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EEN NIEUWE TAALSTRIJD?

LEPEL & VORK

Herberg Viking

Restaurant «(Et|l»

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

Specialiteiten:
_
OOSTENDE
BRUSSEL -

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

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

^

'tboerenhof

Uf/ Zs^ Jfot'i-

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill

' CCMMHUS '
kUe^stnua 3 5Ó90 Bree

(redaktie)

02/380.04.78

JS

(Karel Severs)
RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
Maandag gesloten
R u s t i e k e sfeer

Banketbakkerij

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Tel. 053-21.35.33

Prijzen v o o r g r o e p e n
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
Overeinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij
R. D E B E U L E
Heirbaan 5 3
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

Hostellerie

yrteita
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel. 058/288 007

De familiezaak met traditie

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 min van de kust, 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, a 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 ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
- Week end verblijf
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden T c l . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem.

EERST DIT

HOE MEER STAPPEN
HOE DICHTER HET DOEL
E nasleep van de abortus-stemming in de senaat
iieeft binnen de Voll^sunie voor de nodige beroering
gezorgd. Het debat is heilzaam geweest want het
bracht licht op een gemis aan diskussie in de partij,
een ernstige disl<ussie omtrent een van de steunberen van de Volksunie: het pluralisme.
Het dag-aan-dag-gewroet van een politieke partij
leidt vaak tot een uit het oog verliezen van de grote
principes. Het is geen gemakkelijke diskussie want
zij vergt openheid en eerlijkheid, verdraagzaamheid
en begrip; van alle deelnemers aan het debat. Zo'n
diskussie moet leiden van het ik naar het wij en omgekeerd. Een
diskussie die niet enkel kan en mag gevoerd worden bij of na
een konflikt maar die bestendig aanwezig moet zijn. Een grote
opdracht maar tevens een levensnoodzakelijke en een boeiende. Bovendien voegt een dergelijk bestendig debat aan de
Volksunie een meerwaarde toe die bij andere partijen in die
mate niet aanwezig is, laat staan geduld wordt.
Deze bijna-eksklusiviteit maakt dat de Volksunie een partij is
die echt anders is dan de andere partijen. Bovendien gaat zo n
debat veel verder dan een interne aangelegenheid, het zou de
diskussie van onze hele gemeenschap
moeten worden.
De beslommeringen hebben niet kunnen verhinderen dat het dagelijkse politieke werk weer alle aandacht opeist.
Er is bovendien sociale beroering in het
land, de ambtenarenstand twijfelt of zij
voluit in staking gaat of dat zij bij nijdige
prikjes blijft. De verschillen in aktievoeren
manifesteren zich bovendien anders ten
noorden dan ten zuiden van de taalgrens.
De eerste-minister heeft het ongenoegen
een belachelijke wending gegeven door
van snoepjes te spreken. Het kon iets
minder sarkastisch...
Pijnlijker is de dreiging die enkele sektoren gelegen in het Vlaamse land boven het hoofd hangt: de
scheepsbouw, de brouwerijen en de tekstielsektor. Honderden
banen komen er op de tocht.
De bedrijfswereld heeft bij monde van het VBO laten weten
dat de regering onvoldoende doet om de overheidsfinanciën te
saneren en dat nieuwe lasten op de rug van de bedrijven hun
konkurrentiepositie in gevaar brengt. Minister Schiltz, alerter
dan ooit, is reeds van leer getrokken tegen deze aantijgingen.
Blijft nog de aanloop tot de derde faze van de staatshervorming. Er is een gemengde kommissie opgericht van kamerleden en senatoren die tegen pasen 1990 voorstellen op tafel
moet leggen. Staan vooraan: de hervorming van de parlementaire instellingen, de restbevoegdheden en het internationaal

D

verdragsrecht. Van de diverse frakties wordt verwacht dat zij
eigen voorstellen zullen aanbrengen.
De Volksunie heeft niet gewacht op de werkzaamheden.
Senator Frans Baert is reeds klaar met een konkreet voorstel
omtrent de restbevoegdheden en het verdragsrecht. Het voorstel beoogt duidelijkheid in de interpretatie van het regeerakkoord vooral wat de restbevoegdheden betreft. Eerder hadden
de vice- premiers Dehaene en Claes grote vragen gesteld over
de opportuniteit om deze zaken nu reeds te behandelen. Hun
tussenkomsten leken eerder pogingen om de grondwetsevolutie af te remmen dan wel vooruit te helpen. Vice- premier Hugo
Schiltz daarentegen wil de volledige uitvoering, zoals deze
trouwens in het regeerakkoord staat.
Het is verheugend dat het een VU-mandataris is die ter zake
het initiatief heeft genomen, het wijst op de spankracht die de
Vlaams-nationalisten aan de dag leggen om de wagen verder in
de goede richting te houden.
Uit het initiatief blijkt eens te meer dat meeregeren voor een
partij niet meteen wil zeggen afwezig zijn op het forum, maar dat
aktief meewerken, denken en sleutelen aan het parlementaire
werk een bestendige opdracht is en blijft.
Het hebben van een wezenlijke inbreng toont tevens aan dat voor de Volksunie deze staatshervorming niet af is,
eigenlijk nooit af kan en mag zijn. De
partij weet dat tussen droom en daad een
afstand ligt die beetje bij beetje moet
afgelegd worden, niet overhaast maar
kordaat.
Het is daarom nuttig dat zoveel mogelijk
mensen en instanties dit verlangen steunen
en voeding geven. Wij venwelkomen dan ook
dat de Vlaamse vereningen zich hebben
gevonden in het Aktiekomitee Vlaanderen
W. Dit komitee heeft een urgentieprogramma ontplooid onder het motto ,,Meer
autonomie en betere demokratie".
Het tienpuntenprogramma van het komitee is verrassend in
die zin dat naast de haast klassiek geworden Vlaamse verlangens nu ook aandacht besteed wordt aan elementen als
verdraagzaamheid, de goede relatie tussen de burger en de
politiek en een verfijnde omgang met de (Vlaamse) macht.
Verlangens die bij de Volksunie reeds lang gemeengoed zijn
en die kaderen in haar streven naar het Betere Vlaanderen en
waarover haar vertegenwoordigers in het parlement herhaaldelijk voorstellen hebben ingediend.
Met de verwezenlijking van het Betere Vlaanderen is het zoals
met de veroveraar: hoe meer goedgerichte stappen, hoe dichter
het doel!
. . .
Maurits Van Liedekerke
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Minister van Begroting
'^'^9° Schiltz dient de patroonsorganizatie van antwoord. Hun inbreng van 10
miljard in de begroting '90 is miniem
ten overstaan van de voordelen die
het bedrijfsleven de jongste jaren
mocht genieten.
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Minister Sauwens stelde
zijn begroting voor stadsen streekvervoer voor. Ook
maakt hij werk van de oprichting van één Vlaamse Openbare
Vervoermaatschappij.

Vlaams-Nationaal
Weekblad
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De Belgische justitie staat
in een ongunstig daglicht.
Politisering, gerechtelijke
achterstand, gebrek aan
middelen, schandaaltjes,... zijn de
rechters verdachten geworden?
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De schoolvrede kost 15
miljard per jaar. De verzuiling is de grote oorzaak van
deze foute middelenbeste-
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In het tweede deel van zijn
Namibië-reportage maakt
Hugo Coveliers een evaluatie van de afloop van de
verkiezingen.
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De invloed van het Engels
neemt in ons nederlandstalig
kultuurlandschap
steeds maar toe. Het Engels is echter meer dan een taal.
Kunnen we deze stortvloed van het
Engels tegengaan?
f\

Een Vlaams projekt doet
aan gemeenschapsontwikkeling bij de Ashaninga-lndianen in Peru. Het VIC in

f\
^^^'^ aanleiding van de
^
M 250ste verjaardag van de
^J ^ 1 geboorte van Andries Cornells Lens loopt in Antwerpen een overzichtstentoonstelling
van de meester.

aktie!
M ^^ André Geens bezocht in
1 % l het Boliviaanse Trinidad en
I ^ J Semena een projekt dat
zorgt voor het bevaarbaar
maken van de waterlopen Ichilo-Mamore.
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Flandrien overloopt het
deelnemersveld voor de
Mondiale '90 in Italië. De
24 deelnemers zijn gekend. In onze kompetitie ging Anderlecht nog maar eens uit de bocht.
(omslagfoto Ronald Szommer)

bied vergroten, maar alleen omdat wij dat zelf
zullen toegelaten hebben. 62% van de Vlamingen zullen dan mets meer te zeggen hebben.
De hele Vlaamse Gemeenschap zal eensgezind moeten staan om aan Brussel een definitief statuut te geven dat ons Vlaminmgen past.
Dat moet een statuut worden van een hoofdstedelijk gewest en geen gemeenschap."

EG-TOP
Op uitnodiging van de Franse president
Mitterand hielden de regeringsleiders van de
12 een vervroegde top in Parijs om de turbulente ontwikkelingen in Oost- en Midden-Europa te bespreken. De twaalf landen van de EG
willen een ontwikkelingsbank voor de Oostbloklanden opzetten. Daarnaast zoeken de
EG-landen nieuwe vormen van samenwerking
met de landen achter de resten van het IJzeren
Gordijn. Alle samenwerkingsvormen zullen afhankelijk gemaakt worden van demokratische
hervormingen in deze landen. De betreurenswaardige gebeurtenissen in Praag tonen inderdaad aan dat dit de aangewezen weg is.
Daarnaast zou er echter evenzeer moeten op
gelet worden dat landen die sedert jaren een
onafhankelijke koers van Moskou varen, zoals
Joegoslavië, niet uit de boot vallen nu de
prijzen uitgedeeld worden.

MIGRANTEN:
ANCIAUX...
Tijdens een toespraak in Sint-Niklaas lanceerde staatssekretaris Vic Anciaux de idee
om migranten die in België verblijven de mogelijkheid te geven het statuut van resident te
verkrijgen. Vic Anciaux is in Brussel met de
koördinatie van het migrantenbeleid belast.
Eerder had de gewezen VU-voorzitter reeds
school gemaakt door als eerste een degelijk
gefundeerde migrantennota op te stellen.

Het VU-partijbestuur toonde zich verheugd
over de snelle totstandkoming van een eensgezind EG-standpunt terzake. De VU drong er
op aan om de Europese integratie versneld en
volgens konfederaal model na te streven. Dit
zal de enige en meest aangewezen weg vormen om een soepele, verdraagzame maar
toch ook hechte samenwerking tussen de
volkeren in het Europese Huis mogelijk te
maken. De aantrekkinskracht van een eengemaakt Europa der volkeren op de rest van de
wereld zal er des te sterker door worden, zo
besloot het VU-partijbestuur.

Een resident moet volgens Anciaux minimum zestien jaar oud zijn, behalve kinderen
die in Belgiè geboren worden en wiens ouders
al resident zijn. De kandidaat-resident moet
ook reeds minimum drie jaar in België wonen.
Aan het residentsschap zouden ook nog andere voorwaarden verbonden zijn: de kandidaat
moet bvb. de streektaal kennen, en dit kan
getoetst worden in regionale onthaalcentra.
Verder mag hij of zij reeds geen korrektionele
straffen opgelopen hebben.

SST
De zes Verkeerministers van de SST-landen
bereikten in Den Haag een akkoord over de
financiering van het Europese snelspoornet
De grote TGV-landen, Frankrijk en West-Duitsland, zullen een deel van de winst afstaan aan
de kleine landen. Belgiè heeft er dus een
belangrijke slag thuis gehaald. België zal nu
30,5% van de ontvangsen op de lijn ParijsBrussel krijgen in plaats van 24,2%, 65,3%
i.p.v. 60% op de lijn Brussel-Keulen en 53,8%
i.p.v. 43% op de lijn Brussel-Rotterdam. Het
SST-net zou daardoor rendabel worden.
België en Nederland zijn het wel nog niet
eens waar precies de aansluiting zal gebeuren
tussen beide landen. Nederland opteert voor
een nieuwe SST-lijn langs de E-19, terwijl
België een tracé langs de Havenweg verkiest.

HISTORISCH
KOMPROMIS
In het jongste Snelbericht van het Vlaams
Ekonomisch Verbond heeft VEV-voorzitter Piet
Van Waeyenberge het over Brussel. De teoretische gelijkheid tussen Vlamingen en Walen
in Brussel noemt hij een historisch kompromis:

Ook in Bulgarije werd betoogd om
hervormingen te eisen. Meer dan
50.000 Bulgaren stapten op in de
grootste demonstratie sedert '45. Expartijleider Zjivkov moet volgens de
betogers achter tralies.
(foto Reuter)
„Alle wijzigingen door de grondwetsherzieningen aan Brussel aangebracht, gingen sinds
jaren van dezelfde gedachte uit, namelijk aan
de Brusselse Vlamingen teoretisch dezelfde
kansen geven op kultureel, sociaal en ekonomisch gebied. ...Na de verkiezingen van juni
van dit jaar kregen 15 procent Brusselse
Vlamingen een politieke vertegenwoordiging
van 50 procent. Vergeten we echter niet dat 62
procent van de Vlamingen vastgegrendeld zit
in de nationale vertegenwoordiging van 50%."
Van Waeyenberge waarschuwt voor de toekomst van Brussel- „Er mag voor de uitbouw
van Brussel geen enkele uitholling van de
autonomime van de Vlaamse Gemeenschap
optreden. Er mag onder geen beding, op geen
enkele wijze worden geraakt aan de autonomie en de territoriale draagwijdte van het
Vlaams Gewest. Niet omdat Brussel zijn gang
zou kunnen gaan, zal de druk op het randge-
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...WEER
SMAAKMAKER
Wat zijn de voordelen voor de migrant? Zijn
residentsschap zou geen politieke rechten opleveren, maar overigens zou hij of zij wel
volledig gelijk worden behandeld met de autochtonen. Anciaux is ook van mening dat er
voor de toekenning van dit statuut geen onderscheid gemaakt mag worden tussen met-Belgen uit de EG en andere inwijkelingen.
Het dagblad De Standaard had lovende
woorden voor de Brusselse staatssekretaris:
„Anciaux loopt hier voorop in een nieuwe
denkrichting", schreef de krant. Door het residentsschap wordt immers een oplossing gevonden voor de eeuwige diskussie over het al
dan met verlenen van stemrecht aan migranten. De resident zou immers alle rechten
bezitten, behalve de politieke. Vooral voor
Brussel en Vlaams-Brabant is dit van belang:
steeds meer vreemdelingen uit rijke EG-landen zwermen immers over Brabant uit. Ze
bedienen zich hoofdzakelijk van het Frans en
zouden, indien ze stemrecht verleend zouden
worden of zich verkiesbaar mogen stellen, het
Vlaams karakter van Vlaams-Brabant en de
Vlaamse vertegenwoordiging in onze hoofdstad verder kunnen bedreigen.
WIJ - 24 NOVEMBER 1989
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SOCIALE ONRUST
Voor vandaag 24 november werd een staking van de CCOD, de kristelijke vakbond van
het personeel van de ministeries, parastatalen,
gemeenten en provincies aangekondigd. Het
nieuwe voorstel van de 6 overheden kon de
ambtenaren immers nog niet helemaal tevreden stellen. De 6 regenngen beloofden een
opslag van 2% vanaf november 1990 en enkele snoepjes, zoals twee ekstra vakantiedagen.
De spoorwegen, de post en de RTT zouden in
ieder geval normaal werken.
Ook in de privé-sektor bestaat heel wat
onrust: de arbeiders van de Se//ard-scheepswerf betoogden woensdag in Antwerpen. In
Leuven kreeg Stella Artois het bezoek van het
personeel van de met sluiting bedreigde Interörew-brouwerijen als Lamot, Ginder-Ale en
Krüger. In Harelbeke zouden de werknemers
van het tapijtbednjf Lano protesteren en alle
L/CO-vestigingen gingen vandaag in staking.

PARTIJRAAD
De WIJ-lezer zal verleden week verwonderd,
misschien zelfs ontgoocheld vastgesteld hebben dat zijn weekblad met geen woord repte
over het geschil dat binnen de partij ontstaan
was n.a.v. de abortusstemming in de Senaat.
De redaktie vond het geraadzaam om in deze
interne partij-aangelegenheid met mee te doen
aan de stemmingmakerij die verleden week in
de media rond de VU was ontstaan. Er werd de
voorkeur aan gegeven de VU-Partijraad in alle
sereniteit de gelegenheid te geven zich over
deze zaak uit te spreken. Om die reden werd
trouwens door de partijleiding beslist om een
perskonferentie die gepland was voor verleden
donderdag af te gelasten.
De Partijraad van zaterdag jl. gaf de kamerfraktie de opdracht om tijdens het abortusdebat in de Kamer het VU-voorstel over de
zwangerschapsafbreking unaniem te verdedigen. Dit voorstel kwam tot stand na een
diepgaande bevraging binnen en rond de VU
en is gebaseerd op een ruime konsensus.
Er werd verder beslist dat het partijbestuur
een verzoeningskommissie zal samenstellen,
waarin het geschil over de voorstem van senator De Beul voor het voorstel Herman-Michielsens-Lallemand zal uitgeklaard worden. Deze
kommissie krijgt bovendien de opdracht na te
gaan op welke wijze de Volksunie het pluralisme intern kan beoefenen. De Partijraad bevestigde dat het pluralisme een van de grondvesten van de VU is en blijft.
Tijdens de Partijraad deed zich ook een
betreurenswaardig incident voor met VTMjoernalist Daniël Buyie. Buyie werd tijdens de
besloten vergadering die de VU-Partijraad
steeds is betrapt op luistervinken aan de
regiekamer, van waaruit hij via een mikro het
debat volgde. De VTM-joernalist schond daarWIJ - 24 NOVEMBER 1989

Als een voorsmaakje tot de staking van vandaag hielden enkele tientallen
Vlaamse ambtenaren tijdens hun middagpauze een protestwandeling rond hun
eigen huis, het Markieskompleks. Ze wensen een "ernstige" loonsverhoging.
(foto P. Bolsius)

mee het vergaderrecht en overtrad een van de
fundamentele deontologische regels van de
joernalist.

EL SALVADOR
Rechtse doodseskaders in El Salvador
brachten zes vooraanstaande jezuïeten, allen
bevrijdingsteologen, en twee vrouwen om het
leven. De Salvadoriaanse opperste prokureur
vond dat bepaalde bisschoppen het geweld in
het land alleen maar aanwakkerden. Hij vroeg
de Paus om deze pleitbezorgers van de volkskerk, op de staatsradio kommunisten genoemd, met het oog op hun eigen veiligheid,
uit El Salvador terug te roepen. Dat was bijna
een Khomeiniaans doodvonnis voor o.m. de
aartsbisschop.
De burgeroorlog nam intussen m intensiteit
af. Het verzetsfront FMLN trok zich terug uit
San Salvador. Het Salvadoriaanse leger had
zelfs vliegtuigen en helikopters ingezet tegen
de burgerbevolking van de hoofdstad. Dit deed
even terugdenken aan de laatste dagen van
Somoza. Het verschil is natuurlijk dat de regering Cnston; demokratisch verkozen is, en dus
(voorlopig) de steun van de VS blijft genieten.
Bush stelt alleen een onderzoek naar de moorden op de jezuïeten als voorwaarde voor een
onverminderde Amerikaanse hulp. Het zal de
Amerikanen intussen wel duidelijk zijn dat
"vrije verkiezingen" niet steeds en overal een
garantie vormen dat de konflikten van de baan
zijn.
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De Amerikaanse taal verscherpte plots toen
dinsdag bekend raakte dat het verzet 4 Amerikaanse militaire advizeurs gevangen genomen
had in het Sheraton van San Salvador. Bush
had het over een terrorisische aktie en sloot
een merikaanse militaire interventie niet uit.
Op het ogenblik dat de redaktie afgesloten
werd, was er nog mets bekend over de afloop
van de aktie-Sheraton.

FRANS-VLAANDEREN
In het vooruitzicht van '92 gaan de provincie
West-Vlaanderen en het Département du Nord
samenwerken. De behoefte aan bestuurlijke
samenwerking tussen grensgebieden wordt
inderdaad steeds groter. De historische banden met Frans-Vlaanderen bieden bovendien
interessante perspektieven op vlak van taal en
kuituur.
Momenteel zijn er ook reeds afspraken gemaakt tussen het Département du Nord en
West-Vlaanderen. Deze betroffen in hoofdzaak wederzijds hulp en samenwerking bij
rampen. De nieuwe samenwerkingsvormen
hebben de bedoeling bij te dragen tot de
ekonomische en sociale vooruitgang van de
regio, kulturele uitwisseling te bevorderen en
Europese solidariteit aan te kweken.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken
zal een gemengde kommissie opgericht worden. Drie Westvlamingen en drie Fransvlamingen zullen er deel van uitmaken, bijgestaan
door een permanent sekretariaat.

KORTWEG
• Op een statutair kongres besliste Agaiev
dat haar parlementsleden, provincieraadsleden, gemeenteraadsleden en nationale partijkaders na twee normale ambtstermijnen
van 4 laar plaats moeten ruimen voor nieuwe
krachten. Alleen een partijkongres kan met
een tweederde meerderheid uitzonderingen
op dit rotatieprincipe toestaan, zij het voor
één ekstra ambtstermijn.
• Niet alle Oosteuropese regeringen laten
goedschiks protestbetogingen voor meer
demokratie toe. In Praag werd een manifestatie door de politie brutaal uit elkaar geknuppeld. Dit veroorzaakte alleen nog massalere protestmarsen De val van de Tsjechoslovaakse regering lijkt onafwendbaar.
• Ook raakte bekend dat DDR-partljIeider
Krenz een bevel van zijn voorganger Honecker om betogers met scherp te beschieten
ongedaan had gemaakt
• Alleen Roemenië slaagt er voorlopig in de
hervormingsboot af te houden. Het genie der
Karpaten, parti|leider Ceaucescu, blijft stevig in het zadel.
• Minister van Onderwijs Coens overhandigde aan monseigneur Daeiemans, dlrekteur-generaal van het Katoiiek Onderwijs,
zijn Prijs van de Vlaamse Gemeenschap toe.
Elk lid van de Vlaamse regenng kan zo'n prijs
toekennen aan iemand "die zich op een
bepaald terrein verdienstelijk maakte."
• Als het aan minister van Openbare Werken en Verkeer Sauwens ligt, krijgt Zeebrugge zijn kontainerkade. Daarvoor trok Sauwens reeds 170 miljoen frank uit in zijn
ontwerp-begroting. De havenkommissie
nfioet wel nog een advies uitbrengen.
• Dertig jaar na de Verklaring, is in de VN nu
ook de Konventie voor de Rediten van tiet
KhKl gestemd. Het zal een heksentoer worden om zelfs de meest elementaire artikelen,
zoals gratis onderwijs, huisvesting, gezondheid, voedsel,. te laten naleven in alle lidstaten.
• Naar aanleiding van de 150ste verjaardag
van de schelding van Limburg in een
Vlaams en een Nederlands gedeelte, werd in
België een postzegel uitgegeven. Het verdrag van Londen uit 1830 (het verdrag van de
XXtV artikelen) bepaalde dat Willem I het
huidige Nederiands-Umburg kreeg als kompensatie voor het verlies van het Waalse deel
van Luksemburg, dat bij België kwam.
• Volgens een referertdum van Medika bij
de Leuvense studenten geneeskunde was
71,6% van hen gekant tegen het alwrtusvoorstel
Herman-Michieisen-Latiemand,
maar vond toch 72,7% dat de hukJIge wet
gewijzigd moet worden. Volgens het studentenblad Veto sluit Medika zich politiek aan bij
het standpunt van de VU en de PSC.
• Achttien procent van de gescheiden vrouwen met kinderen ten laste krijgt van hun
gewezen echtgenoot geen oniierhoud»geM voor hun kinderen.

BAERT OVER AKTIEKOMITEE
VLAANDEREN '90
• Zo'n 20-tal Vlaamse verenigingen hebben
het aktiekomitee ,.Vlaanderen '90 " opgericht. Met welke bedoelingen?
,,Binnen het Overlegcentrum van Vlaamse
Verenigingen werd de jongste maanden hard
gewerkt aan een globale visie op het toekomstig Vlaanderen Er werd een konsensus gevonden over deze punten van de grondwetsherziening die nog door het parlement behandeld moeten worden — deze keer heeft de
niet-partijpolitieke Vlaamse beweging een lichte voorsprong — maar terzelfdertijd wordt
gewezen op de onvolkomenheden van de
voorbije herzieningen die men onmogelijk
blauw-blauw kan laten
Naar de Vlaamse regenng toe werd ook een
programma geformuleerd Dit handelt zowel
over Vlaams-Brabant als over de krachtlijnen
van een nieuw, eigen beleid Het mag een
sukses heten dat zovele Vlaamse verenigingen zo'n platformtekst willen schragen, te
meer omdat het geen kool-en-geit-sparend
kompromis werd
Die tekst moet verspreid worden, de publieke opinie gesensibiliseerd en de politici overtuigd Precies daarvoor werd het,,Aktiekomitee Vlaanderen '90" opgericht"
• Op 25 november a.s. komt te Overijse een
Staten-Generaal samen. Waarom op die dag
en waarom daar?
„Het luik,, Vlaams-Brabant'' is zeker met het
minst belangrijke van ons 10-punten programma Welnu, precies 15 jaar geleden, op 24
november 1974, organiseerde het OW de
Halle-betoging Het is verrassend en frusterend dat sommige eisen van 15 jaar geleden
nog even aktueel zijn Toen ook vroeg men de
splitsing van de provincie Brabant en van het
kiesarrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde
h/len wees op de kolonisatie door de ,,lmmobilieres" en waarschuwde voor een drieledige
staatsstruktuur Het parallellisme is dus bijzonder groot Maar wat thans toch tot nadenken
stemt, IS dat voor heel wat problemen met
meer de centrale, maar de Vlaamse regenng
bevoegd is En toch moeten wij die eisen
blijven herhalen Het is onlogisch, maar de
pijnlijke realiteit En precies hiervoor heeft
Overijse de jongste maanden een belangrijk
signaal gegeven "
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• Wat zijn er de krachtlijnen van het urgentieprogramma?
„De voornaamste krachtlijn wordt verwoord
in de titel ,,meer autonomie — betere demokratie" en de rode draad, die doorheen alle
teksten ivm de staatshervorming loopt, is de
grondwettelijke tweeledigheid Uiteraard eist
het aktiekomitee bv een eigen rechtstreeks
verkozen Vlaamse volksvertegenwoordiging,
maar daarvoor kan men toch met aanvaarden
dat bij de noodzakelijke hervorming van de
senaat onderhuids een instrument wordt gekreeerd om de laatste umtaristen tevreden te
stellen, of om te beklemtonen dat België eigenlijk uit drie gewesten bestaat De senaat moet
de weerspiegeling zijn van de twee grote
gemeenschappen De enkele opsplitsing in
twee taalgroepen, zoals in het regeerakkoord
aangeduid, is echt met voldoende Hetzelfde
geldt ook voor de uitstraling van Vlaanderen
Men kan toch met dulden dat via het internationaal rechtsverkeer datgene ongedaan wordt
gemaakt dat intern toegezegd werd Enz,
enz "
• Er worden ook nieuwe aksenten gelegd,
naast de autonomie komt nu ook „een
betere demokratie" aan bod.
„WIJ mogen de vraag „wat doe je met de
eigen bevoegdheden''" met langer ontlopen
Heel wat onvolkomenheden in het beleid werden verantwoord met ,,de Belgische ziekte"
Dit argument gaat grotendeels met meer op
Voor heel wat materies zijn Vlaamse instanties
bevoegd geworden De vraag is, of de Vlamingen een tastbaar verschil opmerken Wij kunnen begrip hebben voor een aantal kinderziektes, maar er is haast bij ons deze te helen De
eigen instellingen moeten de motor worden om
de vervreemding tussen burger en politici
tegen te gaan Wat op het laagste niveau kan
worden beslist, moet met aan een hoger niveau worden opgedragen De kwaliteit van de
kommumkatie tussen overheid en burger moet
dringend worden aangepakt Heel wat bestaande instellingen moeten zich de vraag
stellen ofzij in de nieuwe kontekst nog enig nut
hebben en of ze wel efficient werken Ook de
kwaliteit van de besluitvorming en van de
administratie moet aangepakt worden, maar
vooral IS er dnngend nood aan aktieve verdraagzaamheid binnen Vlaanderen "

Koen Baert is co-voorzitter van het
Aktiekomitee „Vlaanderen '90".
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DRIEMAAL
VLAAMS-BRABANT

D

E fraktie van Paul Van Grembergen draait op volle toeren. Zij wil
de Vlaamse Raad en meteen ook
de Vlaamse regering optillen tot
een ware gevechtsmachine voor
meer en een beter Vlaanderen.
Vorige maand nam de voorzitter
zelf het heft in handen met zijn
verzoek dat de gehele Vlaamse
vertegenwoordiging
zich zou
scharen achter het zes puntenprogramma van de Vlaamse verenigingen.
Tijdens de jongste zitting bestegen Nelly
Maes, Daan Vervaet en Luk Vanhorenbeek de
barrikade. Zij vroegen de Vlaamse regering
alle beschikbare middelen uit te putten om aan
de Vlamingen in Brussel en de Vlaamsbrabantse randgemeenten nieuwe toekomstmogelijkheden te schenken.

Alle drie tussenkomsten waren stevig gestoffeerd, getuigden van een goede terreinkennis en diepe bezorgdheid... maar zoals
Van Grembergen reeds eerder mocht ervaren,
stuitten ook zij op een onverschillige voorzitter.
Gul strooide hij de verantwoordelijkheden in
het rond, maar zichzelf hield Geens lekker
buiten schot.
De man wil blijkbaar niet optreden als sparring partner van de VU-fraktie, met de bedoeling om gezamenlijk de speerpunt te vormen in
de strijd voor een goeie derde fase en een
beter Vlaanderen. De man wil blijkbaar alleen
met rust gelaten worden. De man wil blijkbaar
wel de titel van Vlaanderens' primus inter
pares, maar koppelt daar geen enkele verplichting aan vast.

BRUSSEL
De beste respons viel nog Nelly l\/laes tebeurt. Zij bepleitte een offensief Vlaams beleid
ten aanzien van Brussel als hoofdstad van de
Vlaamse Gemeenschap. Aldus richtte zij zich
rechtstreeks tot minister Weckx, die als gewezen NCC-voorzitter het terrein en de bezorgdheden kent.
Als uitgangspunt hanteerde Nelly Maes de
uitspraak van de Antwerpse burgemeester
Craeybeckx: „Vlaanderen laat Brussel niet
los". Sedertdien is er veel gewijzigd. De uitspraak werd institutioneel bekrachtigd, en hef
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beleid van de NCC wist het nederlandstalig
onderwijs en het Vlaams verenigingsleven
kwantitatief op te tillen. Tegelijkertijd groeide
de hoofdstad verder uit tot een multi-kulturele
samenleving, met Europese en internationale
uitstraling.
Die meervoudige funktie van Brussel is in
Vlaanderen te weinig gekend. Het leidde tot
een wat vijandige benadering en een defensie-

Met de zopas opgerichte Kommissie Brussel heeft de Vlaamse
Raadsfraktie van Paul Van Grembergen alvast één overwinning
geboekt.
voor het overige moet zij het
stellen zonder sparring partner.
Haar drieluik over het beleid ten
overstaan van Brussel en
Vlaams-Brabant vond slechts
gehoor bij de ministers Weckx
en Van den Bossche. Hun liberale kollega Waltniel - nochtans
bevoegd over het erg belangrijke terrein van de Ruimtelijke Ordening - stuurde zijn kat als
wederwoord. En dan is er nog
voorzitter Geens zelf... zoals na
de, interpellatie van Van Grembergen over de derde fase wentelde hij zich ook nu in allerlei
kronkels om toch maar van elke
Vlaamse strijdbaarheid af te geraken. Enige belichaming van de
Vlaamse autonomie valt bij hem
amper te bespeuren.
ve strategie. Hier moet Vlaanderen, en op de
eerste plaats de Vlaamse regering, van af.
„ Vlaanderen moet vanzelfsprekend en bewust
zijn plaats in Brussel innemen en een positieve
houding ten overstaan van Brussel aannemen. "
En verder: „ Thans komt het niet zozeer aan
op een kwantitatieve uitbouw maar veeleer op
een kwalitatieve verdieping en valorisatie, het
zinvol invullen van een aantal leemten en het
formuleren van een doeltreffend antwoord op
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Nelly Maes: een offensief Vlaams beleid voor Brussel.
nieuwe uitdagingen." Levensgroot bvb. is de
uitdaging op het vlak van het ondenwijs. Vooral
dan in het basisondenwijs dat gekonfronteerd
wordt met een toevloed van kinderen uit franstalige of tweetalige gezinnen. Maar ook het
sekundair en hoger onderwijs, inzonderheid
het hoger kunstonderwijs, doen problemen
rijzen. Uiteindelijk is hierop slechts een valabel
antwoord: „De beste investering in Brussel is
de Investering in het kwaliteitsonderwijs".
Een andere uitdaging betreft uiteraard de
migranten. Op dit terrein kunnen een aangepast kultuurbeleid, een open en aktief beleid
van de Sociaal-Kulturele Raden en het jeugdwerk de beeldvorming ten overstaan van de
vreemdelingen gevoelig verbeteren.
En tot slot ontweek Nelly Maes geenszins dé
uitdaging van een verstevigde band tussen
Vlaanderen en Brussel. Hiertoe bepleitte zij de
oprichting van een dienst die zich specifiek
van deze opdracht zou kwijten. „Het moet
echter duidelijk om meer gaan dan om de
toeristische aspekten maar om het verschaffen
van informatie en vorming over de meest
uiteenlopende gebieden: sociaal-ekonomisch,

WETSTRAAT
institutioneel, demografisch, i<ultureel en kultuurhistoriscti". Een ander verzoek zag zij
deze week ingewilligd: de oprichting van een
Raadgevende Kommissie Brussel binnen de
Vlaamse Raad.

