
VLAAMS NATIONAAL WEEKBL M 

DAG 1 DECEMBER '89 

^ f ö 



LEPEL & VORK 

JReataurant «(Etjl» 
Specialiteiten: 

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

Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

m Caf/ -̂ >rf/ Jfotft ^ 

kloeiUr^raa 3 5690 £>ree 

k — JJS 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo -Wester io 
Te l . 0 1 4 - 5 4 . 4 0 . 0 7 

Maandag gesloten 
Rust ieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

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

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Pri jzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

R E S T A U R A N T - H O T E L 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 B U R C H T 
Tel . : 03 /252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

petteus 
Oerenstraat 13 8190 Alvehngem 

tel. 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks. gelegen op amper 15 mm van de kust, stelt U een zee voor 
van kalmte, komfort. keuken, rust, rustiek en romantiek 

WIJ bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fi)ne Franse keuken a la carte en 8 menus 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 Tcl . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

OM ZIEK VAN TE WORDEN 
E wereld van de Ziekteverzekering staat in rep en 
roer. Weer eens. Enerzijds is er de miljardenfrau
de in de klinische biologie, anderzijds de bestendi
ge ondoorzichtigheid die rond de sektor hangt en 
bij de bevolking een wrange smaak nalaat. 

De burger staat aarzelend tegenover het pro
bleem, een eenvoudige rekensom leert hem dat 
met ziekzijn veel, zeer veel geld is gemoeid. En 
toch blijft hij lijdzaam toezien, want ziekzijn ben je 
niet voor je plezier. Alhoewel het tegenovergestel
de blijkt als men sommige Waalse rekeningen 

ziet... 
De hele ziekte- en invaliditeitsverzekering is ook meer en 

meer een kommunautaire rol gaan spelen omdat het een 
kanaal bij uitstek is om Vlaams geld naar Wallonië te 
pompen. 

Ziekenfondsen zijn bovendien de steunberen van de 
zuilen, de ziekte van dit land. Ziekenfondsen doen meer dan 
datgene waarvoor zij staan, kontrole op deze konstrukties is 
er haast niet omdat de fondsen niet graag in hun financiële 
keuken laten kijken. 

VU- mensen hebben zich in het voorbije jaar biezonder 
verdienstelijk gemaakt om de kontrole 
op de ziekenfondsen aan te pakken. 
Daarbij stond vooraan dat niet langer 
meer overheidsgelden zouden gebruikt 
worden voor de vele kommerciële ne
ven- aktiviteiten van de mutualiteiten. 
De VU stelde terecht dat ook zieken
fondsen moeten ondenworpen zijn aan 
de wet op de handelspraktijken. 

Het aanvankelijke voorstel over de 
samenstelling van de kontroleorganen 
van de ziekenfondsen heeft de VU 
kunnen ombuigen, aldus kon zij voor
komen dat de gekontroleerden zichzelf 
kontroleren. 

De medische wereld is bovendien in 
opspraak door kwalijke praktijken als zwarte erelonen, ook 
door de VU aangeklaagd. 

Wat bij de bevolking blijft is twijfel om wat er met het vele 
geld van de brave en zieke burger gebeurt. Zij begrijpt het 
niet want steevast wordt haar gezegd dat er geen geld is voor 
sociale initiatieven of voor kampanjes om ziekten te bestrij
den. 

Nu zullen wij de laatsten zijn om te twijfelen aan de 
verdiensten van het stelsel van de sociale zekerheid maar de 
schandaalsfeer zorgt dat het goede verdrongen wordt door 
afkeer. Er kan beslist beter beheerd worden. Zeker voor ons, 
Vlaams-nationalisten voor wie het welzijn van allen centraal 
staat, een verlangen dat gestoeld is op een diep geworteld 
gevoel voor rechtvaardigheid. Konkreet wil dit zeggen dat wij 
ijveren voor een maatschappij waarin solidariteit, gelijkheid 

van kansen en zorg voor de zwakkeren bestendig aanwezig 
is en in daden wordt omgezet. Wanneer dat niet kan omdat 
er zogezegd geen geld is dan doen praktijken als deze in de 
klinische biologie pijn, grote pijn. 

Als de Vlaams-nationalisten zich inzetten voor een beter 
Vlaanderen dan is de sociale zorg daar een belangrijk 
onderdeel van. De partij heeft talrijke mandatarissen in 
plaatselijke besturen, deze werden de voorbije weken ge-
konfronteerd met de overheidstoelagen om de kansarmoede 
te bestrijden, voorwaar een prachtig initiatief. Maar wat komt 
er van in huis? Er doen de meest wilde geruchten de ronde 
van wat met het toegekende geld gebeurt. Blijkbaar weten 
de meeste gemeentebesturen en zelfs de OCMW's niet de 
juiste sleutel te vinden om bij de echte kansarmen aan huis 
te komen. Heel de operatie lijkt af te stevenen op een halve 
mislukking. Dat doet ons pijn, grote pijn. 

Blijft de zware ongelijkheid tussen de twee gemeenschap
pen. De VU heeft bij monde van senator Valkeniers minister 
Busquin herinnert aan zijn belofte om tegen het einde van dit 
jaar een nieuw sisteem uit te werken opdat de onrechtvaardi
ge verdeling van de gelden tussen Vlaanderen en Wallonië 
kan rechtgetrokken worden. Het gaat hier werkelijk om een 

regelrechte oplichting van de Vlaamse 
gemeenschap. Dat moet ophouden. In 
de hele sektor van de ziekte- en invali
diteitsverzekering moet definitief klaar
heid komen. De overdreven kosten 
moeten in toom gehouden worden en 
het gebruik van gemeenschapsgeld 
glashelder kunnen gekontroleerd. 
Open en eerlijk! 

De zogenaamde audit-Andersen 
moet eindelijk klaarheid brengen, het 
stond bovendien in het regeerakkoord. 
Het is begrotingsminister Hugo Schiltz 
die daarop heeft aangedrongen. Het 
moet nu maar eens allemaal op tafel 
komen. 

Mocht dit waarheid worden dan kan aan drie verlangens 
voldaan worden: het besparen van enorme bedragen over
heidsgelden; twee, eindelijk voldoende middelen om de 
werkelijke sociale noden aan te pakken en op te lossen; drie, 
Vlaanderen bevrijden van een kommunautaire uitwas. Als 
dat niet kan dan is federalizering ook hier de enige oplos
sing. 

Bij de komende jaarwisseling wil de Volksunie met haar 
plaatselijke mandatarissen een groots projekt rond kansar
moede en welzijn op gang brengen. Zij doet dat vanuit een 
brede zorg voor het hele volk en niet zoals al te vaak gebeurt 
vanuit het zuilenwerk waar solidariteit een wapen van sociale 
en politieke macht is. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 Staatssekretaris voor het 

hoofdstedelijk gewest Vic An-
ciaux geeft als ekspert terzake 
zijn mening over de migranten

nota van Paula D'Hondt. 

8 
ken. 

Volgens senator Van Hooland 
moet de administratie geher
waardeerd worden om een zin
volle sanering mogelijk te ma-

^ . 0^ De BRT-radio mag van de 
l i l Vlaamse eksekutieve re-
I ^J klamespotjes uitzenden. 

Wie weet horen we straks 
Ann De Baetselier de VTM-film van 
de avond aankondigen op Studio 
Brussel. 

^ ƒ ^ Heel de Europese orde-
T ^ ning van na de tweede we-

I ^ ^ reldoorlog staat op schroe
ven nu zich achter het IJze

ren Gordijn een spannend spektakel 
van vrijheidsdrang en demokratize-
ring afspeelt. Sinds Sovjetleider Gar-
batsjov aan het bewind is, waait er 
een wind door het Oostblok, waarte
gen zelfs de Berlijnse Muur niet be
stand was. 

^ 0^ Het derde deel van Hon-
I J C ^^^^ J^̂ "̂  Vlaamse Bewe-
I ^ J ging. Geschiedenis van het 

Davidsfonds, door prof. L. 
Wils, is verschenen. 

20 
De Europese kommissie 
werkte een sociaal hand
vest uit, waar alleen That
cher zich tegen verzette. 

ƒ ^ J j Het Nederlandse centrum-
M I linkse kabinet Lubbers-Kok 

£lg^ I trekt meer geld uit voor het 
milieu dan enige Neder

landse regering ooit gedaan heeft. 

ƒ ^ ƒ% Lode Craeybeckx was 
3 tt^ eerst en vooral socialist, en 

^ ^ ^J daarna flamingant. Een 
voor zijn tijd zeldzame 

kombinatie. 

30 
Na de topwedstrijd van af
gelopen zaterdag tegen 
Anderlecht is Klub Brugge 
plots weer titelkandidaat. 

(omslagfoto Isopress) 

(foto AP) 
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DOORDEWEEKS 

BIORIM ... VAN TAES 
Onder de leiding van zes onderzoeksrech

ters brachten meer dan honderd BOB'ers, 
inspekteurs van de gerechtelijke politie, leden 
van het RIZIV, Belastingsinspektle en de Orde 
van Geneesheren een onverwacht bezoekje 
aan het klinisch laboratorium Biorim. Dit bedrijf 
is één van de belangrijkste labs voor klinische 
biologie van ons land. 

Biorim wordt ervan verdacht het RIZIV voor 
miljarden opgelicht te hebben. Het bedrijf 
ontdook massaal belastingen en men ver
moedt dat het ingebed is een wazige struktuur 
van echte en fiktieve bedrijven in binnen- en 
buitenland. Het fiskale truukje bestond erin de 
inkomsten (die van het RIZIV kwam«n) te 
kompenseren met de aankoop van fiktieve 
aandelen van al even fiktieve buitenlandse 
holdings. 

Het laboratorium wordt er eveneens van 
verdacht artsen aan te sporen om buitensporig 
veel biologische analyses aan te vragen. Daar
toe zouden de artsen dure geschenken (rei
zen, komputers tot zelfs auto's) aangeboden 
worden. Er is ook sprake van een "kommissie-
loon" voor de analyses die de arts door Biorim 
liet verrichten. Biorim wordt verantwoordelijk 
geacht voor de opvallend hoge bedragen die in 
de provincie Henegouwen aan klinische biolo
gie gespendeerd worden. 

LAMBADA 
Het populaire deuntje waarvan iedereen 

eerst dacht dat het uit Brazilië stamde, komt 
dus eigenlijk uit Bolivië. Het was de BRT die de 
Lambada-affaire aan het licht gebracht had. 

Mensen met een handikap ondervin
den nog steeds praktische problemen 
in onze samenleving. Zo bvb. kunnen 
rolstoelgebruikers moeilijk aan de be
taalautomaten waarvan steeds meer 
gebruik wordt gemaakt, (foto R. De Moor) 

Een joernalist die eigenlijk om andere redenen 
in Bolivië vertoefde stootte daar op de broers M F T D E T 
Wermosa, de oorspronkelijke komponisten van ' * " - ' • -"— ' ••• 
het liedje. De broers hadden klacht ingediend 
toen ze ontdekten dat hun kompositie Llorando 
Se Fué onder de naam Lambada een zomerhit 
van formaat was in enkele Westeuropese lan
den. 

In Bolivië bestaat nl. geen auteursrechten
vereniging, maar de Hermosa's gaven het 
nummer aan bij het ministerie van Kuituur. Een 
poosje later verscheen er in Brazilië evenwel 
een onwettelijke versie, die ter ore kwam van 
de Franse producers van de ons bekende 
Lambada van Kaoma. Vermits de komponisten 
volgens de Braziliaanse uitgever overleden 
waren, was er volgens de Franse producers 
Lorsac en Karakos geen vuiltje aan de lucht. Er 
werd nu tussen de Hermosa's en de Fransen 
een pakt gesloten waardoor de Bolivianen zich 
de vaders van de Lambada mogen noemen. 

Waarvoor een ministerieel reisje toch goed 
voor is. 

De CVP kongresseerde verleden zondag in 
Gent. Eigenlijk had het kongres niet veel om 
het lijf. De hoofdbedoeling was nl. een nieuw 
partijbestuur te verkiezen. CVP-voorzitter Her
man Van Rompuy maakte van de gelegenheid 
gebruik om alle twijfelaars ervan te overtuigen 
dat hij niet zal dulden dat het ontwerp Herman-
Michielsens-Lallemand over de zwanger
schapsafbreking ooit wet zal worden. De 
meeste kommentatoren lijken het erover eens 
te zijn dat de CVP indien nodig niet lang zal 
hoeven na te denken om de regenng te laten 
vallen, spijts alle "onnozele" zinnetjes m het 
regeerakkoord. 

Anderzijds is het wel tot de harde schedels 
van de CVP-oligarchie doorgedrongen dat een 
wetswijziging politiek en maatschappelijk on
vermijdelijk wordt. Van Rompuy herhaalde dat 
volgens zijn partij grote etische kwesties bij 
konsensus en niet in een geest van konfronta-
tie opgelost dienen te worden. 

Het CVP-kongres bood overigens 
gewoontegetrouw weer voldoende 
gelegenheid om te gillen. Alleen al het tema: 
de vernieuwing doorzetten. Voor een partij 
die sinds de tweede wereldoorlog bijna 
onafgebroken aan de macht was vormt dit 
toch een pijnlijke schuldbekentenis. Of heeft 
de CVP mischien de gelegenheid nog niet 
gekregen om vernieuwing te brengen? 

Tweede giller: de hulde aan Tindemans 
blonk uit in gezwets van de bovenste plank. 
In hem zou de Vlaming het beste van zichzelf 
herkennen, Tindemans als voorbeeld in de 
politiek, etc. V\/aar het echt op aankomt ligt in 
de volgende uitspraak van Van Rompuy 
besloten: „De dag zal komen dat wij de 
verkiezingen zullen ingaan zonder 
Tindemans en wij zullen er verweesd 
bijstaan". Inderdaad, want Tindemans was 
ooit goed voor bijna een miljoen stemmen, en 
bij de jongste Euroverkiezingen maakten nog 
meer dan 430.000 kiezers het bolletje achter 
Leo's naam rood. 

Derde giller: het CVP-partijblad Zeg heeft 
een zeer speciale procedure ontwikkeld om 
de verkiezing van het partijbestuur te 
begeleiden. Voor de 19 plaatsen waren er 
maar liefst 69 kandidaten. En hier stelde zich 
blijkbaar een probleem: hoe iedereens 
kansen even gaaf houden? De CVP vond er 
het volgende op: de lijst werd alfabetisch 
gepresenteerd vanaf de "T" . Dat was de 
letter die een onschuldige CVP-hand voor 
deze interne verkiezingen trok. De eerste 
naam van de Zeg-lijst behoorde dus toe aan 
Chris Taes uit Kortenberg. En jawel hoor, 
Taes is een van de 19 nieuw verkozen CVP-
partijbestuursledenl 

MAX HAVELAAR 
De koffieprijs is de jongste tijd gevoelig 

gedaald. Een goede zaak voor voor ons, koffie
drinkers. N/laar minder prettig voor de ontwik
kelingslanden die de koffie produceren. De 
boer die de koffieboon verbouwt krijgt al maar 
4% per pakje koffie dat bij de kruidenier om de 
hoek verkocht wordt. 

De Nederlandse Max Havelaarstichting ga
randeert de boer een vgste prijs voor zijn 
koffie. Daartoe kent de stk;hting een keurmerk 
toe aan producenten die meespelen. De koffie 
met het Max Havelaarmerk op kost wel iets 
duurder. Maar de stichting hoopt dat, net als in 
Nederland, de Vlaamse konsument wel bereid 
gevonden zal worden om uit solidariteit met de 
koffieboer uit de Derde Wereld vijf frank meer 
te betalen voor zijn bakje troost. 

5 WIJ - 1 DECEMBER 1989 



VERZOENINGS
KOMMISSIE 

Na afloop van het partijbestuur maandag jl. 
maakte VU-voorzitter Gabriels de samenstel
ling bekend van de verzoeningskommissie. 
Deze kommissie weró in opdracht van de 
partijraad van zaterdag 18 november door het 
partijbestuur samengesteld. Ze moet zich uit
spreken over het geschil dat gerezen was na 
de voorstem van senator De Beul voor het 
voorstel Herman-Michielsens-Lallemand in de 
senaat. De kommissie kreeg bovendien de 
opdracht na te gaan op welke wijze de Volks
unie het pluralisme intern kan beoefenen. 

De verzoeningskommissie bestaat uit de 
provinciale voorzitters en de voorzitter van de 
partijraad, Pol Van Den Bempt. De kommissie 
wordt voorgezeten door ouderdomsdeken Bob 
Maes (Brabant). Naast Van Den Bempt en 
Maes zetelen ook Bob Loeten (Antwerpen), 
Jan Ritzen (Oost-Vlaanderen), Jos Truyen 
(Limburg) en een nog aan te duiden lid voor de 
provincie West-Vlaanderen. Het is de bedoe
ling dat de verzoeningskommissie op de partij
raad van januari verslag uitbrengt. 

FRONT NATIONAL 
Bij tussentijdse verkiezingen in Marseille 

boekte het Franse ekstreemrechtse Front Na
tional een grote overwinning. Het FN behaalde 
er maar liefst 33,5% van de stemmen. In 
Dreux, ten westen van Parijs, verdubbelde het 
FN zijn stemmenaantal tot 42,5%. 

Een belangrijk tema van de verkiezingen 
was de sluierkwestie. Er was nl. een hevige 
polemiek ontstaan rond de vraag of moslim
meisjes al dan niet een sluier mochten dragen 
op school. De Franse raad van state besliste 
dat kinderen op openbare scholen in beginsel 
de islamitische hoofddoek mogen dragen. De 
staatsraad oordeelde dat het dragen van de 
tchador niet strijdig is met het principe van 
neutraliteit in het openbaar onderwijs. Toch 
laat de Franse Raad van State een ruim 
achterpoortje open: het dragen van de sluier 
mag niet als dat gebeurt als provokatie en 
evenmin mag er op de openbare scholen 
propaganda gemaakt worden voor de dracht 
ervan of voor de islam. En daarover beslissen 
de schooldirekties. 

VLAAMSE BIB 
Volgens staatssekretaris Anciaux heeft 

Brussel nood aan een degelijke centrale 
Vlaamse bib. De huidige Vlaamse biblioteken 
in Brussel, één centrale en vijf gemeentelijke 

Praag is de zoveelste gevallen domino 
In het kommunistisch rijtje. Eerste mi
nister Adamec kondigde aan dat er 
vóór drie december een regering komt 
waaraan ook niet-kommunisten zullen 
deelnemen. De bezieler van de Praag
se lente uit '68, Aleksander Dubcek, en 
de bekendste dissident van vandaag, 
Vaclav Havel, vielen elkaar in de armen 
op het Wenceclasplein. (foto Reuter) 

(Brussel, Etterbeek, Jette, Sint-Pieters-Wolu-
we en Watermaal-Bosvoorde) volstaan vol
gens Anciaux niet. Het biblioteekdekreet houdt 
immers geen rekening met de specifieke Brus
selse situatie. Dit dekreet kent een belangrijke 
rol toe aan de gemeenten als oprichters van 
biblioteken. Het is echter voldoende bekend 
dat heel wat gemeentebesturen van de agglo
meratie niet erg geneigd zijn om veel geld te 
spenderen aan "Nederlandse kuituur". 

Anciaux riep tijdens de opening van een 
boekenbeurs in Ukkel de Brusselse gemeen
ten op om een kultureel emancipatiebeleid te 
voeren waarin ook de Vlamingen gerespek-
teerd worden en zich terugvinden. Maar ook 
de Vlaamse Gemeenschap moet volgens de 
staatssekretaris haar verantwoordelijkheid op
nemen. Anciaux pleitte in dit verband voor de 
oprichting van een degelijke centrale bib, die 
minstens de vergelijking kan doorstaan met 

soortgelijke bibs elders in Vlaanderen. De 
300.000 Brusselse Vlamingen en de vele pen
delaars en bezoekers hebben daar recht op. 

STATEN-GENERAAL 
Niet toevallig in Overijse werd door het 

aktiekomitee Vlaanderen '90 een Staten-Ge-
neraal van Vlaamse Verenigingen gehouden. 
Het komitee ontstond in de schoot van het 
O W en telt 25 aangesloten organisaties. Er 
werd een urgentieprogramma voor de staats
hervorming en een basisprogramma voor het 
nieuwe Vlaanderen afgekondigd. Men vraagt 
o.m. een rechtstreeks verkozen Vlaams parle
ment, de afschaffing van "Brussel als derde 
gewest", de opspliting van Brabant in drie 
provincies (Brussel, Vlaams- en Waals-Bra-
bant) en de afschaffing van de faciliteiten in de 
Brusselse randgemeenten. In de lente komt er 
een betoging in Brussel. VU-voorzitter Ga
briels noemde deze nieuwe aktivering van de 
Vlaamse Beweging een goede zaak en zegde 
de steun van de Volksunie toe voor de aange
kondigde betoging. In Overijse was de VU-
aanwezigheid trouwens zeer talrijk. 

INTENSIEVE 
VEEHOUDERIJ 

Nadat de Volksunie vorige maand uitpakte 
met het krisisdekreet inzake bodem- en water
verontreiniging is de mestwagen pas goed op 
gang getrokken, gezien de kritieke toestand 
van de leefmilieukwaliteit in de Vlaamse mes-
toverschotsgebieden en het uitblijven van een 
sluitende dekretale regeling achtte de VU het 
de hoogste tijd een volledige bouw- en eksploi-
tatiestop in deze gebieden af te kondigen. 

Op deze manier werd niet alleen tegemoet 
gekomen aan het behoud van het leefmilieu, 
maar werd tevens getracht om de toenemende 
provinciale en gemeentelijke initiatieven een 
wettelijke basis te verlenen. De bijkomende 
druk van gemeentebesturen, provincieraden 
en milieuorganisaties noodzaakte tenslotte 
ook de verantwoordelijke minister Kelchter-
mans om duidelijke standpunten in te nemen. 

Onder vorm van een omzendbrief worden 
gemeente- en provinciebesturen aangeraden 
om systematisch elke eksploitatievergunning 
inzake varkens- en runderstallen (mestkalve-
ren) negatief te beslissen. Deze richtlijn geldt 
zowel voor nieuwe fokkerijen en stallen die als 
hinderlijke inrichting In de 2de of eerste klasse 
zijn ingedeeld, als voor uitbreidingen van be
staande inrichtingen. Het is evenwel jammer 
dat pluimveestallen niet onder deze richtlijn 
vallen. Het jarenlange ijveren van o.m. Jean-
Pierre Pillaert (West-Vlaanderen), Rob Gee-
raerts (Antwerpse Kempen) en Jaak Gabriels 
(Limburgse Kempen) wordt eindelijk tenvolle 
beloond. 
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KORTWEG 

• Nauwelijks zeventien dagen na zijn ver-
l(iezing tot president van Libanon, Icwam 
René Moeawad om tiet leven bij een 
bomaanslag. Hij werd opgevolgd door 
Elias Hrawi. Die laatste stuurde onmiddel
lijk de kristelijke generaal Aoen wandelen. 
Aoen, een van de mogelijke verantwoor
delijken voor de moord op Moeawad, 
erkent Hrawi noch zijn voorganger iVloea-
wad niet en wil desnoods gewapender-
iianti de "Syrische vazallen" uit Ubano-
verdrljven. Aoen is niet zinnens op te 
krassen maar liet toch BRT-korrespon-
dent Vart der Leeuw vrij. 
• In een referendum spraken de Zwit
serse kiezers zich uit tegen de afschaf
fing van het leger. Toch wou nog 36% het 
leger weg. 
• In Indta verloor de Kongrespartij van 
Rajiv Qandhi haar absolute meerderheid. 
Zijn de Indiërs de Gandhi's beu? Sedert 
de onafhankelijkheid in 1947 hadden de 
Gandhi's (Nehru, zijn dochter Indira en 
zijn kleinzoon Rajiv) op een periode van 
29 maanden uitgezonderd, onafgebroken 
over India geregeerd. 
• De stakingsoproep van de ambtena
renbond CCOD voor meer loonsverho
ging werd vooral in de grote Vlaamse 
steden opgevolgd. Het openbaar vervoer 
viel er nagenoeg stil. Ook het vrij onder
wijs hield in grote mate de boeke geslo
ten. 
• Vice-premier Hugo Schiltz zegde een 
delegatie van gehandikaptenorganisatles 
toe dat de achterstand van de uitbetaling 
van de dossiers voor tegemoetkomingen 
van gehandikapte mensen over een 
periode van één Jaar weggewerkzal wor
den. 
• Minister van Binnenlandse Zaken Tob
back vroeg de Westvlaamse goevemeur 
alle Koksijdse gemeenteraadsleden bl] 
zich te ofttbieden om uit het politieke siop 
te geraken waar de kustgemeente sinds 
de jongste gemeeneverkiezingen in ver
zeild raakte. Daar heeft men nog steeds 
geen burgemeester omdat verschillende 
overlopers eerder gemaakte koalitle-af-
spraken naast zich neerlegden. Er werden 
drie voordrachten opgestuurd, waaronder 
die van VU-kameriid Jan Loones. Het 
standpunt dat de raadsleden van KoksiJ-
de bij de goevemeur zullen innemen, zal 
als het definitieve beschouwd worden. 
Een burgemeester buiten de raad wordt 
echter niet uitgesloten. 
• Naar schatting 300 kandidaat vluchte
lingen dolen rond In de Brusselse sta
tions. Ze schuilen er tegen de steeds 
kouder wordende nachten. De vluchtelin
gen kunnen nergens terecht en worden 
overal doorverwezen. Het Klein Kasteettje 
en alle onthaaltehuizen zitten overvol. 
• In de Brusselse metrostations stoot 
men tegenwoordig ook op agenten van 
een privé-liewakingsfimia. Ze dienen 
de veiligheid tijdens de feestdagen te 
verhogen. 

ANCIAUX OVER DE 
MIGRANTENNOTA D'HONDT 
• De nota D'Hondt stelt opmerkelijke maat
regelen voor, zoals de oprichting van een 
Hoge Raad van de Islam, verplicht taalon
derwijs voor nieuwe of langdurige werkloze 
migranten, de afwijzing van ,,witte" en 
„zwarte" scholen. Wat vindt U van het werk 
van D'Hondt? 

„Het werk van P. D'Hondt, een goede zes
honderd bladzijden lang, moet gezien worden 
in een reeks nota's. Andere zullen volgen, 
waarbij telkens een nieuw aspekt in het mi
grantenbeleid wordt toegelicht en voorstellen 
gedaan. 

Tot de meer uitgewerkte punten in deze 
eerste nota behoren ongetwijfeld de voorstel
len in verband met de Islam. Het is duidelijk dat 
dit een probleem van vertegenwoordiging 
stelt, dat dringend en prioritair dient opgelost 
te worden. Mede omwille van de simbolische 
betekenis, zowel voor de migranten zelf als 
voor de Belgen. De verdienste van D'Hondt is 
m.i. dat zij, althans voor bepaalde domeinen 
binnen het migrantenbeleid de impliciete kon-
sensus ( bvb. rond het aanleren van het 
Nederlands) verwoordt en in konkrete voorstel
len heeft vertaald." 

• Paula D'Hondt geeft geen kostprijs van 
de door haar voorgestelde maatregelen. Is 
dit geen belangrijk tekort aan deze omvang
rijke nota? 

„Inderdaad, dit kan als een tekort worden 
beschouwd, omdat het „realistische" of het 
„onrealistische" van sommige voorstellen 
mede tot uiting komt via de kostprijsbereke
ning. 

In de nota wordt bievoorbeeld de suggestie 
gedaan om ook aan grote Nederlandstalige 
scholen in Brussel gunstnormen toe te staan-
.(voorstel 25) Ik heb daar geen moeite mee, 
maar...wat zal dit kosten? Zijn wij bereid 
daaraan veel geld te besteden ? 

Bij gelegenheid van een gesprek met een 
direkteur van zo'n school hebben we samen 
met hem, de berekening voor Brussel gemaakt 
en we kwamen tot een kostprijs van 50 a 75 
miljoen..." 

• U bent bevoegd voor de Vlaamse koördi-
natie van het migrantenbeleid in Brussel. 
Ziet U de nota D'Hondt praktisch haalbaar? 

„Reeds herhaalde malen heb ik gezegd dat 
we met het Koninklijk Kommissariaat zullen 
samenwerken waar mogelijk en wenselijk. /Mo
menteel zijn we bezig de voorstellen van P. 
D'Hondt aan Brussel te toetsen. 

Evenwel is het duidelijk dat de nota D'Hondt 
het hoofdstedelijk gebied overstijgt. Verschil
lende voorstellen betreffen de migratie in het 
algemeen (bvb. de voorstellen over de Islam) 
en zullen dan ook op een ander niveau moeten 
besproken en ingevoerd worden. 

De koördinatieopdracht voor Brussel si
tueert zich op kleinschalig niveau, het niveau 
van de gemeenten en de wijken, maar precies 
dit niveau komt in de eerste nota minder aan 
bod." 

• Er komen nog andere nota's. Over wat 
zullen die handelen? 

,, Voor zover ik heb begrepen komt er in elke 
volgende nota een evaluatie over het gevolg 
dat gegeven is aan de vorige nota. Er zal 
aangeduid worden waarom bepaalde voorstel
len niet uitgevoerd zijn en vt/ie daarvoor verant
woordelijk is. 

Voor zover ik weet zullen daarnaast telkens 
bepaalde tema's verder worden uitgewerkt, 
o.m. het gemeentelijk migrantenbeleid, het 
huisvestingsbeleid, het beleid met betrekking 
tot jongeren en vrouwen enz." 

• Volgende week stelt de VU-werkgroep 
haar eigen Ideeën voor. Liggen deze VU-
voorstellen in de lijn van de nota D'Hondt? 

„Wat de maatregelen betreft die konkreet 
integratiebevorderend zijn — ik denk aan on
derwijs en vorming — lopen de VU-voorstellen 
parallel met de voorstellen in de nota. Vele 
ervan formuleerde ikzelf reeds in 1978, in de 
eerste migrantennota die dit land kende. 

Op een aantal andere vlakken, bievoorbeeld 
in verband met het statuut van de migrant en 
daaraan gekoppeld het vraagstuk van de na
tionaliteit zullen de VU-voorstellen van de 
inzichten van P. D'Hondt afwijken, omdat wij 
zeer duidelijk vertrekken vanuiteen volksnatio
naal perspektief" 
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HERWAARDEREN 
OM TE SANEREN 

D
E senaatsfraktie vertrouwde de 
behandeling van de rijksmiddelen
begroting toe aan nieuwkomer 
Bob Van Hooland. En de Gentse 
senator kweet zich meer dan be
hoorlijk van zijn opdracht. Zowel 
bij de algemene bespreking als bij 
de verschillende onderdelen nam 
hij ruim zijn verantwoordelijkheid 
op. Bovendien wist hij vanuit zijn 
beroepservaring een aantal nieu

we dimensies en inzichten toe te voegen aan 
de benadering van 's lands begroting. 

