
S.O.S. LA 
EEN DEKREET IN DË MAAK 

m ̂ f̂SSmi 
.fi^k^i'/" 

iffi r 

%mA 
" « 



LEPEL & VORK 

Jlesüturant «ill-tU» 
Specialiteiten: 

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

Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

kUi>$Ur^raat 3 3690 hree 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

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

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 

Pri jzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

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

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

ten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE B E U L E 
He i rbaan 53 
2730 B U R C H T 
T e l . : 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 

Wi] bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tel. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

HET STOKJE VAN 
GASTON GEENS 

H
ET debat over de verhouding tussen Vlaanderen en Neder
land klinkt luider dan in de voorbije decennia het geval was, 
alhoewel er altijd en veel rond deze problematiek werd 
gewerkt; vooral in stilte. Maar nu de datum van een 
eengemaakt Europa met rasse schreden nadert is men 
plots gaan inzien dat de financiers het te veel voor het 
zeggen hebben. Daarom wordt nu ook, maar met veel 
omzichtigheid, aan een kultureel Europa gewerkt. Hetzelf
de kan gezegd worden van de sociale Gemeenschap. 

De voorbije Euro-top van Straatsburg was gewijd aan het 
sociale Europa of liever aan het gemis daaraan. Er werden 

beslissingen genomen i.v.m. de Europese Ekonomische en Monetaire 
Unie en over het Sociaal Handvest die aan Europa een sociale dinamiek 
moeten geven. Allemaal goed en wel, maar is op deze evolutie wel 
genoeg kontrole door het Euro-parlement? Even sterk moet de vraag 
gesteld worden of ons eigen parlement wel bij machte Is om deze gang 
van zaken voldoende te volgen. De Europese ministerraad geeft de 
indruk een ongrijpbare, onkontroleerbare klub te zijn die eigengereid 
beslissingen neemt. De parlementen hebben er weinig vat op, de burger 
helemaal niet. Het is geen gezonde toestand. Het is dan ook goed dat de 
VU besloten heeft voorstellen in te dienen om demokratische kontrole 
mogelijk te maken. 

Studiedagen over de toekomstige plaats van 
de Nederlandse natie en kuituur in het grote 
Europa zijn er bij de vleet, ons weekblad 
probeert deze week een neerslag te geven van 
enkele van deze initiatieven. In dat verband 
moet ook herinnerd worden aan de toespraak 
van Boudewijn tijdens de uitreiking van de prijs 
der Nederlandse Letteren aan de Amsterdam
se dichter Gerrit Kouwenaar. 

Boudewijn vertelde daarbij geen nieuwe din
gen maar het is wel een teken aan de wand dat 
op dit niveau over de taaleenheid en de plaats 
van de Nederlanden in Europa gesproken 
wordt. Wat houdt onze Vlaamse regering nu 
nog tegen om stijf door te gaan in die richting ? 

Dit gegeven dreigt echter verloren te lopen 
tussen de vele problemen van korte termijn. Maar het is belangrijk om 
door de bomen het bos te blijven zien. Deze vingerwijzing was zowat de 
leidraad van de toespraak van voorzitter Gabriels naar aanleiding van 
de bespreking van de Programmawet in de Kamer. 

De toespraak was, wat men in het jargon noemt, een grote speech. 
Het was reeds een tijdje geleden dat de VU-voorzitter nog op de tribune 
was verschenen. Gekweld door partij-beslommeringen diende Gabriels 
zich meer op het terrein dan op de podia nuttig te maken. Voor het 
programmawet-debat pakte de voorzitter met een lange, krachtige 
toespraak uit die hij de titel Door de txjmen het bos blijven zien meegaf. 

Gabriels weet dat na de waterval van de institutionele hervormingen 
een periode van relatieve rust is ingetreden. Hij stond mee aan het 
vliegwiel die deze staatshervorming op gang heeft gebracht. De 
wijzigingen hebben mekaar snel opgevolgd, zij waren drastisch en 
hebben veel wat „Belgisch is„ op de helling gezet. De wil om van het 
unitaire België een gefederalizeerd land te maken en de financiële 
problematiek stonden en staan daarbij vooraan. Nog steeds. 

Gabriels sneed zowat alle hete hangijzers aan die zich thans politiek 
stellen. Voor de onmiddellijke toekomst venwees hij naar het belang van 
de derde faze van de staatshervorming maar ging ook niet voorbij aan 
de moeilijke financiële toestand van de schatkist. Hij aarzelde niet de 
vinger op de wonden te leggen: de kosten in de werkloosheidssektor, 
die niet altijd ten goede komen van de problemen-mensen maar van 
sociale organisaties en bedrijven; de schande van de klinische biologie; 
de gewenste daling van het defensiebudget in het licht van de 
gewijzigde internationale politiek. 

Over de financiën valt er heelwat te zeggen. Begrotingsminister Hugo 
Schiltz is reeds voor de dag gekomen met een besparingsronde die 
tussen de 25 en 30 miljard ligt. Er zal hard moeten gecijferd worden, 
maar als het moet moet het. En er kón bespaard worden. De vrijgeko
men gelden zullen meer dan goed kunnen gebruikt worden, te veel 
burgers die over geen tjelangenvertegenwoordigers beschikken vallen 
buiten de prijzen, de aanpak van de leefmilieuproblemen, een betere 
administratieve dienstverlening, onze verantwoordelijkheid tegenover 
de derde wereld. 

Veel van deze onderwerpen kwamen eveneens ter sprake tijdens de 
begrotingsdebatten in de Vlaamse Raad. De VU-woordvoerders, aan de 
spits Paul Van Grembergen, trokken deze lijn door naar de Vlaamse 

regering. 
Een merkwaardig incident zette de VU nog

maals tegenover Gaston Geens, die wou 
vreemd genoeg niet weten van een vermeer
dering van de geldmiddelen van Gemeen
schappen en Gewesten. Gaston Geens ver
wierp het voorstel van het kernkabinet inzake 
ristornering van het Kijk- en Luistergeld die via 
een verdeelsleutel de Vlaamse gemeenschap 
voor zo'n 60 % zou ten goede komen. Totaal 
onbegrijpelijk van de voorzitter van de Vlaam
se regering van wie de gedachtengang niet 
meer te volgen is. 

Enerzijds houdt hij staande dat de restbe
voegdheden nog niet aan de gemeenschap
pen moeten toegekend worden omdat er geen 
financiële mkjdelen zijn en anderzijds wijst hij 

nieuwe middelen af omdat er geen, of niet genoeg, bevoegdheden zijn. 
Begrijpe wie kan... 

Gaston Geens nroet nu eindelijk eens begrijpen dat er voldoende geld 
nodig is wanneer het autonome Vlaanderen de uitdaqingen waar het 
voor staat echt wil ovenwinnen. Er is zoveel te doen. zijn partijgenoot 
Suykerbuyk vroeg onder applaus van alle Vlaamse partijen twee miljoen 
meer om de werking van de Nederlandse Taalunie te bevorderen. 

Maar Gaston Geens wou van geen wijken weten en verzocht zijn 
partijgenoot „ niet aan te dringen,, en kwam met allerlei foefjes voor de 
dag. Ziet Gaston door het bos de bomen niet meer? 

Deze afremming ten spijt zal Vlaanderen zich naar het buitenland toe 
manifesteren als een dinamisch deel van de Nederlandse natie, samen 
in Europa een zelfbewuste regio. En daar zal geen Gaston Geens een 
Belgisch stokje voorsteken! 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
8

in de Vlaamse Raad vond on
der een schandalig geringe be
langstelling van de raadsleden 
het begrotingsdebat plaats. 

Doen we wat we zelf doen werkelijk 
beter? 

^ f^ Volgens Gemeenschaps-
1 1 1 minister van Openbare 
I ^ J Werken en Verkeer Johan 

Sauwens moeten er niet 
alleen meer fietspaden komen, ze 
moeten ook veiliger zijn en beter 
onderhouden worden. 

11 Het Vlaams beleid inzake 
landschaps- en natuurbe
houd staat nog steeds in 
zijn kinderschoenen. On

dertussen dreigt Vlaanderen steeds 
sneller ten prooi te vallen van toene
mende verstedelijking, industrialise
ring en schaalvergrotingen in de 
landbouw. De Milieucel van de VU 
werkte een landschapsplan uit. 

^ H Over kuiturele identiteit, de 
^ 1 % Europese mediarichtlijn en 

I ^ ^ Vlaams-Nederlandse sa
menwerking was de voor

bije weken heel wat te doen. Twee 
studiedagen bvb.: een van de Re-
genboogfraktie in het Europees Par
lement, en een van de Stichting Lo-
dewijk de Raet. 

f \ f \ Senator Hans De Belder 
, X I I ^''^^^^ ®®" studiebezoek 
^ ^ ^J aan een land in de kering, 

Zuid-Afrika. Het eerste 
deel van zijn boeiend reisverslag. 

ƒ ^ ^ De Leuvense studenten 
M T ekonomie vieren volgende 

^ ^ I week de 60ste verjaardag 
van Ekonomika met een 

feestje: 60 gratis vaten bier. Als ze 
die in Leuven nog maar vinden! 
Het konflikt bij Interbrew: een over
zicht. 

24 
Karel Staes schreef een ro
man over onze Vierde we
reld, ,,Alsof wij niemand 
waren". 

ƒ% J ^ Ons voetbal beleefde een 
« I l gouden week: Europese 

^^^J triomfen voor Antwerp en 
Luik, reekshoofd bij de lo

ting voor de Mondiale, en een veelbe
lovende hergroepering aan de top 
van de eerste klasse. 

(omslagfoto Luc Nagels, BNVR) 
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De VUJO-werkgroep Muur nodigde een veertiental Oostberiijrese jongt>ren uit 
naar Vlaanderen. Een prachtig initiatief! (zie verder op deze bladzijde). 

DDR^JONGEREN 
De Vlaamse werkgroep Muur, vooral een 

VUJO-initiatief, nodigde een veertiental jonge 
Oostduitsers uit naar Vlaanderen. De idee 
hiervoor was gegroeid tijdens het bezoek van 
enkele VU-jongeren aan Berlijn, op het mo
ment dat de muur er Instulkte. 

De Oostberlijnse jongeren bezochten o.m. 
het parlement, Antwerpen, en de IJzertoren. 
Vooral het bezoek aan de IJzertoren, verzon
ken in een dichte mist, maakte indruk. Aan het 
Vlaamse vredessymbool werd een oekumeni-
sche dienst gehouden. 

Er werd ruimschoots van gedachten gewis
seld over de opzienbarende ontwikkelingen in 
Europa. Over de Duitse hereniging waren de 
jongeren niet zo eensgezind. Men stelde dat 
grosso modo een derde van de Oostduitsers 
een onvoorwaardelijke hereniging voorstaat. 
Maar een derde wil dat pas wanneer de 
Bondsrepubliek een meer sociale politiek gaat 
voeren, en een derde wenst de DDR te behou
den als soevereine natie. 

TSJECHOSLOVAKIJE 
Ook Tsjechoslovakije is gestart met het 

weghalen van het gehate prikkeldraad langs 
haar grens met Oostenrijk. Tegen het einde 
van dit jaar zal zo'n 60 van de 560 kilometer 
lange grens vrij van prikkeldraad zijn. 

De kommunistische leiders hadden het afge
lopen weekend de regering grondig herschikt 
onder de aanhoudende druk van de oppositie. 
Sindsdien wordt nu ook Tsjechoslovakije door 
een niet-kommunistische meerderheid gere
geerd. 

In nog geen drie weken werd in het land een 
geschorste en pas uit de gevangenis ontsla
gen advokaat tot vice-premier benoemd. Een 
ex-joernalist, die jarenlang als stoker werkte, 
werd minister van Buitenlandse Zaken. Een 
kantoorbediende werd minister van Financiën. 
De beëdiging van de nieuwe regering was 
meteen de laatste regeerdaad van president 
Hüsak, de man die na de Praagse Lente de 
normalisering inleidde. Naar alle waarschijn
lijkheid wordt hij binnenkort opgevolgd door 
Vaclav Havel. 

Ook in Bulgarije wordt het machtsmonopolie 
van de KP afgebouwd en worden er in mei vrije 
verkiezingen georganiseerd. 

BOOT
VLUCHTELINGEN 

De Britten zijn dus echt begonnen met de 
gedwongen terugkeer van duizenden Vietna
mese bootvluchtelingen uit Hongkong naar het 
land dat ze ontvlucht waren. Indien zou blijken 
dat zij geen politieke maar ekonomische vluch

telingen zijn, zouden 40.000 bootvluchtelingen 
uitgewezen kunnen worden. De buitengewoon 
sterke buitenlandse (A.l, het Hoogkommissari-
aat voor de vluchtelingen van de VN, o.m. de 
Canadese en Amerikaanse regeringen) en 
binnenlandse druk op de Britse regering heeft 
Thatcher met van haar voornemen kunnen 
brengen. 

Sommige landen, waaronder België, doen 
er best aan de Britten niet teveel venwijten naar 
het hoofd te slingeren. Dit rijke landje weigerde 
de VN onlangs 300 vluchtelingen op te nemen. 
Het Belgisch vluchtelingenbeleid is trouwens 
al niet voorbeeldig, zoals de jongste weken 
overvloedig in beeld werd gezet. 

Het onderscheid tussen politieke vluchtelin
gen en ekonomische vluchtelingen is trouwens 
een valse voorstelling van zaken. De vluchte
lingenstroom heeft niet alleen te maken met 
politieke dissidentie, maar ook met een struk-
turele onrechtvaardigheid in de wereldhandel. 
Wanneer mensen omkomen van honger en 
ondervoeding is het zeer huichelachtig over de 
beweegreden van hun vlucht te redetwisten. 
Ekonomische vluchtelingen zijn immers ook 
politieke vluchtelingen. 

EG-TOP 
De Britse premier Thatcher heeft zichzelf na 

de EG-top van Straatsburg mooi buiten spel 
gezet. De ekonomische en monetaire unie 

werd in het vooruitzicht gesteld, en er werd 
een sociaal handvest aangenomen waar, 'n re
gels werden vastgelegd Ijetreffende vaki 'wn-
den, lonen en welzijn in het algemeen. D. 9ze 
zaken werden goedgekeurd door 11 van de 12 
lidstaten. De meerderheid heeft zich dus ni et 
aan de bezwaren van Thatcher gestoord. 

De EG-regeringsleiders en -staatshoofden 
spraken zich ook uit voor de hereniging van de 
beide Duitslanden. De Duitsers moeten, indien 
ze dat wensen, hun eenheid terugkrijgen via 
een vreedzaam en demokratisch proces. Hier
bij moeten alle geldende overeenkomsten en 
verdragen en alle principes die zijn neergelegd 
in de slotakte van Helsinki gerespekteerd wor
den, en dit alles moet gebeuren in samenhang 
met een dialoog en samenwerking tussen Oost 
en West. 

Om de Oosteuropese landen te helpen bij 
hun ekonomische hervormingen beslisten de 
EG-regeringsleiders en -staatshoofden een 
Bank van Europa op te richten. Deze bank 
moet de produktieve, konkurrentiële investe
ringen in de landen van Midden- en Oost-
Europa bevorderen en de overgang naar een 
marktgerichte ekonomie vergemakkelijken. De 
EG-landen zullen minstens 5 1 % inbrengen. 

Ook de Oosteuropese landen kunnen tot 30% 
deelnemen in kapitaal en leiding van de bank. 
De rest van het kapitaal zou in de VS, Canada, 
Japan en andere landen gezocht worden. 
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De Limburgsf» Investeringsmaatschappij 
(LIIVI) wil geld st( )ppen in de uitbouw van de 
kontroversiële lu ohthaven van het Nederland
se Beel<. De LIVI aet in de aanwezigheid van 
een luchthaven in de buurt een belangrijke 
troef voor de re konversie van Limburg. Tegen 
de luchthaven leeft heel wat Nederlands en 
Vlaams protes t vanwege de grote geluidshin
der. 

Namens di j VU-Limburg protesteerde ka
merlid Friedi i Brepoels tegen dit voornemen 
van de LIM. De direktie van de LIM vergeet 
blijkbaar dat de LIM-gelden er pas kwamen na 
de sluiting van de steenkoolmijnen. De VU 
neemt met de grootste klem afstand van de 
voorstellen van de LIM. De partij meent dat 
Limburg heter verdient. Er kan nog heel wat 
gedaan v /orden aan effektieve tewerkstelling 
in de streek. Het Maasland bvb. is op dit 
ogenbliK de meest verlaten regio in Limburg. 
De wer klooshei dscijfers liggen er nog steeds 
hoger dan het Vlaams gemiddelde. 

Bre'poels wil Vlaams minister van Ekonomie 
De B atselier in de Vlaamse Raad over deze 
plan/ien van do LIM aan de tand voelen. 

GiELUKKIGE 
VERJMRDAG HUGO! 

Onlangs deed minister Schiltz mee aan 
Walters (Capiau) verjaardagsshow op VTM. 
Het toeval wilde dat Walter Capiau en Hugo 
Schiltz op dezelfde dag geboren werden. Bij 
zijn 62ste verjaardag kreeg onze minister maar 
eventjes 2.065 (tweeduizendvijfenzestig) ver
jaardagskaartjes met wensen toegestuurd. 
Daarvan waren er 420 gele briefkaarten, 1.460 
luksueuze wenskaarten en 185 eksemplaren 
met een heel bijzondere wens of een grappige 
noot. 

Een behoorlijk aantal keren werd Begro
tingsminister Schiltz wel bestempeld als minis
ter van Financiën. De schrijfwijze van zijn 
naam ging van Schils, over Schiels, Siels, SUs 
tot zelfs Schieten en Soens, maar de wensen 
waren er niet minder hartelijk om. 

Alle wensers kregen een vriendelijk kaartje 
met dank terug. De „specialen" kregen een 
ekstraatje: een ansicht van het IJzerbede-
vaartkomitee. 

TIEN GEBODEN 
Verleden zondag wandelde het Taal Aktie-

komitee van Halle naar de faciliteitengemeen
te Linkebeek. Een Tak-sinterklaas bezorgde 
daar de tien geboden voor de faciliteitenge
meente aan burgemeester Liélard. De stenen 
tafelen werden ook onder de Linkebeekse 

De politieke en geesteiijice leider van de Tibetanen, de Dalai Lama, ontving de 
Nobelprijs 1989 voor de vrede. Hier staat hij samen op de foto met de zoon van 
Brosi Pasternak, die in '58 de Nobelprijs voor Liberatuur won. Onder druk van de 
Sovjets kon Pasternak die toen niet aanvaarden. (foto ap) 

zuurstof en dan wordt alle leven onmogelijk. 
Het werd zelfs palingen, die tegen een vervui
lend stootje kunnen, teveel. 

Deze ekologische ramp toont eens temeer 
aan dat er dringend werk moet gemaakt wor
den van de bestrijding van de mestoverschot
ten. O.m. Jean-Pierre Pillaert, Rob Geeraerts 
en Jaal( Gabriels legden in de Vlaamse Raad 
een krisisdekreet neer inzake bodem- en wa
terbescherming. Dit voorstel bevatte een tijde
lijke stallenstop in de overschotsgebieden (zie 
WIJ nr. 45). 

vrijheidsboom bij hef gemeentehuis achterge
laten. 

De Tak-aktie was een eerste aanloop naar 
de petitiekampanje van het nieuwe aktiekomi-
tee Vlaanderen '90 voor Vlaams-Brabant. Tij
dens de 15 km lange voettocht werden span
doeken meegedragen waarin de afschaffing 
van de faciliteiten werd geëist, de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoor-
de en de oprichting van een provincie Vlaams-
Brabant. 

VU-arrondissementsvoorzitter van Halle-Vil-
voorde Luc Van biesen wees bij het einde van 
de manifestatie op het belang van de komende 
bewustmakingskampanjes in Vlaams-Brabant. 
De toevloed van eurokraten en het mogelijk 
verlenen van stemrecht aan EG-onderdanen 
vormen twee belangrijke bedreigingen voor de 
verdere teloorgang van het Vlaams karakter 
van Vlaams-Brabant. 

VISKERKHOF 
Het tot verleden week visrijkste water van 

Vlaanderen is een tragische dood gestorven. 
Duizenden vissen stierven in het kanaal Kort-
rijk-Bossuit, op het grondgebied van de Zweve-
gemse deelgemeente Moen. 

De verantwoordelijkheid voor deze groot
schalige vissterfte ligt bij de sluikstortingen 
van drijfmest. Rond het kanaal, waar verleden 
jaar nog de nationale kampioenschappen 
sporthengelen plaatsvonden, rezen de indus
triële varkensmesterijen als paddestoelen uit 
de grond. Die bedrijven hebben de slechte 
gewoonte om hun overtollige drijfmest illegaal 
in het kanaal te lozen. Fosfor en nitraten van 
drijfmest gaan in water een verbinding aan met 

GLASNOST VOOR VS 
Na wat deze week bekend raakte over de 

manier waarop de Amerikaanse overheid haar 
eigen burgers tracht te belazeren, wordt het 
toch eens tijd dat ook de VS het glasnost-
tijdperk ingaat. 

Hoewel de Amerikaanse president op de 
hoogte was van het feit dat de USSR in de loop 
van '89 bezuinigd had op haar defensie-uitga
ven, voor het eerst in twintig jaar, bleef Bush 
het tegendeel beweren. Bush hoopte op die 
manier zijn eigen begroting voor landsverdedi
ging ongeschonden door het kongres te krij
gen. 