UNDERDOGMENTALITEIT
Minder sukses met hun tussenkomst kenden Daan Vervaet en Luk Vanhorenbeek. Zij
handelden over Vlaams-Brabant, en eisten
vooral voor de randgemeenten een specifiek
Vlaams beleid.
Daan Vervaet stal zijn uitgangspunt bij Mitterand, die onlangs stelde een snelle hereniging
van Duitsland mogelijk te achten, eraan toevoegend dat dit op de wil van het Duitse volk
moet berusten en dat niemand zich dan daartegen kan verzetten.
De link naar Vlaanderen is snel gelegd.
Tientallen jaren reeds timmert het Vlaamse
volk aan zijn zelfstandigheid, en met de jongste staatsomvorming komt het einddoel in
zicht. Een smet blijven volgens Vervaet wel de
splitsing van de provincie Brabant, de herindeling van het kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde en tegelijkertijd van de tweetalige
kieskantons. Zijn oproep tot de Vlaamse „Minister-President" om in de voetsporen van
Mitterand te treden vond geen gehoor. Voorzitter Geens moet niets weten van een underdogmentaliteit (sic).
Een zelfde — zeg maar kwetsend antwoord
— kreeg hij op zijn verzoek om de Konferentie
van de Vlaamse Mandatarissen uit te breiden
tot mandatarissen van de provincieraad en
andere Vlaamsbrabantse gemeenten.

Bereidheid tot overleg vond Vervaet wel bij
minister Van den Bossche om „het puin te
ruimen op het bestuurlijk niveau van de provincie Brabant". De verfoeilijke kompensatiepolitiek, met een financiële krisis van de provincie
tot gevolg, tiert er nog steeds welig. En voorbeelden hiervan haalde hij zowel uit de kulturele sektor als op het vlak van leefmilieu en
landbouw.
Tot slot bepleitte Vervaet, en aldus leidde hij
zijn kollega Vanhorenbeek in, een vernieuwende ruimtelijke ordening in Vlaams-Brabant.

SCHADUWZIJDEN

"

Vanhorenbeek ging zelfs zover om Waltniel
een oplossing aan te reiken, met name het
Nederlandse „woonruimtedekreet" en het
„woonvergunningsstelsel naar Groesbeeks
model". Maar de Vlaamse minister voor Ruimtelijke Ordening had blijkbaar geen belangstelling voor de kreet „Woonst in eigen streek".
Hij stuurde zijn kat!

Brussel als hoofdstad van Europa heeft
uiteraard z'n goede kanten, ook voor het
hinterland, maar tegelijkertijd zijn er heel wat
schaduwzijden op sociaal, kultureel en politiek
vlak. Reeds eerder waarschuwde prof. Janssens van de UFSAL hiervoor: „De uitdagingen
van deze toekomst zijn groot en, als wij niet
uiterst attent zijn, wordt onze kuituur door het
Frans-Duits-Engels geweld in het Europa na
1992 van de kaart geveegd."
De overdreven inwijking van Franstaligen en
kapitaalkrachtige vreemdelingen van NAVO,
Europa en andere multinationals dreigt inderdaad de homogeniteit van Vlaams-Brabant
teniet te doen. Voor Vanhorenbeek is het
duidelijk dat het behoud van ons Vlaams-zijn
van alle inwijkelingen een bereidheid tot integratie en respekt voor de Vlaamse eigenheid
vereist.
Maar er is meer. Door die „rijke" inwijking
swingen de grond- en huurprijzen de pan uit.

Daan Vervaet: splitsing provincie Brabant, Brussel-Halle-Vilvoorde en nieuw
ingedeelde kieskantons.

DE ASSE VAN LUYTEN
Je zou bijna de indruk krijgen dat het er
steeds erg serieus aan toegaan in het Parlement. Meestal is dit ook zo. Maar er kan ook
nog gezellig gelachen worden. Zelfs naar aanleiding van wetsvoorstellen over de begraafplaatsen en de lijkbezorging... Voonwaarde is
dan wel dat je toevallig in de Senaat bent en
dat Luyten en Tobback zich verdringen in de
nabijheid van het spreekgestoelte.

Luk Vanhorenbeek: „het recht op wonen in eigen gemeente of streek mag
voor de Vlaamsbrabanders niet in het
gedrang k o m e n ! "

„Het recht op wonen in eigen gemeente of
streek komt voor vele jonge Vlaams-Brabanders in het gedrang". Er is zijns inziens
dringend nood aan een vestigingsbeleid dat
rekening houdt met de woonbehoeften van de
autochtone bevolking zodat aan een verdere
uitwijking van jonge Vlamingen een halt toegeroepen wordt.

Een van die „makabere" voorstellen bepaalde dat de as van verbrande lijken kan
worden uitgestrooid op een strooiweide of op
zee. Minister van Binnenlandse Zaken Tobback — ook bevoegd over de doden — zag
hierin geen probleem, maar kantte zich wel
tegen een bijkomend verzoek om as ook in
rivieren en grote oppervlaktewateren te kunnen uitstrooien. Waarop dan weer gereplikeerd werd, dat door dit veto een kommunautaire diskriminatie zou ontstaan. Dat vond ook
Walter Luyten, waarna volgende woordenwisseling zich ontspon.

De heer Walter Luyten (VU): „...Inderdaad,
waarom zou voor het Duits landsgedeelte het
meer van Bütgenbach niet in aanmerking komen ? En waarom zou de heer Happart zich
mettertijd niet met het riviertje De Voer kunnen
verenigen ? (men glimlacht.) Wat aan Emile
Verhaeren gegund was, zou ook voor anderen
moeten mogelijk zijn. Ik zou dan ook willen
vragen dat mijn as ooit in mijn geliefde Nete
zou kunnen worden uitgestrooid." (Applaus)
De heer Tobback, minister voor Binnenlandse Zaken: „...Ik acht het met onmogelijk
dat de aangelandenen van de Nete een petitie
zouden indienen om te beletten dat de as van
een bepaald senator in de rivier zou worden
uitgestrooid."
De heer Walter Luyten (VU): „ * ben het
niet eens met de minister. Ik denk dat de
bevolking integendeel verheugd zou zijn zal
mijn as in de Nete wordt uitgestrooid. Zij zal
overigens niet hoeven te vrezen dat ik als
goede katoliek zou kunnen verrijzen."
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SCHILTZ ANTWOORDT
BEDRIJFSLEVEN

H

UGO Schiltz IS enigszins verbaasd over de kritieken van het
georganizeerde patronaat dat de
regering onder vuur wil nemen.
Alle indikatoren wijzen uit dat het
goed gaat met het Belgische bedrijfsleven. De industriële produktie blijft sterker stijgen dan in de
E.E.G. De investeringen kennen
een historisch hoogtepunt. Het
saldo van de lopende betalingsbalans blijft sterk positief. Volgens de minister is
er dan ook geen enkele indikatle dat de gevoerde politiek negatief zou zijn.

WINSTEN
Volgens het patronaat zou de regering onvoldoende gebruik maken van de hoogkonjunktuur om de overheidsfinancies te saneren.
Schiltz stelt echter vast dat de winsten van
die hoogkonjunktuur geen of slechts geringe
invloed hebben op de begroting. Volgens de
minister zou die invloed op drie terreinen
moeten merkbaar zijn. Het is enkel in de
sociale zekerheid dat er verbetering merkbaar
is. Sedert 1985 kon de staatsbijdrage verminderen met 39 miljard. Dit is vooral te verklaren
door de aangroei van de sociale bijdragen.
In de uitgaven voor de werkloosheid zijn de
gevolgen van de hoogkonjunktuur niet terug te
vinden. Het aantal volledig werklozen daalt wel
maar de uitgaven voor werkloosheidsvergoedingen doen dit niet in gelijke mate. Vooral het
aantal deeltijdsen is enorm gestegen en ook zij
ontvangen een bijkomende werkloosheidsvergoeding.
Meest zorgen baren evenwel de belastingopbrengsten. De belastingen door inkohiering
en door voorafbetaling blijven gevoelig achter
op de schattingen. Het ziet er naar uit dat de
ontvangsten dit jaar 28 miljard lager zullen
liggen dan geraamd. Bij normale ontvangsten
zou het bereiken van de begrotingsdoelstellingen geen probleem vormen.

KONKURRENTIE
In het raam van de begroting 1990 legt de
overheid voor 10 miljard extra lasten op aan
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het bedrijfsleven. Volgens Schiltz is dit helemaal niet overdreven en zeker niet van die
aard dat de konkurrentiepositie in het gedrang
komt.
De minister vera/ijst naar berekeningen van
zijn kabinet waaruit blijkt dat de belasting die
de ondernemingen werkelijk betalen , verminderde van 32,6 t.h. in 1983 tot 23 t.h. dit jaar.
Voor de overheid betekent dat een verlies van
66 miljard fr. Daarvan is 20 miljard te wijten
aan de verlaging van de hoogste tarief van de
vennootschapsbelasting van 45 naar 43 t.h..
De redenen van die teruggang zijn duidelijk:
een enorme groei van de vrijstellingen en van
de aftrekken.
Per jaar betekent dit dus een effektieve
verlaging van de belastingdruk met 46 miljard.
Hiervan wil de overheid nu 10 miljard terugne-

Vice Eerste Minister en Minister
van Begroting Hugo Schiltz geeft
antwoord op de kMek van het
patronaat. Het bedrijfsleven verweet de minister de konkurrentiepositie van de bedrijven in het
gedrang te brengen en de overheidsfinancies onvoldoende te
saneren. Schiltz weerlegt die
aantijgingen met cijfermateriaal.
men wat zeker niet overdreven is. De minister
argumenteert dat het niet meer dan normaal is
dat een aantal vrijstellingen en aftrekken die
de overheid invoerde om de bedrijven te helpen een moeilijke periode te overbruggen,
opnieuw worden afgebouwd in een periode
van hoogkonjunktuur.

BEGROTING
De minister begrijpt dan ook de reakties van
het patronaat niet. Er wordt slechts een beperkte en redelijke inspanning gevraagd in het
kader van de noodzakelijke sanering van de
overheidsfinancies.Verder beklemtoont hij dat
de hervorming van de vennootsschapsbelasting de internationale konkurrentiepositie van
de ondernemingen en hun winstpositie niet in
gevaar zal brengen.
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Begrotingsminister Schiltz wil de sanering van de overheidsfinancies doorzetten. Hij weerlegt met cijfers de aantijgingen van de patroonsorganisaties.
(eigen foto)

Minister van Begroting Schiltz ging ook nog
in op de begrotingssituatie 1989-1990. Vooral
de enorme stijging van de rentelast blijft zorgen baren. Die rentelast zou in 1990 zowat 562
miljard bedragen. Dit is te wijten aan de
stijging van de schuld zelf maar ook aan de
enorme stijgmg van de rente. De rente op
lange termijn steeg op anderhalf jaar tijd van
7,7 t.h. tot 9 t.h. Elke stijging van 1 t.h. rente
betekent een meerkost van 25 miljard aan
lasten.
Wel blijkt volgens de minister dat de uitgaven van de overheid eksklusief de rentelasten,
drastisch gedaald zijn zelfs met 150 miljard op
twee jaar tijd. Een bijdrage van de bedrijven
van 10 miljard is dan hoegenaamd niet overdreven.

GEEN BESPARINGEN OP
RUG VAN REIZIGERS

I

N de begroting 1990 voor het stads- en
streekvervoer worden de eksploitatietoelagen voor de drie vervoermaatschappijen
gehandhaafd op het niveau van 1989. Dit
betekent dat een toelage van 6,8 miljard
wordt toegekend. Het is de eerste maal
sinds 1985 dat de toelagen niet verminderd
worden. De Vlaamse Executieve legt in het
begrotingsdekreet wel een saneringsplan
op aan de maatschappijen voor Openbaar
Vervoer. Dit komt er op neer dat de vervoermaatschappijen, rekening houdend met
de hun toegekende toelagen, hun eksploitatierekeningen in evenwicht dienen af te sluiten.
Blokkering van de kredieten betekent voor de
maatschappijen hoe dan ook besparen. Er zijn
immers de gestegen brandstofprijzen en het
vooruitzicht van twee indexsprongen.

INVESTERINGEN

~

Waar voor 1989 de klemtoon, door de aan de
gang zijnde werken, nog grotendeels lag op
het ondergronds openbaar vervoer wordt het
zwaartepunt voor 1990 verschoven naar investeringen die verband houden met de verbetering van de kwaliteit van het bovengronds
openbaar vervoer.
De belangrijkste projekten betreffen de uitbouw van de sneltramlijn Linkeroever-Mortsel
in Antwerpen en de verlenging van de tramlijn
1 ten zuiden van het Sint Pietersstation in
Gent. In eerste fase wordt een doorsteek onder
het St. Pietersstation aangelegd, waardoor
een ideale overstap trein-tram bekomen wordt,
alsook een vlottere en meer eenvoudige verkeersafwikkeling op het Maria Hendrikaplein.
Ook wordt gestreefd naar een verbetering
van de doorstroming van het openbaar vervoer
in de grote steden. In samenwerking met de
stadsbesturen wordt getracht het openbaar
vervoer te stimuleren door het als bevoorrechte weggebruiker te behandelen. Oplossingen
als eigen tram- en busbanen en verkeerslichtenbeïnvloeding worden hier voorzien.
Zowat 100 miljoen werd uitgetrokken voor
uitgaven met betrekking tot de autobussneldiensten ter bestrijding van het fileprobleem
en de aanschaf van rollend materiaal met
inbegrip van de bijhoirende infrastruktuurwerken, alsook het milieuvriendelijker maken van
het rollend materiaal. Het eksperiment van een

snelbusdienst op de pechstrook van de E40 is
echter niet onmiddellijk uitvoerbaar. Door de
werken aan het Schumanplein zou een eventuele tijdwinst opnieuw verloren gaan in hartje
Brussel. Het eksperiment wordt nog even uitgesteld.
Tientallen miljoenen worden uitgetrokken
voor allerhande kwalitatieve verbeteringen in
vooral het streekvervoer. Hieronder ressorteren de herinrichting van autobusstations, verbeterde halte- en informatie-akkommodaties,
het invoeren van een gestruktureerd informatikanetwerk, de verdere uitrusting van de autobussen met radio-apparatuur.

VERVOERMAATSCHAPPIJ
Inzake de herstrukturering van de bestaan-

Gemeenschapsminister Johan
Sauwens heeft toeiichting verstrekt over de kredieten die opgenomen zijn in de begroting
voor het stads- en streekvervoer.
Hij vertelde ook meer over de
stand van zaken omtrent de herstrukturering van de bestaande
maatschappijen In één Vlaamse
Vervoersmaatschappij.
de maatschappijen in één vervoermaatschappij ligt er momenteel een voorontwerp van
dekreet voor advies bij de inspectie van financiën. Het ontwerp werd opgesteld door een
interkabinetten-werkgroep, waarin alle leden
van de executieve vertegenwoordigd zijn. Het
ontwerp moet nog voor advies naar de SERV
en de Raad van State vooraleer de tekst in de
Vlaamse Raad kan ter stemming gelegd worden.
In het Vlaams gewest wordt aldus één publiekrechterlijke vereniging opgericht, bestaande uit centrale diensten en vijf regionale
entiteiten met een verregaande autonomie op
het gebied van eksploitatie. Het personeel van
MIVA, MIVG alsook de overgedragen personeelsleden van de NMVB gaan over naar de
nieuwe maatschappij.
Bij deze herstrukturering staat de bezorgd-
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IVlinister Sauwens wil niet dat er geraakt wordt aan de dienstverlening.
Geen sanering op de rug van de reizigers dus.
(eigen foto)
heid voorop voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de reiziger,
voor een meer rationele werking alsook voor
het vermijden van konfliktsituaties tussen
meerdere eksploitatie-entiteiten, die in eenzelfde gebied opereren.
Teneinde bij de herstrukturering advies te
verstrekken en de invoering ervan te begeleiden werd een beroep gedaan op het adviesbureau Hay Management Consultants. Zij dienen
een projektvoorstel uit te werken en voor te
stellen. De studie heeft tot doel advies te
verstrekken in verband met de opbouw van
een struktuur voor het op te richten Vlaams
Openbaar Vervoerbedrijf.
Een klantgerichte opstelling, kwaliteit van de
dienstverlening is één der belangrijkste aandachtspunten. Verder moet een resultaatsgericht beheer en een professionele bedrijfsvoering uitgewerkt worden. Ook moet men maksimaal kunnen inspelen op de veranderende inen externe omgeving.
Tegelijk moet het adviesbureau de drie bestaande maatschappijen bedrijfsekonomisch
doorlichten. Eind mei 1990 zal deze studie
volledig afgerond zijn.
Minister Sauwens heeft de vaste wil een
strukturele sanering door te voeren, zonder te
raken aan de dienstverlening voor de reizigers.
jd.
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DE RECHTER VERDACHT?

D

E Belgische justitie wordt langs
alle zijden onder vuur genomen.
Het gerechtelijk onderzoek is zelfs
het voorwerp van een parlementaire onderzoekskommissie. En
enkele weken terug werd na een
tuchtprocedure de eerste advokaat-generaal van het Antwerps
Arbeidshof uit zijn funktie ontzet.
De man was meer dan eens te
vinden voor allerlei hand- en spandiensten, knoeide jarenlang met zijn kilometervergoeding, en vorderde ooit de rijkswacht op
om zich ongehinderd naar een zondagse voetbalwedstrijd te verplaatsen. Ontstellend is dat.
In de media wordt er dan meestal gretig
bijverteld van welke strekking de onverlaat is.
Onze advokaat-generaal was een lekker gekompliceerd geval: liberaal en aangetrouwd
familielid van GVP-Buitenlandminister Mark
Eyskens. De politisering zit zo diep geworteld
dat de kleur van de rechter slechts een ekstrapikant beleg is op de boterham van de roddelvertellers. Zoiets als de mosterd op de ham.

30.000 JURISTEN
Nochtans is niet alleen de rechterlijke macht
verantwoordelijk voor wat haar aangewreven
wordt. De rechterlijke macht is maar wat de
politiek ervan maakt. Nog niet zo lang geleden
slaakte Antoon Van Damme, stafhouder van
de Gentse balie, de zoveelste alarmkreet:
,, Geen enkel bedrijf zou het faillissement ontlopen, als het georganiseerd was als het Belgische gerechtelijke apparaat. De overheid verhindert het goed funktioneren van het gerechtelijk apparaat door haar krenterig beleid, en er
zijn veel onbevoegde kapers op de kust die
zich ten onrechte aanbieden voor het verlenen
van juridische raad."
Een tekort aan juristen is er nochtans bepaald niet. België telt er zo'n 30.000. Dat is één
op 330 inwoners, een enorm aantal. Maar het
past ook eens te kijken wat dat leger juristen
eigenlijk uitvoert.
De behoefte aan juridische deskundigheid is
de jongste jaren eksponentieel toegenomen:
in de jaren vijftig werden jaarlijks zo'n 170
wetten en koninklijke besluiten van algemene
strekking geproduceerd; in de jaren '60 was
dat gestegen tot 1.200 per jaar, en in de jaren
zeventig schommelde het rond de 1.500. Heel
wat zaken die daar voorheen buiten lagen,
werden sinds de oorlog binnen de sfeer van
het recht getrokken. De toegenomen scholingsgraad maakte de bevolljing vertrouwder
met de mogelijkheden die het recht biedt. De
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drempel naar het recht werd gevoelig verlaagd.
Ook buiten de strikt juridische sfeer gaf de
ontwikkeling van onze gemeenschap aanleiding tot een toegenomen behoefte aan juristen : de groei van het verkeer (en de verkeersongevallen en -gedingen), de veralgemening
van de echtscheiding als beslechting van huwelijksmoeilijkheden, recessies die tot faillissementen leidden, ekonomische heroplevingen die innovaties tot gevolg hadden, de
hervormingen van de staat, de transnationalisering van het sociale leven,... kortom, de
juristen weten wat doen.
Bovendien stelt men vast dat juristen steeds
minder in de rechtssfeer tewerkgesteld worden. Meer en meer worden ze aangetrokken

In toenemende mate komt de
Belgische justitie in een slecht
daglicht te staan. De woekerende kanker van de politisering,
waar de regering nu stilaan een
einde wil stellen, Is één voorbeeld. Maar er zijn er meer: misbruik van de voorlopige hechtenis, een enorme gerechtelijke
achterstand, schandaaltjes en
schandalen in de buurt van gezag inboezemende toga's... De
rechtbank verliest meer en meer
zijn aureool van onpartijdigheid,
gelijkheid en rechtvaardigheid.
Vreemd genoeg is dit echter niet
in de eerste plaats de schuld van
de rechterlijke macht.
wegens bepaalde kapaciteiten die (onder
meer) eigen zijn aan de rechtsopleiding, zonder een diploma op te leveren: taalvaardigheid, analytisch denken, argumenteervaardigheid,...

INHAALOPERATIE

~"

Over de problemen waar het recht in verzeild raakte, stelde de Leuvense professor Luc
Huyse een boeiend boekje samen, getiteld De
kleur van het recht (Kritak, Leuven, 127 biz,
350 fr.). Daarin heeft Huyse het onder meer
over de politisering van de magistratuur.
Huyse stelt dat dit probleem eigenlijk zo oud
is als de Belgische staat. Sinds het einde van
de negentiende eeuw werden onafgebroken
klachten geformuleerd over partijpolitieke tus-
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De Leuvense professor Luc Huyse
schreef een boek waarin hij het ondermeer heeft over de politisering van de
magistratuur.
(toto P. BOISIUS)
senkomsten bij de benoeming en bevordering
van rechters. Het verschil is misschien dat die
interventies nu hun oorsprong vinden in formele afspraken bij de vorming van een regeerakkoord. Zo kwam De Standaard met het bericht
dat wat Vlaanderen betreft de vorige regering
naar een verhouding van 7 CVP/3 PVV streefde bij de benoemingen in de magistratuur; de
nieuwe verdeelsleutel zou 5 CVP/4 SP/1 VU
zijn.
Doorheen het gekanker over de politieke
benoemingen hoort men af en toe ook stemmen die politieke benoemingen verdedigen.
Politieke benoemingen in de magistratuur (en
elders!) zouden bvb. een heilzaam pluralisme
tot stand brengen. Het gerechtelijk apparaat
zou aldus een afspiegeling zijn van de ideologische verhoudingen die onze samenleving
kenmerken.
Huyse vindt dit argument weinig steekhoudend. Men kan zich immers de vraag stellen in
welke mate politieke benoemingen evenwichtig zijn. In de periode '44-'89 hebben de
liberalen 46% van de tijd het justitiedepartement bezet, de CVP 34% en de SP 20%. Wie
gelooft dat de ministers die de keuze hadden
bij de benoeming of promotie van magistraten
niét de man of vrouw van eigen kleur zouden
benoemen, is wel erg naïef. Een tweede bezwaar ziet Huyse in de verschraling van de
verscheidenheid, die politieke benoemingen

SAMENLEVING
met zich meebrengen. Onze samenleving is
immers veel rijker geschakeerd dan een dosering op basis van drie tot vier partij-ideologieën. Erger nog: de gewoonte om op basis
van partijpolitieke horigheid te benoemen en te
bevorderen, dvi^ingt kandidaat-magistraten
zich tot één bepaalde (liefst goed in de markt
liggende) kleur te bekennen. De vraag van
Justitieminister Wathelet in de Zevende Dag
van 29 oktober jl. „Zijn er in België eigenlijk
nog wel mensen te vinden zonder politiek
etiket?" spreekt in dit verband boekdelen.
Het is niet eenvoudig om van het diep
ingewortelde gebruik van de politieke benoeming af te stappen. Als één traditionele partij
een tijdje van de macht wordt weggehouden,
eist ze een "inhaaloperatie" zo gauw ze weer
in de regering zit. Zelfs de nieuwe voorzitter
van de SP, Frank Vandenbroucke, een jong
voorzitter die zijn best doet om oprecht en
eerlijk voor de dag te komen, bleek hier geen
uitzondering op te vormen.
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50% M I N B E V O E G D E ^
Veel van wat de Belgische justitie wordt
aangewreven, vindt zijn oorsprong in deze
walgelijke politisering. Zo kunnen de onderhandelingen tussen koalitiepartners zo lang
aanslepen, dat een rechtbank maanden, soms
jaren, een paar rechters niet vervangen ziet.
Zo'n rechtbank gaat dan, zoals twee jaar lang
het geval was in het Gentse Arbeidshof (in '86
en '87), onvermijdelijk werken als een flessenhals.
Vanzelfsprekend werkt het fenomeen van de
politisering ook demotiverend op de goedmenende magistraten. Wie hard werkt en de
kapaciteiten heeft, maar zich bij promoties
toch keer op keer gepasseerd ziet omdat z'n
politieke kleur te bleek is, zal zich na een tijdje
wel eens bedenken om een tandje bij te
steken. Een en ander doet dan vragen rijzen
naar de kwaliteit van de magistratuur. Zo
verklaarde de Gentse hoogleraar Storme aan
Knack (21/8/'85): „Politiek benoemden zijn
voor mij minbevoegden of onbevoegden. Ik
schat dat nu ongeveer 50% van de magistraten tot die mensen behoren, die met een
serieuze selektieprocedure nooit in dit korps
waren terechtgekomen. Ik kan u vonnissen
tonen, die elke verbeelding tarten, waarvan
élke objektieve jurist moet zeggen dat dit geen
behoorlijke rechtspraak meer is. (...) Ik ken hier
een Hof van Beroep waar korpsoversten hun
eigen magistraten niet meer bekwaam genoeg
achten om alleenzetelende rechters te zijn, dat
is het mooiste voorbeeld van aftakeling van de
rechterlijke macht."
Onbekwaamheid is één zaak, een bedreiging van de onafhankelijkheid van de rechters
is nog een ergere. Alarmkreten van deze aard
suggereren dat „sommige rechters, omdat zij
tot wederdienst voor een benoeming verplicht
worden of met het oog op een promotie goed-

De jongste tijd duiken in de buurt van plechtstatige toga's meer en meer
schandaaltjes en schandalen op.
(«oto oann)
wil wensen op te wekken, zich laten verleiden
tot partijdige vonnissen of arresten", schrijft
Huyse. Meer bepaald in artjeidsrechtelijke gedingen, zou de afloop wel eens kunnen afhangen van de politieke kleur van de magistraat
waarvoor men verschijnt. Wetenschappelijk
gefundeerde aanwijzingen hiervoor heeft Huyse echter niet. Er zijn trouwens ook aanwijzingen dat politiek benoemde rechters er na hun
benoeming wonderwel in slagen al te opdringerige politici van het lijf te schudden.
Tekenend voor de druk op rechters waren
alvast twee parlementaire vragen uit '88 van
VU-kamerlid Johan Sauwens, momenteel gemeenschapsminister van Openbare Werken
en Verkeer. Aan minister Kelchtermans: „fvlen
deelt mij mede dat de geachte minister regelmatig tussenkomt bij de arbeidsrechtbanken
en de arbeidshoven inzake procedures tussen
burgers en hun mutualiteit, de RVA en andere
overheidsinstellingen." Kelchtermans ontkent,
maar Sauwens haalt zijn informatie bij een
onverdachte bron: de griffiers van de betrokken rechtbanken. Op 1 juli '88 schrijft Sauwens naar de nationale minister van Justitie:
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„Ik verneem dat bepaalde politieke mandatarissen en zelfs ministers en staatssekretarissen in het kader van hun politiek dienstbetoon
demarches doen bij de rechtbanken en hoven.
Deze stappen zijn er steeds op gericht om de
belangen van één van de procespartijen te
bevoordeligen. Ivlag ik van u vernemen of deze
praktijk u bekend is?" Deze praktijk was de
minister, die tevens wees op de grondwettelijk
gewaarborgde scheiding der machten, onbekend.

DE VOORSTELLENCOVELIERS
Afgezien van het feit of deze aantijgingen
ook in de realiteit plaatsvinden en sukses
opleveren, treedt bij de burger geleidelijk een
verschuiving op in het rechtsbewustzijn:
„rechters zijn dan niet langer onverdacht",
zegt Huyse, en hij verwijst ook naar perskom-

I>
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SAMENLEVING
mentaren op sommige arresten van de Raad
van State (i v m de zaak Happart) „Men ziet
hoe — ZIJ het langs een omweg — de politisenng van het benoemingsbeleid toch op ingnjpende wijze de integriteit en geloofwaardigheid van het rechterlijk korps kan aantasten",
besluit Huyse
Onlangs (zie WIJ nr 43) passeerde een
wetsontwerp om de politieke benoemingen in
de magistratuur aan banden te leggen de
kabinetsraad Justitieminister kVa//7e/ef voerde
daarmee een passus uit het regeerakkoord uit
die daar vooral op aandnngen van de Volksunie ingeschreven stond
BIJ de onderhandelingen over dit regeerakkoord had de VU gesteld dat enkele wetsvoorstellen van VU-volksvertegenwoordiger Hugo
Coveliers gerealiseerd moesten worden Coveliers had op 3 september '87 een wetsvoorstel ingediend dat de opnchting van een nationaal centrum voor de magistratuur voorzag, de
inrichting van de gerechtelijke stage en de
benoeming van de magistraten Het ontwerpWathelet neemt de belangrijkste pnncipes van
de voorstellen van Coveliers over
Toch past het met te euforisch te doen over
deze strijd tegen de benoemingen Het ontwerp spreekt bvb alleen over benoemingen,
maar zwijgt zedig over de bevordenngen Dit
betekent dat het nog vijftien tot twintig jaar zal
duren voor hel heilzame effekt van het wetsontwerp echt voelbaar zal zijn Dan pas immers zullen de nieuwbenoemden, die met op
partijpolitieke basis gerekruteerd zullen zijn,
de hogere rangen van de magistratuur bereiken Op het jongste VU-partijbestuur werd
besloten dat de Volksunie zich met zomaar bij
deze gang van zaken zal neerleggen Het
grote verschil tussen het ontwerp-Wathelet en
de VU-voorstellen is immers dat deze laatste
wel een depolitisenng van de bevordenngen in
de magistratuur beogen Tijdens de parlementaire behandeling zal de VU de regenngsontwerpen dan ook trachten bij te sturen
Een wetsontwerp, hoe goed het ook moge
zijn, kan overigens de totale onafhankelijkheid
van de magistratuur met bewerkstelligen
Rechters zijn geen apolitieke, waardenvrije
wezens die de wet doen toepassen De rechter
opereert met in een politiek vakuum In zijn
besluitvorming sluipen ekstra-juridische overwegingen binnen, zo stelt Huyse De mooiste
voorbeelden hiervan vinden we terug in de
repressie na de tweede wereldoorlog

ELITESTRIJD
„De Belgische rechters hebben tijdens de
repressie hun medewerking verleend aan een
in wezen politieke strategie de snelle inschakeling van de meeste industriële kollaborateurs in de ekonomische wederopbouw, de
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ongenadige likwidatie van de politieke kollaborateurs", schrijft Huyse
Huyse tracht voor de onrechtvaardige behandeling van de politieke kollaborateurs een
verklanng te vinden in een strijd tussen twee
elites De magistratuur, zelf behorend tot de
hogere sociale klassen, bleef daar met afzijdig
bij Juist voor, tijdens en onmiddellijk na de
oorlog greep er volgens de Leuvense professor een strijd plaats tussen twee groepen van
politieke, administratieve en kulturele elites
Door de nederlaag van Duitsland werd de
kollaborerende elite de niet-legitieme elite
Een met-legitieme elite (denk aan de oorlogsburgemeesters, schrijvers, joernalisten,
)
vormt steeds een onmiddellijk en bedreigend
gevaar voor de legitieme elite en wordt, indien
de kans zich voordoet, ekstra hard aangepakt
Volgens Huyse speelde deze elitestrijd in
Nederland en Frankrijk veel minder in Frankrijk had de kollaboratie zeer sterke banden met
de traditionele elite, in Nederland was de
kollaborerende elite een groep met voorheen
gennge macht In België daarentegen was
heel het naoorlogse elitekonflikt op weerwraak

ingesteld Hier had een belangrijke fraktie die
met het Derde Rijk meewerkte reeds in de
eerste wereldoorlog met de bezetter gekollaboreerd Via een wet uit '38 had een groot
aantal van deze kollaborateurs amnestie gekregen Dat sommigen tussen '40 en '44
opnieuw kollaboreerden was voor velen uit de
traditionele politieke elite (de dne grote politieke families) een gegronde reden om elke
vergevingsgezindheid te weigeren Zo verklaart Huyse de harde aanpak, met het minst
via de ontzetting uit de rechten, van de politieke kollaboratie
De magistraten waren toen meer dan de
passieve uitvoerders van wat de politici hen via
wetten en besluiten hadden opgelegd Ook nu
zijn ze dat En ze zullen het onvermijdelijk
blijven

(Pdj)
Het VU-partijbestuur van 20.11 jl. behandelde naast de depolitisering van de magistratuur ook de partijpolitieke en sindikale
benoemingen in het openbaar ambt.
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EGEN de achtergrond van de malaise in het onderwijs is het aangekondigde herfstoverleg dat door
minister Coens meermaals in het
vooruitzicht werd gesteld, als de
evidentie zelf Ie beschouwen. Ondertussen is hiermee alvast een
aanvang gemaakt.
Het zogenaamde Sint-Maartensoverleg, dat op 10 november jl.
werd opgestart, bracht aldus een
twintigtal vertegenwoordigers uit de diverse
netten bij elkaar om zich over de ondera/ijsproblematiek te beraden.
Dat het hierbij allerminst om een diskussie
ten gronde zal gaan, laat zich als het ware
vanzelf voorspellen.

