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axti ino BVBA 

HOTEL — RESTAURANT 
Berg, 17 B 3790 St -Martens-Voeren 
Tel 041 81 09 08 041 81 09 29 

VAN GOEDE BURGERKEUKEN TOT 
GASTRONOMISCHE WEEKENDS 

Diverse forelspecialiteiten 
en streekgerechten 

Overnachting met ontbijt, half-pension 

Gastronomisch pension, gastronomisch week
end (reserveren gewenst) 

— Komfortabele kamers met stortbad w c 
telefoon en kleuren-tv prachtig uitzicht op 
de voervallei 

— Gezellige taverne, groot terras openlucht
zwembad kmderspeeltumen, petanqueba-
nen en grote parking 

Speciale menuprijzen voor groepen vanaf 
35 personen 

Verhuring langlaufskis 

SAN MARTINO gekend om zijn Vlaamse 
gastvrijheid. 

Aanbevolen door VTB-VAB 

VLAAIVISE BROEDERSCAP VAN KEUKEN
MEESTERS 

Voor inlichtingen, offertes, bestellingen: 

telefoneer 041/81.09.29 - 81.09.08 
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£ternit 
B-2920 KAPELLE-OP-DEN-BOS • TEL. 015/71.11.11 
TELEX: 22 523 ETNITA B • TELEFAX: 015/71.14.35 



EERST DIT 

HET FIETSTOCHTJE VAN 
JOHAN SAUWENS 

T
ELEVISIEKIJKEND Vlaanderen is er nu niet alleen van 
overtuigd dat Johan Sauwens ook kan fietsen, het weet dat 
het de minister menens is ons steeds komplekser wordend 
verkeer uit de knoop te halen. Daarbij is de minister van de 
Vlaamse Gemeenschap verantwoordelijk voor Openbare 
Werken en Verkeer niet te beroerd om op verzoek van een 
schooljongen naar het Leuvense te trekken en om aan den 
lijve te ondervinden hoe gevaarlijk het voor scholieren en 
andere mensen is om door het verkeer te spartelen. 

Een politiek stuntje ? Een kans om op televisie te komen ? 
Het hangt er natuurlijk van af hoe je het bekijkt. Zeker is dat 

Sauwens niet de hand van de scholier vasthield om hem uit te nodigen. 
Het zou meer moeten gebeuren dat mensen uit het volk politieke 
verantwoordelijken vragen hun Brusselse torens te verlaten en hun 
beleid aan de wet1<elijkheid te toetsen. Als de televisie dan ook nog 
aanwezig is kan dat alleen maar goed zijn om het probleem een gezicht 
te geven. Bovendien kan men van Johan Sauwens moeilijk zeggen dat 
hij zijn dagen met stunts vult. Openbare Werken en Verkeer zijn geen 
lachertjes maar hebben in veel gevallen met leven en dood te maken. 

Minister Sauwens heeft zopas zijn beleidsopties voor het komende 
jaar bekend gemaakt en daarbij wil hij de ideeën verderzetten die hij 
reeds dit jaar heeft ontplooid. 

Bij het begin van het geregionalizeerd de
partement heeft Sauwens bij de investerings
politiek rezoluut gekozen voor andere richtin
gen dan vroeger. Bij de minister staan twee 
elementen vooraan. Op de eerste plaats de 
veiligheid van de zwakke weggebruiker. Beter 
dan wie ook kent hij de cijfers van de menselij
ke ellende die de onveiligheid op de weg 
veroorzaakt. Allerlei kampanjes voor meer vei
ligheid, hoe goed bedoeld ook, hebben slechts 
een tijdelijk effekt. Het probleem moet bij de 
wortel worden aangepakt: onze wegeninfra-
struktuur. Een tweede luik waaraan de minis
ter aandacht besteedt is het openbaar vervoer. 
De verbetering ervan moet grote invloed heb
ben op het verminderen van de verkeersstroom die nu met 10 procent 
op de autosnelwegen en met 5% op de gewestwegen toeneemt. Ten 
slotte is er het leefmilieu dat onder de druk van het verkeer meer en 
meer te lijden krijgt. 

Uit de cijfers van de begroting zijn de opties van Sauwens af te lezen. 
Voor Openbare Werken en Verkeer werd 16,9 miljard frank ingeschre
ven, dat is meer dan 2 miljard meer dan het budget dat voor dit jaar ter 
beschikking was. Vooral de gelden voor wegeninfrastruktuur stijgen fors 
en wel met 46%, van 4,3 miljard tot 6,4 miljard. De investeringen voor 
het openbaar vervoer gaan met 40% omhoog, van 1 tot 1,4 miljard. Wie 
het met minder moet stellen zijn de grote werken: havens slechts een 
stijging van 6% en het budget voor gebouwen daalt zelfs tot ver 
beneden het miljard. 

Vergeleken met dit jaar stijgt het investeringsbudget dus, een goede 
zaak. Met de minister hopen wij dat de Vlaamse regering een zo groot 
mogelijk deel van het voorziene geld ook echt en nuttig zal gebruiken. 

Moeten er om de verkeersstroom te venwerken nieuwe wegen 
bijkomen? Het is een manier om oplossingen te geven. Maar Sauwens 
zegt daar rezoluut neen op. Budgettaire en ekologische redenen zetten 
de minister er toe aan deze richting niet uit te gaan, hij legt andere 
klemtonen die de bevoking niet ongevoelig kunnen laten. 

Minister Sauwens heeft van zijn ambtstermijn nuttig gebruik gemaakt 
om veel ter plaatse te gaan bekijken, de bevolking speelt daar trouwens 
positief op in. Er gaat geen week voorbij of de minister en zijn 
kabinetsleden worden ergens gesignaleerd. Daarbij worden zij door de 
weggebruikers gewezen op fouten in ons wegennet. Deze kommunika-
tie valt in geen dovemansoren, op tal van plaatsen werden reeds 
ingrijpende initiatieven genomen. 

En Sauwens wil nog verdergaan. Vooral zijn fietspadenprojekten 
krijgen alle aandacht, wat als pilootakties werd gestart in '89 wordt in '90 
vanzelfsprekend in het beleid. En dat is geen overbodige beslissing al 
zal ook de minister weten dat een drastische ombouw van de bestaande 
toestand niet zo gemakkelijk is, onze woonkernen zijn geen toonbeel
den van ruimtelijke ordening. Er zal veel verbeeldingskracht nodig zijn 

om de scheefgegroeide knopen te ontwarren. 
Bovendien zijn automobilisten geen doetjes en 
passen zij hun snelheid slechts aan als zij 
daartoe gedwongen worden. 

De noodzakelijke herinrichting van de wegen in 
doortochten van woonkernen vraagt niet alleen 
grote financiële middelen, vooral op die plaatsen 
waar Sauwens de bestaande drie- en vier vaksba
nen tot versmallingen wil hertelden, maar ook 
discipline van de gebruikers. Sauwens zal niet 
alleen over voldoende geld moeten beschikken 
maar ook over de goede wil van de bevolking. 
Hetzelfde gekit voor de vele levensgevaartijke 
kruispunten die stukken eenvoudiger en overzich
telijker kunnen gemaakt worden. 

Ten slotte zijn er de grote wegen die ons met 
het buitenland verbinden. Sauwens is niet blind voor de internationale 
plaats die Vlaanderen in het Westeuropese verkeersnet heeft en die van 
levensbelang zijn voor de tewerkstelling en de welvaart. 

Maar het is goed dat een minister niet bang is om een halt toe te 
roepen aan steeds meer, aan steeds breder, aan steeds gevaarlijker en 
aan steeds sneller. Een minister die echt bezorgd is voor de mensen 
waarvoor hij staat moet veel moed hebben. De moed om aan allen die 
vanuit de ijzeren burcht van hun auto of vrachtwagen over de wegen 
denderen te zeggen dat een mensenleven veel belangrijker is dan 
ergens één minuutje vroeger of later aankomen. 

Er zouden wat meer ministers fietstochtjes met scholieren moeten 

maken.. 
Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
9 Het nieuw statuut voor de mili

ciens zoals het door de Senaat 
goedgekeurd werd, bevredigt 
niet. Was het de voorlopig 

meest haalbare kaart? 

^ ^ ^ Gemeenschapsminister 
l i l Sauwens heeft zijn begro-

, I ^J ting voor openbare werken 
voorgesteld. Hoofdtema: 

aandacht voor de zwakke weggebrui
kers. 

11 Een GAL-moordeskader 
pleegde een aanslag op 
Baskische Herri Batasu-
ma-parlementsleden. 

Spanje en Europa keken gegeneerd 
weg. 

^ f^ De komende maanden 
T 3 start de VU in al haar gele-

I ^ ^ dingen met een projekt 
welzijn. Een werkgroep 

stelde een projektmap samen waarin 
alle afdelingen ideeën zullen vinden 
om de kansarmoede bij de wortel te 
bestrijden. 

f \ f \ Na de editie '89 van het 
^ ^ Festival van Vlaanderen 

^ ^ ^ ^ blikken we met direkteur 
Jan Briers jr. terug op heer

lijke momenten, maar ook op enkele 
wanklanken. 

f \ f \ Het boek ,,Van Bastille tot 
^ ^ 1 Binnenhof" toont aan dat 

^ ^ ^0 de ideeën van de Franse 
revolutie tot in onze tijd 

doorwerken op het politieke denken 
van de Nederlanders. 

^ ^ Gewezen WIJ-redakteur 
1^ ^ Van den Driessche stelde 

^ ^ ^ ^ een bloemlezing samen uit 
de kommentaren van de 

intussen gepensioneerde Standaard-
hoofdredakteur Manu Ruys. 

^ • • Het Museum voor de 
« 1 % Vlaamse Strijd ontwikkelde 

^ ^ een gezelschapsspel over 
de guldensporenslag. Mis

schien net het geschenk dat u zocht? 

M ^ Flandrien gaat deze week 
/ l J dieper in op het dopingpro-
" T A B bleem in de sport. Ook 

sporttakken waar wij het 
niet verwachten krijgen te maken met 
deze kwaal. 

(omslagfoto Ronald Szommer) 
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TALABANI 
OP BEZOEK 

Het gebeurt niet alle dagen dat het VU-
sekretariaat het bezoek krijgt van een "presi
dent". Verleden vrijdag ontving algemeen se-
kretaris Willy Kuijpers een Koerdische delega
tie onder leiding van de president van de 
Iraakse Koerdeneenheid, Jalal Talabani. 

Talabani kwam een lijvig dossier overhandi
gen over de verdrukking van de Iraakse Koer
den. Iedereen herinnert zich nog wel de ver
schrikkelijke beelden van Halabja, waar hon
derden Koerden het slachtoffer werden van 
het ook bij ons bekende mosterdgas of Ype-
riet. Maar ook nu nog gaat de onderdrukking 
verder. 

In Iraaks Koerdistan werden 3.839 dorpen 
verwoest. 219.828 families werden gedepor
teerd. 1.757 scholen, 2.457 moskeeën, 271 
ziekenhuizen en 137 kerken werden vernie
tigd. De vruchtbare gronden en de bosheliin-
gen werden platgebrand, de olievelden volle
dig genaast. 

De Iraakse regering wil heel het gebied 
verarabiseren. Omdat er niet genoeg Arabie
ren voorhanden waren wilde men zelfs Egypte-
naren "invoeren". 

Willy Kuijpers stelde voor om een adoptie-
aktie voor Koerdische dorpen en steden op te 
zetten, naar analogie met wat voor de bedreig
de Roemeense dorpen gebeurt. Ook werden 
reeds door minister van Ontwikkelingssamen
werking André Geens verschillende beurzen 
voor Koerdische studenten vrijgemaakt, on
danks bepaalde diplomatieke tegenwerking. 
Het personeel van het Koerdisch Instituut, dat 
hoofdzakelijk kultureel werk verricht, werkt via 
een DAC-statuut. Het nadeel waar de Koerdi
sche gemeenschap mee worstelt is haar inter
ne verdeeldheid. Dit staat dikwijls een effektie-
ve materiële en morele steun in de weg. 
Kuijpers stelde Talabani voor dat hij een Koer
dische eenheids-hulporganisatie op poten zou 
zetten om deze hinderpalen uit de weg te 
ruimen. 

GEPTS ONTSLAGEN 
Het onverwachte ontslag van afgevaardigd-

beheerder Carlo Gepts bij VTM zorgde voor 
heel wat spekulaties in mediakringen. Volgens 
VTM-voorzitter Jan Merckx had het ontslag 
van de liberale Gepts alleen met interne bot
singen te maken, die te wijten waren aan 
onverenigbare intermenselijke verhoudingen. 

Volgens sommige bronnen moest Gepts de 
baan ruimen omdat hij een te volgzaam libe
raal is, en men met zo iemand aan de top geen 
voet aan de grond krijgt bij de Vlaamse ekse-
kutieve, waar de PW in de oppositie zit. Zeker 
nu men de BRT wil toelaten om reklame op de 
radio uit te zenden, moest er bij VTM gerea
geerd worden. Gepts zou hiervoor alle krediet 
verloren hebben. 

Algemeen sekretaris Willy Kuijpers ontving de „president" van de Iraakse 
Koerden, Jabal Talabami. Deze kwam Kuijpers een lijvig dossier overhandigen 
over de onderdrukking van de Koerden in Irak. (foto R. szommer) 

Een andere interpretatie luidt dat het konflikt 
bij de VTM-top rond de hardleerse houding 
draaide die Gepts wenste aan te houden ten 
aanzien van de openbare omroep. De VTM-top 
zou i.p.v. de konfrontatiestrategie van Gepts 
eerder naar een kompromis met de BRT stre
ven. 

Weer een ander gerucht fluistert dat de 
ontevredenheid over Gepts ook bij de VTM-
aandeelhouders ligt. Die zagen sinds de komst 
van de kommerciële zender hun reklame-
inkomsten gevoelig dalen. Een aantal uitge
vers zou sneller dan Gepts dat wou, hun deel 
van de winst willen. 

De leiding van de kommerciële zender wordt 
tijdelijk waargenomen door de advokaat van 
VTM, de advokaat en mediarecht-docent Leo 
Neels. 

OPPOSITIE 
BERLIJN EN PRAAG... 

De Duitse Demokratische Republiek is naar
stig op zoek naar nieuwe, onkreukbare leiders. 
Die zijn zeldzaam in een land waar decennia
lang een kleine elite partijbonzen de touwtjes 
stevig in handen had en zich ongestoord in een 
leven van weelde kon wentjien. Zelfs de 
hervormingsgezinde Egon Krenz werd terug
gefloten. In de zes weken waarin hij de leiding 
van de SED, de socialistische eenheidspartij 
van de DDR, waarnam vrerden de grenzen 
geopend, werd een nieuwe regering gevormd, 
kregen vastgeroeste partijfunktionarissen de 
bons en kwamen er openingen naar het wes
ten. Maar Krenz werd teveel geassocieerd als 
pupil van de gewezen partijleider Honecker, 
die uit de partij gestoten en zelfs onder huisar
rest geplaatst werd. 

Ook het voltallige Politburo en het Centraal 
Komitee, inklusief Krenz, stapte op. Een werk
groep van 25 leden bereidt nu een partijkon-
gres voor dat het bestaande machtsvakuüm 
moet trachten op te vullen. Er greep verder een 
zuiveringsoperatie plaats bij de Staatssicher-
heit (Stasi) en de Westduitsers hoeven geen 
visum meer te hebben voor de DDR. 

...WIL 
ONKREUKBAREN 

Ook in Praag slaagt de oppositie erin om 
haar wil op te dringen. De massale manifesta
ties op het Wenceslasplein roepen om een 
andere regering. President Husak had noch
tans een week geleden een nieuwe regering 
samengesteld, waarin naast 15 kommunisten 
ook 5 niet-kommunisten zetelen. Burgerforum 
vindt dit echter onvoldoende. Indien er geen 
verbetering komt, roept de koepel van de 
oppositie op tot een nieuwe staking op 11 
december. In een deelregering werden de 
kommunisten reeds in de minderheid gesteld, 
zodat men mag aannemen dat dit straks ook 
voor de nationale regering het geval zal zijn. 

In navolging van alle andere Warschaupakt-
landen veroordeelde nu ook de Sovjet-Unie de 
inval in Tsjechoslovakijke van 1968. Toen werd 
er brutaal een einde gemaakt aan wat nu de 
Praagse Lente genoemd wordt. In de verkla
ring worden inmenging en invasie veroor
deeld. Na de onderdrukking van de Praagse 
Lente kwam president Husak aan de macht. 
Het lijkt er sterk op dat na de veroordeling van 
de invasie van '68 door alle bondgenoten van 
Tsjechoslovakije, ook Husaks dagen geteld 
zijn. 
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STATUUT MILICIENS 
De senaat keurde het nieuwe statuut voor de 

miliciens goed. Om de ontgoocheling van de 
VU-fraktie over het werk van minister van 
Landsverdediging Coëme tof uiting te bren
gen, onthield senator Walter Luyten zich. Ook 
de dienstplichtorganisaties en de jeugdraad 
toonden zich ontgoocheld. 

Positief in het nieuwe statuut is in ieder 
geval dat het recht op verlof erkend wordt en 
wettelijk vastgesteld is op 2 dagen per maand. 
Minister Coëme beloofde dat die dagen zullen 
mogen opgespaard worden. Dit moet de 
jeugdleiders-miliciens toelaten het zomerkamp 
van hun jeugdbeweging mee te maken. Hier
mee wordt een belofte uit het regeerakkoord 
nagekomen. 

Negatief is dat het statuut eigenlijk slechts 
een kaderwet vormt: er moet nog teveel gere
geld worden via de uitvoeringsbesluiten (duur 
van de legerdienst, vergoeding, arbeidsduur, 
inspraakrecht). Dit biedt de milicien allerminst 
de gevraagde rechtszekerheid. Het is boven
dien een aantasting van de prerogatieven van 
de wetgevende macht. 

Het statuut is dus slechts een stap in de 
richting van een werkelijk rechtvaardig statuut. 
Immers, zolang de jongeren die naar het leger 
moeten (of burgerdienst moeten vervullen) 
objektief benadeeld worden tegenover hen die 
van die verplichting vrijgesteld zijn (en dus al 
op de arbeidsmarkt kunnen om maar wat te 
noemen), zijn ze eigenlijk hef slachtoffer van 
een onrechtvaardigheid. Zoals we eerder al 
schreven, het is zo simpel als dat. 

BELANGEN-
EKSPERTEN 

Professor Els De Bens nam ontgoocheld 
ontslag uit het komifee van eksperfen van de 
Mediaraad. Dit komifee was opgericht om de 
vrij uitgebreide mediaraad op deskundige wij
ze bij te staan bij de voorbereiding van advie
zen aan de Vlaamse eksekutieve i.v.m. hef 
mediabeleid. De Bens, maar ook de andere 
leden van de mediaraad die uit de akademi-
sche wereld komen, lieten reeds eerder hun 
ongenoegen blijken over de gang van zaken in 
de mediaraad en haar ekspertenkomitee. 

Dit komifee wordt verlamd door de veel te 
nauwe banden van een groot aantal leden met 
belangengroepen uit de mediasekfor. In het 
komifee van eksperfen zitten bvb. Herman 
Santy (BRT-studiedienst), Wilfried Verlinden 
(BRT-jurist), Piet Van Brabant (Het Laatste 
Nieuws en docent joernalistenschool), Leo 
Neels (docent mediarecht KUL, maar ook jurist 
en nu zelfs waarnemend gedelegeerd bestuur
der van VTM) en Dirk Verhofstadt (broer van 
Guy) naast eksperlen als Jan Corbet (VUB), 
Wim Van der biesen (KUL) en Herman Van 
Pelt (UIA), die hun bekwaamheid niet aan 

De Vlaamse havenkommissie is dan toch geïnstalleerd. Een eerdere poging 
mislukte wegens een betwisting over de vertegenwoordiging van de werkgevers 
binnen de kommissie. Voorzitter van de kommissie is Willy Winkelmans. Hij zal de 
kommissie voorzitten die in totaal uit 25 leden bestaat. De havenkommissie moet 
een wetenschappelijk beleidsvoorbereidend instrumentarium opzetten dat de 
ekonomische aspekten van het zeehavenbeleid moet ondersteunen. Ook heeft zij 
haar inbreng in de konkrete investeringsplanning voor de havens. Zij organizeert 
ook overleg tussen de direkt betrokken partijen bij de uitvoering van het 
havenbeleid. Gemeenschapsminister Sauwenszei bij de opening dat nu eindelijk 
kan afgestapt worden van de Vlaams-Waalse kompensatiepolitiek. Hij wil zeker 
niet dat nu zou vervallen worden in een wafelijzerpolitiek tussen de Vlaamse 
havens onderling. (poto Mare ceis) 

andere horigheid ondergeschikt hoeven te ma
ken. 

De Vlaamse eksekutieve en vooral haar 
minister van Kulfuur Dewael hebben er boven
dien een handje van weg om de mediaraad en 
het ekspertenkomitee onder grote tijdsdruk te 
zetten. Een echt degelijk en wetenschappelijk 
gefundeerd advies was dikwijls gewoon onmo
gelijk. En wanneer de eksperfen dan toch een 
advies klaarstoomden, werd het door de ekse
kutieve vaak op essentiële punten gewijzigd. 

KAFEE ZONDER BIER 
Hef liedje van Bobbejaan Schoepen wordt in 

heel wat Stella-kafees werkelijkheid. De blok
kade van de Stella in Leuven zou hef bedrijf 
dagelijks ruim honderd miljoen frank kosten. 
De Leuvense professor en gewezen VU-sena-
tor Roger Blanpain liet de media reeds weten 
dat de afgrendeling van de Inferbrewgebou-
wen onwettig is en dat hij niet begrijpt waarom 
de overheid laat betijen. 

Zo'n 650 werkwillige arbeiders en bedien
den van Artois betoogden dinsdag voor het 
recht op arbeid. De betoging, waarin direkfie-
en kaderleden in de eerste rijen te vinden 
waren, is waarschijnlijk een unikum in onze 
sociale geschiedenis. De betogers pikken het 
nief dat werknemers van de met sluiting be
dreigde Inferbrew-vesfigingen de toegangen 
tof de Stella-gebouwen blokkeren. Later op de 
dag reageerden de stakenden dan met een 
autokaravaan. 

BUSH-GORBATSJOV 
Onder hef alziend oog van ettelijke kamera's 

en op nogal onrustige golven hielden VS-
president Bush en partijleider Gorbatsjov een 
gezellig babbeltje voor de kust van Malta. 

Gorbatsjov was eerst even op historische wijze 
in het pauselijk paleis in Vatikaanstad aangelo
pen om paus Johannes-Paulus II uit te nodigen 
voor een al even historisch tegenbezoek aan 
Moskou. 

Tijdens hun koffieklefs, die in totaal toch 
acht uur zou geduurd hebben, werden de twee 
wereldleiders het eens dat ze aan een nieuw 
tijdperk werken. Want de koude oorlog ligt 
voorgoed achter ons. Bush en Gorbie kondig
den een tweede fopkonferentie aan voor juni. 

Dan zullen een aantal zaken ondertekend 
kunnen worden waar nu nog aan gewerkt 
wordt. Zoals een Start-verdrag over de inter-
kontinenfale strategische kernwapens, een ak
koord over de vermindering van de konventio-
nele strijdkrachten en een kommercieel ak
koord tussen de VS en de USSR. 

De Verenigde Staten willen de Sovjet-Unie 
ekonomisch wat uit het slop helpen, bvb. door 
het land de status van meest bevriende natie 
toe fe kennen (wat niet meer betekent dan het 
normaliseren van de ekonomische betrekkin
gen) en het aan een waarnemersstafuut te 
helpen bij de GATT, het regelend orgaan van 
de wereldhandel. 
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KORTWEG 

• Het gewezen Roemeense tumwon-
der Nadia Comaneci nam de wijk naar 
de Verenigde Staten. Daar kreeg de nu 
28-iarige winnares van vijf gouden me
dailles op de Olympische Spelen van 
Montreal en Moskou het statuut van 
vluchteling. 

• De Duitse ekstreemlinkse terroristi
sche organisatie Rote Armee Fraktlon 
lijkt uit de as herrezen. Een RAF-kom-
mando eiste de dodelijke bomaanslag 
op de president van de Deutsche Bank 
Alfred IHerrhausen op. 

• Ook aan de ULB te Brussel werd een 
bomaanslag gepleegd. Twee studenten 
liepen hierbij zware brandwonden op. 
De eksplosie deed zich voor tijdens 
een tes van Serge Vilain, adjunkt-kabi-
netschef van vice-premler Moureaux. 

• De Filipljnse president Aquino over
leefde de zesde poging tot staatsgreep 
sinds ze In '86 aan de macht kwam. 
Deze keer was het echt spannend: het 
presidentieel paleis werd gebombar
deerd en Bush had zeKs F4-gevechts-
vliegtuigen gestuurd om de Fillpijnse 
grondtroepen te steunen. De Fillpijnse 
vice-president Laurel stelde voor dat 
Aquino vrijwillig zou aftreden. Laurel 
ziet zijn deelname aan een burgerlSjk-
militalre junta met de rebellerende sol
daten trouwens wel zitten. 

• BRT-joernalist Tuur Van Watlendael 
stapt van de openbare omroep over 
naar het kabinet van vice-premter 
Claes. Daar gaat hij de persrelaties ter 
harte nemen. Van Wailendael vindt het 
zelf onverantwoord om na afloop van 
zijn verblijf op het kabinet terug te 
keren naar de nieuwsdienst. 
• In Mechelen organiseerde de Belgi
sche Britse bulldogklub een heus sin
terklaasfeest voor haar troetelbeestjes. 
• Premier Thatcher van Qroot-Brtttan-
nië raakte gemakkelijk herkozen tot 
partijleider van de Konservatleven. Het 
was de eerste keer in veertien jaar dat 
haar leiderschap betwist werd. Toch 
stemde één zesde van de stemgerech
tigden niet voor de ijzeren dame. 
• Botlvië mag dan berucht zijn om zijn 
coca-plantages, straks wordt België 
naast land van bier en frieten ook het 
land van de druglabs. Eerst In Gent, en 
later in Sint-Genesius-Rode werden la
boratoria ontdekt 
• 13e nieuwe voorzitter van de Nationa
le Arbeidsraad heet Jo Walgraeve. De 
gewezen assistente van prof. Blanpain 
Is de eerste vrouw die op de hoogste 
stoel in de NAR mag gaan zetelen. 
• Gemeenschapsminister van Binnen
landse Aangelegenheden Van den Bos
sche wli snoeien In de zitpenningen van 
de leden van de Interkommunales. in 
grote steden kan het gekumuleo^de 
presentiegeld wei enkele honderddui
zenden per jaar bedragen. Groot gelijk 
heen Van den Bossche! 

GABRIELS: STRUKTURELE 
AANPAK VAN ARMOEDE 
• De Volksunie wil de volgende maand in al 
haar geledingen naar buiten treden met een 
welzijnsprojekt. Is Vlaanderen er dan zo 
slecht aan toe? 

„Neen. Wij hebben wel altijd gezegd dat de 
staatshervorming uiteindelijk moet leiden naar 
een beter Vlaanderen. Wanneer we nu in het 
jaar nul zitten en straks onze eerste verjaardag 
gaan vieren, is het niet meer dan logisch dat 
we ons ernstig vragen stellen over de inhoud 
van dat betere Vlaanderen. Een van de ele
menten hierbij is dat Vlaanderen pas beter is 
als het zich voor zijn zwakste burgers warm-
hartig toont. Meer dan tien procent van onze 
bevolking leeft op de grens van de bestaansze
kerheid. Ik denk dat het onze plicht is om op 
een efficiënte manier de kansarmoede en de 
vierde wereld te bestrijden. 

Onze werkgroep Welzijn heeft onder leiding 
van ondervoorzitter Annemie Van De Casteele 
een projekt uitgewerkt dat enkele onmiddellijk 
bruikbare voorstellen voor onze afdelingen 
bevat. We konden daarvoor o.m. putten uit 
hetgeen sommige lokale mandatarissen reeds 
verwezenlijkt hebben in hun gemeente. Ik 
denk bvb. aan het subsidiëren van de mantel
zorg. Er werd een voorbeeld van gemeentelijk 
reglement opgesteld om gezinnen die hun 
hulpbehoevende of mindervermogende 
ouders of grootouders bij zich opnemen te 
betoelagen. Zo'n reglement komt tegemoet 
aan het groeiend besef dat bejaarden best zo 
lang mogelijk in de eigen vertrouwde omge
ving blijven'wonen." 

• De fondsen Van Den Bossche en Lens-
sens trachten ook de vierde wereld en de 
kansarmoede te bestrijden. Er was — en is 
— nochtans heel wat kritiek op de manier 
waarop sommige gemeenten die gelden 
besteedden. Terechte kritiek? 

„Die twee eenmalige fondsen vertegen
woordigen ongeveer 2,25 miljard frank. Ze zijn 
dus slechts één jaar geldig. Ik denk dat het 
veel nuttiger is dat we struktureel te werk gaan 
om het armoedeprobleem ten gronde aan te 
pakken. Pas op, een eenmalige aanpak op 
zich is niet te verwerpen. fiJlaar ze biedt geen 
blijvende oplossing. 

Wat de besteding van die gelden m de 
gemeenten betreft, zou ik verzachtende om
standigheden willen bepleiten. De gemeenten 
ontvingen de omzendbrief van Van Den Bos
sche pas op 25 augustus. Sommigen hebben 
reeds heel vroeg in oktober hun laatste begro
tingswijziging opgesteld. Het was bijna niet 

meer mogelijk om over de besteding van het 
geld nog een grondig debat te voeren. 

Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat 
het fonds Van Den Bossche eigenlijk een 
sinterklaasgeschenk was. Luik was uit de nood 
geholpen, Brussel, Antwerpen en Gent. Men 
wou ook de andere gemeenten wat toeschui
ven, alleen maar als kompensatie voor het
geen de grote steden gekregen hadden. Dit is 
natuurlijk geen strukturele beleidsvoering." 

• Hoe kan een strukturele aanpak er vol
gens U dan uitzien? 

„ Via het Fonds van Maatschappelijk Welzijn 
en een gefederaliseerd Gemeentefonds kan er 
vanuit de Vlaamse Gemeenschap een perma
nente begeleiding tot stand komen om de 
armoede te detekteren en te bestrijden. Zo'n 
beleid moet vooral van de gemeenten en 
OCMW's uitgaan. Ten eerste omdat op die 
wijze het pluralisme het best gewaarborgd 
wordt. Indien men de budgetten aan de wel-
zijnssektor en de sociale organisaties toekent, 
werkt dit de verzuiling alleen maar in de hand. 
In een pluralistische samenleving is het onge
hoord dat wie dan ook een lidkaart zou moeten 
bovenhalen of een knieval moeten doen om te 
'verkrijgen waar hij of zij recht op heeft. Voor 
een pluralistische partij als de VU is zoiets 
onaanvaardbaar. 