Ook uit een gans andere hoek werden de 
Amenkanen flink de levieten gelezen. De 
aartsbisschop van El Salvador beschuldigde 
de Amerikanen ervan de enige getuige van de 
moord op de zes Jezuïeten in San Salvador 
gehersenspoeld te hebben, of alleszins derma
te onder druk gezet te hebben dat de vrouw 
haar verklaringen weer introk. De vrouw had 
het leger beschufcligd van deze gruwelijke 
slachtpartij. 
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KORTWEG 

• Een bomaanslag in de Colombi
aanse hoofdstad Bogota kostte aan 
meer dan 30 mensen tiet leven en 
maakte een duizendtal gewonden. Het 
doel van de aanslag was het gebouw 
van de recherche, afdeling administra
tieve veltigheld. Algemeen wordt aan
genomen dat de gruwelijke aanslag het 
werk was van de drugmafla. 

• „in een wereld waar één of twee 
taien zich In de Internationale samenle
ving als kommunikatiemiddel opdrin
gen, in een Europa waar de regio's 
steeds meer hun plaats opeisen, en in 
een Europese Gemeenschap waarvan 
de twaalf leden de weg van een federa
le integratie bewandelen, Is de bevesti
ging van de taaleenheld van de neder-
iandstttigen een permanente op
dracht" (Koning Boudewijn bij de toe-
Itennlng van de Prijs der Nederlandse 
Leuren aan Qerrit Kouwenaar.) 

• België heeft nu, na de Vlaming Slnt-
Jan-Berchmans, ook een Waalse heili
ge. De paus verklaarde broeder Mu-
tien«Marle heilig. Mutten was tijdens 
zijn leven een toont>eeld van vroom
heid en getioorzaamheid. 

• De H van ilumo ging dit jaar naar Het 
Leugenpaleis, het radioprogramma 
vol absurde humor van Bart Peeters en 
Hugo Matthysen. Het Leugenpaiels kan 
beluisterd worden 's zaterdagnamid-
dags op Studio Brussel. 
• Naar aanleiding van de honderdvljf-
tlgste verjaardag van de geboorte van 
priester Daens op 18 december 1839 
gaven de posterijen een postzegel uit 
van 9 frank. 
• De Openbare Vlaamse Afvalstoffen
maatschappij (OVAM) wil tegen '95 
een einde maken aan het storten van 
huishoudelijk en vergelijkbdar indus
trieel en ziefcenhulsafval. In plaats 
daarvan moet dit afval gerecykleerd of 
verbrand worden. 
• Minister van Begroting SchiRz stelt 
een tiesparingsronde van 25 tot 30 
miljard In twt vooruitzicht voor de be-
grotingskonto-ole van januari. Dat Is no
dig om het begrotingstekort voor '90 te 
t>^>erl(en tot 405 miljard frank. De drei
gende ontsporing vindt zijn oorzaak 
vooral in het achterblijven van de ont
vangsten. 

ü Nog geen last van griep? 
• De Amerikaanse minister van Bulten-
iandse Zaken BaKer pleitte in de UDR 
voor een grotere rol voor de Navo om 
de landen van het Oostblok ekono-
misch en politiek beter te Integreren. 
Baker vroeg zeHs om een offlciéle Ame
rikaanse vertegenwoordtgtng in alie 
EG-Insteltlngen. Want de Navo en de 
EQ gaan elitaar immers in grote mate 
overlappen. 

• Nog steeds geen last van griep? 

BRACQUENE OVER 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
• Op de Staten-Generaal van het Weten
schappelijk Onderzoek afgelopen zaterdag 
werden meer middelen voor het weten
schappelijk onderzoek en een beter statuut 
voor de vorser geëist. Hoe staat de VU hier 
tegenover? 

„De VU onderschrijft deze eisen. We zullen 
konkrete voorstellen uitwerken betreffende fiet 
statuut van de vorser die in de Vlaamse 
eksekutieve en de Vlaamse Raad zullen wor
den voorgelegd. Wat betreft de noodzaak aan 
meer middelen voor tiet wetenschappelijk on
derzoek vinden we de inspanningen die door 
minister Schiltz geleverd worden positief. Bin
nen de uiterst moeilijke budgettaire situatie 
tracht Schiltz meer middelen ter beschikking te 
stellen van het wetenschappelijk onderzoek. In 
de nationale begroting voor '89 is bvb. een 
stijging van 1,8 miljard fr. opgenomen voor het 
wetenschappelijk onderzoek dat nog door de 
nationale overheid wordt uitgevoerd. Dat is 
een reële stijging van meer dan 5%." 

• Het wetenschappelijk onderzoek werd 
ook in belangrijke mate gefederaliseerd. 
Hoe staat de Vlaamse regering tegenover 
het wetenschappelijk onderzoek? 

„Het is nog te vroeg om reeds een evaluatie 
te maken van deze federalisering. Het was 
wellicht onvermijdelijk dat het eerste jaar na de 
uitbreiding van de bevoegdheden van de 
Vlaamse regering een pas ter plaatse is ge
weest. 

Het is echter duidelijk dat op termijn belang
rijke nieuwe financiële middelen ter beschik
king gesteld zullen worden van het Vlaams 
wetenschappelijk onderzoek. Enkel reeds wat 
betreft de algemene financiering van de uni
versiteiten zullen de Vlaamse unlets op meer 
dan anderhalf miljard ekstra kunnen rekenen. 

Hoe slecht de situatie inzake de financiering 
van de unlets wel was vóór de federalisering, 
wordt voldoende aangetoond door de vaststel
ling dat tot '88 de Vlaamse en franstalige 
unlets in ons land elk 50% van het totale 
beschikbare budget kregen. 

Daarnaast blijkt dat de federalisering een 
einde heeft gemaakt aan de blokkeringen die 
eigen waren aan het vroegere nationale weten
schapsbeleid. De geest van samenwerking die 
in het voorbije jaar duidelijk is gegroeid tussen 
de regionale en gemeenschapsoverheden en 
de nationale overheid in hun onderlinge ver
houdingen steekt schril af tegen de moeilijke 

evenwichtsoefeningen die men vroeger diende 
te maken. 

Volgens de VU moet de Vlaamse regering 
nu zo snel mogelijk werk maken van het 
uitbouwen van een degelijke en onafhankelijke 
administratie van het wetenschapsbeleid bin
nen de Vlaamse administratie. Dit is een 
noodzakelijke voorwaarde om het Vlaamse 
wetenschapsbeleid op korte termijn gestalte te 
geven." 

• Hoe ziet U de verhouding tussen het meer 
technologisch gericht onderzoek en het we
tenschappelijk onderzoek dat zich op de 
verbetering van de „kwaliteit van het le
ven" richt? 

„Ik zie tussen beide onderzoeksdomeinen 
eigenlijk geen fundamentele tegenstelling. Het 
heeft geen zin hier een ideologische diskussie 
te gaan voeren, zoals sommigen het zouden 
willen. 

Beide aspekten vullen elkaar aan en het ene 
domein kan het andere positief beïnvloeden. 
Het is dan ook meer een kwestie van het 
zoeken naar een gezond evenwicht dan van 
het tegenover plaatsen van twee onderzoeks
domeinen." 

• Minister van Wetenschapsbeleid Schiltz 
zette een belangrijke depolitisering van het 
wetenschapsbeleid in. Van welk belang is 
deze invoering van meer politieke kuituur 
voor de sektor? 

„Wetenschapsbeleid mag niet het voorwerp 
worden van een ideologische zigzag-politiek. 
Het kan niet goed zijn dat elke nieuwe koalitie 
alles wat de voorgaande koalitie heeft uitge
voerd verwerpt. Kontinuïteit is voor het welsla
gen van een openbare wetenschapspolitiek 
van levensbelang. 

De depolitisering van de benoemingen in de 
centrale administratie voor het wetenschaps
beleid en het inbouwen in elk programma van 
een garantie dat de projekten zullen toegewe
zen worden op basis van objektieve kriteria zijn 
twee pijlers van een beleid dat aantoont dat de 
VU in de departementen die ze zelf beheert het 
voortouw neemt wat betreft de nieuwe politie
ke kuituur." 

Hans Bracquené is gemeenteraadslid in 
Leuven en lid van het VU-partijbestuur. 
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WETSTRAAT 

„WAT WE ZELF DOEN 
DOEN WE BETER"! ? 

D
E Vlaamse begroting 1990 — de 
tweede sedert de nieuwe staats
hervorming — is niet min. Tegen
over de voorziene ontvangsten 
van 349,1 miljard staan uitgaven-
kredieten van 377,9 miljard. „Al
dus blijft deze nieuwe krisisbegro-
ting binnen het tekort gesteld door 
het financieringsstelsel van Ge
westen en Gemeenschappen", 
wat Jan Loones erg verheugde. 

In dit opzicht prees hijdan ook het stuur 
begin. Wel wees hij erop dat een strikt lineaire 
toepassing van de begrotingsbeperkingen op 
de diverse beleidsterreinen dikwijls eerder een 
teken is van gemakzucht en zwakheid dan wel 
van een goed beleid. Maar, zo vervolgde hij, 
ook Rome is niet op een dag gebouwd. „Een 
herboren Vlaanderen kan onmogelijk, na lan
ge decennia te zijn verwaarloosd, in enkele 
jaren totaal genezen zijn van alle kwalen en 
kankers uit het verleden". 

Deze korrekte ontleding mag ons evenwel 
niet blind maken voor het uitgangspunt van 
fraktievoorzitter Van Grembergen: „Nergens 
ontmoeten wij entoesiaste burgers". Een erg 
spijtige vaststelling, maar inderdaad heerst er 
ten opzichte van het politiek bedrijf een voelba
re kilte met een toon van minachting. De 
Ingewikkeldheid van de strukturen, de zware 
administratieve rompslomp, de ondoorzichtig
heid van de besluitvorming, de onbegrijpelijk
heid van de administratieve taal, de grote 
afstand tussen buraer en beslissingsniveau... 
het maakt allemaal net huidige gezag kapot en 
ongeliefd. 

Nochtans startte het nieuwe Vlaanderen met 
de slogan ,,Wat wezelfdoen, doen webeter". 
Vandaag echter wordt deze slogan als „vernie
tigend besluit,, gehanteerd. En voorbeelden 
hiervan moest Van Grembergen niet ver zoe
ken: het grote aantal ministers, het spelletje 
van mekaar beduvelen in de Vlaamse rege
ring, de dekadentie van ministeriële kabinet
ten, een gedemotiveerd ambtenarenkorps, de 
poppenkast van de verkiezingen... De jonge 
Vlaamse autonomie dreigt ten onder te gaan 
aan de oude Belgische ziekten. 

Het is tijd, aldus de fraktievoorzitter, om tijd 
te maken voor een zinvolle demokratie en een 
zinvolle politieke kuituur. „Ik blijf de droom 
koesteren dat de politieke bewustwording en 
het politiek verantwoordelijkheidsbesef groei

en, dat er een verdraagzame maar hoogst 
gevoelige Vlaamse Gemeenschap ontstaat, 
dat de open zeggingskracht in schittering van 
woord en beeld tot de dagkultuur behoort". En 
verder: ,,Als Vlaams-Nationalisten wensten wij 
een Vlaanderen: internationaal, open, gastvrij, 
bewust van zijn kunnen en zijn plaats". Sa
mengevat: een beter Vlaanderen. 

„Naarmate onze autonomie toeneemt, moe
ten de Vlamingen daar beter van worden". Dat 

„De jonge Vlaamse autonomie 
dreigt ten onder te gaan aan de 
oude Belgische zfekten". Een 
misschien wat te brute, maar 
tocfi erg reallstlsclie samenvat
ting van de tussenicomst van Van 
Grembergen bij de Vlaamse be
groting. 
Te bruut is de samenvatting al
leszins niet voor dé Vlaamse 
Raadsleden zelf. Ondanks de 
toegenomen macht en middelen 
doken er gemiddeld amper een 
do^jn vertegenwoordigers op. 
Het moet voor de vele arnvezigen 
toch duidelijk zijn dat dit de jon
ge Vlaamse autonomie niet ten 
goede komt. 
Wat we zelf doen, doen we be
ter... Op die wijze dreigt deze 
uitspraak inderdaad tot een ave
rechts begrip te worden, „ge
hanteerd als vernietigend bemit 
telkens de Vlaamse instellingen 
eert>are principes en eerbare 
macht aan hun laars lappen." 

stelde ook Paul Van Gansbeke. In dat licht 
bekeek hij de begroting voor 1990, waarbij hij 
als eerste prioriteit stelde: „de zorg voor 
bestaan en leven en huisvesting van de zwak
kere in de Vlaamse samenleving". Schreeeft 
Henriette Roland Holst-Van der Schalk niet: 
„De zachte krachten zullen zeker winnen in 't 
eind"? Bondig samengevat pleitte Van Gans
beke voor hulp aan de zwakkere regio's in 
Europa, een meer adekwate regeling van de 

Naarmate onze autonomie toeneemt, 
moeten volgens Paul Van Gansbeke de 
Vlamingen daar beter van worden. 

fondsen Van den Bossche en Lenssens zodat 
het „armengeld,, ook werkelijk ten behoeve 
van de zwakkere wordt uitgegeven, prioriteit 
voor de gehandikapten in een ontzuild beleid, 
meer huisvestingsmogelijkheden voor de fi
nancieel zwakkeren, een aktief beleid inzake 
leefmilieu, kultuun/erheffing in plaats van 
volksvervlakking, speciale aandacht voor anal
fabeten en migranten. „Wanneer we op al 
deze beleidsterreinen de priorirteit, voorrang 
voor de zwakkere, in acht nemen, dan zijn we 
op weg naar een beter Vlaanderen", aldus tot 
slot Van Gansbeke. 

Wijzelf zullen hier volgende week aan de 
hand van de vele tussenkomsten van de VU-
raadsleden alle beleidsterreinen evalueren. 
Samen met Van Grembergen besluiten we met 
een verwijzing naar een Engelse Vlaminge, 
met name Patricia Carson. Onder de veelzeg
gende titel „In eindeloze verscheidenheid" 
publiceerde zij onlangs een boek over Vlaan
deren. Het boek draagt een Latijnse spreuk uit 
het jaar 1100 van de clericus Petrus Pictor uit 
Sint-Ommars, letterlijk venaa\ó: „Vlaanderen, 
Zachte aarde, onder alle landen het meest 
gezegend". Het betere Vlaanderen, dus. Er 
wacht de Vlaamse regering en de Vlaamse 
Raad nog veel werk. 
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GEEN „RETOUR DU COEUR" 
Zowel Kamer als Senaat gaven vorige week 

de rijksbegroting voor 1990 een flinke duw In 
de rug. De Kamer stemde meerderheid tegen 
minderheid in met de Programmawet, de Se
naat deed hetzelfde met het fiskale luik hier
van. 

Momenteel dragen de verkozenen hun 
Vlaams of Franstalig petje. Nadien worden de 
regeringsontwerpen gewisseld, en buigt de 
Kamer zich over de fiskalltelt, de Senaat over 
de rest van de Programmawet. 

GEEN KONFRONTATIË~ 
Al bij al verliepen beide debatten erg vlot, al 

was de belangstelling erg minimaal. Fraktie-
voorzitter Herman Candries schreef dit toe aan 
een verkeerde inschatting van de politieke 
betekenis en draagwijdte van de Programma
wet. „De bespreking van de Programmawet 
had de gelegenheid moeten worden om be
leidsopties en begroting met mekaar te kon-
fronteren, ook om de besproken maatregelen 
te situeren in een meer algemene kontekst." 
Maar blijkbaar werd het begrotingsdebat op 
zich als voldoende beschouwd. 

Zo niet door de fraktie van Candries. Als 
eerste woordvoerder situeerde voorzitter Jaak 
Gabriels de Programmawet binnen het kader 
van het regeerakkoord, maar ook binnen het 
ruimer maatschappelijk streven van de partij. 
Zijn kollega Paul Van Gansbeke nam de socia
le dimensie voor zijn rekening. Hij deed dit erg 
gedetailleerd, departement per departement. 
Zijn kritische bedenkingen — „niet gedikteerd 
vanuit een vakbond, een mutualiteit of een 
patronale organisatie, maar gewoon vanuit 
een partij die zich ongebonden opstelt temid
den van alle mogelijke drukkingsgroepen." — 
mogen de regeringsleden tot leidraad zijn. 

Geruime tijd bleef hij stilstaan bij de klini
sche biologie, maar zeer fundamenteel waren 
zijn bedenkingen vooral bij het gehandikapten-
beleid. De ontworpen maatregelen beantwoor
den zeker niet aan de zo geroemde „retour du 
coeur". „Ze lijken eerder geinspireerd door 
budget-specialisten dan door sociaal geïnspi-
reerden". Hoe kan het anders dat we over
stelpt worden met brieven van instellingen en 
verenigingen allerhande die het onsociale aan
klagen? En vooral: hoe is het mogelijk dat de 
voorgestelde maatregelen een besparing van 
400 tot 1100 miljoen moeten opbrengen? 

Als derde woordvoerder ging Hugo Cove-
liers nader in op het departement van Justitie. 
Hij bepleitte een aanpassing van het ganse 
sisteem van de bestraffing, en benadrukte de 
opdracht van de overheid om de werking en 
het rendement van de magistratuur te verbete
ren. 

HOORZIÏÏING 

Senator Bob Van Hooland wil zonder uit
stel een hoorzitting met de verantwoordelij
ken van het ministerie van Financiën. 

Het fiskaal gedeelte van de Programmawet 
beoogt voornamelijk een verlaging van de 
vennootschapsbelasting, gekoppeld aan een 
aantal kompensatiemaatregelen. In algemeen 
fiskaal opzicht vond Bob Van Hooland deze 
korrektie van de belastbare basis voor de 
vennootschapsbelasting verantwoord. „Hier
door kan de belastingsdruk op partikuliere 
inkomensgenieters lichter worden, of komt er 
meer beleidsruimte voor de overheid." 

Helemaal niet te spreken was Van Hooland 
over de fiskale overheid en haar diensten. 
Hierom zou hij zch overigens namens zijn 
fraktie onthouden. Zonder uitstel bepleitte hij 
een hoorzitting met de ambtenaren-generaal 
van het ministerie van Financiën: „De organi
satie en het management van de financiële en 
fiskale overheidssector dient bij voorrang on
derzocht en geratnnaliserd." 

a-a.) 

EUROPA IN DE KERING 
De Europese ommekeer staat in het middel

punt van de belangstelling. In de media, maar 
ook in de parlementen. Net voor de Europese 
Raad van 8 en 9 december organiseerde de 
Senaat zelf een debat. Met de inbreng van 
Eerste-minister Martens, VU-senator Hans De 
Belder, de liberalen Simonet en Hatry, de 
CVP'er Gijs en anderen werd het een hoog
staande gedachtenwisseling. 

De VU-senator had vooreerst heel wat vra
gen bij het (on-)demokratisch karakter van de 
Europese Gemeenschap zelf. Naamiate de 
Europese integratie vordert, verergert het de-
mokratisch deficit. „Het gaat niet op aan de 
Oosteuropese landen eisen te stellen in ver
band met de demokratische verkiezingen wan
neer de Europese Gemeenschap zelf niet eens 
demokratisch is georganiseerd." 

Het is inderdaad juist dat de Europese 
Ministerraad niet zelden erg vergaande en 
vaak zeer gedetailleerde beslissingen neemt. 
Het Europees Parlement kan hierop geen 
efficiënte kontrole uitoefenen, en de nationale 
parlementen van hun kant worden slechts 
gekonfronteerd met te bekrachtigen koninklij

ke besluiten. Een diepgaand debat is vereist 
om op Europees vlak de demokratische be
sluitvorming in ere te herstellen. 

Ook benadrukte De Belder nogmaals de 
wens om spoedig de Helsinki-Konferentie sa
men te roepen. Zijns inziens is dit het enige 
forum waar 35 landen over de mensenrechten 
en de rechten van de minderheden kunnen 
spreken. „Degenen die zich beperken tot het 
eisen van demokratische en pluralistische ver
kiezingen enerzijds en de instelling van een 
marktekonomie anderzijds hebben het ver
keerd voor. Het respekt voor de volkeren en 
hun autonomie is even fundamenteel. Het 
volksnationalisme moet als een strategisch 
element in onze politiek worden ingescha
keld." 

Tot slot ging hij nader in op de vraag of de 
ontwikkelingen in het Oostblok al dan niet te 
paren zijn met een onverminderd streven naar 
een politieke-, monetaire- en defensie-unie. 
Het antwoord van de gewezen diplomaat liet 
alvast weinig twijfel over: „De Europese inte
gratie mag niet worden afgeremd. Maar de 
interne markt kan geen doel op zich zijn, het 
moet een instrument zijn dat leidt naar een 
Europa van de volkeren." 
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VERKEER 

FIETSPADEN WORDEN 
VEILIGER EN NETTER 

D
E Vlaamse ministervan Openbare 
Werken Sauwens wil dat in de 
uitbouw van het verkeersmilieu 
alle weggebruikers een maksi-
mum aan veiligheid zullen genie
ten. Ongevallenstatistieken tonen 
aan dat 42 procent van de ver
keersslachtoffers te vinden zijn bij 
de zwakke weggebruikers. Een 
vermindering van de verkeers
slachtoffers kan dan ook worden 

bekomen door de verbetering van de verkeers
veiligheid voor de fietsers, voetgangers en 
bromfietsers. 

Dit vormt voor de ontwerpers een nieuwe 
uitdaging. Er moet immers uitgekeken worden 
naar totaalprojekten waarbij de nodige infra-
struktuurwerken voorzien zijn ten behoeve van 
zowel de automobilist, de voetganger, de fiet
ser en het openbaar vervoer. 