ÏUlËS
Een breed opengetrokken maatschappelijke
diskussie kan men niet venwachten wanneer
de gesprekspartners in essentie beperkt blijven tot enkele afgevaardigden van de sterk
verzuilde en per definitie erg behoudsgezinde
belangengroepen zoals de inrichtende machten en de vakorganisaties nu eenmaal te
omschrijven zijn.
Het heeft er alvast toe geleid dat met name
de Vereniging Vlaamse Leerkrachten (VVL),
de enige pluralistische georiënteerde groepering die ten andere enkele duizenden leerkrachten vertegenwoordigt, een gemotiveerd
protest heeft laten horen (cfr. De Standaard
van 15 nov.) tegen wat opnieuw een zoveelste
gemiste kans dreigt te worden.
Het is nu eenmaal een illusie te verwachten
dat het onderwijsbeleid ten gronde zal herzien
worden wanneer men de gesprekspartners tot
het keurkorps van de oppermachtige belangengroeperingen beperkt. De dwingende bevraging omtrent de efficiëntie waarmee met de
middelenbesteding van een mastodontbegroting wordt omgesprongen, krijgt aldus geen
enkele reële kans.
Dat er nochtans heel wat aanzetten tot
omvattende besparingen, bezuinigingen en
remedieringen in de ondenwijssektor mogelijk
zijn, is een bekend gegeven. Evenzeer is het te
begrijpen dat er maar zelden ruchtbaarheid
aan gegeven wordt. De overkompensaties en
meeruitgaven zoals ze in het verlengde van
een veel te duur betaalde pax scholastica

vervat liggen, leiden immers tot een eksponentiële groei van behoeften en tot een bovenmatige en onrechtmatige lastenverzwaring voor de
gemeenschap.
De verzuilde groepen blijven elkaar aldus als

Dat er zich binnen de onderwijssektor een dringende iierziening
en een omvattende isevraging
van de middelenbesteding aandienen, werd reeds meermaals
aangel(ondigd.
Echt verrassend Itan dit allerminst genoemd worden. Het is
nu eenmaal het sleutelelement
van de gangbare federalisering
waarnaar bovendien, met een
budget van liefst 178,78 miljard,
zowat de helft van de Vlaamse
begrotiing gaat.
Daartegenover staat dan omgekeerd net gegeven dat het om
één van die type-sektoren gaat
die nu reeds sinds jaren door
een latent woekerende malaise
gekenmerkt en geteisterd wordt.
In menig opzicht gaat deze
kwaal terug op de manifeste en
ondermaatse betaling van de
leerkrachten; heel wat bevragingen dienen zich tevens aan omtrent het statuut, de gebrekkige
promotiekansen, het dwangbeeld van de reaffektatie, de opgedrongen surplusprestaties, allerlei administratieve beslommeringen, enz... Dit alles vertaalt
zich overigens in een overbekende en nauwelijks overtrokken vorm van maatschappelijke
ontwaarding en onderwaardering.
vanzelf beschermen, vermits ze eendrachtig
van de zwaar overtrokken bestedingen mee
profiteren. Bij nader toezien houdt dit nochtans
in dat de Vlaamse Gemeenschap op die manier, jaar in jaar uit, voor zo'n 15 miljard moet
opdraaien die kompleet overbodig wordt uitge-
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geven. Wanneer dit soort uitwassen niet voor
herziening en afbouw vatbaar is, dan venworden de geplande onderwijsdiskussies tot een
steriele bedoening zonder de minste diepgang. Hier gaat het konkreet om lasten van de
toekomst en waarmee m.a.w. het ondenwijsbeleid in Vlaanderen mateloos bezwaard wordt.
Nu we alles zogezegd anders en beter (moeten) doen en meteen de volle verantwoordelijkheid voor de uitgaven te dragen hebben, is een
andere bevraging omtrent het overjaarse
schoolpakt uit 1958-59 hoe dan ook de orde!

DIAGNOSE
Een eventuele bevraging ten gronde doet
alvast uitkijken naar een degelijke doorlichting
van het onden/vijslandschap in Vlaanderen,
inkluzief de gangbare verhouding tussen de
leerlingen, de leerkrachten en de middelen
zoals ze zich per niveau en per net aandienen
(vgl. tabel 1). Een degelijke diagnose geldt nu
eenmaal als basis voor eventuele bijsturingen.
Alleen al op die manier springen meteen
bepaalde vertekeningen in het oog. Uiteraard
is het zo dat met name in het gemeenschapsonderwijs er heel wat scholen en scholengemeenschappen voorkomen dan in de andere
netten het geval is; het leidt o.m. tot ekstra
uitgaven waarmee met recht en reden rekening moet worden gehouden. De vertekeningen tussen het aantal leerlingen en de ingezette middelen zijn evenwel dermate groot, dat
minstens een verantwoorde afslanking moet
overwogen worden. Gebeurt dit niet, dan loopt
men het risiko dat het beterkope vrije net naar
nieuwe kompensaties zal doen uitkijken die al
even irreëel zijn binnen het onderwijslandschap in Vlaanderen.
In welke mate het onderwijslandschap in
Vlaanderen precies vertekend is, herhaalt zich
al evenzeer wanneer de verhouding van het
aantal leerkrachten per leerlingen voor de
diverse netten en niveaus (vgl. tabel 2) tot
uitdrukking wordt gebracht. Sprekender wordt
het overzicht zelfs nog wanneer de omrekeningen gemaakt worden van de middelenbesteding per net, per niveau en per leerling (vgl.
tabel 3). Op die manier kan men moeiteloos
narekenen in welke mate de verzuiling en het
schoolpakt tot meeruitgaven leiden. Inzonderheid in het gemeenschapsondera/ijs grijpt de
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malaise al te zeer om zich heen Men vindt het
vertaald in een snelle en onwezenlijke terugval
van dit net, waar sinds 1980 het leerlingenaantal met liefst 15 procent is afgenomen (en dit
terwijl het vrije net een status quo te zien
geeft) Al even tekenend zijn de overmatige
verhoudingen inzake de terbeschikkingstelling
en/of loopbaanonderbrekeing zoals ze zich in
het bijzonder binnen het gemeenschapsonderwijs aftekenen (tabel 4)
Uiteraard is het zo dat de levensbeschouwelijke veelzijdigheid geenszins tot een uniform
en monotoon ondenwijslandschap kan of mag
leiden Evenzeer is het de vraag of dit daarom
tot een meeruitgave van ca 15 miljard fr per
jaar kan en mag leiden Een onderwijsbegroting waarbij per net en per niveau voor de
goedkoopste formule geopteerd wordt, kan
namelijk afgesloten worden op de ronde som
van 160 miljard
Een dergelijke bespanng zou o m kunnen
aangegrepen worden om het loon van de
onderbetaalde leerkrachten met zo'n 10 %
I p V met 2 % op te waarderen Precies de
bestaande uitwassen, mede een gevolg van de
verzuiling, zijn er thans de direkte oorzaak van
dat geen enkele budgettaire manoeuvreerruimte voor handen is en dat financiële achtergronden van de malaise bestendigd i p v afgebouwd worden

TABEL 1
Procentuele verdeling per net en per niveau van de leerlingen,
de leerkrachten (budgettaire ambten) en de financiële middelen (1987-88).
Leerlingen
13,53
19,87
66,60

Leerkrachten
14,30
20,12
65,58

Middelen
17,31
20,36
62,33

Secundair
Gemeenschap
Off Gesub
Vrij

17,70
9,13
73,17

22,20
9,87
67,93

26,22
9,08
64,70

Buitengewoon
Gemeenschap
Off Gesub
Vrij

16,54
17,60
65,86

20,23
16,22
63,55

21,76
16,31
61,93

HOBU
Gemeenschap
Off Gesub
Vrij

18,10
16,63
65,27

17,45
15,45
67,10

21,49
15,87
62,64

Sociale Promotie
Gemeenschap
Off Gesub
Vrij

21,49
27,56
50,95

37,74
20,82
41,44

30,25
25,34
44,41

Basisonderwijs
Gemeenschap
Off Gesub
Vrij

TABEL 2
Verhouding van het aantal leerlingen per leerkracht
in de diverse netten en niveaus (1987-88).

DELIKAAT
Een andere omrekeningswijze leert ons dat
aldus, per jaar, zo'n 10 000 fr per gezin wordt
verspild om een duur bevochten schoolvrede
te kunnen in stand houden Het is derhalve
een open vraag hoe lang men de gemeenschap met een dergelijke schuldverzwanng
kan blijven opzadelen'?

Basis

Secundair

Buiteng.

HOBU

Soc. Prom.

Gemeenschap
Off Gesub
Vrij

13,80
14,41
14,80

5,84
6,78
7,90

3,19
4,22
4,04

9,66
10,02
9,06

22,50
52,30
48,60

Gemiddeld

14,58

7,33

3,90

9,32

39,52

TABEL 3
Middelenbesteding per leerling (in BF) in de diverse netten en niveaus.

Ongetwijfeld is het zo dat een dergelijke
lineaire bespanng moet genuanceerd worden,
precies omdat eventuele objektieve en objektiverende verschillen (cfr de kleinere omgang
van de doorsnee-gemeenschapsscholen) onvoldoende in oven/veging worden genomen
Een andere vraag is dan weer of het nog
langer verantwoord is om de zogenaamde
schoolvrede inderdaad met 15 miljard op jaarbasis te blijven afkopen Op die ,,delikate"
diskussie ingaan, vereist alvast dat een volwaardige en pluriforme Onderwijsraad zich
hierover beraadt in plaats van de belangengroepen als gesprekspartner een beslissende
stem in het forum te geven
Remedieren kan enkel vanuit een zuil-overstijgende benadering, in het andere geval
beperkt men zich tot nuanceringen zonder
diepgang of impakt Het gefederalizeerd ondenwijsbeleid in een autonoom Vlaanderen
laat gewoon geen andere kans Hierbij gaat
het immers om het elimineren van mogelijk
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Gemeenschap
Off Gesub
Vrij
Gemiddeld

Basis

Secundair

Buiteng.

HOBU

Soc. Prom.

79 369
63 576
58 096
62 065

231 152
155 054
137 897
155 965

322 832
227 376
230 786
245 412

161 342
129 728
130 434
135 911

21 961
14 339
13 593
15 597

TABEL 4
Procentuele verdeling van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis
van betrekking (1987) en van de loopbaanonderbrekingen (1989) per net.

Gemeenschap
Off Gesub
Vrij

Terbeschikkingstelling

Loopbaanonderbreking

55,66
5,81
38,53

39,07
2,31
58,62

lasten naar de toekomst toe Nu we van de
lasten uit het verleden af zijn, dient zich
inderdaad een verdere bevraging omtrent de
toekomst aan Of we ook zelf voor een efficient
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onderwijsbeleid zonder uitwassen kunnen instaan, IS de preciese uitdaging van een onderwijsdebat ten gronde
Chr. Vandenbroeke

ONTWIKKELING

VLAAMSE HULP VOOR
INDIANEN IN PERU
AN JOSÉ DE CUTIVIRENI ligt in
de provincie Jumi in Centraal
Peru, aan de rand van het Amazonewoud, de Selva Tropicale. De
Ashaninga-lndianen
bevolken
deze streel< op een oppervlakte
van zo'n 14.000 km^.wat een gebied is dat ongeveer even groot is
als Vlaanderen.
In het dorpje Cutivireni wonen
zo'n 6.000 mensen. De autochtone bevolking kent — naar westerse normen —
een laag ontwikkelingspeil: deze indianen zijn
van oudsher nomaden en jagers, die zich in
familieverband verplaatsen, en hoofdzakelijk
leven van de oplirengst van de jacht, de
visvangst en van vruchten. Het gebruik van
geld is voor de meesten onbekend.

S

UITBUITING
De komst van de Colons, boeren uit de
Sierra, heeft hun oeroude levenswijze grotendeels ontwricht. De vruchtbare valleien waren
het mikpunt voor de Colons, die zich zonder
eigendomstitel kwamen vestigen in een streek
die tot op vandaag steeds bewoond werd door
de Ashaninga-indianen.
Het kontakt met de beschaving verliep voor
deze indianen zeer pijnlijk: de verkoop, de ruil
of inbezitname van de gronden gaf aanleiding
tot grove misbruiken. De taalbarrière zorgde
voor een kennisbarrière. Uitbuiting op grote
schaal werd schering en inslag.
Om toch een ietwat stabiel inkomen te
venwerven, zagen de bewoners geen andere
oplossing dan zich op een vaste plaats te
vestigen, en zo ontstonden allerlei dorpen,
zoals Cutivireni.
Cutivireni is een echte aantrekkingspool,
omdat daar een missie gevestigd is, geleid
door een Canadese pater, Mariano Gagno, die
een elementaire gezondheidsdienst uitbouwde. Onder invloed van de missie werd ook
gestart met enkele plantages, waar o.a. Chacras en Yucca geteeld werd. Deze voedingsgewassen zorgen echter voor een zeer eenzijdige voeding, en door gebrek aan teeltkennis
ligt de opbrengst zeer laag.
Door zich te groeperen ontstaan ook andere
problemen. De voorziening van drinkbaar wa-

De kinderen hebben te lijden onder het feit dat de hygiënische levensomstandigheden te wensen over laten.
(eigen foto)
ter bijvoorbeeld, is in Cutivireni een reeds
jaren gekend probleem. Het water moet met
kruiken van kilometers ver gehaald worden.

Ontwapenen om te ontwikkelen.
Deze slogan legt de link tussen
onze vredeswii en onze aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. Dat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
komt tot uiting op 11 november:
op dezelfde dag herdenken we
de idealen van de frontsoldaten
en vindt de 11.11.11-aktie plaats.
We willen van dit moment gebruik maken om een konkreet
ontwikkelingsprojekt voor te
stellen: gemeenschapsontwikkeling bij de Ashaninga-indianen
In het Peruaanse Cutivireni.
Het gevolg is dat de kinderen er vuil bijlopen,
en de higiënische omstandigheden te wensen
overlaten. Het water wordt enkel gebruikt voor
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het bereiden van het eten en het wassen van
de baby's. In die omstandigheden is het dan
ook duidelijk dat allerlei ziekten vrij spel hebben, en de kindersterfte er zeer hoog is.

HET PROJEKT
Het projekt tracht op deze noden in te
spelen. Het gaat om een nieuw plan of vijfjange basis. Het wordt opgesplitst in twee aspekten: een landbouwkundige en een medische
hulpverlening.
Landbouwkundig wordt het oprichten van
modelplantages voor kakao's, maïs, rijst, citroenen beoogd en in een later stadium ook
voor groenten. Deze plantages zullen dienst
doen als een praktijkschool voor de gehele
Ashaninga-gemeenschap: de bewoners van
Cutivireni en van de verder gelegen dorpen
kunnen hier de verschillende technieken aanleren, op een praktijkgerichte wijze. Op die
manier Icunnen de indianen zeer veel bijleren
om hun plantages te verbeteren en hun opbrengst te vergroten. Terzelfdertijd maken ze
kennis met nieuwe gewassen die hun voeding
verrijken en voor variatie zorgen.
i\
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Maar er is meer. De in de praktijkschool
geteelde gewassen zullen ook verkocht worden of zullen gebruikt worden als veevoeder
(maïs) voor de kweek van kippen en varkens.
Die varkens- en kippekweek zorgt dan weer
voor het nodige voedsel wanneer in het regenseizoen de rivieren sterk gezwollen zijn en er
niet gevist kan worden. Ook de jacht verloopt
dan moeizaam omdat de bossen moeilijk toegankelijk zijn door de drassige bodem. Na 5
jaar moet het projekt rendabel zijn en een
jaarlijkse opbrengst van 1,2 miljoen Bfr. verzekeren.
Deze opbrengst zal aangewend worden om
een medische hulppost op te zetten, die bestaat uit een klein laboratorium voor bloed- en
urineonderzoek, 5 ziekbedden, een apoteek
met de nodige medicijnen, water- en stroomvoorziening en een woonst die ook als dispensarium dienst doet.
Op termijn zal het projekt dus zelfbedruipend zijn. In een eerste faze echter moet er
steun van buitenaf komen.
Zeer belangrijk bij dit projekt is de opvolging
na vijf jaar. Het projektplan voorziet immers in
de nodige vorming van de mensen ter plaatse,
zodat na vijf jaar het werk kan verdergezet
worden door de plaatselijke bevolking. De
opvolging wordt door de indianengemeenschap van Cutivireni gegarandeerd, zodat na
vijf jaar geen steun van buitenaf meer nodig is.

FINANCIERING
Het projekt wordt opgezet door het Vlaams
Internationaal Centrum (VIC) en is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS). Door deze
goedkeuring draagt het ABOS, de overheid
dus, 75 % van de kosten, en moet het VIC
instaan voor de resterende 25%.
Zo'n onderneming kost geld: aankoop van
materialen en werktuigen, inrichten van de
medische post, opleiding van mensen, opstarten van de school, transportkosten (het vervoer dient met het vliegtuig te gebeuren!),
e.d...

In Cutivireni, een dorpje in Centraal Peru bewoond door Indianen, wordt een
landbouwkundig en medisch projekt opgezet.
(eigen foto)
Verdere informatie over dit projekt kan u
bekomen bij het VIC, tel. 02/219.27.53 of
219.49.30, of bij Mark Vandommele, kabinet
van Ontwikkelingssamenwerking, World Trade
Center, Toren 2, Em. Jacqmainlaan 162,1210

PVS

ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine

Wedren om de Zuidpool
Sinds vorige week trekken nu twee expedities te voet, op ski's of met
sledehonden dwars door Antarctica. Avonturiers die tegelijk ook voor de
bescherming van de Zuidpool willen opkomen. Een reportage uit Punta
Arenas, deze week in Knack.

De bingo-konnektie

Het eerste jaar zal meer dan 5 miljoen
besteed wrden, waarvan het ABOS 3,75 miljoen betaalt, en het VIC de resterende 1,25
miljoen. Dankzij de initiatieven van Luc Adins,
verantwoordelijke ter plaatse, werd reeds ±
1,1 miljoen bijeengebracht via allerlei spon
sors. Er rest dus een gat van + 150.000 Bfr.

Na de jackpot wil de overheid nu ook
de bingo aan banden leggen: de gokautomaat heeft duizenden verslaafden
geruïneerd, talloze cafés tot speelholen omgeschapen, en de uitbaters van
een miljardenomzet verzekerd. Een
reportage, deze week in Knack.

Voor dit bedrag doet het VIC beroep op de
lezers van WIJ. Langs deze weg roepen wij
op tot daadwerkelijke solidariteit. U kan uw
bijdrage overmaken op rekeningnummer
435-0299851-07 van het VIC, Sint-Lazaruslaan 4 bus 15, 1210 Brussel. Giften vanaf
1.000 fr. zijn fiskaal aftrekbaar. Het VIC
zorgt voor een attest voor de belastingen.

De ontwikkeUngen in Oost-Europa
blijven elkaar in ijltempo opvolgen.
Een reportage uit Oost-Berlijn, een
portret van Egon Krenz en de mening
van Willy Brandt over de gebeurtenissen in zijn stad. Deze week in Knack.
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Brussel, tel. 02/210.19.11 of bij Piet Van
Schuyienbergh, VNS, Barrikadenplein 12,
1000 Brussel, tel. 02/219.49.30.

Berlijn, open stad
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De natuur ontraadseld
In het Europees Laboratorium voor
Elementaire Deeltjesfysica in Geneve
maken vorsers zich sterk dat ze de
laatste raadsels van de natuurkunde
kunnen oplossen. Een reportage over
de speurtocht naar de kleinste deeltjes van de materie, deze week in
Knack.
En meer
• De volksunie: het vervolg. • Film:
cineast Ron Howard over Parenthood, of: wat een vader lijden kan.
• Europalia Japan: de putsch van Jan
Hoet, de tempeltjes van Kazuo Katase, video-speelgoed.

OVER WATER IS
HET SNELST

H

ET transport is zoals in zovele
ontwikkelingslanden ook hier m
Bolivia een levensgroot probleem
Jaren geleden al besloten transportekonomen dat vervoer over
water het goedkoopst en zelfs het
snelst zou zijn
De keuze van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking om precies het projekt Semena te steunen ligt dan ook voor de hand In
Trinidad bevindt zich de hoofdzetel van Semena en op zijn rondreis doorheen Bolivie bracht
de minister van Ontwikkelingssamenwerking
er een paar uur door om te spreken over de
toekomst van Semena en de samenwerking
tussen de Belgische en Boliviaanse ingenieurs Het werd een erg vruchtbaar gesprek,
wist de minister achteraf te vertellen, want de
samenwerking verloopt al jarenlang erg vlot
Er IS wat bijsturing nodig nu, vooral omdat er
eigenlijk een dubbele aktiviteit is ontstaan
Enerzijds werkt Semena studies uit rond de
bevaarbaarheid van de Ichilo-Mamore, anderzijds IS er de scheepswerf m Guayaramenn, op
de grens met Brazilië, die meer en meer
opdrachten krijgt, ook uit de privesektor Bob
Gezels is zijn werk voor Semena begonnen op
de scheepswerf en pendelt nu, als projektleider, heen en weer tussen Tnnidad en Guayaramenn HIJ vindt alvast dat de scheepswerf
meer autonomie moet krijgen om werkelijk te
gaan konkurreren met de pnvesektor
„Nu al voeren wij konstruktieopdrachten uit
voor de Britse ontwikkelingssamenwerking
hier in Bolivia an de onden/vijsautoriteiten in de
regio vragen ons om lessen te organiseren in
de ateliers van de scheepswerf Je ziet, er is
hier veel mogelijk mits wat kreativiteit en
fleksibiliteit om in te spelen op de nieuwe
vragen Ontwikkelingssamenwerking is met
altijd een zaak van geven, maar ook dikwijls,
en des ta beter, van werkelijk samenwerken
aan een nieuwe toekomst voor de mensen
hier"
Bob Gezels vertelt het met veel overtuiging
HIJ IS als ekspert, en dus als kooperant, aan het
werk en bekijkt de zaken op een erg professionele en ietwat afstandelijke manier
„Maar daarom met minder geëngageerd
voor de mensen hier', voegt hij er lachend aan
toe als we hem op die manier omschrijven
tegenover een kollega

BOOÏÏOCHT
De volgende dag varen we vanuit de kleine
haven van Guayaramenn de stroom op om aan
den lijve het Amazonegebied te leren kennen
Het IS heet, maar de frisse wind over het brede
water doet de hitte snel vergeten Het gezelschap van ontwikkelingswerkers, officielen en
joernalisten, neemt even de tijd om de Boliviaanse evenaarssfeer op te snuiven De lin-

Trinidad, Guayaramerin (Bolivië)
- Kooperant Bob Gezels ontvangt het gezelschap uit zijn vaderland met veel entoesiasme.
Hier in Trinidad zetelt het pro]el(t
Semena waar hij sinds half augustus projektleider van werd.
Bob is ingenieur, heeft een halve
karrière op Vlaamse wateren
doorgebracht en werkt nu ai
twee jaar voor het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking in het Boliviaanse
Amazonegebied. Een beetje
trots op de aanwezigheid van
„zijn" minister speelt hij gastheer en tegelijk tolk voor de gesprekken tussen André Geens
en de Boliviaanse projektleiders
van Semena in Trinidad. Twee
derde van het ontwikkelingsgeld
uit het verre België ging tot nu
toe naar dit projekt, dat zorgt
voor het bevaarbaar maken van
de belangrijke waterlopen IchiloMamore.
keroever is Brazilië, op de rechteroever zien
we de scheepswerf van Semena voorbijschuiven IVIinister Andre Geens laat zich uitvoerig
inlichten over de werkmetode om de diepte
van de stroom te meten en zo kaarten uit te
tekenen die van kruciaal belang zijn voor de
transportschepen Alles naar deze regio komt
over het water wisselstukken, cement, zelfs
de Coca-Cola In het regenseizoen zijn trouwens de meeste steden en dorpen onbereik
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baar over de weg In het droge seizoen vraagt
het dagen hobbelen om met een zware vrachtwagen in het oerwoud te geraken De stroom is
bijna een kilometer breed („de Schelde is er
mets tegen", merkt de redakteur van de Gazet
van Antwerpen op) maar toch moeilijk bevaarbaar omdat de dieperliggende waterstromen
de ondergrond telkens weer veranderen
Industneel ingenieur Julie Baute gaat zelf
soms veertien dagen lang de stroom op om de
metingen te koordineren ,,Dikwijls is het een
hachelijke onderneming, want de bootjes
waarover we nu kunnen beschikken zijn eigenlijk te licht en te klem om onze meetapparatuur
vlot te kunnen hanteren Na twee weken zijn
we dan ook bekaf, maar als we voldoende
gegevens hebben vergaard, kunnen we toch
weer gelukkig de zaak naar Tnnidad doorseinen, zodat de kaarten vervolledigd worden
Het IS hard werken hier in dit tropische klimaat,
maar ik heb nog geen sekonde spijt gehad dat
ik meer dan twee jaar geleden naar Bolivie ben
gekomen Je weet dat je aan een projekt werkt
dat de moeite waard is, dat van groot belang is
voor de ekonomie en eenvoudigweg de voedselvoorziening van het land Dat betekent met
dat we geen klachten hebben ook wij vloeken
al eens op de trage levenng van materialen
vanuit België, op de schildpadadmimstratie
zowel hier in Bolivie als toch ook in ons verre
vaderland, maar je leert ermee leven want
snelheid en stress zijn begnppen die de Bolivianen nog altijd moeten leren kennen Het
bezoek van Andre Geens geeft ons tenminste
de gelegenheid om rechtstreeks aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking uit te leggen hoe de zaken staan Die kans hebben we
eigenlijk nog nooit gekregen En tenslotte
steken er al vele tientallen miljoenen in dit
projekt"

OFFICIEEL
Een paar dagen later in de kille hoogtezon
van La Paz is het hele gezelschap al bijna
vergeten dat er op een uur vliegen hiervandaan mensen werken m een tropisch klimaat
Aan die verscheidenheid binnen dit ene Latijnsamenkaanse land wen je als vreemde
bezoeker maar heel traag
Er staat ons allen nog wat officieels te
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wachten: de plechtige ondertekening van de
besluiten van de eerste Gemengde-Kommissie
België-Bolivië. In zijn uitvoerige persbriefing
achteraf vertelt André Geens dat er in de loop
van de komende drie jaar 800 miljoen frank
naar dit land zal vloeien. Dat gebeurt onder
verschillende vormen: er is de betalingsbalanshulp (200 miljoen frank) waarbij een ingenieus sisteem ervoor zorgt dat de Boliviaanse
overheidssektor en privésektor aankopen kan
doen in België, zonder over kostbare deviezen
te beschikken; er komt een fonds om studiewerk te betalen (40 miljoen frank); al bijna een
jaar werkt het Sociaal Noodfonds, dat gespijsd
wordt via een ingewikkeld sisteem waardoor
de buitenlandse schuld van Bolivië wordt omgezet in eigen munt; en uiteraard de steun
voor de grote projekten op het gebied van het
watertransport en ook de gezondheidszorg die
nog vele miljoenen nodig hebben om afgewerkt te geraken.

André Geens en de Öoïïviaanse minister van Buitenlandse Zaken Carlos Ituralde
Ballivian ondertekenden plechtig de akte aan het einde van de eerste gemengde
kommissie België-Bolivië.

,,Wij willen veel doen in dit land", vertelt
André Geens, ,,omdat wij geloven dat deze
jonge maar zo fragiele demokratie alle kansen
moet krijgen. Een goede internationale samenwerking waar vooral de Boliviaanse bevolking
beter van wordt maakt het mogelijk om een
jonge demokratie te laten overleven. Iedereen
weet hoe moeilijk het is om in dit turbulente
Latijns-Amerika een ontwikkelingsproces op
een stabiele manier op gang te krijgen. Wij
gaan de uitdaging aan, al wil dat uiteraard niet
zeggen dat zoiets maar vanzelf tot stand komt.
In de Gemengde Kommissie is er zwaar gediskussieerd, en hadden we, gelukkig maar, te
maken met zeer bekwame gesprekspartners
die uitgesproken ideeën hebben over de ontwikkeling van hun land. In die geest kan er
onderhandeld worden op voet van gelijkwaardigheid en als er dan een akkoord als dit uit de
bus komt, is het een stevig akkoord. Het komt
er nu op aan het verder waar te maken, in de
lijn van wat we hier al vele jaren doen".
Ondanks alle moeilijkheden in dit land dat
nog al te afhankelijk is van de parallel-ekonomie van de cocaproduktie, blijft er reden te
over om te geloven in een positieve samenwerking in de loop van de komende jaren. De
politieke problemen voor de nieuwe centrumlinkse Boliviaanse regering zijn nog lang niet
van de baan. De staat van beleg die vorige
week werd afgekondigd bewijst dat nog maar
eens. Van de kersverse regering met de progressieve president Paz Zamora wordt erg
veel venwacht maar iedereen weet dat wonderen niet van deze wereld zijn. Er zal nog veel
voorzichtig gemaneuvreer aan te pas komen
om van een land met een inflatie van 30,000 %
een goed gerund land te maken waar niet
alleen de inflatie naar beneden gaat (in 1989
wellicht nog maar 15 %) maar tegelijk de
armste bevolking ook nieuwe kansen krijgt.
Er zijn alvast een paar tientallen Vlamingen,
officiëlen en joernalisten, die Bolivië voortaan
met nog meer aandacht en wellicht iets meer
begrip zullen volgen.
peter Verlinden
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André Geens bezocht in Bolivië meer dan tien ontwikkelingsprojekten. Zo b.v.
een Belgisch-Boliviaans medisch centrum.
('otos Peter verimden)

20

LANDUIT

NAMIBIË: KOAUTIE
ENIGE UITWEG
WEE partijen bepalen vooral het
politieke
jjitieke gebeuren In Namibië.
Aan de ene kant Swapo, een bijzonder sterk georganiseerde politieke beweging met op de achtergrond nog steeds een militair aspekt, nl. het P/an-leger dat zich in
Angola bevindt. Volgens het verkiezingsmanifest
van
Swapo
wordt deze beweging geleld door
de idealen van solidariteit, vrijheid
en rechtvaardigheid. Swapo wenst een egalitaire maatschappij. Zich steunend op de erkenning door de VN als enige vertegenwoordiger van de Namibiërs, stelde zij zeer hoge
venwachtingen in deze verkiezingen. Zelfs nu
deze partij meer dan de helft van de stemmen
behaalde, is de kans groot dat ze nog ontgoocheld is: om de grondwet op te stellen is
Immers 2/3de nodig. Die haalde Swapo niet.
Sommige politieke tegenstrevers vrezen nu
dat ze zich tot een totalitaire partij zal omvormen, waardoor de recente verkiezingen niet
alleen de eerste maar ook de enige zouden
zijn.
De Demokratische Turnhalle Alliantie daarentegen leunt meer aan bij de westerse begrippen over demokratie. Van deze partij wordt
gezegd dat zij de steun geniet van Zuid-Afrika.
De DTA is ook voorstander van een vreedzaam
samenleven van alle Namibiërs, ongeacht hun
huidskleur of stamverband.
Daarnaast boden zich nog acht andere partijen aan bij de verkiezingen. Zoals gebruikelijk
vindt men hierin het ganse maatschappelijk
spektrum, gaande van het Namibia National
Front aan de ene zijde tot het Verenigd Demokratisch Front van Namibië aan de andere. De
aandacht was echter vooral toegespitst op de 2
grote partijen. De politieke partijen zijn bovendien zeer stamgebonden. Zo vindt Swapo
vooral haar aanhang bij de Ovambo's in het
noorden van het land, tenwijl in andere gebieden, o.m. bij de Bosjesmannen, de kruisjes
voor Swapo wellicht op één hand te tellen
zullen zijn.