Van Hooland werd bijgestaan door een an
dere nieuwkomer, de Limburger Laurens Ap-
peltans. Deze ontplooit zich meer en meer als 
een all round-parlementslid, dat zich erg dege
lijk en erg snel weet in te werken in de vele 
dossiers en dat bovendien de inzet niet schuwt 
om het werk-te-Brussel persoonlijk te vertalen 
naar zijn kaders en militanten. 

PARADOKS 
Ten gronde ging Van Hooland vooreerst in 

op de paradoks die de verhouding tussen de 
ekonomische groei en de fiskale inkomsten 
toch is. Het peil van de ekonomische groei 
wordt voortdurend naar boven herzien, nu 
zelfs tot 8 %, en hiertegenover staat dat de 
fiskale inkomsten met amper 4,6 % groeien. 
Dit houdt zonder meer in dat niet alle vruchten 
van de hoogkonjunktuur afvloeien naar de 
staatskas. Bovendien blijven de uitgaven voor 
werkloosheid aan de hoge kant, en dringt de 
aangroei van de sociale bijdragen de over
heidstoelage voor de sociale zekerheid niet 
terug. 

Voor deze vaststelling bestaat geen eensge
zinde verklaring. Feit is dat al te optimistische 
vooruitzichten zeker niet aan de basis liggen 
van de achterblijvende inkomsten. „Blijk
baar", aldus de VU-senator, „moet de reden 
gezocht worden bij de demotivering van de 
ambtenaren van financiën, de opeenvolgende 
fiskale hervormingen en de hoge vlucht van de 
fiskologie waar de overheid niet kan optornen 
tegen een privé-sektor die de beste studenten 
onmiddellijk weet in te lijven". Uit deze toe
stand moeten volgens Van Hooland de nodige 
politieke konklusies getrokken worden. 

In Europees verband merken we dat de 

overheidsinvesteringen in België merkelijk la
ger liggen dan in Duitsland, Frankrijk en Ier
land. Daartegenover staat dat de gezamenlijke 
overheidsuitgaven in België 50,6 % van het 
bruto binnenlands produkt bedragen, tegen
over bvb. 44,6 % in Duitsland en 42,6 % in 
Ierland. 

OPENBAAR AMBT 
En aldus belandde Van Hooland bij een van 

zijn stokpaardjes: het openbaar ambt. „Wij 

Zonder enig overdrijven Itunnen 
vife van een liistoriscli feit spre-
Icen. Het is 45 Jaar geleden dat de 
Rijlcsmiddelenbegroting tijdig 
werd besprolten, en goedge-
Iceurd in beide kamers. De vice-
premier en minister voor Begro
ting Hugo Schiltz verdient liier-
om, samen met zijn diensten en 
medeweriiers, alle tof. 
Ooic inhoudelijk mag de begro
ting voor 1990 er zijn. De dubbe
le norm van het regeerakkoord 
wordt rustig gehaaid. De stijging 
van de uitgaven met 2,7 % -
ekskiusief de rentelasten - ligt 
niet hoger dan het inflatieper
centage, dat op zo'n 3 procent 
geraamd wordt. En ook de stij
ging van het nominaal tekort 
1990 overschrijdt niet dit van 
1989. 

besteden er veel meer aan dan elders, en toch 
hebben we bvb. de grootste moeite om afwij
kingen die bij budgetkontrole worden vastge
steld te verklaren". Zijns inziens moet het 
openbaar ambt ondersteunend werken bij de 
beleidsvorming en -voering. Hiertoe is een 
nieuwe administratieve kuituur nodig. De rol 
van de overheid en haar strukturen moet 
hertekend worden, en professioneel manage
ment is zeker geen overtollige lukse. Kortom: 
,,Het openbaar ambt moet in alle opzichten 
geherwaardeerd worden om het begrotingsbe-

Senator B. Van Hooland: „De huidige 
staatshervorming is de eerste struktu-
rele bezuinigingsoperatie van for
maat". 

leid zelf beter te kunnen richten en om aldus 
tot een sanering te komen". Want, zo vervolg
de hij, we beschikken nu wel over een pro
grammabegroting, maar in werkelijkheid ligt er 
geen programma voor. „Een programmabe
groting zou moeten deel uitmaken van het 
programma op langere termijn, met zelfs een 
stuk strategie naar de 21ste eeuw toe". 

Nu is ons politiek sisteem te wispelturig om 
hiervoor echt zorg te dragen. „Bijgevolg moet 
het openbaar ambt zorgen voor de kontinuïteit 
in de beleidsondersteuning, wat dan weer 
motivatie en doelgerichtheid vergt". Een ge
sloten cirkelredenering die dringend moet 
doorbroken worden. 

Een positief effekt op de begroting heeft 
alvast de federalisering gehad. „De huidige 
staatshervorming is de eerste strukturele be
zuinigingsoperatie van formaat". We moeten 
ze dan ook optimaal benutten. Of, zoals Lau
rens Appeltans het stelde: „Naast de verfij
ning van de financieringswetten hopen we op 
een gunstige evolutie in de regionalisering van 
sektoren als sociale zekerheid, landbouw en 
ontwikkelingssamenwerking". Volgende op
telsom schraagt die hoop ten volle: als we aan 
de gekumuleerde overheidsschuld de gede-
budgetteerde schuld en de door de staat 
gewaarborgde schuld toevoegen, komen we 
op een totaal van 8.711 miljard. Een totaalsom 
die inderdaad doet nadenken, (j.a.) 
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WETSTRAAT 

DE BEGROTING VAN A TOT Z 
Op'eenzelfde wijze als hun kollega's in de 

Kamer vatte de VU-fraktie van Rik Vande-
kerckhove de bespreking van de Rijksmidde
lenbegroting aan De algemene beraadslaging 
werd door Bob Van Hooland en Laurens Ap-
peltans aangegrepen om een wat ruimere kijk 
te verwoorden op 's lands financiën en het 
beheer hiervan, maar ook op het na te streven 
beleid tijdens het volgend decennium Hun 
kollega's gingen nadien beknopt in op de 
verschillende onderdelen, departement per 
departement 

NOODZAKELIJK 
Woordvoerder bij de „Diensten van de Eer

ste minister" was Frans Baert Hij verheugde 
zich over de installatie van een parlementaire 
kommissie, die de afschaffing van het dubbel 
mandaat en de hervorming van het tweeka
merstelsel moet voorbereiden Vooral de tot
standkoming van eigen raden voor de Ge
meenschappen achtte hij politiek en technisch 
noodzakelijk Enkel dan kan het federalisme 
operationeel worden, en „bovendien is de 
huidige manier van werken met langer vol te 
houden" 

Het luik Binnenlandse Zaken werd door Bob 
Van Hooland aangegrepen om nogmaals te 
beklemtonen dat de organisatiestruktuur van 
de overheidsdiensten totaal ongeschikt is voor 
fiun opdracht „De opdracht van deze dien
sten wordt uitsluitend in termen van dienstver
lening benaderd, met hun rol op het vlak van 
de ondersteuning van de beleidsvorming en 
beleidsvoering wordt geen rekening gehou
den" 

GRONDSLAGEN 
Het Justitiebeleid van minister Wathelet 

kreeg een positieve beoordeling van Frans 
Baert „De benoemingen zijn gericht op kwali
teit, en er zijn initiatieven genomen inzake de 
gerechtelijke achterstand" Wel bepleitte hij 
een verhoogde erkenning van Justitie, maat
schappelijk en financieel Het departement is 
immers rechtstreeks verbonden met de grond
slagen van de rechtsstaat 

De evolutie in het Oostblok stond centraal in 
het betoog van Walter Luyten bij Buitenlandse 
Betrekkingen „ Vooral word ik getroffen door 
de grote kracht van de geest, die in staat blijkt 
diktaturen te ovenvinnen" Tegelijkertijd ver
zocht hij om een zelfde belangstelling voor 
volkeren die in West-Europa eerbied opeisen 
voor hun eigenheid 

Bob Van Hooland van zijn kant stak minister 
André Geens een hart onder de riem door te 

stellen dat een percentage van 0,7 % voor 
ontwikkelingssamenwerking haalbaar is, wan
neer ,,wij allen doen wat we zeggen" 

STEUN GROEIT ~ 
BIJ de sociale departementen polste Jef 

Valkeniers naar de organisatie van de vor-
mmgsplicht voor langdung werklozen Vooral 
te Brussel voorzag hij heel wat problemen 
Vlamingen bvb moeten uitkeringsgerechtigd 
zijn voor herscholing, Franstaligen met 

Op het vlak van de sociale voorzorg wees 
Valkeniers op de toename van steun voor het 
VU-streven naar een federalisering van de 
sociale zekerheid Verder ging hij in op de 
groeiende achterstand in de dossierbehande-
ling van gehandikapten, en uiteraard, op de 
klinische biologie f^inister Busquin herbeves
tigde zijn belofte om dnngend werk te maken 
van de vervanging van de forfaits door objek-
tieve kriteria 

P-SPROKKELS 
• De Programmawet is aanbeland in de Ka
mer De verschillende kommissies kunnen aan 
het werk In afwachting kenden de volksverte
genwoordigers een rustige week 

• Niet onbelangrijk was de instemming met 
het wetsontwerp dat een kruispuntbank van de 
sociale zekerheid opricht Aldus wil de rege
ring de informatiestromen in de administratie 
van de sociale zekerheid ordenen en strukture-
ren 

• In een interpellatie kloeg Jan Caudron het 
gebrek aan tweetaligheid van het personeel 
van de Koninklijke Muntschouwburg aan 
Deze IS immers een bi-kommunautaire instel
ling en aldus ondenworpen aan de taalwetge
ving 

• In de Vlaamse Raad scoorde de VU-fraktie 
vorige week met haar dneluik over Vlaams-
Brabant Nelly Maes, Luk Vanhorenbeek en 
Daan Vervaet uitten hun bezorgdheid over de 
toekomst van de Vlamingen te Brussel en de 
Vlaamsbrabantse randgemeenten 

• Van een totaal andere aard was de interpel
latie van Frieda Brepoels de studiekeuze bij 
meisjes Het is immers zo dat meisjes zich 
vaker in het beroepsondenwijs dan in het 
technisch ondenvijs bevinden, en zich in een 
beperkt aantal sekse-specifieke studierichtin
gen met slechte tewerkstellingsperspektieven 

Tot slot was er het luik „Infrastruktuur en 
ekonomie" l^ichel Caopen benadrukte de 
verwevenheid van enerzijds de leefbaarheid 
van het platteland en de bescherming van het 
leefmilieu, en anderzijds de landbouwproble
matiek De moelijke koordinatie maakt dat de 
regionalisenng van de landbouw zijns inziens 
met langer kan ontweken worden 

Twee grote tendensen voltrekken zich mo
menteel op politiek en ekonomisch vlak deze 
naar grootschaligheid en deze naar kleinscha
ligheid Volgens Rob Geeraerts houdt dit zeker 
geen tegenstrijdigheid in „De oude theorie 
van het federalisme stelt dat elk gezagsniveau 
de bevoegdheid moet hebben die het aan
kan" 

BIJ verkeerswezen benadrukte Laurens Ap-
peltans de komplekse uitdaging die de mobili
teit voor de toekomst betekent Het is in dit 
kader dat de spoonwegen opnieuw moeten 
gedefinieerd worden Het plan Star 21 moet dit 
konkretiseren, en het parlement moet in de 
diskussie zijn rol spelen Met vreugde noteer
de hij ook de intentie om werk te maken van de 
fusie van openbare werken en verkeer 

(ja.) 

koncentreren Die verkeerde studiekeuze ligt 
met enkel bij de leerlingen zelf, maar ook en 
vooral wordt ze beïnvloed door het ondenwijs-
aanbod in de ondenwijsstruktuur zelf Een 
rationalisatieplan voor het meisjesonderwijs 
dringt zich op 

• Bob Van Hooland van zijn kant uitte zijn 
kommer over de kwaliteit van het Leiewater 
,,Het Leiewater is biologisch dood" Vooral bij 
de jaarlijkse opening van het sas te Astene, 
omstreeks 15 oktober, gaat verloren wat biolo
gisch moeizaam werd opgebouwd Zonder 
bijkomende uitgaven kan dit vermeden wor
den 

• Vermelden we tot slot dat Jan Caudron een 
voorstel indiende om te sleutelen aan het 
Reglement van de Vlaamse Raad Bij goed-
keunng zal in de toekomst met meer mogen 
gerookt worden tijdens de kommissievergade-
nngen 

• In de Senaat ging alle aandacht uiteraard 
naar het debat over de rijksmiddelen- en alge
mene uitgavenbegroting voor 1990 

• Vermelden we toch het ontwerp met betrek
king tot het sociaal statuut van de zelfstandi
gen Dit IS, aldus Michel Capoen, van zeer 
groot belang voor de zelfstandigen Het voert 
met name het principe m van arbeidsonge
schiktheid en zwangerschapsverlof met ver
goeding 
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MEDIABELEID 

VTM-SPOTJES 
OP STUDIO BRUSSEL? 

H
ET budget van de BRT bezorgt de 
Vlaamse regering nogal wat kop-
brekens. In het regeerakkoord 
had de ploeg van Gaston Geens 
zich immers ver geëngageerd: 
„De openbare omroep moet over 
voldoende middelen beschikken 
om zijn opdracht als "public servi
ce" volwaardig te kunnen waar
maken. Rekening houdend met 
de taakomschrijving van de open

bare omroep en binnen het noodzakelijk be
perkte budgettaire kader, zal de BRT-dotatie in 
de periode 1989-1990 worden verhoogd. 

De Vlaamse regering zal met ingang van 
1990 een nieuw financieringssysteem voor de 
openbare omroep toepassen, dat gebaseerd is 
op een vast percentage van het kijk- en luister
geld, teneinde de BRT meer kontinuïteit en 
rechtszekerheid te waarborgen in funktie van 
een planmatig en efficiënt beheer." Gelukkig 
biedt de zinsnede „binnen het beperkte bud
gettaire kader" een uitweg waar dankbaar 
gebruik van kan gemaakt worden. Want de 
Vlaamse regeerbijbel gaat verder: ,,De totale 
BRT-dotatie voor 1989 is gelijk aan de totale 
BRT-dotatie van 1988, verhoogd met een for
faitair bedrag van 600 miljoen frank. Vanaf de 
begroting 1990 zal de dotatie aan de BRT 
omgezet worden in een vast percentage van 
het (Vlaams) kijk- en luistergeld. Dit vast per
centage impliceert een nieuwe verhoging van 
de middelen t.a.v. de BRT-dotatie 1989." 

DOODSTEEK 
Al gauw bleek dat deze beloften aan de BRT 

niet nagekomen konden worden. Ondanks de 
aanwezigheid van de CVP in de regering 
slaagde de eksekutieve er niet in haar bijbel na 
te leven. Verbouwereerdheid alom, toen de 
openbare omroep, die de gedane belofte's wel 
in zijn eigen begroting had ingekalkuleerd, er 
daarom mee dreigde van start te gaan met 
reklame. Meteen werd de Eksekutieve ver
plicht zijn kop uit het zand te halen. De VU-
fraktie in de Vlaamse Raad kan de BRT geen 
ongelijk geven: „Zolang de Vlaamse Gemeen
schap onvoldoende middelen heeft om dit 
percentage ter beschikking te stellen moet de 
BRT de mogelijkheid krijgen zijn afgetopte 
dotatie aan te vullen met inkomsten uit andere 

bronnen: handelsreklame op de BRT-radio, 
sponsoring, niet-kommerciële handelsrekla
me, ko-produktie en ko-financiering, en de 
zogenaamde "hand- en spandiensten". 

De Vlaamse Eksekutieve stemde dan maar 
in om de BRT-radio reklame te laten uitzen
den. Wie weet horen we straks reklamespotjes 
van VTM op Studio Brussel. Alleen Dewael en 
Waltniel, de liberale oppositie in de schoot van 
de Vlaamse regering, stemden tegen. Volgens 
Dewael betekent reklame op de BRT immers 
de doodsteek voor de vrije radio's. Een stelling 
die op z'n minst erg betwistbaar is. De Volks
unie gelooft juist het tegengestelde: het door-

De Vlaamse eksekutieve gaf Kul-
tuurminister Dewael de opdracht 
om een dekreet klaar te stomen 
dat handelspubliciteit op BRT-
radio mogelijk maakt. Deze be
slissing werd genomen ondanks 
de tegenstem van de liberale 
minister zelf en zijn partijgenoot 
Waltniel. De vraag die de man in 
de straat zich momenteel stelt, is 
welke gevolgen deze beslissing 
voor het Vlaamse medialand
schap zal hebben. Een vraag die 
niet door iedereen op dezelfde 
wijze beantwoord wordt. Cen
traal in de diskussie staat de 
lokale radio. 

voeren van handelreklame op de BRT-radio 
zal een gunstig neveneffekt hebben op de 
zogenaamde "vrije radio's", staat te lezen in 
de persmededeling van de VU-fraktie in de 
Vlaamse Raad. VU-mediaspecialist André De 
Beul geeft tekst en uitleg: „Door die reklame 
op de BRT-radio vreest Dewael dat de keten
vorming in het gedrang komt, vermits de 
landelijke radiopubliciteit vrijwel zeker naar de 
landelijke zender zal vloeien. De niet-openbare 
radio's moeten het dan verder rooien met 
lokale en regionale reklame. Dit zal voor ge
volg hebben dat de vrije radio's teruggedron
gen worden tot de lokale proporties die de 
dekreetgever er oorspronkelijk aan gaf." 

De VU-fraktie in de Vlaamse Raad ge
looft bij monde van fraktieleider Van 
Grembergen (foto) en senator De Beul 
dat de invoering van reklame op de 
BRT-radio een gunstig neveneffekt zal 
hebben op de vrije radio's. 

KETENVORMING 
Het oorspronkelijke dekreet voor de niet-

openbare radio's wordt immers in toenemende 
mate uitgehold: er ontstonden ketens van vrije 
radio's (bvb. Kontakt, SIS) die in verschillende 
gemeenten gelijktijdig dezelfde programma's 
uitzonden, waar landelijke reklame de eter 
ingestuurd werd, en die met eenzelfde radio-
joernaal voor de pinnen kwamen. De bedoe
ling was duidelijk: parallel aan de BRT-radio 
een kommercieel radionetwerk uitbouwen 
door toch min of meer binnen de lijnen van het 
dekreet voor de lokale radio te blijven. Een 
liberaal minister zorgde er wel voor dat een en 
ander ongestraft doorgang kon vinden. Lokaal 
was deze radio niet, kommercieel duidelijk 
wel. Als daar aan toegevoegd wordt dat het 
voornamelijk de PW is die de evolutie naar 
een landelijke kommerciële radio zeer gene
gen is, wordt het protest van Dewael tegen 
handelspubliciteit op de BRT zeer begrijpelijk. 

En wat denkt de echte lokale radio van de 
reklame op de BRT? We vroegen het Philippe 
Persoons, medewerker van Radio Haacht, één 
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van de echt lokaal werkende vrije radio's. „De 
kleinere lokale radio's staan helemaal niet 
negatief tegenover reklame op de BRT-radio, 
wel integendeel. Wanneer de BRT-radio rekla
me uitzendt zal immers de druk op de lokale 
radio van de grote kommerciële groepen die 
alleen in radioreklame geïnteresseerd zijn af
nemen. Dan krijgt de ectite lokale radio weer 
een kans. Wij vrezen hier niet de txjeken te 
moeten dicht doen, vermits het aandeel van 
wat men nationale publiciteit kan noemen in 
ons budget rond de 10% schommelt. Het zou 
wel problematisch kunnen worden wanneer de 
ontkoppelde uitzendingen van de BRT rekla
me mogen uitzenden, omdat ze dan een be
roep kunnen doen op regionale en lokale 
reklame, en rechtstreeks in ons vaanvater 
terechtkomen." 

Intussen blazen de vertegenw/oordigers van 
de ketens, die ook vertegenwoordigd zijn in de 
Raad voor de Niet-Openbare Radio's (RNOR) 
hoog van de toren. Zo liet Freddy Neyts van 
Radio Contact de liberale krant Het Laatste 
Nieuws (24/11) optekenen dat zo'n 300 tot 400 
kleine radio's tussen 50 en 80% van hun 
inkomsten zullen verliezen, en dat zowat 200 
personeelsleden uit de sektor hun job zullen 
verliezen. Het eerste punt is een flagrante 
leugen, en wat het tweede punt betreft kan 
alleen maar gezegd worden dat er desgeval
lend alleen in de ketens personeelsleden zul
len sneuvelen, en die ketens liepen sowieso 
buiten het spoor van het dekreet liepen. Dat 
dekreet was, zoals iemand schamperde, trou
wens niet ontworpen om werkgelegenheid te 
scheppen. 

MEDIARAAD 
Neyts had verder ook nogal wat kritiek op 

het feit dat de adviesraden in de mediawereld, 
en hij vernoemt de RNOR, waar hij lid van is, 
en de Mediaraad, niet gekonsulteerd werden 
voor de eksekutieve de beslissing nam. Wat de 
RNOR betreft, geeft senator De Beul de 
Vlaamse regering gelijk: „Deze raad is alleen 
bevoegd voor de niet-openbare radio's. Bij 
mijn weten behoort een advies betreffende de 
openbare radio niet tot de bevoegdheden van 
de raad voor de niet-openbare radio's. Boven
dien doet deze raad zijn werk niet: hij moet 
erover waken dat het dekreet voor de niet-
openbare radio's nageleefd wordt. Welnu, het 
is voor iedereen duidelijk dat dit niet gebeurt, 
en dat de RNOR niet van plan is daar iets aan 
te doen. Wat de mediaraad betreft, geef ik toe 
dat dit adviesorgaan geraadpleegd diende te 
worden. Maar de hoogdringendheid waarmee 
de begroting moest afgewerkt worden, liet de 
eksekutieve blijkbaar geen andere keus." 

De verdedigers van de ketenvorming lijken 
intussen niet van plan om zich zonder slag of 
stoot gewonnen te geven. Er wordt in bepaalde 
kringen nu al gewezen op de mogelijkheid om 
het zendbereik uit te breiden, het zendkomfort 

te vergroten of allerhande samenwerkingsvor
men dekretaal mogelijk te maken. M.a.w: de 
huidige onwettige situatie van ketens regulari
seren, en de oprichting van zogenaamde ag-
glo-radio's. Reklame op de BRT-radio als 

ADVERTENTIE 

paard van Troje. Maar aangezien eigenlijk 
alleen de PVV voorstander is van kommerciële 
radio, vindt De Beul zo'n veronderstelling on
waarschijnlijk. 

(pdj) 

Deze week 
in Knack Magazine 

Jean-Marie in zaken 
Jean-Marie Pfaff is niet alleen voetballer, hij is ook sandwichman. 

Voor frituurvet, deuren of textielwaren. Maar vooral voor bier. Theo 
Maes, van de brouwerij met die naam, doet gouden zaken met Pfaff. 

De commercializering van een volksjongen, deze week in Knack. 

De Gabriëls-affaire 
Volksunie-voorzitter Jaak Ga
briels heeft een beroerde herfst 
achter de rug. Ook in de abortus
zaak moest hij bakzeil halen. Kan 
hij in die omstandigheden voorzit
ter blijven? Zijn antwoord, deze 
week in Knack. 

Bootvluchtelingen 
In Hong Kon zitten meer dan 
50.000 Vietnamese bootvluchte
lingen bijeen en er worden er nog 
eens zoveel verwacht. Grijpt Hong 
Kong naar woeste middelen om de 
vloed te stoppen? Een reportage 
van Sus van Elzen uit Hong Kong, 

deze week in Knack. 

Test uw wijnkennis, 
622 flessen te winnen 

Deze week (en volgende week) zijn 
er voor 300.000 fr. flessen wijn te 
winnen in Weekend Knack. Wil
ly Biset, hoofdwijnaankoper van 
Delhaize De Leeuw, heeft 2 vra
genlijsten opgesteld, één voor 
,,kenners" (verschijnt deze week 
in Weekend Knack) en één voor 
,,liefhebbers" (verschijnt volgen
de week in Weekend Knack). Op 
die manier krijgt iedereen een 
kans om te winnen. 
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MET DE SST 
NAAR MOSKOU 

V
OLGENS een studie aan het 
Leuvense Centrum voor Com
municatiewetenschappen be
stond in '84 gemiddeld.slechts 
11% van het buitenlands 
nieuws dat van de Belga-teleks 
ratelde, uit berichten uit de kom-
munistische wereld. Wie af en 
toe een krant inkijkt of het televi-
siejoernaal met een half oog 
volgt, zal beamen dat die onder

maatse verslaggeving de jongste tijd heel wat 
verbeterd is. Historici noemen november '89 
nL reeds de belangrijkste maand van het 
decennium voor dit werelddeel. 

De situatie is in vergelijking met '84 inder
daad veranderd. Toen sprak men nog van een 
Oost-blok, een stevig verbond van onbetrouw
bare en oorlogszuchtige kommunisten. Spora
disch sijpelen er berichten door over verdrukte 
volkeren, over de diktatuur van de Partij, over 
schendingen van de mensenrechten op grote 
schaal. We hoorden weinig van het andere 
Europa, en als we er al iets van zagen, was het 
een rijtje kouwelijke en bejaarde partijbonzen, 
al dan niet in uniform, die de parade voor de 
zoveelste herdenking van de oktoberrevolutie 
aan zich zagen voorbijtrekken. Een massa 
rode vlaggen en dreunende laarzen, tvlaar 
zelfs op het gezicht van de kinderen in de 
feestelijke stoet was geen blijdschap te be
speuren. 

DE VAL VAN 
HET KOMMUNISME 

Vandaag wordt er openlijk gesproken over 
de val van het kommunisme, de verliezer van 
de ideologische Koude Oorlog. We zien overal 
vreugdetranen, mensen vallen in eikaars ar
men, oudjes vertellen zoemende kamera's met 
een brok in de keel dat ze dachten het nooit 
meer te zullen beleven. 

Al valt heel deze ontwikkelipg achter de 
resten van het IJzeren Gordijn niet aan één 
man toe te schrijven, hij bezat wel de kapacitei-
ten en de durf om de USSR en daarmee heel 
het Oostblok een radikaal nieuwe weg te laten 
inslaan. Waarschijnlijk zal Mikhail Gorbatsjov 
In '85, toen hij algemeen sekretaris werd van 
de KP van de USSR, de bijna halsbrekende 

gevolgen van zijn hervormingsplannen niet 
voorzien hebben. De moedigste en meest 
optimistische editorialisten hoopten in '85 dat 
Gorbie een nieuwe Kroestjev zou worden. Vier 
jaar later is hij aardig op weg zich een plaats te 
veroveren bij de tien belangrijkste wereldlei
ders van de eeuw. Maar die weg is nog lang, 
en gevaarlijk. 

Onder de titel Perestrojka, een riieuwe visie 
voor mijn land en de wereld, verscheen in '87 
de Nederlandse vertaling van Gorbatsjovs 
ideeën. Het boek werd toen, en terecht, op 
gemengde gevoelens onthaald. Tussen de 
lijnen viel wel te lezen dat we ons aan een 

Eigenlijk is het onbegonnen 
werk om de evolutie in Oost- en 
Midden-Europa vanop een veili
ge afstand te bekijken, voor je de 
ene liervorming ongeveer denkt 
ingeschat te hebben, sta je per-
pleks van een andere macht
swissel. We waren net bekomen 
van de verrassing van de Tra-
bantjes die via Hongarije het 
westen binnengeduwd werden, 
of er werden hoge prijzen be
taald voor brokken Berlijnse 
muur. En verleden week nog za
gen we hoe Dubcek een traan 
wegpinkte toen hij minutenlang 
werd toegejuicht op het Wence-
clasplein. Wie weet rijden we 
volgende maand met de SST 
naar Moskou? 

nieuwe buitenlandse politiek van de USSR 
mochten vera/achten. Het idee van het Euro
pese tehuis werd er in ven/voord: „Het panora
ma van dit lankmoedige land (red: Europa) 
beschouwend en nadenkend over de gemeen
schappelijke wortels van de veelvormige, maar 
in wezen gemeenschappelijke Europese be
schaving, werd ik me er steeds scherper van 
bewust hoe kunstmatig en tijdelijk de konfron-
tatie tussen de blokken eigenlijk is en hoe uit 
de tijd het "ijzeren gordijn". Waarschijnlijk 
kwam het idee van een gemeenschappelijk 
Europees tehuis op deze manier bij mij op, en 

Mikhail Gorbatsjov, doodgraver van de 
Brezjnev-doktrine. 

op het juiste ogenblik vond ik als vanzelf de 
juiste uitdrukking." En even verder: „Europa 
is inderdaad een gemeenschappelijk tehuis 
waar geografische en historische faktoren het 
lot van tientallen landen en volken nauw met 
elkaar hebben verweven. Natuurlijk heeft elk 
ervan zijn eigen tradities en problemen, en wil 
elk zijn eigen leven leiden, zijn eigen tradities 
volgen." {p. 228). 