Ten tweede is de armoedebestrijding vanuit 
de gemeenten en de OCMW's ook het effi
ciëntst. Ik wil zeker niet de goede bedoelingen 
van de meeste welzijnsorganisaties in twijfel 
trekken. Maar de kontrole vanwege de over
heid is bij hen nauwelijks of niet aanwezig. Dit 
is niet het geval bij de gemeenten en OCMW's. 
En tenslotte, het lokale nivo is het meest 
vertrouwde. De drempelvrees zal daar dan ook 
het laagst zijn." 
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EEN TUSSENTIJDSE 
BALANS 

Z
OWAT alle kommentatoren zijn het 
erover eens het programma van 
Martens-VIII is erg ambitieus en 
veelomvattend Het maatschappe
lijk projekt dat CVP, PSC, SP, PS 
en VU wensen te verwezenlijken 
betekent een totale ommekeer voor 
de strukturen van onze samenle
ving De grondslag ervan is twee
voudig de aanpak van de sociaal-
ekonomische problemen en de fun

damentele omvorming van de staatsstruktu-
ren Het geboorterecht van deze dubbele prio
riteit mag de VU gerust opeisen Jaren 
verkondigde zij het inzicht dat „de komplekse 
werkelijkheid van dit land een aangepaste 
vertaling diende te krijgen in de strukturen 
alvorens een duidelijk, zuinig en doeltreffend 
overheidsbeleid kan worden opgezet " 

Een derde belangrijke motivatie voor de 
regenngsdeelname van de VU was de wil om 
eindelijk een aanvang te maken met een 
nieuwe politieke kuituur 

Halfweg de legislatuur bood de Programma
wet aan voorzitter Gabriels een ideaal aangrij
pingspunt om de drie grote peilers van het 
regeerbeleid te evalueren en zo nodig nieuwe 
bakens uit te zetten 

NIET TOEVALLIG 
Over de staatshervorming stelde hij even 

bondig als krachtig dat de voorbije twee fasen 
belangwekkend en positief waren „Een stille 
revolutie, die ons land fundamenteel en onom
keerbaar in een federale stniktuur heeft gesto
ken " 

Zo gleed hij over naar de derde fase Kor
daat, vooral waarschuwend benadrukte hij 
„dat voor de VU in geen geval kan afgeweken 
of teruggekrabbeld worden op de principes die 
zwart op wit, en ik herhaal het met toevallig, in 
het regeerakkoord werden opgenomen" Tot 
slot wees hij erop dat de federale staatsstruk-
tuur een efficiëntere en meer demokratische 
organisatie van de overheid tot gevolg moet 
hebben Dit vereist dat het bestuursapparaat 
zich op alle geledingen aanpast, en dat de 
„ wet van Parkinson" met toeslaat in de centra

le administratie Deze wet stelt met name dat 
bestaande diensten zich zodanig opblazen dat 
ze toch nog enig belang hebben „Niet alleen 
maakt dit het bestuursapparaat ondoorzichtig, 
maar vooral wordt het behoorlijk moeilijk om 
de bezuinigende effekten van een federalise-
ringsproces te verwezenlijken " 

NIEUWE EVENWICHTEN 
Aldus belandde Gabriels bij het herstelbe

leid Als indruk hierbij gaf hij mee dat al te zeer 

De grote debatten volgen me
kaar snel op. Na de rijksmidde
lenbegroting in Kamer en Senaat 
vat de Vlaamse Raad kortelings 
haar begrotingsbesprekingen 
aan. Ondertussen zijn diezelfde 
verkozenen - maar dan wel met 
hun Belgisch petje op - reeds 
druk doende met de Program
mawet. Deze moet er zorg voor 
dragen dat de begrotingsdoe
leinden gehaald worden. Van
daag wordt in de Kamer de af-
rondfing van het debat verwacht. 
Voorzitter Jaak Gabriels greep 
het aan om een tussentijdse ba
lans op te maken van Martens-
VIII, de regering die hij namens 
de VU mede in het zadel hielp. 

aan symptomen wordt gewerkt „Het risiko is 
met denkbeeldig dat de overheid m haar huidig 
koncept zal verworden tot een machteloos 
bestuursapparaat, waarvoor besturen neer
komt op het achternalopen van de feiten en het 
dichten van uitgavenlekken " Want of het nu 
gaat om de opvang van politieke vluchtelin
gen, de achterstand in de administratie van de 
gehandikaptenzorg, het optrekken van het 
wetenschappelijk onderzoek of de ontwikke
lingssamenwerking, het aanbieden van een 
betekenisvol pakket voor de ambtenaren 
telkens luidt het dat er geen geld is voor een 
degelijk en vernieuwd beleid 

Naar analogie met de oplossing voor de 

instititutionele problemen suggereerde de VU-
voorzitter dat „regering en parlement zich 
dringend moeten bezighouden met het zoeken 
naar nieuwe evenwichten voor en binnen het 
overheidsapparaat " Het kan bvb met ont
kend dat het evenwicht tussen de lasten en de 
baten van het overheidsbeleid zoek is „Wan
neer het erop aankomt de baten van het beleid 
te verdelen staan alle groepen en belangen
vertegenwoordigers in de rij voor de kollektie-
ve bedeling h/lmder entoesiasme is er echter 
aan de andere kant van het loket" Kan het 
nog langer dat de fiskale administratie het bij 
wijze van spreken met lei en griffel moet 
opnemen tegen de superkomputers van de 
money-makers' Of nog kan het nog langer 
dat groepen en individuen die geen sterke of 
helemaal geen belangenvertegenwoordiging 
hebben, steeds buiten de prijzen vallen' 

TWEEDE ADEM 
Het IS met andere woorden dringend tijd 

voor een diepe omvorming van de ,,operatio-
naliteit" van het overheidsapparaat „Wef een 
kwalitatief sterke en soepele overheid moet de 
aandacht voor alles gaan naar de werkelijke 
behoeften van de samenleving " 

Over de derde peiler van het regeerakkoord 
toonde de voorzitter zich weinig tevreden De 
nieuwe politieke kuituur blijft in een preliminair 
stadium zitten Hij drong er sterk op aan, dat 
tijdens het volgende werkjaar ook dit deel van 
het regeerakkoord m wetteksten wordt omge
zet ^ 

Rechtstreeks tot de Eerste-mimster besloot 
hij „Uw regering heeft tijdens het eerste 
werkjaar een opmerkelijke start genomen Ver
schillende projekten werden gerealiseerd, mis
schien zelfs tegen de verwachting van velen 
in De samenhang ervan is misschien nog 
onvoldoende duidelijk Zij zal dit wel zijn wan
neer de institutionele, de sociale en politieke 
doelstellingen ten volle zijn gefinanliseerd 

De VU vertrouwt erop dat de regering haar 
tweede adem vindt om het maatschappelijk 
projekt in zijn geheel af te ronden " 

ö.a.) 
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DICHTER 
BIJ HUIS 

,,Van Oost- over Centraal- naar West-Euro
pa. En dan kom ik nog iets dichter bij huis. Een 
organist van mijn dorp en professor aan het 
konservatorium, Lode Dieltiens, werd vorige 
zaterdag in de Singel te Antwerpen gevierd. 

Zoals eerder in Detroit voor uitgeweken Vla
mingen, zongen de Vaganten het liedje „Wij 
zijn een brug". Vorige zondag gingen ze zelfs 
verder. Zij wilden een brug zijn naar andere 
volkeren. Zij wilden ook bij eigen volk bruggen 
overspannen. Op het ogenblik dat in Berlijn de 
muur wordt afgebroken, wordt het volgens de 
Vaganten tijd om ook in eigen land de muur 
van de haat te stopen. 

Prof. magister Janssens schreef in „Kultuur-
leven" van 1950 reeds dat onze Oostfrenters 
jonge idealisten waren en het slachtoffer van 
idealen die in katolieke kolleges werden ge
kweekt. De uitzendingen van De Wilde hebben 
ook voor anderen duidelijk gemaakt dat die 
Oostfronters zeer dikwijls goedwillende jon
gens waren. Met jongens van 17 of 18 jaar 
organiseert men inderdaad kruistochten. 

De openheid van het Oostblok kent vandaag 
blijkbaar geen grenzen meer. Op de gruwelen 
van het Stalin-regime worden nu cijfers gezet. 

Over de zaak Katyn wordt nu openlijk gespro
ken. Minsenty wordt in Hongarije gerehabili
teerd. Maar prof. Speleers, de brave katolieke 
flamingant, is in een Belgische gevangenis 
gekrepeerd omdat hij in Katyn met Zweden en 
Zwitsers en het Internationale Rode Kruis is 
gaan getuigen over de Stalin-doden. In België 
kan die oorlogsbladzijde niet worden omge
draaid. Wie dat probeert, wordt gekonfron-
teerd met de oude haat. 

Hoe dichter men bij huis komt, hoe minder 
„de kracht van de idee' gaat doorwegen. Als 
men in het Oostbtok afziet van vervolgingen 
voor de gruwel uit het verleden, waarom inspi
reren wij ons dan niet aan de gedachte van 
verzoening, die de bladzijde van het verleden 
omdraait. 

Wie nu nog over de oude tegenstellingen 
spreekt bewijst een ondienst aan dit zo zwaar 
gehavende land. Ik meen dat wij nederig, ons 
zelfs op de borst kloppend, de lessen van het 
Oostblokgebeuren moeten leren." 

(Walter Luyten, Belgische Senaat, Beknopt 
Verslag, donderdag 23 november 1989, biz. 
208) 

BIJ GEBREK AAN BETER 
Bij gebrek aan beter, inderdaad, keurde de 

VU-fraktie van de Senaat het nieuwe statuut 
van de dienstplichtigen goed. „Omdat tiet een 
stap in de goede richting is". 

Binnen een jaar evenwel kondigde André De 
Beul namens zijn kollega's een evaluatie aan 
„over de toepassing ervan en in het kader van 
de internationale situatie en de Oost-West 
betrekkingen". Om dit kracht bij te zetten, en 
ook omdat het regeringsontwerp minder gene
reus is dan verwacht, onthield Walter Luyten 
zich. Een en ander had tot gevolg dat Defen
sieminister Coëme zich ertoe vertjond om 
reeds na nieuwjaar een debat te organiseren 
over het globaal statuut van de dienstplichtige. 

,DAS MILITAR' 
Ten gronde vond André De Beul dat het 

nieuwe ontwerp van statuut te veel de stempel 
draagt van das Militar, van de Generale Staf. 
De minister rondde enkel een paar scherpe 
kanten af. Nochtans waren de venwachtingen 
hoog gespannen. Velen hoopten op een gene
reus statuut dat vorm zou geven aan „de 
burger in uniform". Het werd echter het haal
bare. 

Te veel ligt de nadruk nog op de dienstplicht, 
de hiërarchie en het militair apparaat. Te 
weinig gaat het om een welbegrepen staats
burgerschap. 

Voor de VU-woordvoerder is het duidelijk dat 
het statuut er anders zou uitzien, mochten de 
val van de Berlijnse muur en de demokratise-
ring in Oost-Europa vroeger hebben plaatsge
grepen. Vandaar ook zijn overtuiging, dat een 
frigopolitiek in dit geval verantwoord zou zijn. 
Al toonde hij evenzeer begrip voor de mening 
van de minister: beter een minder goede dan 
helemaal geen wet. 

Veel zal in ieder geval afhangen van de 
toepassing van de wet. Vooral omdat deze 
eerder een raamwet is, met een ruime delega
tie aan de minister. 

RECHT OP 
VERENIGING I 

Positief zijn alvast de nieuwe regeling van de 
affektatie, de indiensttreding en het uitstel. 
Ook wordt beter rekening gehouden met de 
sociale toestand van de dienstplichtige, en niet 
minder zonder belang is de bijkomende bur
gerlijke vorming. „Ik hoop dat in het raam van 
deze vorming een aantal sociale vaardigheden 

Het nieuwe statuut van de dienstplich
tige is volgens André De Beul te zeer 
„een cliché" van het bestaande en het 
haalbare. 

worden bijgebracht maar ook elementaire vak
kennis en zelfs een echte vorming die regel
recht op het bedrijfsleven is afgestemd." 

Een ander goed punt is volgens De Beul het 
recht om politieke en winstgevende aktiviteiten 
uit te oefenen. Voorts wordt de legerdienst 
voortaan bij de overheid in aanmerking geno
men voor de pecuniaire anciënniteit en geldt 
hij als wachttijd voor de ziekteverzekering. Tot 
slot is het verheugend dat jeugdleiders in de 
toekomst hun verlofdagen mogen opsparen. 

Ronduit negatief is het feit dat het vereni
gingsrecht niet is opgenomen in het ontwerp 
van statuut. Dat recht wordt wel opgevangen 
door enerzijds een verhaaldienst en anderzijds 
een kommissie van advies, maar „wij twijfelen 
eraan of het sisteem van verkiezingen van de 
kommissies van advies zal werken". Men had 
de kommissies beter kunnen stofferen met 
bvb. afgevaardigden van bestaande organisa
ties. In ieder geval moet het verenigingsrecht 
als fundamenteel demokratisch recht ook bin
nen de krijgsmacht aan bod kunnen komen. 

Samen met De Beul hopen we dat na 
nieuwjaar een fundamenteel debat kan tot 
stand komen over, zeg maar, de legerdienst in 
het jaar 2000. 

9 WIJ - 8 DECEMBER 1989 



SAUWENS ZORGT VOOR 
MEER FIETSPADEN 

M
INISTER Sauwens heeft reso
luut gekozen voor andere 
onentaties bij de investenngs-
politiek op het vlak van we-
geninfrastruktuur Ondanks 
de vermindenng die aan het 
investeringsprogramma in 
zijn totaliteit werd opgelegd 
stijgt het budget voor de we
gen Vlaanderen is en blijft de 
draaischijf in de Westeurope-

se verkeersstroom Daarbij moet men binnen 
de beleidsoptie gebruik maken van de beperk
te financiële middelen 

De beschikbare kredieten zullen dan ook 
gericht zijn naar het bestaande wegennet In 
1990 worden de inspanningen op het vlak van 
fietspadenprojekten verdergezet In een aan
tal provincies bestaan terzake uitgebalanceer
de planningsvoorstellen, die als basis dienen 
De minister is ervan overtuigd dat de inspan
ningen op het vlak van de fietspaden dienen 
verdergezet Daarbij zullen m alle provinciale 
diensten, in het kader van onderhoudskredie-
ten, alle bestaande fietspaden jaarlijks acht 
keer gereinigd worden 

In de tweede plaats worden de pilootprojek-
ten bebouwde kommen opnieuw opgestart 
De projekten Rillaar, Kessel-Lo, Blankenber
ge, Wuustwezel en Bazel worden uitgevoerd 
Alle modernizenngswerken die betrekking 
hebben op doortochten in bebouwde kommen 
worden in funktie van de zwakke weggebrui
kers en de randbewoners aangepast M a w 
datgene wat als pilootprojekt was opgestart, 
wordt nu een vanzelfsprekendheid m het be
leid De automobilist past blijkbaar enkel zijn 
snelheid aan ten aanzien van het beschikbare 
wegprofiel en met zozeer aan verkeersborden 

Als ekspenment wordt ook gewerkt aan het 
herinnchten van dne- en viervaksbanen Zo 
werd bievoorbeeld de drievaksbaan in Vroen-
hoven - Riemst op verscheidene plaatsen te
ruggebracht tot twee vakken, met vrijliggende 
fietspaden Dnevakswegen in doortochten 
worden door middel van zogenaamde ver-
keersdruppels plaatselijk teruggebracht tot 
tweevakswegen 

Een aanzienlijk krediet is ook voorzien voor 
het herinnchten van gevaarlijke kruispunten 
De kontmue zwarte punten zijn die kruispunten 
waarop drie opeenvolgende jaren minstens 

dne ongevallen met lichamelijk letsel werden 
vastgesteld 

KRUISPUNT 
In een aantal gevallen wordt tevens ge

streefd naar de verbetering van de verkeersaf
wikkeling op wegvakken met talrijke verkeers
lichten door synkronisatie en aanduiding van 
de groene golf in kombinatie met aangepaste 
kruispunten 

In vierde instantie wil de minister aandacht 
vragen voor werken die de geluidsoverlast 
moeten verminderen met o a het aanbrengen 

Gemeenschapsminister van 
Openbare Werl(en en Veriteer 
Jolian Sauwens heeft het inves
teringsprogramma voor 1990 be
leend gemaakt. Hij beschiltt over 
17 miljard franit aan investe
ringskredieten of maar negentig 
procent van wat vorig jaar werd 
voorzien. Binnen de krappe bud
gettaire ruimte gaan meer mid
delen naar de wegenlnfrastruk-
tuur, zonder dat daarom veel 
nieuwe wegen gepland zijn. 

van geluidsschermen Een eerste inventans 
van de knelpunten langs autosnelwegen werd 
reeds opgemaakt Die zal nu uitgebreid wor
den naar de andere wegeninfrastruktuur Ob-
jektieve kritena zullen dan uitsluitsel geven 
over de te plannen investenngen ter verminde
nng van de geluidsoverlast 

Grote projekten worden beperkt gehouden 
Momenteel worden er twee grote projekten 
voorzien de internationale verbindingen Ant
werpen - Bergen op Zoom via de Al 2 en de 
verbinding Veurne-Franse grens via de Al 8 

Verder wordt werk gemaakt van de ombouw 
van de expressweg Antwerpen-Zelzate-Kust 
tot een volwaardige autosnelweg Ook wordt 
de voltooiing gepland van de nngstrukturen 
teneinde de rentabiliteit van vroeger gedane 

investenngen te bekomen bvb in Diest, Gent, 
Roeselare, Kortrijk 

Wat betreft de aanleg van nieuwe wegen wil 
de minister mets overhaasten Zo is er nergens 
sprake van de Antwerpse Grote Ring, noch 
van een verbinding tussen de A2 Leuven-
Lummen en de El9 Brussel-Antwerpen ter 
ontlasting van de Brusselse ring Het verkeer 
op de autosnelwegen is het afgelopen jaar 
haast met 10 % toegenomen, op de gewestwe-
gen met 5 % Toch zijn nieuwe wegen op dit 
ogenblik budgettair maar ook ekologisch met 
haalbaar 

HAVENS 
Voor wat betreft de havenwerken worden de 

begonnen projekten afgewerkt Voor de Ant
werpse haven betekent dat de afwerking van 
het Berendrecht-Zandvlietkomp'ex, de kontai-
nerkade, verdiepingswerken en verder de aan
leg van dokken Voor Gent wordt een verbete-
nng van de toegang tot het Grootdok gepland 
In Zeebrugge moet de voorhaven afgewerkt en 
in Oostende moeten aanpassingswerken aan 
de havengeul uitgevoerd worden Het Vlaamse 
Zeehavenbeleid moet op halflange termijn ge
stuurd worden door de zopas opgenchte 
,.Vlaamse Havenkommissie" 

De watenwegen moeten het met minder 
stellen dan vorig jaar De trafieken op de 
watenwegen zijn ook gedurende de eerste 
negen maanden van 1989 gedaald met liefst 5 
% Zonder bijkomende kosten kunnen de hui
dige waterwegen het dubbele aan trafieken 
verwerken dan het huidige peil De binnen
scheepvaart zou dus moeten gestimuleerd 
worden 

jd. 
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BASKENLAND: GEGENEERD WEGKIJKEN 
Zuid-Amerika is dichterbij dan gedacht 

werd. Een ganse parlementsfral<tie van radika-
le Baskische parlementairen die beschoten 
wordt door een gemaskerd doodseskader van 
G.A.L. in een Madrileens restaurant. 

G.A.L, de Spaanse geweldgroep, heeft 
reeds tientallen moorden gepleegd op Baski
sche nationalisten. De Spaanse krant El Pais 
onthulde in '87 de banden tussen GAL en de 
Spaanse autoriteiten. Het laatste argument 
van de koning, zegde ooit Lodewijk XIV over 
zijn kanonnen. Huurmoordernaars als laatste 
argument van een regering in een hoek die nu 
officieel tot ons Europees vaderland behoort, 
zoals Wilfried Martens het oniroerd uitriep bij 
de jongste Europese top in Parijs over de 
gebeurtenissen in Oost-Europa. 

HERRI BATASUNA 
En daarmee zitten we volop in de Westeuro-

pese schijnheiligheid: de natiorlaliteitenpro-
blemen in eigen huis. Aan de hand van de 
perskonferentie die de Baskische senator Al-
varez-Emparanza (verzetsnaam Txillardegi) 
zopas te Brussel hield zetten we de feiten nog 
eens op een rij. Die 20ste novemb,er was de 
vooravond van een historisch moment. De dag 
daarop zouden 7 parlementairen van de onaf-
hankelijkheidspartlj Herri Batasuna (HB) hun 
parlementszetel voor het eerst bezetten. Om
dat einde van de jaren 70 het Baskische volk in 
ruime meerderheid de nieuwe Spaanse grond
wet had verworpen bij het toen gehouden 
referendum, weigerde de parlementsleden 
van HB steeds de eed af te leggen aan die 
grondwet. Ze werden verkozen, maar bleven 
weg uit Madrid. Dit ging nu veranderen. Vooral 
onder de leiding van Inaki Esnaola, advokaat 
uit Gipuzkoa, het bastion van het Baskisch 
nationalisme. Hij was ook het brein achter de 
onderhandelingen die begin van dit jaar in 
Algerije gevoerd werden tussen kontaktperso-
nen van de Spaanse regering en een delegatie 
van ETA, de Baskische onafhankelijkheids-
groep. Spanjaarden die nog steeds zweren bij 
het Franquistische Espana, una grande, willen 
deze politiek van toenadering blijkbaar ten 
allen prijze bekampen. 

Het GAL-moordeskader had het dan ook 
vooral op Esnaola gemunt. Hij werd getroffen 
door verschillende kogels en blijft wellicht 
verlamd. De 31-jarige Josu Muguraza, pas 
verkozen kamerlid voor Biskaia, was het dode
lijk slachtoffer. Een veelbelovend jong publi
cist, hoofdredakteur van het dagblad Egin. Zijn 
jonge weduwe zal deze dagen hun eerste kind 
baren. Bijzonderheid die te denken geeft: er 
was Spaanse politie in het restaurant aanwe
zig. De vier van het moordkommando konden 
allemaal weer ontsnappen. Wisten zij het wel-

^ ;XWB 
licht van de politie zelf dat de Baskische 
parlementairen daar zouden bijeenkomen? 
Wie denkt in dit verband niet aan de GAL-
huurling die enige jaren geleden met een lijst 
van foto's werd gevonden ? Baskische vluchte
lingen. De foto's waren van de politie zelf 
bezorgd in Frankrijk bij het veaoek om asiel. 
Twee personen van die vluchtelingenlijst wa
ren ondertussen door GAL vermoord. Toen 
Gol hier enkele jaren geleden Basken uitlever
de aan Spanje jubelde hij over l'espace juci-
ciaire Européenne. Het lijkt meer op een espa
ce para-policière tussen de twee staten Frank
rijk en Spanje die het Baskenland onderling 
verdelen in het Europees intern kolonialisme. 

SCHIJNHEILIG 
Hier begint inderdaad de Europese verant

woordelijkheid. Senator Txillardegi beklem
toonde dat de radikale Basken bereid zijn het 
gesprek met Spanje te voeren op basis van het 
recht op zelfbeschikking zoals dit zo mooi in 
het UNO-handvest staat. Als bij referendum in 
Baskenland de meerderheid zich niet aansluit 
bij de zelfstandigheidsidee wil men gematig
der wegen uitzoeken. In Frans-Canada, het 
door Gol en co zo geliefde Quebec ging het er 
toch ook zo aan toe! 

In de senaat had senator Walter Luyten die 
Europese schijnheiligheid reeds aangeklaagd. 
Men treedt schoonmoederend op naar Oost-
Europa. Men juicht over het zelfbeschikkings
recht voor Esten, Letten, Litouwers, Georgiërs, 
Armeniërs, en vul maar in. Men maakt er een 
absolute regel van voor alle volkeren in Azië en 
Afrika, ook als ze geweld gebruiken zoals het 
ANC en Unita, maar men kijkt gegeneerd de 
andere kant op als het oudste volk van Europa, 
de Basken, zijn recht op zelfbeschikking ver
dedigt. 

De begrafenis van het jonge parlementslid, 
bijgewoond door meer dan 50.000 Basken, 

was blijkbaar ook geen nieuws voor onze 
media. Geen korrespondenten, geen uitzen
ding zoals van alle Oosteuropese pleinen. De 
gegeneerdheid van het slecht geweten speelt 
blijkbaar. Over partijgrenzen heen, met die 
Europese verantwoordelijkheid voor ogen, 
geldt voor ons bij deze Baskische gebeurtenis
sen de solidariteit van de nationalisten het 
echte Europese mternationalisme. 

Leo R. Pulssant 

ADVERTENTIE 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 
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ALS STRAKS DE KURKEN 
KNALLEN... 

...Is het weer volop feest. De sinterklazen 
zijn nog maar pas de deur uit of daar kondigen 
Kerst en Nieuwjaar zich luidruchtig aan. De 
kommercie speelt handig in op het gebeuren 
en maakt zich op voor de langste nachten van 
het jaar. Ook ons weekblad speelt in op het 
gebeuren maar poogt tussen de kommerciële 
wildgroei aandacht te schenken aan de andere 
dan loutere handelspraktijken. 

Her en der wordt nog een ogenblik van 
bezinning ingebouwd, want Kerst en Nieuw
jaar zijn vooral de feesten van „geven" en 
liefde, van hoop en vrede: de blik op de nieuwe 
lente gericht. 

Tussen al het kurkengeweld moet er ook tijd 
zijn voor mensen die het minder goed hebben. 
Het delen-van-de-koek, letterlijk en figuurlijk, is 
ook en misschien vooral de betekenis van het 
eindejaar. 

"^ Tal van organisaties sporen ons daartoe aan 
^ maar ook politieke partijen moeten het voor-
J / l beeld geven. En dat wil de Volksunie middels 
'^ een groots opgezet sociaal ankerprojekt Wel

zijn en Amnestie. 
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ANKERMOMENT WELZIJN 
EN AMNESTIE 

EZE week rolde een nieuwe VU-
brochure van de persen op het 
Barrikadenplein: het is een werk-
map voor de afdelingen met kon-
krete aktiemodellen rond het the
ma Welzijn en Amnestie. Voor ons 
een gelegenheid om een gesprek 
te hebben met ondervoorzitter An-
nemie Van de Casteele, die koör-
dinator is van het aktieprogramma 
„Welzijn". 

WIJ: De Volksunie bestookt de laatste tijd 
haar afdelingen met allerlei uitgaven. Van
waar deze „uitgeefwoede"? 

A. Van de Casteele: „Dit alles kadert in ons 
tweejarig projel<t dat door algemeen sekretaris 
Willy Kuijpers op de ontmoetingsdag in Sint-
Niklaas aan de arrondissementsbesturen werd 
voorgelegd: „Goed, beter best. Meebouwen 
aan het Betere Vlaanderen". Dit totaal-projekt 
moet de Volksunie de komende twee jaar in de 
richting van een gebundelde aanpak sturen, 
waarbij de boodschap doelgericht wordt uitge
dragen, geschraagd door alle partijgeledingen 
en met zin voor beeldvorming. 

Vrij algemeen luidt immers de mening dat 
het Volksunie-programma in de grond goed en 
duidelijk is. Helaas is het onvoldoende ge
kend, onvoldoende uitgedragen. De roep om 
duidelijkheid en profilering heeft dan ook veel 
te maken met het konsekwent aanhouden 
van goed gekozen aksenten uit het program
ma, aksenten die inspelen op de maatschap
pelijke behoeften en vraagstellingen. 

Daarom werd gekozen voor een aantal an
kermomenten in de loop van het jaar, waarbij 
doelgericht rond een bepaald tema gewerkt 
wordt." 

ANKERMOMENT 

WIJ: Waarom kozen jullie voor het tema 
„Welzijn en amnestie"? 

A. Van de Casteele: „ We willen onze an
kermomenten ophangen aan momenten in het 
jaar die voor iedereen duidelijk herkenbaar zijn 
en zonder veel moeite geassocieerd worden 
met een bepaald ondenNerp. 

Vandaar dat we ons eerste ankermoment 
rond welzijn en amnestie lanceren in de kerst
periode: in deze periode staat de aandacht 
voor de kansarmen in onze samenleving im
mers centraal. Uiteraard vergeten we hierbij 
de amnestie-eis niet." 

WIJ: Hoe werd dit projekt opgevat? 

A. Van de Casteele: „Hef geheel is opgevat 

WIJ: En per ankermoment krijgen de af
delingsbesturen een werkbrochure aange
boden? 

A. Van de Casteele: „Inderdaad, deze 
ankermomenten moeten aangrijpingspunten 
worden om met alle afdelingen zeer konkreet 
en aktiegericht naar buiten te treden. De 
brochures die we uitgeven zijn dan ook echte 
werkboekjes met aktiemodelen, op afdelings
maat gesneden." 

Met de kerstdagen in het ver
schiet vraagt de VU In al haar 
geledingen aandacht voor de 
minstbedeetden In onze Vlaam
se samenleving. Een uitgewerk
te map die naar alle afdelingen 
gestuurd wordt, moet de lokale 
mandatarissen helpen in hun ge
meente werk te maken van een 
daadwerkelijk welzijnsbeleid. 
Volgens de VU wordt de kansar
moede best op lokaal vlak be
streden. Gemeente en OCMW 
zijn hiervoor de meest geschikte 
instanties. 

als een tötaalprojekt, waarbij alle partijgele
dingen ingeschakeld worden: de afdelingen 
schieten in aktie, op arrondissementeel niveau 
worden een aantal konkrete projekten finan
cieel ondersteund, de Vlaamse Raadsfraktie 
organiseert een hoorzitting voor mensen uit de 
welzijnssektor, VNOS en WIJ zorgen voor de 
vertaling naar de buitenwacht en het ruime 
kiezerspubliek. De koördinatie berust bij het 
Algemeen Sekretariaat. 

Op deze wijze kan en moet de Volksunie een 
geloofwaardig toekomstperspektief bieden, 
dat beantwoordt aan de venvachtingen van al 
diegenen die begaan zijn met de toekomst van 
Vlaanderen. 

Het is duidelijk dat de plaatselijke afdelingen 
hierbij een onvervangbare rol vervullen." 

WIJ: Klinkt het niet wat betuttelend om 
het In de kerstperiode over de zwaksten in 
de maatschappij te hebben? 

A. Van de Casteele:,,Zeker niet. Vooreerst 
hebben we het over kansarmoede, wat een 
struktureel probleem is dat van generatie op 
generatie doorgegeven wordt. Mensen die in 
dit sisteem zitten krijgen gewoon geen kansen 
om er zich uit te werken. 

Ten tweede willen we de welzijnsproblema-
tiek zeker niet verengen tot het probleem van 
de kansarmen. We vatten welzijn op als een 
veel ruimer begrip: het heeft te maken met 
bestaanszekerheid, de leefomgeving, de vei
ligheid en de vrijheid van alle burgers in een 
samenleving. 

De selektie van projekten rond kansarmoe
de en verdraagzaamheid is slechts een aan
loop naar een verdere werking. We willen met 
de VU een blijvende beweging op gang bren
gen om in de toekomst rond de brede welzijn-
sproblematiek te werken. 

Maar je moet ergens beginnen. Vandaar dat 
we ons in deze brochure beperken tot werken 
rond kansarmoede." 
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SINTERKLAASPOLITIEK 
WIJ: Ik lees In de brochure nogal wat 

kritiek op de projekten Lenssens en Van 
Den Bossche ter bestrijding van de kansar
moede. 

A. Van de Casteele -.„Het is natuurlijk goed 
dat vanaf 1989 en dit voor 10 jaar de Vlaamse 
genieenten een ekstra-stimulans krijgen om 
effektief iets te ondernemen. Niet minder dan 
2,257 miljard wordt verdeeld tussen de Vlaam
se steden en gemeenten met de uitdrukkelijke 
vraag projekten rond kansarmoede te steunen. 

Ik wil hier niet stilstaan bij de technische 
kant van de zaak: hoe het geld verdeeld wordt 
en voor welke projekten het kan aangewend 
worden, wordt uitvoerig in onze brochure uit
gelegd. 

Wat me echter stoort is de houding van een 
aantal gemeentebesturen die niet gemotiveerd 
zijn om aan kansarmoedebestrijding te doen 
en het geld massaal afwenden voor andere 
doeleinden. Enkele voorbeelden maken duide
lijk wat sommige gemeenten verstaan onder 
kansarmoedebestrijding: de inrichting van een 
politiegarage, de subsidiëring van een voetbal-
klub, de aankoop van een toog voor een 
klubhuis, de herstelling van het dak van het 
gemeentehuis, de aankoop van afvalkontai-
ners, enz... Ongetwijfeld nuttige werkzaamhe
den, die echter geen uitstaans hebben met de 
projekten Lenssens en Van Den Bossche. 

Dit is pure Sinterklaaspditiek. Daarom stel
len we in onze brochure enkele projekten voor 
die met meer recht aanspraak kunnen maken 
op betoelaging." 

WIJ: 
len? 

Kan je enkele voorbeelden aanha-

„In onze brochure bieden we de afdelingen 
een projekt aan dat door de Vereniging van 
Vlaamse Mandatarissen werd uitgewerkt en 
dat door elk gemeenteraadslid als voorstel in 
de gemeenteraad kan ingediend worden. Het 
behelst een ontwerp van reglement in verband 
met het verlenen van een gemeentelijke toe
lage aan gezinnen of personen die hun 
hulpbehoevende en mindervermogende be
jaarde ouders of grootouders opnemen. 

Vanwaar dit voorstel? Zonder de waarde 
van een professionele aanpak in de welzijns-
sektor te betwisten, stellen we immers vast dat 
doorgedreven professionalisering ook een 
aantal schadelijke neveneffekten oplevert. 
Bvb. een toegenomen afhankelijkheid en een 
aantasting van het eigen probleemoplossend 
vermogen. Een oproep tot meer zelfzorgzaam-
heid mag natuurlijk geen ekskuus zijn om 
verantwoordelijkheid af te wentelen. Toch me
nen we dat het belangrijk is dat de overheid 
'nitiatieven stimuleert waarin de bevolking (foto Zafar) 
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als horekazaken, banken, handelszaken, 
schoolgebouwen en studentenverblijven. 

Naast deze 2 voorbeelden biedt de brochure 
nog tal van andere zinvolle initiatieven: een 
goed lokalenbeleid voor welzijnsproiekten met 
kansarme jongeren; de opstelling van objek-
tieve voorrangsregels bij de toewijzmg van 
sociale woningen, om het onrechtvaardig poli
tiek dienstbetoon in deze sektor tegen te gaan; 
betoelaging van minder-mobielencetrale, om 
mensen die minder mobiel zijn uit hun isole
ment te halen." 

WIJ: Hoe volgen jullie dit projekt op? 

A. Van de Casteele: „Zoals reeds gezegd 
willen we alle partijgeledingen bij het projekt 
aangemoedigd wordt meer verantwoordelijk
heid op zich te nemen. Ons ontwerp van 
reglement komt dus tegemoet aan het groei
end besef dat bejaarden best zo lang mogelijk 
in de eigen vertrouwde omgeving blijven wo
nen. 

Een tweede voorbeeld betreft de verbetering 
van de toegankelijkheid van de gebouwen 
voor rolwagengebruikers. Zoals de Dwars-
door-Vlaanderen-tocht van rolstoelatleet Jean-
Marie De Roovere ten overvloede illustreerde, 
blijven heel wat gebouwen ontoegankelijk voor 
mensen met een handikap. De aanpassings-
werken hiervoor zijn vrij kostelijk. Voor deze 
toch hoognodige opdracht kunnen via een 
plan van aanpak jaarlijks middelen gereser
veerd worden. Daarnaast kunnen er voor
schriften opgemaakt worden die alle maatre
gelen voorzien i.v.m. toegankelijkheid van 
voetpaden, openbare toiletten of gebouwen 
betrekken. De klemtoon ligt wel op de afdelin
gen. Aan hen vragen we in de periode decem
ber '89 — januari '90 uit te pakken met één 
aktlemodel uit de brochure, via de gemeente
raad, een straataktie, een petitie, een pam
flet,... De plaatselijke omstandigheden zullen 
wel uitmaken wel aktiemodel het best geschikt 
is en welk tema naar voor moet geschoven 
worden. Daar beslist de afdeling zelf over 

Daarnaast zullen we 18 „underdog"-pro-
jekten in de diverse arrondissementen steu
nen met een toelage van 10.000 fr. per projekt. 
We vonden immers dat een financiële onder
steuning vanuit de Volksunie niet mocht ont
breken. 

