU-Herent een lange traditie. Gelukkig hebben we ervaren kleppers in eigen rangen!
Vlaams-Nationalisten van het eerste uur; Willy Kuijpers en Rik De Deken; Jos Bex, Armand Van Laer en
Roger Castelein... Al die rijkdom aan wijsheid, inzet
en doorzettingsvermogen (vooral tijdens moeilijke
momenten) maken de steller van dit artikel stil... maar
ook blij dat we onder hun vleugels hebben mogen
leren en Iegelijk onszelf mochten blijven.
Samen spanden we ons in voor:
— De voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 10.10.1988, met een beloning als
gevolg voor de voorbije 6 jaar bestuurs- en fraktieinspanningen: zeteNnst van 7 naar 8 gemeenteraadsleden; van 3 naar 4 OCIi^W-raadsleden. Zo
beschikken we over de bontgekleurde rijkdom van 12
mandatarissen.
— Daar Herent met de SST"te maken heeft, werden
op dit domein zowel in de gemeenteraadsfraktie
(samengeroepen van de GR om een duidelijke CVP-
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Het vu-afdelingsbestuur rond de tafel. V.l.n.r: Daniëlla Janssens, Jan Antonneau,
Georges Craninckx, William Vanhorenbeek, Patrick Keyser, Louis Guelinckx, Fran9ois
Lempereur, Leo Lamber.
SP-uitspraak terzake af te dwingen) als te velde (bv.
autokaravan in januari 1989), als met onze VUminister Johan Sauwens initiatieven genomen die de
VU als milieu-bewuste partij uit de verf moeten doen
komen.
— Ons VU-bal van 4 februari 1989 werd — eveneens dank zij de inspanningen van zovele VUsimpatisanten, die niet tot bestuur of fraktie behoren
— weer eens suksesvol.
— De Euro-info-avond door onze Dosfelkring op
17.2.89 werd een smaak-maker van belang.
— Voor de Euro-verkiezingen werd, met Willy
Kuijpers in onze rangen, een tandje bijgestoken:
plaktochten, VU-uitgaven in de gemeente, de medeorganisatie van het Euro-feest te Winksele op 3 juni
89... Er kroop een hoop energie in!
— We kregen onze Herentse WIJ-uitgave 6 maal in
de Herentse huisbussen; 8 redaktievergaderingen
gingen eraan vooraf en met de totale inzet van heel
wat vrijwilligers die ons krantje busten, werden de
VU-ideeën uitgedragen. Bovendien werd een nieuwe
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boreling gedoopt: de WIJting met vooral nieuws over
het reilen en zeilen in de GR en de VU-inbreng
terzake. Zo werden een 800-tal opiniemakers bereikt.
— Op 25.8.89 schoten we het nieuwe seizoen van
start met een gezellige braadspit-avond. En zoals
steeds: 2 dagen later: de IJzerbedevaart.
Om te eindigen nog wat cijfermateriaal. Meegewerkt werd aan 10 afdelingsbestuursvergaderingen,
1 Vü-beleidsdag, 10 gemeenteraden, 12 OCMWraden, 7 fraktievergaderingen, 8 redaktievergaderingen. En dan zijn er nog de talrijke vergaderingen van
plaatselijke verenigingen waarop onze VU-aanwezigheid niet mocht (of mag) ontbreken.
In de wetenschap dat dit overzicht wellicht niet
volledig is, dachten vre toch een benaderend beeld
geschetst te hebben van de Herentse werking. Uiteraard kan het nog steeds beter.
William Vanhorenbeek,
afd. voorzitter

LEPEL & VORK
Herberg Viking
Sinds 15 jaar Vlaams-Nationaal trefpunt in het hartje van
Brussel.
Guido Dosogne
Arduinkaai 5 (KVS)
1000 Brussel
02/218.01.27

Specialiteiten:
—

* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli)
* Paling op verscheidene wijze
* Ribstuk aan 't been enz...

OOSTENDE

BRUSSEL — —

Restaurant TUL
Assesteenweg 74
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14
Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18 00 uur

Een advertentie
in WIJ RENDEERT.

-'

02/219.49.30

Caf^ 7 ^

Jfptét

^

iUvsUrgtnua 3 S690 RfU

(redaktie)

02/380.04.78
(Karel Severs)
RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
Maandag gesloten
Rustieke sfeer

SI

—J D

Banketbakkerij

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

'tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03
RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lldkaart:
één aperitief gratis.
Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

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

Hostellerie

petsm
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 min van de kusl stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wi| bieden U
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken ó la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s
Kamer (2 pers 1 met uitgebreid ontbitt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogeli)kheden
Week end verblijf
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tcl. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem.
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DEERLIJK:
NAAIMACHINES VOOR
BURUNDI
Onder impuls van de plaatselijke VU-voorzitter Dirk
Demeurie, tevens medewerker bij minister voor Ontwikkelingssamenwerking A. Geens, werd ook te
Deerlijk en omliggende gemeenten een inzamelaktie
van naaimachines voor Burundi opgestart.

Op de foto: mevr. Jo Geens met de bestuursleden Johan Naert, Dirk Demeurie en Bernard
Verschue[e.

Tot op heden werden reeds een 100-tal toestellen
opgehaald.
Een delegatie van het VU-bestuur was eveneens
aanwezig op een perskonferentie ten huize van de
minister toen aan mevr. Jo Geens de eerste naaimachine — vlak voor de afreis naar Burundi — slmbolisch werd overhandigd.