NATIONALISME 
ONDERSCHAT 

Maar volgens veel zogenaamde Kremlin-
kijkers is de perestrojka in eigen land, die de 
el<onomische heropleving tot doel had, anno 
'89 mislukt. De Sovjet-Unie zit momenteel 
ekonomisch dieper aan de grond dan onder 
het Srez/nev-tijdperk. Eén van de grootste 
vergissingen van Gorbatsjov was zijn schro
melijke onderschatting van het nationaliteiten
vraagstuk in de USSR. Dit probleem was 
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gewoonweg met voorzien Integendeel Gor-
batsjov dacht dat het geregeld was „Alle 
volkeren en nationaliteiten die ons land bevol
ken, hebben bijgedragen tot de vorming en de 
ontwikkeling van ons socialistische thuisland 
Samen hebben zij de vrijheid, onafhankelijk
heid en revolutionaire winstpunten ervan ver
dedigd tegen invasies van de vijand Als het 
nationaliteitenvraagstuk met principieel was 
opgelost, dan zou de Sovjet-Unie nooit zoveel 
hebben bereikt op sociaal, kultureel, ekonomi-
sche en defensie-gebied Onze staat zou met 
zijn blijven voortbestaan als de republieken 
geen gemeenschap hadden gevormd, geba
seerd op broederschap en samenwerking, res-
pekt en wederzijdse hulp " (p 137) Het liep 
natuurlijk even anders Glasnost en perestroj
ka brachten heel de bijenkorf van volken in de 
USSR in volle beroenng De KP-koningm lijkt 
haar gezag en macht kwijt, en stelde imker 
Gorbie voor een wespennest van probleemge
bieden Sommige republieken als de Baltische 
bevinden zich in een prerevolutionaire toe
stand 

De interne oppositie van de USSR zit echter 
met alleen bij de stentorstemmen die meer 
autonomie eisen, maar ook bij het gefluister m 
de keuken van het Partij-apparaat Daar komt 
een onderstroom aan de oppervlakte van bijna 
ekstreem-rechtse, racistische etnische Rus
sen Ze zijn gewend om de lakens uit te delen 
en zich te wentelen in een leven van voordeel
tjes En plots dreigt hun supeneure positie te 
wankelen Deze tegenstanders van de glas
nost en perestrojka wensen met liever dan alle 
etnische vuurtjes desnoods met bloed te blus
sen om de eenheid van het Sovjet-rijk te 
bewaren Dit keukenpersoneel in bedwang 
houden is voor de man die nochtans de 
meeste macht in zijn persoon heeft gekonsen-
treerd in de geschiedenis van de Sovjet-Ume, 
een aartsmoeilijke opdracht Daartoe moet 
Gorbie best de eenheid van de Unie van 
Sovjet-Republieken bewaren, desnoods via 
een verder doorgedreven konfederalisme Bij
komend probleem is het virtuele bankroet 
waann de USSR zich bevindt Snelle ekonomi-
sche suksessen zijn letterlijk broodnodig Gor-
batsjov staat dus alleen al in eigen land voor 
een op elk vlak aartsmoeilijke opdracht 

Het buitenlands beleid van de Sovjet-Ume 
lijkt minder bedreigend voor de USSR De 
grootmacht van gisteren is het regeren over de 
wereld moe Meer en meer wint in de toonaan
gevende Amenkaanse denktanks de gedachte 
veld dat de huidige Sovjet-leiding met bereid is 
om haar gewezen bufferstaten met machts
middelen tot gehoorzaamheid terug te bren
gen Hoe langer de hervonmers in de Oosteu-
ropese staten hun gang mogen gaan, hoe 
onomkeerbaarder de demokratisering van Eu 
ropa wordt En mocht Gorbie in eigen land het 
onderspit moeten delven, zal hij geboekstaafd 
blijven als de grootste doodgraver van de 
Brezjnev-dokfrine 

(pdj) 

MACHT EN MACHT 
GAAN SAMEN 

Een boek dat, tegen de achtergrond van 
de zich wijzigende machtsverhoudingen in 
Europa, zeker de moeite waard is om te 
lezen is ,,De wisselkoers van de macht" van 
de Amenkaanse histonkus en Yale-hoogle-
raar Paul Kennedy 

NIET ONBEPERKT 
De auteur maakt een diepgaande analyse 

van de wereldpolitiek vanaf de Renaissance 
tot heden De macht volgt door de eeuwen 
heen een wisselende koers Ook en vooral 
de band met de wisselkoers, ofte de ekono-
mische macht, interesseert Kennedy Een 
natie die in het bezit van politieke en militai
re macht IS gekomen, wordt genoodzaakt er 
een duur militair apparaat op na te houden 
om de vergaarde rijkdommen te bescher
men Geen enkele ekonomie kan zich onbe
perkt deze enorme strategische lasten ver
oorloven De geschiedenis toont aan dat de 
kosten van defensie en steeds duurder 
wordende oorlogen het nationale budget of 
de ekonomische welvaart te zeer onder druk 
zetten en uiteindelijk leiden tot verzwakking 
van de macht 

Bijzonder interessant wordt Kennedy's 
werk wanneer het de na-oorlogse evolutie 
beschrijft De ekonomische krachtverhou
dingen in de wereld, de teloorgang van de 
Europese grootmachten, de Pax America
na, de nukleaire wedloop, de Berlijnse 
muur, de bondgenootschappen stap voor 
stap schetst Paul Kennedy de ontwikkeling 
van een nieuw wereldbeeld waarin de Kou
de Oorlog steeds sterker de tweepolige 
machtsverdeling tussen de Verenigde Sta
ten en de Sovjet-Ume bepaalde Ook hier 
geldt echter de wetmatigheid van de beper
king in de ekonomische onderbouw zodat 
sinds de jaren zeventig deze tweepolige 
verdeling, die zich vooral uitte in de derde
betrokkenen konflikten zoals in het Midden-
Oosten, Latijns-Amenka en Azie, langzaam 
maar zeker in het meerpolig machtssisteem 
werd omgezet China, Japan en West-Euro
pa groeiden ekonomisch, politiek en militair 
tot nieuwe machtspolen Bijne profetisch 
werk de auteur, ovengens Lenin citerend, 
op dat ongelijkmatige ekonomische groei 
vroeg of laat tot verandenngen in het politie
ke en militaire evenwicht in de wereld zal 
leiden „Daaruit volgt dat de ongewoon 

snelle verschuiving van de internationale 
produktiecentra tijdens de afgelopen twintig 
of dertig jaar onvermijdelijk gevolgen zal 
hebben voor de strategische toekomst van 
de huidige grote mogendheden " 

Precies op deze toekomst probeert de 
auteur in een laatste hoofdstuk vooruit te 
bikken Veruit de meest aktuele, als was het 
maar omwille van de recente ontwikkelin
gen in Oost-Duitsland, zijn de „gissingen" 
dixit hemzelf, die Kennedy maakt omtrent 
de Europese toekomst De Europese toe
komst als grootmacht zal volgens hem heel 
wat hindernissen op haar weg vinden De 
staatkundige verdeling is hiervan met de 
minste Geeneen van de belangrijke Euro
pese lidstaten ziet hij uitgroeien tot een 
echte grootmacht op ekonomisch en militair 
gebied, al werd deze analyse voor de recen
te Oost-Duitse ontvinkkelingen gemaakt En
kel een stevige Europese integratie kreeert 
een wereldmacht van formaat 

WETMATIGHEID ~ 
De analyses die Kennedy maakt zijn ste

vig onderbouwd met feiten en cijfers Hij 
schnjft een helder en aantrekkelijk hand
boek over de geschiedenis van de interna
tionale betrekkingen tussen 1500 en 1985 
Ook zijn objektiviteit in de beoordeling van 
de machtsverhoudingen is lovenswaardig 
Nergens kan hij van enige ideologische 
vooringenomenheid verdacht worden Zijn 
betoog maakt indruk, al beperkt de dwin
gende wetmatigheid tussen ekonomie en 
macht wel enigszins de interpretatie van 
een komplekse werkelijkheid De gedach-
tengang van de auteur is deterministisch en 
geeft een somber beeld van demokratische 
besluitvorming Gelukkig kunnen we sinds 
de publikatie van het boek al belangrijke 
feiten aanhalen waarin menselijke beslissin
gen de geschiedenis toch wel anders dan 
Kennedy verwacht, beïnvloeden Van het 
neerhalen van de Berlijnse muur bijvoor
beeld was er toen nog geen sprake 

sec. 

— De wisselkoers van de macht: de ekonomi
sche en militaire opkomst en neergang van de 
grote mogendheden tussen 1500 en 2000. Paul 
Kennedy. Uitg. A.W.Bruna, Utrecht/Antwer
pen. 1989.703 biz., 1.598 fr. 
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OOST-EUROPA DIENT 
EKONOMISCH GESTEUND 

P
AUL Van Grembergen herinnerde 
in zijn tussenkomst aan het ka
merdebat van zowat tien jaar gele
den. Toen stond de plaatsing van 
de kernraketten in de volle aan
dacht. Er werd gepeild naar echte 
onderhandelingswil van de landen 
van het Warschaupakt en het we
derzijdse wantrouwen had de 
plaatsing van de kruisraketten in 
Engeland, België, Italië en West-

Duitsland voor gevolg. 

Toen reeds wist men dat de landen van het 
Warschaupakt hun militaire uitgaven financier
den op de rug van een stilstaand ekonomisch 
apparaat en ten koste van elke verbetering van 
de levensomstandigheden van de bevolking in 
Oost-Europa. Dat deze situatie onhoudbaar 
zou worden wist men. Men wist echter niet of 
het Kremlin geplaatst voor het dilemma van de 
onhoudbaar geworden toestand of zou kiezen 
voor de aanval om het sisteem te bevestigen 
en te beveiligen of zou kiezen voor ontwape
ning, heroriëntering van het beleid, verande
ringen in het sisteem. 

De komst van Gorbatsjov bracht de her-
onëntering nu gesimboliseerd door de begrip
pen glasnost en perestroïka. 

Paul Van Grembergen hierover: „Het is 
vooralsnog moeilijk het hele veranderingspro
ces in te schatten. De snelheid van de gebeur
tenissen die mekaar in de verschillende landen 
van het Oostblok opvolgen is verrassend en 
ven/varrend. Er is de openheid van de bericht
geving in de USSR, het openlijk toegeven van 
mislukkingen zowel ekonomisch als sociaal. 
Werkloosheid, lege winkels, mislukking van de 
landbouwpolitiek alles komt aan de oppervlak
te en is bespreekbaar. Gorbatsjov staat voor 
een reusachtige opdracht om te bewijzen dat 
grotere vrijheid, vormen van privatisering en 
liberaïizering de toestand kunnen verbeteren. 

Belangrijk is welk antwoord wij te bieden 
hebben met West-Europa aan de verzuchtin
gen in de USSR en de Oostbloklanden. Er kan 
absoluut geen sprake zijn van inmenging, 
betutteling of agressieve promotie van de wijzi
gingen. Een verkeerde stap kan het proces 
van ontluikende demokratisering breken. 

We mogen echter niet voortvarend zijn en 
kunnen in het proces met ingrijpen. Welzijn we 
toeschouwer met weliswaar simpatie voor de 

veranderingen maar staande aan de kantlijn. 
We zijn geen medespelers, wel aanmoedigen
de supporters," aldus de fraktievoorzitter. 

STEUNVERLENING 
Namens de VU heeft Van Grembergen aan 

de minister van Buitenlandse Betrekkingen 
gezegd dat door het westen geen politiek mag 
gevoerd worden van losweking van de Oost
bloklanden uit hun alliantie. Daar moeten die 
landen zelf over beslissen. Er kan volgens Van 
Grembergen geen sprake zijn van een georga
niseerd aanwakkeren van ontbindingsproces
sen van de kommunistische partijen. Daar 
moeten de burgers van de desbetreffende 
landen zelf voor kiezen. Er kan ook geen 
sprake zijn van een snelle politiek van verrui-

VU-fraktieieider in de Vlaamse 
raad Paul Van Grembergen hield 
bij de bespreking van de begro
ting van Buitenlandse Betrekkin
gen een opgemerkte tussen
komst. Hij had het over de evolu
tie in Oost-Europa en vertolkte 
het VU-sfandpunt in verband met 
het Oostblok en de te voeren 
politiek tegenover de gewijzigde 
situatie. 

ming van de Europese gemeenschap zonder 
dat het wederzijds veiligheidskoncept van 
evenwicht in gevaar wordt gebracht. 

Er kan op dit ogenblik alleen sprake zijn van 
een bij aanbod en bij verzoek breed opgezet 
ekonomisch steunverleningsprogramma dat 
de demokratisering op basis van welzijn en 
welvaart moet ondersteunen. 

De meest spektakulaire maar ook zwaars
twegende politieke evolutie is deze in Oost-
Duitsland. Duizenden Oostduitsers hebben 
hun land de rug toegekeerd. De VU is het eens 
dat een volk zijn weg kiest. Het zelfbeschik
kingsrecht bestaat ook voor de Duitsers. Veer
tig jaar was dat verboden gespreksstof en de 
opdeling van de beide Duitslanden werd als 
definitief beschouwd. Toch was de beëindiging 
van die opdeling zeker in West-Duitsland 
steeds een aanwezig tema. 

Een Oostduitser kijkt reikhalzend naar 
het Westen door een gat in de Muur. 

(foto AP) 

Vraag is nu of Centraal-Europa evolueert 
naar een neutraliteitsstatuut waar Hongarije, 
Oostenrijk, Polen, Duitsland en eventueel 
Tsjechoslowakije zullen toebehoren. Het is 
dan ook aangewezen dat wij en de ganse 
Westeuropese politieke gemeenschap zich be
zint en een diskussie aangaat. Een verande
rend Oost-Europa kan niet anders dan een 
veranderend West-Europa veroorzaken. 

Het vrijheidsstreven dat nu naar boven komt 
bij miljoenen mensen met een andere taal en 
andere kuituur na jaren van verdrukking is 
deugddoend en wakkert het geloof in de mens 
aan. Het toont tevens aan hoe een stelselmatig 
opgebouwd vijandsbeeld over andere volkeren 
nefast, misleidend en dom is. 

Ook blijkt weer dat de ziel, de taal en het 
geheugen van een volk sterker is dan de 
leugens van een gemanipuleerde geschied
schrijving of zogezegde officiële persberich
ten. 

Hoe minachtend soms ook over nationalis
me gesproken wordt, toch kan niemand ont
kennen dat datzelfe nationalisme Letten, Li-
tauers, Esten, Hongaren, Polen, Oekraïners 
de moed geeft om de vrijheid te veroveren. 

Van Grembergen besloot zijn tussenkomst 
met de hoop dat er vrijheid mag komen in 
Oost-Europa, dat de revolutie die we meema
ken bestendig zou zijn, bloedeloos en zonder 
grote schokken. 

jd. 
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OMSLAGVERHAAL 

KOMT SLOVENE IN DE EG? 

S
LOVENIË ligt op een kruispunt 
tussen Oost en West, tussen 
Noord en Zuid, en verdeeld over 4 
staten: Italië, Joegoslavië, Oos
tenrijk en Hongarije. Tegenge
steld aan de politieke druk vanuit 
de Joegoslaafse hoofdstad Bel
grado riep Slovenië voor zichzelf 
het zelfbestuur uit. Het is boven
dien een waarschuwing aan de 
Servische, klassieke overheer

sers. Servië heeft zich in het jonge verleden 
meester gemaakt van de autonome provincie 
Kosovo, waar de Albanezen van Joegoslavië 
wonen. 

De deel-republieken Servië, Montenegro, 
Macedonië keerden zich tegen Slovenië. Al
leen Kroatië, dat een mede-verbondene was in 
de Oostenrijks-Hongaarse Donaumonarchie, 
staat aan de kant van Slovenië. En daartussen 
ligt het onnatuurlijke Bosnië-Herzegovina, dat 
een sterk-gemengde Kroatisch-Servische 
maar ook Moslim-bevolking telt. 

SCHEIDINGSLIJNEN 
In Joegoslavië kan je driemaal een schei

dingslijn trekken. Voor het eerst in het ,,kriste-
lijke kamp". Daar staat de rooms-katolieke 
wereld van het noorden tegen de ortodoks-
bizantijnse kuituur van het zuiden. Ekono-
misch keert zich het rijke noorden tegenover 
het armere zuiden. En ook staat de „kristelij-
ke" handelsbevolking (meer verbonden met 
Europa) haaks tegenover de Moslim-agrari
sche wereld. 

Tito had het gezag om uit dit alles een 
Joegoslaafse federatieve republiek te smeden 
met zes deelstaten, vijf volkeren, vier taalge
meenschappen en drie godsdiensten I Dat lijkt 
nu voorbij te zijn. Waar zal de toekomst lig
gen? 

De Slovenen kwamen met de Slavische 
invallen van de zesde-zevende eeuw naar de 
Balkan. Hun gebied omvatte: noord-oost-lta-
lië, het noorden van het huidige Joegoslavië, 
maar bovendien ook een deel van Tsjechië. Ze 
werden door Frankische missionarissen tot het 
kristendom bekeerd. En stap na stap schoven 
zij onder de Duitse ekspansiedrang naar de 
Donaumonarchie. Reeds vanaf de 11e eeuw 
koloniseerden Duitsers Slovenië. En deze ver
duitsing zou doorgaan tot in de 19e eeuw. 

De Sloveense middeleeuwse samenleving 
verschilde ekonomisch, sociaal en politiek niet 
zo sterk van die van de Lage Landen. Het 
protestantisme zou er net zoals in de Neder
landen de opgang bijbrengen van de volkstaal. 

De Sloveense delegatie stond de pers te woord in ons parlement, (foto oann) 

De Heilige Schrift diende immers in de moe
dertaal gelezen te worden. Maar ook daar zou 
de contrareformatie, geleid vanaf 1573 door de 
jezuïeten, het Sloveense kultureel leven terug 
„katoliek" maken. Intussen was het Habs-
burgse Rijk tot een zowat mini-Europa gewor
den. Weliswaar onder sterk-Duitse leiding, 

maar toch gedecentraliseerd. De levensom
standigheden van de boeren verbeterde sterk. 
Er was ekonomische bloei met afschaffing van 

Slovenië, een 13de EG-lidstaat? 
Zo lazen wi] het tenminste in de 
pers. Maar zover is het beiange 
nog niet. Toch is Slovenië, net 
zoals heel Joegoslavië, een we
reld die in beroering en ontwik
keling is. 
De vele, ook Vlaamse, toeristen 
die In Istriê en andere streken 
van Joegoslavië met vakantie 
gaan zullen wei gemerkt hebben 
hoe verscheiden de landstreken 
en volkeren er zijn. 

de interne tolgrenzen. De wegenaanleg werd 
door Maria-Theresia bevorderd en Jozef II 
zette vooral de nieuwe nijverheden op. Van dit 
alles genoot ook Slovenië. En tijdens de Ver
lichting, net zoals bij ons in de Nederlanden, 
kreeg de Sloveense volkstaal en de plaatselij
ke geschiedenis weer meer aandacht. Maar 
dan kwam Napoleon op de proppen. Door het 
Verdrag van Wenen in 1809 werden: Istrië, 
Karinthië, een deel van Kroatië enz... bij het 
Napoleontische rijk gevoegd. Het waren de 
ons bekende Provinces lllyriennes\ Ljubljana 
werd de hoofdstad. Maar in 1814, na de 

Napoleontische periode, werd Slovenië bij 
Oostenrijk gevoegd. Een gedeelte van het 
Sloveens grondgebied ging in 1866-'67 voor 
de Donaumonarchie „verloren" aan de jonge 
eenheidsstaat Italië. En het nieuwe Romeinse 
centralisme zou snel dóór-wegen! 

Op het einde van de eerste wereldoorlog viel 
dan de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonar
chie uit mekaar. Als gevolg hiervan werd 
ondermeer aan de Adriatische Zee het Konink
rijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen opge
richt, op 1 december 1918. Het vormde de 
basis voor het huidige Joegoslavië. 

TWEEDE BERLIJN 
In het noordwesten werden de grenzen tus

sen Oostenrijk, Italië en Joegoslavië slordig 
afgebakend. Op 10 oktober 1920 sloot het 
gebied rond Klagenfurt na een volksraadple
ging aan bij Oostenrijk, ten nadele van de 
Slovenen. (Dit is de oorsprong van het nog 
steeds voortlevende volkerenkonflikt in het 
zuiden van Oostenrijk). 

Eén maand later, op 2 november 1920, 
werden in het Verdrag van Rapallo: Istrië, de 
Westelijke Karst en de Julische Alpen bij Italië 
gevoegd. Het Akkoord van Rome uit 1924 
bevestigde deze toestand. Zo maar liefst 
400.000 Slovenen bleven hierdoor in Italië als 
minderheid achter. 

De tweede wereldoorlog plaatste Italië aan 
de zijde van Duitsland tegenover Joegoslavië. 
De ineenstorting van de toenmalige As-mo-
gendheden bracht mee dat Joegoslavië parti
zanen van Tito op 1 mei 1945 zegevierend Trst 

O 

15 WIJ - 1 DECEMBER 1989 



.kHiiirt'jJiürni 

(Triest) binnentrokken De gebieden rond deze 
stad werden samen onder geallieerd bestuur 
gebracht Zo ontstond er (in het zuiden dit-
niaal) een tweede Berlijns probleem i 

Tijdens de Vredeskonferntie (zomer 1946) 
eiste het herrezen Joegoslavië Fiume, Istrie, 
Triest en de vallei van de Soca (Isonzö) op, en 
ook dat Sloveens gedeelte van Italië van voor 
de eerste wereldoorlog, nl Beneska Slovenija 
of Slavia Veneta Iets waar Italië geen oren 
naar had Het deed daarentegen tegenvoor
stellen die de grenslijn veel oostelijker dan de 
Joegoslavische eisen legde Toch werd de 
oorlogsverliezer, Italië, tot zware toegevingen 
gedwongen Ten voordele van Slovenië ver
loor het heel Istrie en bijna geheel Venezia 
Giulia En Fiume werd Rijeka Daarnaast „ver
huisde" nog een kuststrook ten zuiden van 
Slovenië naar de Joegoslaafse federatie 

Het zogenaamde,,vrije gebied" rond Tnest 
dat ten gevolge van de vredeskonferentie werd 
geschapen, viel uiteen in een zone A (door de 
Amenkanen en de Entten gestuurd, en een 
zone B (onder Joegoslavische kontrole) Op 5 
oktober 1954 ondertekenden de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Joe
goslavië het „Memorandum van Londen" 
Hierdoor wordt het toezicht over zone A, met 
de stad Triest definitief aan Italië toegewezen 
Joegoslavië behield zone B Geen van beide 
staten was met de regeling gelukkig i 

Zo ontstond in het voorjaar 1974 een ge
spannen toestand tussen beide staten omtrent 
de kwestie Triest Er ontwikkelde zich een 
staaltje kanonneerboot-diplomatie van uit Joe
goslavië Op 1 oktober 1975 erkende Italië 
tenslotte de Joegoslavische soevereiniteit over 
de B-zone De bevestiging hiervan vond zijn 
weerslag m het Verdrag van Osimo 

Zowel in het Memorandum van Londen als 
in het Verdrag van Osimo werden beschikkin
gen opgenomen in verband met de bescher
ming van de Sloveense minderheid in Italië 

MAAR SCHIJN 
BEDRIEGT... 

In het uiterste noordoosten van de laars 
voeren zo enkele tienduizenden Slovenen 
reeds jaren een ongelijke strijd voor hun rech
ten 

Het IS pas na lange jaren dat Italië stilaan 
werk maakt van de effektieve bescherming van 
de Sloveense minderheid binnen haar gren
zen Het Sloveens werd door de wet erkend, 
maar m feite wordt de taal door de Italianen 
sterk geboycot, er ontspint zich een heuse 
taalstrijd met regelmatige incidenten die een 
twijfelachtige juridische afbop kennen 

Ekonomisch groeit een grotere wisselwer
king tussen „Joegoslavisch" Slovenië en de 
Italiaans-Sloveense gebieden Meerdere ban

ken en bedrijven uit Joegoslavië hebben bijhui-
zen in Italië geopend 

Toch blijft Italië een aantal basisrechten dat 
het in beide voornoemde verdragen waarborg
de, met de voeten treden Om dit ontstellende 
gebrek aan belangstelling vanwege de Ita
liaanse overheid voor de Sloveense volks
groep aan te klagen — 35 jaar na het Memo
randum van Londen en 14 jaar na het Verdrag 
van Osimo — , reisde een afvaardiging van de 
Slovenska Kulturno Gospodarska Zveza naar 
Brussel, de hoofdstad van Europa 

Deze Sloveense Ekonomische en Kulturele 
Unie IS de meest representatieve organisatie 
van Slovenen in Italië De heren Klavdij Palcic, 
voorzitter, Duson Udovic, sekretaris-generaal, 
en Ferrucio Clavora, verantwoordelijke voorde 
Europese betrekkingen kwamen onlangs in 
Brussel de aandacht van de Europese publie
ke opinie trekken op de moeilijke situatie 
waarin de Sloveense gemeenschap in Friuli-
Venezia-Giulia zich bevindt 

De delegatie werd eveneens ontvangen 
door de ambassadeurs van de landen die het 

Memorandum hebben ondertekend Ze be
zorgden hen een nota waarin het met toepas
sen van de bepalingen uit het Memorandum 
die betrekking hebben op de Sloveense min
derheid werd aangeklaagd 

De keuze van Brussel om deze perskonfe-
rentie te geven is met toevallig Zij houdt 
rekening met de Europese roeping van deze 
stad, als zetel van de belangrijkste instellingen 
van de Gemeenschap 

De Slovenska Kulturno Gospodarska Zveza 
kwam met naar Brussel om te beschuldigen, 
maar om de publieke opinie op een onhoudba
re toestand te wijzen Zowel het Europese 
Parlement als de Raad van Europa enz 
hebben zich uitgesproken voor de bescher
ming van de etnische minderheden 

Europa bestaat uit een meervoudig geheel 
van kuituren, talen en verschillende tradities 
Nu het racisme opnieuw de kop opsteekt wordt 
het tijd dat aan de grenzen van Europa - Triest 
en de regio Fnuli-Venezia-Giulia — de Italiaan
se ,,regeerders" hun plicht doen 

Willy Kuijpers 

EUROPA ALS EEN POST
MODERN SCHILDERIJ 

Berlijn, in geen enkele plaats in de wereld is 
de Koude Oorlog zo voelbaar aanwezig ge
weest Een verdeelde stad m een verdeeld 
land, beide eksponent van de verdelende na
oorlogse machtsevolutie m de wereld De Ber-
lijnse Muur due onder de sloophamer gaat is 
de meest spektakulaire uiting van een nieuw 
politiek klimaat In Oost-Duitsland, Polen, Hon
garije, Tsjechoslowakije worden onomkeerba
re stappen naar demokratisering en vrijheid 
gezet 

Deze opeenstapeling van feiten wijst op een 
onderliggend proces dat veel verder strekt dan 
de perestroika en haar gevolgen in het Oost
blok Ook West-Europa zit immers in volle 
evolutie Sinds de ondertekening van de INF-
akkoorden lijkt de Koude Oorlog in volle dooi 

Tot voor korte tijd zag het wereldbeeld, 
althans vanuit Europees perspektief, er vrij 
eenvoudig uit Er was het vrije Westen, waarin 
konflikten beperkt bleven tot de graanoorlogen 
tussen de Verenigde Staten en Europa Achter 
het IJzeren Gordijn bestond een met-vnje sa
menleving waarvan de dreiging stelselmatig 
afnam door een enorm afschrikkingsapparaat 
enerzijds en de achteruitboerende plan ekono-
mieen anderzijds Het Midden-Oosten was ver 
en een zaak van de grootmachten, china was 
een mistiek gesloten land en Japan kenden we 
van de goedkope auto's en de hifi's Afnka kon 

een beroep doen op ons paternalistische ge
weten Europa, waar nauwelijks een halve 
eeuw geleden de wereldbrand woedde, groei
de stap voor stap naar een grenzeloos geheel 

DE IDEOLOGIZERING~ 
Niets is voor altijd Vroeg of laat zou deze 

komfortabele Europese politieke kaart herte-
kend worden, als was het alleen maar omwille 
van het feit dat de ekonomisch sterkere Euro
peanen opnieuw meer bewegingsvrijheid ver
langden De Europese stabiliteit werd sinds 
WO II gebaseerd op het evenwicht tussen twee 
sterke onderscheiden en universele ideologi
sche sistemen De these van onverenigbaar
heid tussen liberalisme en kommunisme leid
de, zowel in het westen als m het oosten, tot 
een binnen- en buitenlandse ideologische 
strijd die hand in hand ging met een militaire 
en ekonomische machtspolitiek De „blokken" 
ontstonden Wat zich vandaag in Europa voor
doet IS mets minder dan het ontzenuwen van 
dit ideologisch spanningsveld 

In West-Europa is dit proces reeds geruime 
tijd aan de gang Stap voor stap vinden de 
Europese lidstaten zich m een ekonomische 
en politieke samenwerking die de basis kan 
vormen voor een meer onamankelijke koers op 
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het wereldtoneel Sinds een paar maanden 
slaan de meeste Oosteuropese landen een 
gelijkaardige weg in Ook daar is dit met het 
gevolg van buitenlandse initiatieven, wel van 
een interne evolutie die onomkeerbaar en 
latent aanwezig was Perestroika en glasnost, 
Gorbatsjov's strukturele en politieke hervor
mingen, hebben hiervoor enkel een officieel 
startsein gegeven 

EUROPESE PEILERS ~ 
Natuurlijk zijn alle onzekerheden in deze 

evolutie nog met van de baan Integendeel, de 
scheuren in het IJzeren Gordijn kreeren er 
nieuwe Deze zijn echter met onoplosbaar Ze 
zullen een toekomstige Europese samenwer
king, zelfs eenmaking, en nu ook met de 
Europese landen van over de Elbe, met in de 
weg staan 

Interessant om weten is dat ook de Amerika
nen met weten waar het precies met Europa 
naar toe moet Op 20 november j I verklaarde 
één van de topadvizeurs voor buitenlands 
beleid en defensie van de Bush-admmistratie, 
Dr Goldberg, tijdens een lezing aan het Brus
sels Amenkaans Kultureel Centrum dat de 
Amenkaanse regenng geen idee heeft waar de 
Europese evolutie zal eindigen Volgens hem 
IS het trouwens aan de Europeanen zelf om dit 
te bepalen Eenzelfde houding kunnen we tot 
hiertoe bij Gorbatsjov vaststellen 

Het lijkt beide grootmachten er vooral om te 
doen om de evoluties in deze faze binnen de 
Navo, respektievelijk het Warschau-pakt te 
houden Ook op militair vlak kunnen we paral
lellen trekken De Amerikaanse pleidooien 
voor een sterkere Europese inbreng in de 
Navo en de verdediging van Europa zijn met 
nieuw Dr Goldberg betoogde ook dat Rus
land de eigen troepen steeds sterker aan de 
eigen grenzen koncentreert en de verdediging 
van Oost-Europa meer aan de plaatselijke 
divisies over laat Als deze evolutie zich door
zet worden ook op militair vlak de voorwaarden 
geschapen om een post-modern Europa vorm 
te geven 

KÜNFEDERATIE 
De Europese lidstaten mogen ervan uitgaan 

dat er hiervoor op dit ogenblik een vrij grote 
bewegingsruimte aanwezig is Zowel de Ver
enigde Staten als Rusland hebben noch de 
middelen, noch het belang om op lange termijn 
massaal militair m Europa aanwezig te zijn De 
allianties zijn bovendien voldoende sterk om 
zich met tegen de basislanden te keren Meer 
en meer feiten wijzen erop dat de grootmach
ten hun strategische politiek-militaire doelstel
lingen heronenteren, al dan met in overeen
stemming 

Welke wegen kan Europa bewandelen"^ Nu 
de mogelijkheid van een Duitse hereniging 

opnieuw binnen bereik ligt zal West-Duitsland 
minder geneigd zijn om een centralistisch 
Europa te aanvaarden Dit zou bovendien een 
eventuele samenwerking, op welk vlak dan 
ook, met Oost-Europese landen bemoeilijken 
Ook Frankrijk ziet De Gaulle's droom, een 
eengemaakt Europa onder Frans leiderschap, 
definitief verijdeld 

Dit staat evenwel geenszins de realisatie 
van een ééngemaakte Europese ekonomische 
en monetaire unie, in beginsel van de 12 
lidstaten, in de weg Het ligt in de Europese 
kuituur en traditie om deze unie een sociaal-
demokratische basis mee te geven Op termijn 
IS het best mogelijk dat landen als Oost-
Duitsland, Hongarije, Tsjechoslowaijke en Po
len zich hierbij aansluiten. Schrapen we het 
ideologische vernis van hun ekonomisch stel
sel — iets wat ze trouwens dagelijks zelf doen 
— dan konvergeren zij naar sociaal-demokrati-
sche sistemen 

Grootste hinderpaal hiertoe is wellicht de 
enorme ekonomische achterstand die deze 
landen opgelopen hebben Het is echter best 
mogelijk dat er zich de volgende jaren een 
investeringsstroom naar deze arbeidsrijke lan
den ontwikkelt Kleine landen als het onze 
kunnen deze samenwerking op heel wat do
meinen stimuleren Kulturele uitwisselingen, 
studiebeurzen tot zelfs het opgeven van de 
stilaan absurd geworden immigratiestop uit 
Oost-Europa, verstevigen de banden binnen 
het Europese huis 

MACHTSVERHOUDINGEN 
De vraag naar een mogelijk politiek samen

werkingsmodel blijft hiermee onbeantwoord 
Volksnationalisten kunnen in ieder geval een 
interessante bijdrage leveren Een Europese 
konfederatie biedt hier het meest fleksibel en 
dinamisch model om samenwerking en (nu 
nog) verscheidenheid te laten samengaan 
Niet voor mets heeft Bondskanselier Kohl dit 
model reeds voorgesteld voor de interduitse 
samenwerking Het ligt volledig in de lijn van 
de Duitse federale traditie en haar nationalisti
sche wortels Het is met denkbeeldig dat dit 
debat de eerstvolgende EEG-topontmoetingen 
zal beheersen 

Zoals gesteld kunnen de Europese ontwik
kelingen met los worden gezien van de 
machtsverschuivingen op wereldvlak Zoals 
Paul Kennedy in zijn „De Wisselkoers van de 
macht" aantoonde (zie boekbespreking) hou
den deze nauw vert)and met de ekonomische 
krachtverhoudingen Algemeen wordt aange
nomen dat de Russische teugels over haar 
satellietstaten losser worden gehouden omwil
le van het feit dat de planekonomie het bank
roet nabij IS Vandaar dat de ontwikkelingen in 
Oost-Europa mm of meer los kunnen worden 
gezien van het al dan met slagen van Gorbat-
sjovs perestroika Zelfs indien de konservatie-
ve kommumsten de bovenhand halen in Mos-
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kou IS het onwaarschijnlijk dat Rusland een 
blijvende aanwezigheid in de satellietstaten 
ekonomisch kan ondersteunen 

Daarbij komt dat de bedreigingen, zowel 
voor de Sovjet Unie als de Verenigde Staten, al 
lang met meer op het Europese forum dienen 
gezocht Ook in Moskou zullen de gebeurtenis
sen op het Tien-an-Min plein wel tot nadenken 
hebben gestemd Komt daarbij het Afghani-
stan-avontuur en de opkomst van de Islam-
staten in Ruslands achtertuin De Verenigde 
Staten tonen, o m via de drug-oorlog, even
zeer een vernieuwde aandacht voor hun ach
tertuin 

Blijft het letterlijk en figuurlijke zwarte, Afri
kaanse kontinent Het is wellicht een wens
droom, maar het zou een prachtige daad van 
de mensheid zijn mochten alle, minder ideolo
gische gedetermineerde en dus ook minder 
gemilitanseerde naties, zoals Europa, Japan 
en Australië, hun surplus aan ekonomische 
welvaart inschakelen om deze schandvlek van 
het menselijk geweten op te lossen Ais Sinter
klaas dit zou kunnen' 

Stefan Ector 

SOLIDARITEIT 
MET BASKEN 

Dinsdag j I voerden Baskische en 
Vlaamse demonstranten aktie op de 
Brusselse Grote Markt Baskische berge-
klimmers klommen op gebouwen en lie
ten een enorm spandoek neer met de 
tekst „Pans Expulse, Madnd Assasine" 
(„Parijs levert uit, Madnd vermoordt"). 