Het moet gaan om welzijnsprojekten die 
kansarmoede trachten te bestrijden, geen be
toelaging ontvangen en gebrek aan financièl 
middelen hebben. 

De arrondissementen kunnen zelf zo'n pro
jekt kiezen in hun arrondissement en dit voor
dragen aan het Algemeen Sekretariaat, verge
zeld van de nodige dokumentatie. 

(foto Zafar) 
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Uiteraard zullen ook VNOS en WIJ hur) rol 
spelen in de verdere opvolging van de aktie. 
We hopen je af en toe te kunnen informeren 
over wat er ter plaatse allemaal gebeurt." 

WIJ: Krijgt dit anicermoment ooic een poli-
tieit verlengstul(? 

A. Van de Casteele: „Inderdaad, en dit is 
zeer belangrijk. Eind januari '90 zal de Vlaam
se Raadsfraktie van de Volksunie een hoor
zitting organiseren voor mensen, vrijwilligers 
en/of professionelen, die aktiefzijn in de diver
se welzijnssektoren. Met dit initiatief wil de 
Volksunie haar oor te luisteren leggen bij de 
mensen die dagdagelijks met welzijnsproble
men gekonfronteerd worden. Wat verwachten 
zij van de politieke partijen, wat verwachten zij 
van de Volksunie? In welke mate kan de 
overheid deze sektor ondersteunen, hoe moet 
het beleid gevoerd worden ? 

Deze en nog vele andere vragen zullen daar 
aan bod komen. Op deze wijze willen we onze 
rol als welzijnspartij ten volle spelen en van de 
welzijnsproblematiek een echte prioriteit ma-
'ken. Voor mij is dit fundamenteel. 

Uit deze hoorzitting willen we het nodige 
materiaal en de nodige aanzetten halen om 
aan konkrete menselijke problemen en noden 
te werken. 

Dit initiatief moet dus de start zijn voor 
verder parlementair werk. Op deze wijze willen 
we aantonen dat de aandacht voor de welzijn
sproblematiek voor de Volksunie verder gaat 
dan dat ene ankermoment. Dit moment is 
enkel een aangrijpingspunt om een — mis
schien vergeten — onderdeel van ons partij
programma terug in de schijnwerpers te plaat
sen en zo onder de blijvende aandacht te 
brengen van de leden, kaderleden, mandata
rissen en kiezers." 

PVS 

De brochure „Ankermoment Welzijn — 
Amnestie" is te bel<omen bij iiet Vlaams-
nationaal Studiecentrum, Barrlloden-
plein 12,1000 Brussel, tel. 02/219.49.30. 

OVERUSE, 
26 DECEMBER 1989 

vanaf 19 u. 30 

AMNESTIE 
Pi^imii ü K T i E ^mmm 

19 U. 30 EUCHARISTIEVIERING 
m de St -Martinuskerk, 
Justus Lipsiusplein 

20u. 00 FAKKELTOCHT van het Justus 
Lipsiusplein naar het Begijnhofplein 

20 U. 30 G.C.C. DEN BLANK Begijnhofplein: 

• GELEGENHEIDSTOESPRAAK 
door Senator Walter LU YTEN 

• EERHERSTEL aan onze 
Vlaamse Idealisten 

• OPTREDEN van de groep ZAKDOEK 

ran] 

ADVERTENTIE 

OOKDITISEBES •ftl van oude machines, toestellen 
of documenten, van industrieel-
archeologische waarde, dreigen 
onder een niet aflatende vernieu
wingsdrang verloren te gaan. 
Daarom besloot EBES bijzondere 
aandacht te besteden aan haar 
industrieel erfgoed. 
Zij nam het initiatief haar histo
rische rol in de industriële en 
maatschappelijke ontwikkeling te 
onderzoeken en vorm te geven. 
Voor de verzameling van haar 
industrieel verieden koos EBES 
een origineel kader: de oude 
machinezaal van Centrale Langer-
brugge, in 1913 gebouwd, vormt 
het gepast decor voor ENERGEIA, 
het museum voor industrieel erf
goed van EBES. 

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

c 
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WELZIJN. EEN VISIE 
De maatschappij werd nog nooit met zo'n 

snelle veranderingen gekonfronteerd kompu-
ters en technologie beheersen het dagelijkse 
leven, de demografische evolutie stelt ons voor 
nieuwe uitdagingen, nieuwe arbeidsvormen, 
een zee van vrije tijd Op wereldvlak verschui
ven de ekonomische zwaartepunten en wan
kelen de muren van de oude tegenstellingen 

Begin 1989 werd Vlaanderen een zelfstandi
ge deelstaat in een federaal geheel Vandaag 
nog in België, morgen wellicht in een eenge-
maakt Europa Ook al is die staatshervorming 
met volledig noch perfekt, de Volksunie is 
verheugd en fier dat de Vlaamsnationale 
droom en eis van zelfbestuur voor de eigen 
natie, stap voor stap vorm krijgt 

K âar ondertussen staat ook de rest met stil 

WIJ, en zo velen voor ons, hebben de inzet 
voor de nieuwe staatsstrukturen nooit los wil
len zien van de kansen die daardoor gescha
pen worden om aan een betere samenleving te 
werken 

Als Vlaams-nationalisten kunnen en moeten 
WIJ antwoorden zoeken voor de nieuwe uitda
gingen, vorm geven aan een nieuw en beter 
Vlaanderen 

In dit betere Vlaanderen moet, vanuit ons 
diep geworteld gevoel voor rechtvaardigheid, 
leefbaarheid en verdraagzaamheid, het wel
zijn van allen centraal staan 

Daarom streeft de VU een maatschappijmo
del na waarin, naast ekonomische welvaart 
ook welzijn, solidanteit, kansengelijkheid en 
zorg voor de zwakken bestaat 

We hebben het voorrecht in een regio en tijd 
te leven waarin het ekonomische radenwerk 
opnieuw op volle toefen draait De werkloos
heidscijfers dalen, de industriële produktie en 
investenngen skoren opnieuw opperbest 
Deze nieuwe ekonomische welvaart leidt even
wel met automatisch tot welzijn in onze hele 
samenleving 

Te veel mensen voelen zich nog steeds 
bedreigd in hun bestaanszekerheid, hun leef
omgeving, hun veiligheid en hun vrijheid 

EEN BEZORGDE 
SAMENLEVING 

den, langdurige werklozen, krediet-„verslaaf-
den". 

Kansarmoede noemt men dat We vergeten 
te vaak dat die nog bestaat De moeilijkheden 
bij het bepalen van de bestemming van de 
„armoedegelden" van Van Den Bossche en 
Lenssens bewijzen dat Vele gemeenten 
moesten echt op speurtocht gaan naar de 
noden van hun eigen bevolking 

Vijftig jaar geleden was welzijn veelal een 
kwestie van „liefdadigheid", vooral beoefend 
door katolieke organisaties Na de tweede 
wereldoorlog nam de overheid die verantwoor
delijkheden steeds meer over Zo ontstond 
langzamerhand ons uitgebreid stelsel van so
ciale zekerheid, dat heel wat verdiensten heeft 
maar toch met optimaal werkt Gemakkelijk-
heidsoplossingen of zelfs misbruiken maakten 
er een transfertensisteem van dat handenvol 
geld kost, dat met steeds de echte noden 
opvangt en waarbij soms een afhankelijkheid 
wordt gekreeerd die op termijn met houdbaar 
zal zijn 

De Volksunie wil dan ook met alleen een 
federalisering maar ook een grondige aanpas
sing van het sisteem van sociale zekerheid 
zodat er meer ruimte komt voor de echte 
noden en meer aandacht bestaat voor zelfred
zaamheid 

Daarom pleiten we voor een „bezorgde" 
samenleving waarin er een evenwicht bestaat 
tussen zelfredzaamheid en solidariteit Prive-
imtiatieven moeten de gemeenschappelijke 
inspanningen aanvullen We erkennen daarbij 
het bestaansrecht van sociale organisaties en 
diensten maar verzetten ons tegen een verzuil
de samenleving waarin solidariteit en ver
draagzaamheid enkel tot gelijkgezinden strek
ken 

WELZIJN VOOR 
IEDEREEN 

tvlateriele bestaansonzekerheid vinden we 
in Vlaanderen nog in vele vormen, in vele 
gezinnen éénoudergezinnen, gepensioneer-

Ook wie arbeid, inkomen en zekerheid heeft, 
ervaart met altijd voldoende welzijn in het 
leven De maatschappelijke veranderingen be
palen ons „welzijn" Groteen kleine milieupro
blemen bedreigen ons bestaan Stilte en ruim
te worden meer en meer luksegoederen Veili
ge straten en woonbuurten zijn eerder uitzon
dering dan regel Snelheid en prestatiedrang 
laten mensen vaak alleen en venweesd op zich 
staan 

Een toenemende onverdraagzaamheid te
gen ZIJ die „anders-zijn", tegen hen die met 
,,mee-kunnen" beperken onze vrijheid en ons 
welzijn 

Volksnationalisten ijveren voor een bevrijde 
samenleving waann konflikten en verschillen 
in een vredevolle, verdraagzame sfeer bena
derd worden Daarom wil de VU vandaag, nu 
de Vlaamse autonomie en dus ook de zelfver
antwoordelijkheid een feit is geworden, aan
dacht vragen voor de leefbaarheid en het 
welzijn in Vlaanderen 

Wijdoen dit met met goedkope slogans, wel 
met een projekt dat wij samen met alle afdelin
gen en lokale mandatanssen willen opbouwen 

De keuze ligt voor de hand Het is in onze 
Vlaamse gemeenten dat de eerste bouwste
nen voor een warm en zorgzaam Vlaams Huis 
worden gelegd Samen met de talloze 
OCMW's en kleinschalige organisaties en ver
enigingen zijn ZIJ de eerstelijnswelzijnszor-
gers Dicht bij de burger en dus ook dicht bij de 
noden en behoeften kunnen de gemeentelijke 
instanties het brede netwerk van onze sociale 
zekerheid vervolledigen en toegankelijker ma
ken 

ONS PROJEKT 
Wij vragen de VU-afdelingen en mandataris

sen m onze gemeenten konkreet te werken 
aan de verbreding en verbetenng van het 
welzijn in de Vlaamse samenleving Zij moeten 
dit samen en overal doen, maar toch in ver
scheidenheid en ieder naar de eigen situatie 
uitgewerkt 

Heel wat gemeentemandatarissen hebben 
trouwens met gewacht op deze voorstellen en 
voeren reeds lang een zorgzaam beleid of een 
kreatieve oppositie met oog voor de zwaksten 

Binnen de partij heeft een werkgroep de 
konkrete projektvoorstellen geselekteerd Het 
zijn soms heel eenvoudige initiatieven maar 
toch belangrijk omdat ze ons dwingen naar 
buiten te treden Wij willen in de eerste plaats 
werken rond kansarmoede en verdraagzaam
heid De Kerstperiode is trouwens klassiek een 
moment om op (be)zoek te gaan naar de 
kansarmen in onze omgeving Maar dit mag 
geen eenmalige aktie zijn 

De VU wil een blijvende beweging op gang 
brengen om in de toekomst ook rond andere 
thema's in de brede welzijnsproblematiek te 
werken Daarin worden ook de arrondissemen
ten en nationale mandatarissen ingeschakeld 

Een nieuvwenworven Vlaamse autonomie, 
de Vlaamse bevoegdheden en middelen wil de 
VU ten volle aanwenden om het welzijn in onze 
samenleving te verbeteren en te bestendigen 
Voor een beter Vlaanderen, voor al haar inwo
ners 

Annemie Van de Casteele, 
Ondervoorzitter van de Volksunie 
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Het bureau voor het 
computertijdperk 

In dit tijdperk van voortschrijdende automatisering hoef je niet over bedrading te struil<elen' 
BIJ gesofistikeerde apparatuur passen gesofistikeerde bureaus en werktafels. BULO ontwikkelde daar
om de 'Elgo"-serie waarin know how, kwaliteit en voortreffelijk design met elkaar verweven zijn. 

Technische kenmerken verzonken en afgesloten kabelgoten met ge 
schelden kanalen voor alle soorten bedrading (telefonie sterkstroom 
dataverbindingen) vanuit alle richtingen (vloer plafond wand) en met 
voldoende ruimte voor opberging van stopkontakten en dgl Aanbouw 
IS mogelijk bij middel van schakelbladen in een hoek van 90 of 135 
graden 

Afmetingen hoogte 72 cm en diepte 92 8 cm 
Lengtes 178 8 cm 160 6 cm 1414 cm 92 8 cm 
De zijpanelen zijn 60 cm diep BUL€r 
Onze toonzalen te IVIechelen (de grootste m de Benelux) zijn open van 
8 30 u tot 17 30 u Ook op zaterdag 
Onze toonzalen te Brussel (Ivlontoyerstraat 10) zijn eveneens open van 
8 30 u tot 17 30 u Vrijdag tot 16 u en op zaterdag gesloten 

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



EUROPESE KERSTMARKT 
IN BRUSSEL 

Ook Brussel maakt zich op voor de feestdagen. De Europese Kerstmarkt in 
Brussel is aan de zevende uitgave toe. Dezelfde sfeer zoals bij de beroemde 
Duitse Kerstmaticten wordt overgebracht naar onze hoofdstad. Ook de Oostkan
tons pakken uit met meerdere Kerstmarkten. 

M
ET de medewerking van de 
Antiek- en Boekenmarkt van 
de Zavel organizeert de stad 
Brussel haar zevende Europe
se markt van kersttradities en 
dit op vrijdag 8, zaterdag 9 en 
zondag 10 december. Dit 
weekeinde zullen 41 stands 
met meer dan 90 deelnemers 
het Zavelplein onderdompe
len in een sfeer van vrede. Het 

is een gelegenheid bij uitstek om kennis te 
maken met de manier waarop Kerstmis in onze 
buurlanden wordt gevierd. Ook biedt de markt 
een uitstekende gelegenheid om zich originele 
kerstvoorwerpen aan te schaffen. 

Met deze Europese Kerstmarkt aan de Zavel 
wil Brussel ook zijn Europese aspekten tonen. 
Men is al aan de zevende editie toe en men wil 
het enorme sukses van de vorige uitgaven 
bestendigen. 

20 LANDEN 
Dit jaar komen uitgezochte ambachtslui uit 

15 Europese buurlanden en 4 Amerikaanse 
landen hun waren en tradities voorstellen. Ons 
land is vertegenwoordigd door de provincies 
Brabant, Oost-Vlaanderen en Luxemburg en 
het T.I.B. 

Traditiegetrouw opent de „Sneeuwkonin
gin" de kerstmarkt. Dit jaar werd ze gekozen 
uit een Skandinaafse school en ze zal op 
vrijdag 8 december om 18 u 15 haar verschij
ning doen, getooid in een kapmantel afge-
boord met zwaneveren. 

Gedurende de twee volgende dagen valt er 
heel wat te beleven. Hoogtepunten zijn onge
twijfeld de inhuldiging van de kerstboom, ge
schonken door Burg-Reuland, op zaterdag om 
11 u. gevolgd door het feest van de H. Lucia. 
Zondag om 11 u zal „Woltje" van teater Toone 
kerstverhalen vertellen. Verder komen talrijke 
musici uit verscheidene landen en streken 
kerstliederen spelen, vertellen dichters en ver
tellers kerstverhalen en borstelen schilders 
hun nieuwste werken ter plaatse. Uiteraard 
doet ook de Kerstman zijn intrede en zal voor 
kadootjes zorgen voor groot en klein. 

In de rand van het gebeuren loopt in de grote 
hal van het postmuzeum een tentoonstelling 
van postzegels uitgegeven in de kerstperiode 
en van typische traditionele kerstvoonwerpen. 

Wie met de wagen naar de kerstmarkt komt, 
vindt voldoende parkeerruimte aan de Grote 

In de ons omringende landen en 
vooral dan Duitsland zijn de 
fcerstmarkten een begrip gewor
den. Tevens loklten dBze marl(-
ten vele bezoekers in deze feest
periode. Brussel wil zich ook niet 
onbetuigd laten en pakt dit 
weekeinde uit met een Europese 
Kerstmarkt op de ii^vel. 

Zavel. De NMBS staat speciale kortingen toe 
voor de bezoekers aan de festiviteit. 

De Europese Kerstmarkt aan de Zavel 
loopt vrijdag van 13 tot 20 u, zaterdag van 9 
tot 20 u en zondag van 9 tot 18 u. 

Ook in de Oostkantons valt er heel wat te 
beleven tijdens de kerstperiode. De Duitse 
kerstmarkten zijn bij ons een begrip geworden 
dankzij de Duitse markten. Deze kerstmarkten 
houden het midden tussen een markt waar 
duizend en één kerstversieringen worden ver
kocht en een Vlaamse kermis waar iedereen 
zich te goed kan doen aan snoep, braadworst, 
snuisterijen en hartversterkende warme drank
jes. 

Die typische kerstmarktsfeer van bij onze 
oosterburen is dan ook op te snuiven in-de 
Oostkantons. In de bovenstad van Eupen kan 
men tijdens het weekeinde van 8, 9 en 10 
december terecht op de Marktplaats. In Eupen 
zijn dan ookzondag alle winkels toegankelijk. 
In Sankt-Vith wordt op zaterdag 9 en zondag 
10 december kerstmarkt gehouden, net als in 
Büllingen,Raeren en Kelmis. 

Inlichtingen over het kerstmarktgebeuren 
in de Oostkantons bij de Toeristische Dienst 
van de Oostkantons, Mühlenbachstrasse 2, 
Sankt-Vith, tel. 080-22.76.64. 
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FEESTEN 

KERSTSFEER 
HET ANTWERPSE 

A
NTWERPEN wil de feestdagen 
op een stijlvolle wijze in hef 
stadsbeeld evokeren. Zowel 
stads- als privé-initiatieven dra
gen hiertoe bij. 

In Antwerpen-stad zal op don
derdag 14 december op de Gro
te Markt de overhandiging 
plaatsvinden van de traditionele 
kerstboom. Deze wordt ge
schonken door de Lions-klub 

Antwerpen-Zuid, in samenwerking met haar 
zustervereniging uit Eupen. Om 17 u. worden 
er de lichten ontstoken en zullen de Bob Boon 
Singers enkele liederen laten klinken, gevolgd 
door een beiaardkoncert op de Onze-Lleve-
Vrouwetoren. Op deze plechtigheid zullen een 
veertigtal wees- en geplaatste kinderen wor
den uitgenodigd. 

BOMEN 
Op de Handschoenmarkt komt een reus van 

een kerstboom te staan, het ondertussen tradi
tioneel geworden geschenk van het stadsbe
stuur van Oslo (Noorwegen). De overhandi
ging ervan gebeurt op donderdag 21 decem
ber om 17 u. De Noorse boom zal door de 
burgemeester in ontvangst worden genomen. 
Na de ontsteking volgt nogmaals een beiaard
koncert. 

Borgerhout plaatst weliswaar geen kerst
boom maar op de Weerstandslaan zal van 15 
december een sfeerscheppende kerststal wor
den opgesteld. Ook de Noorderdistrikten wil
len niet achterwege blijven. Zo zorgt Beren-
drecht op de Solftplaats voor een verlichte 
kerstboom. 

Deurne plaatst een kerstboom voor het 
Distriktshuis. De boom is een geschenk vande 
\AA/-Malmédy. De overhandiging vindt plaats 
op 8 december. Om 16.30 u wordt een delega
tie uit Malmédy begroet. Daarna worden kerst
liederen gezongen door een kinderkoor uit 
Deurne. De 50 zangertjes ontvangen dan een 
kerstpakket. 

Hoboken toont zich ook aktief. Op woens
dag 13 december zal om 19 u de plechtige 
ontsteking van de kerstboomlichten plaatsvin
den. Eén en ander gaat gepaard met een 

De Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen organizeert Kerststallen-
tochten. Vooral in de Kempen worden dorpspleinen gesierd met sfeervolle 
stallen. In heel wat dorpjes maken levende dieren deel uit van de taferelen. 

(foto FPA) 

sfeer- en smaakvol klank- en lichtspel, onder 
het motto ,, In het kader van de winter
zonnewende maken we een reis vanuit het 

De Scheldestad laat zich niet 
onbetuigd om ook de komende 
feestdagen de bezoekers in een 
sfeervolle kerstsfeer te ontvan
gen. Niet alleen de stad maakt 
zich hiervoor op, maar ook de 
provincie heeft een uitgebreid 
aanbod aan aktiviteiten rond de 
feestmaand. 

kille duister naar het licht, de zon." 
Wilrijk krijgt als geschenk van ,,Handel en 

industrie in Wilrijk" een pracht van een boom. 

De simbolische overhandiging vindt plaats op 
vrijdag 8 december om 19 u. op de Bist. Zoals 
gebruikelijk wordt ook weer het centrum fees
telijk verlicht en zal de plechtigheid een feeste
lijk tintje krijgen door het optreden van het 
kinderkoor Die Ghespeelkens en de volks
dansgroep De Kegelaar. Aan de invalswegen 
van de industriezone zullen verlichte kerstbo
men worden opgesteld. 

Zandvliet krijgt op de Botermarkt een kerst
boom en een kerststal. 

KERSTSTALLENTOCHTEN 
De Toeristische Federatie van de provincie 

Antwerpen organizeert ook nu weer kerststal-
lentochten doorheen de provincie. 
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FEESTEN 

Tussen Kerstmis en de zondag na Drieko
ningen treft men binnen in of op de pleinen 
nabij de kerken van de Antwerpse steden en 
dorpen, meestal een kerststal aan. tientallen 
van die kerststallen zijn echt het bekijken 
waard, gekombineerd met een halve of hele 
dagtrip vormen zij een unieke mogelijkheid tot 
een sfeerrijke belevingstocht, helemaal aange
past aan de tijd rond Kerstmis, de vele kerst
stallen met levende dieren, die vooral in de 
Kempen worden aangetroffen, oefenen een 
biezondere aantrekkingskracht uit op de kin
deren. 

ADVERTENTIE 

NU TE KOOP 
BROCHURE U ^^ ^i. 

De Toeristische Federatie publiceert een 
brochure met een inventaris van alle kerststal
len van de provincie. Zij is vooral bestemd voor 
individueel gebruik en voor het gezin. Daarom 
beschrijft zij enkele circuits waarin alle kerst
stallen zijn opgenomen. Aan de hand van de 
brochure is het eenvoudig een rondrit te ma
ken. Zij bevat tevens een kalender van evene
menten zoals kerstmarkten, koncerten, toneel
opvoeringen die in de kerstperiode worden 
georganizeerd. 

Niet minder dan 184 kerststallen worden in 
de brochure vermeld of kort beschreven. 121 
staan er in openlucht. 

De brochure kan vanaf 10 december afge
haald worden bij de TFPA, de diensten van 
Toerisme en de belangrijkste VVV's van de 
provincie tegen betaling van 30 fr. Men krijgt 
ze toegezonden mits storting van 50 fr. op 
postrek. 000-0084253-57 van de Toeristische 
Federatie, Karel Oomsstraat 11, 2018 Antwer
pen. 

De Federatie organizeert ook kerststallen-
tochten met een eigen programma en begeleid 
met passende teksten en daarvoor zal de 
federatie de nodige autocars Inleggen. Derge
lijke tocht bevat, naast een bezoek aan de 
mooiste kerststallen van een streek , een kort 
evenement, een vieruurtje en een koffietafel 
op zijn Kempisch. Inschrijven kan bij de TFPA 

Zo worden tochten gehouden op zaterdag 
23, dinsdag 26 en woensdag 27 december. Tot 
het programma behoren twee nieuwe trips. De 
prijs bedraagt 670 fr. per persoon. 

Donderdag 28 en vrijdag 29 december zijn 
er de reeds befaamde kindertochten waarbij 
vooral kerststallen met levende dieren aange
daan worden. Kinderen mogen muziekinstru
menten meebrengen en vooral meezingen. Zij 
dienen vergezeld te zijn van een volwassene of 
aan te sluiten bij een «groepje begeleid door 
een volwassene. Deelnameprijs: 400 fr. per 
persoon en 200 fr. voor kinderen tot 12 jaar. 
reserveren bij de TFPA tel. 03 - 216.28.10 . 

M*é*Êi.iukmiiMiÊiitÊSflmiim 

d^# 
^ ^ ^ 
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ADVERTENTIE 

"Bewogen 
JeugtL 

Gaston Durnez 
Zeg mij waar 

Ie bfoeiiien zijn 

Bastille 
Boerenknig 
en Tricolore 
De Franse Revolutie in de 
Zuiddijke Nederianden 

Lieve Gevers 

Be«ogen Jeugd. 
Vlaanderen 1830-1895 

Bekroond mei de Dr. L. Elaiirprijs 

Lieve Gevers brengt een heldere 
synthese van bijna zeventig jaar 
Vlaamse cultuurgeschiedenis in de 
19de eeuw : de sfeer in colleges en 
universiteiten, de katholieke Vlaamse 
studentenbewegmg. de Westvlaamse 
school, de blauwvoeterij. Figuren als 
David, Gezelle, Verriesl... krijgen daar
in hun plaats. 

(280 p., talrijke illustraties, register 
van zaken en persoonsnamen, 795 fr.) 

Gaston Durnez 

Zeg mij waar de bloemen zijn. 
Vlaanderen 1914-1918 

Een aangrijpende historische re-
poriage 

"Aangrijpende historische reportage 
rond het thema Vlaanderen 1914-1918. 
Wat heeft W.O.I. betekend voor ons 
volk en vooral voorde gewone burger? 
Als hoofdthema's o.m. de Duitse furie 
in Aarschot, het IJzerfront, de 
gasaanvallen... gememoriseerd door 
een talentueus publicist opdat wij 
zouden weten en niet vergeten." (The 
Lion) 

(239 p., met talrijke unieke foto's, 
595 fr.) 

Hngo van de Voorde, e.a. 

Bastille, Boerenkrijg en Tricolore. 
De Franse Revolutie in de Zuidelijke 
Nederlanden 

De ommekeer hier en nu 

14 juli 1789 : de Bastille valt. het 
Ancien Régime wankelt. Weldra over
spoelt de revolutionaire vloedgolf de 
Zuidelijke Nederlanden... Tot op van
daag bepaalt de Franse Revolutie mee 
het uitzicht van onze samenleving. 
Kadaster, burgerlijk huwelijk, suiker
biet, cichorei, metriek stelsel... Het 
zijn slechts enkele facetten die in dit 
boek aan bod komen. 

Meer dan honderd illustraties, meestal 
uit Belgische archieven doen dit ver
leden herleven. 

(288 p., talrijke illustraties, register 
van personen en plaatsen, en van za
ken, 795 fr.) 

Rita Ghesquiere 

Van Nicolaas van Myra tot Sinterklaas. 
De kracht van een verhaal 

Weel u wie de Sim is? 

Vol verwachting kijken miljoenen kinderen én hun ouders uit naar 
Sinterklaas. Wie was Nicolaas van Myra? Hoe groeide de legende? 
Waarom was de verering in het Oosten verschillend van die in het 
Westen? Is Sinterklaas nu zo anders dan vroeger? 

Nog veel meer aspecten komen in dit boek aan bod, zoals het voortbestaan 
van heidense gebruiken, de betekenis van de winterheiligen, de invloed 
van het dagelijks leven, de weerslag van het protestantisme... Daarbij gaat 
hel o.m. ook over het paard. Zwarte Piet, de schoorsteen, de boot uit 
Spanje, pepemoten en de Amerikaanse Santa Claus. Belangrijke bronnen 
zijn de tal loze sinterklaasboeken voor kinderen maar ook voor volwassenen. 

De talrijke kleurenfoto's brengen dit eeuwenoude verhaal tot leven. 
Nicolaas van Myra overleefde alles: de beeldenstorm, het protestantisme 
én de secularisatie. 

(240 p., talrijke vierkleurenfoto's, register van personen en plaatsen, 
selectieve bibliografie, 875 fr.) 

Van 
nicolaas van Myra 

tot Sinterklaas 

Deze boeken liggen in elke goede boekhandel. Indien ze daar niet meer 
voorradig mochten zijn, kan u ze bestellen bij 
Davidsfonds 
Blijde-Inkomststraat 79-81 
3000 Leuven . 
Tel. 016/22.18.01. Daviasfonds/! A;ö\ cii 



FESTIVAL VAN VLAANDEREN 
EEN BALANS 

H
ET is nu reeds het derde jaar dat 
Jan Briers officieel de titel van 
direkteur van het Festival van 
Vlaanderen van zijn vader heeft 
geërfd, toch blijft hij nog altijd een 
beetje bescheiden op de achter
grond. „Ik heb de fakkel niet echt 
overgenomen, ik houd hem ge
woon mee vast". Volgens junior 
betekent dit dat zijn vader nog 
steeds de touwtjes in handen 

heeft, tDaar dat hij zich bijna niet meer laat zien 
in de kantoren van het Brusselse Flageyplein. 
Moeilijkheden levert dit volgens Jan niet op, hij 
kan gewoonlijk akkoord gaan met de vizie van 
zijn vader. „Niet altijd, maar toch...." lacht hij 
fijntjes. 

VERJONGING 
Toch is het een feit dat Jan jr. zich de jongste 

tijd meer en meer begint te profileren in de 
programmalle. Men zou zelfs kunnen stellen 
dat dit een „lijfelijke bevestiging" is van de 
verjonging die zich in het Festival laat voelen. 
Briers jr. is met z'n 35 jaar zelfs de oudste van 
de twaalfkoppige Festivalptoeg. Het kan haast 
niet anders of dit moet ook zijn weerslag 
hebben op het Festivalpubliek. 

Jan Btiets: „Oh ja, er is inderdaad een zeer 
duidelijk merkbare verjonging van het publiek. 
Voor dit jaar heb ik daar nog geen precieze 
cijfers over, maar vorig jaar konden we de 
opkomst van de jongeren heel nauwkeurig 
berekenen. We geven immers 50 % korting 
wanneer men jonger is dan 25 jaar. Of men 
nog studeert of reeds werken gaat, speelt 
daarbij geen enkele rol. En, tussen haakjes, 
die korting geldt niet voor manifestaties in het 
kader van het Jongfestival, zodanig dat we dus 
de aanwezigheid van de jeugd op de klassieke 
koncerten heel minutieus konden aflezen. En 
dan blijkt dat niet minder dan 32 % van de 
Festivalgangers jonger is dan 25 jaar Dat is 
werkelijk fenomenaal, vind ik." 

WIJ: En waaraan kan dit dan zoal te wijten 
zijn? 

Jan Briers: „Op de eerste plaats aan de 
inzet van mensen in de scholen. Dat is meestal 
een lid van het ondenvijzend personeel, maar 

het kunnen net zo goed ook leerlingen zijn. 
Alles echter op vrijwillige basis. Als de scholen 
de leerlingen zouden verplichten naar koncer
ten te gaan, dan zou dit ongetwijfeld faliekant 
aflopen. Het kan echter wel gebeuren dat men 
in klasverband eens een repetitie bijwoont of 
zo. Voor de eigenlijke koncerten zijn het echter 
die plaatselijke animatoren die de jongeren 
warmmaken voor een door hen geselekteerd 
aanbod. Blijkbaar doen zij dat met het nodige 
entoesiasme, want in bepaalde scholen in het 
Gentse bv. verkopen wij op die manier soms 
meer dan elfhonderd kaarten! Het meeste 
sukses hebben we in kolleges en atenea en 
veel minder in het technisch onderwijs, maar in 

De editie 1989 van het Festival 
van Vlaanderen zit er alweer op. 
Met Jan Briers Jr. blikken we 
even terug op de voorbije kon
certen, de heerlijke momenten 
die we er beleefden, maar we 
maken ook wat kanttekeningen 
bij een paar wanklanken die 
blijkbaar onuitroeibaar zijn. De 
gedachten van „de jonge 
Briers", zoals hij in de omgang 
wordt genoemd, vertoeven ech
ter reeds bij de programmatic 
voor volgend jaar. En ook hier 
lichten we even een tipje van de 
sluier op... 

samenwerking met het provinciale onderwijs 
zijn we van plan daar volgend jaar wat aan te 
doen." 

AMADEUS 
WIJ: De Gentse jongeren moesten dit jaar 

alvast hun popkoncerten op de Koornmarkt 
en de traditionele Happening in de Sint-
Pietersabdij missen... 

Jan Briers: „Ja, op Klapstuk in Leuven en 
nog enkele andere dansvoorstellingen na, 
heeft dit Jongfestival dit jaar geen plaats 
gevonden. Omwille van financiële problemen 

hebben wij besloten dit voortaan nog slechts 
tweejaarlijks te organiseren. Wat dus echter 
wél betekent dat het volgend jaar opnieuw aan 
de beurt komt. Ik kan u trouwens al verklappen 
dat de Happening dan in het teken zal staan 
van Wolfgang Amadeus Mozart, die sedert de 
film „Amadeus" van Milos Forman bij de jeugd 
haast even populair is als een rockvedette. 
Zoals u wellicht wel weet zal 1991 overal in het 
teken staan van Mozart, omdat het dan (op 5 
december) tweehonderd jaar geleden zal zijn 
dat hij is overleden. Aangezien onze Happe
ning echter op het einde van het jaar plaats
heeft, willen wij daar reeds een beetje op 
vooruitlopen onder de toepasselijke titel „Ex
pecting Mozart". Zo staat er o.a. een samen
werking met de Decascoop op het programma, 
omdat naast „Amadeus" er nog tal van andere 
films zijn die hun sukses mede te danken 
hebben aan de muziek van „Woolfie". Er zijn 
natuurlijk verfilmde opera's zoals „Don Gio
vanni" van Joseph Losey of „Die Zauberflöte" 
van Ingmar Bergman, maar zelfs in films als 
„Out of Africa" van Sydney Pollack speelt 
muziek van Mozart een essentiële rol. Van de 
korte afstand tussen het bioskoopkompleks en 
de Sint-Pietersabdij zouden wee dan een ware 
„Blumenallee" maken, terwijl in de abdij zelf 
de echte Mozartsfeer zou heersen met pruiken 
e.d." 