MILITIE-INFO
TE ZWEVEGEM
NOVEMBER
17 IZEGEM: Open hoorzitting met VU-minister H.
Schlltz. Om 20u. in zaal Dambert. Org.; VU-arr.
Roeselare-Tielt.
17 OOSTENDE: Huidebal Mark Van Hecke in zaal
Terminus, Station Oostende. Discoteek Elite Music.
Vanaf 20u. Inkom 120 fr., w k 100 fr. Org.: VUOostende.
18 BRUGGE: Herman Gandries over „Vlaanderen
voorbij de staatshervorming: meebouwen aan een
vrij en beter Vlaanderen. En Bob Vanhaverbeke over
1 jaar oppisitie In Brugge. Om 20u.30 in Dienstencentrum Van Volden, Boeveriestraat 50. Org.: VU-Brugge.
18 GISTEL: Bezoek aan de suikerfabriek te Veurne. Deelname beperkt tot 40 pers. Info en inschrijven:
Ronny Anseaauw (059/27.78.70) vóór 15/11. Deelname in de onkosten 50 fr.p.p. Org.: VU -i- VUJOGistel.
19 IZEGEM: Zaal Hoornaert, Kachtem: Sinterklaasfeest. Org.: FW-lzegem.
20 IZEGEM: Oud Stadhuis, om 15u.: René
Moeyaert met een diareportage over Andaloesië.
Org.: VWG-lzegem.
23 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7,
om 14u.; Wij noren erbij (integratie mentaal-gehandikapten). Org.: Welzijnszorg W.VI.
24 MENEN: Trefcentrum West-Flandria, leperstraat 65, om 14u.: Armoede in België. Org.: Welzijnszorg W.VI.
24 MIDDELKERKE: Jaarlijks mosselfeest In lokaal

Were Dit om 20u. Inschrijvan aan 300 fr.p.p. (059/
30.11.88 of 059/30.22.54). Iedereen welkom. Org.:

vu-Middelkerke.
25 VEURNE: Informatiegesprek,,Rechten en plichten van de jongeren". Over verlaging meerderjarigheid. Van 9u.30 tot 12 uur in lokaal De Beurs, Grote
Markt 32. Org.: Vlaamse Vriendenkring VeurneAmbacht.
26 DEERLIJK: Ontmoetingscentrum Deerlijk, om
9u.45.: Voorlichtingsvergadering voor toekomstige
soldaten, met o.a. Mrchel Capoen.
26 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7,
om 20u. Armoede in België. Org.: Welzijnszorg W.VI.
29 VEURNE: Gespreksavond ,,Schouder aan
schouder voor de 3de faze". Dialoog tussen Vu en
niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging. Gespreksleider: Koen Baert. Om 20u. in Het Belfort, Grote Markt
26. Org.: VU-kanton Veurne.
DECEMBER
3 GISTEL: VU-VUJO-Sinterklaasfeest in zaal de
Reisduif, Stationsstraat 85. Inschrijven bij R. Anseeuw (059/27.78.70) vóór 29/11.
8 WEVELGEM: Tekstielkaarting. Vanaf 18u. in De
Handboog, Korlrijkstraat 155. Inleg 30 fr; tombola
voor niet-kaarters. Ook op 9/12 vanaf 17u. en op 10/
12 van 9 tot 13 en vanaf 17u. Org.: VU-GrootWevelgem Sociale dienst.
16 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal t.v.v. VU-Koekelare in zaal Amfora, Ringlaan. Muziek P. Van Laer.
Aanvang: 20u.

Uit herhaalde kontakten is gebleken dat nog heel
wat toekomstige soldaten de militiewetgeving onvoldoende begrijpen en dan ook verkeerde beslissingen
nemen. Vaak vernemen ze dan maar de juiste
waarheid wanneer het te laat is.
Daaraan willen we nu verhelpen door het organisern van een voorlichtingsvergadering voor alle soldaten van de klasse '90 en '91.
Deze vergadering die vrij en kosteloos toegankelijk
is voor iedereen, gaat door op zondag 19 november in
zaal De Sportwereld, Otegemstraat 158 te Zwevegem, om 9u.45 stipt.
Bevoegde sprekers zullen u wegwijs maken doorheen alle problemen in verband met uw legerdienst.
Senator Michel Capoen spreekt over oproepingen,
vrijstellingen, ontheffingen, uitstel, kostwinnerschap,
enz...
Kommandant Info Landmacht dhr. Roesbeke
spreekt er over het leger in het algemeen, reserveofficier, beroepsvrijwilliger enz...
OCMW-raadslid Kuurne Jef Piepers spreekt er over
sociale wetgeving, werkopzegging, ziekenfonds, uw
rechten en plichten.
Luitenant Peter Debeuckelaere spreekt er over de
milicien in het leger en zijn opleiding.
Er zal ruimschoots gelegenheid zijn met deze
mensen te spreken.

IN MEMORIAM HENRI VERBIESE
Na een zeer aktief leven, vol strijdlust en dinamisme is onze vriend Henri Verbiese zachtjes in de Heer
ontslapen op vrijdag 3 november j.l., in de ouderdom
van 74 jaar.
Henri Verbiese zal in het Poperingse gekend blijven als een monument in de hophandelswereld.
Als begaafde landbouwerszoon studeerde hij aan
de St.-lgnatius-Hogeschool in Antwerpen en behaalde er licenties in de fiskale, maritieme, konsulaire en
handelswetenschappen. Maar Henri zou geen administrator worden. Als boerenzoon, getogen en opge-
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groeid midden de hoppevelden, zou hij zijn ziel en
zijn leven verpanden aan de hop en werd hophandelaar.
Henri was op de hoeven een graag geziene gast,
praatgraag, schalks en luimig, maar ook zeer geëerd
als ervaren en rechtschapen koopman.
Hij was een kenner en had een fijne neus voor de
edele vrucht. Maar de hop is en blijft een spekulatieve
waar. Henri zou het in zijn leven meermalen tot in de
bittere werkelijkheid ervaren. Niettemin deed hij zijn
uiterste best om iedereen het zijne te geven, de
kleine boeren het eerst.
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Maar Henri was vooral een sterk Vlaamsbewuste
persoonlijkheid. Meennalen was hij kandidaat voor
de Volksunielijsten van provincie en senaat. Tweemaal werd hij tot gemeenteraadslid verkozen. Door
zijn optreden kreeg de Volksunie meer aanzien in de
brede volkslagen.
Henn was een toonbeeld van wilskracht en verbetenheid om door de tegenslagen heen de kop recht te
houden en de glimlach te bewaren.
Aan zijn beproefde echtgenote en kinderen biedt
de Volksunie haar oprechte gevoelens van medeleven en deelneming m de rouw.