Deze aktie kaderde in de kampanje van 
de Gestoras pro Amnistia (Baskische am-
nestiekomitees) ten voordele van de 500 
Baskische politieke gevangenen en de 
meer dan duizend politieke vluchtelingen 
„De moord op parlementslid Josu Mugu-
ruza IS een voorbeeld van de noodzaak 
op het asielrecht voor Baskische politieke 
vluchtelingen", aldus de verantwoordelij
ke van de aktievoerders, die de houding 
van Frankrijk, België en Nederland tegen
over Baskische vluchtelingen laakte 

Er werden ook pamfletten uitgedeeld 
waarin de Spaanse regering verantwoor
delijk gesteld wordt voor de vele moorden 
op Baskische militanten 

De politie liet aanvankelijk begaan, 
maar trad na ongeveer een half uur op De 
betogers op de Grote Markt werden on
gemoeid gelaten, maar de bergbeklim
mers werden voor identiteitskontrole 
voorgeleid 

Onder de aktievoerders tievonden zich 
de Baskische senator Txillardegi (Hern 
Batasuna) en senator Walter Luyten (VU) 
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VLAAMSE BEWEGING 

DE VLAAMSE BEWEGING 
VOLGENS LODE WILS 

H
ET beste deel van het boek Hon
derjaar Vlaamse Beweging, deel 
drie, is dit waarin de geschiedenis 
van de Vlaamse Concentratie in 
de jaren dertig vrij grondig behan
deld wordt, beter dan E. Gerard 
dit gedaan heeft in zijn boek De 
Katholieke partij in crisis. Wils 
slaagt er in op een meer aan
vaardbare en begrijpelijke wijze 
de achtergronden, de motieven, 

de zin en betekenis van de koncentratiepolitiek 
uit de doeken te doen, alhoewel ook hier 
korrekties zouden aan te brengen zijn. 

mandataris geworden is? Romsee heeft veel 
VNV'ers benoemd, maar heeft Leemans er 
geen benoemd in zijn sektor, bv. Paul Beeck-
man, om maar één naam te noemen? 

Belgische Staat, mede ook uit angst voor de 
Duitse anneksatie-plannen en in het bewust
zijn dat men beter kon kiezen voor een voort
bestaan van België, 

AANVALLEN 
De auteur blijkt zeer vooringenomen t.o.v. 

de vrijzinnigen en het VNV. Dit schaadt aan
zienlijk de objektiviteit waartoe een geschoold 
en onpartijdig historikus gehouden is. Het is 
ook onaanvaardbaar dat hij kritiekloos Maurits 
De Wilde als bron citeert. Het moet nu toch 
voor ieder historikus duidelijk zijn dat De 

.Wilde, die geen geschoold historikus is en 
blijkbaar niets afweet van,,historische kritiek", 
vooral belust was op sensatie en noch de 
geloofwaardigheid van zijn ,,getuigen", noch 
de inhoud van hun (uitgelokte) verklaringen 
aan een kritisch onderzoek onderworpen 
heeft. Spijtig genoeg stuit men ook bij prof. 
Wils herhaaldelijk op niet gestaafde bewerin
gen en erger nog. Ik zal er enkele voorbeelden 
van geven. Opvallend is dat hij een aantal 
figuren die een belangrijke rol gespeeld heb
ben tijdens de oorlog, zoals Jef Vandewiele, 
Cyriel Verschaeve, e.a. bijna onvermeld laat 
om zijn aanvallen te richten op personen zoals 
dr. Elias, prof. Frans Daels, Felix Timmermans 
(!) e.a. 

De greep naar de macht door het VNV 
tijdens de bezettingsjaren wordt goed beschre
ven maar er ontbreekt een belangrijk gegeven. 
Waarom wordt de belangrijke rol verzwegen 
gespeeld door de VNV'er Victor Leemans, 
voorzitter van Arbeidsorde, die sekretaris-ge-
neraal werd van het belangrijk departement 
voor Ekonomische Zaken, die Staf de Clercq 
aanspoorde om de kollaboratie voort te zetten, 
die aandrong bij Elias opdat hij de opvolging 
van Staf de Clercq als leider van het VNV zou 
aanvaarden. 

Waarom dit opvallend stilzwijgen? Is het 
wellicht omdat Victor Leemans later CVP-

Het derde deel van Honderd faar 
Vlaamse beweging. Geschiede
nis van het Davidsfonds door 
prof. Lode Wits is verschenen, 
uitgegeven door het Davids
fonds. Het gaat hier over de pe
riode van 1936 tot en met de 
naooriogse periode. Zeer Isewo-
gen jaren dus. 
Ool( in dit deel is de geschiede
nis van het Davidsfonds ver
strengeld met de geschiedenis 
van de Vlaamse beweging. Voor 
wat het Davidsfonds betreft be
schutte de auteur over het rijk 
archief van dit fonds en geeft hij 
een uitvoerig, gedetailleerd 
overzicht dat naar schatting ruim 
een derde van het boek (dat 276 
bladzijden tekst telt) in beslag 
neemt. Dit betekent dat er rela
tief niet zoveel plaatsruimte 
overbleef om de geschiedenis 
van de Vlaamse beweging te be
handelen. Het gaat dan ook om 
een vrij algemeen, eerder sche
matisch overzicht, met uitzonde
ring dan van bladzijde-lange 
aanvallen o.m. op prof. Daels en 
Felix Timmermans. Zoals in de 
vorige delen is ook in dit deel de 
auteur zeer eenzijdig en partij
dig. Voor hem is de katolieke 
partij de Vlaamse beweging. Wat 
historische onzin is in mijn ogen. 
De vrijzinnigen worden uitpesio-
ten uit de Vlaamse beweging en 
het Vlaams-nationaiisme is een 
uitwas, een ziekteverschijnsel, 
zonder verdienste. 

DUITS GELD? 

Spijtig is het dat de auteur zo weinig aan
dacht schenkt aan de gevolgen van deze 
politiek, de toenadering van het VNV tot de 

Op biz. 127 schrijft prof. Wils: „Staf de 
Clercq slaagde erin met steun van het Duitse 
leger de financiële controle te verwerven over 
Volk en Staat". Hoe kan hij een dergelijke 
bewering staven? Het is bewezen dat de 
aandelen, in het bezit van een groepje Neder
landers, gekocht werden met het geld dat het 
Vlaams Nationaal Sindikaat aan het VNV on
der vorm van een lening zonder intrest bezorg
de. Het dokument betreffende deze lening 
werd door Bruno De Wever teruggevonden. 
Het geld werd door het VNS overgeschreven 
op de post-checkrekening van dr. Elias, die in 
opdracht van de VNV-leiding de transaktie tot 
een goed einde bracht nadat de VNV-top in 
paniek geraakt was door de geruchten dat de 
Nederlanders hun aandelen zouden verkocht 
hebben of op het punt stonden te verkopen 
aan Duitsers. De zaak is in het proces Elias ter 
sprake gekomen, maar niet weerhouden om
dat het bewijs kon geleverd worden dat het 
geld van het VNS kwam. 

In dit verband wil ik toch aanstippen dat 
indien Staf de Clercq een peroonlijke politiek 
gevoerd heeft, buiten medeweten van zijn 
naaste medewerkers, en kontakten zou gehad 
hebben met een afdeling van het Duitse leger 
(de Abwehr), hij anderzijds bij de nazi's aange
schreven stond als „klerikaal". Hij was onge
twijfeld een overtuigd en zelfs vroom katoiiek, 
die bij zijn vriend Karel Van der Cruyce, abt 
van Orval, op retraite ging en meerdere gees
telijken als raadgevers had. 

Zoals ook Gerard Romsee een zeer vroom 
man was, diep katoiiek. Dit kan ik getuigen. 
Daarom stonden zij — en zelfs Elias — bij de 
nazi's slecht aangeschreven en werden zij niet 
als „nationaal-socialisten" aanvaard. En te
recht, want in de grond waren zij dit niet. 

Op bIz. 143 lezen wij: „Naast extremen als 
het door Duitsland betaald VNV...". Afgezien 
van het niet geheel opgehelderde geval van 
Volk en Staat, dat toch pas in 1939 eigendom 
van het VNV werd, is dit toch een bewering die 
onbewezen blijft. Tijdens de oorlogsjaren wer
den een aantal duitsgezinde organisaties door 
de Duitsers financieel gesteund. De lijst van 
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deze organisaties met het bedrag van de 
gekregen subsidies is gekend Op deze lijst 
komt het VNV met voor Zou het VNV dan voor 
de oorlog geld van de Duitsers aanvaard 
hebben en tijdens de oorlog n ie f Toch nogal 
eigenaardig 

PIJNLIJK 
Op bladzijden 240 en 261 beschuldigt de 

auteur het VNV en met name Elias er van na 
september 1944 tot april 1945 verder soldaten 
geworven te hebben voor de SS en andere 
Duitse legereenheden De auteur moet toch 
weten dat Elias reeds vroeger de werving voor 
de Waffen SS stop gezet had en dat daarenbo
ven Elias einde 1944 gearresteerd werd door 
het Reichssicherheitshauptambt en geïnter
neerd in een hotel in het afgelegen Kleines 
Walzerthal, op de grens tussen Duitsland en 
Oostenrijk waar hij, onder SS-bewaking, volle
dig afgezonderd was van de buitenwereld Ik 
ga met nader in op wat er aan deze arrestatie is 
voorafgegaan — het volstaat te bewijzen dat 
de auteur beschuldigingen uit die door de 
feiten tegengesproken worden Laten we het 
houden bij deze voorbeelden 

Pijnlijk vind ik de aanval op Felix Timmer
mans, omwille van de toekenning van de 
Rembrandtprijs door de Hansische Stiftung 
Deze stichting en de prijs werden in het leven 
geroepen door een privé-persoon, de rijke 
handelaar Alfred Toepfer, een gekende figuur 
in Westfalen, een plat-duitser, die veel simpa-
tie had voor Vlaanderen en de Vlamingen 
Toepfer was beslist geen nazi, zoals o m blijkt 
uit de dagboeken van Ernst Junger Met deze 
prijs hadden de nazi's mets te maken en hij 
bleef na de oorlog voortbestaan onder de 
gewijzigde naam Joost Van de Vondel-prijs Hij 
werd zo pas nog toegekend aan Frans Bau-
douin Dat de toekenning van deze prijs aan
gegrepen werd door de durtsgezinden of kolla-
borateurs om Timmermans te huldigen lag 
voor de hand De naïeve Fee zag daar geen 
kwaad in en begreep met waarom het Davids-
fonds met mee deed aan deze huldiging En nu 
deze aanval op Felix Timmermans, zovele 
jaren na de feiten en na zijn dood Alsof dit nu 
echt belangrijk was 

Wat de naoorlogse penode betreft is de 
voorstelling beslist scheef getrokken Het is 
met waar dat De Nieuwe Standaard ,,sistema-
tisch voor matiging en beperking van de re 
pressie heeft gepleit" Tony Herbert heeft de 
repressie volmondig toegejuicht en er als lid 
van een krijgsraad (indien ik mij met vergis) 
zelf aan deelgenomen 

In De Nieuwe Standaard van 10-11 januan 
1945 verscheen bv een artikel waarin de 
minister van Financies schuldige nalatigheid 
verweten werd omdat hij de „goederen van de 
landverraders" met m beslag liet nemen 

In artikelen, geschnften en toespraken werd 
de Vlaamse beweging afgeschreven, overbo
dig en dood verklaard, want Vlaanderen was in 
België opgegaan In De Nieuwe Standaard van 
22-23 april 1945 kon men o m lezen „Er zijn 
nog steeds Vlamingen die aan vervolgings
waanzin lijden en geloven dat de Walen het 
ganse staatsbestuur willen accapareren er 
zijn Walen die met hetzelfde euvel behept zijn 
Het IS bij de enen zowel als bij de anderen een 
ziekelijk verschijnsel " Op dat ogenblik, toen 
dit geschreven werd waren er op 18 ministers 
hooguit 6 of 7 Vlamingen (wanneer men Kro-
nacker bij de Vlamingen rekent') Jan Boon 
zette de kroon op het werk van Herbert en es, 
toen hij de Vlaamse beweging een uitging van 
„kollektieve verdwazing" noemde en Vlaande
ren en de Vlaamse volksgemeenschap ,,een 
vrucht van onze verbeelding"! 

Deze aberraties verklaren waarom vrijzinni
ge Vlamingen, zoals R Herreman, l^ax Lam-
berty, Achilles Mussche aan de noodklok trok
ken en waarom de goede Jef Clottens zich 
inspande om de oude Standaard terug uit te 
geven Om de Vlaamse beweging te redden 
van de ondergang 

Ik zou daar veel meer kunnen over vertellen 
Het was Frans Van Cauwelaert die weigerde. 

op het eerste naoorlogs kongres van de KV-
Landsbond m november 1947, een verzoe
nend gebaar te stellen, wat Achilles Mussche 
wel gedaan had op de studievergadering van 
het Vermeylenfonds te Brussel in juli 1947 toen 
hij verklaarde „de hand te reiken aan hen die 
zich tijdens de oorlog te goeder trouw hadden 
vergist Zelfs nu meer dan veertig jaar na de 
oortog, IS Lode Wils nog met bereid toe te 
geven dat mensen zich te goeder trouw heb
ben kunnen vergissen in hun politiek 

In 1947 gingen vooral stemmen op om 
Herbert en consoorten te verwijten dat zij 
schuldig waren aan het ondergraven van de 
Vlaamse beweging en de Vlaamse strijdbaar
heid Zelfs Van Cauwelaert gaf het toe „Er 
weegt op ons Vlaams leven een loomheid die 
voor de toekomst noodlottig zou kunnen wor
den " (kongres van de K VI Landsbond 
1947) Leo Delwaide en Leo Scheere zegden 
het veel heftiger en onverbloemder Dat alles 
negeert en verzwijgt Lode Wils Daarom vind ik 
dit een boek dat objektiviteit en sereniteit mist 

F.V.d.Elst 

— Honderd jaar Vlaamse beweging Geschiedenis 
van het Davidsfonds Lode Wils Uitg Davids-
fonds, Leuven 875 fr 

KATOLIEKEN 
Als specifieke partij-politieke groep be

staan de Belgische katolieken straks hon
derdvijftig jaar Hun eerste formele partij-
orgamsatie ontstond te Gent in 1852 en was 
het feitelijke begin van de Katolieke Partij, al 
zal zo'n partij doorheen de gehele Negen
tiende Eeuw een vaag begrip blijven, zowel 
voor de katolieken als voor de liberalen, van 
wie de eerste formele partij-politieke struk-
tuur ontstond in 1846 te Brussel 

Vanuit welke gezichtshoek men de katolie-
ken ook beschouwt, hun ontwikkeling van 
vrijwel okkasionele verkiezingskomitees in 
een nogal abstrakte onderlinge samenhang 
tot een allesomvattende en koherente stan
denbeweging vormt een historisch verschijn
sel van de eerste orde Tot die evolutie werd 
uiteraard vooral bijgedragen door de feitelijk
heid van de geschiedenis van het demokra-
tisch stemrecht in België zodra in 1894 het 
Algemeen Stemrecht van toepassing is, le
veren alle maatschappelijke standen kiezers 
en verkozenen en dus politieke macht op De 
organische samenhang van al die afzonder
lijke delen levert uiteraard een macht en een 
invloed op die veel aanzienlijker zijn dan die 
welke uitgaan van de optelsom van de afzon
derlijke delen 

Niets IS echter minder evident dan zo'n 
natuurtijke samenhang, alleszins m België, 

waar het eigen gehjk, de eigen overtuiging 
en de eigen macht traiditoneel bepalend zijn 
voor het politiek en maatschappelijk den
ken Voor de uiteindelijke organische samen
hang IS hier evenwel gezorgd door de Kato-
lieke Kerk en haar katolieke aktie, die na 
Wereldoorlog I aan alle gelovige groepen 
een proost meegaf, een struktuur en vooral 
de samenhorigheidsplicht onder gelijkgezin
den, het idem-velle-idem-nolle, het zelfde 
willen en hetzelfde met-willen 

Die moeizaam bedongen samenhang van 
de katolieken werd voor een groot deel 
voorbereid door de Gentse politikus Arthur 
Verhaegen, lid van de hoge burgerij, ultra-
montaan, antisocialist en voorloper van het 
ACW Charles Woeste, simbool van gelovig 
konservatisme, was zijn grote tegenspeler 

Achter het gordijn keken de bisschoppen 
toe, met verdeelde simpatie tegenover het 
verloop van dit historische schaakspel De 
meesten onder hen waren bang dat A Ver
haegen het spel zou verliezen Maar zij 
durtden hem met aanmoedigen uit angst dat 
Ch Woeste woedend zou weglopen van 
tafel 

Toen men zich in de coulissen reeds 
verzoend had met de waarschijnlijkheid van 
een remise plaatste A Verhaegen de win
nende zet Niemand protesteerde en me
mand juichte toe En na Wereldoorlog I werd 
het schaakbord vervangen door een grote 
ovale konferentietafel 

Frans-Jos Verdoodt 
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WIJ IN EUROPA 

SOCIAAL HANDVEST VOOR 
EUROPEES PARLEMENT 

De Europese Kommissie heeft tot eind 1992 
47 voorstellen In petto om de Interne Markt ook 
voor werknemers sociaal te begeleiden. EG-
kommissaris Vasso Papandreou ontwierp een 
aktieprogramme die de grote lijnen reeds aan
geeft. Het Europees Parlement ondervroeg 
hierover de Raad van Ministers. Jaak Vande-
meulebroucke verklaarde zich tijdens het de
bat voorstander van het opnemen van sociale 
grondrechten in het kommunautaire recht. 

THATCHER: NEEN 
De Franse president Mitterand wil tijdens de 

komende Europese Raad van Staatshoofden 
en regeringsleiders te Straatsburg een Euro
pese Sociaal Handvest aanvaarden. Het is een 
soort plechtige verklaring die echter geen 
enkele bindende juridische kracht heeft. 

Het Handvest kan op de steun rekenen van 
elf van de twaalf delegaties. Tegenstand is er 
van de Britse premier die zich met hand en 
tand verzet tegen de uitwerking van sociale 
grondrechten. 

Het aktieprogramma is geen konkreet doku-
ment maar geeft de grote lijnen aan van 
maatregelen die vanaf 1990 genomen moeten 
worden. Opvallend is de vaststelling dat de 
Kommissie niet bereid is alles vanuit Brussel te 
regelen. Zo blijven sociale zekerheid en het 
afsluiten van kollektieve Arbeidsovereenkom
sten nationale bevoegdheden. De Kommissie 
hecht bovendien veel belang aan het overleg 
met de sociale partners. Pas nadien wil ze met 
konkrete voorstellen inzake het recht van 
werknemers op voorlichting in grensoverschrij
dende bedrijven (Michelin, Anspach, ...!) me
dezeggenschap en participatie op de proppen 
komen. Verder komen er voorstellen inzake de 
rechten voor zwangere werkende vrouwen, 
scholing en minimumeisen voor werknemers 
jonger dan achttien jaar, voor gehandikapte 
werknemers en voor ouderen. 

Tijdens het debat over de sociale dimensie 
stelde VU-Europarlementslid Jaak Vandemeu-
lebroucke dat ook op sociaal gebied afdwing
bare wetten moeten tot stand worden ge
bracht. Hij legde de nadruk op het recht op 
arbeid, het recht op een gewaarborgd mini
muminkomen, het recht op gelijke behande
ling tussen man en vrouw, het recht op privacy, 
op raadpleging en medebetrokkenheid in be
drijven en ondernemingen. 

REGIO'S 
Het ekonomisch denken moet niet alleen 

samengaan met het sociale, stelde de Regen-
boog-fraktieleider, want het heeft ook een 
derde luik: de hernieuwde aandacht voor re
gio's die kampen met ernstige moeilijkheden. 
De Regenboogfraktie was onlangs op werkbe
zoek in Andalusië. Deze streek kent een werk
loosheid van meer dan 30 %. Kruciale vraag 
daar is: hoe zo'n streek nieuw leven inblazen? 

Hoe dergelijke streken beschermen tegen de 
gevaren van een sterke eengemaakte ekono-
mische ruimte? Ook dat is een wezenlijk 
element van elk sociaal beleid. 

Vandemeulebroucke venwees naar een eer
der door het Europees Parlement aangeno
men resolutie over de verschillende aspekten 
van het regionaal beleid en de rol van de 
regio's. Dat verslag vormt een goed antwoord 
op de sociale vragen van regio's. Het moet de 
leidraad zijn voor elk sociaal en regionaal 
beleid. 

EURO-TELEKS 
* De Westduitse regering wil vanaf mei 1990 
een vrachtverkeersheffing op snelwegen toe
passen voor binnen- en buitenlandse bedrijfs
voertuigen. Het Europees Parlement verzet 
zich tegen deze maatregel omdat hij in strijd is 
met de venwezenlijking van de Interne Markt 
op transportgebied. 

* Het Europees Parlement keurde een initiatief 
van Jaak Vandemeulebroucke goed inzake de 
situatie in El Salvador. De resolutie herinnert 
aan de vredesakkoorden van Esquipulas en 
Tela en roept de partijen op tot een staakt het 
vuren. De regering van de ekstreem-rechtse 
ARENA-partij wordt veroordeeld omwille van 
de luchtbombardementen op volkswijken. Ver
der vraagt het parlement dat humanitaire hulp 
alleen verstrekt wordt via NGO's. Verder wor

den alle regeringen van landen uit de regio 
gevraagd zich van inmenging te onthouden. 

* Het Ierse Regenbooglid Neil Blaney was de 
initiatiefnemer van een resolutie over de Bir
mingham Six. Vijftien jaar geleden werden zes 
vermeende IRA-simpatisanten opgepakt na 
een IRA-bomaanslag. Ze werden tot bekente
nissen gedwongen en veroordeeld tot levens
lange gevangenisstraffen. Iedereen is ervan 
overtuigd dat er in deze zaak sprake is van 
gerechtelijke dwaling. Het Parlement dringt bij 
de Britse autoriteiten aan op een herziening 
van deze zaak en geeft haar juridische kom
missie op terzake een verslag op te stellen. 

* Winifred Ewing, het Schotse Europarle
mentslid, lag aan de basis van een goedge
keurde resolutie over de toestand in Cambod
ja. Het EP verzet zich tegen een terugkeer van 
de Rode Khmers aan de macht en betreurt de 
vroegtijdige terugtrekking van Vietnamese 
troepen. De resolutie dringt ook aan op het 
hervatten van de vredeskonferentie die eind 
vorige maand te Parijs werd onderbroken. 
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LUBBERS WIL 
REKENINGRIJDEN 

INVOEREN 

H
ET ziet er naar uit dat het cen
trum-linkse kabinet Lubbers-Kok 
meer geld voor het milieu uittrekt, 
dan enige Nederlandse regenng 
ooit heeft gedaan Centrale maat
regelen zijn het terugdringen van 
het mestoverschot en het beper
ken van het autoverkeer Alle Ne
derlandse veehouders zijn al eni
ge tijd verplicht om een mestboek-
houding te voeren, waaruit klip en 

klaar blijkt wiens veestapel in verhouding tot 
de grootte van het bedrijf teveel stront produ
ceert Bedrijven met een overschot moeten 
betalen of inkrimpen, de Noordbrabantse in
tensieve varkenshouders voorop Omdat zij de 
traditionele achterban vormen van CDA-land-
bouwminister Gernt Braksx kan de eis tot 
inknmping van de socialistische PvdA de ko
mende jaren voor de nodige spanningen zor
gen 

HSTNOGNIETZOSN"ËL 
De kersverse Verkeersminister Hanja Maij-

Weggen (tot voor kort Europarlementariër) wil 
zo veel mogelijk automobilisten de trein of de 
bus „in praten" Zij venwacht om deze reden 
veel van de hogesnelheidstrein, die er volgens 
de aan haar gedane toezegging van de Belgi
sche minister Dehaene snel zal komen via een 
nieuw trace Vlaamse kntikasters van de TGV 
hoeven de moed echter nog met op te geven 
Door de bekendmaking van Maij-Weggen dat 
ook in Nederland een nieuwe bedding noodza
kelijk IS zal het verzet bij de noorderburen 
tegen dit prestige-objekt snel toenemen Het 
verdient voor Vlaamse milieu-groepenngen 
aanbeveling om kontakt op te nemen met de 
Nederlandse Brabantse Milieufederatie (BH/IF), 
nu al een verklaard tegenstander van het 
nieuwe trace 

Maij-Weggen, als enige CDA-vrouw de 
meest verrassende minister van Lubbers-3, 
heeft nog een appeltje te schillen met België 
In Nederland groeit de woede over de vervui

ling van de Maas enorm De gemeente Luik en 
Wallonië zijn tot dusver ziende blind en horen
de doof voor de Nederlandse bezwaren De 
enige Walen die willen luisteren zijn onderne
mers Deze Groupe Industriel de la Meuse 
pour Ie Protection de l'Environnement heeft 
zich verplicht om zich aan de Europese richtlij-

DEN HAAG - Wie in Nederland 
meer dan 30 iciiometer van iiet 
werlt woont, moet de autoltosten 
voortaan zelf betaten. Het verzet 
van de liberale WD tegen deze 
maatregel betekende dit voor
laar de val van Lubbers-2, naar 
verluidt de eerste Westeuropese 
regering die ten val Icwam van
wege dfe snel verslechterende 
leefomgeving. Het afschaffen 
van dit reisl(OStenforfait was dan 
ool( een van de eerste maatrege
len van Lubbers-3. 
In de regeringsverklaring, afge
lopen maandag, stond het Natio
naal Milieuplan centraal. Vol
gens de gezaghebbende milieu
professor Lucas Reinders is 
Lubbers nog niet erg overtui
gend als natuurbeschermer. 
Daarvoor lag in de regeringsver
klaring van deze Rotterdamse 
miljonair de nadruk nog te sterk 
op ekonomische groei, met alle 
voor de natuur-nadelige gevol
gen van dien. 

nen te houden en eist van Wallonië hetzelfde 
Tot dusver ontbreken in Wallonië en zelfs in de 
stad Luik rioolzuiveringsinstallaties Wie weet 
dat een deel van Nederland voor de drinkwa
tervoorziening afhankelijk is van deze vieze 
rivier zal zich de ergernis in Nederlands Lim
burg kunnen voorstellen Bovendien blijft met 

een vuile Maas en een iets minder vuile Rijn 
het ideaal van een schone Noordzee ver weg 

REKENINGRIJDEN ~ 
De Hollandse automobilist hangt intussen 

nog meer financiële ellende boven het hoofd 
Lubbers-3 wil proberen om vooral in de eivolle 
Randstad het rekeningrijden in te voeren Het 
gaat om een automatische tolheffing, die be
stuurders vooral in de spitsuren moeten beta
len op een aantal drukke trajekten „Alleen het 
marktmechanisme kan helpen het aantal au
to's terug te dringen", zei de ekonoom Lub
bers de afgelopen week De algeheel verant
woordelijke man voor het milieubeleid is de 
nog jeugdige socialist Hans Alders, die even
als zijn voorganger Ed Nijpels, een bliksemcar
rière heeft gemaakt 

En Europa 1992 dan, zal de lezer zich 
afvragen Daarvoor hebben de socialisten Piet 
Dankert uit Brussel en Straatsburg naar Den 
Haag gehaald Deze uit Fnesland afkomstige 
politikus moet ais staatssekretans voor Euro
pese zaken Nederland beter dan tot dusver 
,,klaarstomen" voor de interne markt Dat hij 
daarvoor intens moet samenwerken met de 
volgens hem „bijzonder zwakke en in het 
buitenland onbekende" minister Hans van den 
Broeck (CDA) speelt daarbij blijkbaar een ge
heel ondergeschikte rol 

De inzet waarmee de uiterst gematigde 
Nederlandse socialisten met Lubbers in zee 
zijn gegaan is inmiddels ook bekend 100 000 
werklozen per jaar minder Hoe dit bereikt 
moet worden is nog onduidelijk, vooral omdat 
Lubbers-3 onder sterke druk van de PvdA de 
omstreden koppeling tussen private en publie
ke sektor zal herstellen Het is nog maar de 
vraag of Lubbers-3 bij de verachte belangrijke 
inkomensstijgingen van de ambtenaren ge
noeg geld overhoudt voor en een ambitieus 
milieubeleid en een scala aan werkgelegen-
heidsmaatregelen Een ding is nu al duidelijk 
het wordt na zeven jaren centrum-rechts weer 
een stuk boeiender in Den Haag OPF 
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Met pensioen gaan U denkt er misschien nog niet aan En toch. kunt u er vanda, 
plande wereldreis Het ES-Penston Fund biedt u die zekerheid En van de helastmge, 

Leef volop nu, 
In pensioensparen is het ES-Pension 

- _ MIWBaaMMWlW''A!*.'%WB!jggS 

A Van de belastingen 
krijgt u elk jaar een 
fiscaal cadeau 

Meer pensioen. Minder belastingen. 
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 gemeenschap
pelijk beleggingsfonds 
U opent een pensioenspaarrekening en koopt deel
bewijzen van het ES-Pension Fund, die meteen op 
de spaarrekening worden overgeschreven. De be
dragen die u vóór 31 december op uw pensioen
spaarrekening stort, mag u van het netto-belastbaar 
inkomen aftrekken. 