SCHEIDING 
Minister Sauwens is voorstander van een 

verkeersmilieu met scheiding van de verkeers-
deelnemers. Het beleid dient zoveel mogelijk 
afgestemd op een scheiding tussen snel en 
traag verkeer. Elke soort weggebruiker dient 
over zijn eigen infrastruktuuur te beschikken. 
Daar waar snel en traag verkeer toch samen 
moeten geschieden, dienen snelheidsrem-
mende maatregelen genomen. 

De minister is voorstander te komen tot een 
fietsvriendelijk verkeersplan. Langs de ge-
westwegen dient dan ook een degelijk fietspa-
dennet uitgebouwd. Dit net wordt opgedeeld in 
drie kategorieën. Er zijn de interlokale fietspa
den die de agglomeraties verbinden. Het prin
cipe van de scheiding van de verkeersdeelne-
mers is hier aangewezen. 

De fietspaden in de agglomeraties zelf ver
vullen de belangrijkste rol voor de verplaatsing 
tussen woonplaats en school of werk. Vooral 
ter hoogte van de kruispunten dient aandacht 
besteed aan de fietser. In de derde plaats zijn 
er de fietspaden in de toeristische gebieden. 
Deze dienen bij voorkeur los van de bestaande 
wegenis aangelegd en zullen het gebruik van 
de fiets als rekreatiemiddel stimuleren. 

De ontwerpers dienen heel wat aandacht te 
besteden aan het estetisch uitzicht en de 

inkleding van het fietspad. Signalizatie moet 
zorgen voor een duidelijke herkenbaarheid 
van het fietspad. Zowel voor de veiligheid als 
het komfort van de fietser is een degelijke 
verlichting aangewezen. IVIeer aandacht moet 
gaan naar het onderhoud van de aangelegde 
fietspaden. Het sneeuwruimen mag zich niet 
alleen beperken tut de rijweg. Tot slot moeten 
op het openbaar domein de nodige stalling- en 
schuilgelegenheden voorzien worden. 

LIMBURG 
Het fietspadenplan dat in de provincie Lim

burg versneld wordt uitgevoerd, mag als voor
beeld beschouwd worden voor Vlaanderen. 
Vanuit de hoofdplaats Hasselt, maar ook van
uit andere agglomeraties werd er al heel wat 
gepresteerd, maar vaak te fragmentarisch. 

Gemeenschapsminister Johan 
Sauwens heeft tijdens een fiets-
padendag in Limburg nog maar 
eens de Itrachtlijnen van zijn be
leid terzake dutdelijl( gemaaict. 
Er moeten meer fietspaden (to
men en ze dienen ool( veiliger te 
zijn en beter onderhouden. 

Minister Sauwens wil nu die stukjes fietspaden 
in lange fietsroutes op elkaar laten aansluiten. 
In Limburg ligt er langs 68% van de gewestwe-
gen een fietspad. Het fietspadenplan in Lim
burg zal in versneld tempo aangelegd worden. 
Hiervoor werd een krediet van ruim 270 mil
joen frank ingeschreven voor volgend jaar. 

Tijdens de fietspadendag bezocht de minis
ter een viertal pilootprojekten en fietste de 
nieuwe paden ook open. In Sint-Truiden werd 
een nieuw fietspad aan de Tongerse Steenweg 
ingefietst. In Lummen werd gefietst op nieuwe 
fietspaden in eigen bedding. Ook in Lommei 
werd een nieuw fietspad opengesteld en werd 
eveneens langs het kanaal een nieuwe route 
uitgestippeld. Tot slot werd in Hasselt zelf een 
oude spoorwegbedding omgevormd tot een 
fiets- en wandelpad. 

Minister Sauwens wil in Limburg de prioriteit 
van de aanleg van fietspaden doorzetten. Er is 

immers een grote behoefte aan dergelijke 
paden. Sommige gewestwegen bereiken pie
ken van 1200 tot 1700 fietsers per dag. De 
kring van de grote onveiligheid voor de fietser 
moet doorbroken worden anders zal het auto
gebruik nog vermeerderd worden. 

Het grote probleem bij de aanleg van fiets
paden stellen de doortochten door de bebouw
de kommen. Hiervoor denkt de minister aan 
het invoeren van de „zone 30". 

ONDERHOUD 
Minister Sauwens wil ook dat er meer aan

dacht wordt besteed aan het onderhoud van 
de fietspaden. De paden worden momenteel 
bij aanleg zoveel mogelijk gescheiden van de 
nog steeds aangroeiende voertuigenstroom. 
Die afgescheiden fietspaden vereisen echter 
afzonderlijk aangepast netheidsonderhoud en 
vaak ook de inzet van aangepaste versmalde 
machines. Het ministerie heeft reeds heel wat 
inspanningen gedaan om het machinepark 
aan te passen. De groeiende verkeersstroom 
brengt echter nog steeds een toenemende 
ven/uiling met zich mee en terecht beklagen 
fietsers zich over een gebrek aan netheidson
derhoud. 

De minister komt hieraan tegemoet door de 
onderhoudsbeurten vanaf 1990 op te voeren 
van twee naar liefst acht per jaar. Hiervoor 
wordt een krediet van 10 miljoen frank uitge
trokken. De traditionele onderhoudsbeurten in 
de lente en de herfst worden dus sterk opge
dreven. 

Er waait wel degelijk een nieuwe wind aan
gaande het verkeersbeleid. Belangrijk is dat 
nu veel aandacht gegeven wordt aan de zwak
ke weggebruiker. 
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EEN LANDSCHAPSPLAN 
IN DE MAAK 

B
IJ het natuurbehoud vormen de 
Gewestplannen momenteel vrijwel 
de enige juridische basis. De be
stemmingen die aan het bodemge-
bruik verleend worden, liggen vast 
voor langere tijd. Het is echter ge
bleken dat dit voor de milieuwetge
ving belangrijke dokument dikwijls 
zeer ruim geïnterpreteerd wordt. 
De recente problematiek i.v.m. 
golfterreinen en pretparken onder

streept dit gevaar. 

Ten/vijl met de groene bestemmingen Na
tuurreservaat, Natuurgebied en Bosgebied 
toch wel rekening gehouden wordt, ligt dit 
anders voor de bestemmingen verbonden met 
het kleinschalige kultuurlandschap. In ekolo-
gisch waardevolle landbouwgebieden wordt 
het stelselmatig verwijderen van bomenrijen, 
het ontwateren en dichten van veedrinkpoelen 
immers oogluikend toegestaan. 

KULTUUR-
LANDSCHAPPEN 

Enkel het stelselmatig aankopen van natuur
wetenschappelijk belangrijke percelen door de 
overheid en partikuliere natuurbeschermings
organisaties biedt momenteel waarborgen 
voor de toekomst. In vergelijking met onze 
buurlanden liggen op dit vlak de overheidsin
spanningen belachelijk laag. De oppervlakte 
erkend staatsnatuurreservaat bedraagt in to
taal 3.300 ha. Partikuliere natuurorganisaties 
Zijn grotendeels afhankelijk van gemeen-
schaps-, provinciale en/of gemeentelijke sub
sidie om tot aankoop over te kunnen gaan. 
Toch slagen ze erin belangrijke oppervlakten 
natuurgebied door aankoop te vrijwaren. In 
Vlaanderen is hiervoor een voorname taak 
weggelegd voor de Vlaamse vleugel van de 
Belgische Natuur- en Vogelreservaten 
(BNVR). Natuurreservaten. Deze vzw heeft 
aldus 4.400 ha. in eigendom of in huur. 

Het belang van kleinschalige en tipische 
kultuurlandschappen wordt noq steeds onder
schat. In de moderne benadering van het 
natuurbehoud spelen ze echter een steeds 
grotere rol. In natuurbehoudskringen wordt 
immers duidelijk gesteld dat een reservatenge-

bied alléén niet langer voldoende is om het 
resterende groenpotentieel voor onherroepelij
ke aantasting te vrijwaren. 

In de vorming van grote landschapseentie-
den wordt het dringend tijd het omringende 

Het Vlaams beleid inzake iand-
schaps- en natuurbehoud staat 
nog steeds in de kinderschoe
nen. Zeifs het recente IMiNA-plan 
van minister Kelchtermans be
handelt het natuurbehoudsas-
pekt slechts in de marge. Onder
tussen dreigt het landschap 
steeds sneller en sneller ten 
prooi te vallen van toenemende 
verstedelijking, IndustriaMsering 
en schaalvergrotingen in de 
landbouw. Het wordt bijgevolg 
de hoogste tijd het iandschaps-
en natuurbehoud een eigentijd
se dekretale basis te verschaf
fen. 
Met dit doel voor ogen werkte de 
Milieucél van de volksunie een 
degelijk landschapsplan ui dat 
onlangs door een afvaardiging 
van deze werkgroep o.l.v. ka
merleden D. Vervaet, P. Van 
Grembergen en F. Brepoels aan 
de pers werd voorgesteld. Bij de 
samenstelling van het dossier 
werd beroep gedaan op het Ne
derlandse ministerie van Lamt' 
bouw en Visserij, dat op dit vlak 
reeds belangrijke sporen ver
diend heeft. 
Voor de jonge Milieucel betekent 
dit het eerste grote do^er en 
bijgevolg een stimulans om op 
de ingeslagen weg verder te 
gaan. 

kultuurlandschap bij het natuur- en land
schapsbehoud te betrekken. 

Het kultuurlandschap heeft niet alleen zijn 
eigen ekologische waarde, maar door de aan
wezigheid van kleine en lineaire landschaps

elementen voor een permanente mogelijkheid 
tot uitwisseling van genetisch materiaal tussen 
de afzomjerlijke natuurgebieden. 

Enkei' op deze manier kan een landschaps-
hoofdstrwktuur uitgebouwd worden met een 
voldoend e ekologische draagkracht om de in 
Vlaander en aanwezige flora- en fauna-elemen
ten voor de toekomst veilig te stellen. De 
waslijst van bedreigde soorten — korhoen, 
adder, o* iter, meikever, eenbes, rietorchis, zon
nedauw... —groeit immers nog gestadig aan... 

1Ë.ESP0RENBELEID 
Om cie vooropgestelde ekologische en land

schappelijke hoofdstruktuur uit te bouwen op
teert dl 9 Volksunie voor een tweesporenbeleid. 
Hierin wordt het zwaartepunt gevormd door 
het bohoud en ontwikkeling van gebieden 
waarin nog steeds belangrijke natuurwaarden 
aanwozig zijn. Centraal hierin liggen de na-
tuurge(bieden en natuurreservaten tenwijl in het 
kultuuidandschap — in aansluiting — land
schap sontwikkeiing en -herstel primeren. 
Deze doelstelling kan bereikt worden door het 
afslui ten van beheersovereenkomsten. Met dit 
doel voor ogen werd het voorstel van dekreet 
houd ende landschaps- en natuurbescherming 
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door beheersovereenkomste n opgesteld (de
kreet D. Vervaet). 

Anderzijds bestaat de noodzaak om land-
schapsbepalende elementen ii i de grootschali
ge landbouwgebieden en in gobieden die met 
voor beheersovereenkomsten in aanmerking 
komen te behouden, herstellen of ontwikkelen. 
Het voorstel van dekreet inzake herstel en/of 
aanplant van lineaire en kleinsichal ige land
schapselementen van F. Brepoeils ir. onlangs 
reeds voorgesteld. Samen met het nieuwe 
dekreet vormen ze de twee peüers van het 
Volksunie-landschapsplan. 

REIZEN OM TE L E F l ï ^ 
Teneinde te leren van de ervaringe n van het 

Nederlands landschapsbeleid organiseerde 
de Milieucel op vrijdag 1 december e i3n studie
busreis naar Nederlands Limburg, lm de loka
len van het distriktskantoorZuid-ümlourg werd 
door medewerkers van het minis terie van 
Landbouw en Visserij het Relatienotabeleid 
met daarin de beheersovereenkomste 'n uitvoe
rig toegelicht. Een unieke gelegenheici om van 
ideeën te wisselen. 

Na de middag werd praktijkervarinig opge
daan In het Zuidlimburgse heuvelland waarin 
diverse relatienota-gebieden bezocht v\^erden. 
Het Nederlandse heuvelland vormt ee n land
schappelijke eenheid met de Voerstreek. Het 
was echter pijnlijk te moeten konstate ren dat 
de landschapszorg ophoudt aan de Vlaamse 
grenzen. Vooral ter hoogte van het schilder
achtige Teuven blijven op deze manior vele 
kansen liggen. Voor ons een duidelijke wenk 
en een ekstra stimulans om het VUiamse 
beleid tot een vergelijkbaar peil op te tillen. 

Het is verder interessant te weten dat in het 
kader van het relatienotabeleid er in Meder-
land reeds voor zo'n 100.000 ha. gebieden 
aangeduid werden. Een tweede schijif van 
100.000 wordt binnenkort door de overheid 
vrijgegeven. Het is evenwel duidelijk dat dit 
beleid reeds jaren in voege is. Reeds in 1975 
werd het relatienotabeleid in de Tweede Ka
mer gestemd. 

ËHËËRS 
OVEREENKOMSTEN 

Kultuurlandschappen zijn in de loop <Jer 
tijden gevormd door een vaak primitieve vo rm 
van landbouwbedrijfsvoering. Door het stelsel
matig winnen van kultuurland op de „woeste 
gronden" kneedde de boer het landschaip. 
Door de kleinschalige aanpak zorgde hij voor 
een uitermate gevarieerd landschap met eon 
hoge biologische waarde. 

Het behoud en herstel van dit type lamd-
schap kan enkel slagen door de landbouwisr 
opnieuw een aangepaste agrarische bedrijfs
voering te laten uitvoeren. Het afsluiten vain 

Verspreiding van de 23 — vogelgebieden over Vlaanderen. — Deze zones komen 
bi voorlteur in aanmericing voor het afsluiten van beheersovereenkomsten. 
(Instituut van Natuurbehoud). 

beheersovereenkomsten vormt hiertoe het 
ideale instrument. In ruil voor het instandhou
den van natuurlijke handikaps (hoge water
stand, reliëfverschillen, bomenrijen, veedrink-
poelen...) wordt de landbouwer betoelaagd, 
zodanig dat zijn rendementsverlies kan ver
goed worden. 

Vlaanderen heeft echter weinig of geen 
traditie in het overleg landbouw-natuurbe-
houd. Bij de meeste landbouwers leeft nog 
steeds de gedachte dat landbouw en natuur 
niet met mekaar te rijmen zijn. Begrijpelijk... 
eeuwenlang vochten zij immers tegen diezelf
de natuur om gronden voor diezelfde land
bouw rijp te maken. 

Het invoeren van beheersovereenkomsten 
betekent in eerste instantie schaven aan een 
diepgewortelde traditie, vechten voor een 

^ 

nieuwe mentaliteit. Er wordt immers verlangd 
dat de landbouwer naast granen, vlees en 
melk ook natuur gaat produceren. 

Anderzijds kampt ook het landbouwbeleid 
momenteel met groeiproblemen. Het door de 
Europese Gemeenschap gedirigeerde land
bouwbeleid bepaalt de produktiehoeveelhe-
den. Dit neemt niet weg dat de landbouw 
opgezadeld zit met strukturele overschotten. 
Uit dit oogpunt wordt aangedrongen op pro-
duktiebeperkingen. Om dit te bereiken subsi
dieert de Europese Gemeenschap het uit pro-
duktie nemen van bouwland. Deze braakleg-
gingsprocedure — het bekende set aside — is 
voor Vlaanderen evenwel een fiasko gebleken. 

Dit maakt dat marginale landbouwgronden, 
blijkbaar uit de belangstelling van de Europese 
landbouwbonzen, bijzondere perspektieven 
bieden voor het behoud en herstel van natuur
waarden. Het boeren met een beheersove
reenkomst in deze gebieden is bijgevolg het 
gedroomde alternatief. 

VRIJWILLIGHEID 
Het nieuwe voorstel van dekreet voorziet dat 

de Vlaamse regering, op voorstel van het 
Instituut van Natuurbehoud, de gebieden in 
Vlaanderen aanduidt waarin het afsluiten van 
beheersovereenkomsten mogelijk is. 

Beheersovereenkomsten in deze gebieden 
worden afgesloten tussen de partikullere land
bouwer en de Vlaamse maatschappij die ge
acht wordt voor de administratie in te staan. 
Zeer belangrijk bij dit alles is het feit dat 
beheersovereenkomsten enkel vrijwillig kun
nen afgesloten worden. Het afsluiten kan nooit 
verplicht worden I 

In eerste instantie is het wenselijk de door de 
Europese Vogelrichtlijn aangeduide speciale 
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beschermingzones hiervoor in aanmerl<ing te 
laten l<omen. Voor Vlaanderen werden op deze 
manier 23 speciale zones weerhouden. Door 
het uitblijven van uitvoeringsbesluiten kunnen 
er echter geen konkrete stappen tot het be
schermen ervan uitgevoerd worden. De moge
lijkheid tot het afsluiten van beheersovereen
komsten kan voor deze gebieden de oplossing 
betekenen. 

De oppervlakte van deze 23 beschermingzo
nes beslaat in totaal 102.000 ha. Hiervoor 
komen 41.000 ha. landbouwgebied in aanmer
king voor het afsluiten van beheersovereen
komsten. Gezien de budgettaire weerslag op 
de Vlaamse begroting is het echter raadzaam 
te vertrekken van enkele proefgebieden en 
nadien de te beheren oppervlakte stelselmatig 
te verhogen. 

In het voorstel van dekreet wordt tevens aan 
de Vlaamse regering de mogelijkheid geboden 
de beheersovereenkomstengebieden uit te 
breiden naar beekvalleien, uiterwaardengebie-
den, krekenlandschappen... 

SUBSIDIERING 
A LA CARTE 

In de overeenkomst tussen landbouwer en 
overheid worden de te nemen maatregelen — 
de beheersbepalingen — opgenomen. Dit kan 
sterk variëren van perceel tot perceel, van 
streek tot streek. In Nederland heeft de land
bouwer keuze uit 34 beheerspakketten, met 
telkens een aangepast prijskaartje. 

De subsidiëring in Nederland ligt gemiddeld 
rond de 15.000 fr. per hektare per jaar. Dit 
bedrag wordt supplementair verhoogd met de 
regeling inzake de bergboerenregeling; een 
Europese richtlijn die blijkbaar overal in de 
Europese Gemeenschap werkzaam is, behal
ve in Vlaanderen. 

Het totaalbedrag dat de landbouwer bijge
volg kan ontvangen voor het aanpassen van 
zijn bedrijfsvoering in funktie van het natuurbe
houd mag er best wezen. Het Nederlandse 
sukses vormt hiervoor het beste bewijs. 

De boer kiest uit het beheerspakket de 
maatregelen die hij voor zichzelf haalbaar 
vindt. Dit kan zich beperken tot het onderhoud 
van de lineaire en kleinschalige landschaps
elementen (bomenrijen, veedrinkpoelen,...) 
maar wordt het liefst uitgebreid naar strukture-
le ingrepen zoals het behoud van een hoge 
waterstand door het niet ontwateren, het be
perken van de bemestingslast, het niet langer 
gebruiken van niet-afbreekbare landbouwbe-
strijdingsmiddelen. Het spreek vanzelf dat, 
naarmate het beheersmenu meer bepalingen 
bevat, de overheidssubsidiëring toeneemt. 

Enkel op deze manier kunnen bijvoorbeeld 
natte bloemrijke hooilanden en natte weidevo-
gelgebieden behouden blijven en gelijktijdig 
de soorten die er rechtstreeks met deze ekoto-

pen verbonden zijn (salamanders in veedrink
poelen, avifauna in heggen en houtkanten, 
weidevogels in natte hooilanden, insekten in 
bloemrijke weilanden). 

Het beheer kan ook afgesteld worden op 
specifieke soortbescherming. In Nederland 
worden op deze manier volledige populaties 
weidevogels (kievit, grutto, wulp) als broedvo-
gel beschermd. 

Naast het behoud van de in het kultuurland-
schap voorkomende genenpool zelf, vormt het 
landschap tevens een belangrijk verbindingse
lement tussen de verschillende natuurreserva
ten. Op deze manier wordt een permanente 
mogelijkheid geschapen voor het uitwisselen 
van genetisch materiaal tussen de natuurge
bieden. Vooral de lineaire landschapselemen
ten: bomenrijen, hagen, holle wegen, taluds 
en houtwallen bekleden in dit uitwlssellngspro-
ces een bepalende rol (zaadverspreiding, ver
spreiding avifauna,...). Door de inbedding van 
de reservaten in een landschappelijk geheel 
blijven ze niet langer geïsoleerd en vormt het 
kultuurland tevens een ideale buffer om uit
wendige bedreigingen op te vangen. Tenslotte 
vormt het kultuurland een belangrijk foera-

geer- en rustgebied voor fauna-elementen uit 
de aanliggende reservaten (reeën, korhoen, 
vos, roofvogels,...). 

PERSONTMOETING 
Het landschapsplan, gebaseerd op de twee 

voorstellen van dekreet werd op vrijdag 15 
december uitvoerig toegelicht aan de pers. Als 
dekor werd het Vlaamsbrabantse pajottenland 
uitgekozen. Op deze manier was het perfekt 
mogelijk de teorieën even aan de praktijk te 
toetsen. 

Om zo nodig onze overtuigingskracht te 
verhogen werden enkele ambtenaren van het 
Nederlandse ministerie voor Landbouw en 
Visserij uitgenodigd de in Nederland werkza
me formule te ondersteunen. 

P. Hermans 

— Wie Interesse heeft voor dit VU-land-
schapsplan kan dit gratis belcomen op liet 
VU-sekrektariaat, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. 