WIJ: Waaraan waren de financiële moei-
lijklieden te wijten waarover u daarnet 
sprak? 

Jan Briers: „Ondermeer aan die Happe
ning. Die was vorig jaar bijzonder verliesla
tend, vooral omdat we geprobeerd hebben een 
nieuw publiek op te bouwen. We wilden afstap
pen van de idee dat men naar de Happening 
komt, gewoon omdat het de Happening is. We 
mikten integendeel op een breed geïnteres
seerd jongerenpubliek dat speciaal op de ver
nieuwde en vernieuwende programmalle zou 
afkomen. Maar blijkbaar zijn we daarin te ver 
gegaan. Ik blijf echter de overtuiging toege
daan dat een Festival zichzelf steeds moet 
vernieuwen. Maar de overheid zou dit moeten 
ondersteunen meteen ekstra-subsidiepolitiek. 
Tenslotte brengen wij in dat kader toch steeds 
nieuwe kreaties van bij ons. Ik denk bv. aan 
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bepaalde dansprodukties en ook aan het fa
meuze James Baldwin Projekt, dat ons echter 
evenveel lof als verlies heeft opgeleverd..." 

WIJ: De subsidiepolitiek van de regering 
is altijd al een gevoelig tema geweest voor 
de Festivaldirel(tie? 

Jan Briers: „De subsidies voor het Festival 
van Vlaanderen bedragen zo'n dertig miljoen. 
En dat op een totaal budget van meer dan 
driehonderd miljoen. Je kan het percentage 
zelf uitrekenen en dan mag je dat eens naast 
de subsidies voor de Muntschouwburg, de 
Vlaamse Opera, de Filharmonie van Vlaande
ren of DeSingel leggen, waar dat percentage 
schommelt tussen 70 è 80 procent. Datzelfde 
percentage vinden we trouwens ook in het 
buitenland weer. Salzburg en Berlijn bv. wor
den voor meer dan 70 % gesubsidieerd door 
de overheid. En daarnaast is er nog het feit dat 
wij omwille van onze naam enkel maar gesub
sidieerd kunnen worden door de Vlaamse 
Gemeenschap, tem/ijl Europalia bv. zowel uit 
de nationale als de diverse gewestelijke ruiven 
kan meeëtenl" 

WIJ: De financiële inhaalbeweging is dit 
jaar echter wel geslaagd, meen \k te hebben 
opgevangen... 

Jan Briers: „Het zijn natuurlijk allemaal nog 
voorlopige cijfers, maar wat de zaalbezetting 
betreft kunnen we nu reeds vaststellen dat die 
— na de inzinking vorig jaar toen we slechts 75 
% haalden — opnieuw is gestegen naar 86 %. 
En dan moet je er rekening mee houden dat 
daarin bv. ook orgelrecitals zijn begrepen, die 
een zeer lage bezettingsgraad kennen. Opval
lend is het sukses van de reeks oratoria onder 
het tema „De vrouw in de bijbelse geschiede
nis", waar we oorspronkelijk nogal sceptisch 
tegenoverstonden. In totaal gaan we met onze 
inkomsten van 210 naar 240 miljoen, ondanks 
het feit dat we minder koncerten hebben 
georganiseerd. Het aantal toeschouwers is 
gestegen van 190.000 tot ongeveer 205.000, 
dat is min of meer hetzelfde aantal als twee 
jaar geleden. We zijn er ons echter van bewust 
dat dit komt omdat we een aantal risikodragen-
de projekten tot volgend jaar hebben uitge
steld en deze hebben vervangen door kaskra
kers zoals Béjart. Het is echter wel zo dat we 
de bedoeling van om de twee jaar aandacht te 
besteden aan de hedendaagse kunsten wel 
degelijk gaan realiseren." 

HEEL-NEDERLANDS 
WIJ: Hoe was de interesse in Zeeuws-

Vlaanderen? 

Jan Briers: „Fenomenaal! De voorverkoop 
liep zo goed dat we, nog voor het Festival 
eigenlijk moest van start gaan, reeds aanvra
gen binnenkregen voor de programmalle van 
volgend jaar. Enkele weken geleden hebben 

Jan Briers: „Niet minder dan 32 % van 
het publiek is jonger dan 25 jaar. Dat is 
fenomenaal, vind ik." 

we dan ook reeds een voorlopige programma-
tie opgemaakt en zopas nog verneem ik dat 
het Festival van de Hedendaagse Muziek in 
Middelburg, dat een vrij grote reputatie heeft, 
wegens financiële problemen wordt opgedoekt 
en dat de subsidies die daarvoor gestemd 
waren voor een groot deel naar het Festival 
van Vlaanderen, afdelingZeeuws-Vlaanderen, 
zouden gaan zodanig dat we ook daar aandcht 
kunnen besteden aan de hedendaagse mu
ziek. Daarnaast gaan we ook de nadruk leggen 
op co-produkties tussen Nederland en Vlaan
deren. Dat zou bv. La Petite Bande kunnen zijn 
met het Nederlands Kamerkoor of Ton Koop
man en zijn Amsterdams Barokorkest, samen 
met Collegium Vocale." 

WIJ: Over barok gesproken, u heeft het 
zelf ook al aangehaald: „de vrouw in de 
bijbelse geschiedenis" is een sukses ge
worden. Daarnaast is het overkoepelende 
tema „De Franse Revolutie" er niet echt 
uitgekomen. Wordt nu meteen ook de 
knoop doorgehakt in de diskussie over het 
werken rond één groot tema of met verschil
lende kleinere? 

Jan Briers: „Nee, we raken er maar niet uit. 
De vaststelling die u doet is nochtans juist. 
Maar met verschillende kleinere tema's wer
ken betekent ook datje al die diverse tema's 
moet gaan promoten en dat vraagt natuurlijk 
veel meer werk. Wat nu „de vrouw in de 
bijbelse geschiedenis" betreft, daarbij hadden 
we het voordeel dat het allemaal produkties 

waren die speciaal voor ons waren opgezet, 
zodat niet alleen de musici zelf zeer gemoti
veerd waren, maar vooral ook de produktie-
dienst van de BRT die zeer nauw betrokken 
was bij de voorbereiding. En wat ook belangrijk 
was: het projekt liep over alle festivalsteden. 
Het begon al in mei in Limburg, liep dan in 
augustus over Brugge, zo naar Antwerpen, 
Gent, Zeeuws-Vlaanderen en Amiens. Het was 
dus een projekt dat voortdurend in de belang
stelling stond, al bestond het eigenlijk maar uit 
zes koncerten." 

WIJ: Euforische kommentaren waren er 
ook bij de koncerten van het koor en orkest 
van de Vlaamse Opera... 

Jan Briers: „De kommentaren waren eufo
risch omdat het om een nieuw ensemble gaat 
en er dan meer goodwill aanwezig is dan bij, 
zeg maar, I Solisti Veneti, die tot de absolute 
top behoren en als die dan voor één keer eens 
niet uitzonderlijk goed zijn dan in sommige 
kranten daarvoor worden gekraakt. Nu, wat 
het VLO-orkest betreft, iedereen is natuurlijk 
blij dat we naast de Filharmonie van Vlaande
ren er opnieuw een goed orkest bij hebben 
Maar uiteindelijk is het een orkest dat een 
behoorlijk nationaal peil heeft, maar waar inter
nationaal nog heel wat aan gesleuteld zal 
moeten worden!" 

WIJ: Een andere soort van première was 
het Ballet van Vlaanderen in het Gentse 
Sportpaleis. Direkteur Robert Denvers 
maakte zich vooraf zorgen omtrent de be
schikbare plaatsen. Dat hoefde niet, zo 
bleek, want er kon nog heel wat volk bij... 

Jan Briers: „Dat komt ook omdat we de 
verkoop hebben moeten stilleggen toen bleek 
dat de zichtbaarheid voor een aantal mensen 
aan de zijkanten te slecht was. In totaal zijn er 
bijgevolg zo'n 3.400 toeschouwers op afgeko
men, wat ik zeker niet slecht vind. We wisten 
immers op voorhand dat Denvers de populari
teit van Béjart nooit zou kunnen evenaren. In 
Brussel hadden we dit jaar bv. alweer vijftien 
keer 1.800 mensen voor Béjart." 

WIJ: En Mark Morris? 

Jan Briers: „Ik denk dat die evenveel volk 
lokt als het Ballet van Vlaanderen. De zalen 
zitten weliswaar even vol als bij Béjart, maar 
dat is dan voornamelijk omdat het binnen de 
abonnementenserie van de Munt valt, zodanig 
zelfs dat men maar voor één opvoering kaarten 
kon kopen... Maar om nu terug te keren naar 
het Ballet van Vlaanderen, het is een eksperi-
ment dat volgend jaar zeker kan worden her
haald. Met Europese maatstaven gemeten is 
het immers een goed gezelschap. Hoe we het 
gaan doen, weten we echter nog niet. Ofwel 
met beperkt publiek zoals nu, ofwel voor het 
hele Sportpaleis maar dan met z'n populairste 
werken en gekoppeld aan een driedaagse met 
Béjart en een tweedaagse met Anne-Teresa 
De Keersmaeker, zodanig dat we het Sportpa-
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lais voor een hele week kunnen afhuren voor 
een dansfestijn, wat financieel ook meer haal
baar is." 

WIJ: Er werd opvallend veel Frans ge
sproken op de koncerten van het Festival, Is 
dat omwille van de buitenlandse belangstel
ling (ik denk aan Noord-Frankrijk) of steekt 
er dan toch een nieuw soort franskiljonisme 
de kop op? 

Jan Briers: „Ik denk het eerste. Ik meen 
zelfs dat de Gentse Franstalige bourgeoisie 
die vroeger veel naar het Festival kwam, het nu 
een beetje laat afweten. Let op, we hebben die 
met op de vlucht gejaagd, want het maakt toch 
een belangrijk segment van ons publiek uit. 
Maar ze komen gewoon met meer en dat ligt 
'm volgens mij aan het feit dat zij graag in 
eikaars aanwezigheid naar een evenement 
gaan. Daarom zie je ze nog wel op de „con
certs d'hiver" of het Theatre National en ook 
wel bij Béjart. Nee, volgens mij was het wel 
degelijk te wijten aan de Franse en Waalse 
belangstelling vooral dan voor prestigieue kon
certen zoals van Barbara Hendricks ofISolisti 
Veneti." 

WIJ: Wat Is u zelf het meest bevallen dit 
jaar? 

Jan Briers: ,,fi4erkwaardig, maar het waren 
drie kwartetten: het Borodin Kwartet, het Fine 
Arts String Quartet en het Tokyo String Quar
tet." 

TOEKOMST 
WIJ: En de grootste ontgoocheling, naast 

I Solisti Venetië dan? Barbara Hendricks 
misschien? 

Jan Briers: „Dat zou dan toch tegen de 
mening van het publiek in zijn, want dat was 
niet entoesiast maar zéér entoesiast! Maar ik 
begrijp wat u bedoelt: Barbara Hendricks is 
eigenlijk geen zangeres om in een zaal met 
1.600 mensen te brengen. Ze heeft een stem 
voor een gezellig recital in een historisch 
kader. Haar populariteit is haar echter zodanig 
boven het hoofd gegroeid dat we haar wel in 
een dergelijke zaal moeten brengen om uit de 
kosten te komen. Nee, Barbara Hendricks 
heeft een heel mooie stem, maar niet een echt 
grote stem als Kiri Te Kanawa of Jessye 
Norman." 

WIJ: Er doen over volgend jaar de wildste 
geruchten de ronde... 

Jan Briers: „Dat Pavarotti zou komen? 
Welja, dat klopt. We zouden hem in het Ant
werpse Sportpaleis willen brengen, samen met 
de Münchener Philharmoniker, één van de 
beste Europese orkesten. Het is dus niet zo dat 
we dit gewoon kommercieel willen uitbuiten, 
„take the money and run". Anderzijds nemen 
we geen enkel financieel risiko: al de inkom
sten en uitgaven zijn voor hem, wij organiseren 
alleen maar. Er zal wellicht wel kritiek zijn op 

de lokatie, maar het is zo dat ik hem gevraagd 
heb naar het Paleis voor Schone Kunsten te 
komen. Zijn antwoord was echter: „Ik geef 
slechts twaalf koncerten per jaar (naast de 
opera's natuurlijk) en dan wil ik op elk van die 
koncerten zoveel mogelijk mensen tegelijker
tijd tevreden stellen. En ik kom ook in elk land 
slechts één keer. Als ik dus naar België kom, 
wil ik een zo groot mogelijke zaal". Trouwens 
ik moet zeggen dat er met heel veel beroeps-
ernst aan de akoestiek van het Sportpaleis 
wordt gewerkt." 

WIJ: De winnares van de Elisabethwed-
strijd, Aga Winska, behoort zeker nog niet 
tot dat selekte gezelschap, integendeel ze 
schijnt er eerder op achteruit te gaan. Vorig 
jaar was er reeds een klein incidentje rond 
haar optreden (dat omwille van vermoeid-
heidsproblemen sterk werd ingekort), nu 
bleef ze helemaal weg... 

Jan Briers: „De première van Mozarts 
,,Grosse Messe" had in de Muntschouwburg 
plaats, een week voor ze bij ons zou worden 
uitgevoerd. En ik weet niet of u de kritieken 
gelezen heeft, maar ze werd de grond inge
boord zoals ik het nog zelden heb meege
maakt. Gerard Mortier heeft haar dus gewoon 
uit de produktie venvijderd. Ik weet wel dat een 
aantal mensen ontgoocheld zullen zijn ge
weest, omdat zij speciaal voor haar waren 

ADVERTENTIE 

gekomen, maar de vraag is of we Aga Winska 
moeten brengen als je op voorhand zeker weet 
dat het een desillusie zal zijn!.. En wat de 
oorzaak ervan is? Ik weet het niet. Naar het 
schijnt presteert ze op de repetities heel goed, 
misschien een soort van plankenkoorts? Ze 
vraagt overigens ook een speciale bewaking 
voor en na het konert zodat ze niet belaagd 
kan worden door bepaalde figuren waarmee 
ze vroeger nog te maken heeft gehad..." 

WIJ: En de plannen voor 1990? 
Jan Briers: „Volgend jaar zullen we vooral 

aandacht besteden aan de Skandinavische 
landen, onder het tema „The Nordic Lights". 
Eigenlijk was dit al voor dit jaar gepland, maar 
we wilden het opzet van Europalia-Japan niet 
doorkruisen. Bovendien geeft ons dat de mo
gelijkheid om het volgend jaar iets ruimer te 
zien en naast grote simfonische orkesten ook 
balletgroepen, jazz-ensembles en zelfs teater-
groepen naar hier te brengen. We zullen ons 
echter wel beperken tot de podiumkosten. We 
zullen m.a.w. geen tentoonstellingen organise
ren, alhoewel men daar vanuit die landen wel 
op aandringt." 

WIJ: Och, niemand belet Jan Hoet een 
projekt uit te werken rond Skandinavische 
kunstenaars... 

Ronny De Schepper 
foto Greg Ball 

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

meubelcentrale R heylen 
Baan naar Bree 123, Peer-Grote Brogel • Tel. 011-46.26.40 - 46.46.28 
Leuvensesteenweg 781, Kortenberg (Erps-Kwerps)-Tel. 02-759.89.91 
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Amanm MICROGOLFOVENS 
Wat je met de Amana microgolfoven allemaal kan doen' 
Gewoon onvoorstelbaar' Een verse tarbot pocheren, 
tumfnsse sluimererwtjes blancheren, kippelevertjes 
smoren, een visbouillon trekken, een kippesuprême 
stomen Met de Amana microgolfoven lukt het 
lekkerste en fijnste gerecht in een mum van tijd Niet 
verwonderlijk dat het oordeel van echte meesterkoks zo 
unaniem enthousiast is "Onvoorstelbaar" 
Microgolfkoken met Amana is een openbaring 

De betere microgolfoven onderscheidt 
zich door een ideale golfverdeling 
Amana ontwikkelde voor U het unieke 
"RQTAWAVE II". het exclusief en 
gepatenteerd microgolf verdelings-

systeem dat borg staat voor een perfect kookresultaat 

Elke eigenaar van een Amana microgolf
oven wordt lid van de "Cordon Bleu Club", 
een nieuwe culinaire vereniging die U met 
raad en daad bijstaat om de fijne keuken 
ook bij U thuis op tafel te brengen (*) 

Als eindejaarsgeschenk(**) biedt 
Amana U, die van lekker eten houdt, een gratis 
lidmaatschap van "Free for One", de nieuwe 
restaurantformule die U toelaat een jaar lang 

met zijn tweetjes heerlijk te dineren m meer dan 400 
uitgelezen restaurants en slechts voor één te betalen (•) 

(*) Informatie over de Cordon Bleu Club bet driemaandelijks 
lijdcbnfl de blauwe telefoon, de Cordon Bleu kookcunussen, "Free 
for One enz kan U btj uw Amana Microwave center verkrijgen 
(**) BIJ aankoop van een model RS i-60 

UW MICROWAVE CENTERS 
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MUZIEK 

NIEUWE 
MUZIEK 
HI-TECH 

Als er één kunsttak bijna dagelijks door de 
spitstechnologie bestormd wordt, dan is het 
beslist de muziek en haar randgebieden. Zo 
staan we morgen „oor in oor" met twee 
spektakulaire nieuwigheden die enkel nog op 
hun kommercialisatie wachten. 

DAT is de afkorting van Digital Audio Tape, 
een kassettebandje dat veel kleiner is dan de 
analoge standaardkassette, maar in staat ko-
pies te maken van compact discs zonder 
verlies van geluidskwaliteit. 

Eind juli werd in Athene een akkoord bereikt 
tussen Japanse en Europese producenten van 
elektronika enerzijds en vertegenwoordigers 
van de muziekindustrie en auteursverenigin
gen anderzijds. Dit akkoord betreft een ver
plicht beveiligingssisteem, waardoor een digi
tale geluidsbron rectitstreeits doch slechts 
eenmalig kan worden gekopieerd. Een micor-
chip in de DAT zorgt er inderdaad voor dat er 
geen digitale kopie van de zgn. „tweede gene
ratie" kan worden gemaakt. 

De DAT bestond weliswaar reeds, maar was 
tot dusver enkel voorbehouden aan professio
nele gebruikers. Nu wordt hij dus voor ieder
een toegankelijk. Het beveiligingssisteem zal 
daarbij industriële piraterij onmogelijk maken. 
Er diende nu enkel nog een vorm van kompen-
satie-vergoeding gevonden te worden voor de 
eenmalige privé-kopie. Dit zal vermoedelijk 
gebeuren door een heffing van 10 % (?) op de 
blanko DAT-kassettes. Deze heffing zal bij het 
publiek wellicht niet populair overkomen als 
een zoveelste indirekte belasting. De vraag is 
dus of de heffing als auteursrecht naar de 
scheppende en uitvoerende kunstenaars zal 
gaan... of enkel zal dienen om de staatskas te 
spijzen. 

Een revolutionair vernieuwende synthesizer. 
Een 35-jarige totaal muziek-onkundige Ameri
kaan die ook geen enkel instrument bespeelt, 
ontwikkelde kortgeleden de zgn. Vocalizer. 
Het gaat om een toestel dat het mogelijk maakt 
om het even welk deuntje dat voor een mikro-
foon geneuried wordt, te laten vertolken door 
één van de liefst 28 in het apparaat gereperto-
rieerde instrumenten. 

Deze synthesizer heeft geen klavier en 
wordt uitsluitend geleid door de stem. Het 
volstaat hem aan te sluiten op een Hi-Fi 
installatie. De Vocalizer is reeds op de Ameri
kaanse markt verkrijgbaar. 

ADVERTENTIE 

video and tv productions 
VideoprodukNes maken voor 
industrie en televisie is onze m 
dagelijkse bezigheid. J 
Wi | breiden onze aktiviteiten 
uit naar lOKEREN 
en zoeken voor onmiddellijke 
indiensttreding in de nieuv/e 
produktie-eenneid te 
LOKEREN - Eversloarstraat 1 5 a | 
Teï. 091 /48 35 08 | 

^PRODUKTIELEIDER 
%fest'ervaring in de sektor 

verantwooraeliik voor planning, i 
projekt- en buagetopvolging 

COMMERCIEEL 
^^GEVAARDIGDE 
2-falig (ndl/fr), verantwoordelijk voor: 
onderhandelingen met ons internationaal kliënteel, 
opvolgen van potentiële klanten, prospektie 
commerciële ervaring is onontbeerlijk 
ervaring in de sektor is een belangrijk pluspunt. 

SEKRETARESSE/ 
'WLEFONISTE 

2-talig (ndl/fr), kennis van Engelse taal 
ervaring met tekstverwerking op computer 
vlot in de omgang, rijbewijs. 

ELECTRONICA 
'^''^tfsi interesse voor videotechniek. 

Voelt U zich geroepen om plaats 
te nennen tn het internationale M 
medialandschap, neem dan zo J 
vlug mogeliik kontakt op met onze 
hoofdzetel; 

EVS N.V. • Tempeistroat 16 
8000 iEPER - Tei. 057/21 95 55 m 
vragen naar Mark DELREUX • 
of &éy VANDENHECKE * 
Alle sollicitaties worden met ^,, — — . 
de grootste diskrefie behandeld. * 
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ADVERTENTIE 

KREFIMA 

-HYPOTHEEKLENINGEN 
-PERSOONLIJKE LENINGEN 
-INVESTERINGSKREDIET 
-AUTOFINANCIERING 
-LEASING 
ZEER GUNSTIGE TARIEVEN 

SPAARBANK HSA 

volledig kredietservice 

SPAARBANK HSA 

-GIRO met EC,BC, VISA 4.25 % 
-DEPOSITO 3.75 % + 1.75 % 
-KASBONS/OBLIGATIELENINGEN 

(BINNEN- EN BUITENLAND) 
-SPECIALE PLAATSINGEN 
-BEURSORDERS 

KREFIMA 

volledia bankservice 

k IMMOBILIEN 
A i VERZEKERINGEN 
1 1 4 LENINGEN 
i j \ SPAARBANK 

i l / vanbiesen bvba 
^ H Lijsterbessenbomenlaan 5 
m 1950 KRAAINEM 
1 Tel. (02) 720.32.50 

open op: ma - di - do : 9.00 u. - 12.30 u. 
WO - vrij : 17.00 u. - 19.30 u. 
za : 9.00 

VERZEKERINGEN 
-BRAND 
-AUTO 
-LEVEN 
-ALLE VORMEN B.A. 
-HOSPITALISATIE EN ONGEVALLEN 
ZOWEL VOOR BEDRIJVEN ALS 

VOOR DE PARTIKULIER 
ROYALE BELGE - JOSI 
MERCATOR en vele andere 

v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r 

u.-11.30 u. 

IMMOBILIEN 
te koop 

HANDELSHUIS 
in 't centrum van kraainem 
bijzonder gunstige commerciële 

en mooie ligging 
+- 70 M2 handelsruimte 
+ woongedeelte (4 kamers+ bad-
kamer+keuken+ zolder+ kelders) 

verkoopprijs : 5.000.000 fr 

tel: 02 720.40.95 
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NEDERLANDERS 
ANTI-REVOLUTIONAIR? 

V
AN Bastille tot Binnenhof" — 
wat dus verwijst naar de Parijse 
staatsgevangenis die op 14 juli 
1789 werd bestormd en naar het 
Nederlandse regeringscentrum 
in De Haag — bevat de bewerk
te bijdragen aan een simposium 
dat op de Rijksuniversiteit Gro
ningen werd gehouden Ge
schiedkundigen, junsten, socio
logen en politikologen behan

delden daar de doorwerking van de ideeën van 
de Verlichting en de Franse Revolutie op het 
gedachtengoed van de belangrijkste politieke 
groepenngen in Nederland Het boek heeft 
dan ook een wetenschappelijk karakter (hon
derden noten en aantekeningen) en bevat 
aardig wat „droge kost" voor wie met ge
schoold IS in politieke teoneen 

Niettemin wie minstens geïnteresseerd is in 
de drijfveren en motieven die een rol (kunnen) 
spelen bij parlijvormmg en tijdens het politieke 
handelen, zal door bestudering van Van Bastil
le tot Binnenhof meer inzicht in deze met altijd 
zo eenvoudige matene verkrijgen 

De negen bijdragen waaruit het werk be
staat, laten onweerlegbaar zien dat de Franse 
gebeurtenissen van 200 jaar geleden sinds
dien — direkt of indirekt — wel degelijk de 
politieke gang van zaken in Nederland hebben 
beïnvloed, soms in negatieve, vaak ook in 
positieve zin 

POSITIEVE LESSEN 
In de vorige eeuw woedden er voortdurend 

heftige tot beledigende polemieken en diskus-
sies rond het tema van de revolutie Velen 
waren ervan overtuigd dat het streven naar 
politieke vernieuwing met zozeer geïnspireerd 
was door het gebeuren van 1789 in Frankrijk, 
maar eerder een onderdeel uitmaakte van een 
Atlantische revolutie die van de Engelse kolo
men, Amerika en Ierland haar invloed ook m 
Europa deed gelden nog vóór de Bastille werd 
bestormd Anderen, onder wie de voor die tijd 
vooruitstrevende lilieralen, meenden oprecht 
dat er positieve lessen vielen te trekken uit de 
Franse Revolutie De vermaarde historikus 
Fruin was er zelfs van overtuigd dat die revolu
tie Nederland op het politieke vlak dieper had 
aangetast dan Frankrijk zelf „De Franse 

staatsinrichting na de omwenteling was al 
onder het oude régime aangevangen, maar bij 
ons IS al het bestaande tot in zijn grondslagen 
vernietigd en door een geheel nieuw gebouw 
vervangen " 

.^MOORDZUCHTIGE 

Een afkeer tegenover de ideeën van de 
Verlichting (ongeloof, volkssoevereinitiet) leef
de vooral bij het calvinistische volksdeel „Niet 
voor mets", aldus de samensteller van de 

„indien Nederlanders iets zijn, 
dan zijn ze - in de ruime zin van 
iiet woord - anti-revolutionair". 
Deze slotzin uit een boek over de 
Invloed van de Franse Revolutie 
op de Nederlandse politieke par
tijen zou doen veronderstellen 
dat, als er al sprake was (en is) 
van die invloed, hij uitsluitend 
negatief kan worden geuid. Maar 
dat klopt niet. 
Het boek Van Bastille tot Binne-
hof toont zelfs aan dat de Revo
lutie-ideeën tot in onze tijd, als is 
het soms stilzwijgend, op het 
politieke denken inwerken. 

bundel, R A Koole, hoofd van het Dokumenta-
tiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, 
„heette de eerste, op nationale basis georga
niseerde, politieke partij in Nederland de Anti
revolutionaire Partij (1879) Zij keerde zich 
tegen de haars inziens verderfelijke invloed 
van de ideeën van de Franse Revolutie die 
negentig jaar na dato in Nederland blijkbaar 
nog krachtige bestrijding vereisten " Minder 
negatief toonden zich de katolieken, wat dan 
weer tot felle disputen tussen kristenen onder
ling leidde, waann termen als „moordzuchtige 
opstand" en ,,nijdige woede van het proleta
riaat" met van de lucht waren 

Via het jaar 1918 waarin de socialist Troel-
stra een vergeefse staatsgreep ondernam 

waarbij de gehele georganiseerde meerder
heid van de Nederlanders zich tegen hem 
keerde, komt „Van Bastille tot Binnenhof" bij 
de jaren '30 met de sterk uiteenlopende visies 
op het begrip demokratie bij liberalen, socialis
ten en de kristelijke partijen Dit hoofdstuk 
bevat een grondige en boeiende analyste van 
de onderscheidene beweegredenen die de 
partijen in de vooroorlogse jaren bezielden 

ZESTIGER JAREN 
In de penode na 1945 ontbreken met de 

zestiger jaren A Lucardie van de Groningse 
universiteit schnjft over de vernieuwingsbewe
gingen die toen de kop opstaken „Er versche
nen geen Frygische mutsen of guillotines op 
straat en de Marseillaise werd zelden gezon
gen De idealen van 1789-1799 bleven echter 
ook de revolutionairen van 1965-1975 inspire
ren Opnieuw werd geklaagd over verstarde, 
autoritaire verhoudingen, regenten die het volk 
manipuleerden en onderdrukten, gebrek aan 
vrijheid, overdreven verschillen tussen arm en 
rijk Opnieuw eiste men gelijkheid en vrijheid 
voor het hele volk, afschaffing van traditionele 
privileges, demokratisering van staat en maat
schappij, solidariteit met verdrukten overal ter 
wereld " 

Maar ook amper een jaar geleden haalde 
de zopas geworden minister Bert de Vries, tot 
nu toe fraktievoorzitter van het CDA in het 
parlement, tijdens een partijdag met instem
ming een stelling aan van de Britse politikus 
Burke die zware kritiek had op de Franse 
Revolutie Dit zei De Vries „Woede en razer
nij kunnen in een half uur meer omver werpen 
dan omzichtigheid en vooruitziend overleg in 
een eeuw kunnen opbouwen " Hij voegde 
eraan toe „Steeds opnieuw blijkt dat grootse 
hervormingen lang met altijd leiden tot grootse 
vooruitgang " 

In het slotartikel betoogt de Rotterdamse 
oud-hoogleraar J van Doorn dat de Nederlan
der zich met aangetrokken kan voelen tot de 
Franse geest die gezien wordt als ovenwegend 
rationeel, teoretisch, intellektualistisch, cere
braal, formeel en abstrakt Daarop is zijn 
oordeel gegrond dat de Nederlanders in hun 
hart anti-revolutionair zijn 

— Van Bastille tot Binnenhof. Onder redaktie van 
R.A. Koole. ültg. Fibula/Unleboek, Houten (Ned.). 
550 fr. 
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Met pensioen gaan U denkt er misschien nog met aan En toch, kunt u er vandaa 
plande wereldreis Het ES-Penston Fund biedt u die zekerheid En van de belastingen 

Leef volop nu, 
In pensioensparen is het ES-Pensiqn 

, \/an de heUisttn^i'n 
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-
spaarrekenmg 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. Dankzij een evenwichtige spreiding 
van de beleggmgen 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. Oo|ni 
Bent u al wat ouder ' M 
is pensioensparen voor i 
Normaal is de minimun 
rekening 10 jaar. Voor -w 
ren is, wordt dat 5 jaar 

In pensioensparen is 
het ES-Pension Fund 
dé renderende 
zekerheid 

•4 Beperkt nsico, dankzij 
evenwtchtig gespreide 
beleggingen 
Bi/foorbeeld 
op jO 06 19^9 

iandelen 
'48,3 % 

liquiditeiten 
4.9% 

certificaten 
2,1 % 



er vandaag voor zorgen dat morgen dat héérlijk dineetje ook kan, of die langge-
yetasttngen krijgt u elk jaar een fiscaal cadeau Daar maakt u nü gebruik van ' 

u. En morgen 
sion Fund dé renderende zekerheid. 
Oo]| 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-
dat 5 jaar. 

iren is 
t Fund 

En toch. kunt u er vandaag 
voor zorgen dat morgen dat 
héérlijk dineetje ook kan, of 
die langgeplande wereldreis 

Ook u wil er morgen even vitaal tegenaan ak 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. Bi) 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 ! 

OPGELET: 
stort vóór 

31/12/89 ! 

KWALTTEIT IN PENSIOENSPAREN. 

ASLK - CERA - BAC - 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 



BOEKEN 

14 HISTORISCHE LIMBURGSE STEDEN 
Nadat in 1985 vijf Limburgse steden de titel 

van stad opnieuw mochten voeren, namen in 
1986 de 10 Loonse steden waaronder ook 
deze hernieuwde steden ressorteerden, het 
initiatief een projekt te starten waarin door 
wetenschappelijk opzoekingswerk naar de 
oorsprong van hun geschiedenis zou worden 
gezocht Deze tien Loonse steden zijn Herk-
de-Stad, Benngen, Bilzen Borgloon, Bree, 
Hamont, Hasselt, Maaseik, Peer en Stokkem 
Het projekt werd uitgebreid met de Luikse 
steden St -Truiden, Tongeren, de vroegere 
Brabantse stad Halen en Rekem, een stad uit 
het toenmalige keizerlijk graafschap Het re
sultaat IS een prestigieus histonsch naslag
werk, van de hand van Jan Gerits, met de titel 
Historische steden in Limburg 

FRIS 
In zijn openingstoespraak noemde Lo Guy-

pen, schepen van Kultuur van Herk-de-Stad, 
waar we de voorsteling v/dn het boek konden 
bijwonen het werk , ppn boeiend kijk- en 
leesboek met een selektie van meer dan 280 
bijpassende foto's, waann iedere stad met 

Tekening op de keerzijde van de band 
van een register van de schepenbank, 
vermoedelijk van Sebastian Colen, se-
kretaris van de schepenbank. Zicht op 
de stadspoort en versterkingen. Links 
wapenschild van Herk-de-Stad. (RAH 
Herk Schepenbank nr. 101 Gichtregis-
ter 1666-1670). 

haar eigen geografie en samenleving wordt 
belicht" Het is inderdaad een interessant 
werk waar men de kans geboden krijgt te 
ontdekken hoe de eerste stedelingen leefden, 
werkten en gemeenschap vormden Van elke 
stad wordt in een 15-tal bladzijden, een histo
nsch beeld geschetst aan de hand van een 
aantal tema's de historisch geografische ont
wikkeling, de organisatie van de samenelevmg 
binnen de omwalde steden, de elementen die 
deel uitmaken van het kultureel leven, onder
wijs, de gilden en broederschappen De tekst 
IS keung opgefnst met een keuze uit het 
beschikbare illustratiemateriaal Die afbeeldin
gen waarvan een honderdtal in kleur, zijn een 
aanvulling bij het historisch verhaal De voor
stelling van het goek gaat gepaard met een 
tentoonstelling Bree liep tot 7 december, La-
naken-Rekem van 8 tot 14 december en Peer 
14 tot 21 december 

Hendrik-Jan Ombelets 

— Historisch stedene in Limburg Jan Gerits. Uitg 
Gemeentekrediet, 1 350 fr Verkrijgbaar op hoger-
vermelde tentoonstellingen of in de agentschap
pen van het Gemeentekrediet of de erkende boek
handel 

ADVERTENTIE 

LAr)\' 
SCHAJM-KD== 
ENTA_KÖHCJSr==TFR 
'A-EISSWEIN 

njA ) ^ f 

icCaoi- olOOni 

JhC»-» a _ < . D60~l 
J. ^ G. -K^ 

FEESTEN ZONDER RISIKO! 
KWALITEIT PRIMEERT OP ALKOHOLGEHALTE 

1987er e J 'Si 

tVTAUtOHOUSIERTFR WEISisWtlN 

NON ALCOHOLH WINÏ VtN 3ANS AlCOOL 

PRODUCFD AND BOl FLiU IN WEST CERHANV 

12 

2 soorten witte wijn (75 cl) 
met minimum aan 

alkoholgehalte 
(max 0,3 % vol -

26 kalonen pro 100 ml) 

Proef onze uitstekende 
Glühwein 

(m flessen van 1 I) 

EKSKLUSIEF VERDEELD 
DOOR 

FIRMA ABTS 
TIENSESTWG 63, 

KORBEEK-LO 
016-46 03 11 
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BOEKEN 

DE IDEEËN VAN MANU RUYS 
In de zomermaanden van 1985 publiceerde 

ons weekblad een reeks vraaggesprekken met 
bekende Vlamingen. De reeks noemde Zomer
se Gesprekken. Een van de ondervraagden 
was Manu Ruys, hoofdredakteur van de kran
ten van De Standaard-groep. 