Het ES-Pension Fund: een renderende zekerheid. 
Dagelijks zorgen experten van het ES-Pension Fund ervoor dat uw spaar
geld optimaal belegd wordt. Dankzi) een evenwichtige spreiding 
van de beleggingen worden grote risico's uitgesloten. Ondanks 
die lage risicodrempel is het ES-Pension Fund er toch in ge
slaagd om tussen 14/02/87 en 30/09/89 een opbrengst te 
halen van 32,6%. 
Een beter bewijs van professionaliteit kan moeilijk gevon
den 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 bijko
mend pensioen. 

Kwaliteit. Ook m 
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 

In pensioensparen is 
het ES-Pension Fund 
dé renderende 
zekerheid 

^ Beperkt nsico. dankzij 
eventvtchtig gespreide 
Meggingen 
Bijvoorbeeld 
op 30 06 1989 

\andelen 
48,3 % 

Obligatie^ 
44,7% 

Liquiditeiten 
4.9^/0 

Vastgoedcertificaten 
2,1 % 

file:///andelen
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er vandaag txmr zorgen dat morgen dat héérlijk dineetje ook kati, of die langge-
helastingen krijgt u elk jaar een fiscaal cadeau. Daar maakt u nü gebruik van ! 

11. En morgen 
siön Fund dé renderende zekerheid. 
Ook morgen. 
ouder ? Maar toch jonger dan 65 ? Dan 
aren voor u extra-interessant. 
; minimum looptijd van een pensioen-
lar. Voor wie vóór 1 januari 1932 gebo-
Jat 5 jaar. 

En toch, kunt u er vandaag 
iKX)r zorgen dat morden dat 
héérlijk dineetje ook kan. of 
die langgeplande wereldreis. 

Il IIIIII mm iimiiii | | | | | | | | | | | | | | | 
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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 echtge
noten 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 pensioen
sparen te genieten, moet u vóór 31 december uw storting van 20.000 F 
doen ! 

KWALITErr IN PENSIOENSPAREN. 

ASLK - CERA - BAG - AN-HYP - HBK-SPAARBANK - UNISPAR -
CODEP-SPAARBANK - SPAARKREDIET - VOLKSDEPOSITOKAS -
ARGENTA - PETERBROECK, VAN CAMPENHOUT & Co -
MAURETUS SPAARBANK - ALCREDIMA BCE - BANQUE DREZE-
NMB BANK (BELGIUM) - LA FONCIERE LIEGEOISE 



DE ONTGRINDING 
VAN HET MAASLAND 

N
A de goedkeuring van het gewest
plan Limburgs Maasland startten 
de diskussies in alle hevigheid 
Milieu-organisaties en gemeente
besturen legden klacht neer bij de 
Raad van State tegen de in het 
plan voorziene ontginningsgebie-
den en reservezones 

Maar ook de gnnderijen konden 
met akkoord gaan en wensten met 
op termijn uit te wijken naar het 

aanliggend Kempens plateau om op deze 
manier de druk te verlichten op de Maasvallei 
Daarenboven eisten de grindboeren enorme 
bedragen aan planschade voor bestemmings
wijzigingen tussen het ontwerp van gewest
plan en het uiteindelijke plan van 1980 

Toen inderdaad de Raad van State in 1986 
een deel van het gewestplan vernietigde was 
het hek van de dam en werden vanuit de 
gnndsektor nieuwe offensieven gestart Hun 
uiteindelijke doel is uiteraard om voldoende 
gronden te bekomen om de gnnduitbatmg tot 
ver m de 21e eeuw te kunnen verzekeren 

In januari 1987 werd een technische gnnd-
kommissie opgericht om de problemen in ver
band met ontgrindingen te inventarizeren en te 
aktualizeren om op deze manier advies uit te 
brengen aan minister Geens 

Ondertussen werden plaatselijk initiatieven 
ontwikkeld, de gemeenteraad van Maaseik 
wees de ontgrinding in de ekologisch belang
rijke reservezone de watenngen af, de aktie-
groep Vijverbroek verzette zich tegen de ver
dere ontgnnding in de gemeente Kinrooi en 
vecht voor het behoud van het Vijverbroek 
terwijl ACW-Maasmechelen zich blijft verzet
ten tegen de ontgnnding van de Eisdense 
mijnterremen. 

•SOCIALE GEVOLGEN 
BIJ ontgnnding gaat het oorspronkelijke 

landschap definitief verloren Met het verdwij
nen van het landschap verdwijnen tevens 
belangrijke flonstische en faumstische entitei
ten die tipisch zijn voor de streek Op deze 
manier worden de zeer waardevolle Maasuiter
waarden — het overstromingsgebied tussen 
zomer- en winterdijk — sterk bedreigd De nu 
nog resterende Maasuiterwaarden vormen het 

laatste grote uiterwaardengebied dat ons land 
nog rijk IS 

Even dramatisch is het verlies aan vruchtba
re landbouwgronden, zeker nu de praktijk 
bewezen heeft dat de in de nabestemming 

De Limburgse Maasvallei begint 
steeds meer en meer op gaten-
kaas te gelijken. Vanaf de twee
de wereldoorlog werd er aan een 
steeds stijgend ritme enorme 
hoeveelheden grind uit de bo
dem gehaald. Het resultaat hier
van zijn geweldige waterplas
sen, al dan niet in verbinding met 
de Maas. 
Op deze manier verdwenen hek-
taren en hektaren vruchtbare 
landbouwgrond, ekologisch be
langrijke uiterwaarden en de ty
pische struktuur van het land
schap. 
in navolging van Nederlands 
Limburg - waar de grondont-
ginning op korte termijn beëin
digd wordt - dient ook de 
Vlaamse regering een afbouws-
cenario uit te werken. 
Teneinde een totale verwoesting 
van het landschap te voorkomen 
wenst Volksunie4.imburg dat er 
een definitief punt gezet wordt 
achter de grindontginning. Dit 
standpunt werd verkondigd voor 
de aanvang van een Limburgse 
provincieraad door de provincie
raadsleden Jos Truyen, Guido 
Maes en gemeenteraadslid Jaak 
Cuppens. Kamerlid Frieda Bre-
poets interpelleerde over deze 
zaak in de Vlaamse Raad. 

beschreven herinrichting als landbouwgebied 
veel te wensen overlaat 

Het niet-mvullen van de voorgeschreven 
nabestemming lijkt enkel ten goede te komen 
aan de waterrekreatie, die tenvolle van de 
enorme waterplassen kunnen profiteren 

Het lichtgerasterde gebied toont 
de Uiterwaarden, het donker 
gedeelte de grindgroeven. 
(Uit Natuurreservaten, sept. '85) 

Door deze gang van zaken blijven echter 
vele kansen voor natuurbehoud en natuuront
wikkeling onbenut De enorme kraters met 
steil afdalende oevers laten immers weinig 
mogelijkheden open voor kolonisatie door flo
ra- en fauna-elementen 

Ook moet de plaatselijke bevolking lasten 
dragen, de stofhinder bij het wegvoeren, het 
bestendige lawaai door het baggeren en met in 
het minst de verkeersonveiligheid bij het door
kruisen van woonkernen door het zware 
vrachtverkeer 

Voor de plaatselijke bevolking is het stelsel
matig verdwijnen van haar eigen leefomgeving 
het zwaarst om dragen Het steeds verder 
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TENTOONSTELLING 

oprukken van de baggermolens in de richting 
van de dorpskern geeft allicht het nare gevoel 
ingesloten te worden door de waterplassen. 
Oude en bekende verbindingswegen tussen 
aanliggende gehuchten zijn vaak weggema
len, wat de sociale kontakten vaak bemoeilijkt. 

WERKGELEGENHEID 
De tewerkstelling verbonden aan het ont-

grinden mag zeker niet overdreven worden. 
Volgens recente cijfers van de Administratie 
en Werkgelegenheid beslaat de som van direk-
te en indirekte tewerkstelling samen 780 men
sen, verdeeld over binnenschippers, vracht
voerders en baggermaatschappijen. Het is 
hierbij belangrijk om weten dat het aandeel 
van Nederlandse krachten hierin erg groot is. 

Spreken van een tweede mijnsluiting is bij
gevolg sterk overdreven. 

Het aandeel van de grindsektor in de Belgi
sche ekonomische ontwikkeling mag ook al 
niet overdreven worden. Bij het vergelijken van 
in- en uitvoergegevens (GOM-Limburg) blijkt 
de waarde van het ingevoerde grind hoger te 
zijn dan dit van het uitgevoerde grind (1982-
1986). 

STANDPUNT 
Bij het afwegen van voor en tegen is het voor 

de Volksunie-Limburg duidelijk dat de uitein
delijke beslissing inzake grindeksploitatie niet 
langer mag uitgesteld worden. 

Kort samengevat kiest de Volksunie voor 
ekologische en menselijke faktoren boven de 
ekonomische situatie. Het is duidelijk dat met 
de huidige zonering van het gewestplan (zon
der de reservegebieden) de limiet van het 
ekologisch en maatschappelijk aanvaardbare 
bereikt is. 

Bijgevolg dient een onmiddellijke halt geroe
pen te worden aan de ontgrinding. Dit betekent 
konkreet dat van een overstappen naar de op 
het gewestplan voorziene uitbreidingsgebie
den en reservegebieden geen sprake kan zijn. 

Bijgevolg moet de grindwinning beperkt blij
ven tot de zones van het huidige gewestplan 
maar zonder uitbreiding van de ontginningsge-
bieden en zonder uitbating van reservegebie
den. 

Dit kan dan enkel nog onder de strikte 
voorwaarde van een degelijk nabestemmings-
plan. 

Enkel op deze manier kan na de ontgrinding 
van de nog resterende zones de grindproduk-
tie in de Maasvallei en de rand van het 
Kempens plateau stopgezet worden. De 
streefdatum hiervoor is het jaar 2000. 

Dit Volksunie-standpunt werd d.m.v. een 
motie aan het provinciebestuur aangeboden. 

Patrick Hermans 

VEELZIJDIGE FLORIS JESPERS 
In deze monumentale Blijde Boodschap (210 x 190, 1940) vertolkt Floris 

Jaspers (1889-1965) een religieus tema op profane en gewild naïeve wijze. De stal 
met het vlechtsel van kromme balken verwijst naar de 15de eeuwse Primitieven, 
in de doorkijkjes krijgt men een blik op de weelderige Vlaamse velden zoals ze 
door Jespers zelf geschilderd werden. De voorstelling van de Maagd Maria is een 
portret van Jespers' leerlinge en vriendin, Marie Alg, met haar schildersattribu-
ten. 

De indrukwekkende en uiterst selektieve Floris Jespers retrospektieve laat 121 
schilderijen, 20 glasschilderijen en een aantal tekening, etsen en documentalia 
zien. Tot 21 januari, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen. Elke 
dag, behalve op maandag, van 10 tot 17 uur. Toegang gratis. De grondleggende 
katalogus, onder redaktie van Jean F. Buyck, plaatst voor de eerste keer Jespers 
in een wetenschappelijk kunsthistoriografisch perspektief (HFJ) 
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BOEKEN 

VLAAMS SOCIALIST 
AVANT LA LETTRE 

R
IJKSWACHTKOLONEL Willy Van 
Geet heeft als Antwerps auteur 
een werkje toegevoegd aan de 
reeks sociaal-historische boeken 
waarvoor hij reeds tekende. Na 
De dokstaking, De gendarmerie 
te Antwerpen, De burgerwacht 
van Antwerpen en De rijkswacht 
tijdens de bezetting, allemaal pu-
blikaties die vooral een gespecia
liseerd publiek konden boeien, 

schreef hij nu een monografie die op een wat 
ruimere doelgroep mikt. Lode Craeybeckx, het 
Vlaams geweten van de BSP is de veelbelo
vende titel. Van Geet behandelt tematisch het 
burgemeesterschap van Craeybeckx. 

N DE CEL MET DOSFEL 
Lode Craeybeckx werd op 24 november 

1897 geboren in Antwerpen, en hij stierf er op 
25 juli 1976. Craeybeckx was één van de 
zeldzame flaminganten in de unitaire BSP. Hij 
werd na de eerste wereldoorlog veroordeeld 
en opgesloten wegens aktivisme. Craeybeckx 
ging er zelfs prat op dat hij een tijdje de cel van 
Lodewijk Dosfel deelde. 

De keuze tussen Vlaamsnationalisme en 
socialisme is nochtans voor Craeybeckx nooit 
verscheurend geweest. Craeybeckx zag de 
sociale en Vlaamse strijd als verschijningsvor
men van eenzelfde sociaal idealisme, schrijft 
Van Geet. Er was een oorzakelijk verband 
tussen de kulturele armoede van het Vlaamse 
volk en de verknechting waaraan het onder
worpen was. De Frans-Vlaamse tegenstelling 
liep in de pas met de kloof tussen arm en rijk. 
Deze maatschappijvisie bleef Craeybeckx 
trouw. Hij was zeer Vlaamsvoelend, maar in de 
eerste plaats socialist. 

Toch wist Craeybeckx zijn Vlaamse refleks 
regelmatig te ventileren in spraakmakende 
akties ten bate van de Vlamingen. In Antwer
pen vond bvb. de eerste naoorlogse Gulden-
sporenviering plaats. Craeybeckx was ook een 
spilfiguur bij de protestaktie van Vlaamse bur
gemeesters tegen de volkstelling van '60. 
Deze volkstelling werd als een verkapte talen
telling beschouwd. Het Nationaal Instituut voor 
de Statistiek had tweetalige telformulieren 
naar de gemeentebesturen gestuurd met de 
bedoeling ze in de ene of de andere taal, naar 

keuze, te laten invullen. De vrees bestond dat 
op deze wijze aan de volkstelling een verkapte 
talentelling zou gekoppeld worden. De formu
lieren werden teruggestuurd. In '61 had een 
nieuwe telling plaats; ditmaal werden Vlaamse 
telformulieren gebruikt voor het Vlaamse land-
gedeelte, franstalige formulieren voor Wallonië 
en tweetalige in Baissel. 

BRUSSEL NIET LOSLATEN 
Craeybeckx venwierf ook faam om zijn hou

ding ten aanzien van de Vlaamse Brusselaars. 
Er bestaat diskussie of de gevleugelde woor
den „Vlaanderen laat Brussel niet los" van 
hem waren, maar niet over de inzet van 

De gewezen Antwerpse burge
meester Lode Crae^eckx was 
een veelbesproken en spraak
makend socialist én flamingant 
Een zeldzame kombinatie voor 
die tijd. Rijkswachtkoionel Willy 
Van Geet schreef een monogra
fie over de periode waarin de 
gewezen minister (in '46 was 
Craeybeckx gedurende acht da
gen minister van Koloniën) en 
volksvertegenwoordiger burge
meester was van de Schelde-
stad. 

Craeybeckx voor de Vlaamse Brusselaars in 
het algemeen en het nederlandstalig onderwijs 
in de hoofdstad in het bijzonder. 

Het Vlaamse geweten van Craeybeckx had 
echter ook zijn grenzen. Zo weigerde de gewe
zen burgemeester bvb. om deel te nemen aan 
de IJzerbedevaart. Craeybeckx vond dat de 
Vlaamse vrijzinnigen niet aan een plechtigheid 
kunnen deelnemen die in het teken staat van 
„Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voorKris-
tus". En Craeybeckx vaardigde in '66 een 
samenscholingsverbod van meer dan vijf per
sonen uit om een Sormsherdenking te verhin
deren. 

In het boek van Van Geet is de "Vlaamse 
aktie" van Craeybeckx slechts een hoofdstuk
je tussen de vele. Van Geet behandelt natuur-

Lode Craeybeckx. (foto objektief) 

lijk ook het havenbeleid ten tijde van Craey
beckx' burgemeesterschap. De perikelen rond 
het behoud van de Antwerpse luchthaven, 
waarvan Craeybeckx een fervent voorstander 
was, vormen eveneens een hoofdstuk, net als 
het kunst- en kultuurbeleid, het politiebeleid en 
Craeybeckx' niet aflatende inzet voor een 
universiteit te Antwerpen. 

In het laatste hoofdstuk, getiteld ,,Den Bur
ger", gaat Van Geet even de speelse toer op 
met een verzameling anekdotes over Craey
beckx. De burgemeester kon immers al eens 
diep over de schreef gaan, wat herhaaldelijk 
aanleiding was voor sterke verhalen. Toen hij 
eenmaal aan de tapkast enkele Joden zwaar 
beledigd had, hing Craeybeckx' politieke loop
baan zelfs aan een zijden draadje. Hij bood zijn 
ontslag aan, maar een emotioneel pleidooi ten 
voordele van den burger deed hem dit ontslag 
weer intrekken. 

Craeybeckx, die in 't Pallieterke regelmatig 
zwaar op de korrel genomen werd, zou ook 
ooit, toen hij op een vrij nachtelijk uur met 
verdwaasde blik de Spaanse Brabander bin
nenstapte, op rederijkerstoon gedeklameerd 
hebben: „Als er hier iemand van 't Pallieterke 
is, dat hij spreke!" #^j» 

— Lode Craeybeckx, het Vlaams geweten van de 
B.S.P. Willy Van Geet, IMP, Bornem, 1989, 171 
biz, geill. 
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MUZIEK 

MIT DESEN 
NYEN lARE 

Vrijdag 15 december 1989 om 21 u. heeft in 
de Sint-Elisabethkarl< te Haren een l<erstkon-
cert met het Paul Rans Ensemble plaats. 

Zij brengen een programma met l<erstliede-
ren uit de Lage Landen. Het Paul Rans Ensem
ble werd opgericht om in opdracht van BRT 2 
West-Vlaanderen een CD met kerstliederen op 
te nemen, in een produktie van Wim Chielens. 
Deze CD „Mit desen nyen iare" is in november 
verschenen. 

Paul Rans heeft al veel ervaring met het 
zingen van volksliederen en van liederen uit de 
Middeleeuwen en de Renaissance. In dit en
semble wordt hij omringd door mensen die ook 
de nodige ervaring hebben met oude muziek. 

- 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. 

^chemicaliën 

Paul Rans. (foto Objektief) 

Het ensemble bestaat uit Paul Rans (zang, 
luit), Paul Van Loey (blokfluiten, dulciaan, 
kromhoorn). Piet Strykers (viola da gamba. 

FERAUTO 
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 P.V.B.A. 

• w | / HEIHOEFSEWEG 1 
g ^ ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

vedel, kromhoorn) en Philippe Malfeyt (luit, 
theorbe, eister, tympanon). 

Veel van de nu nog erg populaire Neder
landstalige kerstliederen dateren van uit de 
Middeleeuwen, de late Renaissance of de 
vroege Barok. Wanneer men de manuskripten 
en wiegedrukken doorkijkt, ontdekt men naast 
deze ,,evergreens" ook een pak onbekende 
liederen, die net zo mooi en boeiend zijn als de 
andere. Van enkele liederen bestond er al een 
gedeeltelijke of volledige meerstemmige ver
sie, voor de andere werd een stijlgetrouw 
arrangement uitgewerkt. 

De stem en de presence van Paul Rans, 
gekombineerd met het technisch-muzikaal 
metier van Piet Strykers, Philippe Malfeyt en 
Paul Van Loey, garenderen een levendige, 
sfeervolle en tijdsgetrouwe uitvoering. 

(ts) 

Dit koncert wordt georganiseerd door 
Toogenblik. Voor informatie: Cortenbach-
straat 11, 1130 Haren-Brussel. Tel.: 02/ 
215.99.66. 

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. 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

ANTWERPEN, GEHAVENDE STAD 
In een eerder WIJ-nummer maakten we 

reeds melding over de beroenng die er in 
Antwerpse middens ontstaan is naar aanlei
ding van flagrante schendingen van het stads
beeld Honderden kunstenaars, professoren, 
publicisten en kunstkritici protesteerden in een 
open bnef tegen de opnchting van een op z'n 
minst schrikbarend Teniers-monument Onge
veer gelijktijdig bundelde de aktiegroep Geha
vende Stad deze zomer ruim 300 handtekenin-
geti van mensen uit de kulturele sektor die hun 
bekommernis uiten over de stedebouwkundi-
ge teloorgang en verloedering van de metro
pool Die aktie is met geluwd, integendeel 

ORGANISATIE 
Vandaag is het aantal handtekeningen 

reeds opgelopen tot 500 en werd aan de 
spontane improvisatie een struktuur gegeven 

binnen de „vzw Gehavende Stad" onder voor
zitterschap van architektuur-kenner Geert Be-
kaert Tussen de oprichters vinden we Frans 
Boenders, Jan Theuwissen, Flor Bex, Jan 
Vannet e a 

Via de media werd inmiddels bekend hoe de 
groep reageerde tegen de afbraak van het 
prachtige hoekpand aan de Van Breestraat 
Tevens bracht zij de dreiging tot slopen aan 
het licht van de neo-gotische kapel in het Sint 
Jan Berchmanskollege en dankzij haar druk 
kon voorlopig een fraai hoekpand aan de Grote 
Steenweg gered worden Een geruchtmaken
de Panoramareportage was eveneens het 
rechtstreekse gevolg van de gevoerde aktie 

Waarnu op gemikt wordt is het behoud van 
de tot afbraak veroordeelde Koninklijke Stapel-
huizen Via een informatieve tentoonstelling 
werd een doordacht en gedegen alternatief 
voorgesteld Een affiche is in voorbereiding en 

een dokumentaire pocket over het Gehavende 
Antwerpen zal in het voorjaar '90 verschijnen 

De vzw wil aktief aan diverse wegen timmeren, 
honzonten verruimen, een nieuw klimaat sti
muleren, of hoe u het maar noemen wilt 

STEUN GEZOCHT 
Ondanks veel vrijwillige hulp zoekt de aktie

groep ook geldelijke hulp om de werking te 
financieren en op te voeren Die kan er komen 
door zich als simpatisant in te schrijven vanaf 
300 frank per jaar Flink steunen mag ook, 
1 000 frank dan Hogere bijdragen van ,,op
bouwende leden" worden als erelidgeld be
schouwd Gehavende Stad vzw, bankrekening 
KB 403-3098031-21, Antwerpen Het sekreta-
riaat van de aktiegroep is gevestigd aan de 
Louizastraat 22, 2000 Antwerpen 

BAMBOE, EEN VRIEND 
De plant met veruit de meeste en veelzijdig-

ste toepassingen is ongetwijfeld bamboe en 
zijn belang voor de mens neemt nog steeds 
toe In India spreekt men van de wouden van 
de armen, in China van ,,de vnend van het 
volk", in Vietnam gewoon van ,,broer bam
boe" 

PRODUiaiE & 
TOEPASSINGEN 

De koploper in de produktie is India met 10 
miljoen begroeide hektaren, China is tweede 
met een derde daarvan en nagenoeg alle 
Zuidaziatische landen vert)ouwen de plant 
Japan hinkt met zijn 123 000 ha ver achter, 
maar telt liefst 669 vaneteiten, tot zelfs een 
bonsai-formaat Ook Midden- en Zuid-Amerika 
leveren aanzienlijke oogsten In de Verenigde 

Staten is men sedert 1943 met aanplantingen 
begonnen Jaarlijks nemen de bamboe-bos
sen met 2 tot 5 % toe, en de bomboekulturen, 
naargelang het land, met 10 tot 30 % En dat is 
geen wonder Landbouwdeskundigen hebben 
nu reeds voorspeld dat, om tegemoet te ko
men aan de voedseinoden die de snel aan
groeiende wereldbevolking met zich mee zal 
brengen, bamboe éen van de oplossingen 
moet worden 

Bamboe wordt, dankzij zijn gering gewicht 

Chu, het modern Chinese, kalligrafische ideogram voor bamboe. 

en taaie sterkte, gebruikt voor het vervaardi
gen van onnoemelijk veel huizen en hang
bruggen, molens, pompen en pijpleidingen, 
muziekinstrumenten en penselen, werktuigen 
en tafelgerei, meubels, enz Op de Filippijnen 
zelfs voor de bouw van vliegtuigrompen In 
India IS bamboepulp goed voor 70 % van de 
immense papierproduktie (600 000 ton in 
1980) Wie weet nog dat, toen Thomas Edison 
in 1882 zijn eerste gloelampenfabnek opstart
te, hij bamboevezels als gloeidraad gebruikte' 

N DE KEUKEN 
We kennen bamboe in onze Chinese restau

rants m soep en chop-soy Maar ook in onze 
gewone keuken kunnen bamboe-scheuten 

voor afwisseling zorgen Jammer genoeg zijn 
ze enkel in blik verkrijgbaar, in Antwerpens 
Chinatown en in sommige reform-winkels en 
warenhuizen De soms bittere smaak verdwijnt 
door ze 3 maal aan de kook te brengen en het 
kookwater telkens te verversen Ze kunnen 
dan na 20 minuten doorkoken en uitgelekt als 
maaltijdgroente gebruikt worden, met een bo-
tersaus 

Een lekkernij is alleszins gesauteerde bam
boe Dit hebt u nodig voor 2 personen 3 
koppen in stukjes gesneden, gekookte scheu
ten, 2 eetlepels boter, 1 teelepel zout, peper 
De boter in een braadpan verhitten, de bam
boe toevoegen en 5 minuten laten aanbraden 
tot hij lichtbruin is Dan zout en peper erbij en 
opdienen met hete, gekookte rijst, waarover 
een botersausje 
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ER VALT WEER EENS TE LACHEN 

Michael Douglas en Andy Garcia in Black Rain. „Kijk Ridley Scott verknoeit weer 
penicule". 

In Ghostbusters II van Ivan Reitman, heeft 
deze laatste zich duidelijk vermaakt met de 
haast kakofonie van beelden en geluiden. 
Reitman legde hereksamen af en is geslaagd. 

Al is het slijmerige, rozige goedje, met 
meestal humoristische uitwerking, het werke
lijk hoofdpersonage, komen er natuurlijk ook 
nog mensen aan te pas. He slijmpje, zou zijn 
oorsprong hebben bij een werkelijk slechte 
Rembrandvervaling, die door de wel erg ge-
aksent-eerde Janosz Poha {Peter MacNicol} 
gerestaureerd wordt. Het slijm haalt zijn kracht 
uit al de irritaties van de miljoenen dolgedraai
de New Yorkers. Hoe erger de mensen, hoe 
erger de gedragingen van het slijm. 

Je zou voor minder de Ghostbusters roepen. 
Dr. Peter Venkman (BUI Murray dringt zich op 
als leider van het stel, maar slaagt er in het 
minste werk te presteren. Hij is er enkel om de 
semi-wijsheden hem eigen, over het publiek te 
strooien. Dr. Raymond Stantz {Dan Aykroyd) 
en Dr. Egon Spengler {Harol Ramis) — de 
scenarioschrijvers die zichzelf de beste scène 
toeschreven — en Winston Zeddemore (een te 
weinig gebruikte Ernie Hudson moeten de 
karweitjes klaren). 

De vrouwelijke noot wordt aangebracht door 
Dana Barrett {Sigourney Weaver, in de voor 
haar ongewone rol van zacht eitje), een alleen
staande moeder, een zachtaardige wezentje, 
dat verplicht wordt haar kind, als menselijk 
offer aan de demo Vigo {Wilhelm Von Hom
burg), de Vikingfiguur uit het schilderij, af te 
.>taan, zodat de wereld kan gered worden. 

Er is de schitterende bijrol van Rick Moranis 
(recent in Parenthood, Spaceballs, Litte shop 
of horrors) als Louis Tully, die je van je stoel 

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. 

" krijgt, is het niet van het lachen dan om hem 
•' toe te juichen. Er is ook nog de korte verschij-
I- ning van Cheech Marin, die net nog zijn stem 
'. leende aan het meest komische figuurtje in de 
^ Disneyfilm Oliver & Company. 

3 De speciale effekten zorgen ervoor dat het 
povere verhaal overdekt wordt met het nodige 
slijm, maar kinderen zullen er van houden en 

5 volwassenen (en vooral zij die Engels ver-
3 staan) komen aan hun trekken, met de echt 
I uitgekiende dialogen. Niet echt groots, maar 

plezant. 

TECHNISCH STERK 
In ieder geval veel plezanter dan Black Rain 

van Ridley Scott, de verantwoordelijke voor de 
wereldhit Alien en voor de flop Blade Runner. 