ADVERTENTIE 

DEZE WEEK IN 

knack 
DOSSIER 

MIJN GELD 
TIEN WEGEN OM TE BELEGGEN 

TIen wegen om te beleggen 

• Alles over het sukses van de voorbije jaren de obligatiemarkt 
• Welke aandelen kopen en wanneer' ' 
• Beleggen in kunst en antiek 
• Goud blijft goud 
• Hoe IS hel met het vastgoed gesteld' ' 
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SOCIALE ZEKERHEID 
Wie het historisch besef omtrent het lot van 

mens en maatschappij niet verengt tot de 
gebeurtenissen van de jongste halve eeuw 
beseft dat die geschiedenis er voor de meeste 
mensen een is van het primum vivere, het 
primaire gevecht om te overleven, dag voor 
dag. 

Het min of meer beveiligd bestaan, de zeker
heid binnen een maatschappij en dank zij die 
maatschappij te kunnen leven en overleven 
werd gedurende de voorbije eeuw op sistema-
tische wijze vastgelegd in wetten en principes, 
vooral in Europa. Aan die eeuw ging een even 
lange periode van zich behelpen vooraf, waar
bij ,,zich behelpen" eigenlijk nog als een 
verbloeming geldt voor een tijd van karigheid 
en armoede. De wettelijk beschermde misbrui
ken van de kapitalistische produktiewijze vond 
immers voedsel in het sinds eeuwen verbreide 
standenvooroordeel dat God een natuurlijke 
orde had geschapen waarin de armen hun 
minderwaardig lot dienden te dragen en de 
rijken er moesten voor zorgen dat de armoede
grens niet al te dicht die van hongerdood 
benaderde. Tegenover dit door de armen te 
dragen lot stond de waarschijnlijkheid van een 
zorgenvrij hiernamaals, van een hemel die 
door de rijken nog diende verdiend te worden. 

Op sociaal gebied is de hierboven beschre
ven Negentiende Eeuw wellicht de meest tragi
sche geweest uit onze geschiedenis. Zij was 
eigenlijk hét gevolg van een pijnlijk misver
stand dat in het spoor van de Verlichting en de 
demokratisering het definitieve einde inluidde 
van het Ancien Régime. Door dat misverstand 
werden de twee enige pijlers gesloopt waarop 
de massa nog een bepaalde vorm van bevei
ligd bestaan had kunnen bouwen, nl. de korpo-
ratistische arbeidsorganisatie in de steden en 
de onderhoudsplicht die de feodale heren 
verbond met hun onderdanen. 

De geschiedenis toont aan dat van een 
echte sociale zekerheid geen sprake is zolang 
de overheid die zekerheid niet in wetten vast
legt en haar dwingend verbindt aan de solidari
teit van allen met allen. Het jonge Duitsland 
van Otto Von Bismarck was de eerste staat die 
dit bezef omzette in praktische gevolgtrekkin
gen. Dat de Duitse kanselier hierdoor de 
verwachte sociale wanorde vanwege het opko
mend socialisme wilde voorkomen is zeer 
waarschijnlijk, doch er dient eveneens reke
ning gehouden met het feit dat talrijke Duitse 
intellektuelen hun etisch-filosofische overtui
gingen lieten horen. Zij richtten een verwijten
de vinger naar het ekonomisch liberalisr,. en 
bezworen de Bismarck-staat om aan het kapi
talisme niet de ongebreidelde vrijheid te laten 
die het had venhorden in Engeland, Frankrijk 
en België. 

In België, waar het ekonomisch liberalisme 
beschermd werd als een kip met gouden 
eieren, had men hef bloedige Waalse arbei-
dersoproer van 1886 nodig om de eerste 
voorzichtige maatregelen te nemen. De Kom
missie van de Arbeid die toendertijd door de 
katoliek August Beernaert werd geïnstalleerd 
vormde de voorbode van de Belgische Sociale 
Zekerheid. 

Was die Sociale Zekerheid in Duitsland in 
1881 in quasi één beweging ontstaan, in Bel
gië ontwikkelde zij zich als het ware als een 
roman-fleuve, geschreven en herschreven in 
zoveel stijlen en nuances als er politieke ge
voelens zijn. 

Frans-Jos Verdoodt 

ADVERTENTIE 

V ̂  f 

NU TE KOOP 
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WIJ IN EUROPA 

EG KEERT ZICH TEGEN ONS 

A
LS uitgangspunt voor een ver
slag van een studiedag nemen 
wij een tel<st uit het vouwblad, 
waarmee de Stichting zelf haar 
studiedag aankondigt. 

,,De Televisie, als medium 
voor informatie, kultuursprei-
ding, ontspanning en edukatie, 
is niet meer weg te denken uit 
het dagelijks leven in de heden
daagse samenleving. Zij vormt 

een dagelijks gespreksonderwerp, beïnvloedt 
het denken en gedrag, de kollektieve levens
stijl, de politiek. Haar ekonomische betekenis 
groeit zienderogend voor de produktie en dis
tributie van apparatuur, voor de toelevering 
van programma's, voor de werkgelegenheid, 
voor de kultuur-industrie. Zij brengt volkeren 
en kuituren dichter bij elkaar." 

TV ALS VOLKS-
NATIONAAL PROBLEEM 

Veel hangt er vanaf hoe men dit „dichter bij 
elkaar brengen van volkeren en kuituren" 
bekijkt. 

Als ze allemaal mooi op hun plaats blijven, is 
het een ongemene verrijking. Maar daar is het 
waar het schoentje nijpt. 

De meeste TV-programma's zijn uitheems, 
wat meer is: niet eens Europees, zeg dus maar 
Amerikaans. Nu is Amerikaans niet noodzake
lijk minderwaardig. Nochtans bedenke men 
dat de Amerikaanse produkten die op de 
Europese TV-markt terecht komen, hun nor
male winst al opgebracht hebben in Amerika. 
Zij kunnen hier allen tegen lage, nauwelijks 
mededingbare prijzen en dus massaal afgezet 
worden. 

Met het resultaat dat Amerikaanse opvattin
gen, gewoonten, levenshoudingen, hier als 
vanzelfsprekend worden overgenomen en in 
feite de Europese kulturele waarden bedrei
gen, vooral bij de jongere generatie, die veel 
minder dan vroeger tegenwerk of tegenge-
wicht krijgt van ouders, scholen en jeugdbewe
gingen. 

Dr. Burgelman, docent aan de VUB, stelt dat 
„internationaal bekeken, er een als industrieel 
te typeren audiovisueel model ontstaat. Dit 
betekent dat steeds meer programma's ge
maakt zullen worden volgens de programmafi
losofie van het type „industriel de flot": het 
massaprodukt tegenover het kwalitatieve pro-
dukt; het multi-nationaal verl(oopbare feuille
ton tegenover het specifieke /fü/fourprodukt". 

De beslissingst)evoegdheid over wat de 
Vlaamse, zelfs de Europese, kijker te zien 
krijgt, is nu al aan 't verschuiven tot buiten de 
grenzen. 

Dr. Burgelman toont zich nogal pessimis
tisch over de te verwachten ontwikkeling. Hij 
stelt vast dat de openbare omroepen, door 
partijpolitieke invloeden gedreven, „gewoon 
de logika van hun kommerciële konkurrenten 
overnemen en zich dus in de strijd om de 
kijkcijfers storten" in plaats van oog te hebben 
voor hun specifieke rol: informatie, opvoeding, 
kuituur. 

„Audlchvisueet mediabeleid en 
•culturele identiteit": een titel die 
bi] nationalisten moet aanslaan 
en die meer dan lionderd be
langstellenden de hele zaterdag 
2 december j.l. in zijn ban hieid. 
De Stichting Lodewijk de Raet 
had nog eens zijn funktie van 
Gesprekscentrum alle eer aan
gedaan en met bekwame men
sen uit allerlei richtingen een 
poging gedaan om Vlaanderen 
aan het denken te brengen over 
een probleem dat én aktueel is 
én zijn toekomst op lange ter
mijn mede zal bepalen. 
Het is niet de bedoeling een 
verslag te brengen over deze 
studiedag. Het is wel de bedoe
ling - het was die van de initia
tiefnemers - na te denken over 
wat daar gezegd werd en niet 
gezegd werd, wat ons betreft, 
vanuit ons volksnationaal stand
punt. 

Niet alleen wordt zodoende de kwaliteit over 
de hele lijn naar beneden geduwd, het aanbod 
geraakt uiteindelijk ook eenvorming. Wat voor 
verrijking en toenadering tussen volkeren en 
kuituren bewerkt de TV, wanneer op alle 
netten ongeveer dezelfde feuilletons en spelle
tjes te zien zijn? 

Tegenover zulke toestand, die in Europa 
nergens zozeer op de spits gedreven is als in 
België, het drukst bekabelde land van de 
wereld, bestaan twee verweermiddelen: 
vreemde produktie afschemien en eigen pro
duktie bevorderen. 
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EEN POSITIEVE AANPAK 
De vergadering wijdde nogal veel aandacht 

aan de positieve kant van de zaak, zonder 
overigens tot al te optimistische besluiten te 
komen. De BRT brengt ongeveer 10 % eigen 
produkties. Het is natuurlijk uitgesloten, niet 
eens wenselijk, 100 % van de zendtijd met 
eigen produkties te vullen. Maar er is ook 
duidelijk gebrek aan talent en... aan geld; zo 
wordt gezegd. 

Van Europese zijde is enige hulp te ver
wachten. De EG start een „Media"-projekt ter 
bevordering van Europese programma's. Dit 
omvat: steun voor dubbing en ondertiteling, 
steun voor de verdeling van produkties met 
een lage begroting, vorming van scenaristen 
en steun aan het produktievermogen van eko-
nomisch achtergebleven gebieden. 

Het is niet niks, maar te weinig om op te 
boksen tegen het liberale recht van de sterk
ste. 

Zoals panneellid en Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke opmerkte, ligt in ons ge
val samenwerking met Nederland voor de 
hand. Die is er inderdaad, zij het nog ver van 
voldoende. 

[> 
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Belangrijk is ook de wil van het Vlaamse 
politieke en van het BRT-beleid om in feite 
kwota's te hanteren Dit wordt inderdaad met 
belet door de EG, alleen de tegenstrijdigheid 
in de wetgeving kan met aanvaard worden 

BRT-direkteur Bauwens verblijdde de toe
hoorders met de mededeling dat een organisa
tie van samenwerkende kleine omroepen (DA
VID) gesticht werd, waaraan naast de Waalse 
en Vlaamse ook de Nederlandse, de Deens, 
Oostenrijkse en andere deelnemen Van de 
plannen tot distributie en co-produkties is ech
ter nog mets in huis gekomen, hoezeer een 
BRT-koördinator ook nog poogt, de asse van 
dit brandje weer tot vuur aan te blazen 

Het IS jammer, want samenwerking met 
kleine landen is vaak verrijkender dan met 
grote de verscheidenheid blijft beter bewaard 
en ze werkt met ovenweldigend, bedreigend 
voor de eigen identiteit 

Of dit alles echter volstaat om ons in de 
toenemende Amenkaanse en gezichtloze kos-
mopolitieke beeldenvloed drijvende te houden, 
werd door meer dan een deelnemer betwijfeld, 
zonder dat deze twijfels evenwel tot zichtbare 
onrust uitgroeiden 

HET NUT VAN DIJKEN 
Een andere benadering bestaat er in, zich 

alvast tegen overspoeling te beschermen door 
enkele nooddijken aan te leggen De Vlaamse 
Raad heeft dan ook al eerder een media-
dekreet aangenomen, dat taalvereisten stelt, 
de voorafgaande toestemming van de Vlaam
se Eksekutieve eist voor het overnemen van 
een buitenlandse handelsomroep, de BRT een 
bevoorrechte status toekent, een meerder-
heidsdeelneming van kapitaal in Vlaamse 
hand als voorwaarde stelt en een groot aan
deel van eigen, Vlaamse produktie verplicht 
maakt 

Dit media-dekreet botst op al de vermelde 
punten met de onlangs uitgekomen Omroe-
pnchtlijn van de EG Binnen de EG werd 
inmiddels al een nota opgesteld, die ons de
kreet op de korrel neemt Nog is het met 
gekomen tot een officiële in-gebreke-stelling 

Men bedenke dat een EG-Richtlijn geen 
advies is Het is voor de aangesloten landen 
bindend Vrijheid wordt alleen gelaten in de 
keuze van de vorm waarin elke staat die giet 
en de middelen die hij aanwendt om ze toe te 
passen 

Het steekt de ogen uit dat de EG een louter 
ekonomisch standpunt inneemt Zoals mevr 
C Pauwels, aspirant bij het Nationaal Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek, het formu
leert „Het was vooral het Grootkapitaal, 
d w z de grote industriële en financiële groe
pen, die wensten te profiteren van de onmid
dellijke schaalvoordelen van een wijdere, bij
gevolg eengemaakte, audio-visuele ekonomie 

Kulturele profilenng en diversifiermg interesse
ren deze groepen slechts matig Integendeel, 
met gestandaardiseerde massaprodukten, in 
casu televisieprogramma's, wensen zij de 
markt van de Europese Gemeenschap en van 
de wereld te bestrijken" 

Hebben de verantwoordelijke politici van 
alle EG-staten dan zo'n eng koopmansbrilletje 
o p ' Toch met Voor eenmaal gold m België 
„eendracht maakt macht" in naam van zijn 
dne kultuurgemeenschappen heeft België zich 
van meet af aan krachtig geweerd tegen deze 
Richtlijn Het is verheugend vast te stellen dat 
het hierin bijgesprongen werd door Denemar
ken en Duitsland Wel is het biezonder bedroe
vend dat Nederland, dat tegenover ons zo 
graag een hoge kulturele borst opzet, tot geen 
hulp op dit stuk bereid bleek 

Eens de Richtlijn onomkoombaar, begon 
een gevecht over de kwota de percentages 
eigen produktie die mochten beschermd wor
den Alleen België en (ditmaal ook) Nederland 
steunden het Franse voorstel (60 %) Die 
kwota's zouden dan nog met eens nationaal 
zijn, maar heel Europa omvattend 

Uiteindelijk echter werden de kwota's ver
vangen door de tot mets verbindende bepaling 
dat „zoveel mogelijk eigen produkties" zou
den moeten bevorderd worden 

En n u ' Ook in het Belgische parlement zijn 
hierover al vragen gesteld, scherpe vragen 
met omfloerste antwoorden, zoals vaak ge
beurt 

Is de Vlaamse beweging met op de hoogte 
van de dreiging' Beseft zij het gevaar met ' In 
elk geval, op die studiedag heerste een uiterst 
bezonken, rustige stemming Bij dat nochtans 
uitgesproken jeugdig publiek kwamen geen 
ongeduldige vragen los over hoe Vlaanderen 
zijn identiteit dan wel denkt te verdedigen 
tegenover dit Europees ,,Diktat" 

De Stichting zelf gedraagt zich alvast berus
tend, daar waar zij in haar vouwblad schrijft 
,,afschermen van grenzen is onmogelijk ge
maakt door het EEG-beleid " 

En dezelfde inleider Voorhoof, die tot slot 
van zijn betoog iromzeerde dat de Vlaamse 
Gemeenschap eindelijk en pas de bevoegd
heid over haar media-beleid aan de unitaire 
staat ontworsteld heeft of daar geraakt ze die 
al kwijt aan een internationale voogd, krach
tens een door België, met door Vlaanderen, 
ondertekend verdrag, trekt de waarde van het 
kulturele argument „identiteit" zelf in twijfel 
HIJ beweert, waarschijnlijk terecht, dat dezelf
de overheden, die zich daarop beroepen, er in 
andere omstandigheden weinig aandacht voor 
gehad hebben Hen zou het m werkelijkheid 
om gaan, handelsbe\angen af te schermen 

Dit IS juist, maar ook als deze overheden 
onoprecht zijn, waarom hen met steunen, voor 
eenmaal dat handelsbelangen met strijdig zijn 
met onze lentiteit doch als objektieve bondge
noten optreden ' 

Het IS, dunkt ons, wat te gemakkelijk te 
besluiten dat afscherming ,,niet doeltreffend" 
IS Ook als IS dit natuurlijk met voldoende, en 
moet dit zeker gepaard gaan met hogere 
kreativiteit 

HET GAAT OM MEER 
DAN KWOTA 

Een kernvraag die op de studiedag met naar 
boven gekomen is, is onzes inziens de volgen
de Heeft een natie het recht zich te handha
v e n ' Is ZIJ het met die zelf beslist, zich af te 
schermen dan wel zich open te stellen voor 
invloeden van buiten' Zoveel te meer (want 
Vlamingen hebben zich nooit afgeschermd en 
tot zelfs de steilste nationalisten willen dat hier 
met) komt het haar toe, de mate te bepalen 
waarin zij afscherming wenselijk acht En met 
aan een internationaal lichaam' 

Belangrijker dan het doeltreffend effekt van 
zulke maatregel is het vrijwaren van het recht 
om zulke maatregel te nemen 

Dit geldt met alleen voor Vlaanderen, dit 
geldt voor alle volkeren binnen de Europese 
Gemeenschap Welnu, op dit ogenblik is dit 
recht met meer bestaande. Het is de eerste 
maal dat internationale, kapitalistische belan
gen, in naam van de edelmoedige Europese 
eenheidsgedachte, een grondrecht van de 
Europese volkeren officieel aantasten Het zal 
met de laatste maal zijn 

Aangezien juridisch een beroep hiertegen 
met meer mogelijk is, blijft slechts noodweer 
over ongehoorzaamheid, weigenng om ons 
dekreet aan te passen Wat zal er gebeuren' 
Er zullen geen troepen toekomen op de Rey-
erslaan om de toepassing van de Richtlijn af te 
dwingen' 

Van een krachtige reaktie is evenwel mets te 
merken Normaal zouden de flaminganten en 
alle Europeanen van gelijkaardige strekking 
nu op straat moeten komen om te eisen dat het 
hele EG-verdrag op de helling gezet wordt en 
getoetst op zijn verenigbaarheid met de grond
rechten van de volkeren 

Van officiële zijde moet immers geen reaktie 
venwacht worden ons establishment is te blij 
met Brussel als Europa-hoofdstad dan dat het 
zich in Europees opzicht als een stoute jongen 
zou gedragen 

Jaak Vandemeulebroucke voorspelde dat, 
wanneer deze diepere betekenis van het EG-
optreden tot het bewustzijn van de volkeren 
zonder staat doordringt, zij met vernieuwde 
kracht zullen toeslaan 

Moeten de Vlamingen daar op wachten' 
Zouden zij met beter zelf het voortouw nemen 
van nationalistisch verzet tegen de monsterlij
ke vorm die de EG dreigt aan te nemen' 

Karel Jansegers 
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VLAANDEREN-EUROPA: EIGEN 
MEDIABELEID, VERLIES OF VERRIJKING? 

Jaak Vandemeulebroucke, voorzitter van 
het de Regenboogfraktie in het Europees Par
lement, had werkelijk niets onverlet gelaten 
om de VU-studiedag mediabeleid tot een ge
slaagd evenement te laten uitgroeien. 

Ten bewijze hiervan vond men zowel onder 
de sprekers als anderzijds in de zaal zelf zowat 
het kruim van „mediaminnend" Vlaanderen. 
Gilbert Vanoverschelde, die Vandemeulebrou
cke voor de inleiding verving (nachtelijk begro
tingsdebat in Oostendel) stelde meteen dat 
het zomaar niet ging om een studiedag naast 
vele andere, maar dat de VU heel konkreet 
enkele specifiek belangrijke aspekten uit het 
mediadebat wou lichten: de problemen op 
Europees vlak enerzijds, de gevolgen van een 
Europees mediabeleid voor de kleinere kuitu
ren anderzijds. 

Mevr. De Bens, prof. Kommmunikatieweten-
schap aan de RUG, zorgde vervolgens voor 
een zeer degelijke en boeiende uiteenzetting. 
Zij vertrok van een algemeen-Westeuropese 
schets met privatisering en kommercialisering 
als dominant scenario. Ze had het over de 
enorme toename van het aantal zenders: re
gionale, transnationale, pan-Europese, ...ener-

Tot besluit van de studiedag van de Regen
boogfraktie formuleerde EP-lid Jaak Vande
meulebroucke veertien stellingen inzake me
diabeleid. 

1. Tegen de achtergrond van de steeds 
groter wordende Europese integratie is het 
mediabeleid één van de belangrijkste kompo-
nenten van een globaal kultuurbeleid. Binnen 
het Europese kader verdient het mediabeleid 
onze volle belangstelling. 

2. De mediarichtiijn kan een rol spelen bij de 
beschemiing van de Europese kuituren tegen 
het massa-aanbod van Amerikaanse produk-
ties. Jammer genoeg vertoont ze een hele 
reeks belangrijke gebreken. 

3. Zo geeft de mediarichtiijn nergens een 
aanzet tot een opgedreven produktie van Euro
pese produkties en tot een doorgedreven sa
menwerking tmussen de verschillende Euro
pese kuituren. 

4. Bovendien is de mediarichtiijn zeer vaag 
in haar formulering ten aanzien van het waar-

zijds en over het fenomeen van de multi-
mediatisatie anderzijds. Met dit laatste bedoelt 
De Bens het verschijnsel dat de gedrukte 
media meer en meer belangstelling vertonen 
voor de audiovisuele initiatieven (Maxwell, 
Bertelsmann, Hersant,...). Zij had het vervol
gens over de omvang van de reklamemarkt, 
maar evenzeer over de konkrete betekenis van 
het verschijnen van VTM op de Vlaamse markt 
en de reaktie van de Vlaamse omroep hierop. 
Ook de amerikanisering kwam aan bod. Het 
was meteen een prachtig vertrekpunt voor de 
meer gekonkretiseerde referaten die zouden 
volgen. 

borgen van een meerderheid van Europese 
produkties. Zinsneden als ,,voor zover moge
lijk" of,,wanneer (...) niet worden bereikt, mag 
het niet geringer zijn dan het gedeelte dat in 
'88 gemiddeld in de betrokken deelstaat is 
vastgesteld" getuigen inderdaad niet direkt 
van een grote vastberadenheid. 