ZUID-AFRIKA
Vooraleer in te gaan op de uitslagen van de
verkiezingen, vooraf toch deze beschouwingen; men kan ten eerste moeilijk ontkennen

dat Zuid-Afrika samengewerkt heeft met de
vertegenwoordigers van de UNO om deze
verkiezingen een demokratisch verloop te laten kennen. Het zal wel juist zijn dat er partijen
zijn die steun kregen van Zuid-Afrika, zoals er
andere partijen steun kregen van de UNO. Ten
tweede verklaarde de UNO-vertegenwoordiger
dat de verkiezingen korrekt en vhi zijn verlopen. Alle partijen dienen dan ook de resultaten
ervan te aanvaarden. Het is verder belangrijk
dat de Namibiërs, zowel de blanken als de
zwarten, zich duidelijk echt Namibiërs voelen.
De blanken voelen zich zeer zeker geen Zuidafrikanen. Dit gevoel kan een basis vormen tot
de kreatie van een onafhankelijke staat.
Het zou voor gans zuidelijk Afrika van bijzonder belang zijn mocht de operatie Namibië
slagen. Een demokratisch Namibië zal in ieder
geval aangewezen zijn op samenwerking met
Zuid-Afrika, wat ook voor de andere frontlijn-

In dit tweede deel van zijn Namibiêreportage teiient Hugo Coveliers het politielte landschap in
het voormalig Zuid-West-Afrika.
Onze reporter ter plaatse geeft
verder nog enkele beschouwingen bij de verkiezingen die net
achter de rug zijn.
staten het sein zou kunnen zijn tot een ekonomische samenwerking. Anderzijds zal via deze
ekonomische samenwerking Zuid-Afrika ook in
staat gesteld worden om zijn regime van apartheid, waarin allang niemand meer gelooft in
Zuid-Afrika, tenzij enkele ekstremisten, af te
bouwen, zodanig dat ook daar de interne
spanningen totaal zullen kunnen verdwijnen.
In verschillende gesprekken wordt steeds
gesteld dat Afrika stervende zou zijn, zowel
ekonomisch als ekologisch. De enige mogelijkheid is dan ook een samenwerking tussen de
verschillende groepen in Afrika om dit kontinent te redden. Het subkontinent Zuidelijk
Afrika zal dit slechts kunnen doen wanneer
men op basis van een ekonomische samenwerking er in slaagt de ziekte te overo/innen.
De verkiezingen in Namibië en de onafhankelijkheid op 1 april 1990 kunnen daartoe een
bijzonder grote bijdrage zijn.
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HET RESULTAAT
De verkiezingsuitslag laat echter verwachten dat dit geen gemakkelijke opgave zal
worden. Met 42 van de 72 zetels is Swapo
verplicht een koalitie aan te gaan om de
grondwet op te stellen. Hopelijk zal het gezond
verstand zegevieren en zal men DTA tot partner nemen. Deze partij bewees immers met
haar 21 zetels dat zij een belangrijk gedeelte
van de Namibische bevolking vertegenwoordigt. Wanneer men er bovendien rekening
mee houdt dat in Ovamboland bijna 90% van
de 250.000 kiezers voor Swapo stemden, dan
betekent dit dat in de overige gedeelten van
Namibië Swapo helemaal geen meerderheid
haalt.
Men kan zich trouwens de vraag stellen in
hoeverre een uitgestrekt land als Namibië, met
verschillende volkeren unitair kan worden bestuurd. Het verschil in kuituur, levenswijze en
mentaliteit in de verschillende stamgebonden
gemeenschappen is inderdaad zeer groot.
In ieder geval zijn de verkiezingen als dusdanig gelukt. Meteen is ook bewezen dat de
overgang van een koloniaal regime naar een
demokratie op een demokratische wijze kan
gebeuren. Deze verkiezingen mogen echter
voor de demokratische evolutie geen eindpunt
zijn, integendeel, zij betekenen de start.
Sommige Frontlijnstaten hebben Sam Nujoma reeds duidelijk aangeraden om te trachten
normale betrekkingen met Zuid-Afrika te onderhouden. Hopelijk wordt de burgerlijke Swapoleider niet al te sterk beïnvloed door zijn
militaire kollega's, en gaat hij op deze wijze
raad in. De oorlogsmoeheid van de bevolking
van Namibië, ook van de Ovambo's en de
Bosjesmannen, is overduidelijk. Vrede betekent in dit land, dat 23 jaar door oorlog werd
geteisterd, geen overbodige lukse. Hopelijk
slagen de demokratisch verkozen Namibische
leiders er in in hun onafhankelijk land deze
vrede te bewaren. Namibië heeft op ekonomisch en kultureel vlak voldoende troeven om
een welvarende staat te worden.
Hugo Coveliers
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VLAAMSE BEWEGING

„VLMNDEREN 2000", EERSTE AKTIE
„Vlaanderen, een oud verhaal, een nieuw
begin!". Het was het tema van de jongste
IJzerbedevaart en voor een aantal jongeren
werd het ook de definitieve start om een
nieuwe Vlaamse jongerenwerking op gang te
brengen. Hef zijn jongeren die de handen in
mekaar slaan om de IJzerbedevaart-boodschap van zelfbestuur, maar ook van vrede,
verdraagzaamheid en sociale bewogenheid op
eigentijdse manier aktief en konsekwent te
verspreiden. Dat lezen we ongeveer zo in hun
beginselverklaring. Vlaanderen, zo zeggen zij,
is een dinamisch, ekonomisch en politiek gegeven geworden, een maatschappij in volle
verandering. Ook de eigen zelfstandigheid
werd stap voor stap veroverd, alhoewel de
aktualiteit nog dagelijks bewijst dat het werk
nog lang niet is voltooid. Het welslagen van de
derde faze van de staatshervorming (en de
volgende...) is van vitaal belang, maar niet
alleen zaligmakend. Denken we maar aan de
vermindering van de werkloosheid. En ook aan
een aantal andere spanningsvelden die groeien. Bv. de internationalisatie van de ekonomie,
de technologische vooruitgang en de gevolgen
voor de werkgelegenheid. Er zijn ook de vergrijzing van de samenleving en de kloof tussen
rijk en arm, de tegenstelling tussen de harde
en de zachte beroepssektoren enz...
Jongeren vonden mekaar in een denkgroep
die zich willen richten in projektvorm tot de
jongeren in Vlaanderen (en in Europa!) rond
16-18 jaar en ouder

De aktiegroep, een wemeling van jong en minder jong, bouwend aan een nieuw
Vlaanderen!
(«oto dann)
Ze willen net hetzelfde als datgene wal wij toen
opgezet hebben. Alleen doen zij het nu met
ingrediënten van deze tijd. Je zou ze kunnen
betitelen als een soort jonge-gezinnenaktie in
de Vlaamse beweging. Het was een prettig
geheel. Vrouwen en mannen, kinderen en
zelfs enkele grootouders. Een bonte bedoening, zonder lidkaarten maar wel met een
doordachte beginselverklaring. Stevig werk! Ik

ONS HUIS IN EUROPA
Op zondagmorgen 19 november werd het de
startdag van deze denkgroep. Voor het grote
gebouw van de Europese Kommissie in Brussel komen plots vanuit verschillende richtingen
jonge huisgezinnen met kinderen, beladen
met kartonnen zonnen en -dozen te voorschijn.
Ze bouwen onder het waakzaam oog van
politie en rijkswacht een eigen huis. Met die
aktie willen zij de huidige onverschilligheid van
de doorsnee-Vlaming doorbreken, ze vragen
méér aandacht voor een Europa met levensrecht voor de verschillende Volkeren en Kuituren.
Kinderen van de zon. Inderdaad, de zon
scheen en omhelsde dit zomers tafereel in...
de herfst. Met de woorden van Paul Van Vliet,
die van Vlaanderen houdt, werd er gebouwd,
gepraat en gedacht voor de toekomst. De
meeste van deze jongeren komen ofwel uit de
jeugdbeweging, ofwel uit de VUJO, uit TAK,
enz... We gingen met hen praten en beluisterden datgene wat ons dreef in de „Nieuw
Vlaanderen"-werkgemeenschap, voor 25 jaar I
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zou je deze groep willen aanbevelen. Je kan
terecht bij: Reinoud D'Haese, Everslaarstraat
130, 9100 Lokeren — 091/48.99.08 ofwel Arnold Peeters, Thaliastraat 14, 2600 Berchem
- 03/322.20.14.

Willy Kuijpers,
algemeen sekretaris

—
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ENGELS IS MEER DAN
EEN TAAL

G

EWOON maar wanneer je je kassettespeler wil bedienen, word je
gekonfronteerd met een vervreemdende tekst boven de toetsen stop betekent nogal voor de
hand liggend stop, maar om te
weten dat play spelen betekent,
heb je een elementaire kennis
van het Engels nodig En wie
weet dat REWde afkorting is voor
rewind, terugspoelen, en FFWde
afkorting voor fast forward, snel vooruit(spoelen), kan al een mooi mondje Engels meepraten
De kassettespeler is één voorbeeld, maar je
kan verder gaan met het ganse gamma huiselijke elektnsche toestellen de vaatwasmachine, het rekenmachientje, de haardroger, zelfs
het elektnsch speelgoed van de kinderen
Daar staat minstens een OW/OFF-toets op
Geef toe, voor een kind toch met zo vanzelfsprekend. In een reklamespotje op VTM voor
een speelgoedgarage kan je zelfs lezen dat de
garage uitgerust is met een bordje open—closed
Een blik in de TV-programmaboekjes doet je
trouwens duizelen De Vlaamse openbare zender BRT1 zond zaterdag jongstleden van de 11
uur en een half die hij in de eter was vijf uur en
5 minuten engelstalige programma's uit, dat is
44% Op VTM kreeg je zelfs voor 49,5%
engelstalige programma's voorgeschoteld De
nederlandstalige programma's op de kommerciele zender waren die dag bovendien ófwel
doorspekt met, om met te zeggen overheerst
door fiet Engels, zoals het Nieuws en de Super
top-50, ofwel waren ze, met Gaston en Leo en
de Nu of nooit stiow, van een allooi waarbij
populariteit en platvloersheid elkaar bijna raken

KULTUURINDUSTRIE
Het internationale nieuws wordt volledig gedomineerd door engelstalige nieuwsverzamelaars. Van de grote wereldnieuwsagentschappen Associated Press, Reuters, United Press
International en Agence France Presse biedt
alleen AFP een (franstalig) tegengewicht voor
de engelstalige overmacht De grote televisienieuwsverzamelaars (Visnews, UPITN, CBSnews) zijn allemaal engelstalig De rijkdom (via

advertentie-inkomsten) van de Amenkaanse
televisiezenders is zo fenomenaal dat ze vele
van hun internationale konkurrenten steeds
twee stappen voor zijn Ze bepalen zelfs het
aanvangsuur van de Olympische Spelen De
internationale tijdschriftenmarkt bestaat uit
weinig meer dan engelstalige en vooral Amenkaanse magazines- Reader's Digest, Time,
Newsweek, Playboy, the Economist, In Nederland was op het einde van de jaren zeventig
40% van de boeken prod uktie anderstalig of in
het Nederlands vertaald Van die 40% van
buitenlandse oorsprong was 60% in het Engels of uit het Engels vertaald De grote
budgetten in de filmwereld vallen m de VS te
verzamelen. De meeste grote en suksesvolle
speelfilms uit het internationale cirkuit zijn
geboren uit het geld van United Artists, Universal Pictures, Paramount, Warner Bros of Co-

w*rhe^r«5rig vnn het Frans In Belgilt en V l ^ r ^ i ^ n sl«e# meer
was ém Iwier een teal^trijcf, z&
heeft de toerterueade iBvloed \«w*
Het B(i§m tfe eaig van varwJaag
gevolgen éiB hei i^lajH>^ nó^"
schoot* overschrlden. TiMilsiil|d
is itultuiirstrl)d, tadstrp é$ sociale
i strf|ö.

lumbia De muziekwereld laat hetzelfde engelstalige liedje horen, net als de reklamewereld, de satellietmdustne, de elektronikabedrijven (weliswaar met een stevig Japans tegengewicht), kortom de kultuurindustne En dan
IS er nog de komputerw/ereld en bijna alle
vaktalen, de Engelse slogans op T-shirts en
konfektie, engelstalige namen van Vlaamse
bedrijven, de toenstische sektor waar je zonder kennis van het Engels geen voet aan grond
krijgt,
In België wordt een Engelse naam
zelfs een geschikt middeltje om de keuze
tussen Frans of Nederlands te omzeilen, zoals
het Back /7ome-programma van minister Dehaene illustreert
Deze feiten zijn reeds lang bekend In de
jaren zeventig werd in de literatuur over de
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Dallas is tegelijk boegbeeld en schietschijf van de toenemende veramerikanisering van onze kuituur.
Amenkaanse en westerse dominantie in de
internationale kultuunndustrie vooral het ekonomisch aspekt beklemtoond Het was vooral
de Derde Wereld die het slachtoffer was van
de westerse, kapitalistische machten, ook op
kultureel vlak Niet voor mets sprak men van
kultuunmperialisme en neo-kolonialisme De
lokale kuituur werd verpletterd onder een
stroom van westerse (kultuur-)impon op tv, in
de bioskoop, de reklame, de pers.
De
kulturele autonomie kwam in gevaar En via de
kuituur deed een ander samenlevingsmodel
zijn intrede We lopen intussen op de laatste
benen van de tachtiger jaren Er wordt nu ook
aan de alarmbel getrokken m de Europese
landen Ook in Vlaanderen vreest men, met
het oog op 1 januan 1993 voor de eigen
Vlaamse en nederlandstalige kuituur

KULTURELE TROEF
Tijdens een tafelrede voor de Instrument
Society of America waarschuwde minister
>
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Schiltz voor deze bedreiging van de Europese
kulturele verscheidenheid. Schiltz ziet de eenmaking van Europa's industriële en technologische kracht en tegelijktertijd het behoud van
zijn kulturele diversiteit als één van de grote
Europese uitdagingen van de toekomst: „Inde
kulturele smeltkroes die de VS totnogtoe waren, werden verschillende elementen geabsorbeerd door de engelssprekenden. Terwijl sommige vormen van eenvoudig Engels praktisch
mondgemeen geworden zijn in Europa, wensen we niet dat het Engels de talen van de
andere landen wegvaagt. Deze Europese taaiverscheidenheid is niet alleen een politieke
noodzaak, maar vormt ook een toegevoegde
ekonomische waarde en een kulturele troef die
onze Europese Gemeenschap onderscheidt
van een al te uniforme multinationale onderneming. "

" ^.y.'s

Het gaat echter om meer dan onze taal, het
gaat om onze kuituur. David Ogilvy, de stichter
van een van de grootste reklameburo's ter
wereld, Ogilvy and Mather, zei ooit eens het
volgende over Reader's Digest: „Dit magazine
voert het Amerikaanse leven het beste uit... Ik
meen dat de Digest evenveel doet als het
United States Information Agency om de strijd
om de geesten te winnen." M.a.vi/, met het
Engels komt niet alleen een vreemde taal onze
gemeenschap binnengeslopen, maar ook een
vreemde kuituur. De engelstalige kultuurprodukten en hun afgeleiden laten een maatschappij zien die verschilt van de onze, maar
die door ons langzamerhand nagebootst
wordt. Het Engels als het vehikel waarmee een
internationale kuituur naar Amerikaanse model Vlaanderen binnenstroomt.
Langzaamaan worden we een samenleving
van eafman-kijkers, hamburger-met-ketchupvreters. We raken verzot op kwissen en spelprogramma's waar onsamenhangende feitenkennis van belang is. Wie faalt, heeft dat aan
zichzelf te wijten: hij of zij wist gewoon te
weinig. Wie wint, krijgt dankzij een indrukwekkende prestatie van onbenulligheid maatschappelijke erkenning, uitgedrukt via een
gigantische prijzenpot.
Zin in een strip? Wat dacht je van all
American hero Buck Danny, gevechtspiloot
van beroep. Waar ter wereld de vrede ook
bedreigd wordt, Buck staat steeds klaar om
deze manu militari weer te herstellen. De
scheiding tussen goeden en slechten is immers, net als in de politieseries of aktievervolgverhalen zo klaar als een klontje. De goeden
zijn zo goed en de slechten zo slecht dat
iedereen het maar juist en rechtvaardig vindt
dat de goeden de slechten ombrengen.
Allerhande soap opera's geven gelukkig een
vrediger beeld. Ze voeren families ten tonele
die het ene probleem na het andere doormaken. De problemen zijn meestal van persoonlijke aard en hangen niet samen met sociale
strukturen. Oplossingen worden bij voorkeur in
eigen kring gevonden, want de solidariteit met
de eigen groep staat hoog op de waarden-

WIJ

24 NOVEMBER 1989

Worden we een samenleving van Batman-kijkers, hamburger-met-ketchup-vreters en coladrinkers?
schaal. Belangrijk detail: het gaat om gewone
mensen met echte gevoelens. Minder gewoon
gaat het er aan toe in de rijken-feuilletons
waarvan Dallas wel het schoolvoorbeeld is.
Badend in de weelde lijkt het rijkeluiswereldje
wel prettig, maar toch blijken JR, Sue Ellen en
co het er nooit volledig naar hun zin te hebben.

DE COLADRINKERS

~

Voor de rest, liefst eenvoud troef: Cola
drinken en hAarlboro roken geeft ons gevoelens die iedereen wel belangrijk vindt. De
reklame werkt trouwens graag met een cirkelredenering: eerst wijst de boodschap er op
hoe belangrijk het wel is om bemind te worden,
aanvaard te zijn, goede persoonlijke relaties te
hebben,... Vervolgens wordt men erop gewezen welke persoonlijke tekortkomingen zulks
in de weg staan: een onfrisse adem, rimpels,
onwelriekende voeten,... Tenslotte wordt het
produkt aangeboden waarmee de obstakels
opgeheven worden. De bevrediging van op
zich werkelijke behoeften en begeerten wordt
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zo afhankelijk gemaakt van produkten en voorwerpen.
U vindt dit alles overdreven? Natuurlijk, dat
IS het ook. De internationale dominantie van
het Engels heeft ook z'n mooie kanten, waar
we evengoed de vruchten van kunnen plukken. Meer dan we het zelf beseffen, zoals het
prettig borrelende Oostblok de jongste maanden dag na dag bewijst. Vrijheid is een mooi
goed, je moet ze alleen weten te benutten.
Zoals de Canadees-Amerikaanse auteur John
Irving de hoofdpersoon van zijn jongste roman
Laten we bidden voor Owen Meany laat zeggen: „Elke Amerikaan zou gedwongen moeten worden een paar jaar buiten de Verenigde
Staten te leven. Amerikanen zouden gedwongen moeten worden om te zien hoe belachelijk
ze zijn in de ogen van de rest van de wereld!
Ze zouden moeten luisteren naar de kijk die
anderen op hen hebben — alle anderen! leder
land weet méér over Amerika dan de Amerikanen zelf weten. En Amerikanen weten absoluut
niets over andere landen!"
(pdl)

TEGEN HET ENGERLANDS
LECHTS 25 tot 30 % van de
hedendaagse Nederlandse woordenschat is rechtstreeks uit de
Keltisch-Germaanse afgeleid: de
overige 70 tot 75 % werd in de
loop der tijden uit andere talen
overgenomen. Maar de verloedering begint waar goede, bruikbare
en nauwkeurige Nederlandse
woorden uit snobisme of om welke
reden ook door vreemde termen
worden verdrongen. Daarbij is bij ons de
invloed van het Frans van overwegende betekenis geweest. Maar nu gaat het dus om het
Engels.

S

Toen ik in verband met een zakenreis een
reisbureau binnenstapte om een reisroute te
bespreken, zei me de bediende dat hij niet
over de geschikte „mappen" beschikte. Het
Engelse „map" lag bij hem eerder voor het
grijpen dan het Nederlandse „landkaart". Ik
ken kollega's die een,,proposal" van een tekst
naar de verantwoordelijken in het bedrijf sturen ; als ik opmerk dat zoiets in het Nederlands
,,ontwerp" wordt genoemd, vinden ze dat ik
me opwind over details. Onlangs hoorde ik een
personeelschef uitleggen dat hij een doctor in
de Scheikunde zocht om ergens een „chemische plant" op te zetten. Dat zijn drie voorbeelden van duidelijke taalverloederina.
Men vindt het overal, het Engerlands: in de
technische wereld, in het bedrijfsleven, op de
radio en de televisie. In Vlaanderen alleen al —
over het Noorden zal ik zedig zwijgen —
hanteren dagelijks duizenden mensen gedurende acht uren per dag het Engels als gewone werktaal. Die verengelsing verschilt van de
franstaligheid in de 19de eeuw in die zin, dat
ze niet van hogerhand wordt opgelegd. Maar
hoe relevant is dit verschil?
Verengelsing heeft tot gevolg dat grote delen van ons aller dagelijkse bestaan zich niet
meer in onze moedertaal afspelen en dat zo de
gebruikswaarde van het Nederlands vermindert. Zo tast de verengelsing de volwaardigheid van onze Nederlandse kuituur aan. Ze
werkt op twee manieren. Engelse woorden en
begrippen verdringen niet alleen de bestaande
taalvormen, ze verhinderen ook het ontstaan
van nieuwe Nederlandse vormen. Eén voorbeeld : waarom is voor de compact-disc, toch
een vinding van Philips, door de ingenieurs
van dit bedrijf niet in de eerste plaats een
Nederlandse term bedacht, die men in andere
talen dan maar moest omzetten of overnemen?
Als het Nederlands er met m slaagt zijn
eigen taalvormen op te leggen m.b.t. een
meerderheid van de nieuwe dingen die ons
dagelijkse doen en laten bepalen, dan spijkert

het zich vast aan de dingen die stilaan voorbijglijden, verouderen, weg uit het mentale gezichtsveld de geschiedenis inschuiven.
Een woord is een weergave van een stuk uit
de leefwereld van een volk. En begrippen —
door woorden in uitdrukking gebracht — worden ingevuld naar de behoefte en de mode der
dagen, aldus Filip Droste (Het woord als wapen). Het begrip maakt deel uit van een
netwerk van onderling afhankelijke noties en
daarin kan men niet straffeloos interfereren
vanuit „den vreemde". Wanneer nu stelselmatig termen uit een vreemd idioom worden
overgenomen, zonder dat er op dit gebied van
de levenservaring een sterk eigen idioom be-

De schijnbaar onstuitbare stortvloed van Engelse termen en
uitdrukkingen in zowat aile domeinen van liet leven baart overal taal- en volksbewuste mensen
grote zorgen. MIaar wat ondernemen ze om die stortvloed in te
dijken en tegen te gaan?
In Frankrijk heeft men zelfs wettelijke maatregelen tegen het
Frangials genomen. Zo verbood
het ministerie van Defensie in
1976 het gebruik van 214 Engelse termen. Maar ik betwijfel ten
zeerste of de gemiddelde informatikus in Frankrijk verkiest te
werken met een „ordinateur" in
laats van met een computer...
ebben wij, in een zoveel kleiner
taalgebied dan het Franse, nog
niet veel meer redenen om ons
te verweren?

S

staat, dan neemt de denk- en leefwereld die
door het Engelse idioom tot uitdrukking wordt
gebracht langzamerhand de plaats van de
eigen denkwereld in. Het gevolg is een afnemende eigen afzonderlijkheid, een vervaging
dus, en uiteindelijk een volledige oplossing in
de oceaan van het Engels.
Het verschijnsel van de verengelsing heeft
m.i. twee grote oorzaken. De eerste is het
ontstellend gebrek aan taalkennis, ook en in
een zeker opzicht vooral bij hooggeschoolden.
De meesten lezen véél te weinig. In de plaats
daarvan verknoeien ze kostbare tijd voor hun
computer, of wat daarvan zij. Een tweede
oorzaak zie ik hierin, dat onze intellektuele
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,,De meesten lezen te weinig. In de
plaats daarvan verknoeien ze kostbare
tijd voor hun computer...",,
elite zich erg onvoldoende bewust is van de
volle omvang van haar verantwoordelijkheid
voor de verdere historische lotgevallen van het
volk waarvan ze toch de kinderen zijn. Wat mij
betreft, breng ik dit in verband met het verval
van de humanitas. Graag citeer ik hierbij de
psychiater Eriksson over „integriteit" {Het kind
in de samenleving).
,,Ofschoon hij zich bewust is van de betrekkelijkheid van al de verschillende levensstijlen
die aan het menselijke streven zin hebben
gegeven, is de bezitter van integriteit bereid de
waardigheid van zijn eigen levensstijl te verdedigen tegen alle bedreigingen van natuur en
ekonomie. Want hij weet dat het leven van de
enkeling het toevallig samenvallen is van
slechts één levenscyclus met slechts één segment van de geschiedenis, en dat voor hem
alle menselijke integriteit staat of valt met de
ene stijl van integriteit waarvan hij deel uitmaakt. De stijl van integriteit welke door zijn
kuituur of beschaving tot ontwikkeling komt,
wordt zo tot het „erfdeel van zijn ziel", de
bezegeling van zijn moreel vaderschap over
zichzelf."
Jaak Peeters
lic. psychologie,
kaderlid in een Antwerpse onderneming.

Deze bijdrage verscheen eerder in Kuituurleven, okt. '89. Red. Ravenstraat 112, 3000
Leuven (016/22.92.21).
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plande wereldreis Het ES-Peiision Fund hiedt u die zekerheid En van de helastiiit>en

Leef volop nu.
In pensioensparen is het ES-Pensi^n

Van de belastingen
krijgt II elk jaar ecti
fiscaal cadeau

Meer pensioen. Minder belastingen.

Kwaliteit. Ook m

Elk jaar opnieuw genieten duizenden personen van
een fiscale aftrek van 20.000 F.
Mooi meegenomen !
Deze personen doen ook aan pensioensparen. Bij het
ES-Pension Fund. Ze genieten vandaag en zijn zeker
dat ze, eens op pensioen, niet minder moeten doen.
Het ES-Pension Fund is een erkend gemeenschappelijk beleggingsfonds
U opent een pensioenspaarrekening en koopt deelbewijzen van het ES-Pension Fund, die meteen op
de spaarrekening worden overgeschreven. De bedragen die u vóór 31 december op uw pensioenspaarrekening stort, mag u van het netto-belastbaar
inkomen aftrekken

Bent u al wat ouder ? M
is pensioensparen voor i
Normaal is de minimun
rekening 10 jaar. Voor v^
ren is, wordt dat 5 jaar.

Het ES-Pension Fund: een renderende zel^erheid.
Dagelijks zorgen experten van het ES-Pension Fund ervoor dat uw spaargeld optimaal belegd wordt. Dankzij een evenwichtige spreiding
van de beleggingen worden grote risico's uitgesloten. Ondanks
die lage risicodrempel is het ES-Pension Fund er toch in geslaagd om tussen 14/02/87 en 30/09/89 een opbrengst te
halen van 32,6%.
Een beter bewijs van professionaliteit kan moeilijk gevonden worden. In pensioensparen is het Es-Pension Fund uw
kwaliteitspartner. Naast de jaarliikse belastingsvoordelen
geeft het ES-Pension Fund u dus zekerheid van een stevig
rendement Of, anders gezegd, van een uitstekend bijkomend pensioen.

•^ Beperkt risico, danks:ij
eivnunchtig gespreide
beleggingen
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>p 30 06 198"
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In pensioensparen v
het ES-Pension Fund
dé retiderende
zekerheid

. , ,,i,iilaag Kn.i zu/}-^,^ ..<•: .riorgen dat heérlt/k dineetje c>ok kan, of die lanf>ge
K'lastin^en krifgt 11 elk jaar een fiscaal cadeau. Daar maakt u nü gebruik van '

11. En morgen
si(^n Fund dé renderende zekerheid.
Ook morgen.

En toch. kunt u er landaag

o u d e r ' Maar toch jonger dan 65 ? Dan
aren voor u extra-interessant.
' minimum looptijd van een pensioenlar. Voor wie vóór 1 januari 1932 gebodat 5 jaar.

'"'?" zorgen dat morgen dat
héérlijk dineetje ook kan. 0/
die langgeplande wereldreis
•
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Ook u wil er morgen even vitaal tegenaan als vandaag.
Een bijkomend pensioen is voor u geen luxe, maar een noodzaak. De fiscale
aftrek bedraagt maximum 20.000 F per gerechtigde per jaar. Als beide echtgenoten van deze mogelijkheid gebruik maken, kan per gezin 40.000 F van de
netto-belastbare inkomsten worden afgetrokken.
De inkomsten zijn vrij van roerende voorheffing en worden automatisch
herbelegd Bij uitkering wordt een éénmalige belasting geheven van slechts
16,50 %.
Opgelet. Om nog dit jaar van de fiscale voordelen van het pensioensparen te genieten, moet u vóór 31 december uw storting van 20 000 F
doen!

KWALTTEIT m PENSIOENSPAREN.
ASLK - CERA - BAC - AN-HYP - HBK-SPAARBANK - UNISPAR CODEP-SPAARBANK - SPAARKREDIET - VOLKSDEPOSITOKAS ARGENTA - PETERBROECK, VAN CAMPENHOUT & Co MAURETUS SPAARBANK - ALCREDIMA BCE - BANQUE DREZENMB BANK (BELGIUM) - LA FONCIERE LIEGEOISE

ONS AANGRENZEND
BUITEN-LAND

I

N 1995 zal he\ Algemeen Nederlands Verbond (ANV) 100 jaar "oud" of "jong" zijn.
Gelijktijdig werd het ANV in Vlaanderen en
Nederland opgericht. Op 27 april 1895
hield Hippoliet Meert aan het de Brouckèreplein te Brussel voor het Brusselse kunstgenootschap De Distel een spreekbeurt
over de omvang van het Nederlands taalgebied. Diezelfde avond werd het ANV
opgericht. Er waren zowat 20 "eerste leden". Daaronder de bekende dichter Prosper Van Langendonck en de letterkundige
Reimond Stijns. Hippoliet Meert werd geboren
in 1865 als een zoon van een winkelier uit
Aalst. Hij zou leraar worden aan verschillende
kolleges en atenea in Vlaanderen. Daarna was
hij gedeeltelijk een taaipuritein en ook een
opvoedkundige. Maar hoofdzakelijk is hij bedrijvig geweest voor het ANV. Ook staat hij
voorop bij de vervlaamsing van de Gentse
Hogeschool en bij het tot stand komen van de
Raad voor Vlaanderen. In juli 1918 neemt hij
ontslag uit deze Raad omwille van de redevoering van de Duitse rijkskanselier ten aanzien
van de Vlaamse verzuchtingen. Maar ook hij
zal — na W.O. I — moeten uitwijken naar
Nederland, waar hij in 1924 overlijdt. Zijn
eregraf op het Campo Santo van St-Amandsberg werd, na zijn overbrenging in '24, geschonden door de toenmalige patriotten. Zijn
vereniging, het ANV, is blijven leven. Zij verdient meer dan onze aandacht, nu in Europees
verband.

VERRIJKENDE
OPDRACHT
in Culemborg aan de Lek (een zijarm van de
Rijn), ten zuiden van Utrecht, vinden een
aantal ANV'ers mekaar tijdens een der verbondskonferenties. Culemborg werd in 1555
door Karel V, die ons allen bond, tot vrijstad
verheven. De konferenties worden geleid door
Mr. Evrard Raskin en Dr. Henk Waltmans, de
respektievelijke voorzitters van ANV-Vlaanderen en Nederland. Zij staan er, als oud-parlementsleden, borg voor dat de rol van het ANV
meer dan een simbool kan zijn voor de Nederlandse ruimte van de toekomst.
WIJ - 24 NOVEMBER 1989

De VU heeft mijns inziens een eerste opdracht om beleidszorg te dragen over het
invullen — zoals dat heet — van de Nederiandse ruimte. Wij onderscheiden ons niet in onze
lijfelijke afkomst van de ons omringende volkeren, maar wel door onze taal en kuituur. Een
verrijkende opdracht. Maar je moet er een
normale strategie voor over hebben. We moeten dus de Nederlandse nationale gedachte in
Europa behartigen, maar hoe? We hebben
zeker geen nood aan nostalgie, laat staan aan
gelijkaardige sloganistiek dichtbij één of andere kafeetoog. We hebben er evenmin baat bij
om losweg in de huidige meer en meer groeiende Westeuropese "eenheidskultuur" zo
maar mee te spelen, zonder identiteitsinbreng.
Eén vergelijking slechts: Dublin, als Ierse
hoofdstad; Derry, als grote stad van Ulster,
gaven me deze zomer de indruk Engelse

Einde 1992 zat Vlaanderen grenzeloos zijn. Beseffen we dat nu ai
voldoende? Nog zijn we intens
aktief bezig in het doorstoten
naar Vlaams zelfbestuur en toch
moeten we reeds oog hebben
voor de Nederlandse niimte in
Europa. Daarom hierbij wat over
1 ANV-ANC.
steden te zijn, zelfs al zijn ze nu door Ierse
nationalisten bestuurd. Dit is uiteraard het
gevolg van eeuwenlange Engelse overheersing. Maar ook in de rest van Europa stellen we
zoiets vast. Een verengelste handelskultuur
bezet meer en meer onze ruimte. Onze geest
dreigt dicht te slibben door een Angelsaksisch
gemakkelijheidsdenken. Dat de mode hierbij
een rol speelt hoeft nauwelijks gezegd. Het
verhaal is U, beste lezers, goed bekend. Nochtans wat "eigen" is, heeft waarde, indien we
het willen verzorgen. Daarover kwam het ANV
met zijn leiding bij elkaar.

IN EEN WEESHUIS
Inderdaad, we voelen ons nog wat verweesd
met de heel-Nederlandse gedachte. Aan
weerszijden van de wegschrompelende staats-
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Het embleem van het Algemeen Nederlands Verbond. Een driezeilig schip:
Nederland, Vlaanderen, Frans-Vlaanderen...
grens wordt de Nederiandse simpatie weinig of
slecht ingevuld. De Belgen/Hollandermoppen
en marginaliteitsgesprekjes stellen het wel.
Anderen vluchten dan weer weg naar een ver
"Dietsland-Europa". Ook al een reden om de
Vlaamse konkrete realiteit, dag na dag, niet in
te vullen!
In Culemborg, waar het Mechelse bouwmeestersgeslacht Keldermans in een paar jaren van dezelfde 16de eeuw, gelijktijdig met
Hoogstraten, een fraai stadhuis neerpootte,
ging ik aan het dromen... Vanop de muren
oogden de weeshuisstichters, geschilderd in
dankbaarheid, naar ons vergaderprodukt.
Zwijgzaam. Kan er gemakkelijk leven groeien
voor 't driedubbel ouderschap dat onze kuituur
in Europa bevoogt? Geen van de drie staten
deed het. Noch Frankrijk, noch Nederland
(tenzij marginaal) zien op dit ogenblik zo'n
nieuw huis. En de Belgische geschiedenis is U
welbekend. Vlaanderen moet dus "ons erfdeel" eigentijds verzorgen, ook voor zijn ommeland.
In Wallonië groeit de kennis van en de
eerbied voor het Nederlands. Mensen zoals
een Willy Faturé (Stichting lessen Nederlands
voor franstaligen), José Fontaine (Tijdschrift
Toudi), Denise Van Dam (Universiteit van Namen) en anderen zijn hierbij voorbeelden van
eigentijdse ambassadeurs voor Vlaanderen.