In de hoofdrol zien we Nick Conklin {Michael 
Douglas) als een New Yorkse politieagent. Hij 
moet samen met Charlie Vincent {Andy Gar
cia) de Japanse misdadiger Sato {Ysaku Mat-
suda) aan de Japanse politie in Osaka afleve
ren. Maar er gaat iets fout en hij blijkt Sato aan 
de maffia te hebben afgeleverd, wanneer en
kele minuten later de echte politiemannen 
aantreden. En daar begint in de veel te lange 
film (de fout van Blade Runner herhaald) de 
speurtocht in een voor hen vreemd milieu (de 

charme van Allen) van de twee agenten, hierin 
bijgestaan door de Japanse politieman Masa-
hiro Matsumoto (Ken Takakura). 

MAFFIA 

Ondertussen komen we te weten dat Nick 
huwelijksproblemen heeft (zoals al de politie
agenten in al de detektive- en gangsterfilms 
van de jongste tijd), dat hij steekpenningen zou 
aanvaard hebben of kollega's dekt die dit 
deden, dat de Japanse politie evengoed is 
geïnfiltreerd door de (Japanse) maffia, dat er 
ook in Japan straat- en motorbenden zijn, enz., 
etc. Dat alles draait om drukplaten (klisjees) 
voor valse Amerikaanse dollars is niet echt 
belangrijk, het was er gewoon om te doen 
enkele echt geweldadige scènes aan elkaar te 
rijgen, alleen zit er daartussen een hele hoop 
verveling. Jammer van de fotografie van de 
sublieme Jan Debont, en de goeie muziek van 
Hans Zimmer. In feite is de technische fiche 
van deze film de echt sterkste zijde ervan. 

Willem Sneer 
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HET BEEN EN 
DE DERDE HOND 

A
NDERLECHT is dus ingestort 
Na de dubbele opdoffer tegen 
Gent en Ekeren bestonden er 
nog twijfels omtrent de ernst van 
de inzinking Klub Brugge 
schiep evenwel duidelijkheid 
Het ongenaakbaar gewaande 
Sporting kraakt in zijn voegen 
Achterin rammelt en rommelt 
het Niemand dekt af, niemand 
beveelt Enkel voor doelman De 

Wilde zijn het heerlijke tijden Hij krijgt onver
wacht de kans te bewijzen wat hij wel of met 
waard is Middenin ontbreekt de grote spelbe
paler en voorin blijft het verlangen naar een 
spits die weegt op gesloten en goed georgani
seerde verdedigingen De Mos zal zeker al aan 
Den Boer hebben teruggedacht en veel Ander-
lechtsupporters vinden plots dat Krncevic 
„een goeie" was 

Het wedervaren van Anderlecht heeft van 
De Mos opnieuw een gewoon mens gemaakt 
De Nederlander had immers de allures aange
nomen (of aangemeten gekregen) van een 
voetbalpaus Hij verkondigde evangelie zijn 
gedachten en/of opvattingen werden met meer 
in twijfel getrokken De Mos had immers al 
zoveel bewezen 

TRAINERS 
WIJ willen de deskundigheid van Aad met in 

twijfel trekken Maar we mogen toch opmerken 
dat hij bij KV Mechelen in abnormaal gunstige 
omstandigheden heeft kunnen en mogen wer
ken HIJ mocht beginnen bouwen op een kale 
plek met de modernste en duurste middelen 
Er werden amper eisen gesteld en men had 
geduld De Mos heeft schitterend maar dank
baar werk geleverd Het heeft hem dan ook 
geen windeieren gelegd 

BIJ Anderlecht is het evenwel anders Daar 
stond het monument al recht Het hoefde 
hooguit links en rechts wat gerestaureerd te 
worden Ook daaraan is De Mos met de grote 
middelen mogen beginnen Om hem tera/ille te 
zijn leverde Anderlecht de grootste transferin
spanningen uit zijn nochtans ook op dit vlak 
bewogen geschiedenis Er moet dus navenant 
worden gepresteerd en daarmee ondervinden 
trainer en spelers moeite anderlecht blijft 
natuurlijk de uitgesproken titelfavoriet maar De 

Mos moet er rekening mee houden dat het 
eventueel mislopen van het kampioenschap 
hard zal aankomen Hij houdt natuurlijk de 
Europacup II als bijkomende troef achter de 
hand Hij zal met nalaten te vertellen dat zijn 
ploeg er pas in maart en apnl opnieuw „moet" 
staan, dat dan de prijzen worden uitgedeeld 
Tot zolang zal men in het Astridpark ruim 
geduld uitoefenen maar in de lente zal men 
nog enkel oog hebben voor de taal der cijfers 
De rekeningen zullen dan sportief en finan
cieel moeten kloppen 

Anderlecht m last en KV Mechelen met 
minder De ploeg van Krol heeft nog altijd met 
verloren maar zij zou wel van week tot week 

Ons kleine voetbalwereldje staat 
op stelten. De meesters hebben 
het laten afweten en mede daar
door bijn een aantal kleintjes 
plotseling groter geworden. 
Klub Brugge is zowaar titelkan
didaat geworden en voor de Eu
ropese tickets komen opnieuw 
meerdere klubs in aanmerking. 
Om te beginnen Standard. Twee 
klassieke topklubs ademen dus 
nieuw leven uit. In voetbal Is 
niets definitief en wie vandaag 
dood schijnt, kan morgen 
springlevend zijn. Of omge
keerd. 

slechter voetballen Bovendien zou de interne 
gezagsknsis — de spelers aanzien met Krol 
maar wel diens assistent Vanhoof als hun 
werkelijke trainer — lachwekkende vormen 
beginnen aannemen Krol blijft voorlopig in het 
zadel omdat de onvermijdelijke nederlagen 
wonderlijk genoeg uitblijven en omdat voorzit
ter Cordier met graag zijn vergissingen toe
geeft Als het allemaal waar is hebben we 
achter de kazerne dus nog met alles gezien 

De ,,onontkoombare" titelstrijd Anderlecht-
Mechelen kan bijgevolg nog alle kanten uit 
Zeker nu Klub Brugge zich opnieuw met groei
ende ambities aanmeldt Op Anderlecht speel
de Klub ronduit schitterend Doordacht coun
tervoetbal leverde een vloot doelkansen op die 

evenwel met werden benut Maar het vertrou
wen van blauw-zwart moet door de recente 
ontwikkelingen wel aanzienlijk zijn toegeno
men Natuurlijk wordt Jan Ceulemans een 
dagje, bij momenten zelfs twee dagen, ouder 
maar daar staat tegenover dat Franky Vander 
Eist tot volle wasdom is gekomen en zich 
nadrukkelijk als de aanvoerder voor morgen 
aanmeldt ten/vijl Frank Fanna de allures van 
een aanvaller met internationale klasse schijnt 
te bezitten Klub telt dus volop mee en daar 
kan ons voetbal alleen maar wel bij varen 

BRUGGE 
Rond Standard Luik hangen nog meer twij

fels maar de Rouches tellen per slot van 
rekening maar vier punten minder dan Ander
lecht en Klub Voor de ploeg van coach Kessler 
blijft bijgevolg veel mogelijk Temeer daar Sir 
Georg, die de verdere terugval van Standard in 
ieder geval heeft kunnen vermijden, nog ijverig 
op zoek IS naar een bijkomende spits Liefst 
een rosse, om Kesslers eigen woorden te 
gebruiken, om Sclessin in lichterlaaie te zet
ten HIJ heeft natuurlijk al lang begrepen dat de 
wederopstanding van Standard, de eigenlijke 
nationale ploeg van Wallonië, enkel kan ge
beuren door ,,het vuur" van Luik na jaren 
smeulen opnieuw aan te wakkeren 

En dan zijn er natuurlijk ook nog Antwerp en 
Cercle Brugge Antwerp kan even goed als 
Klub Brugge de derde hond in het gevecht om 
het been worden Vorige week versloeg de 
ploeg uit Deurne het Westduitse Stuttgart in 
Europees verband Met 1-0 Geen kleine pres
tatie want de ploeg van Arie Haan voedt de 
grootste internationale ambities We weten wel 
dat de terugmacht nog zwaar zal worden maar 
desondanks blijft die thuiszege een wapenfeit 

Wanneer Antwerp de koncentratie met laat 
afzwakken moet het hoog kunnen eindigen 
Het kan dus nog mooi en spannend worden 
Ook voor Cercle Brugge, dat zondag m „de" 
derby die zelden groter aantrekkingskracht 
uitstraalde, door de eeuwige rivaal zal gewikt 
en gewogen worden In ons voetbal regeert de 
onzekerheid (gelukkig) meer dan ooit 

Flandrien 
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SPORT 

DEUS OPNIEUW EEN KAMPIOEN 
Het zal je maar overkomen: als topbiljarter 

geboren worden in het land en bovendien ook 
nog in de provincie van superkampioen Ray
mond Ceulemans. Ludo Dielis kan er over 
meespreken. Moest hij Nederlander, Zweed of 
Turk zijn geweest hij zou het in zijn land 
misschien ai wel tot sportman van het jaar 
hebben gebracht. Maar in België kon daar 
geen sprake van zijn omdat Ceulemans al de 
grenzen had verlegd. De grootste biljarter aller 
tijden duldde zelfs geen schaduw naast zich. 
Desondanks slaagde Dielis er in een prachtige 
carrière uit te bouwen met Belgische, Europe
se en wereldtitels. 

De opkomst van de wereldbeker driebanden 
bracht hem enigszins in de verdrukking. Hij 
kon zich aanvankelijk maar moeilijk doorzet-

ADVERTENTIE 

ten, won nooit een tornooi, geraakte maar 
zelden tot in de halve finale. Ceulemans zakte 
dan wel terug maar Blomdahl en de onvermij
delijke Japanners namen zijn plaats in. Ook 
Dielis scheen zijn toekomst achter zich te 
hebben en niemand geloofde nog echt in zijn 
terugkeer naar de top. 

Maar ook voor biljarters is het ene jaar het 
andere niet. In hel eerste wereldbekertornooi 
van het seizoen haalde Ludo plots de finale. Hij 
verloor in Antwerpen evenwel in de eindstrijd 
tegen de toch ook niet zo hoog scorende 
Fransman Bitalis. Door die ultieme nederlaag 
werden niet alle twijfels weggenomen. Maar in 
West-Berlijn in het luksueuze hotel Kempinski 
ging Ludo nog harder door. Hij verloor maar 
een set en veegde in de finale het biljart af met 
Kobayashi die duidelijk niet wist wat hem 

overkwam. Dielis werd meteen leider in de 
strijd om de wereldbeker. Misschien hebben 
we van hem dit seizoen nog niet alles gezien. 

Het IS voor leken natuurlijk moeilijk in te 
schatten welke inspanning topbiljarters zich 
moeten getroosten om hun betrachtingen waar 
te maken. Inspanningen die dubbel zwaar 
moeten wegen wanneer ze jarenlang in de 
schaduw van een monstre sacré als Ceule
mans dienen geleverd te worden. Vandaar dat 
we ons uitermate verheugen over Dielis' terug
keer naar de top. De simpatieke Sinjoor was 
altijd een bescheiden kampioen met een eigen 
persoonlijkheid. Wie hem zondagavond op de 
NOS — de BRT bracht amper een paar beel
den... — zag zegevieren kon enkel maar 
meedelen in zijn sportief geluk. 

HET BELGISCHE TENNIS 
Deze week licht Sport 90 in de serie Diskussie het Belgische tennis door ? 
Wat zijn de specifieke problemen ? Waarom siogen vooral de mannen 
er niet in de internationale doorbraakte realizeren ? Welke 
progressiemarge hebben de vrouwen nog ? Welke tekorten schuilen er 
op het niveau van mentaliteit, begeleiding, orgonizotie, financiële 
ondersteuning ? 

Aan deze diskussie werd deelgenomen door 
— Pierre-Poul De Keghel (voorzitter van de nationale tennisfederatie) 
— Adrien Van den Eede (sekretaris-generool BOIK) 
— Bernard Devos (voorzitter Woregem Happy) 
— Daniël Meyers (voorzitter Belgian Association For Tennis 

Development) 

Hun mening zal ook voor u, lezer, stof bieden tot 

Vanaf vy/oensdog te koop SKvm 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 2 DEC 
BRT 1 
15 30 Romance in mineur, film 
17 10 De kollega's, serie 
18 05 Carolientje, serie 
18 20 Postbus X, serie 
18 55 Meester, hij begint weer, humor 
20 00 Buren, serie 
20 25 Intrige, TV-film 
22 00 Ongelooflijk maar Bardi, mentalist 
22 45 Tfie Wolcott, serie 

BRT 2 

20 00 Van Pool tot Evenaar, toeristische kwis 
21 00 Het ei van Cfiristoffels, weel<endmagazine 
22 45 Sport op zaterdag 

VTM 

15 30 VTM-Sport 
18 05 Highway to heaven, serie 
19 30 Benson, serie 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 Nu of nooit show, nieuwe talenten 
22 40 A prayer for the dying, film 

Ned. 1 

16 09 Oelie, serie 
18 28 Eerder blind dan gri|s, dok 
19 28 Roseanne, sene 
19 52 Teds familie spel shoM 
21 20 Cheers, sene 
22 46 Hooperman, sene 
23 07 Game, set and match, sene 

Ned. ? 
16 30 Dive to adventure, dok sene 
16 55 Jan achter de schermen van..., kenners 
kunnen 
17 50 Family Ties, sene 
18 15 Big city metro, Madrid, dok 
19 25 De nieuwe nationale ideeënbus 
20 29 Crime story, serie 
21 25 Highlander, film 
23 40 Pin Up Club, erotiek 
00 16 Extremeties, film 

Ned. 3 

19 10 Volken rond de Stille Oceaan, dok sene 
20 20 Gósta Berling, serie 

ZONDAG 3 DEC. 
BRT1 

11 00 De zevende dag, praatcafe 
13 00 Sunday Proms, koncert 
13 30 De blijde mtrede van Smterklaas m Brugge 
15 30 Jessie, zondagmiddagprogramma 
17 30 De Cosby show, serie 
18 05 Saartje en Sander, serie 
1815 Blikvanger, mode 
18 45 Sportweekend I 
19 45 Sportweekend II 
20 15 Ik speel het zelf wel klaar, monoloog 
21 25 Help klassiek, praatprogramma 
22 00 I.Q., kwis 
22.45 Rusland en de SU, dok serie 

VTM 

14 05 She's the sheriff, sene 
14 30 Walters verjaardagsshow 
16 00 Beauty and the beast, serie 
18 05 De haaien van Schatteneiland, dok 
20 00 Pretty in pink, film 

21 45 Murphy Brown, sene 
22 40 Shaka Zulu, serie 

Ned. 1 

1516 Vara matinee, klassiek 
16 16 Howard's way, serie 
17 36 Vroege vogels, natuurprog 
19 07 Flying doctors, serie 
19 57 Laat maar zitten, serie 
20 29 Gambiet, 2-delige film 

22 56 Boudewijn Buch, op reis door Australië 

Ned. 2 

18 30 Spitting image, satire 
19 00 Onrust, subkultureel magazine 
20 20 Van Kooten en De Bie, kolder 
21 20 Braindrain, sene 

22 22 De grenzeloze vooruitgang, dok 

Ned. 3 

21.15 Kindje, wat ben je stil, dok 

MAANDAG 4 DEC. 
BRT1 

18 20 Liegebeest, serie 

18 35 De hoeve op de witte heuvel, serie 
19 00 Avonturenbaai, sene 
20 00 Buren, serie 
20 25 De drie wijzen, spel 
21 05 Colin's Sandwich, serie 
21 30 De steek-er-wat-van-op-show, praatshow 
22 50 Tijd is geld, ekonomisch magazine 

BRT 2 

20 00 Ommekaar: Streetkids, reportage 

21 00 Parlando ma non troppo, Yves Rhayé 

VTM 

18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, sene 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Wie ben ik?, spel 
20 30 Mission impossible, serie 
21 30 Golden girls, sene 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Taxi, serie 

Ned. 1 

15 00 Penny Serenade, film 
17 40 Hameien, serie 
18 30 De Muppetshow 
20 22 Telebingo, spelprogr 
22 42 Een jaar in het leven, serie 

Ned. 2 

17 05 Thundercats, sene 
19 25 Partners, familiespel 
20 29 Muziek in natura, Thailand 
21 17 Van de rug af gezien, Sinterklaasspecial 
22 45 Snoops, serie 
23 30 Ontdek je plekje, Brussel 

Ned. 3 

20 25 De nacht na de revolutie, dok Iran 

DINSDAG 5 DEC. 
BRT 1 

18 20 Treurroosie, sprookje 
18 45 WK Akrorock, reportage 
20 00 Buren, sene 
20 20 Zeker weten?, praatprogramma 
21 30 Land zonder schaduw, sene 
22 45 Labyrint: Cuba, dok 

BRT 2 

20 00 Diamond Awards festival, show 
21 45 Soepel werken, info 

VTM 

18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Medisch Centrum West, serie 
21 00 Klasgenoten, Koen Wauters 
22 30 La valise en carton, serie 

Ned. 1 

16 30 Ja natuurlijk, dok serie 
19 21 Dinges, spelprogramma 
19 48 De Cosby show, serie 
20 20 Songbook, muziekprogramma 
2111 De puzzelfavoriet, spel 

Ned. 2 

16 00 Belfleur, gezinsmagazine 
17 50 De levende wildernis, natuurserie 
18 45 Dierenmanieren, info 
20 29 Medisch Centrum West, serie 
21 45 Tros-TV-show op reis, praatprogr 

23 00 Gala voor Elizabeth Tayler, show 

Ned. 3 
19 35 Waar hoor ik thuis, dok serie 
21 03 Het sprookje is uit, dok serie 

WOENSDAG 6 DEC. 
BRT 1 

18 35 Kilimanjaro, jeugdnieuws 
20 00 Pak de poen, loterijshow 
21 25 Jeugdliefjes, serie 
21 55 Mobiele mensen — auto, info 
22 45 Verwant, kunstmagzine 

BRT 2 
20 00 Sportavond 

VTM 
17.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Tron, film 
21 40 Star, filmnieuws 
23 00 Hunter, serie 

Ned. 1 

15 00 Vlucht van de Condor, natuurserie 
16.35 Tom Sawyer, serie 
17 55 Tussen zes en half zeven, info-dok. 
18 27 Avonturenbaai, sene 
19.21 Gospel clip magazine 
19 48 The Campbells, sene 
20 30 Aaron Miller, serie 
21 20 Welkom in New York, dok 

Ned. 2 

16 00 Robinson Crusoe, film 
19 25 Empty nest, sene 
20 29 Story of Fleetwood Mac, special 
22 55 Twilight zone, sene 

Ned. 3 

20 25 De vrouw uit het hotel, film 

DONDERDAG 7 DEC. 
BRT1 

18 10 Doorzetters, jeugdfim 
20 00 Buren, serie 
20 25 Felice!, spel 
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EEN FILM PER DAG 

21.00 Panorama, aktuahteiten 
21.55 Leven, serie 
22.45 Première, filmnieuws 

BRT 2 

20.00 Strauss herdenkingskoncert 
21 15 De grote kilte, film 

VTM 

18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, tlie passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Taurus Rising, serie 
22 30 Hot shots, serie 
23 20 Hogan's heroes, serie 

Ned. 1 

19.46 Labyrinth, spelprogramma 
20 20 Zeg 'ns aaa, serie 
20.45 Doet ie't of doet 'iet niet, spelshow 
22 45 Golden girls, serie 
23.07 Robert Long, special 

Ned. 2 

18 10 Wijnwereld, dok serie 
18.30 David de kabouter, serie 
19.00 Growing pains, serie 
20 00 Ghostbusters, film 

Ned. 3 

20.20 Hoezo demokratie?, dok. serie 

[ VRIJDAG 8 DEC. ' 
BRT1 

18 20 Schoolslag, spel 
20.00 Buren, serie 
20 25 De duivel is overal, film 
22.50 Filmspot, filminfo 
23 20 De rokken van de revolutie, dok serie 

BRT 2 
20 00 Wie slim is sorteert, afvalverwerking 
20.30 AIDS, dok 
21.30 Binnenskamers, kamermuziek - Mozart 

VTM 
18 05 Cijfers en letters 
18.30 The power the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Benidorm, serie 
20.30 Silent Rage, film 
22 45 Cheers, serie 
23 10 Crime story, serie 

Ned. 1 

17 40 Lekker weg, toeristisch magazine 
18.25 Abdijen der Lage Landen, Vlaamse abdijen 
19 21 Volmaakte vreemden, serie 
19.48 Waku waku, spelshow 
21 12 Kenny Rogers, specia 
22.42 Een jaar in het leven, serie 
23.27 Days of heaven, film 

Ned. 2 
16 00 Gloss, serie 
16 55 Bassie en Adriaan, serie 
18.50 Alf, sene 
19 15 Allo, Allo, serie 
20 29 De mini-playbackshow 
21.30 Jongbloed en Joosten, aktuaiiteiten 
22 35 Onze ouwe, sene 

Ned. 3 

20.55 Poppaden van de jaren 80, dok 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 19 
HORIZONTAAL 

3. Aan dit Zaïrese element danken verschil
lende kleuren hun naam (6) 

7. Daar kan men plezier mee beleven onder 
voonwaarde dat men niet alleen Is (15) 

9. Niet rijk en ook niet in staat tot bepaalde 
handelingen (11) 

10. Uit de naam van dit land blijkt al dat 
vrouwen er niet meetellen (4) 

11. Zo meteen, laat men weten, maar het 
schuift nogal eens op (7) 

12. Hij laat totaal niets op de plaats van zijn 
misdaad achter (9) 

13. In die Brabantse plaats wordt aan een 
vrouw gevraagd om naar beneden te ko
men (8) 

16. Op bittere wijze andermans plezier ver
pesten (9) 

18. Zaniken (6) 
19. Men voegt de daad bij het woord (5) 
21. Voor het uitvoeren van zo'n bevel wordt 

tempo vereist (13) 

VERTIKAAL 

1. Volop een gezonde drank bevattend (7) 
2. Plantkundig plaatje, bekend van een ui

terst populair spel (8) 
3. Sint-ldesbald bij voorbeeld (8) 
4. Proberen, maar ook getroffen worden (9) 
5. Zij moesten het in 1302 lelijk afleggen 

tegen de Vlamingen (9) 
6. Vriend van de lessen (14) 
7. Dat legeronderdeel zoekt het niet hogerop 

(12) 
8. Naar deze grondsoort is een vermaarde 

kerk in Brussel genoemd (5) 
14. Die geneesheer moet het van de kijkers 

hebben (7) 
15. Wie dit het beste kan, is 'f eerst beneden 

(5) 
17. De naam van die Antwerpse grensplaats 

verraadt dat de inwoners nooit genoeg 
hebben (4) 

20. Als die toe is, valt er geen druppel meer te 
drinken (3) 

OPLOSSING OPGAVE 18 
Horizontaal: 3. Bavo; 5. rijp; 7. duiven-
rassen; 9. stapelhuizen; 10. Lint; 11. 
kaki; 12. niemandsland; 13. school; 14. 
als; 16. spijskaart; 17. weleer. 

Vertikaal: 1. Cornelia; 2. Barrikaden-
plein; 3. besteldiensten; 4. hechtenis; 6. 
plan; 7. draaitol; 8. ineenslaan; 11. kas; 
15. waarde. 
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WINNAAR OPGAVE 17 Uit de talrijke korrekte inzendingen werd H. 
Hollanders, Rooigemlaan 487, 9000 Gent als 
winnaar getrokken. 

SATERDAG 
Schrijver leidt Praags verzet 
Vaclav Havelaar. 

Schandaal rond Idinisch lab 
Biorimram. 

Zoetwatervis bedreigd 
Baarslecht 

Anderlecht op de dool... 
... met Aad de Smos. 

RIZIV: miljardenfraude 
Bijna klinisch dood? 

„Sommige schrijvers geven 
eerst tel<en van leven na hun 
dood." 

Fritz Francken 
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UT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Zaterdagmorgen 25 november vergaderden 
we met een „vol tafelrond" gemeentelijke 
mandatarissen in de metershoge raadzaal van 
het Tiense gemeentehuis 

't Was de eerste, echt-winterse vnesdag 
Doorheen de hoge, met markiezen gedrapeer
de „burgerlijke" ramen trachtte een helle 
winterzon wat nieuw leven te laten stralen rond 
de borstbeelden van de vorstengalenj Tie
nen, destijds een der laatste frankofoon-blau-
we bastions aan de taalgrens Nu medebe-
stuurd door de Volksunie En voelbaar i Op een 
eind van ons vergaderhuis 2 ekonomische, 
blauw-frankofone burchten van destijds de 
,,Citrique" en de „Sucrene" Niets leefde in de 
hele streek zonder deze kapitaalreuzen Zij 
beheersten alles en allen 

Die 19e-eeuwse tijd is voorbij Europa 
,,leeft" nu in Tienen De Citnque werd Zwit
sers, de Sucrene Duits i Wie had dat ooit 
gedacht' Maar intussen loopt het Hageland 
leeg Demografisch-kantelend en struktureel-
arm Op een kwarteeuw verschoof er ook de 
rol van onze Volksunie De leeuwevlag wap
pert er voor de burgerlijk-gedrapeerde ramen 
De sokkels van de borstbeelden dienen nu om 
de ,,niet roken"-plaatjes op te kleven Onze 
mandatarissen vertalen er met herwonnen taal 
vlotweg de noden van een ,,beter-Vlaande-
ren" 

Beeld je in onze 1 000 mandatarissen m 
Vlaanderen die, dag-na-dag, voor onze toe
komst, „vertalen" wat er leeft in Vlaanderen? 
Een opbouw-beleid dus, met een „openbaar-
heid-naar-de-burger" toe, zoals Vic Anciaux 
dat in zijn wetsvoorstel uitdrukt En ook met 
een rlink stuk informatie, huis-aan-huis Een 
goeie streekpers dus — zoals dat blad van 
Nijien of die goeie „Op de Keper " van Tielt-
Winge Met verbeelding, met scheppings
kracht, met een stuk durf, met degelijkheid, 
met een ontegensprekelijke onderbouw, met 
een vleugje humor — vergeet het niefi 

De opdracht van 1 000 mandatarissen voor 
6 miljoen Vlamingen Blijf daar eens bij stil 
staan I Maar met te lang 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretarls. 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag 27 november j I heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers 

Het partijbestuur van de Volksunie had het o a 
over de audit Andersen, de fraude in de klinische 
biologie en abortus 

AUDIT ANDERSEN 

De VU blijft er op aandringen om in de sektor 
ziekte- en invaliditeitsverzekering klare toestanden te 
scheppen De kosten dienen strikt in toom gehouden 
te worden en de aanwending van gemeenschapsgel
den moet glashelder gekontroleerd kunnen worden 

In dit verband apprecieert de VU het feit dat 
eindelijk een begin van uitvoering gegeven wordt aan 
de passus in het regeerakkoord over de opvolging 
vandezgn audit Andersen De VU stipt aan dat deze 
passus op haar verzoek in het regeerakkoord werd 
opgenomen, en dat het onderzoek van de audit er op 

regeringsniveau gekomen is na herhaald aandringen 
van vice-premier Schiltz 

De VU venwacht van dit onderzoek een verdere 
beheersing van de kosten en een duidelijke scheiding 
tussen de wettelijke en de afgeleide aktiviteiten van 
de ziekenfondsen 

KLINISCHE BIOLOGIE 

In verband met het onderzoek naar de fraude in de 
klinische biologie herinnert de VU aan haar herhaal
de waarschuwingen in het verleden, bij monde van 
kamerlid Jan Caudron en de senatoren Walter Pee
lers en Jef Valkeniers en aan haar verzet tegen het 
historisch forfait van minister Busquin 

De VU hennnert de minister aan zijn belofte om 
tegen eind december een nieuw sisteem uit te 
werken dat de onrechtvaardige verdeling van de 
gelden tussen Vlaanderen en Wallonië rechttrekt en 
aldus een einde stelt aan de schandalige regeling van 
het historisch forfait 

De VU eist een streng onderzoek en een voorbeel
dige straf om een eind te stellen aan de oplichting van 
de gemeenschap waarvan de Vlaamse Gemeen
schap het grootste slachtoffer is 

ABORTUS 

Inzake de oproep van de CVP-voorzitter in Gent om 
rond abortus een konsensus te bereiken wijst de VU 
erop dat rond haar voorstel in brede kringen een 
konsensus te vinden is Het Leuvense studentenblad 
VETO publiceerde een enquête onder de studenten 
geneeskunde Volgens die enquête venwerpt 71 % 
het ontwerp Herman-Michielsens-Lallemand en 
steunt 72 % het VU-voorstel 

De VU hoopt dan ook dat de redelijkheid zegeviert 
De Waalse Kristen-demokraten zaten reeds mm of 
meer op onze golflengte tijdens de senaatsdiskussie 
terzake De beste remedie om tot een wijziging van 
het ontwerp Herman-Michielsens-Lallemand te ko
men IS nu eendrachtig achter die konsensus te gaan 
staan' 

VOOR 25 JAAR... 
In de dekolonisatietijd vormde Stanleystad (het 

huidige Kisangani) voor de publieke opinie in Vlaan
deren een „bekend" begrip Sedert 8 januari '61 
waren er immers 8 Vlaamse soldaten aangehouden 
door de opstandelingen In februari '61 werd Loe-
moemba er vermoord en zijn drieste Simba's bezet
ten grote delen van de Oost-provincie De 8 verkeer
den in levensgevaar Twee VU-ers, oud-kolonialen, 
nl kamerlid Daniél Deconinck en dr Herman Le-
compte, trokken bevrijdend naar Zaïre, ten gevolge 
van het getalm van de regenng Op 26 juni '61 
stonden de ,,Acht van Stan" veilig en gezond in 
Zaventem Maar 3 jaar later zou hetzelfde alles 
behalve gunstig aflopen Meer dan 2 000 Europea
nen waren in Wamba, Paulis, Stanleystad letterlijk 
gegijzeld door deze Simba's Tussen het officiële 
„nationale" leger en deze verzetsgroepen werd er 
gemoord en geroofd Elk werd gesteund door de in de 
streek betrokken kapitaalsgroepen Ook huuriingen-
groepjes traden op Rond 24-26 november 1964 
werden er tientallen Europeanen vermoord Voor hen 
kwam de sprong van de para's boven Paulis en 
Stanleystad te laat Onder hen 28 priesters van het H 
Hart met hun bisschop mgr Wittebols en vele zusters 
en broeders uit verschillende ontwikkelingsprojekten 

De plaatselijke bevolking was bang weggetrokken om 
de Simba's te ontwijken In Overpelt werd, op 26 
november 1989, een van hen. Christian Vandael 
herdacht Opgegroeid in de Vlaamse Jeugdbewei-
ging vertrok hij na zijn studiën in Leuven op 14 juni 
1958 naar de Oost-provincie Op 400 km van Stanley
stad, in Wamba, zou hij op 26 november 1964 
vermoord worden Een kwarteeuw later staan we in 
de bijtende vrieskou rond „zijn monumentje" aan de 
Pater Vandaelstraat Hij zou nu 60 jaar geworden 
zijn Zijn tijdgenoten Walter Kaul en Wim van 
Gennip getuigen hoe de hele streek rond Wamba de 
verdrijving en de uitmoording nog steeds met te 
boven kwam De broers en zussen van Chnst 
vertellen en luisteren ontroerend 

En ook hier „Wat haat vermelde, zal liefde weder-
op bouwen" Broer Jan Vandael vertrok naar Brazilië 
om zich in te zetten voor zovele miseriemensen aan 
de rand van die welvaartmaatschappij 

Willy Kuijpers, 
senator 
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UIT DE REGIO 

„VLAANDEREN-EUROPA: EIGEN 
MEDIABELEID, VERLIES OF VERRIJKING?" 