5. De mediarichtiijn biedt geen antwoord op 
de gevaren die kleinere kultuurgemeenschap-
pen bedreigen. Ook de problemen van de 
zogeheten minderheidskulturen (Baskenland, 
Bretagne, Oksitanië, Sardinië,...) worden niet 
aangepakt. 

6. De VU pleit voor meer samenwerking 
tussen de kleinere kultuurgemeenschappen in 
de eerste plaats die kultuurgemeenschappen 
die deel uitmaken van meerdere lidstaten. 
Voor ons speelt in de eerste plaats de Vlaams-
Nederlandse samenwerking. Deze samenwer
king moet een dam opwerpen tegen zowel het 
massaal Anglo-Amerikaans aanbod als de be
dreiging door de grotere kultuurgemeenschap
pen in het algemeen. 

André De Beul, VU-„kultuurspecialist" bij 
uitstek, behandelde vervolgens de betekenis 
van ons kabeldekreet in de praktijk, dus met 
ontstaan van VTM en de daarmee gepaard 
gaande evolutie. Hij toetste het vervolgens op 
een bijzonder deskundige wijze aan de Euro
pese mediarichtiijn. Meteen werd voor de aan
wezigen duidelijk dat ons kabeldekreet Inder
daad wel eens aan een grondige herziening 
zou kunnen toe zijn. 

De voormiddag werd afgesloten door de 
media-topman van de studiedienst van het 
Europees Parlement, Anton Lensen, die op 
een goed gestruktureerde wijze de invloed van 
Europa op het mediaterrein schetste. Hij 
maakte duidelijk dat voortaan met Europa zal 
moeten rekening gehouden worden. 

In de namiddag volgde nog een uiteenzet
ting door Fred Van Leeuwen, gewezen stafme
dewerker NOS en voorzitter van de mediakom-
missie van het Algemeen Nederlands Con
gres, over de mogelijkheden van een geza
menlijke Vlaams-Nederlandse kultuurpolitiek. 
Wegens plaatsgebrek komen we hier en op het 
boeiende debat van de namiddag volgende 
week terug. 

7. Minderheidskulturen moeten afdoende 
beschermd worden door een korrekte uitvoe
ring van het op 31 oktober '87 goedgekeurde 
EP-verslag Kuijpers over de talen en kuituren 
van regionale en etnische minderheden in de 
Europese Gemeenschap. 

8. De VU wijst op artikel 8 van de mediaricht
iijn die kan aangegrepen worden om samen 
met Nederland een verdedigingsmechanisme 
te kreëren tegenover de bedreiging die uitgaat 
van grotere kuituren. Hier ligt een belangrijk 
werkterrein voor de Vlaamse en de Nederland
se regering. 

9. De VU wijst op de noodzaak van een 
snelle uitbouw van de audiovisuele struktuur in 
Vlaanderen. Startpunt hiervoor vormt de reeds 
bestaande maar broze filmbedrijvigheid. Deze 
uitbouw vormt een absolute voorwaarde opdat 
Vlaanderen een groter aandeel zou kunnen 
verwerven in de uitgebreide mediamarkt. 

10. Alleen via doorgedreven Vlaams-Neder
landse samenwerking kan de nederlandstalige 
film zich een eigen plaats verwerven in het 
internationale filmgebeuren. 

VEERTIEN STELLINGEN 

17 WIJ - 15 DECEMBER 1989 



WIJ IN EUROPA 

BOUWEN AAN 
HET BETERE EUROPA 

11 BIJ de uitbreiding van het aantal cinema
tografische produkties moeten de mogelijkhe
den geschapen worden opdat ook de Vlaams-
Nederlandse produkties opgevoerd kunnen 
worden zodat aan de toenemende vraag kan 
voldaan worden 

12 De uitbreiding van het kijkerspubliek 
biedt de mogelijkheid onze kuituur een brede
re uitstraling te geven Tegelijk vergroten ech
ter ook de gevaren van een invasie van vreem
de kuituren De VU is van oordeel dat de 
overheid moet inspelen op het eerste gegeven 
en de aanmaak van nieuwe produkties voor 
een nieuw kijkerspubliek aanmoedigen 

13 De VU stelt voor dat de samenwerking 
Vlaanderen-Nederland ondersteund wordt 
door de volgende maatregelen 

* De Nederlandse en de Vlaamse overheid 
moeten het samenwerkingsverband DAVID sti
muleren DAVID is het samenwerkingsver
band van de kleinere omroepen om via samen
werking een reeks vaste kosten te drukken Op 
dit ogenblik dreigt DAVID ten onder te gaan 
door een gebrek aan financiële middelen 

* Het koproduktiefonds, het fonds dat gefi
nancierd wordt op basis van de auteursrechten 
die door de kabelmaatschappijen worden be
taald, moet geaktiveerd worden In de eerste 
plaats moet dit fonds de kwaliteit van de 
produkties stimuleren Er moet gezocht wor
den naar een oplossing voor het onevenwicht 
dat tussen Vlaanderen en Nederland bestaat 
inzake financienng van produkties 

* De Volksunie blijft overtuigd van het nut 
van het Delta-radio-initiatief Delta blijft het 
meest aangewezen middel om gezamenlijk als 
Vlaanderen en Nederland onze kuituur uit te 
dragen De VU betreurt dat dit initiatief in de 
faze van de blauwdruk is blijven steken en dat 
blijkbaar de politieke wil ontbreekt om dit 
financieel met eens zo duur projekt te realise
ren 

* Zowel Vlaanderen als Nederland krijgen 
een kanaal op de Olympus-satelliet voor het 
uitvoeren van edukatieve projekten De VU 
pleit voor samenwerking op dit terrein zodat de 
mogelijkheden maksimaal worden aange
wend 

' De VU bepleit een omroep-kontrakt tussen 
de Nederlandse en Vlaamse openbare omroe
pen Dit kontrakt verplicht hen tot samenwer
king Dit kontrakt moet ook de kommunikatie-
kanalen tussen beide omroepen verbeteren 

* Tenslotte moeten de kontakten tussen 
joernalisten uit het Nederlands taalgebied op
gevoerd worden Uitwisselingsprogramma's 
en stagekontrakten kunnen de banden tussen 
Vlaanderen en Nederland verstevigen 

14 De VU wijst tenslotte op de mogelijkhe
den die inzake mediabeleid in het kader van 
het Taalunieverdrag genomen kunnen wor
den. De organisaties in het kader van de 
Taalunie aktief moeten inzake mediabeleid 
blijvend voortrekker zijn en de diverse beleids-
nivo's aanzetten tot meer initiatieven 

Tussen de vele avonden van de afdelings-
ronde „Bouwen aan het betere Vlaande
ren", vonden we op 9 december een snip-
verkouden Willy Kuijpers klaar om naar 
Sardinië te vloegen. Een parlementair-toe
ristische uitstap? 

W. Kuijpers: „Even wat meer uitleg daar
over Zoals je weet, werd mijn Verlag over de 
Minderheden in het Europees Parlement op 30 
oktober 1987 goedgekeurd Het bevat een 
reeks aanbevelingen om in iedere Europese 
staat de minderheidsvolkeren hun normale 
levens- en ontplooiingskansen te geven Vanaf 
1988 vonden in iedere staat hoorzittingen 
plaats, die nagaan in hoeverre mijn verslag 
wordt toegepast Voor Italië gebeurde dit in 
Sassan, de noordelijke universiteitsstad van 
Sardinië Dit eiland kent in Italië naast Zuid-
Tirol, Aoste, Venetie-Guha en Sicilie een regio
naal-autonoom bestuurssisteem " 

ONDERBOUW 
WIJ: Telt Italië veel minderheden? 

W. Kuijpers: „Enkel Zuid-Tirol en Sardinië 
zijn bij ons als minderheden bekend Maar dat 
er in Italië ook bv een half miljoen Albanezen 
trachten te overleven is vrijwel met geweten 
Ivlaar buiten Albanezen vind je ook nog Grie
ken, Katalanen, Oksitanen, de oud-duitstalige 
Kimbren enz In het totaal vormen deze 
minderheden zeker 6 % van de bevolking 
Maar daarenboven leven ook nog de regio

naal-Italiaanse talen volop En de regionale 
bewegingen zijn in Lombardije, Venetië en 
Piemont in opmars " 

WIJ: Hoe moet je die regionale bewegin
gen inschatten? 

W. Kuijpers: „In de geest van deze tijd is 
het een afzetten tav het administratief-cen-
tralistische Rome Lombardije bv — met Mi
laan als hoofdstad' — vormt een der oudste en 
bestontwikkelde kerngebieden van heel Italië 
en Europa Het telt bijna evenveel inwoners als 
de Belgische staat Maar het Lombardisch-
regionalisme is echter te weinig federalistisch 
onderbouwd De Romems-Jakobijnse denk- en 
handelswijze speelt ook de Lega Lombarda 
parten Dat bleek uit het eerste kongres dat zij 
zopas in Milaan hield Mag ik daar een voor
beeld van geven ' Sekretaris-generaal Umber-
to Bossie bevestigde er dat hij van al zijn 
verkozenen een door hen getekende blanco-
ontslagbrief op zak heeft „voor in 't geval 
dat " Dat alleen zegt genoeg, vind je met''' 

WIJ: Zal dat soort regionalisme op zijn 
beurt geen ontwikkeling ondergaan? In de 
Vlaamse Beweging hebben we dit toch ook 
gezien? 

W. Kuijpers: „Iedereen ziet en vreest het 
neo-centralisme in Europa Daardoor alleen al 
wint het regionalisme veld Maar dat regiona
lisme moet goed onderbouwd zijn Zeker nude 
oude ideologieën en strukturen in vele opzich-

50 POSTDUIVEN 
VOOR PERU 

In het hoge Andesgebergte van Peru zijn weinig 
wegen en de verbindingen gebrekkig Bij rampen zijn 
Postduiven het enige kommunikatiemiddel om de 
geïsoleerde bevolking te bereiken Het Vlaams Inter
nationaal Centrum (VIC) zendt 50 postduizen naar 
Peru 

Om de kosten van dit echt kleinschalig projekt te 
dekken, maar met een enorme weerslag op de 
armste bevolkingsgroepen het het VIC postkaarten 
drukken ter ondersteuning van deze aktie, aan de 
prijs van 100 frank per pakket van 3 verschillende 
postkaarten 

Deze postkaarten zijn verkrijgbaar op het VIC, 
Handelsstraat 20 bus 17 bij Peter De Landtsheer, of 
telefonisch te bestellen op nr 02/514 54 57 U kan 
ook storten op rekeningnummer 435-0258561-39, 
met vermelding van het aantal paketten 
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ten stuurloos werden. Voor de Volksunie lig
gen het volksnationalisme, het federalisme en 
het regionalisme in mekaars verlengde. Maar 
dit driehoeksgegeven van denken en hande
len, heeft voor ieder van onze huidige Regen-
boog-bondgenoten nog geen politieke draag
kracht. Tijdens hetzelfde weekeinde vond in 
Cagliari (de hoofdstad van Sardinië) het 23ste 
kongres van onze Oardisch-nationalistlsche 
zusterpartij plaats. Ook daar reageerde men te 
weinig federaal en ook te weinig inter-natio-
naal. Daar kan je dan weer de eilandgebon-
denheid inroepen, die ook de Korsikaanse 
Volksunie en het Schotse nationalisme zo 
tekent. En we mogen voor de Sarden ook niet 
vergeten dat ze op weinige tijd een groei 
doormaakten naar 15 % van het kiezerspu
bliek toe. In hun rangen staan nu heel wat 
Sarden uit andere politieke partijen. Dit maakt 
hun ideologisch-filosofische opbouw niet ge
makkelijker. " 

ETARRAS AKTIEF IN HOLLAND 

VERRIJKING 
WIJ: Er is dus nog veel ideologisch werk 

aan de winkel voor de Europese Vrije Allian
tie? 

W. Kuijpers: „Alleszins. De verspreiding en 
de beleving van het federalisme als levens-, 
organisatie- en beleidsleer is zeer zeker dé 
grote opdracht voor onze groter wordende 
internationale. Dat is een proces van jarenlan
ge kadervorming. Dat schud je zo maar niet uit 
je mouw." 

WIJ: Zou dit voor Vlaanderen ook niet 
noodzakelijk kunnen zijn? 

W. Kuijpers: „Als je ziet hoe de Belgische 
bestuursziekte in de Vlaamse Overheid welig 
tiert, dan kan je niet anders dan dit beamen. 
Het mee-laten beslissen van de burger, de 
voorrang geven aan kleinschalige projekten, 
het snel eerbiedigen van de wettelijke proce
dures zijn zeker hierbij goede voorbeelden. En 
je merkt wel hoe onze vier VU-ministers in 
deze voorop gaan. Vlaanderen, Katalonië, De
nemarken, maar ook Zuid-Tirol enz. kunnen 
voorbeeldregio's zijn voor het nieuwe-Europa-
der-burgers. 

Een eigentijds geschiedenisonderricht, het 
bevorderen van de identiteit, zijn twee hoofd-
gegeens om dit waar te maken. En weer eens 
staat de Volksunie hierbij alleen om dit te 
eisen. Een juist identitetisgevoelen vormt im
mers dé drager om de andere „als gelijke" te 
ontmoeten. Vanuit zo'n ontmoeting vertrekk'. 
de waarde-uitwisseling en ook de waarde 
verrijking van iedere persoon. Als je merki 
hoeveel Vlamingen zonder slag of stoot de 
verengelsing aanvaarden, dan vraag ik me 
soms af, waarom we ons zo sterk tegen de 
verfransing hebben verzet..." 

DEN HAAG/DONOSTIA — De door de ETA 
opgeëiste aanslag op de Spaanse ambassade
residentie in Den Haag moet volgens welinge
lichte kringen in Donostia (S.Sebastian) en 
Madrid worden beschouwd als een reaktie op 
de moord van parlementariër Josu Muguruza 
(31) van Herri Batasuna op 20 november. Met 
het afvuren van een drietal granaten op het 
Lange Voorhout wilde de ETA de Spaanse 
overheid waarschuwen dat zij het afslachten 
van bemiddelaar Muguruza tussen de regering 
en de ETA niet wil en kan aanvaarden. Dat de 
Haagse aanslag op 6 december de toch al 
weinig glorieuze installatie van de nieuwe 
PSOE-regering van premier Felipe Gonzalez 
overschaduwde zal de ETA niet erg hebben 
gevonden, te meer daar de zes overgebleven 
parlementsleden van Herri Batasuna niet tot 
de Cortes werden toegelaten. 

Dat deze minitieus voorbereide waarschu
wingsaanslag juist in Den Haag werd uitge
voerd is minder verbazingwekkend dan het 
lijkt. „Omdat het in Nederland zo gemakkelijk 
is", is na enig onderzoek de overtuiging van 
een gezaghebbende Madrileense joernalist. 
„Elke auto die in Spanje voor een officieel 
gebouw als een ambassade of een ministerie 
parkeert wordt binnen enkele minuten gekon-
troleerd. Dat is In Nederland duidelijk niet zo. 
De ETA wist dat door drie kleinere aanslagen 
in Den Haag in oktober. Ook de ETA loop bij 
voorkeur zo min mogelijk risiko." De man troi< 
zijn konklusie op het moment dat nog niet eens 
bekend was dat de politie-auto bij de ambassa
de-residentie de gehele nacht onbemand was 
geweest. Het ETA-kommando kon daardoor in 
alle rust de granaten op de woning van de 
ambassadeur richten, en verkeerden op het 

moment dat de granaten door een tijdmekanis-
me werden afgevuurd waarschijnlijk al lang in 
het buitenland De Haagse politie verklaarde 
achteraf dat het niet bemannen van de auto 
onderdeel uitmaakte van de „beveiligingstak-
tiek". Andere mogelijke motieven voor de 
aanslag in Den Haag, zoals de uitwijzing door 
Nederland van vier Basken in 1980, spelen 
hooguit een ondergeschikte rol. 

Het spoor van de moord op Muguruza zou 
leiden naar een ekstreem-rechtse Spaanse 
groepering, die op deze wijze de intrede van 
Herri Batasuna in het Spaanse parlement 
wilde blokkeren. Die intrede had volgens sena
tor Txillardegi van Hern Batasuna juist het 
begin moeten worden van ,,een rechtvaardige 
vrede" in Baskenland. Die door de meeste 
Basken vurig verlangde vrede onder bepaalde 
voonwaarden lijkt door de jongste gebeurtenis
sen weer ver van ons venwijderd. 

VERKLARING 

Het geweld, dat wij niet goedpraten, 
zal blijven duren tot zolang Madrid blijft 
stoken tegen het Baskische vrijheids-
Streven. (foto Reuter) 

De metodes van de ETA worden door een 
zeer groot deel van de Basken verafschuwd. 
Tegelijkertijd staan alle nationalistische partij
en achter de doelen van de ETA. Ook is in 
Baskenland het besef groot dat de ETA is 
ontstaan als reaktie op de Spaanse repressie 
en niet andersom, zoals de regering-Gonzalez 
poogt aan de internationale media te verko
pen. We moeten ook niet vergeten dat de ETA 
aan het begin van de jaren 70 nog luid werd 
toegejuichd door het progressieve deel van 
West-Europa, omdat de ETA het opnam tegen 
Franco. Dat de repressie in Baskenland na 
Franco is aangehouden en Spanje nog steeds 
ieder jaar terug te vinden is in het jaarboekje 
van Amnesty International is geen rechtvaardi
ging, maar wel een deel van de verklaring van 
de voortgezette ETA-strijd. 

Het is in het belang van Euskara en Europa 
dat bij zowel de Basken als bij de Spaanse 
overheid de redelijkheid overwint, zodat gema
tigde krachten de gesprekken over een „recht
vaardige vrede" kunnen voortzetten. 

Van Spanje mag, als demokratische rechts
staat ten alle tijde worden geëist dat er nie
mand wordt gemarteld en dat Baskische politi
ci een redelijke mate van bescherming genie
ten tegen anti-demokratische elementen. Dit 
zou een oplossing voor het Baskische vraag
stuk dichterbij brengen en de kans dat de vlam 
opnieuw in de pan slaat belangrijk beperken. 

Het kan geen kwaad als bevriende EG-
lidstaten als België en Nederland daar Spanje 
eens op wijzen. 

OPF 
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ZUID-AFRIKA IN EEN 
STROOMVERSNELLING? 

I
N Zuid-Afrika is een historische (r)evolutie 
aan de gang. Hoewel zij zich afspeelt op 
10.000 km van hier en dus op ons minder 
effekt heeft dan de geJDeurtenissen in het 
meer nabij gelegen Centraal- en Oost-
Europa, is zij daarom niet minder belang
rijk. Zowel het kommunisme als de apart
heid schijnen uit ons „vijandsbeeid" te 
verdwijnen en zij beginnen als maatschap
pijmodel tot het verleden te behoren. 

Zoals in het Oostblok is er aan de Kaap 
van Goede Hoop een ingrijpende verandering 
bezig in de plaatselijke „life style". Apartheid 
is geen louter gevolg van de politiek van 
opeenvolgende regeringen: zij is in tegendeel 
een over tientallen jaren heen gegroeide en 
alles doordringende levensstijl. Het is een 
wijdvertakt stelsel dat in verschillende wetten 
en reglementen verborgen zit. 

NIEUW PROFIEL? 
Sedert enkele weken is er in Zuid-Afrika een 

duidelijke politieke stroomversnelling opgetre
den: plots zweert vrijwel iedereen het princiep 
dat aan de basis ligt van het ganse maatschap
pelijke bestel, af. Steeds meer wordt het duide
lijk dat de huidige regering resoluut afstuurt op 
een nieuw profiel van Zuid-Afrika, los van de 
apartheid. De muur van het apartheidsbegin-
sel wordt over heel de lijn gesloopt. 

In tegenstelling tot zijn voorganger, Botha, 
die weliswaar de basis der vernieuwing legde 
maar die nog „voortdurend over zijn schouder 
naar rechts achteruit bleef kijken", heeft de 
huidige staatspresident P.W. De Klerk beslit 
deze evolutie op volle kracht te sturen. Met 
verschillende van zijn recente maatregelen, 
,,strekkend tot eliminatie der apartheid", be
vindt hij zich eigenlijk reeds in de illegaliteit: 
sommige wetten zouden derhalve drinend aan 
de reeds verworven politieke konsensus moe
ten worden aangepast. 