Wij hadden, zoals dat op onze kleine redak-
tie de gewoonte is, het werk verdeeld en een 
beetje bij toeval werd kollega Pol Van Den 
Driessche voor de klus aangeduid. Hij zocht 
Ruys in zijn woning te Meise op. 

En zo verscheen op donderdag 1 augustus 
'85 een vrij uitgebreid vraaggesprek met de 
man die men in gazettekringen genoegzaam 
de paus van de Vlaamse pers was gaan 
noemen. 

MORALIST 
Manu Ruys (° Antwerpen 1924) sprak open

hartig over zijn politiek-literaire Golfslag|jaren, 
over het jaar '49 waarin hij op de redaktie van 
De Standaard kwam en de wijze waarop hij zijn 
voorganger Bert D'Haese als politiek kommen-
tator opvolgde. Ruys is zich heel die tijd — 
liefst 40 jaar lang — bewust geweest van het 
belang van zijn funktie. Hij verklaarde dan ook: 
„Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijk
heid. Soms treedt een kommentator op als een 
moralist, wat onvermijdelijk is wanneer hij bij 
de analyse van de maatschappelijke situaties 
beginselen hanteert en normen aanlegt. Elke 
kommentator, die naam waardig, is in feite een 
moralist, wat nog niet wil zeggen een zedepre
ker." 

Achtereenvolgens kwamen in het vraagge
sprek ter sprake: het krantenaanbod in Vlaan
deren, de Vlaamse beweging en de stokpaard
jes van Ruys, de toekomst van Vlaanderen in 
Europa.het gebrek aan een degelijk geschie

denisonderwijs, de teloorgang van het parle
ment en de (on)verdraagzaamheid. 

Ondertussen ging Manu Ruys met pensioen 
en ruilde Pol Van Den Driessche onze beschei
den redaktie voor deze van De Standaard. Hij 
leek dan ook de geknipte man om een bloem
lezing uit de kommentaren van Ruys te puren. 
Dat gebeurde onder de ietwat voorspelbare 
titel Waarnemer in de stroomversnelling. In het 
Woord vooraf schrijft Ruys: „Wie als scholier 
de zegevierende SS- pantserdivisies zag voor
bij ratelen heeft sindsdien in zijn geheugen 
vele beelden, vele gezichten, vele angsten, 
vele verwachtingen opgeslagen. Hij zag zijn 
volk vernederd worden en opstaan, Europa 
verwoest worden en verrijzen, nationalismen 
zieltogen en weer opbloeien, regimes triomfe
ren en ineenstorten. Hij stond in kolkend water 
en in de stroomversnellingen. 

Maar hij leerde ook dat de wezenlijke gege
vens, die het leven en de dood betreffen, niet 
veranderen en dat de meeste diagnoses en 
medikaties de meeste analyses en uitspraken, 
ondanks het tijdsverloop, hun betekenis ble
ven behouden. En dat het belangrijk is dat de 
jeugd dat beseft, zodat zij zich op het gepaste 
ogenblik weet te herinneren." 

De bloemlezing werd ingedeeld in een twin
tigtal hoofdstukjes die gestotterd werden met 
korte en lage citaten die zowat alle onderwer
pen behelzen die maar kunnen bedacht wor
den. 

SLAAN EN ZALVEN ~ 
Een uitgebreid vraaggesprek tussen bloem

lezer en geciteerde doet het boek dicht. Daar
uit een pikante maar te verwachten vraag die 
ook in Vlaams-nationale kringen een hardnek-
keig leven leidt. Ruys beweert van zichzelf 
geen partijman te zijn, toch bestaat het verwijt 

dat hij de man van welbepaalde groepen was 
en dat hij afwisselend naar sommige partijen 
uithaalde en dan weer zalfde. Een terechte 
vraag, ingegeven door toch wel vastgestelde 
blijken van enig favoritisme vooral in verkie
zingstijden. Het antwoord van Ruys: „Ik heb 
nooit tot een partij behoord. Ik heb nooit op de 
vooravond van een verkiezing de lezer aange
raden voor een bepaalde lijst te stemmen, fi^ijn 
voorganger, in de late jaren veertig, maakte 
wel uitdrukkelijk propaganda voor de kristen-
demokratlsche partij.(Bedoeld wordt Bert 
D'Haese, nvdr) Van het ogenblik af dat ik 
verantwoordelijk stond voor de politieke lijn 
van de krant, is dat niet meer gebeurd. 

Partijpolitici betreurden soms dat ik wat al te 
nadrukkelijk kritisch stond tegenover hun par
tij, en beweerden dan dat de krant bij de 
tegenstander aanleunde. Het waren doorzich
tige, bijna komische refleksen. Ik heb de partij
en en de politici op hun wisselende verdien
sten, daden, fouten en realizaties beoordeeld. 
Dat werd dan uitgelegd als „slaan en zalven". 
Ik heb nooit mensen in hun persoonlijke leven 
aangevallen. Het was mij altijd te doen om de 
gedachten, om het beleid." 

Wij willen hier niet gelijkhebberig doen maar 
hebben toch de indruk dat Ruys het zich wat te 
gemakkelijk maakt. Wellicht kan een dieper 
onderzoek van de teksten uitsluitsel brengen. 

Wij raden Waarnemer in de stroomversnel
ling graag aan voor wie goede en goedgefor-
muleerde gedachten in het dagelijkse leven 
kan gebruiken, hetzij om erover na te denken, 
hetzij om ze te gebruiken wanneer problemen 
van allerlei aard moeten begrepen en ontleed 
worden. Tot slot een saluut aan de bloemlezer, 
uit de kilometers ideeën en gedachten een 
leesbare en nuttige verzameling puren is geen 
alledaagse klus. Dat deze selektie als ,,eigen-
zinning,, wordt omschreven neemt de lezer er 
zelfs graag bij. (m.v.l.) 

— Waarnemer in de stroomversnelling. Manu 
Ruys. samengelzen door P.V.D. Driessche. Uitg. 
Lannoo, Tielt. 176 biz., 485 fr. 

ADVERTENTIE 

DE MEEST TREFFENDE CITATEN VAN MANU RUYS TE BOEK 

Manu Ruys 
WAARNEMER IN DE 
STROOMVERSNELLING 

De journalist Manu Ruys beïnvloedde on
getwijfeld de reflektie over politiek en sa
menleving in dit land tijdens de voorbije 
decennia. Zijn veel gelezen teksten in De 
Standaard en Het Nieuwsblad waren voor 
meer dan één generatie stimulerende ideeën 
en visies, die hun mening over Vlaanderen en 

M i n u Ruys 

Wraamemer 
in de stroomversnelling 

Pol Un Dm DrieuU 

lannoo 

de wereld mee oriënteerden. In dit boek 
verzamelde Pol Van Den Driessche, zelf 
journalist bij De Standaard, enkele van de 
meest treffende en typerende citaten uit de 
journalistieke arbeid van Manu Ruys. Een 
openhartig interview met de gewezen 
hoofdredakteur leidt dit boek in. 

176 blz. - 205x140 mm 
gebonden - 485 fr. 
Verkrijgbaar in de boekhandel lannoo 
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BOEKEN 

REIS VAN DE BATAVIA WERD EEN HEL 
In Lelystad In de Noordnederlandse Flevo-

polder (behorend tot de doorggelegde delen 
van de vroegere Zuiderzee) is men al een hele 
tijd bezig met het nabouwen van de Batavia, 
het vlaggeschip van de Hollandse handels
vloot in de 17de eeuw. Het schip maakte 
slechts één reis die als een nachtmerrie verliep 
voor de ruim driehonderd opvarenden van wie 
de meesten een gruwelijk eind vonden. In het 
t»oek „De Batavia" wordt die tocht beschre
ven. 

„De Batavia", geschreven doordejoernalist 
Eric Leijenaar, bevat naast het soms huivering
wekkend relaas van de noodlotsreis van de 
trotse Oostindiëvaarder Batavia ook de histo
rie van de Hollandse zeevaart in de zestiende 
tot en met de negentiende eeuw. Een machti
ge rol werd gespeeld door de Verenigde Oost-
indische Compagnie, een scheeps- en han-
delsgroep die onder andere het alleenrecht 
bezat op de routes naar de tegenwoordige 
Indonesische archipel. Daar kwamen de spe
cerijen vandaan die door de Hollanders ver
handeld werden en waarmee — naar heden
daagse maatstaven berekend — vele miljar
den guldens werden verdiend. Het was ook de 

Verenigde Oostindische Compagnie die de 
Batavia liet bouwen. 

TRAMMELANT 
Het schip, grotendeels van hout, maar met 

een voor die tijd moderne uitrusting, vertrok in 
oktober 1628 uit Amsterdam voor een reis die 
— heen en weer — acht maanden had moeten 
duren. De bestemming was Batavia (het tegen
woordige Dya/carfa) waar een vracht peper, 
muskaatnoten en foelie geladen zou worden. 

Maar al gauw ontstond trammelant aan boord 
als gevolg van de onbekwame leiding van de 
bevelhebber van het schip, een zekere Fran
cisco Pelsaert. Die kreeg het zwaar aan de 
stok met onderbevelhebber Jeronymus Corne-
lisz. Het gevolg was een samenzwering van de 
(slechtbetaalde) bemanning die tot muiterij 
moest leiden. Zover zou het aan boord niet 
komen, want nadat de Batavia Kaap de Goede 
Hoop was gepasseerd, liep het schip op de 
klippen. Zeventig mensen vonden de dood, de 
overlevenden liet men op twee eilandjes ach

ter, behalve Pelsaert die in een sloep met 
veertig man naar Java voer om hulp te halen. 
Pas maanden later keerde hij terug, maar 
intussen had Jeronymus Cornelisz de muiterij 
doorgezet, met gruwelijke gevolgen. Op beest
achtige wijze werden 124 mensen afgeslacht. 
De schuldige ontkwamen na de terugkeer van 
Pelsaert niet aan hun afstraffing, die nog eens 
werd overgedaan door Jan Pieterszoon Coen, 
de Nederlandse „zetbaas" in het land dat tot 
in onze eeuw in Holland „ons Indië" werd 
genoemd. 

Eric Leijenaar heeft de haast onvoorstelbare 
gebeurtenissen levendig en met veel details 
beschreven, steunend op archiefstukken, on
der andere het door Pelsaert bijgehouden 
scheepsjoernaal. Een historisch interessant 
boek, dat laat zien hoe ook al in die tijd mensen 
in duivels kunnen veranderen. 

jeeveedee 

— De Batavia. Erie Leijenaar. Ultg. Standaard, 
Antwerpen. 495 fr. 

ADVERTENTIE 

K B - B E T A L I N G S A D V I E S 

Betaal nooit te vroeg 
of te laat. 

Laat uw overschrijvingen stipt op tijd uitvoeren 
met de KB-BETAALAGENDA. 

Beter met de bank van hier 
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omiQinisMn 

OVER GOEDENDAGS EN 
GULDEN SPOREN 

I ET de feestdagen in het ver
schiet zit U niisschien om een 
geschil<t geschenl< voor kind 

I of kleinicind verlegen? U bent 
immers als WIJ-lezer een be-

j hoorlijk kritisch ingesteld 
ouder of grootouder, en wil uw 
lieverds dus niet zomaar wat 
geven. Er is zopas een spel op 
de markt dat waarschijnlijk de 
toets van uw (groot)ouderzin 

zal doorstaan. Het Historisch Museum van de 
Vlaamse Strijd ontwierp immers een gezel
schapsspel dat kinderen van zeven tot zeven
enzeventig, zoals wij allen in speelgoedjargon 
heten, enkele uurtjes kan boeien. En het is 
bovendien leerrijk. 

GANZENBORD 
Het spel heet 1302 en is gebaseerd op het 

bekende ganzenbordspel. Op elke vakje (be
halve op de Leeuwevakjes, waar vooruit- of 
achteruitgeschoven moeten worden) wordt 
bondig een woordje uitleg verschaft. Eerst 
komen de weveri en de ambachten aan bod, 
die de Vlaamse steden in de 13de en 14de 
eeuw tot bloei brachten. De lakenproduktie 
zorgde destijds voor grote tewerkstelling; in 
steden als Gent en leper was meer dan de helft 
van de aktieve bevolking erin bedrijvig. De 
sektor was streng gereglementeerd en stond 
onder toezicht van keurmeesters die aange-

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. 

steld werden door rechters en gilden. Deze 
gilden, verenigde kooplui, vormden een werke
lijke macht in de stad. Ze hadden bij de 
rechters hun afgevaardigden en vera/anten. 
De "politieke" benoemingen zijn echt geen 
uitvinding van de 20ste eeuw. 

GWIJDE VAN DAMPIËRË" 
Het 1302-spel legt ook uit hoe de rijke, 

gezaghebbende kooplui, patriciërs genaamd, 
de steden beheersten. De stadsbesturen 
wendden zich tot de vorsten om zekere vrijhe-

\n kringen van de Vlaamse bewe
ging hoort men soms wel eens 
- terecht of onterecht - het 
verwijt dat ons onderwijs te wei
nig aandacht schenkt aan de ge
schiedenis van de Vlaamse ont-
voogdlngsstrijd. De jeugd zou te 
weinig weten welke wolfsklem-
men en voetangels de weg naar 
Vlaamse zelfstandigheid In de 
weg lagen en liggen. Het mu
seum van de Vlaamse strijd In 
Bellem vond er Iets op om dez» 
mistevredenheid tenminste voor 
een deel weg te nemen. Met het 
1302-spel zullen uw kinderen of 
kleinkinderen terdege weten 
waarom er op 11 Juli een leeu
wenvlag aan uw gevel hangt. 

den en privileges te bekomen, zoals het hou
den van jaarmarkten, de oprichting van een 
belfort, etc. Meer en meer gingen de steden 
van hun vorst medezeggenschap opeisen in 
het bestuur van het rijk. In Vlaanderen pro
beerde graaf Gwijde van Dampiere de rechten 
van de fransgezinde patrrciërs te beperken. 
Deze laatsten zochten steun bij Filips IV van 
Frankrijk, waardoor het konflikt tussen Gwijde 
en zijn koning nog meer op de spits gedreven 
werd. Filips de Schone wou immers zijn macht 
over het rijke Vlaanderen uitbreiden, en vond 
in de fransgezinde patriciërs ijverige mede
standers. De ambachten en lagere standen 
schaarden zich uit afkeer voor de patricische 

en Franse uitbuiting geleidelijk rond de Dam-
pieres. 

Gwijde trachtte de steun van Engeland te 
venwerven door zijn dochter uit te huwelijken 
aan de Engelse kroonprins. Koning Filips rea
geerde hierop door toezichters naar Vlaande
ren te sturen. Wanneer de moegetergde graaf 
tenslotte zijn eed van trouw aan de koning 
verbreekt, dreigen de Fransen met aanhech
ting en sturen een bezettingsleger. De Engelse 
koning Edward I remde daarop de woltoevoer 
af. Door gebrek aan grondstoffen valt de 
lakennijverheid zo goed als stil en de hongers
nood dreigt. Pas door die bijzonder eksplosie-
ve toestand is de algehele volksopstand van 
1302 mogelijk. Door het bestand tussen Enge
land en Frankrijk van 1297 komt Dampiere 
alleen te staan. De graaf en zijn zonen worden 
in Franse kastelen opgesloten. Vlaanderen 
wordt als kroondomein bezet door Frankrijk. 
Jacques de Chatillon wordt goeverneur... Tot 
daar het kader waar de Gutóensporenslag zich 
afgespeeld heeft. Het spel is echter meer dan 
spannend en leerrijk, er gaat ook wat knutsel
werk mee gepaard. Op de vakjes van het bord 
moeten zelfklevertjes geplakt worden die 
stapsgewijs de evolutie naar de Guldenspo-
renslag verbeelden. De spelers worden op die 
wijze verplicht om vooraf heel het bord te lezen 
en de korresponderende afbeelding op de 
juiste plaats te kleven. 

PROJEKT1302 
Het museum stelde naast het Guldenspo-

renspei ook een projekt 1302 samen. Dit 
projekt is gericht op klassen uit het basisonder
wijs en de eerste graad van het middelbaar 
onderwijs. Een werkmap biedt de leerkrachten 
de steun om in de klas les te geven over de 
stedentijd. Bezoeken aan het museum in Aal-
ter zijn ook een hele belevenis. Een zoektocht 
door het museum, een levensgroot spelbord 
en een video vormen de elementen van een 
museumbezoek dat naast leerrijk, ook plezie
rig is. 

(pdj) 

Het 1302-spel kan tegen 750 frank besteld wor
den bij het Museum voor de Vlaamse Strijd, 
Museumstraat 103 te Bellem-Aalter (tel. 091/ 
743499). De werkmap rond het projekt 1302 is op 
hetzelfde adres verkrijgbaar aan 500 frank. 
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BIOS 

EEN OVERJAARSE MONTHY PYTHON 
EN EEN ROMANTISCHE 

Torrents of spring van Jerzy Skolimowski, 
naar Iwam Toergenew, is een sensuele film, 
met prachtige plaatjes. Voor de enen zal hij 
wat ouwerwets overkomen, de anderen zullen 
zwelgen van de sfeer, want Skolimowski bleef 
trouw aan de 19de eeuwse tekst. 

Dmitri Sanin (Timothy Hutton) is een idealis
tische jongeman. Maar veel te naïef. Zo naïef 
dat hij je soms vertedert, maar je ziet zijn 
naïeviteit ook zijn goede bedoelingen in de 
weg lopen. Op weg naar St.-Petersburg ont
moet hij in een Duitse stad, de Italiaanse 
schone Gemma Roselli {Valeria Galino), die 
gevoelig en meisjesachtig zijn hart steelt en 
hem al vlug tot een aanzoek brengt. 

Dan gebeurt er op een jaarmarkt iets tussen 
Maria Nikolaevna {Nastassja Kinksi), een grilli
ge, waaghalzerige edelvrouw, en Gemma, die 
door de aanbidder van Maria — een baron — 
op Maria's aanzetten, van een roos wordt 
beroofd. Een duel tussen Dmitri en de baron is 
er het gevolg van. Maria is een stiekeme 
toeschouwer en zet haar gedachten op Dmitri. 
De napht zal komen dat Dmitri moet kiezen 
tussen Gemma en Maria — maar laf en niet in 
staat om te beslissen, zal hij én zijn illusies én 
de twee vrouwen verliezen. Een romantische 
film door prachtige muziek van Stanley Myers 
ondersteund. 

De Britse film Erik the Viking deed er niet 
lang over, om onze schermen te bereiken. 
Terry Jones maakte een erg onderhoudend 
verhaal - niet voor kinderen! — over een 
Viking, die al dat plunderen en verkrachten 
toch niet je dét vindt. Erik (Tim Bobbins) wordt 
door een van zijn slachtoffers uitgedaagd haar 
te verkrachten, want dat doen Vikingers toch!, 
maar wanneer hij uiteindelijk tot de daad 
overgaat is hij erg teder. Wanneer twee spits-
broeders zich ook willen vergrijpen aan de 
vrouw, komt deze op een zwaard terecht en 
Erik wordt verliefd op haar stervende ogen. In 
ieder geval is hij als Viking niets meer waard, 
ondanks het aandringen van zijn grootvader 
(Mickey Rooney). Hij zoekt advies bij Freya 
(een nog hesere Eartlia Kift) om een eind aan 
dat bloedvergieten te maken. Die vertelt hem 
dat hij tot over de rand van de wereld moet 
reizen. Hij gaat op tocht met een zootje onge
regeld, waarbij Ivor the Boneless (Jolin Gor
don Sinclaii), Thorfinn Skullsplitter (Richard 
Ridings), Harald the Missionary (Freddie Jo
nes opvallend), maar vooral Sven the Berserk 
(een sublieme Tim Mcinnery) opvallen. Ze 
worden dwars gezeten door Halfdan the Black 
(John Cleese), die het wél leuk vindt hoofden 
af te hakken én vrouwen te splijten. Een 

Wapengeweld op Hy-Brasil (Atlantis) 

ovenwinning op de Draak van het Noorden laat 
hen voet aan wal zetten in Hy-Brasil (wat 
Keltisch is voor Atlantis), waar de ietwat ver
wijfde koning Arnulf (Terry Jones) hen ont
vangt. Prinses Aud (Imogen Stubbs mooi als 
altijd) wordt de val voor de liefde van Erik. Op 
het eiland mag echter geen bloed worden 
vergoten, anders zakt het in de zee, en dit is 
geen plaats voor Vikingen dus. We zijn nu 
ongeveer tweederde in de film en plots wordt 
hij minder leuk en vervalt in echte Monty 
Python toestanden, die lang geleden wel leuk 
overkwamen, maar nu enkel op een duidelijk 
gebrek aan geld wijzen. De speciale effekten, 
waardoor wij echt venwend werden de jongste 
jaren, zijn ontoereikend of niet bestaande en 
daardoor komt het laatste stuk, dat fantastisch 

had moeten zijn, veel minder over. Voor de 
rest is de produktie erg verzorgd en Noonwe-
gen en Malta, plaatsen van opname, lijken erg 
paradijselijk, de kostuums zijn schitterend en 
het Vikingschip zien wij zo op de Schijn naar 
Antwerpen varen. Een echte Noorse sage, die 
eindigt wanneer de bende eindelijk de goden 
vindt. Maar dit blijken een nest rotkinderen te 
zijn, die erg vervelend worden voor de Vikin
gers. Harald de missionaris, die reeds begon 
te wanhopen, na meer dan zestien jaar zonder 
een zieltje te redden, zal hen door zijn „onge
loof" redden. Je hoeft niet direkt je Adidas-
schoenen aan te trekken voor de wedren naar 
de cinema, er zal niet worden gedrumd. 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE 
Op 5 km van de Heysel. baan Plantsntuin. 

LUNCH-TIME MENU 
900 F p.p. 
4 diensten 

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Bankatzaaltje gratis voor al uw teesten Tel. : 02/269.70.45 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 20 
HORIZONTAAL 

1. Seintje vanaf een hemellichaam om te 
betalen (4) 

5. In dat Antwerpse dorp schijnen vroeger 
veel meer bomen te hebben gestaan (10) 

6. Oogopslag van een gevaarlijke brandstof 
(11) 

7. Er schijnen roofdieren te hulzen nabij de 
grootste sluis ter wereld (11) 

9. Bezig met iemand aan te zetten tot meer 
of minder nette dingen (9) 

12. Komt ongekleed naderbij (5) 
14. Daaruit komt de grondstof voor ons brood 

(4) 
15. Achteruitgaan van een lichaamsdeel (11) 
16. Lichtjes raken (9) 
18. Nog twee nachtjes slapen (10) 
19. Wie zo ingesteld Is, wil de boel alleen 

maar kapotmaken (11) 
VERTIKAAL 

1. Aartsengel op z'n alledaags (6) 
2. Op het kantje (4) 
3. Af en toe (11) 
4. Hulp die iemand opnieuw verleend wordt 

(11) 
5. Zulke sterke kerels hoeven toch maar 

kleine mensen naar boven te halen (16) 
8. Lege ruimte (5) 
9. Dat deel van de dag is alleen bestemd 

voor de vaders en de moeders (10) 
10. Achter (2) 
11. Uitgerekte morgen, middag en avond (4) 
13. Zij zorgen voor het lekkere In de pap (7) 
17. In elk huis en In de Wetstraat (5) 

OPLOSSING OPGAVE 19 
Horizontaal: 3. kobalt; 7. gezelschaps
spel; 9. onvermogend; 10. Oman; 11. 
dadeliik; 12. leegrover; 13. Roosdaal; 
16. vergallen; 18. zeuren; 21. spoedop-
dracht. 

Vertikaal: 1. melkrijk; 2. klaveren; 3. 
kustdorp; 4. beproeven; 5. Lellaards; 6. 
schoolkameraad; 7. grondtroepen; 8. za
vel ; 14. oogarts; 15. dalen; 17. Meer; 20. 
tap. 

WINNAAR OPGAVE 18 
Uit de zeer talrijke korrekte inzendingen 

mag P. Wyns, Te NIjverdoncklaan 51 uit 2520 
Edegem zijn boekenpakket deze week thuis 
verwachten. Uitkijken naar de postbode! 
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f SATERDAG 
ontwerp Klopt Stuttgart 

De Haan kraaide 
slechts eenmaal. 

CVP met eigen abortusvoorstel 
Bakerpraatjes? 

Migrantennota: dikke turf 
Een kluif voor D'Hondt 

Paus nu naar Kremlin 
Ze staan Kiev/Kiev. 

Cory overleeft 6de muiterij 
Was bijna de manilla... 

Artois-stakers schrijven koning 
„Beste Saksen-Loburg" 

„Skiën is een uitsteliende sport 
voor een politikus. Ze leert hem 
vallen." 

P. Mendes-France 

37 WIJ - 8 DECEMBER 1989 



VLAKBIJ EN ELDERS 

ROOK JE 
ROND 

Er bestaan over zwaar- en lichtlijvigheid veel 
diep ingewortelde misverstanden Een ervan is 
dat rokers minder gewicht in de weegschaal 
zouden leggen (letterlijk) dan met-rokers Deze 
fabel wordt vaak gestaafd door getuigenissen 
van bekeerlingen die hun ophouden met roken 
gepaard zagen gaan met een toenname van 
de lichaamskiloos Zi) vergeten er dan wel bij 
te zeggen dat hun alternatief voor het kanker
stokje meer snoep, drank of gewoon meer eten 
was 

DE TABAKSVETLAAG~ 
Toegegeven, m de verklaring „Ik rook omdat 

ik dan minder eet" zit enige waarheid Met een 
sigaret in de mond kan je nu eenmaal moeilijk 
daar ook nog voedsel instoppen en roken 
kan bijwijlen inderdaad even de aandacht van 
een knorrende maag afleiden Toch zullen 
deze dieetrokers hun waan van een onder
drukt hongergevoel vroeg of laat met meer vet 
op buik en heupen moeten bekopen 

Het zit namelijk zo dat slechts een gering 
aantal sigaretten per dag voor mensen met 
een normaal gewicht of met overgewicht al 

voldoende zijn om de kortisonen-spiegel tot 
het dubbele op te voeren Deze kortisone — 
een hormoon uit de bijnierschors — verhoogt 
op zijn beurt de in het vetweefsel aanwezige 
lipoproteinlipase En dit enzym is dan weer 
verantwoordelijk voor de aanzet van vet op 
buik en heupen Zo zie je maar 

BIJ mannen groeien de vetrolletjes op de 
heupen evenredig met het teveel aan gewicht 
op de buik Bij vrouwen worden doorgaans 
eerst de heupen ronder, dan de vetlaag op de 
buik En, het wordt stilaan vervelend De 
rokers zijn alweer de sigaar 

ADVERT 

DUIVELSKOFIE 
Algemeen wordt aangenomen dat de eerste 

koffiednnkers bewoners van het Arabisch 
schiereiland waren Arabics geldt trouwens 
nog steeds als een der meest gewaardeerde 
variëteiten In de middeleeuwen al brachten 
Venetiaanse kooplui koffie naar hun vader
stad en het prachtige kafee Flonan op het 
San Marcoplein beroemt er zich terecht of ten 
onrechte op het oudste koffiehuis ter wereld te 
zijn, al denkt men daar in Wenen anders over 
De Turken leerden de koffie van de Arabieren 
kennen en werden er zo dol op dat ze zelfs 
tijdens hun verovenngstochten in Midden-Eu
ropa hun dagelijks kopje met konden laten 

HEIDENS EN HEILIG 
BIJ de voor de Turken zo fatale aanval op 

Wenen hadden ze dan ook een grote voorraad 
bij zich BIJ hun overhaaste vlucht heten ze 
ruim 500 zakken koffiebonen achter, die men 
aanvankelijk voor kamelevoer hield Alleen de 
sluwe tolk en TurkenkennerKo/c/ïrfz/cy herken
de de bonen Hij vroeg ze als beloning voor zijn 
oorlogsverdiensten (nl het verraden van de 
Muzelmaanse aanvalsplannen) Met glimla
chend meewaren stemde men toe Kort nadien 
opende Kolchitzky het eerste Oostenrijkse kof
fiehuis „In de blauwe fles" Het was nu de 
koffie die Europa veroverde 

RECEPT 

„ r ^ ' ' s «r^"* 1 - - —' I"^ j - ^ ^ . "• T-T--» V̂ "?''"- ^ZKf'/''~-'^ 

Alleen in Rome vond men de drank ver
dacht Puriteinse lakeien van paus Clemens 
VIII probeerden de Heilige Vader ervan te 
overtuigen de banvloek uit te spreken over de 
heidense zondige duivelsdrank Wijs als hij 
was liet de paus zich eerst een kopj ^ voorzet
ten, dat hij in enkele teugen ledigde Hij vroeg 
nog een kopje en sprak het volgend'j oordeel 
uit „Het kan Gods wil met zijn dat koffie er 
slectits voor de fteidenen is" Maar het begrip 
Duivelskoffie bleef bestaan Zo bereidt u 8 
mokkakopjes van deze zaligheid 

Sla eerst een kruisteken Laat 8 teelepels 
suiker karamelliseren en voeg een halve teele
pel kaneel toe Giet dnekwart dl cognac en 
driewart dl koffielikeur erbij Verwarm en flam
beer Steek in spiralen van sinaasappel- en 
citroenschil 8 kruidnagelen en giet daarop de 
brandende drank Blus de vlammen met een 
halve liter hete koffie Schenk uw Duivelskoffie 
in de kopjes en bedek de drank met een laagje 
slagroom 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

EEN 
SLODDER
VOS? IK? 

Zopas verscheen er een leuk 
kadoboekje vol subtiele humor 
en grappige tekeningen: Alma
nak voor de sloddervos. 

De Almanak voor de slodder
vos gaat in op de wijze waarop 
de sloddervos zijn of haar leven 
eigenlijk niet ingericht heeft, 
maar uiterst gelukkig leeft: een 
sloddervos is immers iemand 
die heel goed kan slapen met de 
vuile vaat opgestapeld op het 
aanrecht, die gemakklijk kan le
ven met een kast waarvan de 
deur alleen nog open kan om er 
iets bij te proppen, en die zijn 
gasten met het grootste gemak 
een „nieuwe tweedrank" voor
zet die bestaat uit bij elkaar 
gemikte restjes van twee soor
ten frisdrank. 

Toch behoren sloddervossen 
tot de aardigste, kreatiefste err 
tolerantste mensen van de we
reld. Ze zijn geïnteresseerd in 
de kleur en de opwinding van 
het leven, niet in messcherpe 
vouwen in hun broek of in bu
reaus die zo leeg zijn als de 
Sahara. Hun huis is gezellig, er 
staat altijd iets te gebeuren. 

Het boekje bevat o.a. een test 
„ben ik een sloddervos?", een 
bijdrage over de „Sloddervos
sen-mode", ,,De sloddervos in 
de keuken" en het „Sloddervos
sen-woordenboek". 

De Almanak voor de slodder
vos is een grappig, niet mis te 
verstaan gesciienk voor ande
ren of een eerlijke test voor 
jezelf! 