Jaak VandemeulebroucKe en de Regenboogfraktie 
in het Europees Parlement nodigen uit tot de dialoog-
dag op vri|dag 8 december 1989 in het Europees 
Parlement te Brussel 

Met deze studiedag wil de Regenboogfraktie in het 
EP de evolutie op het Europese audio-visuele veld 
nauwkeuriger inschatten en konfronteren met de 
problemen van de kleinere kultuurgemeenschappen 

PROGRAMMA 

9u 30 Inleiding het tema „Verlies of verrijking'" 
door Jaak Vandemeulebroucke, Europarlementslid 

9u 45 Vlaanderen in Europa mediatiek', door 
prof Els De Bens, prof kommunikatiewetenschap-
pen RUG, lid Eksperten-komitee Mediaraad van de 
Vlaamse Gemeenschap 

10u 15 Ons kabeldekreet recht op autonomie', 
door André De Beul, verantw VU-fraktie kommissie 
kuituur m de Vlaamse Raad 

10u45 De Europese kijk Toelichting bij het Euro
pees mediabeleid door Anton Lensen, adviseur van 
de studiedienst van het EP 

11u 25 Dialoog met de deelnemers 

Middagpauze 

15u Vlaanderen en Nederland samen een eigen 
kultuurpolitiek met media als dragers', door F Van 
Leeuwen, stafmedewerker NOS, voorzitter media-
kommissie Algemeen Nederlands Kongres 

15u30 Debat De Nederlanden, hun kultuurge-
meenschap, hun mediakansen', met Peter Verlin-
den (producer BRT), Fred Van Leeuwen, T Verbiest 
(redaktiechef VTM), Jan Bertens — lid EP (D'66) en 
A De Beul, senator Moderator Jaak Vandemeule
broucke 

I6u30 Samenvatting en konklusies door Jaak 
Vandemeulebroucke 

De dialoogdag gaat door op vrijdag 8 december 
1989, vanaf 9u 30 tot omstreeks 17u in het Europees 
Parlement, (zaal 61), Belliardstraat 97-113 te 1040 
Brussel De deelname aan de studiedag is gratis 
Inschrijvingen worden uiterlijk op 5 december inge
wacht bij Rik Keyaerts, de Smet de Naeyerlaan 123/3 
te 1090 Brussel 

JAARLIJKSE TEMADAG VAKBEL 
Op zaterdag 16 december 1989 houdt de kultuur-

koepel Vakbel van 13u30 tol 17u zijn jaailijkse 
temadag Het onderwerp luidt dit jaar ,,De volksnatio-
nale weg naar het nieuwe sociaal-kultureel werk" 

De dag gaat door in de biblioteek van Ledeberg, 
Driesstraat 9 te Ledeberg Inschrijvingen 091/ 
23 01 36 Deelnamepnjs 150 fr (koffie en map inbe
grepen) 

PROGRAMMA 
14u Venwelkoming en toelichting temanamiddag 

door Johan Beke, voorzitter Vakbel 

14u 14 Referaat ,,De nieuwe uitdagingen voor het 
sociaal-kultureel werk" door Johan Beke, voorzitter 
Vakbel 

14u45 Uiteenzetting ,Een korte literatuurstudie 
over de invulling van het volksnationalisme" door 
Rem D'Haese, wetenschappelijk medewerker ADVN 

15u 15 Panelgesprekover,,devolksnationaleweg 
naar het nieuwe sociaal-kultureel werk" met prof 

Chris Vandenbroeke, futuroloog RUG, docent Roger 
Oosterlinck, hoogeleraar Katoliek Vormingscentrum 
voor Maatschappelijk Werk te Gent en licentiaat Bart 
Maddens, politikoloog en germanist KUL Moderator 
IS Jean-Pierre Roosen, stafmedewerker Vakbel 

16u 15 Vraaggesprek aan de hand van schriftelij
ke vragen 

16u45 Slotbeschouwingen 

ERRATA 
In WIJ van vorige week slopen storende fouten in 

adressen Het gaat daarbij om nieuwe adressen die 
zopas door de instellingen in kwestie werden betrok
ken 

ANV Rijke Klarenstraat 45, 1000 Brussel Rek nr 
414-0136211-59 
VIC Handelsstraat 2D bus 17, 1040 Brussel Tel 
02/514 54 57 

KONGRES „VLAAMS-BRABANT 
ROND BRUSSEL" 

Maandag 11 december 1989 gaan we definitief 
van start met de voorbereiding van dit kongres en wel 
om 20u in de konferentiezaal van het Trefcentrum 
De Markten (de Kristallen Bol) aan de Oude Graan
markt te Brussel 

VORMINGSPROJEKTEN 

1. Thuis In de Volksunie- zat. 16 dec. 1989 
Deze vormingsdag voor alle kaderleden (dus man

datarissen inklusief) heeft plaats in het kultureel 
centrum De Zandloper te Wemmei, van 9u 30 tot 
16u 30 ('s middags pauzeren we uiteraard ) 

2. Rechten en plichten van de mandatarissen. zat. 
21 jan. 1990 

Deze vormingsvoormiddag wil de gemeenteman
datarissen (zowel de ,,oude" als de nieuwe) informe
ren over hun rechten als mandataris m de gemeente 
en over hun verplichtingen tegenover de Volksunie 

3. De streekpers: zat. 3 en 17 maart 1990 

Na een eerder teoretisch gedeelte (3 maart) heb
ben we (17 maart) oog voor de praktijk en brengen we 
ondermeer een bezoek aan een drukkerij 

Om het bestuur toe te laten dit projekt voor te 
bereiden willen we u met aandrang vragen ons uw 
afdelingsblad toe te zenden 

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 abonne
ment ontvangen een tombolabiljet i 

WERVERS 

11 

18 

Wim Duys Broechem 
Ward Herbosch 
Willy Kuijpers, Herent 
Pierre Vos, Riemst 
Liske Vanhorenbeek, Hofstade 
Freddy Aerts, Berlaar 
Anny Lenaerts, Wilrijk 
Georges Raes, Ledegem 
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel 
Walter Storms, Lovendegem 
Rita Borremans, Geraarosbergen 
Rene Clompen, Destelbergen 
Laurent Plas, St -Ulriks-Kapelle 
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 
Bob Van Ouytsel, Lier 
Cecile Vens-Demuynck, Izegem 
VU-Vilvoorde 
Wim Baetens, Hembeek 
Hubert De Roeck, Haasdonk 
Lutgart Decoster, Machelen 
Kate Degeyter, Gent 
Maurice Passchyn, Meise 
Walter Peelers, Hamme 
Marie-Louise Thiebaut, Berg 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 
Bert Verleysen, Munsterbilzen 

ARRONDISSEMENT 

1 Tongeren-Maaseik (1) 
2 Halle-Vilvoorde (2) 
3 Roeselare-Tielt (3) 
4 Mechelen (6) 
5 Oostende-Veurne-Diks-

muide (5) 
6 Antwerpen (7) 
7 Dendermonde (4) 
8 Sint-Niklaas (9) 
9 Kortrijk (8) 

10 Brussel (13) 
11 Aalst (10) 
12 Brugge (11) 
13 Leuven (11) 
14 Turnhout (14) 
15 Gent-Eekio (15) 
16 Hasselt (16) 
17 leper (17) 

Oudenaarde (17) 

Totaal 

Nieuwe 

21 
36 
14 
16 

13 
42 
8 
8 
9 
7 

14 
8 

14 
6 

12 
4 
1 
1 

234. 

% t.o.v. 
streef-

norm 

22,3 
17,6 
16,1 
15,4 

14 
13,8 
13,1 
11,9 
10,8 
10,1 
10 
9,3 
8,8 
6,7 
6,3 
4,4 
2,9 
2,9 

. . . 11.7 

Streef norm: 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 voonwaarts 

(*): plaats vorige week. 
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UIT DE REGIO 

OOSTKAMP: TIJD EN HANDEN TE KORT WEST-
VLAANDEREN 

DECEMBER 

1 ZUIENKERKE: Voordracht over Winterzonne-
wende door Koenraad Logghe Om 20u in de ge
meenteschool van Zuienkerke Inkom gratis Org 
Vlaamse Kring Zuienkerke 

1 OOSTENDE-ZANDVOORDE: Informatieavond 
„Rechten en plichten van jongeren" Over verlaging 
meerderjarigheid Wijkcentrum 't Kasteeltje, Kasteel
straat, Zandvoorde, om 20u Org VU-Zandvoorde 

3 GISTEL: VU-VUJO-Sinterklaasfeest in zaai de 
Reisduif, Stationsstraat 85 Inschrijven bij R An-
seeuw (059/27 78 70) vóór 29/11 

8 DEERLIJK; 1ste Deerlijkse Kroegentoch In
schrijven bij 1 van de 10 deelnemende kroegen of bij 
VU-bestuursleden Dirk Demeune (70 17 92), Toon 
Bruynooghe (71 63 09) of Mare Byttebier (71 47 68) 
Tevens kroegenzoektocht met waardevolle prijzen in 
de vorm van streekbieren 

8 WEVELGEM:Tekstielkaarting Vanaf 18u in De 
Handboog, Kortrijkstraat 155 Inleg 30 fr, tombola 
voor met-kaarters Ookop9/12 vanaf 17u en op 10/ 
12 van 9 tot 13 en vanaf 17u Org VU-Groot-
Wevelgem Sociale dienst 

8 SINT-KATARINA-ASSEBROEK: Bezoek aan De 
Standaard-Het Nieuwsblad (VUM) te Groot-Bijgaar-
den Samenkomst om 20u 45 parking VUM Voor info 
en inschrijving (vóór 26/11) bellen naar het DF-
sekretariaat, Sint-Katarinastraat 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-Winge-
ne 

8 IZEGEM: Vlaams HUIS, vanaf 20u 10de kaarting 
Ook op 10/12 vanaf lOu Org Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden 

8 INGELMUNSTER: Officiële opening VU-lokaal 
door Vic Anciaux Om 20u Na ontvangst, avond-
feesst m de feestzaal loKaal 't Molentje, Oostrozebe-
kestraat137 Deelname in de kosten 500 fr Inschrij
ven bij bestuursleden 

9 IZEGEM: Oud Gemeentehuis Kachtem jaarlijkse 
hutsepotteling Org Wandelklub Vlaams Huis 

12 DEERLIJK: Start van Federatie van Vlaamse 
Vrouwen afdeling Deerlijk Ontmoetingscentrum 
d'lefke, om 19u30 

16 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal t v v VU-Koeke-
lare in zaal Amfora, Ringlaan Muziek P Van Laer 
Aanvang 20u 

18 IZEGEM: Oud Stadhuis, 15u Kerstfeest Org 
VVVG-lzegem 

18 NIEUWPOORT Jan Loones spreekt over „Hete 
hangijzers in de huidige politiek" Om 20u in zaal 
Den Bliek, Kinderlaan 20 Mogelijkheid tot vraagstel
ling Org VU-Nieuwpoort 

19 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
om 20u Vreemde stoffen in de voeding Org 
Vlanajo 

Het mag eens geschreven, de Volksunie-afdeling 
van Oostkamp groeit en bloeit Hier past een woord 
van dank aan alle bestuursleden en mandatarissen 
die zich inzetten voor de diverse aktiviteiten Een 
overzicht 

— Voor het eerst in haar bestaan waagde onze 
afdeling zich in juli aan een jongerenfuif De nacht 
van het Leeuwtje Het werd een vakantiefuif en 
tevens een financiële voltreffer Veel met VU-mensen 
kwamen er op af en dat is met onbelangrijk 

— Het jaarlijkse braaivleesfestijn werd een gezelli
ge happening met als eregast Herman Candnes 

— Dit werkjaar namen we ook de organisatie van 
het arrondissementeel feest op ons 

AB-lid en koordinator P De Groote zet alles op een 
rijtje „Een bomvolle zaal, een lekker VUJO-aperitief, 
ribbetjesfestijn, een tombola met kunstwerken, onze 
ondervoorzitters Annemie Vande Casteele en Kris 
Vandenbroeke op de praatstoel, een gezellige dans
avond Dank aan de werkers binnen ons bestuur 
onder leiding van R Vanrenterghem " 

Op het politieke vlak maakten onze raadsleden De 
Groote en Vandenbussche het de CVP-meerderheid 
met makkelijk 

Eerder op het jaar betrapte raadslid De Groote ,,de 
groene" gemeente Oostkamp op sluikstorten Alle 
afval van de kerkhoven werd ongeselekteerd onder 
de grond gestopt OVAM gaf de gemeente één 
maand de tijd om de troep op te ruimen Resultaat 

RATTE VYNCKE-PRIJS 
De Volksumeafdeling Zedelgem wil in dit Europese 

verkiezingsjaar, dat volledig stond in het teken van 
„1992", ook haar bijdrage leveren tot het verspreiden 
van de Europse gedachte 

Overeenkomstig de partijdoelstellingen, die kort en 
kernachtig kunnen worden samengevat als het stre
ven naar ,,het Europa van de Volkeren", wil zij door 
het kreeren van een prijs, jaarlijks die Zedelgemse 
persoon en/of vereniging huldigen die volgens haar m 
het afgelopen jaar op Vlaams socio-kultureel vlak het 
meest heeft bijgedragen tot het verwezenlijken van 
die vriendschapsidee tussen de Europese volkeren 

Tevens wil zij hierbij de figuur van de in Zedelgem 
geboren Ratte Vyncke herdenken door zijn naam aan 
die prijs te koppelen onxiat de figuur van Vyncke toen 
reeds model kon staan als 

— Europees gezind, uiteraard in de Europese 
kontekst (universeel katoliek) van toen, 

— Vlaamsgezind ondermeer als stichter-mede-

twee volle kontainers met plastiek bloemen kransen, 
plastiek bloempotten, piepschuim 

Opgeruimd staat netjes of wie slim is sorteert, 
aldus de VU-mandataris 

Hetzelfde raadslid interpelleerde ook over 

— ongelijke bestaanskansen voor zaalsporters 
t a v buitensporters inzake financies 

— toelage aan gezinnen of mensen die hun hulpbe
hoevende en mindervermogende ouders en/of groot
ouders bij zich opnemen 

— sensibiliseringsaktie rond het plaatsen van oran
je-gele knipperlichten op traagrijdende landbouw
voertuigen 

— raadslid Vandenbusschie interpelleerde over de 
schuld per inwoner Hij stelde dat deze momenteel 
19 985 fr per inwoner bedraagt Hetzelfde raadslid 
drong herfiaalde malen aan op een voetpaden- en 
fiestpadenplan voor de gemeente 

— Vandenbussche vroeg om telkens een parkeer
plaats voor gehandikapten te voorzien bij de aanleg 
van elke parkeerruimte, hij kwam ook tussen bij 
dossirs I V m bouwwerrichtingen waar hij aan grondi
ge foutenanalyse deed 

VU-Oostkamp volgt de evolutie van Het Assebroek-
se Meersengebied op de voet alsook de werken rond 
de Rivierbeek Rond Kerstmis wordt een vredesaktie 
gepland 

Soms hebben we in Oostkamp tijd en handen 
tekort I 

INGESTELD 
werker van de Vlaamsche Vlagge en zijn voortduren
de kontakten, tegen de kerkelijke overheid in, met 
andere leiders uit de beginperiode van de Vlaamse 
Beweging, 

— toonbeeld van sociale bewogenheid en inzet op 
kultureel vlak m het verenigingsleven 

De prijs bedraagt 5000 frank en wordt geschonken 
door Eddy Dewispelaere, gemeenteraadslid en gewe
zen VU-schepen voor Kuituur 

Het afdelingsbestuur gaf haar voorkeur aan de 
volkskunstgroep 't Vrij Uurke uit Zedelgem die in haar 
jubileumjaar (10-jarig bestaan) de plaatselijke vierin
gen rond 900 jaar Zedelgem een ruimere weerklank 
gegeven heeft door het organiseren van een interna
tionaal volksdansfestival en zo haar vroegere kontak 
ten, voortspruitend uit buitenlandse optredens, wist 
uit te dragen naar de gehele Zedelgemse bevolking 

De prijs zal voor de eerste maal plechtig worden 
overhandigd op zondag 14 januan 1990 

ADVERTENTIE RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 - I860 MEISE I f l 1 0 1 ^ 9 
Op S km van d« Heysd, baan Plantantuin l iES£J 

LUNCH-TIMEMENU 
900 F p.p. 
4diensten 

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Bankatzaaltja gratis voor al uw teastan Tel . : 02/269.70.45 
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OOST-VLAANDEREN IN HARELBEKE 
DANSEN DE 
LEEUWEN 

Voor korte tijd was de VU-Harelbeke nog het 
„zwakke broertje" in het arrondissement Kortrijk 
Met veel begrip, overigens, want wij waren nu een
maal het slachtoffer van de verbeten strijd tussen het 
rode- en rooms-gele bastion We kwamen moeilijk 
van de grond, slaagden er maar met in één vertegen
woordiger naar de gemeenteraad te sturen 

Op 9 oktober 1988 kwam daar echter verandering 
in Er werd een voorakkoord afgesloten met de CVP 
Met een bestuursprogramma dat een duidelijke VU-
stempel draagt De verruimmgslijst CVP-VU haalde 
de absolute meerderheid Raf Janssens (VU), op de 
derde plaats rechtstreeks verkozen, werd de eerste 
VU-schepen voor Harelbeke, met als bevoegdheid 
Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Patrimo
nium 

HISTORISCH 

De vreugde bij VU-Harelbeke was echter dubbel 
groot Onze tweede kandidaat, Gery Lelieur, welis
waar nipt met rechtstreeks verkozen, werd eerste 
opvolger 

Overeenkomstig het akkoord nam OCMW-voorzit-
ter R Pattyn (CVP) ontslag als gemeenteraadslid, 
zodat, onder ruime belangstelling G Lelieur op 30 
oktober 1989 de eed als raadslid kon afleggen 

Twee Volksumemensen in de Harelbeekse raad 
Terecht spreekt de lokale pers van een historisch 
moment voor de afdeling De Volksunie bekleedt er 
thans een sleutelpositie 

Doch WIJ blijven realist Met de beide voeten op de 
grond Er zal hard moeten gewerkt worden, willen we 
ons de volgende verkiezing bevestigen De afdeling 
IS er klaar voor Een echte ploeg van trouwe Vlaams-
nationalisten WIJ wensen Raf en Gery alle sukses 

Bart Swaenepoel 

DIENSTBETOON 
MINISTER 
ANDRE GEENS 

Zottegem: Gentsesteenweg 66, 9620 Zottegem 
op donderdag en vrijdag van 9 tot 12u 30 en van 14 
tot 17u 

Brakel Kantoor Ziekenfonds ,,Vlaamse Arden
nen", Stationsplein 1 1 ' 9660 Brakel Eerste en 
derde woensdag, van 14 tot 16u 

Oudenaarde: Herberg „De Commcerce", Sta
tionsstraat 79, 9700 Oudenaarde Tweede dinsdag 
van 19 tot 21 u Tel voor huisbezoek 055/31 29 94 

Ronse: Herberg ,,ln den Armen Duvel", Sint 
Martentsstraat 14, 9600 Ronse Eerste en derde 
woensdag van 10 tot 12u 

Zingem: Ontmoetingscentrum „De Klub", Kwaad
straat 9, 9750 Zingem Tweede zaterdag van 10 tot 
12u Tel voor huisbezoek 091/84 63 37 

Zwalm BIJ H Reynaert, Hundelgemsebaan 147, 
9630 Zwalm Eerste en derde zaterdag van 10 tot 
12u Tel voor huisbezoek 055/49 84 94 of 49 82 16 

DECEMBER 

2 GIJZEGEM-HOFSTADE: Kaas- Wijn- en streek-
bieravond Vanaf 19u30 in Parochiaal Centrum, 
Kerkstraat, Hofstade Volw 250 f r , kinderen 150 fr 
Org VU-Gijzegem-Hofstade 
3 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in zaal WIK, Lange-
straat33 Samenkomst 14u 30 voor kinderanimatie 
150 fr voor volwassenen en met vergezelde kinde
ren Om 16u 30 koffietafel waarna bezoek van Sint 
met overhanding geschenken aan -12j Inschrijven 
774 19 67 , 774 19 03 en 77412 85 tot 27/11 Org 
VU- en AVK-Kruibeke 
5 BELZELE Maandelijkse hobbyklub in zaal Les-
crauwaet van 13u 30 tot 16u Org FVV-Belzele 
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 Sint-
Vincentius, 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 

Op vrijdagavond 10 november hield de op 26 apnl 
jongstleden heropgenchte VU-afdeling Gent-Cen
trum haar eerste aktiviteit Willy Kuijpers, algemeen 
sekretaris van de VU, sprak uitermate boeiend over 
het oude en nieuwe Vlaanderen voor een 50-tal 
aanwezigen in de Sint-Jakobsknng te Gent De 
afdeling mocht hierbij rekenen op een ruime belang
stelling van mandatarissen en simpatizanten 

TAKEN 

Alvorens het woord te verlenen aan Willy Kuijpers 
stelde tijdelijk sekretaris Jean-Pierre Roosen het 13-
hoofdig bestuur en zijn werking voor Opvallend was 
dat verscheidene bestuursleden op meerdere maat
schappelijke en kulturele terreinen bedrijvig zijn Hij 
hoopte dan ook dat de afdeling haar drie taken 
behoorlijk zal vervullen doorstroming, werving en 
akiiviteiten 

Met zijn gebruikelijk gevoel voor aanstekelijke 
humor schetste Willy Kuijpers de maatschappelijke 
ontwikkeling en meer bepaald deze van de Vlaamse 
beweging Hij merkte op dat de wereld zich open-
plooit en hierbij verwees hij naar het slopen van het 
,.verroest Gordijn" 

HIJ vroeg zich af hoe de Vlaamse beweging moest 
inspelen op de nieuwe uitdagingen het beschermen 
en bevorderen van de Nederlandse kuituur in het 
kader van kulturele verscheidenheid t o v verschra
lende grootschaligheid, het menswaardig oplossen 
van sociale problemen (racisme, 3de en 4de we
reld, ) 

Maggie, gratis koffietafel, uitdelen van geschenken 
door de Sint, tombola Iedereen welkom Org VU-
Gent-Brugsepoort 
12 GENT: ,,Bedplassen je kan er echt iets aan 
doen" Voordracht om 20u in de lokalen van FOM, 
1ste verdieping, Coupure Links 103 Inkom gratis 
Org Vlanajo 
13 BELZELE: Zwemmen voor vrouwen I s m Blo-
so Van 8u 45 tot 9u 45 Info en org FVV-Belzele 
14 SINT-NIKLAAS: Debatavond over jeugdkrimi-
naliteit, om 20u in de Cipierage, Grote Markt Org 
FVV-Sint-Niklaas 
15 BELZELE: Bezoek Kerstmarkt te Antwerpen 
Vertrek kerk Belzele om 18u45 Terug rond 23u 
Inschrijven Balcaen-Waeytens (53 13 97) tot 5/12 
Org FVV-Belzele 
15 AALST: Uitgebreide arr raad Om20u15 in 
het Gulden Vlies Herman Lauwers spreekt over de 
verhouding tussen maatschappelijk bewogen jonge
ren en de Vlaamse beweging 
16 RUPELMONDE: Kerstfeest van de Amedee Ver-
bruggenkring, met koffietafel, kerstgeschenken en 
ontspanning Feestzalen De Schepper, om 16u 
27 BELZELE: Zwemmen voor vrouwen I s m Blo-
so Van 8u 45 tot 9u 45 Org en info FVV-Belzele 

Specifiek droeg hij een aantal opdrachten op aan 
de nieuwe afdeling die als voelknng betiteld werd 

— een uitwisseling met andere Europese volksbe-
wuste partijen, 

— werken aan de integratie met Frans-Vlaanderen 
en Nederland volgens een weloverwogen strategie 
en zeker vanuit een oud-orangistische stad zoals 
Gent, 

— meehelpen het volksnationahsme genuanceerd 
in te vullen op een kreatieve en eigentijdse wijze, 

— de noden te verkennen van de „Scheldestad" 
zijnde verkrotting, waterverontreiniging aan de 
kaak stellen, 

— zangstonden, praatkaffees, leesklubs inrichten 
en hierdoor daadwerkelijk doen i p v toogflamingan-
tisme te belijden 

EEN LIED 

De daad bij het woord voegend werd er een lied 
ingezet en even later zorgde bestuurslid Guy Van 
Hove met zijn harmonium voor de muzikale opluiste
ring een bewijs dat een politiek-vormende aktiviteit 
leuk en ernstig tegelijk kan zijn 

Tot slot dankte voorzitter-ad interim Karel Van 
Hoorebeke alle aanwezigen Een aangenamen en 
geestdriftwekkende avond was het 

Voor meer inlichtingen over de afdeling kan men 
terecht op het nummer 091/33 12 71 

Jean-Pierre Roosen 

HET NIEUWE VLAANDEREN 

IN HET HART VAN GENT 
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EVERGEMSE VU-FRAKTIE IN DE WEER 
De VU-fraktie in de Evergemse gemeenteraad is 

een bezige groep die met stilzit en voortdurend 
vragen stelt en voorstellen doet 

Hierbi) een overzichtje van de onderwerpen die 
door de VU-fraktie aangebracht werden 

KLACHT BIJ GOEVERNEUR 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 juni jl 
werd het voorstel van VU-raadslid Luc Uyttendaele 
om een Roemeens dorp te adopteren met een nipte 
meerderheid goedgekeurd De VU-SP-Agalev-oppo-
sitie had daarbij de steun nodig van een CVP-
raadslid Deze beslissing was echter met naar de zin 
van het CVP-PVV-schepenkollege 

Vier maanden na de goedkeuring van dit gemeen
teraadsbesluit heeft dat schepenkollege nog mets 
ondernomen om dit besluit kenbaar te maken aan de 
Liga van de Mensenrechten 

VU-raadslid Uyttendaele heeft tegen deze handels
wijze klacht ingediend bij de goeverneur 

STRENGE WINTER! 