OMSLAGVERHAAL
In Frans-Vlaanderen staan de eerste Vlaamse bedrijven in de steigers. Het nooit genoeg
geprezen werk van Ons Erfdeel en het Komitee voor Frans-Vlaanderen werpt er vruchten
af. Honderden jongeren leren er Nederlands.
In Noord-RijnlandA/Vestfalen leven zowat
200 Duitse leerkrachten in en rond het Nederlands als tweede taal. Zopas drukte de Onderwijsminister van deze Duitse deelstaat de
wens uit om het Nederlands als tweede taal in
zijn gebied verder te bevorderen. Hier kent het
Nederlands een aantal officiële steunpunten,
wat in Frans-Vlaanderen, op enkele uitzonderingen na, niet het geval is. Een weinig gebruikt pluspunt vanuit Vlaanderen.

EIGEN WAARDE

ADVERTENTIE

~

Het zoeken naar eigen waarde betekent een
eigentijds denk-draagvlak zoeken om bewust
de Europese poort binnen te stappen. Zonder
'n evenwichtig begrip van normale eigen waarden doe je immers tekort aan jezelve in de
grotere Europese massa. Wij kunnen nu de
ons omringende kuituren recht in de ogen
zien. Wij hbben immers reeds voldoende orde
op zaken gezet, om naar het staatkundigreagerende ommeland te treden. Vanuit onze
konfederale bestuurskracht dient deze waarde
strategisch uitgebouwd te worden. 1989 was
het jaar nul.
De interpellatie van onze fraktievoorzitter in
de Vlaamse Raad, Paul Van Grembergen,
heeft dit terrein goed omschreven. En het is
verbazend hoe weinig de andere Vlaamse
partijen hier op inspeelden. Enkel verrichtten
ze wat lippendienst— meer niet. Het antwoord
van de Vlaamse Eerste Minister, Gaston
Geens, lag zelfs beneden dit begrip. De noodzakelijke elementen om een politiek van de
eigen waarde te dragen, zijn nochtans aanwezig. Meer en meer spelen verenigingen en
kulturele manifestaties uit Noord en Zuid op
mekaar in. Het onbegrip is ten aanzien van
Vlaanderen verzwakt in het Noorden. De bereikbaarheid van onze zenders spelen daarbij
een grote rol. Laat elkeen die verantwoordelijkheid draagt in onze besturen zijn/haar werk
doen. Neerlandia, het ANV-blad, geeft een
goed beeld van datgene wat er leeft aan
samenwerking in ons gescheiden gebied. Het
Is een vormingsmiddel bij uitstek. Graag wil ik
het aanbevelen voor eenieders leestafel.
Willy Kuijpers
De Neerlandia-redaktle vind je aan de
Gallaitstraat 80 te 1210 Brussel (02/
241.31.64). Met 635 fr. te storten t.n.v. vzw
Algemeen
Nederlands
Verbond
414—0136311—59 ontvang je 't om de twee
maanden, met teiitens veertig bladzijden
stevige dolcumentatie. Meteen ben je dan
ool( lid van het ANV-ANC (Algemeen Nederlands Congres).
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TELEVISIE ZONDER
(TAAL)GRENZEN

D

E richtlijn over het grensoverschrijdend
televisieverkeer
kreeert binnen de EG een audiovisuele ruimte waarbj de ontvangende lidstaat de TV-uitzendingen uit
andere lidstaten slechts in een
beperkt aantal gevallen ter bescherming van minderjangen mag
onderbreken Televisie wordt beschouwd als een in wezen ekonomische aktiviteit Uitgaande van
de EG-bepalingen inzake het vrij verkeer van
diensten wordt een gemeenschappelijke TVmarkt met geharmoniseerde regelingen inzake
omroepreklame tot stand gebracht, zonder de
omroep te beschouwen als een kulturele en
sociaal-politieke faktor die van groot belang is
voor de eigen identiteit van de onderscheiden
kultuurgemeenschappen binnen de EG Men
had hieraan willen verhelpen door een kwotaregeling in te voeren zodat een vast percentage van de uitzendingen van de EG-omroepen
zou voorbehouden worden aan Europese produkties Het 60 %-aandeel dat voozien was in
het eerste Kommissievoorstel werd uiteindelijk
vervangen door een vagere en minder dwingende bepaling volgens dewelke de lidstaten
,,er zoveel mogelijk zorg voor dragen dat de
omroepen het grootste gedeelte van hun zendtijd reserveren voor EG-produkties"

Aanvankelijk hield de kwotaregeiing voor
kommunautaire produkties tevens in dat een
lidstaat daarnaast met kon overgaan tot het
voorbehouden voor nationale produkties van
een gedeelte van de in dat land uitgezonden
programma's Dit zou betekend hebben dat
het Vlaamse kabeldekreet na het aanvaarden
van deze richtlijn strijdig zou worden met het
Europese recht Uiteindelijk is België er toch in
geslaagd om de EG-ministerraad ermee te
doen instemmen dat lidstaten hun nationale
omroepen mogen vragen om een bepaald
gedeelte van hun programma's m een bepaalde taal uit te zenden

HANDVEST VAN DELPHI
De Belgische eis inzake de oprichting van
een produktiefonds, te stijven door een inkomrecht voor vreemde zenders op de eigen kabel,
werd verworpen Dit fonds moest de audiovisuele aktiviteiten m de lidstaten met een zwakWIJ - 24 NOVEMBER 1989

ke produktiekapaciteit of in kleine taalgebieden financieren Omdat deze vlieger met opging, heeft ons land tegen de nchtlijn televisie
zonder grenzen gestemd Omdat de rechten
van de kleine taal- en kultuurgebieden onvoldoende gevrijwaard worden, had de EVAfraktie zich in het Europees Parlement eveneens tegen deze nchtlijn uitgesproken Jaak
Vandemeulebroucke verwees daarbij naar het
,,Charter van Delphi ter vrijwanng van de
Europese audiovisuele kreatie en produktie",
dat op 27 september 1988 door een honderdtal
mensen uit de film- en televisiewereld werd
opgesteld In het eerste artikel stelden zij dat
,,het cinematografische werk en de televisieproduktie geen gewone produkten zijn en dat
de eksploitatie ervan met kan worden gelijkgesteld met een dienst zonder meer" Vervolgens bepaalden ze dat ,,ieder volk het recht

Het nieuwe Europese omroeplandschap, waarbij meer en
meer engelstalige sateilietprogramma's thuis op de buis l(0men, Ion tot een terreinveriies
voor de nederlandstaiige media
leiden. De verleden maand door
de EG goedgekeurde richtlijn inzake televisie zonder grenzen
biedt hiervoor weinig soelaas.
heeft toegang te knjgen tot het cinematografische werk en de televisieproduktie die een
afspiegeling zijn van zijn sociale en kulturele
eigenheid waartoe op de eerste plaats zijn taal
behoort De maker wordt aangemoedigd om in
zijn eigen taal te kreeren Deze keuze is zijn
eerste voorrecht De wetgevingen en de nationale en Europese reglementenngen dienen
d m v financiële steun, kwota's en een beschermde verspreiding de kulturele en taalkundige identiteiten te beschermen" Willy
Kuijpers had reeds eerder dergelijke aanbevelingen opgenomen m zijn door het Europees
Parlement aanvaarde verslag over de minder
verspelde talen in de EG
Alhoewel de EG op grond van deze richtlijn
een open TV-markt uitbouwt, waarin ruimschoots plaats blijft voor Amerikaanse Dallasprodukties, hebben de Verenigde Staten
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klacht ingediend bij het GATT tegen deze
richtlijn omdat zij menen dat de Amenkaanse
TV- en filmsektor erdoor geschaad wordt Een
opmerkelijke klacht omdat de Amenkanen zelf
protektionistisch zijn het aandeel van de Europese programma's in de Amerikaanse TVuitzendingen is onbeduidend vergeleken met
het Amenkaanse aandeel in Europese TVuitzendingen en met-Amenkanen kunnen wettelijk geen eigenaar worden van Amenkaanse
radio- en TV-stations of van kabeldistributiemaatschappijen Een ding had de Europese
Gemeenschap wel kunnen leren van de Amerikaanse mediawetgeving In hun uiterst kommerciele TV-bestel hebben zij voorzien in een
werkelijke konkurrentiepolitiek het opbouwen
van machtsposities door het verwerven van de
eigendom over verschillende TV- en radiostations en over kranten is er verboden De EGrichtlijn voorziet hierover mets en laat de
Berlusconi's, Murdochs, Maxwells en Hersants hun gang gaan Precies om het behoud
van de eigenheid en verscheidenheid van de
kuituren in de EG en van het pluralisme en de
vrijheid van informatie in de Europese audiovisuele en geschreven perssektor te vrijwaren,
heeft Jaak Vandemeulebroucke m het Europees Parlement een ontwerpresolutie ingediend waarin hij aandnngt op een aangepast
mededingingsbeleid van de EG-Kommissie
dat de machtsposities van de mediamagnaten
dient tegen te gaan

GLOEILAMPEN
Tot slot weze nog gesteld dat de samenwerking tussen België en Nederland inzake de
bescherming van de positie van het Nederlands naar aanleiding van dit Europese TVdossier minimaal was Tijdens de besluitvorming over de nchtlijn heeft Nederland op een
bepaald ogenblik wel overgeheld naar de tegenstemmers maar dan met zozeer om kultuurpolitieke dan wel om merkantiele redenen
Er waren spekulaties dat de Nederlandse houding ingegeven was door de hoop de VSA, die
tegen de nchtlijn gekant zijn, te winnen voor de
Europese norm van de hoge defmtietelevisie,
een miljardenzaak waar een Nederlands bedrijf dat naast gloeilampen o a ook TV's vervaardigt, bij betrokken is
F. Ingelaere

MUZIEK

.LIEDJES VAN DE MENSCHEN
VAN DE VLAEMSCHE KUSTEN...'
Liefhebbers van zeemansliederen en aanverwante volksmuziek zullen alweer in hun
nopjes zijn. Bij de vereniging „Blootland" in
Coudekerke (Frans- en Maritiem-Vlaanderen)
verscheen in samenwerking met de populaire
radio Uylenspiegel, die de Vlaamse eigenheid
promoveert (en dikwijls in konflikt kwam met
de autoriteiten in Parijs) een langspeelplaat die
onze aandacht bijzonder verdient.
In een smaakvolle, sfeerscheppende hoes
(met een bijdrage van acht bladzijden, waarin
de teksten, begeleidende informatie en foto's
van de IJslandvaarders en hun omgeving honderd jaar geleden, zijn opgenomen) vind je een
reeks liederen die in bijna ongekuist dialekt
van de Westhoek worden gezongen. Autenticiteit is een woord dat hier voor een keer niet
misplaatst is. De daadwerkelijke hulp van onze
Willem Vermandere en (Dranouter's) Alfred
Den Ouden dragen bij tot de technische gaafheid van de uitvoering. De liedjes zijn stuk voor
stuk beeldrijke verhalen van hoe het zeemansleven echt was, hoe de relatie was tot het land
en de vrouw die wachtte, en hoe een moedig
meisje zich als matroos vennomd liet aanmonsteren. Voor taalkundige aanpassingen is beroep gedaan op de vaardige „Menschen lyk
Wyder" en ondermeer op het vakmanschap
van Ernst van Altena. De musea van Duinkerke en Oostduinkerke droegen hun steentje bij
wat de dokumentatie betreft. Ook uit de uitgebreide verzameling van Roger Wullus werd
geput. De muziek wordt gezongen en gespeeld door typische namen van ,,over de
schreve" zoals Gerald Ryckeboer, Christian
De Clerck, Pol Malfait, Deseure en Temmerman. Deze vooral gezellige plaat kost 450
frank, te bestellen: rue Jean More, 47 te 59120
Coudekerke-Branche (Fr.). Doen!

dige cynicus. De afsluiter van de A-kant, de
talkring-blues, vormt samen met de eerste
nummers van de ommekant een gevoelvol
vijfluik rond de vraag ,,What good am I". De
antwoorden geeft hij zelf: de ziekte die verwaandheid heet, het onbegrip en het onvermogen mekaar echt te leren kennen.
Toch blijft hij hopen: ,,want ik zag een
komeet vanacht" zingt hij om af te ronden.
Leonard Cohen en Bruce Springsteen gebruiken dit bijbels beeld eveens om hun poëzie
een universeel tintje mee te geven.
Dylan's ,,0h Mercy" (uit bij CBS) is een
luisterplaat om van te snoepen!

PAUL VAN VLIET OP TÖËR

Bob Dylan is herboren. De protestzanger-van-toen heeft een nieuwe LP
klaar. Een luisterplaat om van te snoepen.
6 1 " tegenaan. ,,When teardrops fall" is een
der mooiste countryballads die hij ooit schreef,
die verdient op singel uitgebracht te worden.
Een aantal dingen hebben Dylan geknakt.
Dat is de reden van z'n ommezwaai. „Ring
them ball's" laat hem horen als een zachtmoe-

S.D.

22 X VAN VEEN

BOB DYLAN: OH MERCY!
„We leven in een politieke wereld, liefde
heeft er niet veel plaats", zingt de onverwoestbare protestzanger-van-toen als inleiding op
zijn nieuwste elpee. Een betekenisvolle inleiding, dit tot groot genoegen van zijn nog
steeds zeer talrijke aanhangers een herboren
Dylan laat horen. Dit na zijn lawaaierig optreden ertkele maanden geleden in Vorst-nationaal en zijn dito elpee met Grateful Dead: om
zo gauw mogelijk te vergeten. Muzikaal gaat
hij er pittig swingend, in de lijn van ,,Highway

Met „Een gat in de lucht" is Paul Van Vliet
weer in het land, en dit voor niet minder dan vijf
weken. Vandaag is hij te Kortrijk, zaterdag te
Neerpelt, en woensdag 29 in Hasselt. Van 1 tot
en met 23 december is hij, behalve op zon- en
maandag, telkens om 20 uur in de Antwerpse
Arenberg. De man die Vlaanderen zo prachtig
bezong is hier met een aan onze smaak
aangepast programma, waarin hij opkomt voor
openheid, een multi-raciale wereld, en tegen
het cynisme. En van hem verscheen bij Polygram ,,Rode wangen", een interessante verzameling kinderliedjes, waarrond een ,,TVspecial" is opgenomen die binnenkort op de
buis komt.

»ffr«»'

Herman van Veen geeft in maart 1990 tweeëntwintig voorstellingen van zijn nieuwe show
in de Antwerpse Arenbergschouwburg. Geen
enkele Vlaamse of Nederlandse of buitenlandse artiest heeft dit totnogtoe aangekund of
aangedurfd!
Daar het organiserende ANZ (Algemeen
Nederlands Zangverbond) op een zéér ruime
belangstelling van het publiek rekent is het
voor geïnteresseerden raadzaam zo snel mogelijk kaarten te bestellen.
Kaarten zijn te verkrijgen aan de kassa van
de Arenbergschouwburg of tel. 03/232.11.14
of 232.86.20, iedere dag tussen 11 en 16 uur
('s zaterdags tot 14 uur).
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TENTOONSTELLING

DE TERUGKOMST
VAN A.C. LENS

D

E waardering van A C . Lens,
wiens naam onlosmakelijl< verbonden IS met de introduktie van liet
internationale neo-klassicisme in
de Nederlanden, kreeg een deuk
in de XIXde eeuw, toen in het
kader van de nieuwe Belgische
staat de nadruk voluntaristisch
kwam te liggen, om programmatische én propagandistische redenen, op de eigen kenmerken van
de Vlaamse kunsttraditie. Ter legitimatie van
de nieuwe staat diende immers een nationale
geschiedenis gesmeed te worden. Het onderstrepen van een eigen kulturele traditie paste
geheel in dat kader, waarbij vooral de plastische kunsten bruikbare argumenten boden.

VAKMAN
Het neo-klassicisme en de Empire-stijl werden als volksvreemd afgewezen en gemarginaliseerd, ook in de architektuur — wat tot de
neo-gotische heropleving leidde en de herwaardering van het pittoreske. De rationaliteit
van de Verlichting, de klassieke orde, steunende op geometrie en simmetrie werden verworpen als importproduktie die een aanfluiting
betekenden van de eigen aard en tradities.
Deze tentoonstelling dient dan ook niet alleen gesitueerd te worden in de internationale
trend tot revisie van het neo-klassicisme —
waar o.m. Maria Praz reeds vroeg toe bijgedragen heeft — , maar ook in het revisionisme dat
in de kunsthistoriografie hoogtij viert. Jean F.
Buyck heeft dit revisionisme gedefinieerd als
,,een hlstorlsch-objektivistische tendens die,
sceptisch over liet vigerend modernistisch paiti-pris in de kunsthistoriografie, uit nieuwsgierigheid, het „gedeklasseerd" materiaal onder
ogen wil nemen."
Het volstaat echter niet door de steeds
wisselende evolutie van de smaak gedeklasseerd te zijn om noodzakelijkerwijze ook interessant of boeiend te zijn. En het gevaar ligt
steeds op de loer dat revisionisten zich als
zeloten opstellen en het belang van het door
hen opnieuw onderzochte materiaal overschatten : miskenden worden immers door hun
wierookdragers te vaak overdreven in het daglicht gesteld — een schril licht waar ze niet
steeds tegen bestand zijn.
WIJ - 24 NOVEMBER 1989

Hercules beschermt de Muze, een doek van A.C. Lens uit 1763.
Plastisch gezien biedt het oeuvre van vakman Lens geen enkel aspekt dat tot een
onverwachtse of tx)eiende konfrontatie leidt.
Het belang van deze tentoonstelling is dan ook
zuiver van kultuurhistorische aard, en dan nog

Naar aanleiding van de 250ste
verjaardag van de geboorte van
Andries Cornells Lens (17391822) organiseert het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten
te Antwerpen in samenwerking
met de Vereniging voor het
Kunstpatrimonium Brussel, een
eerste overzichtstentoonstelling
van het oeuvre van de in zijn tijd
hooggewaardeerde doch thans
haast vergeten Antwerpse meester.
slechts als uiteindelijk marginale voetnoot. De
mens Lens en zijn rol, de teoretikus en zijn
invloed — voorbeeldig belicht door Alain Jacobs — zijn alleszins interessanter dan de
schilder. En in die zin is de katalogus dan ook
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een blijvende bijdrage tot een juister inzicht
van de XVIIIde eeuwse Vlaamse schilderkunst.
Ook dat behoort, terecht, tot de opdracht van
de wetenschappelijke instellingen die musea
nu eenmaal zijn.
De studie van Alain Jacobs en Pierre Loze
over Lens en de kunstkritiek is verhelderend
en behandelt een intellektueel relevante problematiek die niets aan aktualiteit ingeboet
heeft. Jammer genoeg werd de (Franse) tekst
onbetamelijk slordig vertaald door mevrouw G.
Beule. Alle nuances worden gladgestreken, de
oorspronkelijke tekst wordt haast sistematisch
geweld aangedaan. Het is onbegonnen werk
hier uitvoerig op in te gaan, enkele voorbeelden zullen wel volstaan. Wanneer gesteld
wordt dat Lens, 1 ° gewis de les van Veronese
in Italië geleerd heeft en, 2° diens koloriet en
fantastische komposities vol anakronismen
verwerpt, dan blijft in de Nederlandse tekst —
om raadselachtige redenen — slechts de tweede stelling overeind. In het Frans wordt Lens
getipeerd als een vroege (,,précoce") vertegenwoordiger van het neo-klassicisme in de
Nederlanden; in het Nederlands wordt hij
zomaar gepromoveerd tot de vroegste vertegenwoordiger.

TENTOONSTELLING

OKEES?
„In werkelijkheid stoelt de geformuleerde
kritiek op de schilderkunst van Lens op waarde-oordelen die nu voorbijgestreefd zijn", luidt
het beslist in de Nederlandse tekst De oorspronkelijke tekst spreekt van een deel van de
kritiek („une partie des critiques"), en onderstreept dat deze waarde-oordelen relatief juist
Zijn ("relativement exactes") „Souci d'expression" wordt, wellicht bij wijze van grappig
bedoeld knipoogje, vertaald door het verwarrende neologisme ,,expresionisme" (opgepast
zetter, met een ,,s") „Zijn trouw aan de
Oostenrijkse monarchie, waaraan hij zoveel
verschuldigd was, eindigde met met ballingschap tijdens de Franse Revolutie De schilder
diende hierover met ongerust te zijn gezien
zijn schilderkunst en de ideeën die hij verkondigde konform waren aan de ideologie van de
nieuwe heerser", vernemen we in de Nederlandse tekst Afgezien van het feit dal ,,konform aan" foutief is, betekent deze bewenng
mets Waarover diende de schilder ongerust te
zijn"? Over het feit dat zijn trouw aan deze
monarchie met in ballingschap eindigde' Is
dat een reden tot ongerustheid'' Natuurlijk
met De Franse tekst reikt de sleutel tot dit
zoveelste raadsel aan Lens' trouw aan de
monarchie ging met zover dat hij de ballingschap verkoos, en hij kreeg geen last met de
nieuwe heersers, hij werd met verontrust, vervolgd (,,Le peintre ne fut pas mquiete ,,être
mquiete" is met hetzelfde als ,,être inquiet")
,,Les Anciens" wordt vertaald door ,,oude
meesters", waarbij de Grieks-Latijnse connotatie verdwijnt Formuleringen als ,,de plaats
die Lens inneemt in de Vlaamse traditie, waarin de andere auteurs zijn plaats weigeren"
klinken als Irokees, net zoals „Het is pas met
het werk van D Coeckelberghs dat Lens
eindelijk uit het verdoemboek geraakt waarin
de historiografie hem had gestopt" Van Dale
reikt twaalf betekenissen van „stoppen" aan
geen enkele is hiervan toepassing En wat is m
godsnaam een verdoemboek' Een dichterlijke
vrijheid' Of, prozaïscher, een komtaminatie
van vergeetboek en verdomboekje' De meervoudsvorm anakronismes is fout, en korrekt
verbuigen heeft blijkbaar ook al geen belang
meer („de auteurs wiens toon ").
Wie belangstelling heeft voor de studies van
Jacobs en Looze lezen ze dus best in de
oorspronkelijke taal ,,Pour les Flamands la
même chose" Wie zei er weer dat we beter
doen wat we zelf doen '
Henri-Floris Jespers

— A.C. Lens (1739-1822), Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplein,
Antwerpen. Tot 17 december 1989

MASEREEL, UNIVERSEEL
KUNSTENAAR-HOUTSNIJDER

Frans Masereel, zelfportret en verhuisaankondiging, houtsnede, 1930.
Nog tot 31 december gaat in het Stedelijk
Prentenkabinet te Antwerpen de tentoonstelling Frans h/lasereel, vernieuwer van de houtsmjkunst door, dit naar aanleiding van de
honderdste verjaardag van de geboorte van de
kunstenaar (Blankenberge 1889 — Avignon
1972) Frans Masereel werd begraven in het
Campo Santo te Sint-Amandsberg naast Karel
van de Woestijne, Jan Frans Willems en andere grote Vlamingen
Met figuren als Henn van Straten, Victor
Delhez, Jozef Cantre en Joris Minne bereikt de
Vlaamse houtsnijkunst in de eerste helft van
deze eeuw een nooit eerder gekende bloei
Naast hen geldt Frans Masereel ook internationaal voor vele kunsthistorici als de belangrijkste houtsnijder van deze eeuw, die de xylografie grondig vernieuwde door haar te bevrijden
van alle estetische en nutteloos virtuoze franjes Nochtans staat zijn gemaal technisch
meesterschap buiten kijf, maar hij gebruikt dit
uitsluitend als middel om tot een maksimale
zeggingskracht te komen in de grafisch-ekspressionistische vertolking van zijn sociaalhumanitair engagement, waarin pacifisme, sociale strijd, eenzaamheid en de menseliike
lotsbestemming in liefde, arbeid en verdriet
steeds terugkerende konstanten zijn
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Frans Masereel was een ongemeen veelzijdig en produktief kunstenaar schilder, tekenaar, boekillustrator, beeldhouwer, ontwerper
van toneeldekors, en mozaïeken, maar toch in
de eerste plaats houtsnijder De nu aan hem
gewijde tentoonstelling omvat 81 houtsneden
uit de verzamelingen van het Prentenkabinet
zelf Een kwantitatief misschien met zo overrompelend geheel, kwalitatief echter des te
overtuigender, te meer omdat alle door Masereel behandelde temas aan bod komen De
tentoonstelling is alle dagen (behalve op
maandagen en Kerstmis) open van 10 tot 17
uur, toegang 50 frank (met de gebruikelijke
kortingen en gratis voor inwoners van Antwerpen), rondleidingen op aanvraag

De door de Stad uitgegeven katalogus bevat
reprodukties van alle getoonde werken, voorafgegaan door een korte maar goed gedokumenteerde inleiding door konservator Francine de Nave Dit fraaie boek over de meest
prodigieuze houtsnijder die Vlaanderen ooit
heeft voortgebracht (132 bladzijden, 250 frank,
kan besteld worden bij het Stedelijk Prentenkabinet, Vrijdagmarkt 22-23, 2000 Antwerpen,
telefoon 233 02 94)
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BOEKEN

SPIONAGE EN CONTRASPIONAGE
Tegelijkertijd met de Amerikaanse uitgave is
zopas de Nederlandse vertaling verschenen
van „Widows" onder de titel „Infiltraties,
Sovjetagenten in de CIA". De Amerikaanse
journalist Joseph Trento, zijn vrouw Susan en
de ex-CIA'er William Corson werpen m het
werk een gedetailleerde blik achter de schermen van de Westerse Inlichtingendiensten en
de wijze waarop zij zich trachten te wapenen
tegen Sovjet-infiltraties.
Infiltraties beschrijft de al 25 jaar durende
strijd tussen de Sovjetunie en de Verenigde
Staten, een strijd waarin deze laatste gevoelige nederlagen werden toegebracht. Nooit eerder is zo gedetailleerd geschreven over het
verloop van die strijd in de wereld van de
spionage en contraspionage.
Voor hun onderzoek spraken de auteurs met
meer dan 500 direkt betrokkenen en maakten
ze gebruik van duizenden tot dusver nog nooit
vrijgegeven dokumenten. Voor het eerst spreken medewerkers van de CIA en de FBI zich
openlijk uit over de vier grote missers van hun
diensten.

William R. Corson
Susan B. Trento
J(9^||h J. Trento

SOVJETAGEN
IN DE C |

ADVERTENTIE

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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De vier spionagedrama's tonen stuk voor
stuk aan hoe ver de Sovjetagenten zijn binnengedrongen in de Amerikaanse geheime dienst.

— INFILTRATIES, Sovjetagenten In de CIA,
William Corson, Susan Trento, Joseph Trento,
Standaard Uitgeverij, 424 biz., 795 fr.

MISSERS
In Infiltraties wordt onthuld wie de eerste
Sovjetmol binnen de CIA was en hoe deze
naaste medewerker van Allan Dulles vlijtig zijn
informatie aan de KGB doorspeelde.
Vervolgens onderzochten de auteurs de
ware toedracht van de verdwijning van John
Arthur Paisley, die in verdachte omstandigheden van zijn zeilboot verdween. Deze belangrijke ClA-medewerker blijkt betrokken te zijn
geweest bij de ene schending van de staatsveiligheid na de andere, te beginnen met het
debacle van de ,,Berlijnse tunnel" in 1958 tof

en met het gevoelige verlies van de belangrijkste agent van de VS in Moskou in 1977.
In de zaak Nikolaj Artamanov wordt onthuld
hoe deze innemende Sovjet-marineofficier die
in 1959 naar de VS overliep, kans zag door te
dringen tot de kern van de Amerikaanse inlichtingendienst. Zestien jaar later verdween hij in
Wenen, toen hij als dubbelagent voor de FBI
werkte.
Infiltraties bereikt een beklemmend hoogtepunt met het verhaal van Ralph Joseph Sigler,
tien jaar lang de belangrijkste dubbelagent van
de FBI en de inlichtingendienst van het leger.
Sigler werd dood in zijn hotelkamer aangetroffen. De FBI houdt vol dat het zelfmoord was;
de auteurs onthullen echter de ware achtergronden van het drama.

HOOGVERRAAD
De Engelse auteur Colin Forbes pakt uit met
een nieuw werk ,, Hoog verraad". Ook in dit
werk draait alles rond dubbelagenten in de
spionage.
Men noemt hem Janus, naar de mythologische figuur met de twee hoofden die ieder een
kant uitkijken, en ook deze Janus lijkt een
dubbelleven te leiden.
Tweed van de Britse geheime dienst krijgt
de opdracht uit te zoeken wie er achter Janus
schuilgaat. Het probleem is dat Tweed weet
dat het één van zijn ondergeschikten is. Maar
welke van de vier? Wie van hen kan hij nog in
vertrouwen nemen en wie moet hij ontmaskeren? Om het raadsel te ontrafelen verzeilt
Tweed, vergezeld door zijn vriend en raadgever, de journalist Bob Newman, in een bloedstollend avontuur dat uitmondt in een meedogenloze mensenjacht. Pas op het allerlaatste
ogenblik merkt Tweed dat hij zelf het doelwit is
geworden van een vijandelijk kommando.
Colin Forbes begon in 1965 als auteur en
ontpopte zich ondertussen als één der beste
thrillerschrijvers uit zijn land. Wie Forbes leest,
wordt weinig tijd gelaten om te ademen. Hij
weet de lezer doorheen de harde aktieroman
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Colin Forbes Is een meester in het
avonturengenre.
(eigen toto)
tot op de laatste bladzijden in spanning te
houden.
- HOOGVERRAAD, Colin Forbes, Standaard
Uitgeverij, 391 bIz., 580 fr.

DE NIEUWE DISNEY MOET JE ZIEN
Oliver & Company, een animatiefilm uit de
Walt D/sney-studios, in een regie van George
Scribner, is een tel<enfilm zoals de meester
zelf fiem zou hebben gemaald. Reeds (einde)
vorig jaar, kwam hij m Amerika m de bioskoopzalen, en was toen in een felle konkurrentieslag gewikkeld met The land before time van
Don Bluth (die zijn animatiewerk leerde bij
Disney). Aan de start verloor Oliver & Company enkele meters, maar kwaliteit gaat bovendrijven en ook Amerika viel voor de erg vrije
adaptatie van de Charles Dickens-roman.
Oliver is een onweerstaanbare poes (met de
stem van Joey Lawrence), die samen met
enkele andere te koop wordt aangeboden, in
een echt mooi ogende openingssekwentie.
Hoe hij zich ook uitslooft, 's avonds als de
regen m bakken neerstroomt, zit hij nog steeds
in de kartonnen doos, die uiteindelijk doorweekt openbarst en Oliver zonder onderdak in
de New Yorkse straten en nacht achterlaat.

STRAATHOND

Dodger, de doorwinterde straathond en Oliver de onweerstaanbare poes. Twee
nieuwe figuren uit de Disney-stal, zoals de meester ze zelf zou gemaakt hebben.

De doorgewinterde straathond Dodger {Billy
Joel) kijkt afkeurend naar de onhandigheid van
Oliver, wanneer deze poogt een hotdog te
stelen. Hij neemt het poesje onder zijn bescherming en samen plegen ze een overval op
een hotdogventer. Maar Oliver moet tot zijn
schade ondervinden dat de wereld hard is en
Dodger ook een bedrieger, want zonder de buit
te verdelen loop deze van hem weg. Oliver
echter achtervolgt Dodger en deze leidt hem
ongewild naar zijn schuilplaats, die hij deelt
met Tito {Richard (Cheech) Marin), een nietige
Chihuahua, met de bek van een dinosaurus,
waarin het Spaans aksentje prachtig ligt, en
die in het hedendaags Amerikaans jargon erg
thuis IS, en net niet te pikant wordt om schadelijk te zijn voor kinderoren.

lijfwachten, twee verschrikkelijk uitziende doggen, Roscoe en Desoto, hem verslinden.
Tijdens een van hun rooftochten raakt Oliver
afgezonderd van zijn kornuiten — in wat trouwens een bulderlachende overval-scène kan
worden genoemd — en Jenny, een meisje van
rijke ouders, die erg eenzaam is, ontfermt zich
over hem. Maar thuis wacht hem de onaangename verrassing van de poedel Georgette
{Bette Midler), die enkel voor haar uiterlijk leeft
en bij de eerste aanblik van Oliver reeds
besluit hem het huis uit te jagen. De bendele-

den zullen Oliver bevrijden, alhoewel tegen
zijn zin, want hij heeft het goed bij Jenny —
ondanks Georgette. Georgette praat wel Engels met Oliver, maar weigert konsekwent
Engels te praten met de mensen, daartegen
blaft ze steeds, een leuk grapje van de regisseur, die ons uiteindelijk meesleept m een
kidnapping. Daarnaast zitten er ook nogal wat
muzikale nummers, zodat jong en oud er zeker
plezier aan zullen beleven. Aan te raden I

Willem Sneer

ADVERTENTIE

Andere bendeleden zijn Einstein {Richard
Mulligan) en Francis, een Britse — maar dan
érg Brits — bulldog (Roscoe Lee Browne in
een hartveroverende rol) en de vrouwelijke
noot Rita {SherylLee Ralph). Zij zijn de stelende onderdanen, van een aan lager wal geraakte gokker, Fagin {Dom Deluise), die nergens
nog enige gelijkenis vertoont met de Fagin van
Dickens. Deze moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan Maffioso Sykes {Robert
Loggia), een man die geld leent aan de hoogste rente, rente die je soms met je leven moet
betalen. Sykes geeft Fagin nog drie dagen om
zijn schulden af te lossen, anders zullen zijn

RESTAURANT

'^i^assaltthetg^ pjS
NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE
Op 5 km van ds Heysel, baan Plantentuin

LUNCH-TIME MENU
900 F p.p.
4 diensten
Bankeuaaltjs gratis voor al uw teesten
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De lezing ,,De herleving van de Islam" (5
december) wordt gehouden door Urbain Vermeulen (1940), hoogleraar in Islamkunde en
Klassiek Arabisch aan de KUL. Vertrekkend
van de essentiële inhoud van de prediking van
Mohammed en wijzend op de problematiek
van de verhouding tussen de voorschriften van
de Islam (als godsdienst én sisteem en de
toepassing ervan in de samenleving) wordt
gepeild naar de historische oorzaken en aktuele implikaties van het islamitisch fundamentalisme. Daarbij wordt aangetoond dat dit militantisme geen monoliet is.