ADVERTENTIE 

— Almanak voor de slodervos. Se
rena Gray. Ultg. Bruna, Antwerpen 
- Utrecht, 1989, 160 blz., 199 tr. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 9 DEC. 
BRT1 

15.30 De schone van Moskou, film 
17.10 De kollega's, serie 
20.00 Buren, serie 
20.25 De vrouw van gisteren, TV-film 
22.00 Hale & Pace, humor 

BRT 2 

16.55 Loting Mondiale, rechtstreel<s 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Leven en laten leven, milieumagazine 
21.00 Het ei van Christoffels, weekendmagazine 

VTM 

17.00 VTM-Super 50 
18.05 Highway to heaven, serie 
19.30 Benson, serie 
20.00 Gaston en Leo, humor 
20.30 Nu of nooit show, nieuw talent 
22.40 Love among thieves, film 

Ned. 1 

19.52 Teds familie spel show 
21.20 Cheers, serie 
21.44 Rondom tien. Grensgevallen 
22.46 Hooperman, serie 
23.06 Game, set and match, serie 

Ned. 2 

16.20 Dive to adventure, dok. serie 
18.40 Top 40, hitparade 
20.29 Crime story, serie 
21.25 Tineke Schouten show 
22.35 From St. Maarten with love, muziekspecial 
23.40 Pin Up Club, erotisch magazine 
00.15 Nightmare on Elm Street II, film 

Ned. 3 

19.10 Volken rond de Stille Oceaan, dok. serie 
20.20 Gösta Berling, serie 

ZONDAG 10 DEC. 
BRT1 

09.00 Kinderprogramma's 
11.00 De zevende dag, praatcafé 
13.00 Sunday Proms, koncert 
14.30 Jessie, gevarieerd proqr. 
18.15 Camera, info 
18.45 Sportweekend I 
19.45 Sportweekend II 
20.15 Omtrent Marleen, TV-drama 
21.15 Help klassiek!, I Fiamminghi 
22.00 I.Q., kwis 
22.45 Rusland en de SU, dok. serie 

BRT 2 

15.30 Jumping in Brussel, rechtstreeks 

VTM 

14.30 Walters verjaardagsshow 
16.00 Beauty and the beast, serie 
17.00 De kinderakademie 
18.05 Alaska, dok. 
20.00 Gone with the wind, film deel 1 
22.40 Gone with the wind, film deel 2 

Ned. 1 
18.10 Vara's kindermenu 
19.07 Flying doctors, serie 
19.53 Laat maar zitten, serie 
20.23 De lijfwacht, 2-delige film 

Ned. 2 

09.00 Kinderprogramma's 
14.00 Tennis Masters Apeldoorn, reportage 
19.00 Onrust, subkultureel magazine 
20.10 Van Kooten en de Bie, satire 
20.56 Centipede, drama 
21.57 De wederopbouw van Nederland, dok. 
23.27 Paul Haenen, kult.-humor. progr. 

Ned. 3 

20.10 Contramine, jeugdkultuur in China 

BRT1 

18.20 Liegebeest, serie 
18.35 De hoeve op de witte heuvel, serie 
20.00 Buren, serie 
20.25 De drie wijzen, kwis 
21.05 Colin's Sandwich, serie 
21.35 Krokant, Feestmenu 
22.50 Huizen kijken, info 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Kunnen natuurrampen voorkomen worden? 
21.25 Uitgelezen, boekeninfo 

VTM 

18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Wie ben ik?, spel 
20.30 Mission impossible, serie 
21.30 Golden girls, serie 
23.00 Taxi, serie 

Ned. 1 

14.45 Meet John Doe, film 
17.40 Hameien, serie 
19.21 Maandagavond met van Willigenburg, praat-
progr. 

22.42 Een dag uit het leven, serie 

Ned. 2 
15.30 Avro Service Salon, familiemagazine 
18.00 Pauze TV, jongerenmagazine 
18.30 Wordt vervolgd, tekenfilm en strips 
19.25 Partners, familiespel 
20.29 Hart van goud, showprogramma 
21.25 Muziek in Natura, Indonesië 
22.50 Snoops, serie 

DINSDAG 12 DEC. 
BRT1 

18.20 Het station, kindermagazine 
18.45 Op het terras, seniorenmagazine 
20.00 Buren, serie 
20.20 Zeker weten?, praatprogr. 
21.30 Land zonder schaduw, serie 
22.45 Jazz Hoeilaart, reportage 

BRT 2 

19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Diamond Awards festival, show 
21.40 Soepel werken, info 

VTM 

17.30 Lassie, serie 
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, Willy Claes 
22.30 La valise en carton, serie 

Ned. 1 

16.30 Ja natuurlijk extra, dok. serie 
17.00 Kissy Fur, tekenfilmserie 
18.06 Disney Parade, showprogr. 
19.48 Kerstmis met BZN, muziekprogr. 
20.26 Ja Natuurlijk, natuurmagazine 
21.17 De puzzelfavoriiet, spel 
22.42 Ursul de Geer, praatprogramma 

Ned. 2 
18.05 Groen en grondig, landbouwmagazine 
18.35 Meer plezier met papier, kursus 
18.50 Op volle toeren, show 
20.29 Medisch Centrum West, serie 
23.00 Brigitte Bardot SOS, De jacht 

WOENSDAG 13 DEC. 
16.00 De tovenaar van Oz, serie 
BRT 1 
16.50 Bassie en Adriaan, serie 
17.30 Sinja Mosa, serie 
18.10 Johan en de Alverman, serie 
18.35 Kilimanjaro, jeugdmagazine 
19.00 De zonen van Abraham, dok. serie 
20.00 Matlock, serie 
20.50 50 prijzen van Jos Ghysen, spel 
21.35 Oogappel, oudermagazine 
22.45 Stijl, antiek keuren 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Sportavond 

VTM 
17.30 Cijfers en letters 
18.05 VTM-Super 50 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Parent Trapp II, film 
21.40 Star, filmmagazine 
23.00 Hunter, serie 

Ned. 1 

15.00 Het Chula-reservaat, natuurdok. 
17.55 Tussen zes en half zeven, info-dok. 
18.27 Avonturenbaai, serie 
19.48 The Campbells, serie 
20.30 Taaislag, spelprogramma 

Ned. 2 

16.00 Private Buckaroo, film 
18.35 Countdown, pop 
19.25 Empty nest, serie 
20.29 Story of Rod Stewart, muziekspecial 
21.50 Rur, praatshow 
22.30 Milieulijn, over milieu 
22.55 Twilight Zone, serie 

BRT 1 
18.10 Doorzetters, jeugdfilm 
20.00 Buren, serie 
20.25 Felice!, spel 
21.00 Panorama, aktuallteiten 
21.55 Leven, serie 
22.45 Première, filmnieuws 
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EEN FILM PER DAG 

BRT 2 
18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Europalia Japan, óok. 
20.45 De vrek, toneel naar Molière 

VTM 
17.30 Lassie, serie 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the 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 
19.24 De baas In huls?, serie 
19.46 Rode wangen, met Herman van Veen 
20.20 Zeg 'ns aaa, serie 
20.44 Wereldwijs, kwis 
22.45 Golden girls, serie 

Ned. 2 
18.10 WIjnwereld, dok. serie 
18.30 David de kabouter, serie 
19.00 Growing pains, serie 
20.29 100 jaar Nederlandse voetbalbond 
22.10 De hoogste versnelling, automagazine 

VRIJDAG 15 DEC. 
BRT1 
18.10 Mik, Mak en Mon, serie 
18.20 Schoolslag, spelprogramma 
19.00 De Vlaams-Natlonaie Omroepstlchting 
20.00 Buren, serie 
20.20 De wegpiraten, film 
22.50 Filmspot, filminfo 
23.20 De rokken van de revolutie, serie 

BRT 2 
13.25 Tennis, reportage 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Wie slim Is, sorteert, milieuprogramma 
20.30 AIDS, dok. serie 
21.30 Binnenskamers, klassiek 
22.30 Tennis, reportage 

VTM 
17.00 VTM-KInderklub 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Benidorm, serie 
20.30 Revenche of the Nerds, film 
22.45 Cheers, serie 
23.10 Crime Story, serie 

Ned. 1 
17.40 Kijk op techniek, Info-wetensch. progr. 
19.48 Waku Waku, spelshow 
20.20 Ook dat nog, misverstanden 
21.12 Don McClean, show 
22.42 Een jaar uit het leven, serie 
23.30 Worlking girls, film 

Ned. 2 
18.25 Tros popformule, pop 
19.00 De eerste, de beste, spektakel 
20.29 De MIniplaybackshow 
21.30 Tros Aktua Milieu, Verkeer 
22.40 Derrick, serie 

Ned. 3 
20.55 Poppaden van de jaren 80, dok. 
21.54 Hongaarse dans nr.1, klassiek 

Spannende en af en toe amusante horror in ,,Nigtitmare on Elm Street I I" . 
Zaterdag 9 decmeber op Ned. 2, om Ou. 15. 

ZATERDAG 9 DECEMBER 

NIGHTMARE ON ELM 
STREET 

Horrorfitm uit 1985 met Robert England, 
Mark Patfon en Kim Meyers. Tienermoor-
denaar Freddy keert na enkeie jaren terug 
in de vorm van een geest. GevoSg: nacht
merries en veel bloederige en gruw/elijke 
scènes. (Ned. 2, om Ou.15) 

ZONDAG 10 DECEMBER 

GONE WITH THE WIND 
Precies 50 jaar geleden ging dit meester

werk van Victor Reming in première in 
Atlanta. Een stuiverroman over de Ameri
kaanse burgeroorlog leverde het verhaal 
en Vivien Leigh en Clark Gable zorgen voor 
onvergetelijke akteerprestalies. De film I C P H O O 
kreeg niet minder dan 8 Oscars! (VTM, om ' - ' - ^ ' ' ^ ^ 
20u.) 

Bernadette l^font, e.a. Naar jaarlijkse ge
woonte organiseren Charles en Emarirvuel-
le in hun kasteel het kongres van de 
parfumhandelaars. Charles wil zich uit het 
aktieve teven terugtrekken en er ontstaat 
een hevige ruzie om wie zijn opvolger zal 
worden... (RTL-TVi om 22u.35) 

WOENSDAG 13 DECEMBER 

PRIVATE BUCKAROO 
Amerik. muzikale film van Edward Ciine 

uit 1942 met Dick Poran, The Andrew 
Sisters, het Orkest Harty James e.a. Dit is 
een aanrader voor liefhebbers van swing
muziek, want alles heeft te maken met de 
problemen die komen kijken btj het opzet
ten van een muzikale show voor de solda
ten... (Ned. 2, om 16u.) 

DONDERDAG 14 DECEMBER 

MAANDAG 11 DECEMBER 

MEET JOHN DOE 
Amerik. film uit 1941 met Walter Bren-

nan, Gary Cooper en Barbara Stanwyck. 
Een jonge joernalist publiceert in een krant 
een fiktieve brief over een jonge werkloze, 
John Doe, die dreigt zelfmoord te plegen 
als hij niet spoedig een baantje vindt. De 
aanbiedingen stromen binnen, maar waar 
zit John Doe...? (Ned. 1 , om 14u.45) 

DINSDAG 12 DECEMBER 

LES SAISONS DU 
PLAISIR 

Franse film van Jean-Pierre [viocky uit 
1987 met Charles Vanel, Denise Grey, 

Franse polftiefilm uit 1982. Martin Terrier 
is een huurdoder die zonder skrupules zijn 
opdrachten uitvoert. Zijn belangrijkste 
klant is dan ook misnoegd wanneer Martin 
bestuit er mee te kappen. Alain Deton steelt 
de show van het begin tot het einde en 
krijgt fraai tegenspel van o.m. Catherine 
Deneuve en Philippe Noiret. (RTBf 1, om 
20U.30) 

VRIJDAG 15 DECEMBER 

THEO GEGEN DEN 
REST DER WELT 

Duitse avonturenfilm uit 1980. De vracht
wagen van Theo Gromberg is gestoten. Hij 
wil meteen achter ae dieven aan, maar zijn 
Italiaanse partner wü het rustiger aan doen. 
Samen met Ines, een jonge Zwitserse stu
dente, beginnen zij aan een lange achter
volging. , (BRT 1,om 20U.20) 
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DE GESEL DOORGELICHT 

D
E televisie-uitzending werd opge
hangen aan de figuur van Ben 
Johnson. In de Canadees leven, of 
beter leefden, zoveel komponen-
ten van de dopingproblematiel< 
dat men door en met hem bijna het 
ganse spektrum kon bestrijken. 

Ben Johnson vertelde zijn ge
kende verhaal. Hij was er vroeg 
mee begonnen en de prestatiever
beteringen waren oprnerkelijk. 

Met de suksessen (en het geld) werd de 
honger almaar groter. Vanzelfsprekend had hij 
het grootste vertrouwen in zijn begeleiders. 
Ben wist wel dat niet alles volgens het boekje 
verliep maar dat zijn gezondheid door een en 
ander in gevaar werd gebracht was de laatste 
van zijn veronderstellingen. Ben zegde het niet 
met evenveel woorden maar hij wist ook wel 
dat veel van zijn konkurrenten niet enkel liepen 
op melk en vruchtensap. Het was in het milieu 
bovendien een goed bewaard publiek geheim 
dat Ben zelf ook niet op een spuitje zag... In 
Seoel was de ontmaskering totaal. Een pijnlijk 
maar achteraf nog gelukkig moment. Ben trok 
zijn nieuwe gewaden aan. Die van de berouw
volle zondaar die bij elke gelegenheid ,,mea 
culpa" slaat en om nieuwe kansen smeekt. 
Van held tot boef en van boef tot simpatiek — 
wie openlijk schuld bekent ontmoet gemakke
lijk begrip en mededogen — mens. Voor John
son is de cirkel dus rond. 

„GEPREPAREERD" 

Vanzelfsprekend is de opgeklopte prestatie
dwang de topsport eigen en de nood — ook het 
materieel welslagen is afhankelijk van de re
sultaten — aan suksessen is de voornaamste 
drijfveer om naar verboden middelen te grij
pen. Zelden worden atelten door hun omge
ving tegen die verleiding beschermd. Integen
deel. Ook coaches en verzorgers — deze 
laatsten moeten in de breedste betekenis van 
het woord worden begrepen — zien hun ster 
rijzen en dalen met de uitslagen van hun 
kampioenen. 

Verder leeft wijd verbreid de opvatting dat 
zoniet iedereen dan toch velen „speciaal ge
prepareerd" worden. Daardoor worden de to
lerantiegrenzen ,,psichologisch" een flink stuk 
verlegd. Waar nog bij komt dat gans de sport
wereld er van overtuigd is dat de praktijk de 
wetenschappelijke opsporingstechnieken ver 
voorop loopt. 

De lezer zal opmerken dat hij in feite nog 
niets nieuws heeft vernomen en dat klopt. Zelf 
schrokken wij pas goed toen een gewezen 
jonge wielrenner kwam vertellen dat hij werd 
bedreigd nadat hij openlijk had gezegd dat 
(veel) meer dan de helft van het peloton doping 
gebruikte. Gelukkig merkte hij tijdig dat de 
kader van zijn fiets met grote kundigheid was 
doorgezaagd. De kamera konfronteerde ons 
met de echtheid van zijn beweringen. De 
binding werd gelegd met de dopingstrafiek. 
Aan de verkoop van verboden ,,medikamen-
ten" is nu eenmaal (veel) geld verdiend en die 
schurken zien hun slinks handeltje niet graag 
aangeklaagd of bedreigd worden. 

Schrijnend was ook het verhaal van de uit 
Oost-Duitsland gevluchte zwemkampioene 

De Franse kommerciêle zender 
TF1 scoorde vorige week kwali
tatief hoog met een uitzending 
waarin de dopingprobiematiek 
grondig werd doorgelicht. De 
producenten hadden op geen 
frank moeten kijken: zij haaiden 
naast Ben Johnson ook nog een 
plelade prominenten van de 
Franse sportwereld in hun stu
dio. Hele en halve kampioenen, 
dokters, trainers en bestuur
ders: zij kwamen allemaal aan 
het woord. Een televisieprodukt 
zoals dat voorlopig alleen nog 
maar in Frankrijk of Engeland 
kan gemaakt worden. 

Knacke. De beekJen ondersteunden haar 
woorden. De zwemkampioene van toen 
(breed, zwaar en opgeblazen) geleek in niets 
op het ontwende dametje van vandaag. Zij 
vertelde over haar vroege uitverkiezing, over 
de preselektie van kinderen en over de gedik-
teerde „vrije keuze" om de materiële voorde
len en de fisieke en mentale nadelen van een 
topsportcarrière te aanvaarden. 

Sportsuksessen die de deugdelijkheid van 
politieke sistemen moeten aantonen: het is 
een kwaal in oost én west. Al kunnen de 
daartoe aangewende middelen gelukkig nog 
verschillen. Brezjnev en Reagan die de geboy
cotte Spelen van Moskou en Los Angeles 
openden. De fa?ades van de topsport in de 
jaren tachtig. 

De Canadees Ben Johnson verbaasde 
de ganse wereld met zijn atletiekpres-
taties. Toen bleek dat hij dergelijke 
prestaties neerzette door doinggebruik 
viel hij uit zijn heldenrol. Nu spant hij 
zich ook in om een oplossing te zoeken 
voor de dopingprobiematiek in de 
sport. 

SIMPSON 
Het kon niet anders of er moest in een 

soortgelijke uitzending bijzondere aandacht 
worden besteed aan de ,,vervloekte" discipli
nes die de doppinggesel bijna als een herken
ningsmiddel met zich voeren. Tom Simpson 
werd nog eens ten tonele gevoerd. De dramati
sche laatste meters van zijn leven op de 
verbrande flanken van de Ventoux. De voorzit
ter van de Franse gewichtheffersfederatie die 
kwam vertellen dat zijn bestuur met alle moge
lijke middelen werk maakte van de dopingbe-
strijding. Waarbij de verzamelde insiders el
kaar gemakkelijk vonden: de voorlichting moet 
aanzienlijk verbeterd worden en tussentijdse 
kontroles — buiten de wedstrijddagen dus, 
tijdens de trainingsperiodes — moeten worden 
veralgemeend. Verder zou de verantwoorde
lijkheid bij een eventueel vergrijp kunnen wor
den verbreed en ook de begeleiders moeten 
treffen. 
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SPORT 

Voelbaar was dat men de ernst van de 
situatie begreep. Niet-betrapte cracks ver-
iclaarden dat ook hun prestaties door de do-
pinggebruikers in een kwaad daglicht werden 
gesteld. Wie vandaag een topprestatie neerzet 
wordt bijna automatisch verdacht... De geloof
waardigheid van topsport is fundamenteel 
aangetast. Simbolischenwijze liet men Flo Grif
fith, die andere spiermassa, haar spurtnum-
mers nog eens opvoeren. 

De misnoegde atleten kregen steun van ons 
aller prins de Merode. De voorzitter van de 
medische kommissie van het lOK stelde wijs 
dat niet alle gedopeerde topsporters worden 
„betrapt" maar dat daaruit nog niet voortvloeit 
dat alle topsporters per definitief dopinggebrui-
kers zijn. Integendeel zelfs. De prins voegde er 
ook aan tos dat betrapte en bestrafte atleten 
nieuwe kansen moeten krijgen. Ook Ben John
son natuurlijk. 

Een kwieke Fransman reageerde gevat. 
Johnson moet opnieuw lopen al was het maar 
opdat de wereld zou inzien dat de Canadees 
op natuurlijke middelen nooit een podium
plaats zou kunnen ambiëren... Dopinggebrui-
kers zijn valsspelers die andere atleten ontne
men waar zij op grond van hun talenten en ijver 
recht op hebben. 

HOOPVOL 
Leerrijk was ook de uiteenzetting, kort en 

bondig, van een dokter omtrent de verschillen
de soorten doping. Leken staren zich gemak
kelijk blind op krachtsporten. Maar ook Formu
le 1-piloten kunnen zich laten helpen door de 
wetenschap... Zij dienen gedurende lange pe
riode over een grote luciditeit te beschikken. 
Hun reaktievermogen, hun superkoncentratie 
mag nooit afzwakken. We herinneren ons nog 
de verbijstering (de halve hilariteit) in den 
lande toen voor enkele jaren een biljarter werd 
betrapt. Om over de altijd tussen de plooien 
vallende ploegsporters maar te zwijgen. 

Onvermijdelijk moesten ook de neusdrup
pels, de bestrijdingsmiddelen van kleine 
kwaaltjes (oorpijn, verkoudheden enz.) aan 
bod komen. Het kind heeft vele namen. Maar 
dat er nationaal en internationaal nog veel 
duidelijkheid moet worden geschapen, stond 
voor iedereen vast. Overigens mocht men 
stellen dat de uitzending veel open deuren 
intrapte maar desondanks bijzonder leerrijk 
was. Omdat nog maar zelden door mensen 
van de praktijk een dergelijke round-up werd 
gemaakt. Wonderen hoeft niemand te ver
wachten maar wij ervoeren als hoopvol dat het 
bewustzijn dat het zo niet verder kan en mag 
toch onmiskenbaar groeit. Alhoewel we nooit 
in de volmaakte wereld zullen leven staat het 
voor ons vast dat beterschap enkel en alleen 
uit de sportwereld zelf kan voortkomen. 

Flandrien 

DE GROTE BELOFE 
LEEF NOG 

Ook in de sport kan de ene zijn dood de 
andere zijn brood zijn. Vorige zaterdag dook 
op Lierse plots, of moeten we zeggen eindelijk, 
Geert Verheyen op. De grote belofte van 
weleer — gans België hing voor anderhalf jaar 
aan zijn kleren en zoals mocht worden ver
wacht haalde de rijkste zijn slag thuis — 
scheen op Anderlecht een kwijnend bestaan te 
leiden. Aad de Mos, zo vertelde men, had het 
op hem niet begrepen. 

Geert werd als countervoetballer gekatalo-
geerd en voor dat soort spelers maakt men in 
Anderlecht maar zelden plaats. Twee opeen
volgende nederlagen en een bedroevende 
twee op acht verplichtten de Mos echter tot 
ingrijpen. De zoon van Jan, destijds zelf een 
uitstekende voetballer voor Beerschot en... 
Anderlecht en goed voor 33 matchen in de 
nationale ploeg, mocht op Lierse plots mee 
opdraven en hij deed dat verre van slecht. 

Op zichzelf was Geert Verheyens wederop
treden niet meer dan een detail. Maar zijn 
wedervaren en zijn prestatie bewijzen dat 
jonge spelers maar kunnen doorgroeien wan
neer zij speelkansen krijgen. Zonder geduld 
kan niemand nog de top halen en dat geduld 
wordt in het topvoetbal maar zelden meer 
opgebracht. Men heeft geen tijd om te bou
wen. De resultaten mogen nooit uitblijven. Van 
der Linden verkwanselt nu al weken na mekaar 
met verbijsterende vasthoudendheid de sim
pelste kansen. Het mag. Moest Verheyen of 
een andere jonge speler zo falen, ze zouden 
niet naar het tweede maar naar het derde elftal 
verbannen worden. Het kan lang duren vooral
eer men een reputatie venwerft maar eens 
zover schijnt ze ook niet meer stuk te krijgen... 

De voetballogika maakt inderdaad rare kron
kels. 

HERDENKING VAN ONZE STRIJD VOOR 
ZELFSTANDIGHEID EN VRIJHEID 

bij het monument van de Boerenkrijg 

zondag 17 december 1989 te Hasselt 

(dit bij het einde van de vieringen rond en 200 jaar na de Franse Revolutie) 

Programma: 

10.30 uur: Samenkomst bij het monument van de Boerenkrijg: 
Korte verantwoording van deze herdenking door J. Cuppens 
Neerlegging van een huldekrans namens de VU-Limburg 
door N. l\4ouling, arr. voorzitter Tongeren-Maaseik 

U. De Bruyn, arr. voorzitter Hasselt 
J. Truyen, prov. voorzitter. 

11.00 uur: Herdenkingszitting in zaal van Café King Georges, 
Grote Markt 11, Hasselt. 
— de Boerenkrijg (einde te Hasselt op 5 dec. 1798): 

zijn historische en politieke betekenis van toen én nu: 
Onze strijd voor zelfstandigheid en vrijheid 
in Vlaams en Europees perspektief 

— Amnestie voor de strijders van toen en nu! 
Sprekers: J. Truyen, prov. voorzitter 

W. Luyten, senator 

J. Gabriels, volksvertegenwoordiger en algemeen voorzitter VU. 

Liederen: — Voor Outer en Heerd 
— De Vlaamse Leeuw 
- Het Wilhelmus 

Einde: ong. 12.15 uur. 

Een warme en dringende oproep opdat vele VU-leden en -sympathisanten uit Limburg zouden 
aanwezig zijn. 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 

maandag 4 december j I heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers 

Het VU-partijbestuur evalueerde tijdens haar weke 
hikse vergadering o m de projekten Lenssens en Van 
Den Bossche rond kansarmoede en de topvergade-
ring van Malta tussen Gorbatsjov en Bush 

Het VU-partijbestuur verheugt zich over de kansen 
op ontspanning en ontwapening die na de top van 
Malta werkelijker dan ooit geworden zijn De ontspan
ning van het Oostblok brengt, naast een toe te 
juichen demokratisering en de invoering van de 
marktekonomie, ook een grotere rol mee voor de 
volkeren van Europa Wanneer de landkaart van het 
Europa van de 21ste eeuw zal getekend worden, 
moet het volksnationalisme mee aan de tekentafel 
zitten Dan krijgt Europa eindelijk zijn natuurlijke 
gestalte De VU wenst daarom dat het Helsinkiproces 
hierbij een prioriatire taak toebedeeld krijgt In dit 
forum kan de rol van de volkeren formeel gespeeld 
worden Ook de neutrale en met-gebonden Europese 
landen moeten kunnen meedoen 

Inzake ontwapening wil de VU dit proces in dezelf
de geest vervolledigd zien De afspraken die in Malta 

gemaakt werden moeten zo snel mogelijk tot akkoor 
den leiden, zowel m b t de strategische kernwapens 
als m b t de konventionele en chemische wapens 
Nooit meer oorlog was nooit méér naderbij dan nu 

De evaluatie van de fondsen Van Den Bossche en 
Lenssens komt ruimschoots aan bod m ons omslag
verhaal, waarin het welzijnsprojekt voorgesteld wordt 
(zie biz 13-17) Lees i vm de armoedebestrijding 
ook het gesprek met voorzitter Gabriels op bIz 7 

OP DE BARRIKADE 
Voelkring zijn in Brabant. 24 November — 

Johan Sauwens leeft een dag (volop) met ons 
Zuidbrabants taaigrensgebied mee Halle, 
Beersel, St-Pieters-Leeuw, Linkebeek, Dro-
genbos, St -Genesius-Rode enz bedreigd op 
vele vlakken De SST-doortocht, de Alsem-
bergsesteenweg, de bocht van Vorst, de zuide
lijke nng rond Halle, de N6 De immobilien-
druk van de eurokraten, de verdoken facilitei
ten Alle burgemeesters, schepenen en 
raadsleden zijn uitgenodigd — ook de fransta-
ligen Sedert dit eerste konfederaal jaar beho
ren ook ZIJ tot Vlaanderen — ontegenspreke
lijk Wikken en wegen op deze eerste dag 
Vlaams beleid i 

2 December — Op de steenweg van Ukkel 
naar Beersel 'n eeuw „jonge" afspanning 
„De oude Pruim" Ze is bomvol gelopen met 
VU'ers en simpatisanten We vieren er Jan 
Ronse en zovelen die 35 jaar VU-lid zijn Maar 
er IS meer in deze prachtige, Brabantse her
berg, waar Pie en Paula Derauw-Debremae-
ker, als 4e generatie de nering voeren Hier 
versneed tot 1963 Pie ,,zijn geus" (En ook de 
Kriek is er lekker') Zijn toenaam kreeg hij van 
zijn overgrootvader, die ook fruithandelaar was 
en zijn ,,te oude" pruimen sleet op de Brussel
se markt Véronique, de 5de generatie, maakt 
er zich klaar voor de overname Zij volgde in 't 
Westvlaamse Spermalie hotelschool Allen 
bleven Brabants-Vlaams Het oude St -Cecilia-

beeld werd van de zolder gehaald, Renaat 
Fastenaekel restaureerde het én dichtte er een 
ballade rond Jot Theys — achter de toog — 
stak de draak met de vele heilige huisjes en 
frankofone manieren Een bewust praatkaf-
fee, bij mekaar gehouden in zijn volkse kuituur 
door een handvol overtuigden, die het lekker 
vinden prettig te zijn en hun „wortels" met te 
verliezen Herman Teirlinck, die in Beersel 30 
jaar van zijn leven doorbracht, had er zó 
tussen kunnen zitten' En Willy Michiels geeft 
er zijn ,,ProBeerser' uit, de gedrukte stem van 
een sprekende Vlaamsbrabantse meerder
heid Els Germis, Hugo Devillé en Jef Croo-
nenberghs trekken die kar, samen een voel
en levenskring, die voorbeeld kan zijn voor 
heel Vlaanderen Eigentijds én volks i — Tus
sen haakjes heb je „Aktief" nr 1 ontvangen' 
Je weet wel, dat „Bouwsteen-boekje voor dat 
betere Vlaanderen" Heb je er al ,,iets" met 
gedaan of laat je 't aan d'anderen over' Of 
ben je liever een beeldbuispatient' Of heb je 
liever jeuk ' (Maar daarover schrijf ik volgende 
week) We eindigden die avond laat, in Buizin-
gen, 'n andere voelkring, maar dan „onder de 
kerk"(i) bij Miei die de Brabantse milieutele-
foon bedient en Juul Denayer die er de rek-
laamplatengolf (ook dié golf') aanpakt We 
zijn dankbaar voor al dat ,Jeven in knngen" 

Wllly Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

OOSTDUITSE 
JONGEREN BIJ VUJO 
TE GAST 

Dit weekeinde, 9 en 10 december, heeft VUJO een 
aantal jongeren uit Oost-Berlijn uitgenodigd om hier 
in Vlaanderen de vrijheid te vieren 

Het programma ziet er als volgt uit 

zaterdag 9 december: 

Aankomst van de DDR^ongeren in Brussel-Noord 
om 10u40 (een autobus vertrekt vanuit Kontich-
gemeenteplein om 9u 30) 

— eten in het parlementsrestaurant om 12u 30 

— bezoek aan de Senaat (met filmvertoning) om 
14u 

— ontvangst in Kontich (waar onze gasten bij 
gezinnen overnachten) in ,,d'Ekster", Ooststatie-
straaat 1, om 15u30 

— bezoek aan Antwerpen (tussen 16 en 19u ) 

— avondeten terug in ,,d'Ekster" rond 19u, met 
daarna gezellig samenzijn en verbroedering tussen 
Vlamingen en Oostduitsers met een „Friedesfest" 

zondag 10 december: 

— Bezoek aan de IJzertoren in Diksmuide met een 
Oekumenische dienst om 11u (de bus vertrekt in 
Kontich om 8u 45) 

— 's Middags gebruiken we de lunch in Gent bij de 
VUJO aldaar 

— 's Namiddags terug in Brussel met eventueel 
een persontmoeting en een gesprek over de nieuwe 
toestanden in Europa tussen deze DDR-jongeren en 
VUJO'ers 

Iedereen kan natuurlijk meedoen en zo een beetje 
proeven van de sfeer die er nu in Berlijn heerst Wij 
hopen dat op de verschillende aktiviteiten heel wat 
geïnteresseerden komen opdagen Voor alle zeker
heid bel je het sekretariaat (nr 02/217 63 28 of 02/ 
219 49 30), zodat we weten met hoevelen we onge
veer gaan zijn op de verschillende aktiviteiten 

Wie komt e r ' 

14 jongeren (8 meisjes en 6 jongens) tussen 18 en 
25 jaar uit Oost-Berlijn Allen zijn ze lid van eenzelfde 
kristelijke-lutheraanse-Vredesbeweging in de marge 
van Neues Forum 

Het zijn voor het overgrote deel studenten, maar 
ook een laborant en een verpleegster 

VU OP TV 
Het VNOS-programma van vrijdag 15 december 

1989 om 19 uur op BRT 1 bevat volgende onderwer
pen 

* kennismaking met de EVA-fraktie van het Europees 
Parlement, 
• een gesprek met voorzitter Jaak Gabriels en 
ondervoorzitter Annemie Van de Casteele over de 
hete hangijzers van de politiek abortus, ambtenare-
nongenoegen, migrantenbeleid en de derde faze van 
de staatshervorming 
' een verslag van de 15de Baskenavond te Bras-
schaat 

Dus met vergeten vrijdag 15 december om 19u op 
BRT-1 
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ABONNEMENTENSLAG '89-'90 

Op de Dag van het Vlaamse Lied werd 
kotnponist Lode Dieltiens gehuldigd om zijn 
verdiensten voor het Vlaamse lied. De ver
rassing was wel toen het St.-Pieterskoor en 
het Davidsfonds uit Berlaar in aanwezigheid 
van de Volksuniegemeenteraadsleden Wal
ter Luyten, Staf Geysemans en Frans Hen-
drickx, als Berlaars gelegenheidskoor „Het 
lied van Berlaar" kwamen vertolken. Het 
lied werd trouwens gekomponeerd door de 
gevierde die we op de foto zien begeleiden 
op de piano. 

Walter Luyten deed zijn faam van „De 
zingende senator" weer eer aan voor een 
entoesiaste zaal in het Antwerps Singel-
kompleks. 

PRIJSUITREIKING 
ZENNE ZUIVER 
WATER 

Het milieukomitee ,,De Benedenloop van de Zen-
ne" Zenne Zuiver Water nodigt uit op de prijsuitrei
king van de derde zoektocht, die plaats vindt in de 
stadfeestzaal, Botermarkt te Mechelen, op vrijdag 15 
december e.k. 

Programma: 
Van 19 tot 20u.: afhalen van de verbeteringsbla-

den. 
Van 20u. tot 20u.30: Informatie over de gevolgen 

van de Brusselse afvalwaterlozingen op de vervuiling 
van de Zenne en de noodzakelijke maatregelen. Door 
planoloog J. Deblander. 

Vanaf 20u.30: prijsuitreiking (iedere deelnemer 
ontvangt een prijs). 

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! 