AANBEVOLEN HUIZEN
Houtzagerij

FERAUTO
-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

091/60.13.37

TUINAANLEG
+ ONDERHOUD
Herman Walraevens
Aanleggen van terrassen,
klinkers en kasseien.
Tel.:

02/759.54.54
na 18 uur.

Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel. 03/353.26.50
Open van 9 tot 20 u. van maandag
tot zaterdag.
BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

f ETRA
\kj
y ' ^
^41^

Tel.: 053-66.83.86
AFD.: OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel.: 054-33.17.51

054-33.11.49

Kostuums naar maat.
HERENKLEDING

i^TÏMWT

P.V.B.A.

Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel.: 03/457.23.89

KEUKENS-SANITAIRVERWARMING
KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM

^chemicaliën

~

03/888.69.35

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

LIMBURG
NOVEMBER
18 EISDEN: Joegoslavische Vereniging St. Barbara-Eisden bestaat 60 jaar. Zaal Neerveldhof. Vanaf
18u. tot 20u.: koncert. Vanaf 20u. Groot Bal. Snuffelmarkt Maasmechelen.
19 BOCHOLT: Sinterklaas komt per boot aan, 14u.
Zaal Rembrandt, org.: Vlaamse Kring.
25 BEVERST-SCHOONBEEK: Kaartavond t.v.v.
vu-afdeling. KWB-kantine te Beverst om 20u. Prijzen: verdeeld varken.
30 OVERPELT: Den Drossaerd om 20u. „De geschiedenis van de Volksunie" door Toon van Overstraeten. Org.: VU-Overpelt.
30 TESSENDERLO: Etentje in de Hotelschool van
Herk de Stad. Voor 600 fr. volledige maaltijd. Inschrijven voor 20/11. Verzamelen om 18u.10 Vismarkt of
aan de Chalet (Engsbergen). Org.: FW-Tessenderlo.
DECEMBER
2 MAASMECHELEN: Sinterklaasbal in zaal 't
Gleeg, Jozef Smeetslaan 104. Inkom 50 fr. Org.: VUMaasmechelen.

HEUSDEN-ZOLDER
START MET FW-AFDELING
In het Kultureel Centrum te Heusden-Zolder ging
op woensdag 25 oktober de startvergadering van de
FVV-afdeling-Heusden-Zolder door.

Geïnteresseerden mogen altijd een briefje sturen
naar Rosa Beerten, St.-Hubertusstraat 16, 3540
Heusden-Zolder.

Mevrouw Huguette Ingelaere, nationale FVV-voorzitster, belichte in haar toespraak de betekenis en de
waarde van de vrouw in het Vlaanderen van nu.
Zij gaf in een boeiend relaas de geschiedenis van
de ontvoogding van de vrouw gedurende de voorbije
twintig jaar weer.
Vervolgens gaf mevrouw Paula Timmermans, provinciale verantwoordelijke voor Limburg voorbeelden
over de werking in verschillende kringen in Limburg.
Mevrouw Lily Pals, voorzitster FW-Tessenderlo
vertelde aan de aanwezigen over de evolutie in haar
eigen kring.
Mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen deed het
slotwoord. Zij bedankte de gasten en deed een
voorstel tot een aktiviteit rond kerstmis.
Met algemene instemming werd besloten zo vlug
mogelijk een nieuwe vergadering samen te roepen
om het bestuur te verkiezen. Tevens werd aangedrongen nieuwe leden mee te brengen.
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WMHERSTONTMOETING
VVM-Arrondissement Dendermonde nodigt uit op
een Herfstontmoeting Deze gaat door op vrijdag 24
november 1989 om 20u.30 in de prachtige omgeving
van Restaurant Geuzenhof te Massemen. Eregasten
zijn: minister van Openbare Werken Johan Sauwens
en nationaal VVM-voorzitter en schepen te Izegem
Geert Bourgeois.
Het eetmaal kost 1.450 fr., inschrijven p.a Herman
De Wulf, Ryckestraat 22 te 9200 Weiteren, storten op
rek. 001-0450677-91. Ook bestuursleden of leden
van kommissies of adviesgroepen zijn welkom
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UIT DE REGIO

OOSTVLAANDEREN

MINISTER SAUWENS
START FUNBUS-PROJEKT
Minister Johan Sauwens heeft het startsein gegeven voor het „Funbus-projekt". Dit projel<t is een
samenwerkingsverband tussen de Buurtspoonwegen
en privé-ondernemingen met de bedoeling de jeugd
op zaterdag een veilige uitgangsavond te verzekeren.
Het projekt is gestart met buslijnen vanuit Waregem, Delnze en Izegem naar een uitgangscentrum in
Dentergem. Eén van de eerste passagiers was de
Gemeenschapsminister zelf.
Een ernstige analyse door de verkeersdienst van
de rijkswacht wees uit dat het grootste procent
ongevallen tijdens het weekeinde zich voordoet in de
buurt van dancings en ultgangsgelegenheden. Het
grootste deel van de slachtoffers zijn dan ook jongeren, die na een avondje uit 's nachts huiswaarts
keren.
Er zijn wel een aantal maatregelen in de maak om
de verkeersveiligheid op te drijven, zoals de verlaging
van het toelaatbare alkoholgehalte in het bloed, een
verlengde stageperiode, rijverbod tijdens perioden in
het weekeinde.
Het uitgangsleven en het meenemen van vrienden

brengen met zich mee dat zelfs ervaren chauffeurs
niet alle gevaarlijke situaties kunnen uitsluiten. Door
het stijgend wagengebrulk zijn de eventuele parkings
in de uitgangsbuurten vlug te klein zodat wild geparkeerd wordt langs drukke wegen. Dit verhoogd de
verkeersonveiligheid.
Een interessante mogelijkheid om bij te dragen tot
de algemene veiligheid Is het voorzien van specifiek
gemeenschappelijk vervoer op aangepaste uren en
reiswegen voor deze doelgroep. In Nederland geven
twee onlangs gestarte projekten bevredigend resultaat. Het projekt in Dentergem zal moeten bewijzen
dat het ook in Vlaanderen kan.
De minister zelf Is overtuigd dat het eksperiment
zal slagen. Hij hoopt dat meer van dergelijke projekten in de toekomst zullen groeien uit de samenwerking van gemeentebesturen, privé-personen en de
vervoersmaatschappijen.
Dit neemt echter niet weg dat voor belangrijke
verkeersassen tijdens de weekeinds, aangepaste
dienstregelingen zullen uitgewerkt worden door de
Maatschappijen voor Openbaar Stads- en Streekver-