De enige werkelijke weerstand tegen de aan 
gang zijnde trend hebben wij genoteerd van
wege de Conservatieve Partij (met de ,,ver-
kramptes" van klein rechts hadden wij geen 
kontakt). Dit is niet te venwonderen als men 
weet dat sommige van haar vertegenwoordi
gers (minstens 45 — sic) aansporingen tot het 
huldigen van apartheidspolitiek ontwaren in de 

Bijbel zelf en bij het Nieuwe Testament te rade 
gaan om te weten op welke manier zij een op 
separatisme gesteund sisteem dag-in dag-uit 
moeten runnen. Deze ,,integristen" zijn er 
overigens nog van overtuigd dat zij een suk-
sesrijke elektorale toekost tegemoet gaan 

„Ik heb de geiegenhetd gehad 
om op uitnodiging van de burge
meester van Jonannesburg tus
sen 19 en 30 november j.i. een 
politiek studiebezoek te brengen 
aan Zuid-Adrika. Ik heb Johan
nesburg bezocht, Capetown, 
Durban, Kwazulu, de townships 
Soweto, Khayelitsha en Mit-
cheii's Plain, ik heb van gedach
ten gewisseld met staatspresi
dent Oe Klerk, en Nobelprijswin
naar mgr. Tutu, met „swartmen-
se", bankiers kleurlingen, met 
Indiërs, met politici, universitai-
ren en gemeentelijke besturen. 
Tenslotte heb ik met een uitge
breide reeks vertegenwoordi
gers van de verschillende poli
tieke partijen kunnen diskuteren 
die daarvoor speciaal waren 
aangeduid en ik heb enkele Vla
mingen die hier en daar in Zuid-
Afrika verblijven, naar hun ziens
wijze kunnen polsen." 
Dat zegt ons senator Hans De 
Belder die hierbij het reiaas 
brengt van dit bezoek. In een 
eerste aflevering geeft hij een 
kijk op de politieke stroomver
snelling die er aan de gang is. 

naarmate De Klerk allerhande heilige huisjes 
„aanrandt". 

ONDERHANDELINGEN" 
De huidige regeringsploeg beschikt over 

ongeveer 5 jaar om haar politiek tot eliminatie 

van de apartheid en tot voorbereiding van het 
„post-apartheid tijdvak" te realiseren. Op kor
te termijn ligt de topprioriteit er in om onder
handelingen mogelijk te maken tussen alle 
geldingen van de Zuidafrikaanse maatschappij 
en dus niet alleen met het ANC. 

Deze negociaties hebben tot doel de be
staande Grondwet van 1983 zo snel mogelijk 
aan te passen. Deze voorziet in haar artikels 
14, 15, 16, 31 en 32 zowel ,,Eie-sake" als 
,,Algemene sake". Deze noties hebben zich 
aan de Belgische grondwet geïnspireerd en 
hebben te maken met onze „kommunautaire" 
en met ,,residuaire bevoegdheden". Vermits 
de bepaling van deze „Eigen" en ,,Algemene 
Zaken" tot moeilijkheden aanleiding blijft ge
ven (men zegde dat naast president Botha 
alleen God er de juiste definitie wist van te 
geven) en vermits — vooral — het stemrecht 
voor de zwarten in de tekst van 1983 nog 
steeds ontbreekt, is deze Grondwet ondertus
sen voorbijgestreefd. 

Dit bewustzijn is in Zuid-Afrika zo sterk 
verspreid als de zekerheid van de Oosteurope-
se volkeren voor wie het marxistisch-leninis-
tisch kommunisme, als basis voor hun maat
schappij, eveneens heeft afgedaan. Zoals in 
Namibië zal de nieuwe grondwet ofwel door 
een referendum worden gevolgd, ofwel door 
nieuwe verkiezingen waaraan dan de Swart-
mense zouden deelnemen. Ook moeten nog 
volgende belangrijke apartheidswetten wor
den afgesschaft: de weet op de groepsgebie-
den, de Amenities-Act, de landwetten (87 % 
van het territorium behoort aan de blanken toe, 
die slechts 5 op de 30 miljoen van de inwoners 
uitmaken), de rassen)klassificeringswet en 
verschillende onderdelen van andere, minder 
algemene wetten. Hier en daar moeten plaat
selijke voorzieningen worden aangepast. Het 
objektief is dus klaar en duidelijk gesteld. Er is 
geen verschil tussen „kleine" en ,,grote apart
heid" meer: voortaan stuurt Zuid-Afrika af op 
een nieuw, miltiraciaal maatschappijmodel. 

Aan de opbouw van dit nieuwe Zuid-Afrika 
wordt niet alleen door de Nationale Regering 
gewerkt, er vallen enkele interessante, konver-
gerende initiatieven te noteren. Maar daarover 
meer in een volgende aflevering. 

Hans De Belder, senator 

WIJ - 15 DECEMBER 1989 20 



GEEN LEVEN IN 
DE BROUWERIJ 

I
NTERBREW vertegenwoordigt ruim 60% 
van de binnenlandse biermarkt. Op enige 
afstand wordt de gigant gevolgd door Al-
ken-Maes (ongeveer 20%) en de brouwerij 
van Haacht. Dan hebben we de grotere 
brouwerijen wel ongeveer gehad. 

In het licht van '92 zijn ook de drankpro
ducenten naarstig aan het denken over 
hun positie op de Europese eengemaakte 
markt. Bij Interbrew mondde dit reeds uit in 
een zogenaamd „industrieel herontplooi-

Ingsplan". En het moet gezegd, Interbrews 
plan was ophefmakend; het voorziet o.m. de 
sluiting van 5 brouwerijen. 

INHAALOPERATIE 
Interbrew Belgium is een belangrijk bedrijf. 

Volgens de Top 5000 van Trends realiseerde 
het in '88 een toegevoegde waarde van 7 
miljard 603 miljoen 460 duizend frank. Het 
torende daarmee hoog uit boven zijn konkur-
renten Alken-[\/laes (2.499.230.000 fr.) en 
Haacht (1.004.630.000 fr.). Interbrew bezit een 
rijk geschakeerd bierenboeket: Stella Artois, 
Jupiler, Loburg, Hoegaarden, Leffe, Vieux 
Temps, Ginder Ale, Horse Ale, om slechts 
enkele bieren te noemen. 

De groep zette begin oktober zijn industrieel 
herontplooiingsplan uiteen. Volgens Interbrew 
was zo'n plan nodig: de grenzen vervagen 
immers, en de konkurrentie op buitenlands 
vlak is een tikkeltje zwaarder dan het klein bier 
in eigen land. Nederlandse, Deense, Duitse, 
Britse, Amerikaanse en Australische groepen 
hebben een begerig oog laten vallen op de 
Europese markt, de belangrijkste ter wereld, 
...en met het hoogste bierverbruik. Volgens 
Interbrew hebben die intemationale groepen 
zich reeds aan deze nieuwe situatie aange
past, en voert men dus alleen een inhaalopera
tie uit. 

Het meest in het oog springend van Inter
brews inhaaloperatie was ongetwijfeld de slui
ting van 5 vestigingen. Het doet wel denken 
aan de taktiek van de verbrande aarde, /.a-
mo/—Mechelen, Krüger—Eek\o, Ginder Ale— 
Merchtem, Srass/co—Ghlin en Leffe—Mont-
Saint-Guibert moeten tegen 1 januari '96 dicht 
zijn. 900 arbeiders en 200 bedienden moeten 
afvloeien. 

Begin november kondigde Interbrew de ves

tiging aan van een nieuwe hoofdzetel, ergens 
tussen Leuven en Jupilie. De Leuvense burge
meester schrikt zich een hoedje en reageert 
verontwaardigd. Biedt Leuven dan niet genoeg 
faciliteiten aan Artois? Voor de nieuwe vesti
ging moeten twee keer 300 bedienden uit de 
huidige twee zetels verhuizen. 

De groep kondigt verder 15 miljard investe
ringen aan. De fabrikatie- en konditionerings-
kapaciteit van Jupilie en Hoegaarden worden 
verdubbeld. Leuven krijgt een verhoging met 
50% van haar fabrikatiekapaciteit en een ver
dubbeling van haar konditioneringsaktiviteit. 
De voorziene 2 nieuwe brouwerijen op de sites 

Op 4 Oktober maakte de direktie 
van Interbrew, een fusie tussen 
de brouwerijen Artois uit Leuven 
en Piedboeuf uit Jupilie, en en
kele kleinere vestigingen, een 
industrieel herstrukturerings-
plan wereldkundig dat o.m. de 
sluiting van 5 vestigingen voor
zag tegen '96. Begin november 
kondigt de groep een investe
ringsplan aan van 15 miljard. 
Toen iedereen ongeveer van zijn 
verrassing bekomen was, scho
ten de arbeiders en bedienden 
van de bedreigde vestigingen In 
aktie. De start van een uniek en 
- zeker weten - spraakmakend 
sociaal konflikt dat in het begin 
van de week even eksplosleve 
dimensies aannam. 

van Leuven en Jupilie zullen op termijn een 
produktie van twee keer 4.050.000 hektoliter 
per jaar toelaten. Interbrew zegt dat de kon-
centratie van de produktiekapaciteit op een 
geringer aantal plaatsen de kwaliteit van haar 
produkten zal verbeteren en de algemene 
produktiviteit van haar sites gevoelig zal verho
gen. 

Door de mededeling van de twee delen van 
het herontplooiingsplan een maand van elkaar 
te scheiden, dacht Interbrew waarschijnlijk de 
sociale onrust zoveel mogelijk te beperken. De 
aankondiging van de sluiting in oktober werd 
gelaten ondergaan, maar elf dagen na de 

21 

aankondiging van het investeringsplan van 15 
miljard, was het zover: staking. Misschien had 
alles op een sisser uitgelopen als de groep 
haar investeringsprogramma nog even in de 
lade had laten zitten. 

RECHT OP ARBEID OF 
STAKINGSRECHT? 

Op 22 november verklaart het niet-bedreig-
de personeel van Jupilie zich solidair, en legt 
het werk neer. Ook de limonade- en watervesti
ging Chaudfontaine staakt. Op 29 november 
leggen de stakers de Interbrew-vestigingen 
van Leuven plat. Stakingspiketten ontzeggen 
iedereen de toegang, de direktie zoekt uitein
delijk een voorlopig onderkomen in een Leu
vens hotel. Wat gisting uitgezonderd, is er 
geen leven meer in de brouwerij. Achter de 
schermen wordt intensief onderhandeld, maar 
zonder resultaat. De blokkade blijft gehand
haafd. Op drie december betogen de werkwilli
ge arbeiders en bedienden van Leuven, aan
gevoerd door de InterbrevHJirektie. Door de 
blokkade zou de groep bijna 100 miljoen frank 
per dag verliezen. 

Uiteindelijk doet de direktie een verzoe
ningsvoorstel : de werkgelegenheid blijft tot '95 
gehandhaafd, en er komt een rekonversieplan. 
Het oorspronkelijke herstruktureringsplan 
wordt met een jaar uitgesteld. 

Met dit voorstel, een opmerkelijke toegeving 
van de direktie op een reeds zeer uitgebalan
ceerd sociaal plan, trekken de vakbonden naar 
hun basis. Die moet van het akkoord niets 
hebben: het wordt alleen aanvaard door het 
bedreigde Eekio en het niet-bedreigde Leu
ven. In EekIo blijft men voorlopig nog solidair 
met de andere stakende Interbrew-vestigin
gen. De stakers gaan nu ook over tot een 
blokkade van de brouwerij De Kluis in Hoe
gaarden. 

Tot een konfrontatie met de ordediensten, 
zoals in het begin van de week gevreesd werd, 
kwam het niet. De Interbrew-direktie zag in dat 
dit haar al zo gehavende imago alleen meer 
schade zou toerichten en verzocht de rijks
wacht niet in te grijpen. Terug naar de onder
handelingstafel dus maar. 

O 
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SOCAAL 

„Komt er nog bier uit de icraan, baas?" In liet kafee werd de brouwerij een 
geliefkoosd gespreksonderwerp. (foto DMR) 

DE PROFESSOREN 
SPREKEN 

De afsluiting van de Leuvense Interbrew-
zetels en de stakingen bij het paradepaardje 
van het Belgisch bier vormen in meer dan één 
opzicht een opmerkelijk sociaal konflikt. Uit
eindelijk kwamen arbeiders tegenover andere 
arbeiders te staan, wat de vakbondsblaadjes 
van deze week ook zegden. Een betoging van 

werkwilligen voor het recht op arbeid, aange
voerd door de kaderleden, is een zeer uitzon
derlijk zicht. Maar ook hier mist het konflikt 
logika: de werknemers van Jupille, waar het 
recht op arbeid bepaald niet bedreigd wordt, 
stonden intussen piket aan de Artois-poorlen. 
En de arbeiders en bedienden van het ten 
dode opgeschreven Eekio keurden het verzoe
ningsvoorstel van de direktie goed, maar kij
ken „uit solidariteit" nog even de kat uit de 
boom vooraleer terug aan het werk te gaan. 

De vakbonden werden verder op pijnlijke 
wijze teruggefloten door de stakende basismi
litanten van de meeste Interbrew-vestigingen. 

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 carnarius 

en Vlaanderens suksesgroep Clouseau 

De bonden weten niet goed wat te doen: 
stoere taal blijven spreken en de blokkade van 
Artois door een gedeelte van hun aanhangers 
handhaven? Of kompromisbereid het verzoe
ningsvoorstel aanvaarden en het gedeelte van 
hun aanhang steunen dat voor het recht op 
arbeid ijvert? 

Meer fundamenteel gaat het dus om de 
vraag hoe ruim het stakingsrecht geïnterpre
teerd mag worden. Al dan niet om hun mening 
gevraagd mengden zelfs de professoren in het 
Arbeidsrecht zich met de kwestie. Volgens 
KUL-professor en gewezen VU-senator Roger 
Blanpain gaan de stakers duidelijk te ver. Hij 
noemde de afgrendeling van Interbrew-Leu-
ven onwettig en onrechtmatig en hekelde het 
feit dat de overheid afzijdig blijft. Blanpain was 
voor een vooraanstaand professor, wiens des
kundigheid niemand betwist, zeer duidelijk: 
„Gijzeling van managers, bezetting van onder
nemingen, het afgrendelen van de toegangen 
en uitgangen van de ondernemingen om het 
vervoer van grondstoffen ofprodukten te ver
hinderen, het versperren van de toegang voor 
werkwillige werknemers, zijn onwettelijk". De 
professor aarzelde zelfs niet om politiek stel
ling te nemen: Blanpain vindt dat „diegenen 
die de noodzakelijke herstruktureringen van 
ondernemingen overmatig bemoeilijken, laat 
staan onmogelijk maken, niemand een dienst 
bewijzen." „Alleen met ondernemingen die de 
uitdagingen zoals die van '92 aankunnen, 
zullen wij in staat zijn de nodige jobs, welvaart 
en welzijn te kreëren." 

Ook Leuvens socialist en minister van Bin
nenlandse Zaken Tobback verklaarde dat de 
aktievoerders zich op het randje van het sta
kingsrecht bevonden en hij voegde daar aan 
toe zich niet te zullen verzetten tegen een 
eventuele vordering van de rijkswacht, indien 
burgemeester Vansina dat zou vragen. 

RUG-professor Van Eeckhoutte is het met 
Blanpain eens dat het gijzelen van direktiele-
den of het afsnijden van aan- en afvoerlijnen 
van een bedrijf buiten het stakingsrecht vallen. 
Een stakingspiket, zelfs wanneer dat samen
gesteld is uit personen die niet in het afgegren
delde bedrijf werken, vindt in de ogen van Van 
Eeckhoutte daarentegen wel genade. Een pi
ket zou volgens de RUG-deskundige wel on
wettelijk zijn indien dit piket uit personen 
bestond die met het konflikt niets te maken 
hebben. 

De politici blijven intussen opvallend zwijg
zaam. Wat zouden ze moeten vertellen? Ieder
een heeft immers een beetje gelijk, een alge
meen politiek antwoord op het konflikt is er 
niet. Artois heeft het gelijk aan zijn kant, maar 
ook de stakers mogen op de bres springen 
voor hun job. En de beslissing daarover wordt 
niet in Mechelen, EekIo of Ghlin getroffen, 
maar in Leuven. Waar in de buik van het stille 
Artois gelukkig het gistingsproces zijn gang 
gaat. En waar op kafee de brouwerij het 
gesprekstema bij uitstek geworden is. 

(pdi) 
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SOCIAAL 

EEN VOLK VAN BROUWERS 

D
E brouwkunst was tot de 12de 
eeuw het voorrecht van de abdij
en Daarna kreeg de burgerij lang
zaam de kontrole over het bier-
brouwen in handen Er kwamen 
machtige brouwersgilden tot 
stand Het Brouweishuis (1698) 
op de Brusselse Grote Markt, 
waar nu de Confederatie der Brou
werijen van België is gevestigd, 
spreekt boekdelen 

Brouwen bleef lange tijd een ambachtelijke 
aangelegenheid Elk dorp had wel z'n brouwe-
njtje, en in de steden rolden de vaten uit 
tientallen brouwerijpoorten Bierstad Leuven 
bvb telde m 1904 met minder dan 17 brouwe
rijen Van de ongeveer 3 000 brouwerijen die 
ons land rond de eeuvwisseling rijk was, 
blijven er nu nog een goeie honderd over 

Water, gerst en hop zijn de drie basisgrond
stoffen van de brouwer Daarnaast zijn ook 
mout en gist onmisbaar De gisting speelt nl 
een grote rol Er zijn bieren van lage gisting, 
bieren van hoge gisting, en bieren van sponta
ne gisting Al de heldere bieren van het pils-
type zijn bieren van lage gisting Ze worden 
met bleek mout gebrouwen, en moeten een 
tiental dagen gisten op lage temperatuur (6 tot 
10°C) Deze metode werd voor het eerst toe
gepast in de stad Pilsen in Tsjechoslovakije 

Bieren van hoge gisting worden meestal met 
mout van een donkere kleur gebrouwen De 
maksimum 5 dagen durende gisting heeft 
plaats op een hogere temperatuur (15 tot 
20°C) 

Bieren van spontane gisting zijn typische 
bieren als geuze, lambiek, kriek, Bij deze 
fabrikage-metode laat men het gistingsproces 
een spontane ontwikkeling doormaken zonder 
„inzaaiing" van gist Dit heeft plaats in grote 
vaten of pijpen Deze bieren moeten vrij lang 
bewaard worden, sommige zelfs 2 jaar Het 
bezinksel op de bodem van de fles is het 
gevolg van de ,,hergisting" Bier dat de naam 
lambiek draagt, ondergaat in de fles een twee
de gisting Dit nieuwe brouwsel krijgt dan de 
naam geuze 

brouwersblad, wordt nog rigoureus in de twee 
grote landstalen uitgegeven 

STREEKBIER 
Op internationaal biervlak doet België het 

verre van slecht Spijtig genoeg worden de 
biercijfers met apart beschikbaar gesteld voor 
Vlaanderen en franstalig België De Confede
ratie van Brouwerijen van België is nog een 
van die hardleerse belgicistische organisaties 
Het maandblad van de vereniging Het kleine 

Bier is een eeuwenoude drank. 
Volgens sommige bronnen gaan 
de vroegste biersporen tot zowat 
7000 jaren voor Kristus terug tot 
Mesopotamiê. Vandaar zou het 
naar Egypte uitgevoerd zijn, 
waar tiet verheven werd tot na
tionale drank. Langs Spanje en 
Gallië vloeide het goudgele 
vocht vervolgens naar het Ger
maanse rijk, Groot-Brittannië en 
Skandinavië. Bier drinken berust 
dus op een stevige traditie. Een 
bekende brouwersgroep maakt 
in Vlaanderen zelfs reklame met 
de slogan „Bier van het land van 
het bier". Al zag het er even naar 
uit dat het land het zonder het 
bier van het land zou moeten 
stellen. 

Het bier is trouwens, naast de fneten en de 
Rode Duivels, een van de weinige overgeble

ven „Belgische" instituten In het buitenland 
staat België bekend voor zijn frieten en zijn 
bier, en een wedstrijd van de nationale voet
balploeg zal zo ongeveer de enige gelegen
heid zijn waarbij sommige Belgen nog met 
enig spontaan entoesiasme de driekleur 
zwaaien En dan zie je nog steeds meer 
leeuwen wapperen 

In bierkonsumptie per inwoner laat België 
alleen de Duitsers, de Tsjechen en Slovaken 
en de Denen voorgaan In '87 dronk elke Belg 
gemiddeld 122 liter bier per jaar De Duitsers 
kijken met een jaarlijkse teug van 145 liter per 
mond nog een stuk dieper in het glas 

Er lijkt zich langzamerhand een verschui
ving op de binnenlandse biermarkt voor te 
doen naar minder pils en meer speciale bieren 
In '85 waren 77,24 van de 100 verkochte 
biertjes nog pils, in '88 waren dat er maar 
74,15 meer De verkoop van trappisten abdij-
bieren en zure bieren (o a geuzes) nam sinds 
'85 lichtjes toe Vooial de speciale bieren 
zitten in de lift (van 9,7% in 85 naar 12,9%) 
Het alkoholvrije bier lijkt eveneens een nieuwe 
markt te openen In '88 haalde dit goedje 
0,19% van de totale bierverkoop Cijfers voor 
dit jaar zijn nog met voorhanden, maar men 
verwacht toch een flinke stijging Toch nog iets 
om fier op te zijn"? /p j» 

DE KUNST VAN 
HET SCHENKEN 

Het zal wel iedereen al eens overkomen 
zijn je wilt je bezoekers een frisse pint 
aanbieden, en je staat hopeloos te klunge
len met het flesje en het glas Resultaat 
ofwel een schuimkraag van tien centimeter, 
ofwel geen schuimkraag op enkele witte 
ballonnetjes na Om bier te schenken moet 
je je immers aan enkele regeltjes houden 

De temperatuur van het bier speelt bvb 
een rol Pilsjes (en andere bieren van lage 
gisting) serveer je koel tussen 5 en 7 
graden Eens uifgeschonken stijgt de tem
peratuur snel van 6 naar 12° Bier van hoge 
gisting heeft best een temperatuur van 10 
tot 12 graden 

Het IS verder aangewezen om echte bier
glazen te gebruiken hoge cilindervormige 
glazen voor de blonde types, bolglazen voor 
het donkere en speciale bier Vetresten aan 

de binnenkant van de glazen moeten ten 
alle prijze vermeden worden Want wie zegt 
,,vet", zegt ook ,,geen schuim" Spoel daar
om het glas overvloedig met klaar en fns 
water, en met afdrogen' 

Wanneer je in de ene hand het juiste 
glasheldere glas houdt, en in de andere 
hand het bierflesje op de goede tempera
tuur, moet het belangrijkste nog komen het 
bier moet van de fles in het glas Hou het 
glas lichtjes schuin en giet langzaam — 
zonder schuimvorming — langs de glas
wand Wanneer het glas halfvol is, ineens 
rechthouden en gieten terwijl je het flesje 
steeds verder vanaf het glas houdt Bij het 
serveren van bier van spontane gisting 
oppassen voor de droesem of het bezinksel 
Gezondheid i 
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EEN ROMAN OVER ONZE 
VIERDE WERELD 

I
NSTITUTIONALISERING en ideologise
ring brachten ons ertoe, de problemen van 
de sociaal minderbedeelden, van de men
sen aan de zelfkant, te verwijzen naar de 
instanties voor sociaal dienstbetoon. Tus
sen de beperkte vrijwillige karitatieve hulp 
in de vorige eeuw en het net van sociale 
voorzieningen in deze eeuw is er wél een 
groot kwantitatief onderscheid. Maar de 
problemen bleven bestaan zij het in minder 
grote omvang. En ook de mensen veran

derden niet, bleven dezelfde in hun individua
lisme en egoïsme. 