DE ISLAM EN
HET WESTEN
Het migrantenvraagstuk is momenteel ool<
in Vlaanderen scherp aktueel. Des te meer
aandacht verdient daarom de lezingenreeks
„Religieuze tradities: open of gesloten?",
waarin driemaal de Islam aan bod komt. Zij
wordt georganiseerd door Mens en Religie,
een werkgroep op initiatief van de St.-Lukasstichting, onder auspicieën van Vic Anciaux,
staatssekretaris van het Brussels hoofdstedelijk Gewest. Zij bestaat uit medewerkers van
hogere onderwijsinstellingen te Brussel. Tijdens haar diskussie-avonden en/of lezingen
komen vooral hedendaagse levensbeschouwelijke, wijsgerige en religieuze problemen ter
sprake.

BEGRIP, ONBEGRIP

~

De eerste lezing, die plaats vond op 15
november, had als tema ,,De Islam en het
Westen". Referaathouder was de Dominikaan
Emilio Platti (1943), medewerker aan het Institut Dominicaine d'études orientales te Kaïro en
docent Modern Arabisch aan KU Leuven. Hij
schetste hoe de oprukkende Westerse technische kuituur in de wereld van de Islam een

Een informatie-en disltussiereeics over
de Islam en het Westen, het is niet
overbodig...
identiteitsbewustzijn én identiteitskrisis wakker riep, die zich in sommige gevallen tegen
het Westen dreigen te keren, met daarin graduates gaande van fundamentalisme tot mildere vormen van aanpassing en liberalisme.

,,De Islam in het Westen — Standpunten
van een Vlaams Islamiet" is een lezing die op
6 januari gehouden wordt door Luc Van den
Broeck (1952), doctor in de Romaanse talen
(RUG) en woordvoerder van het Islamitisch
Centrum te Brussel. Allereerst zal hij de begrippen ,,fundamentalisme" en „integrisme"
verduidelijken en dan ingaan op de betekenis
van de islamitische geloofsbelijdenis, zoals zij
begrepen wordt door een volwassen Vlaams
intellektueel. Tenslotte zal hij perspektieven
openen op de problemen die zich stellen voor
de Islamiet die leeft in een gesekulariseerde
Westerse maatschappij.
Al deze lezingen gaan door van 19u.30 tot
22 uur in het Groot Auditorium van het SintLukasinstituut, Paleizenstraat 70, 1210 Brussel-Schaarbeek. Bijdrage 100 frank, studenten
en werkzoekenden 50 frank. Voor verdere
inlichtingen, voorstellen of reakties kan men
terecht bij Mens en Religie op het vermeld
adres, telefoon 02/218.71.19.

ENIG KONCERT GENTSE MUZIEK
De jonge vzw Vox Organ! stelt op vrijdag 24
november in samenwerking met het Stadsbestuur van Gent een uniek projekt voor: een
hele avond gewijd aan muziek van Gentse
komponisten uit de vorige en deze eeuw.
Een uniek projekt ook, omdat meer dan 200
(Gentse) uitvoerders zullen meewerken, amateurs zowel als professionele musici.
Het begon allemaal met de wens om de
Vlaamse muziekkultuur niet te laten vergelen
in musea of biblioteken en om een antwoord te
geven op de marktoverspoelende invloed van
buitenlandse muziekensembles.

FIAMMINGHO
De Vlaamse muziekkultuur dus. Meer dan
enig ander Westeuropees land heeft Vlaanderen een zeer oude en rijke koortraditie. In de
late Middeleeuwen en de Renaissance werden
hier de beste komponisten geboren; hier de
WIJ - 24 NOVEMBER 1989

beste musici gevormd. Alle Europese vorsten
bekonkurreerden mekaar om toch maar de
beste Flammingho bij zich in dienst te hebben.
Kortom, gedurende 150 jaar beheersten de
Vlamingen het Europese muziekleven.
Toen de fakkel werd overgenomen door
Italië, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, kenden we hier een lange periode van verval. Het
was pas in de loop van de 19de eeuw dat Peter
Benoit zich, op aansporen van Emmanuel Hiel,
ging inzetten voor de Vlaamse muziek. De rijke
koortraditie werd weer opgenomen en op een
steeds hoger niveau gebracht door generaties
komponisten. In onze eeuw ontstonden dan
ook de grote koorfederaties en de zgn. Liedbeweging (met o.a. Jef Van Hoof), met als direkt
gevolg dat veel komponisten muziek gingen
schrijven voor amateurkoren.
Tot daar de historiek. Nu de realisatie.
Op 24 november kan u luisteren naar drie
van de betere amateurkoren: de Gentse Oratoriumvereniging o.l.v. Jo Ivens, het Grego-
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rluskooro.\.v. Herwig De Munnynck en Jubilate o.l.v. Herman Streulens. Aangezien Vox
Organ! in wezen een orgelvereniging blijft,
zullen er ook vier organisten meewerken:
Frank Agsteribbe, Kristiaan Seynhave, Herman Streulens en Jo Van den Durpel. Verdere
(muzikale) hulp wordt verstrekt door AnneMarie Regies (zang) en het kamerensemble
van Vox Organ!.
Zoals reeds gezegd kiezen ze uit de overvloed van 19de en 20e eeuwse Gentse muziek: Toussaint De Sutter, Jef Tinel, Gabriel
Verschraegen, O. Van Puyvelde, Anne, Stultjens, Herberighs, L. Dufossel, Torek en Norbert Rosseau. Verder worden nieuwe werken
gekreëerd van Seynhave, Streulens en Snellings.
Dit alles heeft plaats in de Gentse SintJakobskerk op vrijdag 24 november om
20U.30. Toegangsprijzen: 150 fr. voor nietleden en 100 fr. voor leden van Vox Organ!.
FA

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 18
HORIZONTAAL
3
5
7
9
10

11
12
13
14
16
17

Gentse heilige op z'n zondags (4)
Zeer geschikt voor een bepaald doel (3)
Soorten snelvliegers (12)
In die woningen op elkaar wordt van alles
opgeslagen (12)
Voor een belangrijk schrijfmachine-onderdeel kan men m deze Antwerpse plaats
terecht (4)
Ietwat grauwe stof (4)
Oorlogsgebied waar geen menselijk wezen te bespeuren valt (12)
Verborg zich tussen de leerlingen (6)
Zo begint men wanneer men een voorwaarde stelt (3)
Het bekijken van wat hier wordt opgesomd, doet iemand al watertanden (9)
Zeker vroeger (6)

VERTIKAAL
1 Statige Kee (8)
2 Op die plek in Brussel moet men middenin
goed uitkijken opdat men met in het water
valt (15)
3 Wat u eerst gedaan hebt, doen zij nu,
zodat de spullen terecht komen waar u ze
wilt hebben (14)
4 Gestraft in een stevige uitholling (9)
6 Voornemen om een plattegrond te schetsen (4)
7 Speelgoed dat met alle winden mee waait
(8)
8 Op die wijze iemands hand grijpen doet
men geen twee keer (10)
11 Daar kan men geld halen of brengen (3)
15 Dwaalde, maar dat komt misschien omdat
het van grote betekenis is (6)

SATERDAG

Staatssekretarls op stap
Chevalier de la table ronde
Witte boorden staken
Ambetantenaren

OPLOSSING

Vis eten zou gezond zijn
Knabbelgauw

Horizontaal: 1 hes, 4 voorstel, 5 Watervliet, 7 ingetoomd, 8 tegendraads,
10 Ijzervreters, 12 Lokeren, 14 enig

Land op twee snelheden
Snoepjes-biscuits

Vertikaal: 1 lasser, 2 even, 3 vollemaan, 4 verwondering, 5 wijnpeer, 6
toetert, 9 troep, 11 zwoel, 13 net

Zou W. Martens niet beter..
Snoepie heten'
VU-voorstei 3de faze
Claes de Baert afgedaan

WINNAAR OPGAVE 16

,,ln de politiek zegt men
beginselvast, als men
zetelvast bedoelt"
Jan Greshoff

Tussen de vele juiste inzendingen van onze
opgave 16 werd Frida Van den Brande als
winnares getrokken Zij woont in de Esdoornstraat 7 te 2880 Beerzel Proficiat'
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TELEVISIE

ZATERDAG 25 NOV.
BRT 1
18 55 Meester, hij begint weer, kolder
20 00 Buren, serie
20 25 De diamantval, TV-film
22 00 Ongelooflijk maar Bardi, mentalist
22 45 Europese Filmprijs 1989, reportage
BRT 2
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 Leven... en laten leven, milieuprogramma
21 00 Het el van Christoffels, weekendmagazine
22 45 Sport op zaterdag
VTM
17 00
18 05
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
Enter the Ninja, film

Ned. 1
16 09 Delie, serie
18 27 Ander nieuws, dok
19 28 Roseanne, serie
19 52 Teds familie spel show
21 20 Cheers, serie
22 46 Hooperman, sene
23 10 Game, set and match, serie
Ned. 2
16 20
18 15
19 25
20 29
21 25
23 35
00 11

De Rode Zee, dok
Big city metro, dok
Hart voor dieren, magazine
Crime story, serie
Enemy mine, film
Pin Up club, erotiek
Runaway, film

ZONDAG 26 NOV.
BRT 1
11 00 De zevende dag, praatkaffee
13 00 Sunday proms, koncert
14 30 Drie uur Jessie, gevarieerd progr
17 30 De Cosby show, serie
18 05 Saartje en Sander, sene
18 15 Camera, info
18 45 Sportweekend I
19 45 Sportweekend II
20 15Het landhuis, TV-film
21 20 Help klassiek!, konfrontatie
22 00 I.Q., kwis
22 45 Rusland en de SU, dok serie

20 32 Gambiet, 2-delige film
22 44 Nederland Museumland, reportage

21 41 Hier en nu, aktualiteiten
22 45 Ursul de Geer, praatshow

Ned. 2
19 00 Bij Lobbith, praatshow
20 10 Van Kooten en de Bie, kolder
20 56 Een onrechtmatig bestaan, drama
21 56 Stalin S Nami, dok

Ned. 2
16 00 Belfleur, gezinsmagazine
17 17 Het erfgoedGuldenburg, sene
18 05 Groen en grondig, agrar progr
18 35 Meer plezier met papier, kursus
19 20 De natte neuzen show, over honden
20 29 Medisch Centmm West, sene
23 00 Te kunst en te keur, kuituur

MAANDAG 27 NOV.
BRT 1
18 35
20 00
20 20
21 00
21 35
22 50

White Peak Farm Gran, sene
Buren, sene
De drie wijzen, kwis
Colin's Sandwich, sene
Wie schrijft die blijft, literaire info
Huizen kijken, info

BRT 2
18 45 Rin, sene
19 00 Zonen en dochters, sene
20 00 lemandsland: East-Anglla, dok
21 30 Rondom de mensaarde, dok sene
22 20 Kwaliteit van A tot Z, info

BRT 2

VTM
18 05
18 30
19 30
20 00
20 30
21 30
22 30
23 00

Cijfers en letters
The power, the passion, sene
Rad van fortuin
Wie ben ik?, spel
Mission impossible, sene
Golden girls, sene
Vroemtuigen, info
Taxi, serie

Ned. 1
15 20 Algiers, film
17 40 Hameien, sene
19 21 Maandagavond met van Willigenburg, praatshow
20 22 Telebingo, spelprogramma
22 45 FIjnschilders, dok
Ned. 2
20 29 Hart van goud, mensen helpen
21 25 Muziek in natura, muziekserie
22 50 L.A. Law, sene

DINSDAG 28 NOV.
BRT 1
18 45
20 00
20 33
21 33
22 45

Op het terras, seniorenmagazine
Buren, sene
Zeker weten, praatprogramma
Shingen, serie
Jazz Hoeilaart 2, reportage

BRT 2

BRT 2

14 55 Veldlopen, Cross Cup Roeselare

19 00 Zonen en dochters, sene
20 00 Diamond Awards festival, sho
21 40 Soepel werken, info

VTM
14 05
14 30
16 00
18 05
20 00
21 50
22 45

She's the sheriff, sene
Walters verjaardagsshow
Beauty and the beast, serie
Tahiti-vuurwateren, dok
Love story, film
Murphy Brown, serie
Shaka Zulu, sene

Ned. 1
16 16 Howard's way, serie
19 07 Flying doctors, sene
20 00 Laat maar zitten, serie
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VTM
18 05
18 30
19 30
20 00
21 00
22 30

BRT1
17 15 Magica, sene
17 30 Sinja Mosa, sere
1810 Johan en de Alverman, sene
18 35 Kilimanjaro, jeugdnieuws
19 00 De zonen van Abraham, dok
20 00 Matlock, serie
20 50 50 prijzen van Jos Ghysen, spel
21 35 Gezondheid, Omgaan met stress
22 45 Moviola, filmmagazine
18 45 Rin, serie
19 00 Zonen en dochters, sene
20 00 Sportavond
VTM
16 30
17 30
18 05
19 30
20 00
22 30
23 00

Knightrider, serie
Cijfers en letters
VTM-Super 50, hitparade
Rad van fortuin
The love Bug, film
Star, filmmagazine
Hunter, sene

Ned. 2
15 00
16 35
17 55
18 27
19 21
19 48
20 30
21 10
23 12

Vlucht van de Condor, natuurdok
Tom Sawyer, sene
Tussen zes en half zeven, info-dok
Avonturenbaai, sene
Ronduit Radar, jeugdmagazine
The Campbells, sene
Ratten leven rianter, dok
Het Russische gala, show
Ars Musica, populair klassiek

Ned. 2
16 00 I cover the waterfront, film
17 15 Tekenfilms
18 35 Countdown, pop
19 25 Empty nest, serie
20 29 Sterrenjacht, nieuw talent
22 10 Rur, praatprogramma
23 10 Twilight zone, serie

DONDERDAG 30 NOV.
BRT 1

Cijfers en letters
The power, the passion, sene
Rad van fortuin
Medisch Centrum West, sene
Klasgenoten, Lynn Wesenbeek
Moravagine, sene

Ned. 1
20 25 Paul Daniels, goochelshow
21 16 De puzzelfavoriet, spelprogramma
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18 10
20 00
20 25
21 00
21 55
22 45

De doorzetters, serie
Buren, sene
Felice!, spel
Panorama, aktualiteiten
Leven, serie
Première, filmnieuws

BRT 2
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 Japonisme, dok sene
21.00 De prins van New York, film

EEN FILM PER DAG
VTM
18 05
18 30
19 30
20 00
21 00
22 30
23 20

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

Ned. 1
16 31
17 41
18 04
19 24
19 46
20 20
20 45
22 45

Thuis in de dierentuin, sene
Rapido, popmagazine
Vara's Icindermenu
De baas in huis?, sene
Labyrinth, spel
Zeg 'ns aa, sene
Doet le't of doet ie't niet, spel
Golden girls, sene

Ned. 2
17 03
18 10
18 30
19 00
20 29
22 25

The real ghostbusters, sene
Wijnwereld, info
David de kabouter, sene
Growing pains, sene
Cocoon, film
Jonge mensen in koncert, klassiek

VRIJDAG 1 DEC.
BRT 1
17 30 Sinja Mosa, sene
1810 Mik, Mak en Mon, sene
18 20 Schoolslag, spel
20 00
20 25
22 50
23 20

Buren, serie
Starman, film
Filmspot, filmaktualiteit
De rokken van de revolutie, dok sene

BRT 2
19 00
20 00
20 30
21 30

Zonen en dochters, sene
Wie slim is sorteert, dok over afval
AIDS, dok
Binnenskamers, kamermuziek

VTM
17 00 VTM-Kinderklub
17 30 Lassie, sene
18 05 Cijfers en letters
18 30 The power, the passion, sene
19 30 Rad van fortuin
20 00 Benidorm, sene
20 30 Modern romance, film
22 35 Cheers, sene
23 05 Crime story, sene
Ned. 1
17 40 100 jaar tekenfilm, dok sene
19 21 Volmaakte vreemden, sene
19 48 Waku waku, spelshow
21 07 Anita Meijer in Ahoy, koncert
21 57 Brandpunt, aktualiteiten
22 45 De moord op Elizabeth Nightingale, 2-delige
film
Ned. 2
16 00 Gloss, sene
17 08 Dieren in het wild, dok sene
18 05 Bassie en Adriaan, sene
18 50 Alf, sene
1915 Allo, Allo, serie
20 29 De mini playbackshow
21 30 Jongbloed en Joosten, aktualiteiten
22 35 Derrick, serie

Een h0h resem stunts en grappen met <fe „doife kever" m „The Love
8 « g " . Woertstfag 29 nov. op VTM om aou.

ZATERDAG 25 NOVEMBER

ENTER THE NINJA

aKtlÊ mei aisoereuze m gnde^re sfjppertfes
verfjlaatst naar een wirneisportcentrum
Met Michel Blanc, Josiane Salasko, Gérard
Jwgnoïen Warie-AnreCro-"? (Ani. 2 om

Armnk airtieffisi ml 1981 msï O-S. Franc
co Nero, S«san üeorgè èn Afex CöUrtrtey.
De Amerikaan Col& ^oim »ngewi|£i m de
gehestts sevechtsrftyefen van mn Amtisch« §eK«e. <VTM, ofli 2a«.40)

WOENSDAG 29 NOVEMBER

ZONDAG 26 NOVEMBER™^

T H E LOVE B U G

LOVE STORY

Amènk. komische im van Robert Stevenson tat 196S met Mtcliele Lee, Dean
xfones en David Tom-tinson AutopiJoot Jim
Ctóöglas steit vast dat zm autootje, een
VW-feever, sen etgen brem heeft (VTM,
om 26u,)

Een $£iiap|)ê siydent van goeaen mtze
trouwt met éè dochter vm een Itaisaariöe
öakkgr. H l ^ ïffkt hm gelök 'm de <m§ te
slaar^, tot wordï vastgest^ m de jOnge
vrouw lijcft aan Isifkemie
{Vim, o«n 2ö«.>

MAANDAG 27 NOVEMBER ~

LE CORBILLARD
DE JULES
Franse J^omisctie liJm urt 1982 met Aido
Maccior*e, Jêan-yarc Tt«l>a«,iit ert Francis
Pemn. Soldaat Juies Ribowdöir Komt in
t944 ötj een ontpioffing om h&i leven. Zt|n
vader en zijn wapen makkers doorkruisen
htaif Ffa«Jsii}k om z(|n l«;f>aam te gaan
l>egraven. («TL-TVt, ow WuM)

DINSDAG 28 NOVEMBER

LES BRONZES FONT
DUSKI
In dtt v$n«jlg op „Les bronzes «vorat de
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29uM)

DONDERDAG 30 NOVEMBER

PRINCE OF THE CITY
Amerrk. film uft t981 met Treat Wdiiams,
Jerry Orbach On Lindsay Grouse Danlei
Cretto wordt belast met eenonderzoek naar
de koritiptie binnen fief politiekorps van
New York, Naarmate dat onderzoek vor*
dert, komen steeds meer hooggeptaatste
ambtenaren tn opspraak (SRT TV2, om
21 u4

VRUDAQ 1 DECEMBER

MODERN ROMANCE
Amertk* ft)?» utt t98i wmim een neurotiscfee fiteredakteur die waanzinnig vertie'd
(S nïet t ^ een normaJ^ r e ^ kan komen
Schitterende grappen afgevvtsseld me;
ntefszeggende scènes (VTM, om20»j.30)
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SPORT

ONMOGELIJKE NEDERLAAG
ELKE grote Europese
voetballanden
hebben
zich met kunnen kwalificeren voor de Mondiale
'907 Frankrijk, Denemarken,
Hongarije,
Oost-Duitsland en Portugal.
Frankrijk was al geruime tijd uitgeschakeld.
Het Franse voetbal bulkt
van het geld en van het buitenlands talent.
Voorlopig profiteert de nationale ploeg daar
niet van. Overigens rijst de vraag of Platini's
kunsten als coach wel kunnen vergeleken
worden met deze van de oud-speler...
Denemarken werd deze keer slachtoffer van
zijn onvermijdelijke veelstemmigheid. Die
ploeg bestaat nagenoeg volledig uit miljoenen
verdienende gastarbeiders. Dat kan meemaar ook tegenvallen. Deze keer liepen de
Deense cracks allemaal verschillende richtingen uit. Met alle gevolgen van dien.

IERLAND!
Hongarije blijft volmaakt wispelturig. De z\geunervoetballers zijn de gedroomde prooi
voor die landenploegen die zelden of nooit een
wedstrijd winnen. Oost-Duitsland presteerde
met zijn beloftenploeg ver beneden de verwachtingen en de Portugezen vormden
slechts bij hoge uitzondering „een ploeg".
Nationale teams presteren trouwens meestal
onvoorspelbaar. Ze bestaan uit spelers die
vaak slechts okkasioneel met elkaar optrekken
en dit kan de vreemdste resultaten voor gevolg
hebben.
Wie er wel bij zijn? De Joegoslaven, die veel
talent op het veld kunnen zetten en die zich in
het warme Italië vermoedelijk thuis zullen voelen. De Zweden die maar zelden op de grote
afspraken ontbreken. De Roemenen, die volgende zomer misschien de enige vertegenwoordigers van „het oude Oostblok" zullen
zijn. De leren, die voor het eerst in hun bestaan
tot de eindronde doorstoten en verder de
„klassieken" zoals West-Duitsland, Nederland, Spanje, Rusland, Oostenrijk, Schotland
en natuurlijk de dapperen uit reeks 7 België en
Tsjechoslowaijke. En verder gastland Italië
natuurlijk.
In Zuid-Amerika zorgde Golombië voor de
verrassing. Deze keer geen Chili en geen
Peru. Wel Brazilië, het enige land dat aan alle
eindtornooien deelnam, Uruguay en titelverdediger Argentinië.
WIJ - 24 NOVEMBER 1989
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Het klein Germinal Ekeren diende het grote Anderlecht zijn tweede nederlaag op
rij toe. Smaakmakers waren kapitein Eddy Snelders maar vooral Henk Vos die
liefst driemaal scoorde.
(foto M. Herremans)
In Midden-Amerika, zo heet die zone op de
voetballandkaart, zorgden Costa Rica en de
Verenigde Staten voor stuntwerk. Geen Mexi-

De strijd is gestreden. De 24 die
van 8 juni tot 8 juli 1990 voor de
wereldtitel voetbal zuilen knokken Zijn gekend.
Dat veertien van die vierentwintig landen van Europese origine
zijn mag verbazing wekken. Het
betekent dat het oude kontinent
zo'n zestig percent van het wereldvoetbal vertegenwoordigt.
Dat is natuurlijk ongezond veel.
Het kan ook enkel verklaard worden door de onevenwichtige
machtsverhoudingen binnen de
Fifa. Het staat dan ook zo goed
als vast dat Europa die bevoorrechte positie in de toekomst
niet zal kunnen vasthouden. De
derde wereld-voetballanden zifn
in opkomst. Haar gekwalificeerden zouden zichzelf een schitterende dienst bewijzen door in
Italië behoorlijk te presteren. Uitslagen leggen nog altijd het
meeste gewicht op de weegschaal.
co en geen San Salvador. De Verenigde Staten dompelden vorige zondag Trinidad in onstilbaar leed. In dat kleine land lag het openba-
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re leven stil en was het stadion drie uur voor de
aanvang van de wedstrijd volledig bezet. Trinidad zou de droom waar maken. Een gelijk spel
tegen de Verenigde Staten zou volstaan. Trinidad verloor en de spelers moesten uren na de
wedstrijd in de kleedkamer blijven om aan
kwade supporters te ontsnappen. Die warmbloeden hadden met alles maar niet met die
onmogelijke nederlaag rekening gehouden.

KLEURRIJK
In Afrika kwalificeerden zich Egypte en Kameroen. De Egyptenaren namen afstand van
Algerije dat nochtans over veel meer internationale ervaring beschikte. Het kan bijgevolg
geen slechte ploeg zijn. Evenmin als Kameroen dat eigenlijk elf Franse profs de wei kan
insturen en dat aangevoerd wordt door J.
Antoine Bell, de voortreffelijke doelman van
Bordeaux en Raymond Goethals.
In Azië heten de grote oven/vinnaars ZuidKorea en de Verenigde Arabische Emiraten.
De eersten legden al adelbrieven voor in 1966
toen zij... Italië uitschakelden! De Emiraten
moeten voor de kleurrijke noot zorgen. De sjeik
die zijn spelers beveelt. Echt wat voor de groep
van de Rode Duivels.
Mogen wij trouwens onze gedroomde kwalifikatiereeks aan het papier toevertrouwen?
België (reekshoofd). Zweden, Colombië en de
Emiraten. En drie geplaatsen natuurlijk. Moet
toch kunnen?
Flandrien
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SPORT

ANDERLECHT UIT DE BOCHT
Een nederlaag van Anderlecht blijft een
gebeurtenis m ons voetbal Twee opeenvolgende nederlagen gelijken op een kleine aardbeving Dat Anderlecht uitgerekend tegen de
twee nieuw-gepromoveerden verloor kan geen
toeval heten Het wijst erop dat er in het
Astndpark ondanks de vele trainerswissels in
de lengte van jaren maar weinig verandert
Tegen de zogeheten kleintjes trekken de heren van de stad maar zelden hun werkpak aan
Alleen tegen „gelijken" willen zij er nog wel
eens tegenaan gaan Er moet met alleen poen
— die hebben ze toch genoeg — er moet ook
eer te rapen vallen Dat Sporting en tegen
Gent en tegen Ekeren verloor kan met normaal
worden genoemd maar even abnormaal was
dat bij de ingewijden stilaan de overtuiging
was gegroeid dat Anderlecht binnenlands door
mets of niemand zou kunnen worden verontrust Waarop die vermeende onoverwinnelijkheid gebaseerd was, is ons ook vandaag nog
met duidelijk

ONGELUKJE.
Dinsdag na de thuisnederlaag tegen Gent
interviewde La Derniere Heure de trainers van
de ploegen die eerder door Sporting waren
afgeslacht Zij mochten hun zegje doen over
de verrassing van de week De meesten waren
voorzichtig, spraken van een „verkeersongeluk" wat iedereen wel eens overkwam op een
lang parcours De enige die boud verkondigde
dat de Brusselaars nog wel meer zouden
verliezen en bovendien ook nog geen kampioen waren, was Han Grijzenhout, de trainer
van het dit seizoen bijzonder sterk spelende
Cercle Brugge De Nederlander, wiens licht in
ons land eigenlijk altijd onder de korenmaat
werd gehouden, stelde dat de speelwijze van
De Mos bijzonder krachtenslopend was en dat
de spelers de eerste maar met te miskennen
vermoeidheidsverschijnselen vertoonden „Ze

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
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
w|y
«JV^
0ii^S^

PVBA
HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89

bewegen zich al veel moeilijker, heette het"
Wat intussen is gebleken Zelf voegen wij daar
aan toe dat Anderlecht voorin gestalte en
gewicht tekort komt om tegen een gesloten
verdediging andere dan de geijkte aanvalsmetoden (techniek en kombinatie) uit te proberen
Bovendien blijft de alles overziende spelbepaler nog afwezig Jankovic mist er de werkkracht en de snelheid door, Musonda is nog te
jong en in aanleg zijn Vervoert en Gudjohnson
daartoe met veelzijdig genoeg En verder worden er opnieuw vraagtekens geplaatst achter
een paar verdedigers
Er IS dus nog leven na de Mos voor KV
Mechelen De kanonniers van weleer liggen
momenteel enigszins in ongenade bij de pers
Cordier is met langer de grootste voorzitter
aller tijden en trainer Krol deugt van geen
kanten Desondanks leidt KV, dat volgens de
kenners nog geen wedstrijd behoorlijk speelde
en dat in het overgrote gedeelte van zijn
wedstrijden topspeler Koeman — voor ons de
nuttigste middenvelder op de Belgische velden
— moest missen, de kompetitie Wat gebeurt
er als die dit seizoen ook nog eens ,,goed"
gaan spelen '

Houtzagerij

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

Tel 053-66 83 86
AFD OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

Kostuums naar maat.
HERENKLEDING

rmees

Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM

^chemicaliën

^

03/888.69.35

V A N DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten
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om, binnen de eigen departementen, tot een nieuwe
beleidskultuur te komen Onder meer wil de VU hier
venwijzen naar de voorstellen voor wetenschapsbeleid en het nieuwe statuut voor de vrijwilligers in de
ontwikkelingssamenwerking

OP DE
BARRIKADE

Met betrekking tot de ambtenarij wenst de VU dat
de toegang tot het openbaar ambt maksimaal geobjektiveerd wordt Alle aanwervingen dienen afhankelijk te worden gemaakt van vergelijkende eksamens
waarbij de rol van het Vast Wervingssekretariaat
eigentijds wordt gemaakt en uitgebreid tot de Vlaamse administratie en de parastatalen

Op 23 september '89 verkoos onze partijraad me tot algemeen sekretans Sedertdien
verliepen 8 weken
Dag na dag gaan we de baan op om kontakten te leggen in al de arrondissementen, met
vele afdelingen, met verschillende nevenorganisaties
Nu reeds kan ik U zeggen dat er overal veel
Vlaamse wil en hoop aanwezig is Maar elkeen
kijkt ook uit naar goed leiderschap en vriendschap, naar wat tederheid en veel humor,
kortom respekt voor mekaar m de beweging
Volksunie-mensen zijn ,,vredesmensen', in
gedachte, woord én daad
Maar wij zijn tijdens de jongste weken erin
geslaagd om onze onvrede op te dnngen,
precies of we mekaar de ,,lichtende vrede"
met wensten I In kranten, tijdschnften en voor
de TV legden we eerder de nadruk op datgene
wat ons verdeelde Beter word je daar met van i
Welnu, lieve vrienden dat groot „gat-m-demarkt", dat betere Vlaanderen, kunnen wij
alléén. Volksunie, invullen Maar dat moet dan
gebeuren door en vanuit,,beteren", in samenhorigheid, met discipline, mét de nodige relativiteit In het Algemeen Sekretariaat en ook in
de diensten daarbuiten, leeft zeer bereidwillig
onze personeelskern Het is idealistisch en wil
méér dan volop meewerken Het wil ten dienste staan van alle leden en mandatanssen in al
't mogelijke Het gaat de baan op en telt zijn
overuren met
Maar het is ontgoochelend
wanneer ,,de leiders" groot en klem m krakeel
mekaar over hef hoofd aaien, rond de werkstukken die het voortbracht
Vele VU'ers zeggen bespaar ons die open
en verdoken lettervreterij in die kranten en
tijdschnften, die ons die,,lichtende vrede" met
gunnen Zij willen mekaar vinden om dat
„betere Vlaanderen" uit te bouwen Inderdaad, WIJ zijn met onze generatie, politici,
leden en personeel, hiervoor onmiddellijk verantwoordelijk Laaf ons de woorden van Herman Gorter (1864-1927) die nu 85 jaar oud zijn,
hiervoor in werkelijkheid omzetten Dag-nadag

HET PARTIJBESTUUR
DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 20 november j I heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers
Het partijbestuur van de Volksunie heeft tijdens
haar wekelijkse vergadering een diepgaande bespreking gewijd aan het probleem van de politieke benoemingen in de ambtenarij en de magistratuur Naast
een grondige analyse van de bestaande toestand
werden ook konkrete voorstellen en mogelijke initiatieven besproken om de partikratie en de sindikratie
in het bestuursapparaat te ontmantelen Tenslotte
werd kort van gedachten gewisseld over de voorbije
EG-top in Parijs
Sinds haar deelname aan de regering wordt de VU
,,te velde" gekonfronteerd met de,,Belgische ziekte"
van de politizering Zij werd verzocht om deel te
nemen aan de diverse benoemingskommissies die m
ons land werkzaam zijn In de praktijk kon de partij
ondervinden dat de toestand nog erger is dan zij zich
voorstelde Naast de traditionele partijpolitizering
bestaat er bovendien een aanvenvante sindikale
bevoorrechting die in verschillende parastatalen en
vrijwel alle departementen een onafhankelijk personeelsbeleid onmogelijk maakt
De VU IS met gelukkig met deze toestand In de
eerste plaats is deze zeer arbitrair aangezien het van
de verschillende vertegenwoordigers in de kommissies, van hun ministers en van de partijvoorzitters
afhangt of er al dan met partijpolitieke motieven
doorwegen bij de benoemingen en bevorderingen
van ambtenaren en magistraten