NAAIMACHINES VOOR BURUNDI
OOK IN GENT
Onder impuls van Patrick Minnaert — wordt de
aktie ,,Naaimachines voor Burundi" nu ook naar
Gent uitgebreid. Zowel mekanische, voor het platteland, als elektrische, voor m de steden zijn welkom.
Het Is helemaal niet nodig dat deze machines perfekt
in orde zijn. In Afrika is men veelal meester in het
vervaardigen van wisselstukken. Dus waarom geen
Burundees gezin gelukkig maken met een — misschien wel ergens op zolder totaal vergeten —
naaimachine? De ingezamelde machines zullen door
de vzw Doe Mee opgefrist worden en via de koöperanten en enkele ernstige kontaktpersonen worden
verdeeld. De machines worden per container verscheept.
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NOVEMBER
17 SINT-NIKLAAS: Tentoonstelling kunstschildergrafikus Dirk Maris. In Kunstatelier Artistiek. Opening
om 20U.30 door prov. raadslid Leo Van Hoelandt. De
tentoonstelling loopt t.e.m.17 december. Open:
weekdagen 15-19u.; zat. en zondag 10-12u. en
14U.30-19U.
17 BEVEREN: De Wase Verkeersproblematiek,
door minister Johan Sauwens. Om 20u. Kasteel
Cortewalle. Org.: A.VerbruggenkrIng Beveren.
21 SINT-NIKLAAS: Naar „Rosalie Niemand" met
FVV-Sint-NIklaas. Info en inschrijven bij MIet Van
Wichelen (03/776.75.63).
24 DESTELBERGEN: Mosselfestijn in zaal Berghine (Dorp) vanaf 19u.30. Deelname 300 fr. Tevens
keuze koude visschotel. Inschrijven bij Wim Raman
(091/29.16.42). Org.: VU-Destelbergen-Heusden.
25 BURST: 24e Joeldansfeest in zaal Perfa, Stationsplein. Erebal gemeenteraadsleden. Deuren:
20U.30. Inkom 100 fr. Org.: VU-Burst-BambruggeAaigem.
25 MERELBEKE: 25 jaar De Weergalm. Aperitief,
kaastbuffet tussen 19u.30 en 21 u.30. (350 fr. p.p.). In
St.-Pieterskring, Hundelgemsesteenweg 237. Kaarten bij Koen Van Caimere (091/31.68.45). Eregaste:
Annemie Van de Casteele. Org.: VU-Merelbeke.
29 SINT-AMANDSBERG: Laatste FVV-bijeenkomst 1989. Om 19u.30 in lokaal van TTC, Dendermondsestwg 409. Het werken met marsepein. 50 fr.
leden, niet-leden 70 fr.
30 GERAARDSBERGEN: Vlaams Huis, Stationsplein 22. Praatcafé met Willy Kuijpers rond de 3de
faze van de staatshervorming. Aanvang: 20u. Org.:
VU-Geraardsbergen.
DECEMBER
2 GIJZEGEM-HOFSTADE: Kaas- Wijn- en streekbieravond. Vanaf 19u.30 in Parochiaal Centrum,
Kerkstraat, Hofstade. Volw. 250 fr., kinderen 150 fr.
Org.: VU-Gijzegem-Hofstade.
3 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in zaal WIK, Langestraat 33. Samenkomst: 14u.30 voor kinderanimatie.
150 fr. voor volwassenen en niet vergezelde kinderen. Om 16U.30 koffietafel waarna bezoek van Sint
met overhanding geschenken aan -12j. Inschrijven:
774.19.67., 774.19.03 en 774.12.85 tot 27/11. Org.:
VU- en AVK-Kruibeke.
14 SINT-NIKLAAS: Debatavond over jeugdkriminallteit in de Stadsbiblioteek. Org.: FW-Sint-Niklaas.

DAENSIN DE GAZET

Het IS de bedoeling in de toekomst deze aktie uit te
breiden naar andere apparatuur toe: zoals tikmachines, stencilmachines, fotokopieerapparaten enz.
Wie wil meewerken kan tijdens de kantooruren
telefoneren op nr. 091/23.70.98 of nr. 02/210.19.13.
U kan ook altijd uw machine zelf afleveren op de
Bennesteeg nr. 2 te Gent (elke zaterdag van de
maand november tussen 14 en 16 uur). Indien u in de
onmogelijkheid bent om uw machine zelf te komen
brengen, geef ons dan een seintje en wij komen uw
machine binnen de kortste tijd afhalen.
Tel. na 18 uur 091/33.31.12. Tel. iedere zaterdagnamiddag van 14 tot 16u. 091/23.70.98.
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Het Herdenkingskomitee Daensjaar 1989 en het
Daensmuseum en Archief van de Vlaamse Sociale
Strijd nodigen uit tot de plechtige openstelling van de
tentoonstelling „Daens in de gazet. Priester Daens
en de politieke verslaggeving in zijn tijd".
De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 17
november 1989 om 19u.30 in het Belfort-Schepenhuis, Grote Markt te Aalst.
Inleiding door mevr. Gr. van NIeuwenborgh, schepen van Onderwijs, Kuituur en Toerisme, voorzitter
DAVS. Gastspreker is prof. dr. R. Van Eenoo (RUG).
De tentoonstelling blijft toegankelijk tot 10 december 1989, alle dagen van 10 tot 12u. en van 13u.30tot
18u. De toegang is gratis.