WERVERS 

1. Wim Duys,Broechem 10 
2. Liske Vanhorenbeek, Hofstade 8 
3. Ward Herbosch, Wommelgem 7 
4. Willy Kuijpers, Herent 6 
5. Pierre Vos, Riemst 5 
6. Georges Raes, Ledegem 4 
7. Freddy Aerts, Berlaar 3 

Rob Geeraerts, Laakdal 3 
Anny Lenaerts, Wilrijk 3 
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel 3 
Walter Storms, Lovendegem 3 
Bob Van Ouytsel, Lier 3 

13. Rita Borremans, Geraardsbergen 2 
René Clompen, Destelbergen 2 
Hubert De Roeck, Haasdonk 2 
Lutgart Decoster, Machelen 2 
Laurent Plas, St.-Ulriks-Kapelle 2 
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 2 
Cecile Vens-Demuynck, Izegem 
VU-Vilvoorde 2 

ARRONDISSEMENT Nieuwe % t.o.v. 
streefnorm 

1. Tongeren-
Maaseik (1) 21 22,3 

2. Halle-Vilvoorde (2) 43 21,1 
3. Mechelen (4) 20 19,2 
4. Roeselare-Tielt (3) 15 17,2 
5. Sint-Niklaas (8) . . 10 14,9 
6. Dendermonde (7). 9 14,8 
7. Antwerpen (6) . . . 45 14,3 
8. Oostende-Veurne-Diks-

muide(5) 13 14 
9. Brussel (10) 8 11,6 

10. Kortrijk (9) 9 10,8 
11. Aalst (11) 15 10,7 
12. Leuven (13) 17 10,6 
13. Turnhout (14) . . . . 9 10,1 
14. Brugge (12) 8 9,3 
15. Gent-Eekio (15) . . 13 6,3 
16. Oudenaarde (17) . 2 5,9 
17. Hasselt (16) 4 4,4 
17. leper (17) 1 2,9 

Totaal 262 13,1 

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

(*): plaats vorige week. 

De naaimachine-aktie die op Initiatief van Jo Geens, echtgenote van minister André 
Geens,ln augustus van start ging, kent een enorm sukses. Op dit ogenblik werden meer dan 
duizend naaimachines ingezameld. Een gedeelte van het ingezamelde wordt nog deze 
maand verscheept naar Burundi. De aktie startte op lokaal vlak in Zottegem. In het 
Kortrijkse, in Gent, in Aalst en in Leuven ontstonden spontaan regionale aktiekomitees. In 
samenspraak met de vzw. S.O.S. Ziekenhuizen en de vzw. DOE MEE (Roeselare) werd nu 
besloten „nationaal te gaan". De aktie loopt onder het motto: „ Hier aan de kant, maar goed 
gebruikt in de Derde Wereld". Er worden binnen die aktie ook andere zaken dan 
naaimachines Ingezameld: ziekenhuismateriaal, schrijfmachines, stencilmachines, fietse-
n...Er wordt ook gewerkt naar meerdere landen toe. Vrijwillige medewerkers zijn nog steeds 
welkom. Wie wil helpen kan telefoneren naar 02-210.19.11. (foto isopress) 
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LIMBURG 
DECEMBER 

15 HASSELT: Bal van minister Sauwens, met live-
optreden van Clouseau Aanvang 20u Kultuureel 
Centrum W K 150 fr, kassa 200 fr Kaarten bij De 
Heraut Hasselt 
16 OPOETEREN: 12de Uilenspiegelavond Om 
19u30 euchanstievienng, met zang door het koor 
van VVVG o I v Jo Geebelen Daarna w^ordt 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 

VU-LOMMEL 
KOORDINATIE 
THUISZORG-
BEJAARDEN 

De welzijnsproblematiek vormt een belangrijk on
derdeel van ons partijprogramma zo ook de thuis
zorg van bejaarden 

In Vlaanderen zullen de jongere bejaarden (65-79j) 
van 1980 tot 2025 met 36,2 % toenemen, tenwijl de 
hoge bejaarden (ouder dan BOj) hun effektief met 
79,3 % zullen weten vermeerderen 

Met deze toenemende leeftijd stijgt tevens de 
individuele zorgenbehoevendheid Deze bejaarden 
kunnen daarenboven steeds minder op de steun van 
hun kinderen rekenen en zullen niettemin in hun 
thuismilieu willen en moeten verzorgd worden 

Na overleg tussen de VU-frakties van de gemeen
teraad en de OCMW-raad diende dr De Munck in de 
OCMW-raad een voorstel in tot oprichting van een 
samenwerkingsplatform om de bestaande thuiszorg-
verlenende initiatieven en de hiervoor beschikbare 
middelen efficiënter aan te wenden, om er een 
meen/vaarde aan te geven Een sociaal verpleegkun
dige van het OCMW dient in te staan voor de 
koordinatie van alle hulpverlening opgezet rond een 
bejaarde die daaraan behoefte heeft 

Zo willen WIJ de thuiszorg sneller en vlotter doen 
inspelen op de bestaande noden Zo kan een opname 
in ziekenhuis of rusthuis uitgesteld en/of voorkomen 
worden 

Een tweede voorstel van de VU, door Rik Bosmans 
ingediend in de gemeenteraad, betreft het toekennen 
van een financiële toelage aan personen die hun 
minvermogende en hulpbehoevende bejaarde 
ouders willen verzorgen in hun gezin 

Deze voorstellen kaderen bovendien in het door
breken van de eigengereide werking van verzuilde 
diensten die al te lang een koordinatie en optimalisa
tie van de thuiszorg in de weg staan 

Beide voorstellen werden m beraad gehouden door 
de Lommelse koalitie (SP-PVV) VU-Lommel zal ook 
in de toekomst vanuit een sterke en kritische opposi
tie goed gedokumenteerde, konstruktieve voorstellen 
lanceren 

UILENSPIEGEL 
TE OPOETEREN 

De 12de Uilenspiegelavond te Opoeteren gaat 
door op 16 december 1989 Programma euchanstie
vienng voor vrede in Vlaanderen Pater Louis Hen-
ekens gaat voor De zang wordt verzorgd door het 
koor van de VVVG o I v Jo Geebelen uit Bree, het 
instrumentale door enkele jongeren Afspraak in de 
parochiekerk om 19u 30 Daarna feesten we verder m 
de zaal ,,De Oeter" Voorzitter Lionel Vandenberghe 
houdt de feestrede en reikt het eremerk van verdien
stelijke Vlaming uit aan een inwoner van Groot-
Maaseik Armand Schreurs is er met zijn poppenkast 
Verder wordt er lekker gegeten en heel veel gezon
gen met Jan Luyten en zanger Noel 

Inschrijven (200 fr) bij Wilfned Roeiers, Wijklaan 
21, 3670 Neeroeteren (voorzitter — 86 35 38), Mia 
Assenberg, Schoolstraat 7,3671 Opoeteren (sekreta-
ns — 86 58 04) of Leo De Clerck, Dorperberg 18, 
3671 Opoeteren (penningmeester — 86 36 24) 

MINIATURA 
TE BOCHOLT 

Kunstschilder Jan Latinne houdt Open-Deur-Da-
gen in zijn atelier, Damburgstrat 13, 3598 Bocholt, 
van 19 tot 22 uur, op vrijdag 8 en maandag 11 
december en van 15 tot 19 uur op zaterdag 9 en 
zondag 10 december 

Steeds bezoek mogelijk né telefonische afspraak 
(011/46 23 72) 

FRONT TEGEN 
KERNAFVAL 
BETOOGT IN 
HASSELT 

Het Limburgs Front tegen Kernafval, een aktie-
groep die op 11 oktober werd opgericht en waarvan 
de Volksunie deel uitmaakt, organiseert op zaterdag 
9 december een grote betoging m de Limburgse 
hoofdstad Die manifestatie wordt opgezet onder de 
slogan „Limburg geen nukleair Kerkhof" 

Ondanks de stoere verklaringen van verschillende 
politici zoals Deworme, Claes en Kelchtermans dat 
de mijnen met zullen gebruikt worden voor de opslag 
van nukleair afval, is Limburg wantrouwig 

Temeer daar Belgatom-onderzoekers blijven ope
reren in de ondergrond, dit bewijst dat de mijnoptie 
met helemaal werd afgeschreven 

Er werd ook nog geen definitieve beslissing geno
men door de regering, die wordt voor volgende 
maand in het vooruitzicht gesteld De hoogste tijd dus 
om een duidelijke ,,Njet" te laten horen i 

Breng tijdens de betoging zoveel mogelijk leeu
wenvlaggen mee zodat wij een duidelijk herkenbare 
groep kunnen vormen in de betoging 

Fneda Brepoels, 

kamerlid 

LIMBURGERS ZIEN 
DE TREIN AAN HUN 
NEUS VOORBIJGAAN 

Senator Laurens Appeltans is met te spreken over 
het toekomstplan van de NMBS Star 21 en wat daarin 
voor de provincie is voorzien ,,Limburg schijnt voor 
de NMBS nauwelijks te bestaan" zei Laurens Appel
tans tegen minister van Verkeerswezen Jean-Luc 
Dehaene „Het plan Star 21 moet dringend bijge
stuurd worden" In de problematiek van het spoorver
voer gaat senator Appeltans speciaal in op deze van 
het reizigersvervoer Inhoudelijk maakt hij de vergelij
king van de besluiten van de werkgroep Spoorproble-
matiek Limburg, en de te verwachten realisaties in 
Star 21 

* De verbinding met Brussel (Brussel-Hasselt-Maas-
kant) 

In de verbinding met Brussel stelt de werkgroep 
een verhoogde frekwentie voor, een mogelijke oplos
sing IS een halfuurfrekwentie Om het pendelverkeer 
vlotter te laten verlopen stelt men een verbindingslus 
in Leuven tussen de lijnen Hasselt-Aarschot-Leuven 
en Hasselt-Landen-Leuven en zodoende een recht
streekse verbinding met Brussel te kreeren Ook de 
verbinding dient vanuit Genk uitgebreid te worden 
naar de Maaskant, om op die manier een groter 
gebied van de provincie van het treinverkeer te laten 
genieten De helft van de provincie wordt met be
diend gezien het vlot reizigersverkeer slechts tot 
Genk gaat In Star 21 wordt het binnenlands treinver
keer voor Limburg zo goed als met behandeld, aldus 
senator Appeltans De verbinding met de Maaskant 
komt met ter sprake, enkel een interstedelijke verbin
ding Hasselt-Luik met een verbinding naar Antwer
pen werd in overweging genomen 

* De Verbinding Hasselt-Antwerpen De kommissie 
stelt voor de uurfrekwentie op de lijn Hasselt-Antwer
pen te behouden, waarbij de bediening van Diest en 
Aarschot belangrijk blijft, met daarbij op de piekuren 
minstens een ekstra trein te laten rijden In Star 21 is 
deze verbinding Luik-Hasselt-Antwerpen als mogelij
ke optie opgenomen, maar waarschijnlijk bekeken als 
verbindingsweg in funktie van de SST-stopplaatsen 
Komt de SST Luik-Antwerpen er met dan zou deze 
mogelijkheid kunnen vervallen 

* Noord-West-Limburgverbindingen Volgens de 
werkgroep moet de lijn Hasselt-Mol en de lijn Neer-
pelt-Mol-Antwerpen blijven bestaan op uur-frekwen-
tie In Star 21 wordt er slechts melding gemaakt van 
één vaste trein per uur tussen Hasselt en Mol 
enerzijds of Neerpelt-Herentals anderzijds 

* Hasselt-Maastricht-Aken-Keulen Ook hier is de 
werkgroep van oordeel dat er een verbinding komt 
tussen beide Limburgen, met in een volgende faze 
een uitbreiding naar Aken en Keulen In Star 21 komt 
deze verbinding nergens ter sprake Laurens Appel
tans vindt dit, gezien de openstelling van de Europe
se grenzen, erg betreurenswaardig „Limburg komt 
andermaal met aan bod wij begrijpen het plan 
met Limburg lijkt voor de NMBS nauwelijks te 
bestaan", aldus Laurens Appeltans ,,0p dit ogenblik 
IS het nog mogelijk bij te sturen en we rekenen er op 
dat de minister de besluiten van de werkgroep 
Spoorproblematiek Limburg met naast zich zal neer
leggen " 

Limburg heeft geen enkele rechtstreekse verbin
ding met Brussel Ofwel is er een omschakeling in 
Landen ofwel een omschakeling in Leuven voor 
tremen via Aarschot H .J . Ombelets 
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JEFVANBREE: PIJNLIJKE VRAGEN AAN BESTENDIGE DEPUTATIE 

Hasselt — In zijn prmciepsbesluit van 19 septem
ber 1983 werd m de Limburgse Provincieraad, gelet 
op de behoefte aan een andere huisvesting, een 
nieuwbouw voorgesteld De totale oppervlakte van 
het gebouw zou ongeveer 39 000 m^ bedragen De 
bouw van het Provinciaal Administratief Centrum 
aanvankelijk geraamd op een goede 900 miljoen 
frank kost reeds 1,6 miljard en men is nog maar aan 
faze 21 van de 27 fazen Jef Van Bree van de VU zet 
bij de realisatie een hele boel vraagtekens, temeer 
daar er volgens hem sprake is van favoritisme bij de 
aanduiding van ontwerpers Hij noemt het Provinciaal 
Administratief Centrum daarom het ,,Huis van de 
Vriendschap" 

Jef Van Bree, Volksunie-raadslid stelt zich dan ook 
terecht de vraag wat het dan allemaal zal gaan kosten 
vooraleer de PAC volledig zal zijn afgewerkt 

NIET-LIMBURGERS 

Een eerste knelpunt is dat alhoewel de bouw van 
het PAC een Limburgse aangelegenheid is, de aan
bestedingen voor de bouw voor 75 % buiten de 
provincie zullen gaan en slechts een kruimeltje naar 
de Limburgse, bedrijven Het ganse projekt zou 800 
manjaren werk betekenen of 800 Limburgers gedu
rende een vol jaar aan het werk houden ten minste 
indien alle bestedingen m Limburg gebleven waren, 
zoals de Bestendige Deputatie op 19 september '83 
beweerde „Limburg be^it voldoende fabrikanten om 
het grootste gedeelte van de materialen van eigen 
bodem te voorzien" Maar het blijkt, aldus Jef Van 
Bree, dat uit een overzicht van de aanbestedingen 8 
niet-Limburgse aannemers, waaronder Brusselse en 
Luikse, met een bedrag van 757 miljoen aan werken 
gaan lopen en 8 Limburgse aannemers het moeten 
stellen met een bedrag van 195 miljoen 

Zo werd in een ontwerp een bepaald soort gevel
stenen voorgesteld die slechts door eén fabrikant 
konden worden geleverd Een formaat dat trouwens 
nergens in Limburg te vinden is De deputatie heeft 
het ontwerp laten wijzigen, een meerkost van 4 
miljoen 

Wat IS er gebeurd bij de gunning van de ruwbouw 
(500 tot 600 miljoen) dat een Brusselse bouwfirma en 
met het Limburgse Betonac-Beton de opdracht kreeg 
toegewezen ' 

Jef Van Bree stelt zich verder ook nog de vraag 
waarom de Limburgse firma Reynders die voor de 
buitenschrijnwerkerij van 75 miljoen 4 miljoen (5,3 %) 
lager ligt dan een firma uit Erembodegem dit werk 
met kreeg toegewezen 

UITGAVENSPIRAAL 

De ruim 940 miljoen van 1983 werd in 1986 al meer 
dan 1 miljard In 1987 werden er al voor enkele 
honderden miljoenen bijkredieten gevraagd om te 
komen tot het bedrag van 1,375 miljard, terwijl in 
1989 de vooropgestelde kosten reeds zijn opgelopen 
tot 1,6 miljard frank, zonder dat er rekening werd 
gehouden met de tuinaanleg en parkeerplaatsen van 
52 miljoen en de 40 miljoen bijkomende inrichting van 
het bestuursgebouw Een groot gedeelte hiervan zal 
betaald moeten worden in ,,Limburgse franken", 
gezien de staat slechts voor 50 % tussenkomt en de 
Vlaamse gemeenschap van de overige 50 % slechts 
een deel voor haar rekening neemt De Bestendige 
Deputatie rekent ongetwijfeld op de alomgekende 
minzaamheid van de Limburgse bevolking 

JONG EN DINAMISCH 

Uit de kommissieverslagen blijkt dat 1 lid van de 
Bouwkommissie regelmatig vragen stelde omtrent de 
gang van zaken en de traagheid waarmee het dossier 
vorderde Dit kommissielid, een „jong en dinami-
sche" recht voor de vuist SP-er Stevaert, nu lid van 
de Bestendige Deputatie zwijgt momenteel m alle 
talen Ook de partij reageert met meer inzake dit 
netelige dossier De binnenafwerkingen, geraamd op 
174 miljoen waarvan 120 miljoen voor meubilair voor 
de Bestendige Deputatie, wordt binnengehaald door 
De Gregorio en Partners uit Hasselt van wie gezegd 
wordt dat hij gedeputeerde Stevaert (SP) bijzonder 
goed kent 

In 1986, drie jaar voor de grote verhuis, werd door 
dezelfde ontwerper tijdelijk de kantoren van de depu
tes ingericht voor een bedrag van 843 856 fr Daarbij 
komt dat volgens Jef Van Bree, De Gregorio en 
Partners op het ogenblik van deze toewijzing, nog 
met eens een RSZ-nummer had, ondanks de Besten
dige Deputatie stelde dat „de opdracht slechts zou 
gegund worden aan een ervaren interieursbureau" 
Het kantoor van een depute is duurder dan een jaar 
subsidies (800 000 fr) aan alle Limburgse milieuver
enigingen voor één jaar 

RADIKALER HUISVESTINGSBELEID 

Als repliek op de toespraak van SP-gedeputeerde 
Swennen over het huisvestingsbeleid in een vroegere 
zitting stelde Jef Van Bree „Zou men met wenen als 
deputes verkozen door de werkman, naar de macht 
geklommen op rug van de werkman, komen vertellen 
dat ze radikaler willen opkomen voor sociale huisves
ting en ze hun toespraak opstellen m een kantoor van 
bijna éen miljoen frank, dat geen enkele werkman 
durft te betreden " 

LIMBURGSE FRANKEN 

,,0p de publieke tribune doet de deputatie bezorgd 
over leefmilieu, huisvesting, budgetkontrole, krediet-
beheersing, drukken van de belastingsdruk en de 
volgende dag worden vorstelijke overeenkomsten 
gesloten en kunnen de Limburgse franken met op", 
aldus VU-provincieraadslidVan Bree „Elk gebouw 
moet een naam hebben, daarom zou ik voorstellen — 
als uitdrukking van de permanente en tastbare 
vriendschap tussen de Deputatie en enkele bevoor
rechten — het Provinciaal Administratief Centrum 
voortaan ,,Het Huis van de Vriendschap" te noe
men" 

ADVERTENTIE 

^r 

' • A ^ •^ 
QX'jj^ CoJ^aJü^» 

— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER -
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINT-
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35 
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UIT DE REGIO 

EVERGEMSE VU IN DE WEER 

DECEMBER 

9 GENT: Sinterklaasfeest in Centrum Reinaert, 
Reinaertstraat 26, om 14u Optreden poppenteater 
Maggie, gratis koffietafel, uitdelen van gesctienken 
door de Sint, tombola Iedereen welkom Org VU-
Gent-Brugsepoort 

12 GENT: ,,Bedplassen je kan er ecfit 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 m de Cipierage, Grote Markt Org 
FVV-Sint-Niklaas 
15 BELZELE: Bezoek Kerstmarkt te Antwerpen 
Vertrek kerk Belzele om 18u 45 Terug rond 23u 
Inschrijven Balcaen-Waeytens (53 13 97) tot 5/12 
Org FVV-Belzele 

15 AALST: Uitgebreide arr raad Om 20u 15 in 
het Gulden Vlies Hemian Lauwers spreekt over de 
verhouding tussen maatschappelijk bewogen jonge
ren en de Vlaamse beweging 
16 RUPELMONDE Kerstfeest van de Amedee Ver-
bruggenknng, met koffietafel, kerstgeschenken en 
ontspanning Feestzalen De Schepper, om 16u 
27 BELZELE: Zwemmen voor vrouwen i s m Blo-
30 Van 8u 45 tot 9u 45 Org en info FVV-Belzele 

HERMAN LAUWERS 
TE AALST 

De uitgebreide arrondissementsraad van vrijdag
avond 15 december biedt opnieuw de gelegenheid 
grondiger kennis te maken met een onderwerp dat 
vele Vlaamsgezinden boeit Na Hugo Coveliers over 
„de Bende" is het deze keer immers verruimingskan
didaat Herman Lauwers, gewezen verbondskommis-
saris van het VVKSM, die ons komt onderhouden 
over een tema dat hem na aan het hart ligt de 
verhouding tussen maatschappelijk bewogen jonge
ren en de Vlaamse beweging Is Vlaanderen voor hen 
te klem en te kneuteng om zich druk over te maken' 
Wat schort er dat deze wijk- en wereld-generatie zo 
weinig begeestering voelt voor de tussenschakel 
Vlaanderen' 

Vlaamse beweging spreekt de meeste jongeren 
met aan om reden van een ouderwets imago een 
stuk folklore en voorbijgestreefde idealen en eisen 
Ook de VU, die een geestelijk beweeglijke partij 
beweert te zijn, ondervindt daarvan de weerslag 
Herman Lauwers verkent voor ons het terrein Daar
na IS uiteraard gelegenheid tot samenspraak De 
zitting gaat door op 15 december om 20u 15 in het 
Gulden Vlies te Aalst 

Het belooft opnieuw een leerrijke avond te worden 
Een enige gelegenheid voor de afdelingen om nieu
welingen mee te brengen voor een positieve kennis
making 

GEEN TOELAGE (GROOT)OUDERS 

Volksunie-Evergem deed een voorstel om aan 
gezinnen waar de (groot)ouders opgevangen en ver
zorgd worden een maandelijkse toelage te geven 
Fraktieleider Paul Van Kerckhove vond dit beter dan 
verder miljoenen te besteden aan de uitbouw van de 
rustoorden Bovendien zouden de enorme wachtlijs
ten ook uitgedund worden 

Een reeds uitgewerkt reglement bepaalde dat de 
opvang zou gelden voor bejaarden van minstens 65 
jaar, die hulpbehoevend en mindervermogend moe
ten zijn Voor eén (groot)ouder zou de maandelijkse 
premie 2 000 fr bedragen Voor twee (groot)ouders 
3 000 fr 

De CVP(i)-PVV-meerderheid besliste echter dit 
voorstel met goed te keuren en de vele bejaarden in 
de kou te laten staan 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Telkens de 1ste zaterdagnamiddag van de maand, 
zullen do VU-mandatarissen van Evergem ter be
schikking zijn voor sociaal dienstbetoon 

Gemeenteraadslid Lieve Grypdonck, OCMW-frak-
tieleider Herman De Grauwe, OCMW-raadslid Dani-
Pel Suttels en VU-voorzitter Marcel Neyt zullen u 
geheel vrijblijvend helpen en/of adviseren bij uw 
problemen 

ADVERTENTIE 

Dit sociaal dienstbetoon gaat door op volgende 
plaatsen en uren 

— van 13u 45 tot 14u 45 bi) Piet Bekaert, Bruggra-
venlaan 18, 9050 Evergem (tel 53 53 80), 

— van 15 tot 16u in rustoord ,,De Leiespiegel", 
Brielken 16, 9050 Evergem (tel 53 74 66), 

— van 16u 15 tot 17u bij Herman De Grauwe, 
Lievestraat 14, 9050 Evergem (tel 53 97 66) 

Bij hoogdringendheid kunnen voornoemde manda
tarissen vanzelfsprekend steeds bij hen thuis bereikt 
worden 

— Lieve Grypdonck, Hofbilkstraat 9,9050 Evergem 
(53 17 20) 

— Herman De Grauwe, Lievestraat 4, 9050 Ever
gem (53 97 66) 

— Daniel Suttels, Nieuw Rabot 6, 9050 Evergem 
(53 06 28) 

— Marcel Neyt, Zandberg 17, 9050 Evergem 
(5319 51) 

Volksvertegenwoordiger Paul Van Grambergen, E 
Hullebroeckstraat 14, 9068 ErWelde, elke maandag 
van 17 tot 19 u (44 67 90) 

Wanneer de 1ste zaterdag of de maandag samen
valt met een feestdag gaat het dienstbetoon uiteraard 
met door 

De ASLK : meer dan 
zomaar een bank. 

De ASLK biedt een complete gamma van finan
ciële diensten. Wat u niet verbaast vanwege een 
bank van dit formaat. Wat u allicht wel verbaast, 
is dat de ASLK niet drijft op winstbejag. De 
instelling streeft alleen naar een optimaal rende
ment om de sociale opdracht die zij meekreeg 
naar behoren te kunnen vervullen. Die sociale 
inslag komt zeker op zijn sterkst tot uiting in de 
leningen toegekend voor de sociale woningbouw. 
Maar ook steun verleend aan zo diverse zaken als 
sport en wetenschappelijk onderzoek valt binnen 
dit kader. Verder heeft de ASLK al vaker bewezen 
bijzonder te zijn begaan met de wereld van kunst 
en cultuur. Dit facet van haar opdracht ligt de 
ASLK zo na aan het hart dat een afzonderlijke 
dienst zich exclusief met dit onderwerp inlaat. De 
ASLK is immers méér dan zomaar een bank : de 
ASLK is een bank met een sociale roeping. 

ASLKi 
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ADVERTENTIE 

HET VLAAMS MIRAKEL IN 
HET VAKANTIEOORD VINTL 

25 km verzorgde pisten voor skiwandelaars in Vintl. 

De riante Zuidtirolse gemeente Vintl is 
aan een soort Vlaams mirakel toe. Ere 
wie ere toekomt, deze gemeente werd 
het eerst ontdekt door Ultra Montes, 
rond de jaren 1980, nadien volgde een 
jarenlange stagnatie. In '86 besloot men 
tot een promotie in Vlaanderen. Resul
taat: 2.546 overnachtingen van onze 
landgenoten. In '87 werden dat 3.957 
eenheden en dit jaar zal de kaap van 
5.000 overnachtingen zeker overschre
den worden. Vintl heeft furore gemaakt 
in Vlaanderen. 

Omwille van dit steeds stijgend sukses 
wil men dit jaar Vintl ook tijdens de 
winterperiode propaganderen. 

Vintl werd ook bekend door zijn 
droomvoUe ligging, in het Pusterdal, op 
760 m. hoog tegen de flanken van berg-
reuzen die de lucht inpriemen tot 3.510 
m. Deze streek is een ideaal vertrekpunt 
tot de mooiste en grootste ski-oorden 
van Zuid-Tirol: Kronplatz, Gitschberg, 
Plose, Jochtal, Corvara, Taufers... 

Geeft U de voorkeur aan langlaufen 
dan kunt U de latten aanbinden vanaf de 
huisdeur en rondtoeren op 25 km ver
zorgde tweelopige pisten. De andere 
troefkaarten van Vintl zijn: de gemoede
lijkheid, zijn familiale ingesteldheid en 
vooral zijn zeer lage prijzen. 

Met de auto te bereiken via autostrade 
tot afrit Brixen, gelegen op 10 km van 
Vintl. Totale afstand vanuit Brussel cir
ca 980 km. Met het spoor kan het ook tot 
in Vintl, en bepaalde Belgische buson-
dememers komen ook in de omgeving. 

SNEEUWPRET 
Langlaufen kan ook in de buurge

meenten: Vals, Meransen, Pfalzen, Ro-
deneck en Terenten. Kostenvrij rodelen 
in Vintl/Priel, Vals, Meranten en Teren
ten. De goedkoopste skipaskombinatie 
in VintlA^als, Meransen heeft meer mo
gelijkheden, maar valt iets duurder uit, 
net zoals het skiparadijs Kronplatz Bru-
neck. Naar Vals en het Jochtal kan men 
gratis met de skibus. Gratis schaatsen 
kan in Obervintl en VaJs. Dag- en halve 
dag-bezoekjes zijn mogelijk met de bus 
naar Gardameer, Bozen, Meran, Corti
na, Innsbruck, Bruneck en ook de beken
de Dolomietentocht. De vier deelgemen-
ten: Vintl, Obervintl, Weitental en Pfun-
ders bieden allen een ruim pakket aan 
sneeuwpret, ver weg van het massatoe
risme in een landelijke, milieuvriendelij
ke omgeving. 

PRIJZEN 
In de vier delen van Vintl zijn er aan-

trekkeUjke gasthoven en pensions. Prij
zen, in half-pensioen: van 480 tot maxi
maal 960 bfrs. per dag, per persoon, 
afhankelijk van het seizoen en het be
drijf zelf Wie volpension wil hoeft 
slechts van 90 tot max. 180 bfr. per dag 
bij te betalen. 

Logeren bij partikulieren kan natuur
lijk ook. Prijzen; volgens het seizoen en 
het komfort; van 300 tot 450 fr. Inbegre
pen overnachting en ontbijt. Bij sommi
gen krijgen de kinderen een forse ver
mindering. Bij een paar dozijn adressen 
kan men ook terecht voor behaaglijke 
vakantiewoningen. De prijzen hieronder 
vermeld zijn inklusief verwarming, elek
triciteit, waterverbruik, gas, linnen, alle 
keukengerief, enz. 

Buiten het hoogseizoen kan het reeds 
vanaf 250 fr. per dag, per persoon, tot 400 
fr. in het hoogseizoen. Hoogseizoen is 

Kerstmis, Nieuwjaar en de Krokusperio
de. Droomvoorstellen voor wie de prij
zen kent in eigen en andermans land. 

Prijslijsten, prospektussen en info over 
Vintl kan men gratis bekomen via Vintl-
Info.Grote Hulststraat 2 A, 8880 Tielt, tel. 
051/40.12.96 of bij Verkehrsverein Vintl/ 
Pfunderertal, 1-39039 Vintl, Süd-Tirol, 
Italien. Ook alle reisbureau's zullen U 
graag informeren over de verblijfsmoge
lijkheden in Vintl. 

GRATIS VERBLIJF 
IN VINTL? 

Wie tenlaatste op 15 januari 1990 fol
ders en dokumentatie opvraagt, gratis 
op bovenstaande adressen, heeft kans\ 
op een gratis verblijf van zeven dagen, 
halfpension, voor één persoon, bij lot-
trekking. Aangeboden door de dienst 
Toerisme Vintl. 

Alfons Vermeersch 

WIJ - 8 DECEMBER 1989 50 



UIT DE REGIO 

g p i ^ J j ^ Y " LINKEBEEK, WERK M N DE WINKEL 

DECEMBER 

9 LENNIK: Een dagje uit te Brussel. Vertrek Charly 
9u., Marktplein 9u.10, Eizeringen/lokaal 9u.20; Info 
en inschrijven bij Piet Durang 532.16.23 (na 16u) 
Org.: VU-Lennik. 
9 VU-BRUSSEL: Eetfeest in Nekkersdal, Schild-
knechtstraat 26 te 1020 Laken. Van 17 tot 23u. Ook 
op 10 december van 11u.30 tot 18u.30. Org.: VU-
Brussel. 
10 LEUVEN: Wandeling in Terkamerenbos o.l.v. 
gids. Vertrek: om 14u. Station Leuven. Org. Dosfel
kring Leuven. 
11 OILBEEK: 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 SLJozef, Burgemeesterstraat 57. Deelnameprijs 
150 fr. Inschrijven bi] 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'Haesekring. 
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 19u.30 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. Vl.-nat. verenigingen 
uit Overijse. 
30 VLEZENBEEK: „Laatste zaterdagnacht" met 
Willy Somers. Zaal Elysee, Dorp 18. Deuren: 21 u 
Inkom 120 fr. Org.: Daan Vervaet en VU-fraktie St-
Pieters-Leeuw. 

AKTIE TEGEN 
DE „VERENGELSING" 
IN LEUVEN 

De Leuvense VU-mandatarissen stellen vast dat de 
plaag van de verengelsing ook in hun stad welig tiert. 
Zij zijn daarom van plan om alle mogelijke gevallen 
van anderstalige of tweetalige teksten, advertenties, 
mededelingen, enzovoort te verzamelen. Later zal 
daarrond dan aktie gevoerd worden. Alle lezers van 
„WIJ" worden hierbij opgeroepen, wanneer ze der
gelijke gevallen vaststellen in Leuven, deze te ver
melden aan de mandatarissen H. Bracquené (016/ 
22.36.53), Bondgenotenlaan 93/5 Leuven of V. Gee-
raerts (016/23.42.22), A. Meyswijk 22, Wilsele. Ook 
gevallen van franstaligheid kunnen gemeld worden. 

Op maandag 13 november ging te Linkebeek voor 
de derde maal dit jaar een gemeenteraad door, 
samengeroepen naar aanleiding van een schrijven 
van goeverneur A. De Groeve aan burgemeester 
Christian Liétard. In die brief werd nog maar eens 
duidelijk gesteld, dat het gebruik van andere talen 
dan het Nederlands volledig in strijd is met de 
taalwetgeving. Ondanks dit schrijven vond de burge
meester het niet beter dan deze taalwet nog maar 
eens op grove wijze met voeten te treden. Zo opende 
hij de zitting in het Nederlands en het Frans (wat in 
strijd is met de taalwetgeving in bestuurszaken) en 
gaf daarna lezing van een schrijven van de meerder
heid, eerst in hel Frans en daarna in het Nederlands. 
Opnieuw een taalwetovertreding I 

Hieronder een paar alinea's uit de vier bladzijden 
lange brief van de goeverneur. „Luidens artikels 23 
van de samengebundelde wetten op het gebruik van 
ide talen in bestuurszaken (SWT) moet iedere plaatse
lijke dienst gevestigd in een randgemeente, waaron
der de burgemeester en de mandatarissen die optre
den als individuele bestuursautoriteiten, uitsluitend 
de Nederlandse taal gebruiken, o.m. in zijn binnen
dienst". Dit is een regel waaraan een meerderheid 
van gemeenteraadsleden en schepenen zich jaar en 
dag nooit aan gestoord heeft en dus de gemeente in 
onwettelijkheid hebben beheerd. 