VIERDE WERELD 
Waarom deze in verhouding lange inleiding 

bij de bespreking van een als roman aange
kondigd boek hoewel het berust op reële 
gegevens? Juist omdat in deze roman ,,Alsof 
wij niemand waren" van Karel Staes de proble
matiek van de maatschappelijke marginalen, 
met een rnode-term „vierde wereld" ge
noemd, op overtuigende wijze én aangrijpend 
wordt uiteengezet, aan de hand van het le
vensverhaal van mensen uit vier generaties. 
De auteur heeft tussen deze diverse levensver
halen een familiale en emotionele band gelegd 
, maar elk verhaal, elke tragiek kon op zichzelf 
staand al overtuigen. Sterk komt hier tot uiting 
dat het niet slechts en zelfs in mindere mate 
een sociaal dan wel een menselijk probleem is, 
waarvoor de maatschappij echter ook oplos
singen dient te vinden. Dat in een welvarend 
land met grote lukse nog zo'n 6 % van de 
bevolking in armoede leeft, is meer dan een 
schandaal. De auteur noemt zijn verhalen 
„oerverhaien van leven en dood". De tragiek 
van deze levens staat aan de andere kant van 
de Griekse tragedie en de protagonisten zijn 
anti-helden in een drama dat niet beheerst 
wordt door een Moira in haar onverbiddelijk
heid maar die gevangen zijn in een marginaal 
circuit waaruit zij trachten te breken. Die pogin
gen leiden tot diverse resultaten: een wanhopi
ge apathie bij Anna, een vergeefse vlucht bij 
de dochter Irma, een bitter en agressief ver
weer bij de zoon Fons. 

Men hoeft geen sociologische studies ge
daan te hebben van de marginaliteit om te 
weten hoe moeilijk het is uit een kring te 
breken waarin men door omstandigheden en 

milieu is terechtgekomen; om een merkteken 
kwijt te geraken dat men van kindsbeen af 
heeft meegekregen. Men behoeft vaak een 
sterk karakter en een onverzettelijke wil naast 
een dosis geluk om uit die marginaliteit te 
geraken. Het is de verdienste van Karel Staes 
dat aangetoond te hebben in zijn boek, aan de 
hand van konkrete gevallen. En met een grote 
liefde en een sterk engagement voor deze 
mensen die maatschappelijk inderdaad vaak 
beschouwd worden „alsof ze niemand waren" 
maar die denken, voelen, beminnen en haten, 
hongeren en dorsten, hopen en liefhebben 

Het weergeven van sociale toe
standen in de literatuur dateert 
niet van vandaag noch van giste
ren. Het is vooral sedert de in
dustriële revolutie van de vorige 
eeuw en het ontstaan van een 
stedelijk proletariaat, dat au
teurs vaak op hartstochtelijke 
wijze en in feite realistische en 
naturalistische kleuren de wan
toestanden aankloegen. 
Zola In Frankrijk, Hauptmann in 
Duitsland, om slechts deze twee 
te noemen, zijn sprekende voor
beelden. Met de realisaties van 
de sociale beweging en het insti
tutionaliseren van de sociale 
hulp werd het „engagement" op 
dat vlak in de literatuur ook min
der en het oriënteerde zich meer 
naar het politieke, al was dat 
vaak ook sterk sociaal gedomi
neerd. 

zoals alle anderen maar zich sociaal noch 
individueel kunnen verwoorden en waar ma
ken in een op harde kompetitie gebouwd 
sisteem. 

KREET 
Men kan beweren, dat hier een aantal geval

len „gekondenseerd" werden in één familie
geschiedenis. Men kan spreken van miserabi-

lisme en populisme. Men kan het literair ge
zien betreuren dat de techniek van de vaak 
zeer korte,,flitsen" het geheel episch remmen 
en dat bij een breder uitgebouwde romantech
niek het boek zou winnen aan epische kracht: 
de lektuur ervan is in ieder geval spannend en 
aangrijpend genoeg, en het is wellicht juist die 
toegepaste techniek die het boek een vaart 
geeft en telkens weer de lezer aangrijpt en 
meevoert, iets wat bij breder gebouwde epi
sche vormgeving misschien minder zou zijn. 

„Alsof wij niemand waren" is meer dan zo 
maar een roman. Het is een verontwaardigde 
kreet om zoveel vooroordelen, om zoveel mis
plaatst medelijden met deze armen tussen ons 
— aan wie géén rapport van 600 bladzijden 
gewijd werd en die géén koninklijk kommissa-
ris hebben om hun specifieke situatie te bestu
deren... 

En die geen nood hebben aan dat alles... 
maar gewoon een plaats willen waar zij kun
nen leven, vrij van nood en van de beklemming 
en belemmering om mens te zijn als alle 
anderen... En niet „alsof ze niemand waren". 

Jos Vinks 

— Alsof wij niemand waren. Roman. Karel Staes. 
Uitg. DNB-PeIckmans, Kapellen. 296 biz., 595 fr. 
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BOEKEN 

ALOIS GERLO'S LEVENSVERHAAL 
In een boek met als titel Noch hoveling, noch 

gunsteling heeft Aloïs Gerio zijn eigen „levens
verhaal" geschreven. Prof. Gerio heeft in zijn 
leven een opmerkelijl<e evolutie doorgemaakt. 
Hij was in 2ijn jeugd kommunist geworden en 
stond tijdens de oorlogsjaren aktief in het 
verzet, in het Onafhankelijkheidsfront (OF). 
Later, een aantal jaren na de oorlog, in 1956, 
verliet hij de kommunistische partij, omdat hij 
tot andere inzichten en opvattingen gekomen 
was die zijn overtuiging grondig zouden wijzi
gen. Het pleit voor zijn eerlijkheid en zijn 
intellektuele onafhankelijkheid dat hij de moed 
had zijn opvattingen te herzien en zijn eigen 
weg te gaan, geleid door zijn geweten. 

BEZETTING 
Het eerste deel van zijn boek, handelend 

over de eerste periode in zijn leven, over de 
oorlogsjaren en de na-oologse periode is het 
minst overtuigend. De voorstelling die de au
teur geeft van de rol gespeeld door de kommu
nistische partij tijdens de bezetting roept vra
gen op. De auteur doet het voorkomen alsof de 
KP sedert het begin van de oorlog in het verzet 
stond. Op grond van wat ik daarover gelezen 
heb meen ik dat de KP pas na de aanval van 
Duitsland op de USSR en het verbreken van 
het Hitler-Stalin-pakt in het verzet gegaan is. 
Tot dan waren de kommunisten, ingevolge de 
richtlijnen van Moskou zeker geen bondgeno
ten van de ,,kapitalistische" landen. De aan
slagen op ,,kollaborateurs" zijn bij mijn weten 
slechts begonnen na het uitbreken van de 
oorlog tussen Duitsland en Rusland. De eerste 
politieke moord in Vlaanderen was deze op 
Podevijn te Aalst in oktober 1943. Het is ook 
opvallend dat de auteur het wel heeft over de 
sluikpers en sabotagedaden, maar stilzwij
gend voorbijgaat aan de moordaanslagen op 
„zwarten". De partisanen worden slechts ter
loops vermeld. Nu volstaat het kennis te ne
men van het boek van Louis van Brussel, 
Partizanen in Vlaanderen, om een ander idee 
te krijgen van het kommunistisch verzet. Velen 
waren en blijven overtuigd dat de kommunis
ten vooral terreur wilden zaaien en een revolu
tionaire staatsgreep op het oog hadden na de 
nederlaag en de aftocht van de Duitsers. Ik wil 
daar nu niet verder bij stil staan. 

Aloïs Gerio is in ieder geval zijn eigen weg 
gegaan, wat wijst op een sterke persoonlijk
heid. In de Vlaamse ontvoogdingsstrijd heeft 
hij een belangrijke en moedige rol gespeeld. 
Ook in dit opzicht heeft hij steeds de moed 
gehad zich een persoonlijke mening te vormen 
en er openlijk, vrank en vrij, voor uit te komen. 
Zijn aandeel in de strijd voor een zelfstandige 

DE ZWIJGER 

Aloïs Gerio: „Ik ben een mengvat: 
liberaal, sociaal-demokraat, flamin
gant en zelfs nationalist." 

(foto P. v.d. Abeele) 

VUB is groot geweest en het was terecht dat hij 
de eer had de eerste rektor te worden van de 
Vlaamse Universiteit van Brussel. 

Gerio stond aan de wieg van de Vereniging 
van Vlaamse Professoren, hij werd voorzitter 
van het Vermeylenfonds en speelde alsdusda-
nig een rol in het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen, opgericht in 1965. Ten tijde van 
het Egmontpakt gaf hij nogmaals blijk van 
onafhankelijkheidszin, van moed om tegen de 
heersende stroming in dit pakt te verdedigen. 
Ook in andere omstandigheden, zoals de stu-
denten-revolte van 1968 en de Vredesbewe
ging en de raketten-kwestie in 1979 gaf hij blijk 
van moed om tegen de stroom in dapper zijn 
eigen, eerlijke overtuiging te verdedigen. 

Aloïs Gerio heeft als vrijzinnige blijk gegeven 
van verdraagzaamheid en van begrip voor het 
standpunt van andersdenkenden. Hij was „to
lerant" en hierin erkennen wij de houding en 
de geestesgesteldheid van de ware humanist, 
die als Erasmus-specialist de invloed van Eras
mus ondergaan had en zich als het ware 
spiegelde aan dit illuster voorbeeld, en onge
twijfeld ook aan het voorbeeld van Willem de 
Zwijger. Ik herinner mij een voordracht van 
hem over Willem van Oranje. 

Op het einde van zijn boek schrijft hij: 
„Sedert 1980 ben ik partijloos en wens dat te 
blijven. Ik had het altijd moeten zijn. "„Zelf ben 
ik een soort mengvat: liberaal, sociaal-demo
kraat, flamingant en zelfs nationalist. Ik verde
dig ook „kristelijke" waarden. Ik denk niet dat 
zulks een schande is. Ik vind het veeleer 
eerlijk." 

Dit,,levensverhaal" geeft ons het beeld van 
een zelfstandig, vrij denkend intellektueel, die 
zich een eigen mening vormt en er vrij en 
moedig voor uit komt, zonder te vervallen in 
fanatisme, breeddenkend en humaan. 

Zo begrijpen wij welke waarde en betekenis 
de vrijheid van mening en de vrije meningsui
ting vertegenwoordigt voor een zelstandig 
denkend man. En zij zijn in een samenleving 
onontbeerlijk. 

F.v.d.Elst 

— Noch hoveling, noch gunsteling. Aloïs Gerio. 
Uitg. DNB-PeIckmans, Kapellen. 252 biz., 695 fr. 

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. 

25 WIJ - 15 DECEMBER 1989 



MUZIEK 

ZAKDOEK: OM NIETTE VERGETEN! 
Voor de Brabantse volksmuziekgroep Zak

doek is dertien zonder twijfel een geluksgetal: 
het viertal is immers aan zijn dertiende werk
jaar toe, en dit wordt met een geslaagde elpee 
(of straalplaatje voor de steeds talrijkere CD-
liefhebbers) gevierd! 

„We spelen samen sedert 7 6 " , vertelde 
Tom Serkeyn ons tussen pot en pint, „Ik zat 
toen met Erwin (Vandervelde) op de muziek
school, en Dirk was een straat- en schoolmak-
ker. De Chiro richtte te Diegem een vrij podium 
in, en we besloten eraan mee te doen. Na een 
jaar kwam dan Robert ,,Tisj" Theys erbij als 
kontrabassist. Omwille van onze nogal plezan
te manier van spelen werden we algauw op 
allerlei animaties en festiviteiten gevraagd, en 
het heeft sedert dan niet meer opgehouden..." 

GEVARIEERD 
WIJ: Jullie zijn ook In Nederland graagge-

hoorde gasten...? 

T. Serkeyn: „Ja, tot voor kort traden we 
regelmatig bij onze noorderburen op, maar het 
is dikwijls zo ver, en om dan telkens weer terug 
naar huis te komen... Het is niet altijd gemak
kelijk om de dingen te kombineren, en we 
hebben er dus de laatste tijd niet zoveel moeite 
gedaan om ginds te gaan optreden." 

WIJ: De plaat heet „Om niet te vergeten". 
Voor het nageslacht? 

T. Serkeyn: „Een titel vinden is niet zo 
gemakkelijk, bij ons was het een moeilijke 
bevalling. Maar ook de keuze van de num
mers, hoe de hoes er zou uitzien, met welk 
imago we naar buiten zouden komen waren 
,, twistappels''. Een plaat maak je vooral voor 
het publiek, dat je na de optredens „in de 
euforie van het sukses", (voegt hij er schalks 
grinnikend aan toe) komt vragen of er een 
plaat te koop is. Het is een soort aandenken, 
voor anderen dé gelegenheid om enkele lied
jes opnieuw te kunnen beluisteren, een herin
nering van wat op de planken gebeurde..." 

WIJ: En toch Is het geen „live"-opname 
geworden? 

T. Serkeyn: „Wij hebben een nogal geva
rieerd repertoire, dat hangt vooral af van waar 
we optreden. We hebben dus moeten kiezen, 
en op de plaat vind je dan ook een soort 
overzicht. Je kan op de plaat nooit de sfeer van 
het optreden ten volle brengen omdat ook het 
visuele bij momenten een belangrijke rol 
speelt. Met deze plaat hopen wij, naast de 
animaties, ook meer podium-optredens te kun
nen versieren. Er is opnieuw een verbetering 
voelbaar, men durft opnieuw koncertavonden 

Zakdoek voelt zich overal thuis. Hier zijn ze losgelaten in een Gentse volksbuurt. 
(foto Ronald Szommer) 

organiseren, daar zouden wij op willen inspe
len." 

GASTEN 
WIJ: Op de hoes staan een aantal gastmu

zikanten vermeld? 

T. Serkeyn: „Herman Dewit van 't Kliekske, 
Christel Borghlevens de klarinetiste van het 
Brabants Volksorkest, banjospeler Nico Daele-
mans van de Limburgse groep From Us To 
You, Lieve Van Mileghem zingt ook een liedje 
mee... Dit om er enkele te noemen. Al deze 
mensen hebben een schitterende bijdrage ge
leverd, maar toch domineren ze niet, de tipi-
sche klank van Zakdoek (viool, akkordeon, 
gitaar en bas) primeert. De gastmuzikanten 
geven hier en daar een aksentje, ondersteu
nen waar nodig. Men zou kunnen zeggen dat 
zij het feestelijke garnituur op de schotel zijn.'' 

LEVENDIG 

stukjes uit het traditionele repertoire en zelfge-
pende juweeltjes. Zij die Zakdoek aan het werk 
hoorden en zagen zullen opnieuw genieten 
van het ludieke ,,ln de brousse is het feest" en 
het oorlogslied „In Leffinge...". En de mees
terlijke versie van „De stalen boor" op tekst 
van Wannes van de Velde, het leuke lied „De 
banaan" een tof Nieuwjaarslied, het bekende 
Afscheidslied en ,,Zigeunertje privé" sieren de 
plaat. Kortom een fijna staalkaart van Zakdoek 
in een vlekkeloze uitvoering en zeer levendige 
opname. Ais kadootje voor de komende feest-
jesdagen ten zeerste aangeraden! 

S.D. 

De plaats is verkrijgbaar bij Folk Corner 
„Den Appel", Van Cauwelaartstraat 115 te 
1740 Ternat, tel. 02/582.55.64 of op het 
kontaktadres van Zakdoek, Guldenschaap-
straat 8 te 1800 Vilvoorde, tel. 02/252.58.07, 
en kost 499 fr., terwijl je voor de CD slechts 
650 fr. hoeft neer te tellen! 

Bij het beluisteren van deze opnamen, dit 
jaar opgenomen in de Leuvense Studio C, 
hoor je de muziek van een Brabantse groep: 
een kleurrijk muzikaal palet, dat ons even aan 
de oorspronkelijke groep De Snaar doet den
ken. Liefhebbers van volksmuziek krijgen pitti
ge én virtuoos gespeelde nummertjes, zoals 
het inleidende Donderdagavond, de Waalse 
potpourri, de Hansdans, en op de ommekant 
het tweeluik de Horlepiep en Tantarella. Mooie 

Er waren enkele vragen omtrent de 
in WIJ besproken plaat van de ,,Lied
jes van Menschen van de Vlaamse 
Kusten": de plaat kost 450 fr. maar 
men vraagt omwille van de hoge port-
kosten 750 fr. over te schrijven op het 
BAC-nummer 730-1401661-07 van 
SOS-Blootland (Fr.). 
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TENTOONSTELL NG 

„Het symbool van de liefde", een schilderij van Edmond Van Offel. (Antwerpen 
1871-1959 's Gravenwezel). 

NIEUW LICHT OP SIMBOLISME 

PAUL RANS EN 
IFIAMMINGHI 

Belangrijke koncerten van het moment zijn 
de optredens van Jos Van Immerseel (aan het 
clavecimbel) en I Fiamminghi. Op zaterdag 16 
december in de St.-Jacobskerk op de Couden-
berg in Brussel-centrum. Op vrijdagavond zijn 
I Fiamminghi samen met het jeugdkoor Scaldis 
Cantat in de Antwerpse Carolus Borromeus-
kerk, om 20u. In het kader van de Latemse 
koncerten zijn ze zondag 17 december om 11 
uur op aperitief in het Museum Dhondt-Dhae-
nens. De inkom bedraagt telkens 450 fr,, 
studenten slechts 250 fr. (te Brussel echter 
600 fr.). 

Vrijdagavond kan je naar het stemmige 
Romaanse St.-Elisabethkerkje te Haren bij 
Brussel, waar Paul Rans en zijn ensemble om 
21 uureen koncertgeven uit het Nederlandsta
lige volkse kerstrepertoire, dat samengebracht 
is in de BRT-produktie ,,Mit desen niyen jare" 
als straalplaat of kassette verkrijgbaar mits 
overschrijving van 750 fr. of 399 fr. op nummer 
000-0074040-29 van de BRT. Een smaakvolle 
Vlaamse produktie in een autentieke uitvoe
ring! 

KAARTEN 
ZANGFEEST 

De kaartenverkoop voor het 53ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest, dat op 25 maart 1990 zal 
plaatsvinden onder het motto: ,,De grenzen 
voorbj" 'S gestart. 

Belangstellenden kunnen hun kaarten be
stellen op het ANZ-sekretariaat, Baron Dhanis-
laan 20 bus 2 (2e verdieping), hoek Amerikalel, 
2000 Antwerpen, ledere dag van 9 tot 17u.30. 
(uitgezonderd zaterdag en zondag) of ze al
daar telefonisch 03/237.93.92 reserveren. 

De prijzen van de genummerde zitplaatsen 
zijn als volgt bepaald: 700 Bfr. (1 ste rang), 500 
Bfr. (2de rang), 400 fr. (3de rang), 300 Bfr. (4de 
rang) en 250 Bfr (5de rang). Er zijn ook 
ongenummerde plaatsen (200 Bfr.) voorzien. 
Groepen van min. 20 personen bekomen een 
vermindering van 25 BFr. per kaart. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen op het 
ANZ-sekretarlaat, Baron Dhanislaan 20 bus 2, 
hoek Amerikalel, 2000 Antwerpen (tel. 
03/237.93.92). 

Naar jaarlijkse traditie organiseert Galerij 
Jan Op de Beek In december haar Wintersalon 
In het historisch pand 't Vliegend Peert te 
Mechelen. Dit jaar staat deze manifestatie in 
het teken van de herontdekking van het ,,Slm-
bollsme". 

Deze Ietwat eigenzinnige strekking uit de 
internationale kunst is te situeren rond de 
eeuwwisseling tussen 1880 en 1925. Tussen 
de bekendste buitenlandse simbollsten vinden 
we schilders als Walter Crane, William Blake, 
Burne Jones, Odilon redon, Carlos Schwabe, 
Arnold Boecklln en Edward Munch. Van de 
Belgische heeft Ferdinand Khnopff de grootste 
internationale bekendheid. De laatste jaren is 
er een hernieuwde belangstelling voor deze 
kunst die min of meer parallel verliep met het 
impressionisme. 