AANBEVOLEN HUIZEN
NV BERT Cars en Trucks
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
l<orte termijn: AVIS
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Open van 10 tot 19 u.

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASERWARMING
Tel. 426.19.39

Alle trofeeën, wimpels, bekers,
speldjes, badges, enz.

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortler
02/428.69.84

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhulzen 6, Erpe

nv de winne-fabrisac

Nieuw telefoonnummer:
migrostraat 128
9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16
drukkerij
typo - offset - repro
enveloppen - rx enveloppen
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

053/80.10.09

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
® 050/20.08.50

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

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

55

WIJ

17 NOVEMBER 1989

ABORTUS (1)
Ik deel het standpunt van senator De Beul
inzake abortus niet. Toch spijt het mij ten
zeerste, dat over een probleem waarover geen
kongres-uitspraak heeft plaats gevonden,
geen afwijkend standpunt mag geopenbaard
worden. Wij zijn toch een pluralistische partij.
Is het dan niet normaal dat er vanaf de basis tot
aan de top inzake etische en levensbeschouwelijke problemen verschillende meningen
worden verdedigd. Is het niet onder meer
hierin dat de kracht van onze partij moet
liggen?
Dit probleem is nog niet aan de orde geweest op onze afdelingsvergadering. Door persoonlijke gesprekken weet ik echter dat mijn
mening door een meerderheid van de bestuursleden gedeeld wordt.
Jef Verhaegen, Buggenhout

ABORTUS (2)
Bravo voor senator De Beul die de moed
heeft gehad zijn stem uit te brengen voor het
wetsvoorstel Lallemand-Michielsens en zo de
stem werd van de VU-leden die het opportune
gedrag van de top met lede ogen moeten
aanzien.
Vera Lewijse, Brasschaat

ABORTUS (3)
De VU had zich volgens mij voor het abortusdebat, dus voor de stemming in de senaat
moeten verzetten tegen de hipokriete houding
van de CVP. De CVP heeft zelf elk tussenvoorstel geblokkeerd en zorgt er zo voor dat ofwel
abortus uit het strafrecht verdwijnt, ofwel —
wat meer waarschijnlijk is — dat de regering
valt. Hier had de VU de CVP op moeten
,,pakken". Als er verkiezingen komen kan ik
winst voorspellen voor de CVP en verlies voor
de VU, want meer profiel (in deze aktuele zaak
wel te verstaan) tegenover geen profiel.
De VU heeft zich taktisch zwak gedragen.
Een ideeënpartij moet het nieuws maken in
plaats van het te ondergaan.
Mare Vermylen, Haacht
(ingekort)

ABORTUS (4)

~

ik las In Vlaanderen Morgen het inderdaad
zeer lezenswaardige artikel „Een nieuw Vlaanderen, een nieuwe politieke kuituur?", waarin
Hugo Schiltz zijn geloof in het recht op geestelijke bewegingsvrijheid belijdt. Denkend aan
Walschap refereert ook MVL hiernar In de WIJ
van 3 nov. j . l .
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In De Standaard van 7 nov. lees ik echter dat
de VU-voorzitter zal aandringen op sankties
tegen VU-senator De Beul, die in de gegeven
omstandigheden vanuit zijn persoonlijke levensovertuiging meende te moeten stemmen
vóór het wetsvoorstel Herman-MichielsensLallemand.
In bovenvermelde WIJ lees ik ook ivm de
voorbereiding vans het komende VU-kongres
dat „suggesties en tips voor artikels en boeken
welkom zijn".
Wel, ik kan aan de VU-verantwoordelijken
de voorafgaande lektuur van volgend boek ten
zeerste aanbevelen: W.S. Jevons: „Elementary Lessons in Logic", verschenen in vertaling
onder de titel „Logica" bij Het Spectrum, o.a.
in 1966.
Gelukkig konden we in dezelfde Standaard
ook de knappe Vrije Tribune lezen van dr. Rik
Vandekerckhove. Hierin citeert hij de woorden

De redaktie ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven
gaan de scheurmand In, evenals
scheid- en smaadbrieven. Oe andere publiceert zij, naargelang er
plaats beschlkfcmar is. De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven In te korten en persklaar
te maken zonder de essentie van
de Inhoud te veranderen. Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst,
tenzij de schrijver verzoekt
slechts de initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaktie.
van Frans Baert, die m.i. de zin van de strafwet
— als negatieve eksterne motivator tot een
bepaald gedrag — terecht herleidt tot zijn armzielige proporties: „Met het al of niet goedkeuren van deze wet is het probleem niet van de
baan. Er blijft de vraag naar het samenlevingsmodel...".
Voor ons ligt de zin van de wetgeving in het
voorkomen of herstellen van onrecht. Een
strafwet die natrapt hoort daar niet bij. Het
risiko op straf heb Ik trouwens altijd al als een
zeer zwak argument gewogen in het geheel
van de motivaties die mij moeten overtuigen
tot een bepaald gedrag. Wij trachten ons
eerder te richten naar de logika van Immanuel
Kant: „Handel zo dat de stelregel van uw
handeling kan gelden als grondbeginsel voor
een algemene gedragsregel".