ZIJ stonden stil en gaven elkaar de hand,
als hadden ze een vast plan gesmeed,
en stonden nu bereid het ook te doen,
met elkaar, voor elkaar, aaneen gehecht
Hun blikken waren ernstig, gouden, warm en
trouw,
als stonden daar broeders en zusters in het
licht,
van één familie en elkaar gelijkend

Daarenboven kan het bestaan en de werking van
dergelijke kommissies de indruk wekken dat de
depolitizermgsbetrachtingen binnen de regering in
de koelkast werden gestopt Niets is minder waar
Voor de magistratuur werd binnen de regering reeds
een konkreet wetsontwerp uitgewerkt dat een depolitizering van de toegang tot de magistratuur beoogt
Ook voor de ambtenarij worden denkpistes uitgewerkt De VU verwacht evenwel dat deze laatste
binnen afzienbare tijd in konkrete wetteksten worden
gegoten In afwachting zal zij haar objektiverende
houding in de verschillende kommissies verscherpen

Willy Kuijpers,
algemeen sekretarls

In afwachting van deze strukturele maatregelen
nemen de VU-ministers reeds konkrete maatregelen
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Onder alle aanwervingen dienen ook de aanwervingen van tijdelijk personeel te worden verstaan Tijdelijke en kontraktuele personeelsleden dienen in de
eerste plaats op basis van de bestaande wervingsreserves te worden aangeworven Wel dient te uitbreiding van de rol van het Vast Wervingssekretariaat
samen te gaan met een henwaardering en een strikte
depolitisering van deze diensten Een snelle herstrukturering en modernisering van het VWS moet de
overheid een aangepast instrument geven om een
soepel en modern personeelsbeleid te kunnen voeren
Alle bevorderingen — uitgezonderd deze in de
vlakke loopbaan — gebeuren eveneens op grond van
vergelijkende eksamens voor een deskundige onafhankelijke jury Deze eksamens zijn toegankelijk voor
vastbenoemde ambtenaren van hetzelfde of van
andere departementen
Een zig-zag-promotie,
m a w de bevordering ook buiten het eigen departement, moet binnen het totale bestuursapparaat mogelijk zijn Er dient ook rekening te worden gehouden
met ancienmteiten, inzet en prestaties De mobiliteit
van ambtenaren naar andere departementen moet
op ook horizontaal niveau (bij gelijke graad) bevorderd worden
Voor de top van het ambtenarenkorps, die in grote
mate mede beleidsbepalend is, kan de VU een zeker
politiek en filosofisch evenwicht aanvaarden Het is
immers noodzakelijk dat er tussen de ministers en de
ambtenaren waarmee zij hun beleid opzetten en
uitvoeren een vertrouwensband bestaat Hierbij wil
de VU echter benadrukken dat een eventuele politieke verdeling van de topambtenaren strikt verdeelsmatig geschiedt, met andere woorden dat ook voor
partijen die van de oppositie deel uitmaken en voor
met politiek gebonden ambtenaren een voldoende
percentage van de topambtenaren wordt voorbehouden Het mag in geen geval zo zijn dat de bestaande
situatie hier „bevroren" wordt De bestaande top van
de administratie is immers in dergelijke mate gepolitizeerd dat deze een afkooksel van hun politieke
beschermheren is geworden
Het sisteem dat de VU voorstelt is reeds m Nederland en in Oostenrijk (Proporz-verdeling) gangbaar
en bewijst daar daadwerkelijk een met-partijgebonden werking van het ambtenarenkorps te waarborgen
Het partijbestuur van de VU heeft de VU-werkgroep
Openbaar Ambt gevraagd deze voorstellen m konkrete wetteksten om te zetten Tevens zal de Vereniging
van Vlaamse Mandatarissen initiatieven ontwikkelen
om met de VU-provincieraadsleden en VU-gemeenteraadsleden deze problematiek op hun bestuursniveaus aan te kaarten en te verhelpen Ook in de
provinciale en gemeentelijke administraties is een
verregaande graad van politizering schering en inslag Het partijbestuur wil er tevens op wijzen dat de
VU-frakties in gemeentelijke bestuursmeerderheden
de depolitizering vaak met sukses aan de orde
stellen
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ADVIESRADEN, HOE
MOET DAT?
In verschillende steden en gemeenten moeten
tientallen raden en kommissies bij het beleidsproces
worden betrokken Vaak heeft dit nog maar weinig
met efficiënte besluitvorming te maken Maar gaat
het daar wel om ' Valt een nauwe betrokkenheid van
een zo groot mogelijk deel van de bevolking wel te
verenigen met een doelmatige besluitvorming' Wat
IS de zin van allerhande inspraakprocedures als de
gebruikte kanalen een weerspiegeling zijn van de
bestaande politieke krachtsverhoudingen' Bestaan
er geen efficiëntere inspraakmogelijkheden als alternatief voor soms vastgeroeste adviesraden '

REM OF STIMULANS
Hoe moet je daar als VU-fraktie of afdeling op
reageren' Wat doen indien men zich in de oppositie
bevindt'
Deze en andere vragen en bedenkingen kunnen
uitvoerig aan boed komen in de basiskursus over
adviesorganen, ingericht door de VVM en het VCLD
Voor wie?
In eerste instantie worden vertegenwoordigers in
allerhande adviesraden (jeugd, kultuur, biblioteek,
sport, milieu, welzijn, e d ) hierop uitgenodigd, maar
uiteraard zijn ook de mandatarissen van harte welkom

DENKDAG ROND JEUGDKULTUURGEMEENSCHAP EN VLAANDEREN
De werkgemeenschap Vlaanderen Morgen organiseert op zaterdag 25 november 1989 een denkdag
rond jeugdkultuurgemeenschap en Vlaanderen
De dag gaat onder het motto „Sire, er zijn geen
jonge Vlamingen meer'"
Programmaverloop
9u 30 verwelkoming met koffie
lOu aanvang
11u15
11 u 30
12u 30
13u30

koffiepauze
vervolg
broodmaaltijd
vervolg

Er IS koffie verkrijgbaar vanaf 9u 30, er worden
broodjes en drank voorzien
Inschnjven kan tot 18 november en betalen ter
plaatse
Deelname 100 fr
drank inbegrepen)

(dokumentatie, broodjes en

Voor inschrijvingen en verdere informatie Sekretariaat Vlaanderen Mogen, Te Couwelaerlei 134 2100
Antwerpen tel 03/326 05 05

Spreker zijn
Patrick Allegaert (pedagoog) en Luc Vanmarcke
(socioloog), docenten IPSOC en publicisten over
jongerenkultuur
Mare Reynebeau, joernalist bij Knack en publicist
Herman Lauwers, gewezen verbondskommissaris
van het WKSM en jong politikus

PRAKTISCH
De denkdag gaat door op zaterdag 25 november
1989 in „Buffet Pnmeur", Grasmarkt 78/80 te 1000
Brussel van 10 tot 15 uur

Waar en wanneer?
Limburg dinsdag 28 november om 20u SintMaarten, Stationsstraat 13 te Genk

CAUDRON TEGEN BINGO

Antwerpen dinsdag 12 december om 20u Nilania, Kesselsesteenweg te Nijlen
West-Vlaanderen maandag 4 december om 20u
Arrond Sekretariaat, Hugo Vemeststraat 4 te Roeselare

VU-kamerlid Jan Caudron wil wat doen aan de
bingomanie of de gokverslaving Daartoe heeft hij
reeds een aantal parlementaire initiatieven genomen
Onlangs interpelleerde Caudron ook in de gemeente
raad van Aalst

De provincies Oost-Vlaanderen en Brabant komen samen in het voorjaar '90

De vele reportages die naar aanleiding van Cau
dron's interpellatie in de kamer over dit thema zijn
verschenen, tonen aan dat er dringend paal en perk
gesteld moet worden aan de verslaving aan de
bingo's De vele reportages vertellen troosteloze
soms beklemmende verhalen van mensen die steeds
opnieuw weer al hun geld verspelen, lenen, stelen, in
de gevangenis terecht komen, gezinnen die verwoesi
worden, mensen die hun job verhezen, echtscheidin
gen veroorzaken, zelfmoord plegen

Prijs 200 fr (dokumentatiemap inbegrepen)
Inlichtingen en inschrijvingen
VVM, Barnkadenplem 12 te 1000 Brussel — 02/
219 49 30
Vormingscentrum Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000
Gent - 091/25 75 27

Wat kan een stadsbestuur daar echter tegen on
dernemen' Meer dan je denkt, stelt Caudron, zijn

VAKATUREBERICHTEN
- STAFMEDEWERKER programmatic bij W O B
(univ opleid , 3j ervaring ontwikkelingsland, 5 jaar
beroepservaring, kennis informatica) Kandidaturen
moeten bijnnen zijn voor 6 dec
- JUNIOR-DESKUNDIGE voor Ivoorkust (landbouwingenieur of industneel ingenieur landbouw) Infovergadenng bij het W O B op vrijd 15 dec 1989
Voor meer inlichtingen over deze 2 vakatures bij de
Vlaamse Vereniging voor Opleidingsprogramma's in
het Buitenland (VVOB) kunt u ook terecht bij het
Dienstbetoon van minister Andre Geens, E Jacqmainlaan 162, WTC 2, 1210 Brussel of tel 02/
210 19 12 of 02/210 19 13 (vragen naar Dirk Demeurie of Veerie Wijffels)

rijke ervaring heeft hem geleerd dat ministers zwaar
onder druk kunnen te staan komen van gemeenten
en steden Minister Wathelet had Caudron beloofd
inzake een verbod op de bingo het advies te zullen
inwinnen van de proureurs-generaal en restriktieve
maatregelen te zullen treffen Wanneer Aalst, het
voorbeeld van Brugge volgend, de bingo op zijn
grondgebied verbiedt, zou de druk op Wathelet alleen
maar toenemen
De gemeenteraad van Aalst stemde daarop een
motie waarbij de plaatsing en eksploitatie van bingotoestellen wettelijk totaal verboden zou worden De
raad vroeg tevens dat andere kansspelen, zoals
paardenrennen e a aan een strengere wetgeving
zouden onderworpen worden Jan Caudron kon zich
geen mooier geschenk voor zijn zilveren jubileum als
gemeenteraadslid indenken

NELLY MAES STEUNTJE VOOR
ANTI-DRUG EN - ALKOHOLWEEK
Naar aanleiding van de anti-drug en -alkoholweek,
die op BRT in een regeringsmededeling werd aangekondigd, herinnert volksvertegenwoordiger Nelly
Maes aan haar parlementaire vraag van begin september aan gemeenschapsminister Weckx
Daarin vroeg ze ondermeer welke initiatieven er
genomen werden om de slachtoffers van drugs en
alkohol tegemoet te komen In zijn antwoord meldde
minister Weckx dat er getracht wordt om de bevolking
te sensibiliseren om een risikogedrag voor zichzelf en
de omgeving zoveel mogelijk te vermijden
De meer gerichte preventie behoort volgens minister van Volksgezondheid tot de Vereniging voor
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Alkohol en Andere Drugproblemen (VAD) die de
diverse initiatieven op dit terrein deskundig begeleiden
In haar vraag stelde Nelly Maes dat de geboden
hulp aan de verslaafden meer moet gekoordineerd
worden In zijn reaktie verwijst de minister naar de
provinciale strukturen die op langere termijn verder
worden uitgewerkt, ten einde een optimale hulpverlening mogelijk te maken
Op haar tweede parlementaire vraag aan Weckx
betreffende het medicijngebruik bij jongeren ontving
Nelly Maes tot op heden nog geen antwoord
(E.V.)
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„ZENNE ZUIVER
WATER"

BRABANT
NOVEMBER
25 BRUSSEL: Geleide wandeling door het Paleis
der Natie o I v Walter Luyten Met spreekbeurt,
filmvertoning en rondleiding door parlement 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
Klem Bijgaarden om 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
26 LIEDEKERKE: Naar het volkstoneel „Bendeke
Troep", K C De Ploter Samenkomst kerk Teralfene
om 14u30 Info + reservatie Rita Blom (FVVLiedekerke) 053/66 82 15
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, varkensnb, biefstuk, koninginnehapje en ook Sinterklaas' Vanaf
17u Ook op 3/12 vanaf 11 u 30 Org VU-Buizingen
2 BEERSEL: Gezellig samenzijn met etentje m
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

2 BRUSSEL: Ie Groot Mosselfestijn of Amencainfriet In 't Schuurke te Brussel w k 250 fr Dag zelf
300 fr Ook op 3 december Telkens van 11u 30 tot
22u Nadien gezellig samenzijn
2 LIEDEKERKE: Jaarlijks Eetmaal in zaal 't Guldenhof, Fabriekstraat 42 te Liedekerke Van 17 tot 22
uur Ook op 3 december van 11u 30 tot 18u Org
VU-Liedekerke
4 DILBEEK: Om 20u in Westrand Kamerijklaan
Echtscheiding Uiteenzetting door Geert Dumon
Org Werkgemeenschap Gielis Van den Bossche
6 LIEDEKERKE-TERALFENE: „Bewust Positief
Leven", door Jons Vandromme Om 20u in Natekens Org FVV
7 BRUSSEL: Kindemiishandeling Om 20u m Vlanajo Brabantia, Ninoofsesteenweg 288 Org Vlana10
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, Eizenngen/lokaal 9u 20, Info
en inschrijven bij Piet Durang 53216 23 (na 16u)
Org VU-Lennik
9 VU-BRUSSEL: Eetfeest m Nekkersdal, Schildknechtstraat 26 te 1020 Laken Van 17 tot 23u Ook
op 10 december van 11u 30 tot 18u 30 Org VU
Brussel
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
22 LENNIK: Jaarlijkse Bakschietin en Teerlingenworp van VU-Lennik (Eizenngen) Vanaf 18u m ,,ln
de verzekering tegen de grote dorst" Iedereen
welkom
30 VLEZENBEEK: „Laatste zaterdagnacht" met
Willy Somers Zaal Elysee, Dorp 18 Deuren 21 u
Inkom 120 fr Org Daan Vervaet en VU-fraktie StPieters-Leeuw

DENKEND AAN RIK MOREAU
Op 18 november 1989 overleed Rik te Leuven, 83
jaar oud Wij zullen zijn lange, rijzige gestalte missen
tijdens zovele Vlaams-Nationale bijeenkomsten Als
Oostvlaming geboren werd hij Brabander door zijn
beroep Generaties lang leefde hij mee met de
Leuvense Tuinbouwschool Ekologie en Vlaams-Nationahsme vloeiden voor hem natuurlijkerwijze samen Het voedingsprobleem tijdens de moeilijke
oorlogsjaren, lag hem na aan zijn groot hart Zijn
groot gezin vormde immers het labo voor de opbouw
van zijn gedachten en beleidslijnen Rik was én
praktisch en een beleidsman In elk gesprek wilde hij
de hele wereld, die Vlaanderen was, optillen naar
meer gerechtigheid Zijn gemoed was heftig en
eerlijk, zijn gedachten rechtlijnig en zijn geest onrustig, steeds strevend De repressie betekende voor
hem en zijn gezin een onbeschrijfelijke armoeweg
Als kleine jongen bezochten wij nog 't leeg-geroofd
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en kaalgeslagen huis aan de rand van Heverleebos
Het zou er jaren leeg staan als 'n sociale vloek t a v
zoveel menselijk onbegrip
En Rik zette door, m feite weinig verbitterd door
zoveel tegenslag, óok toen zijn vrouw — een moedige moeder op de achtergrond — stierf Ook zijn
kinderen, stuk voor stuk, hebben dit levensverbond
van moed en taaiheid verder gezet Met dikwijls grote
relativiteitszin en scheppingskracht, stichtten zij opnieuw leven doorheen de spot en de afkeer die de
naoorlogse maatschappij hen toebedacht Hun geschiedenis zal wellicht nooit geschreven worden,
tenzij in de opgroei van Rik's kleinkinderen, die zijn
trots waren Met de hele familiegemeenschap leven
we allen mee
Willy Kuijpers,
senator
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De ,,misleidende" boventitel is de slogan van het
milieukomitee ,,De benedenloop van de Zenne" die
sinds 1987 de aandacht van de bevolking vraagt voor
de problematiek rond de vervuiling van de oppervlaktewaters in de benedenloop van de Zenne (Brussel
tot monding in de Dijle te Mechelen)
Het milieukomitee is een onderdeel van de vzw
Milieuspiegel en is aktief binnen de VU-Mechelenafdeling West Het komitee richtte deze zomer voor
de derde maal een fotofietszoektocht in, en de
prijswinnaars uit het lot van zo'n 800 deelnemers
worden bedacht met fietsen, reizen, boeken, abonnementen op Knack-magazme en nog veel van deze
waardevolle prijzen uit de pnjzenpot ter waarde van
150 000 f r

PRIJSUITREIKING
Op de avond van 15 december wordt echter
eveneens een tema van de problematiek der Zennevervuiling toegelicht De Brusselse stadsplanoloog
en voorzitter van de streekvereniging ,,Zenne en
Zomen", J De Blander, zal de aanwezigen informeren over de gevolgen van de Brusselse afvalwaterlozingen op de vervuiling van de Zenne en de noodzakelijke maatregelen verduidelijken
Praktisch Vrijdagavond 15 december 1989 Nieuwe Stadsfeestzaal, Botermarkt te Mechelen Vanaf
19u afhalen van de antwoordformulieren Om 20u
kollokwium over Zenne vervuiling Aansluitend prijsuitdeling van de zoektocht
Alle VU-leden en geïnteresseerden samen met de
deelnemers worden hierbij uitgenodigd Gratis toegang

VU-VOSSEM RIEP
LEDEN SAMEN
Op 12 november j I was het weer feest bij de VU
van Vossem Met 96 inschrijvingen werd ons ledenfeest voor de zoveelste maal een sukses
Zoals afgesproken werden de genodigden rond
12u 30 ontvangen in zaal Edelweiss en vergast op
een heerlijk aperitief, aangeboden door het bestuur
De met prachtige bloemen versierde tafels lieten
vermoeden dat het een heerlijk feestmaal zou worden
Tijdens zijn welkomwoordje dankte de voorzitter de
aanwezigen voor hun simpatie en steun die zij
betoonden aan de partij o m door hun aanwezigheid
op het feest Een stimulans voor de bestuursleden om
door te gaan
Willy Kuijpers werd verontschuldigd, aangezien
hij in Diksmuide vertoefde We hadden hem er graag
bij gehad Jammer' Vervolgens ging het gezelschap
aan tafel Nen dikke proficiat voor onze kok en zijn
helpers was hier zeker op zijn plaats
Tijdens de koffie werd de werking van onze mandatarissen in gemeenteraad en OCMW onder de loep
genomen door Frans Trappeniers Ook de wijkwerking in onze gemeente werd met vergeten Achteraf
werd nog lang nagekaart bij een lekker pintje De
afwezigen hadden weer eens ongelijk
A. Laes
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KU-LEUVEN ENGELS?
Ook de Leuvense Universiteit blijft niet onberoerd
bij de onophoudelijl^e stroom veranderingen die Europa ondergaat met het oog op 1992.
Waar het revolutionair hervormingsprogramma absoluut noodzakelijk blijkt te zijn, kunnen we onze
afkeer over de geniepige verengelsing aan bepaalde
fakulteiten niet onder stoelen of banken steken.
De Volksunie-jongeren aan de KUL hebben dan
ook niet geaarzeld hun standpunt hieromtrent bekend te maken.
Met groeiende verontw/aardiging bemerken wij de
toenemende verengelsing aan onze universiteit.
Blijkbaar beschouwen vele professoren het nederlandstalig karakter enkel als een last voor verdere
internationalisering van onze universiteit. Nochtans
pleiten vele argumenten tegen verengelsing:
— de jarenlange strijd voor vernederlandsing van
het wetenschappelijk onderzoek en ons onderwijs
wordt zonder meer van tafel geveegd. Dit was een
strijd, niet alleen tegen een onwillige elite maar ook
tegen de apathie van de volksmassa. Veel is er
sindsdien blijkbaar niet veranderd?
— een kleine taalgemeenschap, zoals Vlaanderen,
vecht voor het behoud van zijn taal vanuit de verdediging. In de ongelijke strijd tegen de wereldtalen wordt
het als normaal beschouwd dat de kleine taalgroepen
terugkrabbelen. Zich tegen deze tendens blijven
verzetten maakt ons alleen maar sterker en dwingt
respekt af.
— Erasmusstudenten komen hier in de eerste
plaats om onze kuituur en taal te leren kennen. Alleen
lessen en eksamens in het Nederlands kunnen hen
hiertoe aansporen. Toegevingen op dat vlak gaan
regelrecht in tegen de geest van Erasmus.
Toch willen wij onze universiteit niet isoleren door
een streektaalpolitie. Door grendels te zetten op het
gebruik van vreemde talen kan men de ekspansie
kontroleren en in de hand houden.
We stellen dan ook voor een beperkt aantal lesuren, 10 % in de licenties, in een vreemde taal
(Engels én Frans) te geven, bij voorkeur door een
buitenlands professor. Zo wordt iedere student verplicht zijn kennis van vreemde talen, aktief en passief, op peil te houden.
Hierdoor krijgen Frans en Engels een vaste plaats
in het leerprogramma, wat nu nog niet aan alle
fakulteiten het geval is, maar blijft het Nederlands
karakter van onze universiteit centraal staan.

AMNESTIE-AKTIE
TE OVERUSE
De jaarlijkse Amnestie-aktie te Overijse gaat dit
jaar door op 26 december a.s.
Hier het programma:
19U.30: Eucharistievienng in de St.-Martinuskerk
(Justus-Lipsiusplein).
20u.: Fakkeltocht van het Justus-Lipsiusplein naar
het Begijnhofplein.
20U.30: Kultureel Centrum Den Blank, Begijnhofplein: eerherstel aan onze Vlaamse idealisten, gelegenheidstoespraak en optreden van de groep Zakdoek met Vlaamse volksmuziek.
De aktie loopt onder het motto: ,,Verzoening en
vrede voor iedereen die van goede wil is".
Een organisatie van VU-Overijse, gesteund door
VU-nationaal en met de medevrerking van de Vlaamsnationale verenigingen uit Overijse.

NIEUW BESTUUR VUJOKUL
Het nieuwe bestuur van VUJO-KUL ziet er als volgt
uit:
Manuel Borgelioen, sekretaris (Kalken, Handelsingenieur)

Het nieuwe bestuur is onmiddellijk van start gegaan met een open brief aan de gemeentebesturen
van Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart,
Machelen, Meise, Overijse, St.-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde en Zavenfem.

Hans Van Brusselen, hoofdredakteur (Ramsel,
Handelsingenieur)

Daarin wordt aandacht besteed aan de taal- en
verstedelijkingsproblematiek in de Brusselse rand.

Bart Van Doren, fin. kontr. Comm. (Londerzeel,
Mediabeleid)

„De verstedelijking tegenhouden is nagenoeg onmogelijk, de verfransing (of vereuropeanisering) een
halt toeroepen ligt wel binnen uw macht.

Sven Gats, voorzitter (Brussel, rechten)

Bie Van Brusselen, penningmeester (Ramsel,
Ekon. wetenschappen)
Jeroen De Smet, Kadervorming (Kessel-Lo, Geschiedenis)
Stijn Daniels, public relations (Tongeren, Handelsingenieur)
Geert De Ridder, ontspanning (Dilbeek, Rechten).
Men kan lid worden van VUJO-KUL door 150 fr.
(erelid voor 500 fr.) op rek.nr. 001-1366748-94.

Wij zijn immers van oordeel dat een gemeenschap,
een streek ook haar rechten heeft, en dat dit wel een
strategie toelaat die de „rechten" van het individu
beperkt.
Gastvrijheid is er niet om misbruikt te worden door
de gasten.
Op dat punt kunnen wij alleen maar akkoord gaan
met de gemeente Overijse".
ADVERTENTIE

KREATIEF MET
FW-AFFLIGEM
FVV-Aalst organiseert om de 14 dagen een kreaavond waarop je naar hartelust je kreativiteit de vrije
loop mag laten.
Op het programma staan: handwerken, knutselen,
uitwerken van eigen ideeën enz.
Heb je alleen zin in een leuk babbeltje en een
lekker drankje ben je er ook altijd welkom. Indien er
belangstelling is vanwege FVV-Affligem dan kunnen
wij hierbij aansluiten.
Een eerste samenkomst is reeds gepland op 25
november van 20 tot 22 uur en die vindt plaats in de
,,Graaf van Vlaanderen", Stationsplein te Aalst.
Mocht je interesse hebben, gelieve dan kontakt op
te nemen met Rita Blom, Daalstraat 7 (053/66.82.15)
of Rita Monsieur, Avondelsbaan 18 (053/78.78.71.

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Licentiate Lich. Opvoeding (24j.)
zoekt een passende betrekking. Inlichtingen: Staatssekretaris Anciaux, tel. 646.33.50.
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Vlaamse organisatie in Brussel zoekt, in
het kader van een DAC-projekt:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER
TAKEN:
— na opleiding zelfstandig de briefwisseling behandelen en telefonische
kontakten onderhouden;
— beheer van een aantal adminlstratieforganlsatorische dossiers.
PROFIEL:
— humanoria of hoger niet-universltair
onderwijs;
— Vlaams-nationale instelling;
— zelfstandig kunnen werken;
— soepele persoonlijkheid;
— in aanmerking komen voor DAC-projekt : ofwel gedurende 2 jaar werkloos
zijn tijdens de laatste 4 jaar, of ouder
dan 40 jaar en werkloos.
Sollicitaties naar Weekblad Wij, Barrlkadenplein 12, 1000 Brussel — Ref. blad
nr. 47.
WIJ -
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OOSTVLAANDEREN
NOVEMBER
24 DESTELBERGEN: Mosselfestijn in zaal Berghine (Dorp) vanaf 19u.30. Deelname 300 fr. Tevens
keuze koude visscfiotel. Inscfirijven bij Wim Raman
(091/29 16.42). Org.: VU-Oestelbergen-Heusden.
25 BURST: 24e Joeldansfeest in zaal Perfa, Stationsplein. Erebal gemeenteraadsleden. Deuren:
20U.30. Inkom 100 fr Org.: VU-Burst-BambruggeAaigem.
25 WIEZE: Jaarlijks VU-dansfeest. In zaal Wiezehof, Schroverstraat. Eerste danspasjes: 21 u. Diskoteek Ludwig's Discobar. Org.: VU-Groot-Lebbeke.
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 FW-bijeenkomst 1989. Om 19u.30 in lokaal van TTC, Dendermondsestwg 409. Het werken met marsepein. 50 fr.
leden, met-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 Parocfiiaal 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 kmderanimatie.
150 fr. voor votoassenen en niet vergezelde kinderen. Om 16U.30 koffietafel waarna bezoek van Sint
met overfianding gescfienken aan -12j, Inschrijven'
774.19.67., 774 19.03 en 774.12.85 tot 27/11. Org.'
VU- en AVK-Kruibeke.
5 ERTVELDE: Wie Sinterklaas bij de kleinsten van
de VU-afdeling Ertvelde op bezoek wenst, bellen naar
091/44.41.19.
6 GENT: Debat- en diskussie-avond over abortus.
Sprekers' Walter Peeters en Frans Baert. In de
cafetaria van het Instituut voor Verpleegkunde SintVincentius, Molenaarsstraat 22 Aanvang: 20u. Info
bij Huguette Ingelaere (091/25.64.87 — rond 18u.)
Org Wij-Vrouwen-Gent.
9 GENT: Sinterklaasfeest in Centrum Reinaert,
Reinaertstraat 26, om 14u. Optreden poppenteater
Maggie, gratis koffietafel, uitdelen van geschenken
door de Sint, tombola. Iedereen welkom. Org.: VUGent-Brugsepoort.
14 SINT-NIKLAAS: Debatavond over jeugdkriminaliteit m de Stadsbiblioteek. Org.' FVV-Sint-Niklaas

NIEUWE TELEFOONS
Volksvertegenwoordiger Jan Caudron (arrondissement Aalst) IS telefonisch bereikbaar op het nummer
053/80.40.64 (vroeger 053/70 40.64). Ook zijn sekretanaat. Pontstraat 27,9300 Aalst — mevrouw Marcello Tack-De Ganck — voorheen 053/21.14.97 heeft
een nieuwe telefoonnummering' 053/78.02.48

WIJ -

24 NOVEMBER 1989

Een nagekomen foto van de Vredesvoeteiing. Hier aan de Vredespaal te Aalst. De groep
werd er verwelkomd door kamerlid Jan Caudron en gemeenteraadslid Danny Denayer.

VU-MELLE WEER(AL) THUIS IN DE OPPOSITIE
De teurnis om de 2 verloren VU-zetels in de
gemeenteraad is voorbij. Met nog slechts één verkozene in de raad weet de CVP-meerderheid toch al
duidelijk wat ze aan ons heeft, nl. een doorgaans
goedgedokumenteerde inbreng, konstruktief waar
het kan, hard en radikaal als het moet.
Sinds de VU uit de nfieerderheid verdween werden
reeds heel wat dossiers ,,als de bliksem" goedgekeurd. De VU heeft zich steeds verzet tegen de
zandwinning aan de Heusdenbaan, de verkaveling
aan de Kapellendries, het bouwen van een garage in
agrarisch gebied, het vestigen van milieuhinderlijke
bedrijven in onze gemeente, louter elektoraal gekleurde beslissingen her en der, edm.

Wonderboy Callebaut verstaat de kunst zeer goed
om met gemeenschapsgelden zijn imago hoog te
houden. In het kader van zijn „glasnost" slaagt hij er
blijkbaar al in om met 3 invitatie-Russen te gaan
uiteten... op kosten van de Jeugdraad.
Als verantwoordelijke schepen voor Feestelijkheden kermist hij er maar op los, maar nu reeds blijkt
dat hij binnen zijn budget niet alle rekeningen meer
kan betalen.
Kortom er staan de Volksunie nog mooie dagen te
wachten binnen de Melse politiek.
VU-Melle heeft een jong, bekwaam, en dinamisch
bestuur, een bestuur zonder innerlijke tegenstellingen. 94 wordt óns jaar!

PETITIE
De CVP heeft nu haar handen vrij... en doet maar.
Omtrent de goedgekeurde bouw- en eksploitatievergunning betreffende de zandwinning werd reeds
tweemaal geïnterpelleerd, en nog schijnt de meerderheid de gevolgen op lange termijn (uitbouw stortplaats) niet te willen zien. Haar principiële beslissing
omtrent de verkaveling van de Kapellendries werd
reeds ingetrokken na het indienen van een petitielijst
door de buurtbewoners. De CVP lijkt er nu alle moeite
mee te hebben dat de inwoners ingelicht werden. Zo
eveneens verging het haar beslissing omtrent de
stortvergunning van de firma De Letter uit Weiteren.
Petities blijken in Melle bijzonder veel effekt te
hebben!
Repliek van het kollege achteraf: ,,We waren
slecht ingelicht, dat was ons onbekend", etc. Het
mag nog een geluk heten dat wij wel op de hoogte
waren.
Een VU-motie omtrent „vluchten op een lage
hoogte" werd door de CVP eenparig weggestemd.
Pikant detail: in haar voorvergadering werd een
meerderheid gevonden om deze motie toch goed te
keuren, maar de burgemeester zijn stem telt daar
blijkbaar 3-dubbel.