Een andere alinea ut dat schrijven is ook heel 
belangrijk. „Indien de perskonferentie wordt gehou
den of de toelichtingen aan het publiek worden 
gegeven in de raadzaal moet zulks lang genoeg voor 
het begin ai na de sluiting van de zitting gebeuren". 
Nog een punt waaraan de meerderheid zich in 
Linkebeek nooit aan gestoord heeft. 

Verder schrijft de goeverneur: „Mijns inziens, Is de 
mogelijke aanwezigheid van publiek door de grond
wetgever gewild om de toepassing te verzekeren van 
het beginsel van de openbaarheid van vergaderingen 
van de gemeenteraad". In zo'n delikate aangelegen
heid heeft de-goeverneur hoe dan ook geen enkele 
persoonlijke mening erop na te houden en te verkon
digen. Zijn taak is de wet te doen toepassen, en dat is 
iets waar men in Linkebeek al lang zit op te wachten. 

„VOLKS" 
GEÏSOLEERD 

In ,,La Dernière Heure" van 26 oktober j . l . zegt 
Emil Rydberg het duidelijk. In Dilbeek is Volks geïso
leerd op kommunautair vlak want telkens de Volks-
fraktie een kommunautair punt op de rtiyorde brengt, 
zoals het verspreiden van het blad van de franstalige 
gemeenschap „Carrefour" of het overnemen van het 
reglement van Overijse voor het toewijzen van bouw
gronden aan Nederlandstaligen, wordt het wegge
stemd door de huidige meerderheid en de franstali-
gen. 

Een jong verkozene van de CVP, een zogenoemde 
coming man (?) ging bij de recente gemeenteraad 
zelfs zover te beweren dat de bejaarden Dilbeek 
verlaten omwille van de aktie „Dilbeek waar Vlamin
gen thuis zijn". 

Heeft hij soms spoken gezien? Of wou hij alleen 
toneel spelen? 

GEEN OREN 

De goeverneur maakt ook geen gewag van even
tuele sankties die kunnen of zullen getroffen worden 
t.o.v. overtreders bij een volgende overtreding. Dit is 
een grote leemte waar de frankofone meerderheid 
dankbaar gebruik van zal maken, om van deze 
straffeloosheid blijvend de wet te overtreden. Ook de 
Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenhe
den (Luc Van den Bossche) heeft hier blijkbaar geen 
oren naar. Of zal het weer bij het versturen van 
omzendbrieven en aanmaningen blijven? En zal 
arrondissementskommissaris Nijs voor eeuwig en 
altijd gedoemd zijn deze gemeenteraden bij te wo
nen? Om daarna te moeten vaststellen dat zijn 
verslagen naar de prullemand verwezen worden. Wat 
helpt het als zelfs de Vlaamse voogdijminister weigert 
in te grijpen? Terwijl hij maar al te goed weet dat 
sinds een aantal jaren een groot aantal taalaktivisten 
voor Linkebeek en de rand op de bres staan. En de 
Vlaamse eisen kracht bij te zetten door steeds 
aanwezig te zijn op elke gemeenteraad. Laten we 
hopen dat dit geen maat voor niets wordt. 

Niettemin vinden een aantal privé-firma's het nodig 
om in die randgemeenten eentalig Franse publiciteit 
te voeren. Firma's zoals Sarma Star en Hoover 
hebben zelfs het lef eentalig franse publiciteitsfolders 
in Linkebeek te bussen. Maar mocht u eventueel een 
Nederlandse vertaling of folder wensen, dan moet u 
deze wel schriftelijk aanvragen. De firma's Sarma 
Star en Hoover gingen daar toch wel hun boekje te 
buiten. Goed wetende dat Linkebeek en de andere 
vijf randgemeenten tot het Vlaamse gewest behoren, 
hebben zij deze provokatie willen aangaan. Of zou
den zij gesponsord worden door Carrefour, het blad 
dat financieel gesteund wordt door de Franstalige 
gemeenschap ? Wie bepaalde aankopen wil doen bij 
eén van deze beide vestigingen, denk dan even aan 
dit artikel en ga er gerust voorbij, u zult er de 
Vlamingen van Linkebeek en de rand een goede 
dienst mee bewijzen. Dit zou voor ons al een stimu
lans zijn om verder te blijven reageren tegen deze 
frankofone provokaties. 

Armand Sljbers 

OVER DE NEDER
LANDSE RUIMTE 

Op 13 december gaat om 20u.30 te Leuven een 
debat door: „Een Nederlandse ruimte in Europa", 
met dr. Leo van Egeraat (NI.), Willy Kuijpers en prof. 
Delmartino. 

Plaats: M.S.I. 01.08 achterkant Universiteitsbiblio-
teek. Ravenstraat, Leuven. Deelname 50 fr. Meer 
inlichtingen bij Jeroen De Smet 016/25.93.94. Orga
nisatie: VUJO-KUL. Moderator: dhr. Van Daele, se-
kretaris van het ANC. 

ZOEKERTJE 
— TE KOOP — Partikulier verkoopt prachtige colli-
pups. 3-kleurig en bleu-merle. Ouders te zien. 02/ 
767.96.82 na 18u. 

51 WIJ - 8 DECEMBER 1989 



UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
OP BEZOEK 
IN UW AFDELING 

Een afvaardiging van het partijbestuur komt in 
januari 1990 haar oor te luisteren leggen in de 
afdelingen 

8 januari in Dilbeek voor de afdelingen Dilbeek 

9 januari in Ruisbroek voor de afdelingen van St -
Pieters-Leeuw en Halle, Beersel, Linkebeek en Pe
pingen 

15 lanuan in Ternat voor de afdelingen Ternat, 
Lennik, Roosdaal, Gooik en Liedekerke 

16 januari in Asse voor de afdelingen Affligem en 
Asse, Merchtem en Opwijk 

22 januan in Meise voor de afdelingen Meise, 
Gnmbergen, Wemmel, Kapelle/Bos en Londerzeel 

23 januan in Dtegem voor de afdelingen Machelen 
en Zemst en Vilvoorde en Kampenhout 

29 januan in Overijse voor Kraainem, Wezembeek-
Oppem, Hoeilaart, Overijse, Zaventem en Steenok-
kerzeel 

- 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 

TOMBOLA RETRO-
FUIF BERTEM 

De uitslag van de tombola op de toegangskaarten 
voor de geslaagde retro-fuif van Volksunie Bertem-
Leefdaal die op 18 november plaats had 

Winnende nummers 026 — 116 — 118 — 134 — 
149 - 150 - 183 - 251 - 293 - 307 - 327 - 332 
- 345 - 405 - 443 

Prijzen af te halen voor 31 december gij R Ceu-
leers, St-Pieterslaan 3, 3060 Bertem (Tel 016/ 
48 98 72) 

ZOEKERTJE 
— TE KOOP — Fotostencilmachme 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 

— GEZOCHT — 21-jange A6/A1 viertalige direktiese-
kretaresse, met ook een praktische kennis van het 
Spaans zoekt een gepaste betrekking met toekomst
mogelijkheden Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator Valkeniers, tel 02/56916 04 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR ^ 1 STATIONSPLEIN 
HERMAN STEENHOUDT 9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet — steeds iets beter! 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag 

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 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

ETRA PVBA 

HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 
Tel 03/457 23 89 

Kostuums naar maat. 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

S 03/888.69.35 

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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ANTWERPEN 
DECEMBER 

9 MOL: Mosselrestaurant in zaal Malpertuus, van 
17 tot 20u , ook op 10/12 van 11u 30 tot 18u Orq 
vu-Mol 

9 TURNHOUT: Naar Kerstmarkt in Keulen met 
VUJO-arr Turnhout Vertrek Geel Markt om 9u 
insctirijven voor 6/12 (014/67 98 85 — ts 20 en 22u ) 

9 ANTWERPEN: 17de nactit 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-Tafelversiering o l v Syl
via Hendnckx Inschrijven voor 5/12 op 666 57 77 
Onkosten 325 fr Org FVV-Kalmthout 

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

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

15 KALMTHOUT: Bezoek Kerstmarkt Keulen Ver
trek 7u 15 Terug 22u 30 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 m zaal Nilania Inkom + koffietafel 250 fr 
(betalen aan de kassa) 

17 ANTWERPEN: Amnestie-aktie Om 12u 
St Walburgiskerk, Volksstraat (nabij Museum van 
Schone Kunsten) Einde rond 14u Org VU-arr Ant
werpen 

21 WOMMELGEM: Kerstzangavond in Galerij 't 
Kallement, Kallement 1, om 20u 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 kaarlen geven recht op inkom Org Vlaams 
Jeugdcentrum Info 03/455 71 56 

KERSTZANGAVOND 
TE WOMMELGEM 

Stilaan traditioneel reeds mogen we wel zeggen, 
organiseert de Kulturele Kring Jan Puimège als 
laatste aktiviteit voor 1989 haar jaarlijkse Kerstzanga
vond, dit keer onder leiding van Jan Maes, koorleider 
van „Gaudeamus" uit Schoten en ,,Die Ghesellen" 
uit Wommelgem Jan Maes zal trouwens het geheel 
begeleiden op vleugelpiano 

Ook de kinderen zullen zoals andere jaren weer 
aktief bij het gebeuren betrokken worden zij spelen 
enkele liedjes op blokfluit of andere instrumenten 

Deze Kerstzangavond gaat door op donderdag 21 
december 1989 om 20 uur in Galerij 't Kallement 
(Kallement 1 te Wommelgem) De toegang is gratis 

DE FIETSPADEN 
DE NOORDERKEMPEN 

In de streek van Hoogstraten, Merksplas en Rijke-
vorsel heerst een ware psychose alle aandacht van 
de bevolking gaat naar de aktie Fietspaden Nu 

Men eist onmiddellijk fietspaden langs alle gewest-
wegen Een zware taak voor VU-minister Johan 
Sauwens van Openbare Werken 

Samen met medewerkers van de VU uit de Noor
derkempen, mensen van het kabinet en van de 
administratie, maakte senator Rob Geeraerts een 
balans op 

Wat kan en wat kan met, hoe liggen de termijnen en 
eventueel de kosten? 

TWEE PRIORITEITEN 
De studie is het eerste konkreet werkstuk dat op 

tafel gelegd wordt in deze problematiek 

Op 29 november stelde Rob Geeraerts deze studie 
voor aan de pers, tainjk verzameld m Merksplas Bij 
de aanwezigen werden ook de kopstukken van de 
aktiegroepen opgemerkt 

In een eerste hoofdstuk wordt nagegaan hoe priori
tair de fietspaden in de betrokken regio zijn, in 
vergelijking met andere streken Twee wegen komen 
inderdaad als zeer prioritair naar voor Rijkevorsel-
Hoogstraten en Merksplas-Turnhout 

Een reeks andere wegen komen als belangrijk, 
maar met van hogere prioriteit dan vele andere 
wegen in de rest van de Kempen of van Vlaanderen 
naar voor Sommige wegen zijn ook van minder 
belang De gehanteerde kriteria zijn objektief kwanti
tatieve gegevens over autoverkeer en fietsverkeer, 
toestand van de wegen, veiligheidsfaktoren enz 

In het tweede hoofdstuk wordt een schets gegeven 
van de procedures die moeten gevolgd worden om 
een degelijk fietspad aangelegd te krijgen (Met een 
goed fietspad wordt bedoeld in twee richtingen een 
fietspad van 1,75 meter, volledig gescheiden van de 
autoweg door een bomenrij en/of grachten) 

De volledige procedure kan vijf tot zes jaar in 
beslagnemen Tijdens de perskonferentie werd de 
stand van zaken van alle wegen m de Noorderkem
pen weergegeven 

Hieruit bleek dat de voorgangers van minister 
Sauwens met veel gedaan hebben de plannen zijn 
nog met ver gevorderd, wat met de schuld is van de 
huidige minister, die amper eén jaar dit kabinet 

beheert Dit ontlokte bij de aanwezigen de uitlating 
dat de Noorderkempen steeds slechte politici gehad 
heeft die hun belangen met behartigd hebben Het 
viel Rob Geeraerts uiteraard erg gemakkelijk om dit 
te bevestigen 

In een derde hoofdstuk ging Rob Geeraerts, hienn 
bijgestaan door Georges Dockx van de VU-Merks-
plas-Hoogstraten-Rijkevorsel, dieper in op enkele 
mogelijkheden op korte termijn Dit zijn oplossingen 
die voorlopig zijn, maar toch de veiligheid enigszins 
kunnen verbeteren Voor elke weg werden deze 
mogelijkheden ter plaatse onder de loupe genomen 

In een vierde hoofdstuk worden alternatieven ge
noemd, bijvoorbeeld verbetering van landbouwwe-
gen, die als alternatief fietspad kunnen dienen, of 
gebruik maken van mogelijkheden via het EFRO-
subsidiefonds van de EG 

SAMENSPRAAK 
Als besluit stelde Rob Geeraerts dat de meest 

prioritaire fietspaden (de twee genoemde) sneller 
moeten aangelegd worden dan voorzien in de huidige 
procedures Desnoods moeten hiervoor ,,krisis-pro-
cedures" uitgewerkt worden 

De korte-termijn verbeteringen en de alternatieven 
moeten m samenwerking met de betrokken gemeen
tebesturen snel uitgewerkt worden 

Tenslotte nep senator Geeraerts de aanwezige 
aktievoerders op tot een positieve dialoog, hetgeen 
beantwoord werd met een uitnodiging tot het bijwo
nen van hun vergaderingen in de toekomst 

Op 10 januari trekken de aktievoerders naar het 
kabinet van minister Sauwens om verder de stand 
van zaken te bespreken 

Tijdens deze perskonferentie werd alvast duidelijk 
gemaakt dat met minister Sauwens schuld heeft aan 
het ontbreken van fietspaden langs de gewestwegen 
hij is de eerste minister van Openbare Werken die 
een hoge prioriteit (en geld) geeft aan de versnelde 
uitbouw van degelijke fietspaden Senator Geeraerts 
wil een brugfunktie vervullen tussen de minister en de 
plaatselijke aktiegroepen om op die manier de beste 
resultaten voor de Kempen te bekomen 

Het dossier „De fietspaden in de Noorderkempen" 
kan bekomen worden bij senator Rob Geeraerts 
Meidoornstraat 4 te Laakdal 

PAUL VAN VLIET BIJ COREMANSKRING 
De Vlaams-nationale Kulturele Coremanskring 

brengt op donderdag 14 december as Paul Van 
Vliet 

Opgetild door het grote sukses van zijn vorige 
programma ,,Over Leven", is Pa^i Van Vliet geïnspi
reerd gaan schrijven over zijn zevende soloproduktie, 
waarmee hij voor 5 weken in Vlaanderen is 

„Een gat in de lucht" wordt door Paul Van Vliet zelf 
omschreven als een levenslied van twee uur, waarin 
de jaren tachtig worden bezongen, gespeeld en 
bespot Haagse Benny komt héél even terug als 
toneelmeester en het lied van de Zee, die zo moe is, 
IS weer op het repertoire genomen, omdat Paul Van 
Vliet het in verband met de aktualiteit noodzakelijk 
vindt dit opnieuw te zingen 

Verder is de show samengesteld uit nieuwe verha

len, nieuwe liedjes en nieuwe komische mannen, van 
wie Koos, die tegen zijn zin naar een verkleedfeest 
moest, een nieuw komisch hoogtepunt in zijn karnere 
lijkt te worden Het meest ontroerende moment is het 
verhaal over zijn overleden moeder en op het einde 
van de avond geeft Van Vliet nu al zijn visie op de 
jaren negentig 

Dat kunt u meemaken op uitnodiging van de 
Coremansknng op 14 december om 20u 15 in de 
Antwerpse Arenbergschouwburg 

Kaarten aan 600, 500, 400 en 350 fr te reserveren 
op volgende tel nrs Coremanskring 238 82 08 
tijdens de kantooruren, Arenberg 232 11 14 van 11 
tot 16u , FVK 238 82 95 tijdens de kantooruren 
Sekretariaat Coremanskring J Liesstraat 2, 2018 
Antwerpen 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

l̂ orte 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 

% 

nv de winne-fabrisac 
< 

migrostraat 128 
^ 9328 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 
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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, bekers, 
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 
® 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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AMNESTIE-AKTIE 
TE ANTWERPEN 

Op zondag 17 december a.s. organiseert het VU-
arr. Antwerpen een Verzoenings-, Vredes-, Amnestie 
wake. Aanvang: 12u. — St. Walburgiskerk, Volks
straat te Antwerpen (nabij Museum van Schone 
Kunsten). 

Achteraf een waardige en kordate aktie in de stad. 
Konkrete gegevens worden in de kerk medegedeeld. 
Einde rond 14u. 

Wij verwachten alle VU-bestuursleden, mandata
rissen en Vlaams-nationalisten. Nadien wordt een 
warme drank aangeboden. 

20 JAAR 
VOLKSUNIE
ARENDONK 

De Volksunie-afdeling uit Arendonk bestaat 20 
jaar. Dat laatste werd vorige week zaterdag, op 
weliswaar bescheiden wijze, gevierd op het jaarlijkse 
mosselfeest en bal. 

De Arendonkse afdeling werd indertijd opgericht 
onder impuls van wijlen Wim Jorissen en de toenmali
ge arrondissementsvoorzitter Hugo Draulans. Van de 
toenmalige stichters van de Volksunie zijn er van
daag de dag geen meer politiek aktief, maar één 
naam bleef wel als een ,,zwart-gele" draad doorheen 
de Arendonkse VU-afdeling lopen: die van de familie 
Hermans. Eerst was het Vik Hermans die jarenlang 
voorzitter was om in 1976 als enige VU-vertegen-
woordiger in de gemeenteraad te komen. Bij de 
verkiezingen van 1982 haalde de VU-afdeling fors uit: 
resultaat: +2. Samen met Vik Hermans zetelden 
toen ook Jozef Verberck en Mare Blockx in de 
gemeenteraad. Helaas, bij de jongste gemeente
raadsverkiezingen verloor de VU één van haar drie 
gemeenteraadsleden. Hoopvol was echter de ver
nieuwing. Samen met Herman Hermans, de zoon 
van... zetelt nu nieuwkomer Marcel Carpentier in de 
gemeenteraad. Verjonging én vernieuwing, het is met 
iedereen gegeven. 

VERTROUWEN 

Zoals gezegd: de Arendonkse VU-afdeling bestaat 
20 jaar. Reden genoeg om niemand minder dan Jaak 
Gabriels uit te nodigen op het jaarlijkse afdelings-
feest. De aanwezigen waren duidelijk verheugd met 
de komst van de algemene voorzitter. In zijn toe
spraak, voor een zaal die langzaam maar zeker vol 
liep, had de voorzitter het over de regeringsdeelname 
van de Volksunie, over wat bereikt werd en wat nog 
moest venwezenlijkt worden. Zoals van een voorzitter 
verwacht mocht worden, sprak Jaak Gabriels duidelij
ke taal, ook en niet in het minst over het abortusvoor-
stel van de Volksunie. Je voelde het aan de reaktie 
van de mensen in de zaal: alleen klare en duidelijke 
standpunten kunnen de Volksunie opnieuw aantrek
kelijk maken voor de kiezer! 

Volksunie-Arendonk glundert dan ook: een ge
slaagd mosselbal, een tevreden penningmeester én 
de aanwezigheid van de algemene voorzitter die de 
mandatarissen een hart onder de riem stak. VU-
Arendonk gaat dan ook met vertrouwen de toekomst 
tegemoet. 

DE NOODBRUG VAN MORTSEL 
Op zaterdag 25 november organiseerde VU-Mortsel een aktie aan de noodbrug aan de 

spoorweg in de Dieseghemlei. Er werden bordjes met slogans aangebracht om het CVP-
PVV-bestuur erop te wijzen dat deze toestand niet langer kon blijven duren. Tevens werd er 
in de Dieseghemwijk een pamflet verspreid waarin de VU de huidige onveilige toestand 
aanklaagt. De reakties van de bewoners bewijzen dat wij gelijk hebben. 

ADVERTENTIE 

domus - uuoningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

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

Met traditionele 
« VAN DEN BRANDEN » kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

B O M VOOR INLICHTINGEN 
• ' ^ ^ • ^ - (OPSTUREN A.U.B.) 
NAAM : „ l . . . • 
ADRES: 
TEL : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, prijzen ) 
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LEPEL & VORK 

Restaurant «(Htji» 
Specialiteiten: 

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

OOSTENDE 

BRUSSEL -

Restaurant TUL 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

C*f<^ Xfoi Jfotfl-

'CamtriHus ~ 

m= j s 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke 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 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel. : 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Ij^tttm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

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 
Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kmderen, 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 mogehjkheden Tel . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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UIT DE REGIO 

WEST-
VLAANDEREN 

DECEMBER 

8 DEERLIJK: 1ste Deerlijkse Kroegentoch In-
schri)ven bi) 1 van de 10 deelnemende kroegen of bij 
VU-bestuursleden Dirk Demeurie (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, Kortriikstraat 155 Inleg 30 fr, tombola 
voor met-kaarters Ook op 9/12 vanaf 17u en op 10/ 
12 van 9 tot 13 -en vanaf 17u Org VU-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 inscfirijving (voor 26/11) bellen naar het DF-
sekretariaat, Sint-Katarinastraat 35 06 14 
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 in de feestzaal lokaal 't Molentje, Oostrozebe-
kestraat137 Deelname in de kosten 500 fr Inschrij
ven bij bestuursleden 

9 IZEGEM: Oud Gemeentehuis Kachtem jaarlijkse 
hutsepctteling Org Wandelklub Vlaams Huis 
10 lEPER: Kerstfeest Vlaamse Vrouwen leper met 
De broer van de prins Toneelvoorstelling door jeugd-
teater De Kolk uit Leuven Daarna poppenkast De 
Gouden Appel, gevolgd door de komst van de Kerst
man Zaal Familiekring, Crescendosiraat Aanvang 
14u15 
12 DEERLIJK: Start van Federatie van Vlaamse 
Vrouwen afdeling Deerlijk met gratis wafels, oliebol
len en pannekoeken voor alle Deerlijkse vrouwen 
Ontmoetingscentrum d'lefke, om 19u30 met als 
gasten MiekeReuse, Annemie Van de Casteele en 
Roza Lernout-Martens 
14 LANDEGEM. De Volksunie meer dan ooit een 
noodzaak in de Vlaamse staat Gesprek met Willy 
Kuijpers Om 20u in zaal Kameleon, Landegemdorp 
Toegang gratis Iedereen welkom Drankje aangebo
den door VU-afdelingsbestuur 
15 lEPER: Grote Jagenworst-kaartin in cafe Boe-
renhol, Vandepereboomplein 21 Ook op 16 en 17/12 
Telkens vanaf 18u Inleg 35 fr of 3 voor 100 fr T v v 
vu-leper 
16 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal t v v VU-Koeke-
lare in zaal Amfora, Rmglaan Muziek P Van Laer 
Aanvang 20u 
18 NIEUWPOORT: Jan Loones over „Hete hang
ijzers in de huidige poltiek" Om 20u in zaal Den 
Bliek, Kinderlaan 20 (naast ingang Camping Polder
park) Org VU-Nieuwpoort 
18 IZEGEM: Oud Stadhuis, 15u Kerstfeest Org 
VVVG-lzegem 
19 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraal 7, 
om 20u Vreemde stoffen in de voeding Org 
Vlanajo 

STUNT TE DEERLIJK 
Gratis wafels, oliebollen en pannekoeken voor 

alleDeerlijkse vrouwen, en dat ter gelegenheid van de 
startvergadering van de Federatie voor Vlaamse 
Vrouwen, afdeling Deerlijk 

Dinsdag 12 december om 19u 30, in het Ontmoe
tingscentrum d'lefte te Deerlijk is het inderdaad zo 
ver 

De vrouwelijke bestuursleden Rita Joseph (voorzit

ter), Sabine Degloire, Nelly Van Brakel, Jeannine 
Loosveldt en Janneke Verbrugge (VU-gemeente-
raadslid) krijgen deze avond een speciaal steuntje in 
de rug door de aanwezigheid van Mieke Reuse (FW-
verantw W Vlaanderen), Annemie Van de Casteele 
(VU-ondervoorzitter) en Roza Lernout-Martens (bur
gemeester Wervik) 

Tussendoor animatie Het belooft i 

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

koepel Vakbel van 13u30 tot 17u zijn jaarlijkse 
temadag Het ondenwerp 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 
Chns 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 schnftelij-
ke vragen 

16u 45 Slotbeschouwingen 

ADVERTENTIE 

Gun jezelf een nieuwjaarscadeau 
met een 21 -i- spaarrekening van de 

GROEP ARGENTA 
hoog rendement 3,75 % plus 

1,75 % getrouwheidspremie* en met de 21 -i- betalen wi) U, als 
trouwe spaarder, de onkosten bi) ziekenhuisopname terug 

Uw stukje veiligheid, een hele geruststellmg i 

Vraag vrijblijvend inlichtingen 

^ ^ üwgppgltjei^oor de dorst 

ERIK CLAES 
A. ALGOETSTRAAT 20 
1680 LENNIK 
02/532.55.82 

* voor gelden die 12 opeenvolgende maanden behouden blijven 

ADVERTENTIE 

BAL VAN MINISTER SAUWENS 
KULTUREEL CENTRUM HASSELT 

15 DECEMBER 1989 
in de feestzaal van het Kultureel Centrum Hasselt 

vanaf 20 u 
op de tonen van dansorkest Bobby camarius 

en Vlaanderens suksesgroep Clouseau 
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OPPERVLAKKIGE WIJ 
Ik heb met interesse in WIJ van 24 nov j I 

gelezen dat De Standaard van mening is dat 
Vic Anciaux een goed idee lanceert met van de 
migranten residenten te maken 

Ik deel die mening, en vind het bijzonder 
goed dat Vic de ideeën van de VU van Antwer
pen overneemt Meer dan éen jaar geleden 
heeft VU-Antwerpen dit al voorgesteld 

Waar ik nog begrijp dat De Standaard dit pas 
schrijft als het nationaal nieuws wordt, ben ik 
echter wel teleurgesteld dat WIJ dit pas een 
goed voorstel vindt, nadat de redaktie in De 
Standaard gelezen heeft dat het goed is 

Mocht WIJ echt een weekblad zijn dat 
schrijft wat in de Volksunie leeft, dan zou het 
toch al wat vroeger aandacht mogen gehad 
hebben voor originele en goede voorstellen 
van een van de grootste VU-arrondissemen-
ten Dan zou het met gewacht hebben tot Vic 
er over begint te praten 

Het lijkt er inderdaad op dat nieuws met iets 
IS wat afhangt van de inhoud maar wel van wie 
het zegt. Dit is geen verwijt naar Vic, integen
deel, want hij verdedigt dit standpunt, maar 
wel naar een oppervlakkige redaktie 

Elza Van Vracem, Antwerpen 

N.V.D.R.: Het weekblad WIJ Is niet onwe
tend over de Migrantennota van VU-Antwer
pen. In het weekblad van 23 juni 1988 werd 
deze uitgebreid voorgesteld en In WIJ van 6 
oktober j.l. in het licht van de aktualltelt 
opnieuw aan de lezer voorgelegd. 

ARMOEDEGELD 
Om de „vunge stede" van het komplete 

faillissement te redden, kende de nationale 
regering vorig jaar maar liefst 45 miljard ekstra 
toe aan Luik Als kompensatie kreeg Vlaande
ren ook een pak miljarden 

Het grootste deel ging naar Antwerpen en 
Gent Het overblijvend — kleinste — deel gaat 
naar de overige Vlaamse gemeenten Wie 
gedacht had dat de goedbeherende en sober 
levende gemeenten deze ekstra kredieten vrij 
zouden mogen gebruiken, komen — ook in het 
nieuwe Vlaanderen — bedrogen uit De scha
mele 2,2 miljard werd vooreerst verdeeld tus
sen twee eksellenties minister Lenssens 
kreeg een half miljard uit te delen, minister Van 
den Bossche 1,7 miljard Daarbij werd bepaald 
dat dit geld aan kansarmoedebestrijding dient 
besteed 

Nu beschikt elke gemeente over een instel
ling die zich, dag aan dag onder meer bezig 
houdt met de kansarmoedebestrijding Du zou 
het armoedegeld gewoon over de OCMW's 
kunnen verdeeld worden Maar ook hier ko
men de brave gemeentevaderen weer eens 

bedrogen uit, want dat zou inderdaad te een
voudig en te doeltreffend wezen Neen, onze 
Vlaamse regenng geeft in de plaats een lijst 
van projekten, waaruit moet „gekozen" wor
den En dus zijn alle Vlaamse gemeentebestu
ren ijveng en in ijltempo op zoek naar projek
ten uit de lijst die nog van enig nut zouden 
kunnen zijn 

Dat het luik-Lenssens en het luik-Van den 
Bossche mekaar voor een flink deel overlap
pen IS maar één bemerking Dat men riskeert 
nieuwe noden te scheppen — die op kap van 
de gemeenten zullen overleven, lang nadat de 
huidige 2,2 miljard verdwenen zijn — een 
andere Grof is echter dat de gemeentelijke 
zelfstandigheid m deze zaak haast totaal uitge
schakeld wordt Mijn standpunt is dan ook 
duidelijk de Vlaamse regenng mag met uit het 
gemeentefonds putten om eigen ,,nationale" 
initiatieven te financieren — hoe goed deze 
ook zouden kunnen zijn En de goed-beheren
de gemeenten dienen hun rechtmatig deel te 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de iezersrubriek We
derwoord. Naamioze brieven 
gaan de sciieurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naarglang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tie behoudt zich het 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. 

ontvangen uit dat gemeentefonds, in plaats 
van afgestraft te worden voor hun beleid Ik 
kan ondertussen verzekeren dat het bestuur 
én het OCMW van mijn gemeente ernstig 
bekommerd zijn om de kansarmen ook al 
schijnt men daar in Brussel aan te twijfelen 

Walter Caethove, 
schepen van sociale zaken te NIjlen 

F. VAN DER ELST 
Het verheugde mij de zeer gevatte bespre

king van het boek „Honderd jaar Vlaamse 
beweging Geschiedenis van het Davids-
fonds (Lode Wils), onder ogen te krijgen 
Onze stichter-voorzitter Frans Van der Eist, — 
WIJ missen figuren van zijn formaat! — bewees 
in deze bijdrage (WIJ, 1 dec '89) dat hij nog 
steeds een zeer klare kijk heeft op de Vlaamse 
beweging Overigens „Er weegt op ons 

Vlaams leven een loomheid die voor de toe
komst noodlottig zou kunnen worden 

Bedankt, Frans Van der Eist U moet weten 
dat U nog steeds veel jongeren aanspreekt 
Sommigen onder ons zijn volop bezig een 
Volksume-aggiornamento aan het voorberei
den Daarbij verschijnt steeds weer uw beeld 

L. Demedts, burgemeester Oostrozebeke 

SOLIDARITEIT 
In WIJ van 1 dec lees ik op biz 17 een 

bijdrage over de solidariteitsaktie met de Bas-
ken op de Brusselse Grote Markt Hierbij 
werden o m gebouwen beklommen en pro
testspandoeken neergelaten 

Wanneer gaan Walter Luyten en andere VU-
mandatarissen die zoveel tijd en moeite beste
den aan vreemde minderheidsgroepen, eens 
een toren in Voeren beklimmen, en daar een 
spandoek neerlaten met de eis „VTM ook 
voor Voerense Vlamingen op de buisi" 

Toch wens ik mijn grote waardering uit te 
drukken voor het beleid dat minister Sauwens 
voert, sedert hij deel uitmaakt van de Vlaamse 
regering 

1 Nog maar pas aan het bewind komt hij 
reeds met de oplossing voor een reeds jaren 
aanslepend twistpunt Geen Grote Ring m het 
Waasland, maar een voldoeninggevend alter
natief 

2 Zijn start met een aktie voor veiliger 
fietspaden, waarbij hij zich met te hoog acht 
om de klachten van een 13-jarige scholier te 
aanhoren, en samen met deze jongen, per 
fiets de proef op de som te nemen 

U. Franco, Oostende 

SCHOKEFFEKT 
Onder open omslag mocht ik van Pro-Vita 

een walgelijke uitgave ontvangen Indien het 
de bedoeling is om een schokeffekt te berei
ken, dan IS die vereniging daar enorm in 
geslaagd Venwonderlijk is evenwel dat een 
organisatie die zich opwerkt als een etische 
moraalridder zich verlaagt tot deze mensont
erende praktijken 

Dit soort publikaties zijn schanddaden en 
dienen als zodanig dan ook te worden behan
deld en aangeklaagd 

Nog erger wordt mijn verontwaardiging als ik 
op de achterzijde van de uitgave citaten lees 
van Belgische bisschoppen en ik vanuit die 
hoek nog een enkele uiting van afkeer en 
afschuw mocht horen 

Het kan toch met dat de bisschoppen derge
lijke publikaties dulden Het pnnciepe dat de 
middelen het doel heiligen kan hier voor de 
bisschoppen met opgaan 

Rik Geyzen, Mol 
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SIEMENS 

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

Grootmoeder stond urenlang aan het for
nuis Maar daar heb je vandaag geen tijd meer voor 
En toch Wil je lekker koken Daarom kombineerde 

Siemens in zijn ovens alle 
technieken die je keuken-
kreativiteit kunnen waarma
ken hete lucht, grill, boven-
en onderverwarming, hete 
lucht grill en mikrogolven 
5 ovens in één De recepten 

van grootmoeder vormen nu geen enkel probleem 
meer 
Je kan het even goed En vooral véél sneller 

Siemens. Onze voorsprong, uw konnfort. 

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



6 / ^ 
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Dagelijks open van 9 lol 18 u Vrijdagavond Feest en 
koopavond met TrendnKxicshow van de Young Fashion 
Club open tot 21 u Zon en feestdagen gesloten 

m m V 
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het modehart 
van België 
A12 Boomsestcenweg 3') Aartselaar 
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