VADER HOSTE
In WIJ van 13 oktober verscheen een artikel
onder de titel ,,Vader Hoste geëerd". De
schrijver noemt daarin Vader Hoste een
ViaamseAI(tivist. Dit is volstrekt onjuist. Vader
Hoste nam op geen enkele wijze deel aan de
Vlaamse aktivistische Beweging en bleef in de
eerste wereldoorlog volkomen passief.
Ik ben nu 91 jaar en maakte in de jaren 191418 het ontstaan en de ontwikkeling mee van
het Aktivisme. Als student aan het Antwerps
Ateneum (waar dr. Aug. Borms toen nog leraar
was) en als lid van de Vlaamsche Bond werd ik
in 1915 uitgever en redakteur van het studentenmaandblad „De Goedendag". Er was tussen de verschillende bonden overeen gekomen dat het van Gent naar Antwerpen zou
overgaan. Voor de jongeren van die tijd ging
de Vlaamse strijd ook in de oorlog normaal
voort. Na tee jaar nam Herman Van den Reeck
(die in 1920 bij een elf-juli-betoging op de
Grote Markt te Antwerpen gedood zou worden)
de uitgave van mij over. Ik heb daarna mijn pen
nog gebruikt voor bijdragen in de Aktivistische
weekbladen en na de oorlog in de organen van
Het Vlaamsche Front.
Ik ben waarschijnlijk een van de weinige nog
levende Aktivisten. Ik ben de Vlaamse strijd
steeds trouw gebleven en heb er ook voor
geleden. Ik ben sinds lang lid van de VU en
abonnent op het weekblad WIJ.
Leo De Smet, Antwerpen

11.11.11.
Als 11.11.11-medewerker heb ik akte genomen van de kritiek van minister André Geens
op de werking van enkele NGO's in het buitenland. Ik hoop dat minister Geens tijdens zijn
blitzbezoek aan Bolivië eveneens akte genomen heeft van de twijfelachtige positie van de
Boliviaanse regering op het vlak van bv. fundamentele demokratische rechten, om maar dit
te noemen.
Wat mij bij de stellingname van Geens
echter meer stoort is de timing en de wijze van
zijn verklaring. Als ministervan Ontwikkelingsbeleid wist Geens ongetwijfeld dat opnieuw
talloze 11.11.11-medewerkers op pad gingen.
Dit om de karige overheidsfondsen voor ontwikkelingsbeleid aan te vullen met bijdragen
van Vlaamse wereldbewuste mensen.

Tenslotte: Het recht op leven Is meer dan
het recht op geboorte. Niet zozeer een strafwet
zal hier helpen, dan wel een inspirerende
samenleving!

Als 11.11.11-medewerker en VU-lid is het
mij steeds een hart onder de riem geweest dat
VU-mandatarissen de 11.11.11-aktie altijd gesteund hebben met aanmoedigende verklaringen. In dat opzicht was de verklaring van een
VU-minister een spijtige zaak.

dr. W. Ceuppens, Dilbeek

M.T., Brugge
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vrouw heel waarschijnlijk, en op kosten van de
belastingdragers.

WEL GELD!
In mijn krant van vandaag lees ik dat „de
BRT in de volgende drie jaar zowat 25 miljoen
per jaar wil besteden om bij het publiek beter
bekend en bemind te worden."
Enkele jaren geleden was er geen geld — zo
zei men toch — om van de BRT de naam te
veranderen in VRT: dat zou te veel geld
kosten, met het herdrukken van al dat briefpapier enz. waarop de logo's van de BRT stonden.
Nu wil men zowel de programmaties als de
logo's en tunes wijzigen.
Kan onze VU hier niet in het offensief gaan
met een nieuwe aktie tot naamsverar j jring?
Dat verandert toch niets aan de kw? .eit van
de uitzendingen, maar naar buitenuit is hef
toch een belangrijk middel om als Vlamingen
bekend te worden, in plaats van als Belgen.
Johan Vancoppenolle,
St.-Truiden

MEER AANDACHT
In WIJ van 20 oktober 1989 las ik in de
rubriek Wetstraat de korte bijdrage over de
interpellatie van senator Luyten betreffende
Overijse en meer bepaald over het standpunt
van de eerste-minister in deze zaak.
Betreffende dezelfde zaak kreeg ik de beschikkingen over de parlementaie handelingen. Het waren zes bladzijden deugddoende
en hartvenwarmende tekst die, ons kaderieden, temg een vuist doen maken in deze tijd
van grendels, faciliteiten en stoere praat van
ministers van andere partijen.
Graag zag ik dan ook dat er in de toekomst
meer ruimte zou besteed worden aan dergelijke deugddoende Vlaams-nationale standpunten. Temeer omdat o.a. Gazet van Antwerpen
over de tussenkomst niks mocht schrijven
(bevel van hogerhand...).
WIJ zou toch het blad moeten zijn waarin
„onze" ideeën, bij voorkeur, aan bod komen.

2. Was deze reis bij de minister van Buitenlandse betrekkingen gemeld, bekend en goedgekeurd?
3. Was de eerste minister op de hoogte
gebracht? Zo'n bezoek engageert toch de
verantwoordelijkheid van de regering en van
het land.

IJzerbedevaartkomitee, gewest iMaaseil(
4. Was de NAVO ingelicht ? Een minister van
een NAVO-land kan zo maar niet gaan praten
met een minister van een vijandelijke organisatie.
Waar het op neer komt? Mag een minister
zo maar beslissen dat hij ergens naartoe gaat
zonder de goedkeuring van een voogdijinstantie te raadplegen ?
N.E. Poffé, Overijse

OOSTBLOK (1)
Het zijn moeilijke tijden voor bepaalde (linkse) joernalisten en kommentatoren. Jarenlang
hebben ze alles wat in de Oostbloklanden
misliep, goedgepraat of vergoelijkt. Zelfs de
Stalinistische misdaden werden met de mantel
van het welwillend begrip bedekt. Men kan
geen omelet maken zonder eieren te breken,
zo heette het...
Iedereen kan nu vaststellen wat de bevolking van Polen, Hongarije, de DDR (niettegenstaande ruim veertig jaar indoktrinatie) denkt
over het „integrale socialisme", nu ze hun
opgekropte ontgoocheling en verbittering kwijt
kunnen.
D.J., Brugge

OOSTBLOK (2)
We beleven merkwaardige tijden. 1989 zal
door de historici hopelijk meer benadrukt worden dan „mei '68" want wat nu gebeurt raakt
hele volkeren en sistemen:

Rik Geyzen, Mol

— het kommunisme heeft sociaal en ekonomisch gefaald.
— de ware Stalin toont zijn gelaat: miljoen
werden gelikwideerd (de Russische oorlogsarchieven zijn nog potdicht).