KERMIS
Wie het inmiddels hard te verduren krijgt op de
raad Is yuppie-schepen Callebaut. Bij de vorige
parlementsverkiezingen verzorgde hij nog de kampanje van dé Guy, schaduwminister bij uitstek.
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BENEFIET VEILIG
VERKEER GENT
Op vrijdag 22 december e.k. geeft het Gents
Amuzementstheater (GAT) een benefietvoorstelling
ten voordele van de werkgroep Veilig Verkeer-Gent.
Het stuk ,,Wat zou onze Karel daarvan zeggen?"
dat tijdens de Gentse feesten een groot sukses was,
zal op die datum om 20 uur herspeeld worden. Dit
stuk kreeg van de pers te horen dat het een revue was
die zowel kwalitatief, onderhoudend, feestelijk en
amuzant was. Onze Karel zou zeggen dat dit een
bovenste beste revue is!
Wie wil boeken voor die datum kan steeds bellen
op het nummer van de werkgroep 091 /33.31.12 na 18
uur en reservaties worden opgenomen tot en met 10
december. Toegangsprijs 200 fr Men kan ook na de
plaatsbespreking storten op het nummer GK: 0882100486-43 van de werkgroep Veilig Verkeer Gent,
waarna u dan uw toegangskaart opgestuurd krijgt. De
GAT-kalender voor het seizoen 1990 brengt in februari de huwelijkskomedie „Veel geluk en zegen", voor
maart en april,,Verre vrienden", voor mei het blijspel
,,Stilte a.u.b." en dan tijdens de Gentse Feesten
1990 een nieuwe Gentse revue. Het adres waar dit
alles dit alles doorgaat is Huidevetterskaai 40 te
Gent.
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24STE DAG VAN HET
VLAAMSE LIED
Bi)na een kwart eeuw werk van de Vlaamse Volkskunstbeweging i Inderdaad de VVKB ontplooit op
alle volkskunstgebieden, het hele jaar door, een
nationale en internationale aktiviteit Het best bekend
IS de Europeade voor Europese Volkskultuur, die dit
jaar in Valladolid (Spanje) zal plaatsvinden tussen 26
en 29 juli 1990
Maar ook de Dag van het Vlaamse Lied is een
jaarprestatie van het W K B Volgend jaar is het een
Emiel Hullebroeck-jaar en gaat de 25e Dag door op
zondag 28 november 1990 Vrij houden' En waarom '
WIJ hadden het feitelijk allen moeten meemaken
zondag jl in de Blauwe zaal van de Singel Kortweg
pedagogisch-onderbouwd, een hulde aan een toondichter en samen het werk zingen van die toondichter Dit jaar was het de beurt aan Gaston Feremans,
hij ontviel ons een kwarteeuw geleden Hij was net 56
jaar oud Veel te jong om ons te verlaten Was er de
oorlog en de repressie met geweest, zijn dienstbaarheid aan ons Volk zou nog veel groter geweest zijn
Maar zijn „Gebed voor het Vaderland" en „Het
bronzen hart" zijn onvergetelijk Samen hebben we
het „gebed" gezongen met een hele, volle zaal en
het gemengd koor „Kantiek", onder leiding van Gust
Teugels Aan het orgel de eeuwige jonge Gaston
Wauters De keuze van de solisten Koen Crucke,
tenor van het KVO Gent en Vera Versiecke, was een
treffer En ook een stuk voordracht inlassen met Tine
Balder is een goede afwisseling En natuurlijk dat
senator Walter Luyten daar was want Lode Dieltiens
UI Berlaar werd ingehuldigd
Kortom een pracht van een namiddag, zoals iedere
provincie er eentje zou moeten kennen De voorzitter
van het IJzerbedevaartkomitee Lionel Vandenberghe
ontleedde hoe oude waarden steeds nieuw kunnen
zijn, indien er maar beleidswil en ook programmatie
aanwezig is In de eerste plaats met Nederland in
Europa
BIJ de ere-genodigden merkten wij de weduwe van
Gaston Feremans en mevrouw-weduwe Willem Demeyer, naast mevrouw Johan Fleerackers, ook Richard Cells, voorzitter van het ANZ en Lieven Van
Gerven, voorzitter van het Davidsfonds, waren naast
vele anderen aanwezig De Volksunie werd vertegenwoordigd door algemeen sekretaris Willy Kuijpers

MEDEWERKING
GEVFW\GD
Graag kreeg ik informatie van mensen die bvb
voorzitter waren van een nevenorganisatie van ACV/
ACW en door allerlei bochtenwerk en druk van CVPzijde hun funktie moesten neerleggen
In de gemeenteraad van Wijnegem betwistte ik het
toekennen van subsidies aan de nevenorganisaties
van politieke partijen, vermits dit volgens het reglement met mag Uiteraard ging de CVP-meerderheid
met akkoord met mijn visie, alhoewel uit een aktieblad bhjkt dat ACW/ACV-Wijnegem duidelijk partij
kiest
Het ligt in mijn bedoeling aan de hand van getuigenissen aan te tonen hoe groot de macht en invloed
van de CVP is in deze organisaties
Graag een antwoord aan Mathieu Mees, Turnhoutsebaan 528 te 2110 Wijnegem (03/353 94 64)

ANTWERPEN
NOVEMBER
24 MERKSEM: Hugo Schiltz over 3de faze en de
toekomst van de Volksunie Lokaal Ons Genoegen,
F Adriaenssensstraat 123 Om 20u 30 Org VUMerksem
25 LAAKOAL: Boekenbeurs, vooral kinder- en
jeugdboeken en enkele romans In Den Auwel, Markt,
Groot-Vorst Van 13 tot 19u Ook op 26/11 van 10 tot
17u Org VU-Laakdal
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 Aanvang 20u Org Vlaamse Aktiegroep Geel
DECEMBER
1 BERCHEM: 2de spannende kwis-avond in Oud
Kapelleke, F Coosemansstraat 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 ANTWERPEN: Sinterklaasfeest VU-afdelingen
Groot-Antwerpen In zaal Zurenborger, Dageraadplaats Van 14u 30 tot 17u 30 Gratis toegang voor
(klein)kinderen van leden Inschrijven noodzakelijk
voor 28/11 (03/238 83 08)

2 KONINGSHOOIKT: VU-bal m 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 TURNHOUT: Naar Kerstmarkt in Keulen met
VUJO-arr Turnhout Vertrek Geel Markt om 9u
Inschrijven vóór 6/12 (014/67 98 85 — ts 20 en 22u )
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-Tafelversienng 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 Knng Edegem
15 KALMTHOUT: Bezoek Kerstmarkt Keulen Vertrek 7u 15 Terug 22u30 Prijs 500 fr Inschrijven
J Verbruggen 666 57 77 en storten op rek 0010055858-62 Org FW-Kalmthout
16 NIJLEN: Joelfeest van het Sintmaartensfonds
Om 15u in zaal Nilania Inkom + koffietafel 250 fr
(betalen aan de kassa)
18 MOL: Studiedag „Profiel van de VU enz " Zaal
Malpertuus om 20u 30 Org VU-Mol
21 MOL: Studiedag „Nationalisme en Vlaamse
Beweging" Zaal Malpertuus om 20u 30 Org VUMol

DE RUSSEN KOMEN... VUJO-MECHELEN:
NAAR GEEL
STEUN VOOR
Ingevolge de zich snel opgestapelde politieke ontwikkelingen, ligt Oost-Europa thans in het absolute
11.11.11-PROJEKT
centrum van de belangstelling Een evolutie die werd
ingeleid met het aantreden van Sovjet-partijleider
Mikhail Gorbatsjov, nu enkele jaren geleden Zijn
opvallend beleid van „glasnost" (openheid) en „perestroika" (vernieuwing) zorgde met alleen voor ingrijpende veranderingen binnen de USSR zelf, maar
bleek bovendien ook een werkzaam eksportmiddel
naar andere Oostbloklanden Sindsdien hadden ook
in Hongarije en Polen opvallende ekonomisch-politieke verschuivingen plaats in de richting van een meerpartijenstaat naar Westers koncept en ook de recente
spektakulaire ontwikkelingen in de DDR laten aan
duidelijkheid met te wensen over
Deze ontwikkelingen kunnen met geïsoleerd worden uit een bredere internationale kontekst Welk is
bv de weerslag van de liberalisering binnen de
USSR op de Oost-Westbetrekkingen ' Op de ontwapeningsinspanningen "> Op de Noord-Zuid-dialoog '
Het antwoord op deze en vele andere vragen kunt u
krijgen op donderdag 30 november in de Grote Aula
van het Geelse HIK Daar spreekt, op uitnodiging van
de Vlaamse Aktiegroep Geel, J A Timofeev, konsulgeneraal van de USSR in België, over de recente
politieke ontwikkelingen m de Sovjet-Unie Na zijn
voordracht wordt het publiek gelegenheid geboden
tot het stellen van vragen, waarbij VTM-joernalist Kris
Zeuwts optreedt als moderator Deze uiterst interessante en informatieve avond staat open voor iedereen en vangt aan om 20u stipt

De Volksuniejongeren van Mechelen hebben besloten om aan de keuze van de ,,Mechelse Koordinatie Ontwikkelingssamenwerking" van het projekt
„Familiale Voedselproduktie in de bezette Palestijnse gebieden" meer dan hun (simbolische) politieke
steun te betuigen

Het projekt moet een stimulans zijn om de kleine
boeren in de dorpen terug aan het werk te krijgen
Dezen zijn zo ontmoedigd door de strikt doorgedreven kontrole (& intimidatie) van de Israëlische overheid, die de Palestijnen hebben verplicht zich nog
enkel te richten op voor de Israëlische agro-industrie
bestemde kuituren als haver, tabak en katoen Het
projekt kadert in het VUJO-streven, nl het volksnationalisme Daarom hebben de Mechelse Volksuniejongeren ook daadwerkelijk hun steun betuigd De
VUJO zal 5 000 fr overmaken aan het Mechels
111111-komitee, iets wat zij zien als ,,niet meer dan
hun plicht"
Onderdrukte volkeren, waar ook ter wereld, zullen
steeds een objektieve bondgenoot vinden in het
Vlaamse volk (in het algemeen, bij de Vlaamsnationalisten in het bijzonder), aldus de VUJO-kern
Zij hebben ook aangekondigd om via hun gemeenteraadslid Koen Anciaux te zullen toezien op wat de
Mechelse koalitie (CVP-SP) zal gaan doen Realistisch als ZIJ zijn, vermelden zij er echter meteen bij
„Weeral mets, zoals gewoonlijk'"
M.H.
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IN DE ANTWERPSE PROVINCIEF?AAD
In de tweede aflevering van de bespreking van de
jaarlijkse begroting provincie Antv\(erpen komen vooral leefmilieu-onderwerpen aan bod
Clem De Ranter fiad het er over het oud zeer van
de geparkeerde weg-mastodonten, kamions en opleggers die in woonwijken zorgen voor stank en
lawaai op de meest onmogelijke uren Hij vroeg daar
met alleen de bezorgdheid maar vooral een tussenkomst op hoger verkeersvlak in Brussel van de ganse
provincieraad
Ward Herbosch had het over de parkeerplaatsen
voor mindervaliden die ofwel egoïstische bezet blijken of gewoon vergeten bij gebrek aan aandacht voor
leefbaarheid voor deze mede-provincialen i
BIJ monde van Koen Pauli vroeg de VU-fraktie
dringend provinciaal initiatief inzake openbaar vervoer BIJ de regionalisering van de NMVB moet ook
de provincie een koordinerende rol spelen tussen
vertegenwoordigers van OW, Bruggen en Wegen,
Buurtspoorwegen en politiediensten Veiligheid, mobiliteit en openbaar vervoer zullen er baat bij hebben,
de dienstverlening aan de burger stijgt er bij'

- WERKENDE PROVINCIE
Joris Roets had het ook over de nodige afspraken
tussen GOM en lOK, nodig om verwarnng bij nieuwe
investeerders in de Kempen te vermijden
Koen Pauli behandelde SEAGHA, het datatransmissiesisteem van de haven De toegekende subsidie van 500 000 fr is zeker gerechtvaardigd maar in
deze uitdeinende sektor zijn er nog vele mogelijkheden Daarom dringt zich hier een reglement op, om
op basis van objektieve gegevens steun te verlenen
aan technologisch belangrijke initiatieven' Dat rendeert m deze sektor
Op dit ogenblik blijkt het soms m deze oplevende
ekonomie moeilijk mensen te vinden om de nieuwe
werkplaatsen op te vullen Er blijft de strukturele
werkloosheid die ook hier veroorzaakt wordt door
leeftijd, scholingsgraad, sekse, enz Deze groep
moet worden gesteund om terug m het arbeidsproces
opgenomen te worden Steun door herscholing en

25 JAAR VU
TE HERENTHOUT

bijscholing moet provinciale leidraad zijn
Een lans werd door Clem De Ranter gebroken voor
de scheepsherstellingssektor waar op dit ogenblik
Beliard ten onder gaat tesamen met zijn 880 werknemers, overschot van de ruim 5 000 die vroeger
werkzaam waren in deze branche

PROVINCIAAL MILIEU
Een op zijn minst giftig incident ontstond, toen
Koen Pauli het troebel Pidpa-water te Laakdal ter
sprake bracht Het gemeentebestuur wist van mets
wegens met telefonisch bereikbaar, zegt men Ondertussen werd de verontreiniging bestreden met overmatig chloreren van het vervuild water Natuurlijk
ondervond de Laakdaalse watergebruiker daarvan
last Eens te meer ontstak de met een hoge Pidpafunktie beklede gedeputeerde in ,,helse" woede Hij
schopte rechtstreeks naar de VU-interpellant inplaats
van naar de bal Herrie, en nuchtere vaststelling door
Joris Roets dat rampenplannen toch ook uit telefoonnummers bestaan Als men al bij vervuild water
geen gemeentebestuur kan bereiken, wat dan bij
zware rampen'
Haarscherp ontleedde Koen Raets dan de provinciale nood aan koordinerende, preventieve en dus
edukatieve, maar vooral vernieuwende krachtlijnen
inzake milieubeleid Deze beleidsaksenten blijven
echter ten dode opgeschreven als er mets fundamenteels verandert in provinciale geest en slrukturen
Versnippering vindt men in de gespreide bevoegdheden inzake vergunningen, leefmilieu en Provinciaal
Instituut voor Hygiene Dat laatste zou trouwens beter
fusioneren met het Centrum voor Lucht- en Waterverontreiniging om zo dubbelwerken verspreide aanpak
te vermijden
Opgemerkt werd hierbij een uiteenzetting van de
afvalgedeputeerde en het regelrecht meningsverschil
over waterzuivering tussen eigen gedeputeerde en
meerderheid Het Blok kwam een recht-en-orde-tekst
voorlezen om voor het milieu kommissarissen te
eisen (1 voor Lucht, 1 voor Water en 1 voor Bodem)
(Vervolgt)

19u akademische zitting in zaal Lux Sprekers
Staf Dnesen over ,,25 jaar VU in Herenthout",
minister Johan Sauwens over ,,De VU-inbreng in de
Vlaamse Regering" en partijbestuurslid PatriK Vankrunkelsven over ,,De opdracht van de VU" Tussen
de toespraken diamontage „Herenthout, om van te
houden" (door AktieReaktie)
20u 10 receptie en tentoonstelling
20u 45 feestmaaltijd, koud en warm buffet, waarna gezellig samenzijn met muziek van orgelist Jef
Cambré

Ten tweede heeft minister Sauwens toegezegd dat
gestart wordt met de plannen om het kruispunt aan
de Torhoutsesteenweg te ondertunnelen Dit houdt in
dat normalenwijze in '90 de aanbesteding voor de

Programma
15u samenkomst aan zaal Lux, Markt en vertrek
Herbergtocht met de volkskunstgroep Pinel
17u30 koffietafel in het Molenhuis
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Bibem, de Vlaamse vereniging voor Openbare
Biblioteken en lektuurbegeleiding stelde vast dat
beleidsverantwoordelijken voor openbare biblioteken
vaak in grote mate aan hun lot overgelaten zijn en
nergens met hun vragen over beleidsmateries en
dergelijke meer terecht kunnen
Daarom besloot Bibem provinciale vormingsnamiddagen in te richten rond het tema ,,De toepassing van
het kultuurpakt op het biblioteekbeheer" Deze richten zich tot schepenen, gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers in advies- en beheersorganen en
andere belangstellenden
Bibem nodigt ook uit deel te nemen aan een
vormingsnamiddag voor de provincie West-Vlaanderen op zaterdag 25 november aanstaande tussen 14
en 17 uur, m het Stadhuis, Korenmarkt te 8700
Izegem
Het programma
— Venwelkoming door Enk Vandewalle, schepen
van Kuituur te Izegem
— Uiteenzetting van het ondenwerp ,,De toepassing van het kultuurpakt op het biblioteekbeheer"
door Andre Stoop, voorzitter van Bibem en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Openbare Biblioteken
— Gesprek over konkrete problemen die leven
onder de toehoorders
— Eindevaluatie
Deelname in de kosten 120 frank voor Bibemleden en 150 frank voor met-leden Hiervoor ontvangt
U een dokumentatiemap, een drankje en een schat
aan mondelinge informatie Andre Stoop maakt wegwijs in de wetgeving inzake het biblioteekwezen en
wijst op alle addertjes onder het gras die opduiken bij
het beheren van biblioteken en het advizeren in
biblioteekmateries

VEILIGER EKSPRESSWEG IN HET BRUGSE
De voorbije weken heeft de VU-afdeling St AndriesSt Michiels aan het kabinet van Openbare Werken en
Verkeer Sauwens haar ongerustheid gemeld m b t
de situatie van de ekspressweg Na studie van dit
dossier heeft minister Sauwens een aantal maatregelen toegezegd om de veiligheid van de ekspressweg
te verbeteren
Op korte termijn zal de minister geld vrijmaken om
een sinkromsatie van de verkeerslichten door te
voeren Dit houdt in dat de verkeerslichten op een
dusdanige manier zullen geregeld worden dat men
aan een bepaalde snelheid steeds groen licht behoudt aan de opeenvolgende verkeerslichten op de
ekspressweg Bijgevolg is de kans kleiner dat gehaaste bestuurders, 's nachts soms op een flagrante
wijze, het rood licht negeren nadat ze al enkele keren
moeten stoppen hebben voor verscheidene rode
lichten Sinkromsatie kan dus mensenlevens redden

De Volksunie van Herenthout nodigt uit op haar
viering op zaterdag 25 november 1989

KULTUURPAKT EN
BIBUOTEEK
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bouw van deze tunnel zal gebeuren
Daarenboven wordt op het kabinet Sauwens, samen met het onlangs opgerichte overlegkomitee
POVOZ, nagegaan op welke manier men de verkeersstroom op de ekspressweg kan ontlasten Rekening houdend met de uitbouw van de Zeebrugse
haven wordt immers steeds meer verkeer op de
ekspressweg verwacht
Een van de alternatieven die daartoe ter studie ligt
IS een verbetering van de verbinding tussen de
ekspressweg Antwerpen-Westkapelle-Knokke en de
Zeebrugse haven Deze verbinding kan bv via Dudzele gerealiseerd worden Op die manier zou het
intens verkeer tussen Antwerpen en Zeebrugge met
meer via de E40 de ekspressweg doorheen de
stadskern van St Andries en St Michiels moeten
nemen
Teneinde permanent overleg en inspraak van de
bevolking mogelijk te maken bij de behandeling van
het ekspresswegprobleem heeft de VU-afdeling
St Andries-St Michiels minister Sauwens uitgenodigd
op een informatiezitting met alle geïnteresseerden
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WESTVLAANDEREN
NOVEMBER
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" door junst Jan Loones Moderator Peter Becuwe Over verlaging meerderjarigheid
Van 9u 30 tot 12u 30 in lokaal De Beurs, Grote Markt
32 Org Vlaamse Vriendenknng Veurne-Ambacht
26 DEERLIJK: Ontmoetingscentrum Deerlijk, om
9u 45 Voorlichtmgsvergadenng voor toekomstige
soldaten, met o a Michel 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
30 DE PANNE-ADINKERKE: Informatie-avond
,,Rechten en plichten van jongeren" Over verlaging
meerderjarigheid Gemeentehuis, Zaal Foyer, De
Panne, om 20u Org VUJO-De Panne-Adinkerke

LIMBURGS FRONT
TEGEN KERNAFVAL
Het komitee Limburgs Front legen kernafval is een
initiatief van de Jeugdraad van Heusden-Zolder en
kreeg in samenwerking met de gemeentebesturen
van Heusden-Zolder en Beringen een definitieve
gestalte einde oktober '89
Nu de Limburgse mijnen gesloten zijn of worden,
hebben een paar personen of ,,firma's" de idee
opgevat deze lege steenkoolschachten dan maar vol
te storten met de afval van hun kernenergie
Alhoewel dat op de dag van oprichting van het
Front er in de pers mededelingen werden verstrekt
door bepaalde regeringsleden over studies die aantoonden dat deze stortingen absoluut met veilig
zouden zijn voor de ondergrond, heeft het front
beslist om toch tot akties over te gaan
Naar de jeugd toe wordt een teken- en kleurwedstrijd georganiseerd De burgemeesters van
Heusden-Zolder en Beringen zijn bereid om hun
kollega's uit de andere Limburgse gemeenten te
sensibiliseren Senator Laurens Appeltans zal hetzelfde trachten te doen bij zijn kollega's m Senaat en
Parlement
Een eerste publieke manifestatie komt er op zaterdag 9 december te Hasselt, samenkomst op het Kol
Dussartplein om 10 uur
Om de organisatiekosten te dekken worden er Tshirts en stickers verkocht
Financiële steun kan op rekening 001-2052077-21
p/a Front tegen Kernafval, 3550 Heusden-Zolder

DECEMBER
1 ZUIENKERKE: Voordracht over Winterzonnewende door Koenraad Logghe Om 20u in de gemeenteschool van Zuienkerke Inkom gratis Org
Vlaamse Knng Zuienkerke
1 OOSTENDE-ZANDVOORDE:
Informatieavond
,,Rechten en plichten van jongeren" Over verlaging
meerderjarigheid Wijkcentrum 't Kasteeltje, Kasteelstraat, Zandvoorde, om 20u Org VU-Zandvoorde
3 GISTEL: VU-VUJO-Sinterklaasfeest in zaal de
Reisduif, Stationsstraat 85 Inschrijven bij R Anseeuw (059/27 78 70) voor 29/11
8 WEVELGEM:Tekstielkaarting Vanaf 18u in De
Handboog, Kortrijkstraat 155 Inleg 30 fr, tombola
voor met-kaarters Ook op 9/12 vanaf 17u en op 10/
12 van 9 tot 13 en vanaf 17u Org VU-GrootWevelgem Sociale dienst
8 SINT-KATARINA-ASSEBROEK: Bezoek aan De
Standaard-Het Nieuwsblad (VUM) te Groot-Bijgaarden Samenkomst om 20u 45 parking VUM Voor info
en inschrijving (voor 26/11) bellen naar het DFsekretariaat, Sint-Katannastraat 35 0614
8 WINGENE: Jaarlijks ledensouper In restaurant
Sint-Pietersveld, Vagevuurstraat
Winterhutsepot
naar believen met streekbieren 350 fr p p , kinderen
90 fr p p Gastspreker Jan Loones Org VU-Wingene
16 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal t v v VU-Koekelare in zaal Amfora, Ringlaan Muziek P Van Laer
Aanvang 20u

WIE HELPT?
Naaimachines voor Burundi zoekt vrijwilligers voor
de ophaling op 9/12 en enkele avonden voordien
Ook wordt nog een garage of stapelplaats gezocht,
omgeving GENT Inlichtingen 091/33 31 12 na 18u
of 02/2-10 19 13 bureeluren

W. Janssens

LIMBURG
NOVEMBER
25 MUNSTERBILZEN: Grootse kaartavond Om
20u in cafe Bloemenhof Eerste prijs fiets Iedereen
op post Org VU-Munsterbilzen
25 BEVERST-SCHOONBEEK: Kaartavond t v v
VU-afdeling KWB-kantine te Beverst om 20u Prijzen verdeeld varken
30 OVERPELT: Den Drossaerd om 20u Gespreksavond over de Derde fase van de Staatshervorming,
door Frans Baert Org VU-Overpelt
30 TESSENDERLO: Etentje in de Hotelschool van
HerkdeStad Voor 600 fr volledige maaltijd Inschrijven voor 20/11 Verzamelen om 18u 10 Vismarkt of
aan de Chalet (Engsbergen) Org FVV-TessenderIo

ABONNEMENTENSLAG '89-'90
Wervers doen er goed aan nieuwe abonnees er op
te wijzen dat zij WIJ gratis ontvangen tot eind 1989 en
dat ZIJ bovendien deelnemen aan een schitterende
tombola Ook de aanbrengers van een nieuw abonnement ontvangen een tombolabiljet'

WERVERS
Wim Duys.Broechem
Willy Kuijpers, Herent
Ward Herbosch
Liske Vanhorenbeek, Hofstade
Freddy Aerts, Berlaar
Anny Lenaerts, Wilrijk
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel
Walter Storms, Lovendegem
Georges Raes, Ledegem
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse
Bob Van Ouytsel, Lier
Cecile Vens-Demuynck, Izegem
13 Kate Degeyter, Gent
Maurice Passchyn, Meise
Walter Peelers, Hamme
Marie-Louise Thiebaut, Berg
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge
VU-Vilvoorde 1
ARRONDISSEMENT

Nieuwe

1 Tongeren-Maaseik (3)
2 Halle-Vilvoorde (1)
3 Roeselare-Tielt (2)
4 Dendermonde (4)
5 Oostende-Veurne-Diksmuide (8)
6 Mechelen (5)
7 Antwerpen (6)
8 Kortrijk (6)
9 Sint-Niklaas (12)
10 Aalst (9)
11 Brugge (9)
Leuven (11)
13 Brussel (13)
14 Turnhout (14)
15 Gent-Eekio (15)
16 Hasselt (18)
17 leper (16)
Oudenaarde (16)
Totaal

% t.o.v.
streefnorm

16
31
13
8
12
13
37
9
7
12
7
13
5
6
9
3
1
1
203

17
15,2
14,9
13,1
12,9
12,5
11,8
10,8
10,4

8,6
8,1
8,1
7,2
6,7
47
3,3
2,9
2,9
10,2

Streefnorm: tegen pasen 1990 wil WIJ met 2000
eenheden sterker worden Elkarr kreeg daarvan een
% toegewezen Van week tot week brengen wij een
overzicht van deze ruk voorwaarts
(*): plaats vorige week.

DECEMBER
2 MUNSTERBILZEN: Ledenfeest om 20u in cafe
Bloemenhof Orq VU-Munsterbilzen
2 MAASMECHELEN: Sinterklaasbal in zaal 't
Gleeg, Jozef Smeetslaan 104 Inkom 50 fr Org VUMaasmechelen
19 MAASMECHELEN. Grote kienavond t v v VuMaasmechelen Om 19u30 in zaal 't Gleeg, Jozef
Smeetslaan 104
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ABORTUS (1)
Over de polemiek in de VU omtrent het
abortus standpunt van senator De Beul wil ik
het volgende kwijt
De VU heeft terzake een eigen en volgens
mij waardevol standpunt Het is mijns inziens
dan ook met juist een ja-stem te geven aan het
wetsvoorstel
Herman-Michielsen-Lallemand
omdat het eigen standpunt geen gehoor vindt

Is de Duitse natie wel ooit een natie geweest' Zijn WIJ soms op een oog blind zodat
WIJ volksnationalisten het duitse staatsnationalisme, sedert de Duitse Ridderorde en gedragen door Pruisen, als een schoolvoorbeeld van
volksnationalisme z i e n '
West- en Oost-Duitsland een volk' Waar zijn
de tot Duitstalige Slavische volkeren gebleven
als deze uit Slavome, uit Pommeren, uit Swidnica, uit Silezie, uit Ratibor, uit het heidense
Borussenland, later Pruisen gedoopt'

Omdat het begrip „noodsituatie" met duidelijk omschreven wordt, zet het voorstel Herman-Michielsen-Lallemand immers de poort
op abortus tot en met wijdopen

Goddank zijn de Fransen in de 16de eeuw
met zo imperialistische geweest en lezen wij
nu stadsnamen als Steenvoorde en Hazebrouck, anders heetten deze nu „Passage en
pierre" en ,,Marais du Lievre" Neen, ofwel is
een volk de taal, en dit met alle gevolgen, ofwel
IS een volk taal, geschiedenis, kuituur, bouwkunst, ras, en dit ook met alle gevolgen, maar
met zoals de Duitsers het zien en beide strekkingen toepassen in hun voordeel

Het IS precies dat wat met strookt met onze
samenleving

Neen, ik deel met mee in de feestroes van 8
november! Ik moet geen broodnationalisme

Abortus tot en met raakt immers de wortels
van ons volksbestaan en is met in overeenstemming te brengen met het Volks-nationalisme, dat het door senator De Beul vooropgestelde pluralisme ver overtreft

Wat Ik wil IS een Vlaamse staat met sterkte,
omnngd door al die kleine volksgroepen in
Europa, want er zijn geen grote, wel dominante Onze situatie telt, en is het met beschamend genoeg voor ons volk om taalwetten te
hebben om hier in België de rechten van de
meerderheid te vrijwaren' Dit gebeurt in geen
enkel beschaafd land Neen, wij duimen voor
een Vlaamse Feestdag

De houding van senator De Beul wordt door
hemzelf verdedigd op basis van pluralistische
motieven Ik meen echter, dat het Vlaamsnationalisme een eigen levenshouding bevat

Jef Tommelein, Oostende

ABORTUS (2)
Ik deel het standpunt van senator De Beul,
zoals hij dit ontwikkelt in een interview met het
weekblad „Knack"
Ik meende dat wanneer onze partij een
eigen standpunt naar voren bracht dit gebeurde in de overtuiging dat dit standpunt beter
was dan het voorstel Michielsen-Lallemand en
ook beter dan de ongenuanceerde njet-houding van de CVP Het is mij dan ook een
raadsel waarom bij de eindstemming de kant
van de CVP gekozen werd in plaats van ons in
blok te onthouden'
Door tegen te stemmen gaf men toch de
CVP met haar schijnheilige houding gelijk
Eens te meer wordt bewezen dat de VU wel
met de mond een vaag pluralisme belijdt maar
dat wanneer het er eens echt op aankomt daar
weinig van overblijft
Ons imago van oubollige partij werd nog
maar eens bevestigd

Paul Deheegher, Oostende
(ingekort)

GEEN VRIJSCHUTTERIJ
Partijtucht is een noodzaak voor iedere partij, nog meer voor een pluralistische dan voor
een gestroomlijnde Het is de plicht van de
partijvoorzitter deze tucht te handhaven Jaak
Gabnels heeft dit m de zaak-De Beul gedaan
Het pluralisme mag met ontaarden in vrijschutterij
Het standpunt van de Volksunie inzake de
abortus komt erop neer dat het in verwachting
komen van een vrouw een natuurlijk verschijnsel IS dat slechts mag worden afgebroken als
het zijn oorsprong vindt m een tegennatuurlijke
daad, en dat in dergelijke, bij de wet bepaalde
gevallen, de vruchtafdrijving uit het strafrecht
gelicht en wettelijk gereglementeerd wordt

R. Walscharts, Mortsel

Ik meen dat ieder weldenkend mens het met
deze stelling ééns kan zijn

EUROPESE FËËSTDAlF

Het argument dat men in dit land reeds 16
jaar lang ruziet over abortus is waardeloos
Men kan evengoed zeggen dat men er al 2000
jaar met over geruzied heeft'

De Duitse natie is ondanks haar 45-jange
scheiding een gebleven schrijft de heer Maurits Van Liedekerke
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En, meer algemeen, nog dit Janken over
vergrijzing van de bevolking en over de drei-
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ging dat men, reeds in een nabije toekomst, de
pensioenen met meer zal kunnen betalen, en
tegelijkertijd wettelijk 15 000 tot 16 000 geboorten per jaar beletten, is meewerken aan
een toekomstig sociaal onrecht men doodt nu
de juniores en berooft later de senioren
F. Vanbrabant, Hasselt

AAN EEN ZEEL
Ik ben 75 jaar en sedert het ontstaan van de
VU lid en werver van leden en abonnementen
Er IS eindelijk een stilte ingetreden in de dagen weekbladen, over het stemmenverlies van
de partij Vele hebben gezocht naar de reden,
maar er is maar een uitweg, de betere werking
in de afdelingsbesturen Bij mijn onderzoek
naar het stemmenverlies heb ik het volgende
opgemerkt
In de VU-afdelingen waar jaar in en jaar uit
gewerkt is geweest hebben wij meestal stand
gehouden en op sommige plaatsen stemmen
gewonnen, maar bij degenen die om een of
andere reden rustig in hun zetel zijn blijven
zitten, was het verlies groot
Daarom moeten wij ons allen bezinnen en
terug, gelijk vroeger, kontakt opnemen met de
leden, terug aan een zeel trekken, geloven in
de partij En vooral, eens er beslissingen zijn
genomen, ons neerleggen bij een meerderheid
F. Deblieck, Vilvoorde

HONGER
Ik voel me degelijk ,,op mijn teen getrapt"
Stel U voor dat je zes jaar lang je best doet
om alle bestuursleden te overtuigen om een
abonnement te nemen op onze WIJ, zodat ze
de nodige en juiste info hebben en lezen over
de Vlaams-Nationale standpunten-inzichten
enz
Wat blijkt n u ' In WIJ van 17 november jl
lukt de redaktie enn met geen woord te reppen
over de ,,affaire" De Beul Dat kan toch met'
De media (kranten-radio-TV) geven hun versies, pakken uit met herhaalde verklanngenweergave van onze voorzitter Gabriels, Andre
De Beul, enz
Tijdens onze maandelijkse bestuursvergadenng, nu dinsdag jongstleden hadden we een
geanimeerd gesprek hierover Ook bij ons
waren er verdeelde ideeën en meningen Dat
moet kunnen'
Bijna iedereen probeert ons eronder te duwen met alle mogelijke middelen en sistemen,
enz
Geef dan tenminste blijk van een pluralistische gedachte in ons weekblad en laat de
mensen met op hun honger zitten
Paul Waterloos, Zoersel
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NV BERT Cars en Trucks
Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie
Alle trofeeën, wimpels, bekers,
speldjes, badges, enz.

DE PRIJSBREKER

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

tel. 03/236.45.31

Open van 10 tot 19 u.

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

Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortier
02/428.69.84

|

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

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

A

DEVRIESE
_

|

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

k

«^

Onmiddellijk te bekomen bij

l>aron ruzcttelaan 78
8320 brugge 4

A

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

^050/35 74 04 ^

H

Nieuw telefoonnummer:

^1

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
TeL 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

053/80.10.09

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
•s 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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SIEMENS

Het recept heb je van grootmoeder,
De Kombi-oven van Siemens.

Grootmoeder stond urenlang aan het fornuis. Maar daar heb je vandaag geen tijd meer voor
En toch wil je lekker koken Daarom kombineerde
Siemens in zijn ovens alle
technieken die je keukenkreativiteit kunnen waarmaken, hete lucht, grill, bovenen onderverwarming, hete
lucht grill en mikrogolven
5 ovens in één De recepten
van grootmoeder vormen nu geen enkel probleem
meer
Je kan het even goed En vooral véél sneller

Kies zonder aarzelen voor een van de
Kombi-ovens van Siemens. Want in zo'n kleine oven
maak je de grootste lekkernijen Bakken, braden,
gnilen. De Siemens - Kombi-oven kan het allemaal
moeiteloos aan Wat opnieuw bewijst dat onze voorsprong, uw komfort is

Siemens. Onze voorsprong, uwkomfort.