BIJ de bespreking van de begroting 1990 van de 
negen Evergemse kerkfabrieken werd door VU-
raadslid Paul Van Grembergen de opmerking ge
maakt dat veel kunst- en antiekveilingen flink gestof
feerd worden met buit van kerkroven 

HIJ vroeg daarom aan het schepenkollege om 
tijdens de geheime zitting van een van de volgende 
gemeenteraden een verslag te geven van de getrof
fen veiligheidsmaatregelen t o v het kerkpatrimoni-
um 

MAPUCHE-INDIANEN 
IN BERCHEM 

Dit weekend worden in ons land een aantal Mapu-
che-lndianen venwachl Zij zullen indiaans teater uit 
Chili brengen De organisatie ligt in de handen van 
KWIA-Steungroep voor Inheemse Volkeren 

in de eerste helft van de zestiende eeuw vielen de 
Spaanse conquistadores (Pedro de Valdira, Diego de 
Almagro) in Chili binnen In het zuiden stuitten zij op 
de harde weerstand van de Arancanen of Mapuches 
Het IS pas in de negentiende eeuw dat het verzet 
wordt gebroken, en het inmiddels onafhankelijke 
Chili nam met harde hand bezit van het Mapuche-
land Net als in de Verenigde Staten werden de 
indianen in reservaten ondergebracht Het ongedaan 
maken van de grondroof blijft nog heden ten dage 
een steeds terugkerende eis van de Mapuches 
President Allende trachtte zo'n kleine twintig jaar 
geledenn hier werk van te maken De staatsgreep en 
de diktatuur van generaal Pinochet duwde de Mapu
ches echter nog verder in de verdrukking De militaire 
Junta aarzelde met de totale vernietiging van Mapu-
chevolk en -kuituur op zich te nemen De teatergroep 
Ad-Mapu beeldt het verzet uit, sinds eeuwen be
staand, tegen de onderdrukking door de blanke 
overheersers 

U kunt de teatergroep Ad-Mapu aan het werk zien 
in het Kultureel Centrum in Berchem, Driekoningen
straat 126, op zaterdag 2 december 1989 om 20u 

Een aanrader voor al wie met ontwikkelingssamen
werking, met volksnationalisme en met mensenrech
ten begaan is F. Seberechts 

I V m de begroting 1990 stelde VU-raadslid Lieve 
Grypdonck vast dat de begrotingen van jaar tot jaar 
beter opgemaakt worden Vooral de begroting van 
Wippelgem kreeg van haar een pluimpje De toena
me van de post voor ven/varmingskosten voor de 
komende winter deden haar veronderstellen dat de 
weerkundige dienst van het bisdom een strenge 
winter voorziet i 

KANSARMOEDEKREDIET UITGESTELD 

Omdat de gemeenteraad met unaniem kon beslis
sen over de besteding van het geld voor de bestrij
ding van de kansarmoede, stelde VU-raadslid Paul 
Van Grembergen voor om de beslissing i v m het 
krediet van de Vlaamse regering uit te stellen 

Uiteindelijk besloten de raadsleden unaniem om 
500 000 fr in te schrijven op de gewone dienst van de 
begroting De resterende 10,3 miljoen fr werd inge
schreven op de buitengewone dienst van de begro
ting, waardoor duidelijk voor investering in infrastruk-
tuur geopteerd werd 

GEEN JEUGDBELEID 

Omdat het schepenkollege nog steeds geen defini
tieve beslissing genomen heeft n a v het lokalenpro-
bleem van Chiro-Ertvelde heeft VU-fraktieleider Paul 
Van Kerckhove het gebrek aan jeudbeleid van het 
Evergemse schepenkollege aangeklaagd 

Om infrastruktuur te bouwen voor sport en kuituur 
heeft Evergem miljoenen over Voor de jeugd is er 
bijgevolg meestal mets meer over 

De PVV-schepen van de Jeugd Vangeem kan 
hieromtrent nog steeds geen definitieve plannen naar 
voor brengen en werd dan ook zwaar op de korrel 
genomen door de oppositie 

VU-raadslid Mare Taets drukte erop dat de jeugd
bewegingen akute nood hebben aan eigen, maar 
eenvoudige lokalen Dure lokalen zijn de ondergang 
van de/eugdbewegingen, besloot Paul Van Grember
gen 

Marcel Neyt 

ZENNE-MILIEUTELEFOON 
RINKELT REEDS HALFJAAR 

Sedert april 1989 heeft de Zennevallei een perma
nente milieutelefoon Het initiatief hiertoe werd geno
men door provincie- en gemeenteraadslid Juul De-
nayer 

Het luisterende oor die nu al gedurende zes 
maanden al deze telefoontjes registreert is een en-
toestiaste gepensioneerde, nl Miei Uytenhoven De 
milieuklachten worden dan door Juul Denayer in 
samenwerking met het Buizings VU-milieukomitee 
behandeld De oproeper krijgt vervolgens schriftelijk 
of telefonisch een reaktie met informatie over het 
gevolg dat aan de klacht werd gegeven 

EEN INVENTARIS 
De bedoeling van dit initiatief was tweeërlei Ener

zijds op een originelere, simpatiekere wijze het klas
sieke en traditionele dienstbetoon met zitdagen links 
en rechts te vervangen M a w het uitbouwen van 
een soort ombudsdienst en informatiedienst vooral — 
maar met uitsluitend — voor milieuproblemen Ander
zijds de komplekse milieuproblematiek aan de basis 
aanpakken door de samenwerking van iedereen 
Elke burger kan waken over zijn leefmilieu, elke 
burger kan het milieu verbeteren hij kan dag en 
nacht milieuovertredingen en milieuklachten signale
ren 

De mensen grijpen gemakkelijker naar de telefoon 
dan naar de pen i Zulke milieutelefoon is dus ook een 
handig inspraakinstrument voor de burger 

Een greep uit de eerste zes maanden werking 
Alles samen werden reeds een 80-tal oproepen 
geregistreerd Dit is een gemiddelde van 3 per week 

De klachten waarmee de milieutelefoon te maken 
krijgt zijn echt van uiteenlopende aard en gaan van 
lawaai- en reukhinder, vervuiling allerhande, ratten-
plagen, boomkappingen, tot vraag naar „groene" 
informatie Zelfs taalklachten worden genoteerd 

KONKLUZIES 

Een aantal konkluzies uit de genoteerde oproepen 

— In het algemeen knjgt de bevolking te weinig 

informatie over de bestaande leefmilieureglementen 

— Er wordt te weinig ruchtbaarheid gegeven aan 
de openbare onderzoeken ,,de commodo et incom-
modo" voor hinderlijke bedrijven De informatie hier
over wordt tot het strikt wettelijk minimum beperkt Er 
moeten ekstra inspanningen gedaan worden voor de 
omwonenden ruime bekendmaking, een informatie-
dossiertje, een hoorzitting in het begin van het 
openbaar onderzoek, e d 

— Er IS te weinig (of geen) kontrole op de naleving 
van leefmilieureglementen en van de eksploitatie-
voonwaarden 

— De ,,milieutelefoon" beantwoordt duidelijk aan 
een behoefte De oproepen kwamen vanuit diverse 
gemeenten uit de Zennevallei (Halle, St Pieters-
Leeuw, Ruisbroek, Beersel, Huizingen, St Genesius-
Rode) 

De milieutelefoon en het komitee blijven ijverig 
voortwerken en ter beschikking van alle burgers die 
mee willen bouwen aan een mooier en beter leefmi
lieu in de Zennevallei' 

Juul Denayer 

.̂ y\e4»e/e,j 

«'<' 
• ^ - ^ 

"356 **> 
Milieutelefoon beschikt ook over een em
bleem, een stikker ontworpen door Magda 
Moens (uit Buizingen). 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
DECEMBER 

1 BERCHEM: 2de spannende kwis-avond m 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 Vlaam
se Kring Berchem 
2 ARENDONK: VU-Mosselfeest en bal 20-)arig 
bestaan Met Jaak Gabriels In de Parochiezaal, 
Voorhelde Mosselen van 19 tot 21 u 
2 ANTWERPEN: Sinterklaasfeest VU-afdelingen 
Groot-Antw/erpen In zaal Zurenberger, Dageraad
plaats Van 14u 30 tot 17u 30 Gratis toegang voor 
(klein)kinderen van leden inschrijven noodzakelijk 
voor 28/11 (03/238 83 08) 
2 LIPPELO-ST.-AMANDS: Volksunie-dansfeest in 
de Parochiezaal van Lippelo Orkest The Jelly Roll 
Band, vanaf 21 u Kaarten wk 50 fr, inkom 70 fr 
2 BERCHEM: Kursus „Politieke Marketing", Al-
pheusdal, F Williotstraat 22, (deel 4) Om 18u 30 
Org VU-arr Antwerpen i s m Vormingscentrum L 
Dosfel 
2 KONINGSHOOIKT: VU-bal in zaal Koningshof, 
Mechelbaan 18 Met Paul en Salva Venie Deuren 
20u Inkom 100 fr Iedereen welkom 
3 KONTICH: Sinterklaasfeest in zaal D'Ekster, van
af 14u Org VU-Kontich 
9 TURNHOUT: Naar Kerstmarkt in Keulen met 
VUJO-arr Turnhout Vertrek Geel Markt om 9u 
Inschrijven voor 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, wk 150 fr Org VU-arr Antwerpen 
10 MEERHOUT: Kiennamiddag Vlaamse Vrien
den, Kapelberg Meerhout om 14u 

11 KALMTHOUT: Kerst-Tafelversienng o l v Syl
via Hendrickx Inschrijven voor 5/12 op 666 57 77 
Onkosten 325 fr Org FVV-Kalmthout 

13 EDEGEM: Dia-avond over Guatemala en Mexiko 
door Gerard Hendrickx Drie Eiken, Drie Eikenstraat 
128, om 20u Org Kulturele Kring Edegem 

14 KAPELLEN: Hoe het Joelfeest Kerstfeest werd 
Gezellige, vrolijke, boeiende avond in jeugdcentrum 
Den Diz, Essenhoutstraat, vanaf 19u 30 Leden 150 
fr met-leden 200 fr Org FVV-Kapellen 

15 KALMTHOUT: Bezoek Kerstmarkt Keulen Ver
trek 7u 15 Terug 22u30 Prijs 500 fr Inschrijven 
J Verbruggen 666 57 77 en storten op rek 001-
0055858-62 Org FVV-Kalmthout 

16 NIJLEN: Joelfeest van het Sintmaartensfonds 
Om 15u inzaai Nilania Inkom -̂  koffietafel 250fr 
(betalen aan de kassa) 

17 ANTWERPEN :Amnestie-aktie door VU-arr Ant
werpen Om 12u Sint-Walburgiskerk Meer nieuws 
volgt Hou deze datum vriji 

18 MOL: Studiedag „Profiel van de VU enz" Zaal 
Malpertuus om 20u 30 Org VU-Mol 
21 WOMMELGEM: Kerstzangavond in Galen) 't 
Kallement, Kallement 1,om20u Inkom gratis Org 
K K Jan Puimege 
21 MOL: Studiedag „Nationalisme en Vlaamse 
Beweging" Zaal Malpertuus om 20u 30 Org VU-
Mol 

29 LINT. Ie Lintse Eindejaars „Cantus" Om 20u 
in de Zevenhuizestraat „Chalet B-plein" Steunkaart 
50 fr 3 kaarten geven recht op inkom Org Vlaams 
Jeugdcentrum Info 03/455 71 56 

ANTWERPSE PROVINCIERAAD 

OVER ONDERWIJS EN JEUGD 
In vorige nummers brachten wij reeds verslag uit 

van de dagenlange bespreking van de jaarlijkse 
begroting van de provincie Antwerpen 

Vandaag besluiten wij met het derde en laatste 
deel dat vooral handelt over onderwijs en jeugd 

ONDERWIJS EN VORMING 

Afspraken tussen de verschillende netten inzake 
beroepsopleiding moeten de verkwistende konkur-
rentie waar niemand mee gebaat is wegnemen Dan 
zal er misschien ook onderhoud en herstellingen 
kunnen voorzien worden in een aantal verkommerde 
scholen, stelde Joris Roets Of iets gedaan worden 
aan de onderbetaling van het provinciaal onderwijs-
kader Genoeg keuze voor een verantwoorde beste
ding 

Koen Raets had gezocht naar de beleidsvisie 
inzake jeugd Bijna 80 % gaat naar het Provinciaal 
Centrum te Malle De overschot wordt dan gesplitst 
over allerlei plaatselijke initiatieven Daar zitten dan 
voor slechts 850 000 fr eigen initiatieven in verdo
ken Dat IS dan de 4 % eigen provinciaal jeugdbeleid i 

BOUWEN 

Is het echt geen tijd om de provinciale hulp aan 

bouwers te herdenken, vroeg Frans Teeuwkens zich 
a f Rentetoelagen geven meer zekerheid dan bouw-
premies die gewoon in het budget mee uitgegeven 
worden Gezien de stijgende grondprijzen kan een 
grondbank helpen jonge gezinnen kans geven in hun 
eigen streek te kunnen bouwen 

Het spreekt vanzelf dat met alle tussenkomsten 
konden opgenomen worden Onze VU-vertegenwoor-
digers zijn aktief, spelen op de provinciale bal' Zij 
zitten daar met passief zoals zovelen in de raad Om 
nog te zwijgen van hen die alleen komen tekenen 
voor hun penning Moest de VU-fraktie aanklagen 
met harde bewijzen' Eigen penning eerst, zonder er 
voor te werken, daartoe leidt de zelfvoldaanheid van 
de meerderheidsdemokraten 

Na de vele tussenkomsten, voorstellen en vragen 
kwam de stemming die opperbest was gezien de 
meerderheidstucht Er werd ook uitgebreid met felici
taties gezwaaid naar 3 gedekoreerde ridders van 
Leopold Vergeten door de wierookzwaaiende instan
ties werd dat Clem De Ranter konsekwent deze 
Belgischte orde geweigerd had 

Hugo Hermans 

WOMMELGEM 
GEZOND NAAR 
DE HUISARTS 

Dank zij dr Jos Ceulemans, VU-schepen van 
Sociale Zaken in Wommelgem, zal nog voor het 
einde van dit jaar iedere Wommelgemnaar een pre-
ventiekaart toegezonden krijgen van het gemeente
bestuur Hiermede is het een van de eerste in het 
Vlaamse land die daadwerkelijk gevolg geeft aan de 
oproep van de Wetenschappelijke Vereniging van 
Vlaamse Huisartsen 

In het kader van het Europees jaar tegen kanker 
wenst deze vereniging de stijgende trend van kanker 
om te buigen door het bevorderen van de preventie in 
de huisartsenpraktijk Door ervaring is gebleken dat 
alleen een voortdurende en algemene preventie door 
de huisarts kans op slagen heeft 

Het Wommelgemse schepenkollege besloot sa
men met alle Wommelgemse huisartsen en met 
kollega's uit Borsbeek en Deume deze kampanje ten 
volle te steunen 

Onze schepen is er van overtuigd dat het echter 
met de dokters zijn maar wel de patient die van het 
nut, het vroegtijdig opsporen van kanker, moet over
tuigd worden Het zou er toe leiden deze vreselijke 
ziekte met 15 % te verminderen 

Tevens wijst de schepen erop dat deze voorlichting 
veel ruimer moet bekeken worden dan enkel kanker
preventie Zo zal de preventiekaart als medisch 
paspoort gebruikt worden De geraadpleegde huis
arts maakt hierop zijn aantekeningen, en leert de 
gebruiker welke onderzoeken voor hem/haar nodig 
zijn 

De bedoeling is de kampanje minstens eén jaar vol 
te houden Op regelmatige tijdstippen zal er rond een 
blikvanger gewerkt worden, waardoor de inwoners 
zich meer betrokken zullen voelen 

Het zal een hele verandering betekenen vooor 
dokters en alle burgers die samen op een andere 
manier aan geneeskunde willen doen 

VIM. 

EGANDAWEL IN 
NIGER EEN TOPPER 

Op 31 oktober j L liet Axel Van De Veegaete, hoofd 
van de dienst Internationale Aangelegenheden van 
het Belgisch Rode Kruis, Vlaamse Gemeenschap, 
aan senator dr Valkeniers weten, dal de eerste fazé 
van het projekt Egandawel (vroeger Tchirozerine 
genoemd) werd afgesloten op 30 september 1989 

De bouw van een dispensarium is af en de konsul-
taties zijn begonnen Het kostte 1 miljoen Bfr en 
staat nu in de streek reeds bekend als het mooiste en 
best gebouwde in Niger 

Tot slot dankte hij dr Valkeniers voor zijn steun 
(herinner u het burgemeestersbal van 1988) die dit 
projekt mogelijk maakte 

ZOEKERTJE 
— TE KOOP — Fotostencilmachine Rex Rotary 
20025 en stencilmachine Gestetner 1550 over te 
nemen, nog een aantal fotostencils voorradig Geïn
teresseerden telefoneren naar Eddy De Saeger, 
02/219 49 30 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
DECEMBER 

2 BUIZINGEN: Pensenkermis in Don Boscokelder 
Alsembergsesteenweg Pensen, varkensnb, bief
stuk, koninginnehapje en ook Sinterklaas' Vanaf 
17u Ook op 3/12 vanaf 11u 30 Org VU-Buizingen 
2 BEERSEL: Gezellig samenzijn met etentje in 
aanwezigheid van Willy Kuijpers Om 20u in tierberg 
De Oude Pruim, Ukkelse Steenweg Met animatie 
door Jot Theys Deelname 450 fr Info en inschrijven 
bij bestuursleden VU-Groot-Beersel 
2 BRUSSEL: 1 e Groot Mosselfestijn of Americain-
friet In 't Schuurke te Brussel wk 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 Gul
denhof, Fabriekstraat 42 te Liedekerke Van 17 tot 22 
uur Ook op 3 december van 11 u 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 AFFLIGEM:,,Bewust Positief Leven", door Joris 
Vandromme Om20u inNatekens Org BertD'Hae-
sekring en FVV 
7 BRUSSEL: Kindermishandeling Om 20u in Vla-
najo Brabantia, Ninoofsesteenweg 288 Org Vlana-
jo 
7 LENNIK: Politieke vluchtelingen in België Ge 
spreksnammidag om 14u in Cafe Hopland, Hop-
markt te Asse Org Vorming en Gemeenschap-
Lennik 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE GRIMBERGEN 

(Provincie Brabant) 
Werft aan: 

EEN POLITIE
AGENT (M/V) 

Er wordt een WERVINGSRESERVE VAN 
3 JAAR voorzien 

De kandidatuurstellingen, eigenhandig 
geschreven, worden gericht aan de Heer 
Burgemeester van Gnmbergen met een 
aangetekende br iefen dienen uiterlijk ter 
post afgegeven te worden op 20 decem
ber 1989 

De aanwervingsvoorwaarden, de bij de 
kandidatuur te voegen dokumenten, exa
menprogramma alsmede bijkomende in
lichtingen kunnen bekomen worden op 
de dienst Sekretarie — personeelszaken 
tijdens de werkuren of telefonisch 02/ 
260.12 04. 

Namens het College van Burgemeester 
en Schepenen, 

In opdracht 
De Sekretaris, 
J Van de Velde 

De Burgemeester, 
J Mensalt 

7 DILBEEK: Om 20u in Westrand, Kamerijklaan 
Een partnerrelatie in de knoei door Jan Raeymae-
kers Org Werkgemeenschap Gielies Van den Bos
sche 

9 LENNIK: Een dagje uit te Brussel Vertrek Charly 
9u , Marktplein 9u 10, Eizenngen/lokaal 9u 20, Info 
en inschrijven bij Piet Durang 532 16 23 (na 16u ) 
Org VU-Lennik 
9 VU-BRUSSEL: Eetfeest in Nekkersdal, Schild-
knechtstraat 26 te 1020 Laken Van 17 tot 23u Ook 
op 10 december van 11u 30 tot IBu 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 
12 LEUVEN: Kerst en Volksliederen met aan de 
piano Maurits Fannes Kerst-koffietafel Om 14u in 
zaal St Jozef, Burgemeesterstraat 57 Deelnameprijs 
150 fr Inschrijven bij P De Boeck (22 03 64) of M 
Morissens (20 19 83) Org Rodenbachkring Leu
ven 

13 LEUVEN: Debat „Een Nederlandse ruimte in 
Europa" met dr Leo van Egeraat, Willy Kuijpers en 
prof Delmartino Moderator dhr Van Daele Om 
20u 30 in MSI 01 08, achterkant Universiteitsbiblio-
teek. Ravenstraat Info Jeroen De Smet 016/ 
25 93 94 Org VUJO-KUL 
14 DILBEEK: Om 20u in Westrand, Kamerijklaan 
Echtscheidingsprocedures, door Geert Daem Org 
Werkgemeenschap Gielis Van den Bossche 
15 AFFLIGEM: De duivel van alle tijden Voor
dracht door Jules Wydooghe Om 20u bij Natekens 
Org Bert D'Haeseknng 
22 LENNIK: Jaarlijkse Bakschietin en Teerlingen-
worp van VU-Lennik (Eizeringen) Vanaf 18u in „In 
de verzekering tegen de grote dorst" Iedereen 
welkom 
26 OVERUSE: Amnestieaktie Om 19u30 eucha
ristieviering, 20u fakkeltocht en om 20u 30 in Den 
Blank, Begijnhofplein Eerstherstel Vlaamse idealis
ten, gelegenheidstoespraak en op optreden „Zak
doek" Org VU-Overijse i s m VI -nat verenigingen 
uit Overijse 

LIMBURG 
DECEMBER 

2 MUNSTERBILZEN: Ledenfeest om 20u in cafe 
Bloemenhof Org VU-Munsterbilzen 
2 MAASMECHELEN: Sinterklaasbal in zaal 't 
Gleeg, Jozef Smeetslaan 104 Inkom 50 fr Org VU-
Maasmechelen 

15 HASSELT: Bal van minister Johan Sauwens 
met live-optreden van Clouseau Orkest Rolly Carma-
rins Kultureel Centrum Hasselt Aanvang 20u Toe
gang 200 fr Voorvervoop150fr Kaarten DeHeiaul 
Hasselt 

16 OPOETEREN: 12de Uilenspiegelavond Om 
19u30 eucharistievienng, met zang door het koor 
van VVVG o I v Jo Geebelen Daarna wordt verder 
gefeest in zaal De Oeter Lionel Vandenberghe houdt 
feestrede Inschrijven (200 fr) bij Werkgroep IJzerbe
devaart Komitte gewest Maaseik 
19 MAASMECHELEN: Grote kienavond t v v Vu-
Maasmechelen Om 19u 30 in zaal 't Gleeg, Jozef 
Smeetslaan 104 

BIJNA VIJF MIUOEN 
VOOR PARK 
LINKEBEEK 

Johan Sauwens, gemeenschapsminister van 
Openbare Werken en Verkeer, heeft de aanpassings-
en onderhoudswerken goedgekeurd voor het park 
Schaveyshoeve te Lmkebeek 

Naast een aantal verbeteringswerken aan de par
king en de hoofdwandelwegen worden de toegangen 
tot het park heraangelegd, zodat de toegankelijkheid 
voor de zwakke parkgebruiker verbeterd en de toe
gang voor sluikcrosse'-s onmogelijk gemaakt wordt of 
sterk bemoeilijkt 

Verder worden de wandelwegen in zand en hout
spaanders hersteld zodat de fe-vente parkwande-
laars en joggers die hier talrijk gebruik van maken 
uitgebreider aan hun trekken komen 

Tevens voorziet het kontrakt in het onderhoud van 
het park voor een periode van drie jaar waarbij de 
nadruk gelegd wordt op een „natuurlijk parkbeheer' 
De verbeteringswerken worden deze winter aangevat 
en de uitgave voor verbetering en onderhoud van dit 
30 ha grote park bedraagt 4 734 405 Bfr 

Johan Sauwens kadert dit initiatief in de plannen 
om de Vlaamse rand in Brussel te ,,beschermen" 

LOF VOOR DILBEEKS 
MILIEUBELEIDSPLAN 

Aldus een artikel in Het Nieuwsblad van 25 septem
ber j I BIJ de recente voorstelling van het Dilbeeks 
milieubeleidsplan op 22 september j I onderlijnde de 
heer Herman Bayens, direkteur van het studiebureau 
„Mens en Ruimte" zeer duidelijk dat het initiatief voor 
dit uniek plan in Vlaanderen werd genomen onder het 
vorig bestuur dat geleid werd door burgemeester 
Valkeniers die nadien als staatssekretaris hetzelfde 
plan liet uitwerken voor gans het Brussels hoofdste
delijk Gewest Wel eigenaardig dat de joernalisten 
van de grote bladen (verwant aan CVP, PVV of SP) dit 
precies met schijnen gehoord te hebben 

Nochtans heeft de waarheid ook haar rechten 

JOHAN SAUWENS 
ZITDAGEN SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Bilzen: elke maandag van 19 tot 20u Parklaan 7 
(011/41 24 28) 

Beringen: Elke dinsdag van 19u tot 19u 30, Hotel-
Restaurant Thierbrau, Markt 17 (011/42 20 51) 

Hasselt: Elke dinsdag van 20u tot 20u 30 Kafee 
De Heraut, Koningin Astndlaan 26 (011/22 15 03) 

Sint-Truiden: Elke woensdag van I9u tot 19u 30 
Taverne De Klok, Grote Markt 11 (011/68 54 90) 

Genk: Elke woensdag van 20u tot 20u 30 Taver
ne Sint-Maarten, Stationsstraat 13 (011/35 26 57) 
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STER-PLAN 
(Sluip)pasje bij (sluip)pasje trachten de Na

tionale Spoorwegen (en de daarbij betrokken, 
al even ijverigen belangengroepen) de brave 
belastingbetalende burger naar de TGV, de 
supersnelle trein te leiden 

Diezelfde spoonvegen hebben nu een pron-
keng plan „STAR 2000" onthuld, dat ons diets 
maakt hoe de tremen in de volgende eeuw 
zouden (kunnen) rijden Als dagelijkse, nood
gedwongen treinreiziger heb ik voorlopig aan 
„STAR 2000" geen enkele boodschap In 
1989 beleef ik immers, elke dag weer, hoe 

— in overvolle treinen een plaatsje moet 
,,afgeperst" worden, 

— hoe — en dit ondanks het rookverbod in 
openbare plaatsen — dubbel zoveel plaatsen 
voorbehouden worden aan rokers dan aan 
met-rokers in talrijke „oudere treinstellen, 

— hoe de treintoiletten slechts m allerhoog
ste nood kunnen aanzetten tot enig „afstande
lijk" gebruik, omdat zij slechts uiterst zelden 
gereinigd worden en het sisteem bovendien al 
decennia lang de uitwerpselen zowel binnen-
als buitenwaarts ,,afvoert", 

— hoe treinraampjes met of onvoldoende 
afsluiten (zodat bv bij regenweer slechts eén 
zijde van het kompartiment droog kan gebruikt 
worden) en hoe daaraan koppig in jaren met 
verholpen wordt 

Ik zou dan ook een (met eens zo duur) 
„PLAN 1990" begroeten, waarbij de Spoonwe-
gen gewoon deze opmerkingen kort en goed 
uit de wereld zouden helpen Ik, en met mij de 
(nog) talrijke treinreizigers zouden zo'n super-
STER-pian toejuichen Ondertussen hoeft voor 
mij en de allermeeste treinreizigers, geen 
TGV WIJ aanhoren integendeel met gefun
deerd wantrouwen de promotoren van de su
persnelle trein ook al omdat de Spoorverant-
woordelijken konsekwent elke dag blijk geven 
van een elementair gebrek aan respekt voor 
hun reizigers en dus voor de belasting
betalende burger 

Walter Caethoven, Nijlen 

OPENHEID 
De media hebben de afgelopen maanden 

een hele kluif gehad aan de VU Dit echter met 
zozeer t g v de politieke ijver van haar manda-
tanssen, dan wel n a v het aanhoudende pu
blieke gekibbel binnen de partij 

De politiek van openheid, jarenlang het 
handelsmerk van de VU, is dringend aan een 
evaluatie toe Want alhoewel deze beleids
vorm haar siert, is het tevens een van haar 
zwakste plekken ,,Het publieke bekvechten 
van de top van deze partij doet twijfelen aan de 
politieke volwassenheid van de VU" merkt 

Mark Platel zeer terecht op ( B v L , 16/11/ 
1989) De partij verzwakt zodoende zichzelf, 
dit tot groot jolijt van haar tegenstanders 

Indien de VU er met in slaagt haar rangen te 
sluiten en zich eendrachtig te profileren als 
een aktieve en strijdbare Vlaams-nationale 
volkspartij, dan lijkt de afbrokkeling van de 
partij onafwendbaar 

Geert Decorte, Diest 

ONTROEREND 
Op 17 november j l bewonderde ik met 

enkele vrienden de VNOS-TV-uitzending Wer
kelijk ontroerend-mooi 'n Knap stuk kineas-
tisch- en regiewerk Voor ons was de VOS-
vredesboodschap onbekend 

Proficiat I Doe zo voort 

N.E., Leuven 

De redaittie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek We
derwoord. Naamloze brieven 
gaan de sclieurmand in, evenals 
sciield- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naarglang er 
plaats beschiicbaar is. De redak-
tie beiioudt zicti iiet recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brie
ven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

VRT OF BRTN? 
Wat betekent „Vlaams" op internationaal 

gebied als het gaat over de taaP De laatste 
uitgaven van het grote Amenkaanse Webster 
woordenboek en ook het bekende Engelse 
Oxford woordenboek omschrijven ,,Flemish" 
als een „Low German Language" die in België 
gesproken wordt, zonder enige venwijzing naar 
het Nederlands „Dutch" is de taal van Hol
land of „the Netherlands" 

In ,,De wonderlijke werekJ van de taal" van 
Charles Berlitz — uitgevenj De Kern BV (NI), 
(oospronkelijke titel Native Tongues) staat dat 
België een land is dat door de taal verdeeld 
wordt De Vlamingen wonen m het Noorden 
en spreken Vlaams, een dialekt van het Hol

lands De Walen leven m het Zuiden van het 
land en spreken Frans 

En logo zoals VRT zou op het internationale 
vlak beschouwd worden als de officiële erken
ning van het „Vlaams" als een aparte taal in 
België, zonder binding met het Nederlands 
Het adjektief,,Vlaams ' kan men best gebrui
ken voor alle ekonomische en ook kulturele 
uitingen van Vlaanderen, behalve voor de taal 

De logo BRTN tegenover de RTBF is voor 
een vreemdeling duidelijk De Frantalige RTB 
werd ook met omgedoopt in RTBW (Waalse 
radio en televisie) 

Paul Verdeyen, Zaventem 

KENTERING 
Een Vlaamse staat is de conditio sine qua 

non om met staatsdenkend (met volksden
kend) Nederland tot optimaal effektvolle sa
menwerking te komen Ondersteld dat Vlamin
gen die samenwerking zouden wensen 

Daartoe is ook — bepaaki met uitsluitend — 
nodig, dat Vlaanderen m de denkwereld van 
de Nederlanse media én bevolking geboren 
wordt Nu bestaat hat daann volstrekt met 
zoals bv Oostenrijk of Denemarken dat doen 
Alles IS Belgisch Bezuiden mijn grensdorp 
wonen Belgen We gaan naar België Mijn 
postkantoor vraagt voor welk land een „Leu-
ven-Vlaanderen" geadresseerd pakje be
stemd IS In Vlaamse scholen leert men over 
Nederland, in de onze over België Een enquê
te bewees, dat 86 % van de Nederlandse 
jongeren met humamora-diploma, met weet 
wat Vlaanderen is 

Veruit de meeste Nederlanders die over hun 
zuidgrens trekken, doen dat via de E19 Breda-
Antwerpen Sinds half november worden ze 
dan bij de grensovergang Meer begroet met 
het bord ,,Vlaanderen"! 

Deze Nederlander schaamt zich met, te 
erkennen dat hij diep ontroerd werd toen hij 
dat bord voor het eerst zag Belangrijker echter 
IS, dat minister Sauwens daarmee een kente-
nng in het Nederlands denken meer zal berei
ken dan tientallen kongressen en holle verkla-
nngen, die van premiers inbegrepen, kunnen 
doen 

Het doet in dit verband met terzake of men 
de huidige staatshervorming ja dan nee als 
Vlaamse staatsvorming beschouwt Of men ja 
dan nee sceptisch staat tegenover een derde 
faze Of men (conf) federalist dan wel separa
tist IS In elk geval, en méér dan in Vlaanderen 
wordt ondersteld, zal deze maatregel van mi
nister Sauwens (en hij krijgt daarvoor eer en 
erkentelijkheid) bijdragen tot een kentering in 
het denkpatroon van de Nederlanders 

dr. L. van Egeraat, UIvenhout (NI.) 
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HaMMnMimHï 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

AUDI - PORSCHE 924-944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
korte termijn: AVIS 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
-3 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052 42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

DEVRIESE 

baron ruunclaan 78 
8320 brugge 4 

baan brugge - Oostkamp 
^ 050/35 74 04 ' 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

Alle trofeeën, wimpels, bel<ers, 
speldjes, badges, enz. 

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Nieuw telefoonnummer: 

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 — .... 



\ ) 1 HYDRO SOIL SERVICES 

Met het wettelijk statuut van innovatiemaatschappij is het Belgische 
aannemingsbedrijf Hydro Soil Services aktief in de volgende domeinen 
in binnen- en buitenland 

Giout injecties 

Boorbathyscaaf 

Grondonderzoek 

Directional drilling 

D geologisch en geotechnisch grondonderzoek op het water o a voor 
havenwerken evenals het uitvoeren van milieugericht en chemisch 
bodemonderzoek, 

n renovatie en versteviging van oude havenkonstrukties (kademuren, 
steigers, enz), 

D telegeleide ondergrondse boortechnieken o a voor het plaatsen van 
kabels, leidingen, optische vezels, zinkers onder kanalen, rivieren, 
hindernissen, 

D het uitvoeren van boringen onder water o a vanuit een boorbathyscaaf 
ten behoeve van verankeringswerken, draineringen en injecties, 

D het toepassen van springstoffen onder water bij natte afbraakwerken, 
grondverdichtmgswerken, rock blasting 

• \ 5 \ 
HYDRO SOIL SERVICES N.V. 

Oude Markt 1 - B-2480 Dessel - Tel: 014/37.76.84 
Fax: 014/37.15.22 - Telex: 33189 Smetb B 