Minister Coëme, van Landsverdediging, is
dus met zijn Hongaarse kollega, in Budapest,
gaan praten. Waarover?
1. Heeft een minister van Landsverdediging
buitenlandse bevoegdheden, behalve binnen
het raam van wettelijk goedgekeurde allianties, in casu de NAVO?

— wat zich in de Oostbloklanden afspeelt is
een regelrechte revolutie.
— 170.000 Oostduitsers vluchten uit hun
land en worden opgenomen in West-Duitsland.
— De volkeren uit Rusland en de Oostbloklanden willen zichzelf zijn en niet vastgeankerd
in blokken. Alleen volkeren kunnen denken!
We trekken uit dit alles twee besluiten:
— Alleen het Europa der volkeren heeft
toekomst. Het Europa der staten is kunstmatig
en spat vroeg of laat uiteen.

COEME

Wat ging deze minister van een niet zo
belangrijk lid van de NAVO met een ook niet zo
belangrijk lid van het vijandige Warschaupakt
bespreken? Een snoepreisje dus, met Me-

— Nu wordt het overduidelijk, 45 jaar na het
gebeuren: „De Oostfronters hadden toch gelijk, de feiten van nu spreken voor zichzelf!".
Misschien kan er ergens in Vlaanderen een
standbeeld opgericht worden voor de Oostfronters en kan er in het kader van de komende
feestelijkheden rond koning Boudewijn gedacht worden aan amnestie en eerherstel voor
deze idealisten.
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TESSENDERLO
Bij Phillips Petroleum in de Amerikaanse
staat Texas deed zich een zware eksplosie
voor. Teletekst spreekt van 1 dode, 23 vermisten voor wier leven men vreest. Meer dan
honderd mensen liepen verwondingen op.
Phillips Petroleum in Tessenderio echter ligt
in het centrum! Maar het ligt daar niet alleen.
Er is de Limburgse Vinylmaatschappij, Benzylchemie, de Glycinefabriek, Tessenderio Chemie. Bovendien lopen er aanvragen voor: een
polyvinylfabriek, twee (!) ovens waarin TG
gekloreerd koolwaterstoffen wil verbranden,
de afdelingen benzyl-kloride, benzylkloride,
benzofenon, difenylmethaan e.a. En TC heeft
nog wel meer plannen in het achterhoofd.
Dat de overheid Tessenderlo-centrum blijft
volstouwen met gevaarlijke en vervuilende
industrieën bewijst dat ze stekeblind is, of
erger.
BELT (Beter Leefmilieu Tessenderio) kant
zich tegen de uitbouw van dit industrieel konglomeraat dat zal leiden tot een verdrievoudiging Gawel) van de huidige scheikundige industrie in het centrum d.w.z. vlakbij scholen en
wijken. Zonder bufferzones overigens. En niet
op een apart gelegen industrieterrein.
Dat is roepen om een ramp. In Tessenderio
zouden de gevolgen niet te overzien zijn.
Ward Hermans,
voorzitter BELT, Tessenderio

ZOEKERTJE
— TE KOOP — Verzameling boeken over Vlaamse
beweging en aanverwante. In een pakket te kopen.
Lijst op aanvraag. Encyclopedie VI. Beweging evt
afzonderlijk. Jaak Indekeu, Kloosterstraat 29 3688
Kinrooi. Tel. 011/86.61.08.
— GEZOCHT — 39-jarige gehuwde bediende in
overheidsdienst wil graag van job wisselen voor de
sociale sektor bv. in de gehandikaptenzorg of ontwikkelingslanden. Liefst in Brussel of Halle-Vilvoorde.
Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr J
Valkeniers (02/569.16.04).
— GEZOCHT — 50-jarige drietalige weduwe zoekt
een nieuwe betrekking als direktiesekretaresse daar
ze te weinig werk heeft in haar huidige betrekking.
Liefst in Brussel of Halle-Vilvoorde. Voor inlichtingen:
senator dr. J. Valkenérs (02/569.16.04).
— GEZOCHT — Maatschappelijk werkster, zoekt
dringend een 1/2 tijdse job In Brussel. Inlichtingen:
staatssekretaris Anciaux, tel. 646.33.50.
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PROMOTIE

NU ABONNEREN IS TWEEMAAL* PRIJS
* WIJ GR4r/S TOT EIND 1989
* EEN VERRASSENDE TOMBOLA
Inderdaad wie nu een slag thuis wil halen zit goed
want nu op WIJ abonneren is tweemaal prijs;
1 D Tot einde '89 ontvangt u WIJ gratis want u
betaalt slechts vanaf januari '90.
2 D U ontvangt een gratis biljet voor een schitterende tombola met geweldige prijzen.

EEN SCHITTERENDE
TOMBOLA
— Kombi-oven (waarde 40.000 fr.).
— U en uw levenspartner van kop tot een in het
nieuw gestoken (waarde 20.000 fr.).
— Tien eendagstrips over het kanaal.
— Meerdere boekenpaketten.
— Een week vakantie in Zuid-Tirol.
— 10 stereo-radio's + kassette.
— De beste prozawerken van Felix Timmermans
(waarde 7.990 fr.).
— 30 haardrogers + badkamerradio's.
— 40 autostofzuigers.
— Meubelwaardebon (5.000 fr.)
— 2 Gidsen voor Vlaanderen.
— Geldbeugels, tientallen kogelpennen enz.
Deze tombola loopt i.s.m. Siemens, Sukses Kleding
Meyers, Reizen Vermeersch, Davidsfonds, NMKN,
Kredietbank, Meulen Heylen, enz...
Ondertussen wordt zowat over heel Vlaanderen
hard gewerkt om voor WIJ nieuwe lezers te werven.
We maakten een overzicht per individuele werver
en per arrondissement. Want, let wel!, ook de verdienstelijke werver speelt mee in de tombola. Hoe meer
nieuwe abonnementen hoe meer kansen om een van
de prijzen in de wacht te slepen. U doet toch ook
mee?

Turnhout (13) . . ,
Gent-Eekio (12) .
leper (16)
Oudenaarde (16) ,
Hasselt (18) . . . .

WERVERS
1. Willy Kuijpers, Herent
2. Liske Vanhorenbeek, Hofstaden
3. Freddy Aerts, Berlaar
Anny Lenaerts, Wilrijk
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel
Walter Storms, Lovendegem
7. Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse
Bob Van Ouytsel, Lier
Cecile Vens-Demuynck, Izegem
10. Kate Degeyter, Gent
Wim Duys, Broechem
Maurice Passchyn, Meise
Walter Peeters, Hamme
Georges Raes, Ledegem
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge

ARRONDISSEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nieuwe

Halle-Vilvoorde ( 1 ) . . . .
Roeselare-Tielt (2)
Tongeren-Maaseik (11)
Dendermonde (10) . . .
Mechelen (5)
Antwerpen (7)
Kortrijk (3)
Oostende-VeurneDiksmuide (6)
Brugge (4)
Aalst (9)
Leuven (14)
Sint-Niklaas (15)
Brussel (8)

29
12
11

6
4
3
3
3
3
2
2
2

....

% t.o.v.
streefnorm

....

14,2
13,8
11,7

7

11,5

11
30
8

10,6
9,6
9,6

8
7

8,6
8,1

11

7,9

11
4
4

6,9
6
5,8

Totaal

VOOR HET GELD
HOEFT U HET NIET
TE LATEN
Inderdaad, want WU is niet peperduur. Bovendien
willen wij het u gemakkelijk maken. Let u even op.
U kunt zich op WIJ als volgt abonneren:
— U betaalt uw jaarabonnement onmiddellijk door
1200 fr. te storten op rek. 000-0171139-31 van WIJ,
Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel.
— U betaalt met een doortopende opdracht van
100 fr. per maand!
Wanneer u een van deze voorstellen aanvaardt
ontvangt u meteen WIJ gratis tot einde 1989 en het
tombolabiljet voor een van onze prachtige prijzen I

ANTWOORDBON *
JA, ik neem uw aanbod aan.

Naam:
Adres:

Handtekening:

17 NOVEIVIBER 1989

* Sturen naar WIJ, Barrlkadenplein 12, 1000 Brussel.
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8,5

(*): plaats vorige week.

D 1200 fr. op rek 000-0171139-31
D 100 fr. per maand. En vraag een formulier van Doorlopende Opdracht.
D Stuur mij ook meteen het tombolabiljet waarop ik recht heb.

WIJ -

169

Streefnorm: tegen pasen 1990 wil WIJ met 2000
eenheden sterker worden. Elk arr. kreeg daarvan een
% toegewezen. Van week tot week brengen wij een
overzicht van deze ruk voonwaarts.

— Stuur mij daarom WIJ gratis tot einde '89
— Vanaf januari 1990 a.s. word ik abonnee
— Maar ik kruis eerst aan hoe ik WIJ wens te betalen

Deze schitterende kombi-oven met alles
erop en eraan lean de uwe worden...

1
1
2

2,5
4,2
2,9
2,9
2,2
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B-2920 KAPELLE-OP-DEN-BOS • TEL. 015/71.11.11
TELEX: 22 523 ETNITA B -TELEFAX: 015/71.14.35

BUITENLANDERS OVER BELGIË
Deze week lichten in Sport 90 tien buitenlandse voetbalprominenten het
Belgische voetbal door Wat zijn de kv^aliteiten, wat zijn de gebreken van het
Belgische voetbal '^ Welke spelers charmeren hen en waarom "^
Die vragen werden gesteld aan
1 Giovanni Trapattoni [Italiaan trainer van Inter Milaan)
2 Asgeir Sigurvinsson (IJslander speler van Stuttgart)
, V*' 3 Tomislavivic (Joegoslaaf trainer van Paris Saint Germain)
4 Bobby Robson (Engelsman bondscoach)
5 Ronald Koeman (Nederlander speler van Barcelona)
6 Paul Philippe (Luxemburger bondscoach)
7 Guy Roux (Fransman trainervan Auxerreen van EnzoScifo)
8 ArieHaan (Nederlander trainer van Stuttgart)
9 HansKrankI (Oostenrijker trainer van Rapid Wien)
10 Franz Beckenbauer (Westduitser bondscoach)
Hun deskundige mening kan u deze week lezen in Sport 90 en toetsen
aan uw eigen

Vanaf woensdag te koop

Het bureau voor het
computertijdperk

In dit tijdperk van voortschrijdende automatisering hoef je niet over bedrading te struikelen!
Bij gesofistikeerde apparatuur passen gesofistikeerde bureaus en werktafels. BULO ontwikkelde daarom de "Elgo"-serie waarin know how, kwaliteit en voortreffelijk design met elkaar verweven zijn.
Technische kenmerken verzonken en afgesloten kabelgoten met ge
scheiden kanalen voor alle soorten bedrading (telefonie sterkstroom
dataverbmdmgen) vanuit alle richtingen (vloer plafond wand) en met
voldoende ruimte voor opberging van stopkontakten en dgl Aanbouw
IS mogelijk bij middel van schakelbladen m een hoek van 90 of 135
graden

*

BUL0

Afmetingen hoogte 72 cm en diepte 92 8 cm
Lengtes 178 8 cm 160 6 cm 1414 cm 92 8 cm
De zijpanelen zijn 60 cm diep

Onze toonzalen te Mechelen (de grootste in de Benelux) zijn open van
8 30 u tot 17 30 u Ook op zaterdag
Onze toonzalen te Brussel (tvlontoyerstraat 10) zijn eveneens open van
8 30 u tot 17 30 u Vrijdag tot 16 u en op zaterdag gesloten
%-^5S !

Industriezone Noord II
2800 Mechelen
Tel. (015) 21 10 00 (28 I.)
Telex 29355 bulo b
Telefax (015) 20 99 59