De kunst van het ,,Slmbolisme" vindt haar 
oorsprong in de verbeelding. Daar waar de 
impressionisten in de eerste plaats het licht en 
een vluchtige indruk willen vastleggen Is het 
daarentegen de bedoeling van de simbollsten 
om een ,,idee" uit te beelden. De schildertech
nieken en stijl van de simbollsten zijn dan ook 
erg uiteenlopend. Hun werken zijn onderling 
enkel verwant wat betreft de Inhoud. Deze 
Inhoud is afwisselen misterleus, fantastisch. 
Idealistisch en dekadent, en vandaar ook erg 
boeiend en verrassend voor de toeschouwer. 

SImbolistlsche schilderijen zijn eerder zeld
zaam. Toch hebben een aanzienlijk aantal 
kunstenaars maar gedurende een periode In 

deze richting gewerkt. Het is ondermeer het 
opzet van de tentoonstelling om enkele Vlaam
se kunstenaars te belichten als simbollst, daar 
waar zij voorheen slechts zelden als simbolls
ten waren erkend. 

Zo kunnen we op de tentoonstelling enkele 
boeiende werken zien van de in 1871 te 
Antwerpen geboren kunstenaar Edmond Van 
Offel, naast werk van zijn stadsgenoot Jozef 
Posenaer. Een belangrijk werk op de tentoon
stelling Is tevens het simbolistlsch ,,Stormland-
schap" van Valerius de Saedeleer, een miste-
rieus eenvoudig kunstwerk. Tevens kunnen 
we werken zien van tipische simbollsten zoals 
Xavler Mellery en Constand Montald. 

Naast deze simbollsten hangen op de ten
toonstelling werken van tijdgenoten uit het 
impressionisme. Zo Is er ondermeer een 
mooie „Scheldeimpressie" van Camille Wau-
ters, een impressionistisch portret van George 
Lemmers en een vertederend werk nl. ,,Het 
meisje met de pop" van Frans van Holden. 

Traditioneel Is op het wintersalon van Galerij 
Op de Beeck ook werk van Oude Meesters te 
bekijken zoals een Hollands stilleven van Ple-
ter Claesz. 

— Het „Wintersalon 89" is dagelijks gratis 
toegankelijk van 13u.30 tot 18u., uitgezon
derd op dinsdag. Dit van 9 tot en met 24 
decemt)er. Het Vliegend Peert is gelegen in 
de St.Katelijnsestraat 22 te Mechelen. 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

TURKMENEN, EEN (BIJNA) VERGETEN VOLK 
Sinds kort is er in het Westen ruime belang

stelling ontstaan voor de juweelkunst der Turk-
menen. Na de inval van de Sovjets in Afganis-
tan hebben vele Turkmeense families hun land 
verlaten en kwamen tal van hun traditionele 
juwelen hier bij verzamelaars terecht, wat ze 
alleszins voor omsmelting behoedde. 

FEL BEHAARD... 
Onlangs hield een Antwerps handelaar in 

oude tapijten, Kelims en ander tekstiel een 
tentoonstelling van zijn verkoopkollektie Jüwe-
len van de Turkmenen... een goede gelegen
heid om een volk te ontdekken dat een turbu
lente geschiedenis kende, maar wel in de 
plooien van die geschiedenis in de vergetel
heid dreigt te geraken. 

De streek van afkomst van de Turkmenen is 
niet met zekerheid bekend, maar ligt wellicht in 
het Siberische/4/fa/-gebergte, waaruit ze in de 
5de eeuw migreerden om een nomadisch 
bestaan te leiden in de vlakten van Centraal 
Azië. In de 9de eeuw drongen hun stammen 
door naar de kusten van de Kaspische Zee. 
Van toen af worden ze als Turkmenen om
schreven: een taai, goed gebouwd volk, fel 
behaard, met grote ogen en een eerder bruine 
huidskleur. 

De Turkmeense juwelen zijn door
gaans vrij sober en van zilver. Ze heb
ben vaak een amulet-betekenis en ver
wijzen naar de oude Sjaman-kultuur. 
Op de foto: rughangers voor haar-
vlechten (omstreeks 1900). 

Welvaart kenden de Turkmenen in de mid
deleeuwen, omdat Turkestan op de Zijderoute 
lag, de verbinding tussen Europa, China en 
Indië. Zij verhuurden hun dieren aan de langst-
trekkende karavanen en hun bereden krijgers 
„verleenden" ook veilige doorgang. De gunsti

ge ligging (evenals onderlinge stammenoorlo-
gen) stond evenwel het ontstaan van een 
autonoom Turkestan in de weg. Beurtelings 
werden de Turkmeense gebieden onder de 
voet gelopen door Mongolen, Ottomaanse kei
zerrijken, in de 19de eeuw nog door het 
tsaristische Rusland. Toch hebben de Turkme
nen hun traditionele levensstijl kunnen hand
haven en zelfs het Moslim geloof hebben zij 
steeds aangepast aan de stamgewoonten en 
hun oorspronkelijke Shamanische religie. 

PATIO 
Omdat ze afhankelijk zijn van watervoorzie

ningen en verse weilanden trekken ze met hun 
kudden rond en wonen in ronde tenten met 
een latwerkstruktuur op stevige viltbekleding. 
Zij die zich in steden vestigden wonen in 
kubusvormige huizen gebouwd met zonge-
droogde kleistenen, alle met een patio binnen
in, maar volledig afgesloten van de straat. 

Vandaag wordt het aantal Turkmenen op 2 
miljoen geschat die als semi-nomaden of als 
sedentaire landbouwers verspreid leven in 
Turkmenistan in de USSR (ongeveer 1,5 mil
joen), zowat 400.000 in Afganistan en de rest 
in Iran aan de Russische grens. Hun taal is 
vera/ant met het Ottomaans, met West-en 
Oostturkse varianten. 

STORM IN EEN FLES BELLETJES 
Een geslaagd eindejaar kan blijkbaar niet 

zonder de feestelijke belletjes uit een fles 
Champagne. Maar die is duur. Gelukkig be
staan er nog andere voortreffelijke mousseren
de wijnen, maar die nu eenmaal de wettelijke 
Appellation Contrólée Champagne niet mogen 
dragen. Deze slaat op de streek van herkomst 
en op het produktieproces. Hoewel het begrip 
,,streek van herkomst" beslist met een korrel 
zout moet gedronken worden, want het Cham
pagne-aanbod is nu zo immens, dat de regio 
alleen er met genoeg druiven voor kan leveren. 
Zowat alle Champagne-producenten gebrui
ken dus ook druiven uit min of meer nabije 
randgebieden. 

VERBOD IN FRANKRÜlU 
Een streeknaam kan moeilijk in andere stre

ken overgenomen worden. Wel het produktie
proces. Vele schuimwijnen van elders voeren 
dus dikwijls — en niet helemaal ten onrechte 
— de etiketvermelding Methode Champenoi-

se, wat wil zeggen: gemaakt volgens het 
klassieke proces van het Champagne-maken. 
Nu worden leken daardoor wel eens al te graag 
misleid, zeer tot ongenoegen van de Champa
gne-baronnen uit Reims, Epernay en omstre
ken. 

.EN IN DE EG 
Deze togen naar het oppermachtige AC-

bureau in Parijs en eisten daar het verbod van 
de vermelding door andere producenten. Zij 
wonnen het pleit. En ja, de volgens de klassie
ke metode gemaakte, vaak zeer mooie mous
serende wijnen uit de Loire, Bordeaux, Bour
gogne, Elzas en Limoux moeten een andere 
omschrijving bedenken, op straffe van hemel
hoge boetes als dat niet meteen gebeurt. 

Gesterkt door hun eerste sukses trokken de 
vasthoudende Champenois naar Brussel, 
waar ook de Europese wijnambtenaren toega
ven: van 31 augustus 1994 af, is de aandui

ding Methode Champenoise definitief verbo
den voor alle schuimwijn producerende lidsta
ten van de EG. Voor Spanje is dat geen 
probleem, daar heten de mousserende wijnen 
allang Cava (Spaans voor kelder). In Italië 
zullen de Spuman/e-wijnen binnen 4 jaar de 
toevoeging Metodo Champenois r...eten op
geven. Hetzelfde geldt voor de Duitsers, die 
reeds van Flaschengarung spreken, wanneer 
de gisting in de fles plaatsvindt, maar daarbij 
nu wel Champagnerverfahren achterwege die
nen te laten. De Portugezen zijn zinnens 
eerlang hun schuimwijnflessen enkel te be
drukken met de regel Fermented in this bottle. 
Maar wat gaan binnenkort de Russen doen 
met hun befaamde Knm-Champagne? 

Het kan wel op een storm in een fles 
belletjes lijken. Maar toegegeven: de Methode 
Champenoise is een heel specifiek, ingewik
keld proces... en dat werd in Champagne 
uitgevonden. In ons volgend nummer zullen 
we het geheim van de belletjes ontrafelen... en 
wie proberen wil, die mag, maar zonder de 
metode bij haar naam te noemen. 
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BIOS 

GEKNIPT VOOR DE FEESTDAGEN 
Als je All for love later gaat opzoeken in de 

archieven, zul je wel onder Say Anything 
moeten zoeken, want eerstgenoemde Is enkel 
een titel voor export. (Net zoals de film van 
Bette Midler: Forever Friends in werkelijkheid 
Beaches heet). Het is de debuutfilm van Ca
meron Crowe, en eerlijk gezegd, dat merk je. 

Op de vooravond van de uitreiking van de 
diploma's wil de goeie, maar niet briljante 
Lloyd Dobler (John Cusack, in een overtuigen
de rol van onzekere jongere, die toch vertrou
wen inboezemt, gespeeld met een James 
Dea/7-flair en een Elvis Pres/ey-aksent) uit met 
het stermeisje, Diane Court (lone Skye). Diane 
is bijna het slachtoffer te noemen van een 
overbeschermende liefde van haar geschei
den vader James (een zeer goeie John Maho-
ney) en zal in Engeland verder gaan studeren. 
Lloyd daarentegen is gehuisvest bij zijn zus — 
die door haar man is achtergelaten met een 
zeer snuggere jongen van ongeveer 6 jaar. 
Verliefd tot over zijn oren, wil hij toch uit met 
Diane en na een telefoontje lukt het hem nog 
ook. Resultaat is een vriendschap die naar 
liefde bloeit. Maar als je denkt dat dit sprookje 
kan blijven duren, neen! Diane wil liever niet 
meer naar Engeland nu ze de liefde heeft 
gevonden, en haar pa blijkt ook niet zo'n 
lieverdje, want hij zou de oudjes, in het ge
sticht dat hij leidt, van heel wat geld hebben 
verlost en daar willen de belastingen nu meer 
over weten. Plots blijkt regisseur Crowe de 
liefde uit het oog te verliezen, want hij ruikt een 
schandaaltje. Jammer, want anders mocht 
deze tienerfilm er best wezen, voor tieners! 
Even lijkt het dat de film verkeerd gaat wan
neer de ouders wat te simpatiek worden voor
gesteld, maar gelukkig blijkt pa dus in de fout 
te zitten. De regisseur laat nogal wat steekjes 
vallen en in vele gevallen gaat een hoogtepunt 
— dat men ziet aankomen — ongemerkt 
voorbij en de mist in. 

De superster Dustin Hoffman wordt voor mi, 
altijd gereducerd tot The graduate, Midnight 
cowboy en Little Big Man. Heb je deze films 
gezien, heb je alle tiks en gelaatsuitdrukkingen 
bij elkaar. De andere Hoffman-films hebben 
hun sukses meestal te danken aan het verhaal 
of een tegen-speelster/speler/spelers. Met Fa
mily Business van Sidney Lumet zijn het 
vooral de tegenspelers die de oude trukken-
doos van Hoffman op een duidelijke manier 
aan het licht brengen. Je hebt het hiervoor-
zijn-geen-superlatieven-talent van Sean Con-
nery, het verfrissende nieuwe gezicht van 
Matthew Broderick (War Games, Ladyhawk, 
Project X) en je hebt regisseur Sidney Lumet 
(Twelve angry man. The hill, The pawnbro
ker, Neterk, Serpico, Dog day afternoon, 
The verdict). 

Sean Connery en Matthew Broderick, de misdadigersgenen van grootvader op 
kleinzoon overgebraclit. 

Sean Connery is Jessie, de patriarch van de 
McMullenclan, hij is zijn leven lang reeds een 
kleine dief. Hij is ergens in de zestig, weduw
naar van een Siciliaanse vrouw, en charmant. 
Daarom vergeef je hem ook dat hij zijn klein
zoon Adam (Broderick) tot de misdaad aan
spoort, alhoewel die zelf met een schitterend 
idee komt aanzetten, om een kraak te zetten. 
Alleen is daar een derde man bij nodig en 
Jessie slaagt er in zijn zoon Vito (Hoffman) — 
suksesvol vleeshandelaar en belasting-ontdui
ker, getrouwd met een joodse vrouw uit een 
gelovig gezin, en die op oorlogsvoet leeft met 
zijn vader — te overhalen mee te doen. Vito 
voor wie het keurslijf van brave burger te nauw 
is, vraagt nogal wat overredingskracht, maar 
doet uiteindelijk mee om zijn zoon te bescher
men, zo stelt ie het wel voor. 

Als het echter misloopt met de kraak en 

Adam wordt geklist, is de duivel los en gaat de 
film naar een erg onverwacht einde toe. (Hier 
en daar vraag je je soms af waar de eindjes 
naartoe lopen, maar een kniezer die er over 
begint). 

Lumet, dat weten we al, heeft oog voor 
detail, en het gebruik en het nieuwe inhoud 
geven aan het traditionele lied Danny Boy is 
gewoon subliem. Hij schildert een New York 
waarin alle rassen samenleven, waar Ierse 
kleine misdadigers in de kraag worden gepakt 
door Ierse flikken, die niet vies zijn van een 
klein profijtje, om hun te karige loon aan te 
vullen. Door zogezegd van de wagen gevallen 
goederen te kopen... 

Maar het is vooral de milde humor die deze 
film nog bezienswaardiger maakt. Een ideale 
film voor de feestdagen. 

Willem Sneer 

lone Skye met pa John Mahoney en vriendje John Cusack. 
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VOETBALWEEK VAN GOUD 

D
E dag van vandaag staat men in 
de sportwereld nooit langer dan 
vierentwintig uur bij een uitslag, 
een prestatie, een feit of een vast
stelling stil. 

Toen Club Luik vorige week 
woensdag na een bewogen en 
schimmige wedstrijd in de mist 
toch voorbij Rapid Wien geraakte 
vergat men op slag dat Antwerp 
een etmaal eerder stuntwerk had 

afgeleverd in Stuttgart. 

Laten we eerlijk zijn: er geloofden maar 
weinig dat de Great Old in Duitsland zou 
kunnen overleven. Stuttgart genoot een Euro
pese reputatie, had enkele dagen eerder Bay-
ern Munchen proper afgedroogd en kon altijd 
terugvallen op de Belgische ervaring van trai
ner Haan die een match in de match leverde 
met de klub waar hij zijn snel lonende trainers
carrière begon. 

REPUTATIE 
Antwerp slaagde waar velen zouden hebben 

gefaald. Waarmee bewezen werd dat in voet
bal weinig nodig is om het ontwikkelingsproces 
van een ploeg spektakulair te doen versnellen 
of dodelijk te vertragen. Tien minuten voor het 
einde van de mirakelwedstrijd tegen Vitosha 
Sofia was trainer Davidovic een vogel voor de 
kal. Zijn ontslag scheen vlakbij. Vandaag lezen 
we dat de besprekingen voor kontraktverlen-
ging al werden opgestart. In voetbal moet men 
dus kunnen relativeren. De helden en misluk
kelingen slapen in hetzelfde bed. Jacky Muna-
ron beseft dat na een lange en geslaagde 
carrière beter dan wie ook. De omstreden 
doelman van Club Luik — in de Vurige Stede 
telt de jonge Gusbain die na enkele weken 
kompetitie plots plaats moest maken voor de 
ervaring van de gewezen Anderlecht-keeper 
minstens evenveel aanhangers — stopte in de 
slotfase van de match een te licht toegekende 
maar wel beslissende strafschop. Jacky stelde 
na afloop van de match nuchter dat hij op goed 
geluk af een hoek had gekozen en dat de bal 
hem was gevolgd. Puur meeval dus. Munaron 
werd de bejubelde held en de strafschopne
mer verliet wenend het veld. Ook dat is voet
bal 

Een en ander had evenwel voor gevolg dat 
vier van de vijf in de Europacups gestarte 
Belgische klubs naar de kwartfinales door
drongen. Dat heet stuntwerk in de breedte en 
men kan onmogelijk alleen maar het gelukkig 
toeval voor die sterke prestaties verantwoorde
lijk stellen. 

Om vermoedelijk dezelfde redenen kregen 
de Rode Duivels op de loting voor de Mondiale 
90 de status van reekshoofd. Geschenken 
worden in soortgelijke omstandigheden niet 
uitgedeeld. Alles aioet verdiend worden. Al 
heeft zo'n wereldwijde erkenning wel voor 
gevolg dat men zich onmogelijk nog In de 
geliefde rol van een underdog mag of kan 
opsluiten. België voert een bijzonder moeilijke 
reeks aan. Zuid-Korea, Uruguay en Spanje zijn 
lastige tegenstanders. De ploeg van Walter 
Meeuws moet drie matchen spelen die voor 
hetzelfde geld allen kunnen gewonnen maar 
ook allen kunnen verloren worden. Uruguay 
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Ons voetbal beleefde een gou
den week. Eerst borstelden Ant
werp en Club Luik respektieve-
lijk Stuttgart en Rapid Wien uit 
de Uefacup. Vorige zaterdag was 
het „kleine België" een trots 
reekshoofd op de trekking van 
de eindronde van de Mondiale 
90. De Rode Duivels erfden wel
iswaar een moeilijke groep maar 
wie voor groot wil doorgaan mag 
daarover niet klagen. Zondag
avond lagen Anderlecht, Club 
Brugge en KV Mecheien naast 
elkaar aan de leiding van de 
nationale kompetitie. Het kam
pioenschap, dat voor een twee
tal maanden saaier dan ooit 
dreigde te verlopen, belooft 
spannender te worden dan ooit. 
Geef toe: beter kon onmogelijk. 

voetbalt beenhard, defensief en bij momenten 
zelfs giftig. Die Zuidamerikanen skoren niet 
gemakkelijk en krijgen vaak nog minder doel
punten binnen... Met Spanje weten we welk 
vlees we in de kuip hebben. De ploeg van 
trainer Suarez zal dubbel gemotiveerd aan de 
match tegen de Rode Duivels beginnen. Zeker 
wanneer de beslissingen — het betreft hier de 
derde match — nog moeten vallen zal de 
afloop van de bevragen kwartfinale in Mexico 
(de Rode Duivels schakelden de Spanjaarden 
uit met de strafschoppen) nawegen. Daarom 
zou het goed zijn indien onze landgenoten er al 
onmiddelijk in hun openingsmatch op volle 
kracht tegenaan gaan. 

Zuid-Korea gaat door voor de sterkste kleine 
ploeg. Die Aziaten zijn snel, wendbaar, hard, 
taai. Voor een paar jaar wonnen ze al overtui

gend een vriendschappelijke match op... An
derlecht. Het worden geen klanten en het is 
Jan Ceulemans en zijn vrienden geraden die 
kleine strijders niet in de match te laten komen. 
Zoniet zijn de gevolgen niet te overzien. Een 
vroege nederlaag draagt immers de voortijdige 
uitschakeling met zich mee. Een venwittigde 
ploeg is er dus twee waard. 

Overigens kwam er in Rome nog een moeilij
ker groep uit de glazen bokalen die moesten 
bewijzen dat er helemaal niet gemanipuleerd 
werd. In de reeks met Argentinië, Kameroen, 
Sovjetunie en Roemenië zullen ook geen ge
schenken kunnen worden uitgedeeld. 

Het wordt nu wachten op 8 juni. Dan begint 
het grote voetbal- en geldfeest. Italië is immers 
gek van het spel op de groene rechthoek. Wie 
de Italiaanse kranten doorneemt gelooft zijn 
ogen niet. Bladzijdenlange voetbalverslagen. 
Dat land lijdt aan een ongeneeslijke voetbal-
ziekte. Moet U ook de programma's van de 
drie netten van de nationale omroep eens 
bekijken: op zondag voetbal op alle drie! On-
waar-schijn-lijk. Het mag ons niet langer ver
wonderen dat het calcio bulkt van het geld. 

Zo'n vaart loopt het bij ons (gelukkig) nog 
niet. Hier schijnt nog enige realiteitszin te zijn 
overgebleven. Al zou men op het schiereiland 
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misschien best onze l<ompetitie willen erven. 
In Italië immers schijnt Napels regelrecht op de 
titel af te gaan. Bij ons was de onzekerheid 
halfweg de kompetitie vermoedelijk nooit gro
ter. 

Met drie liggen ze nu naast elkaar en de 
twee ongenaakbaar gewaande „geldklubs" 
verkeren in een vertrouwenskrisis. In Ander-
lecht stelt men zich veel vragen. Voor een 
zestal weken bijvoorbeeld mochten we lezen 
dat trainer de Mos Geert Verheyen zo goed als 
afgeschreven had. Een pure countervoetballer 
die rijp was voor een transfer. Diezelfde Ver
heyen heeft inmiddels een paar sterke presta
ties neergezet in de eerste ploeg. Des te beter 
natuurlijk maar het roept vragen op omtrent de 
onfeilbaarheid van de Mos. We hopen voor de 
Nederlander dat Anderlecht na Nieuwjaar zich
zelf terugvindt. Want ook daar moeten de 
investeringen rendement afleveren. Van der 
Linden bijvoorbeeld schijnt momenteel het 
verschil niet meer te kennen tussen zijn linker
en rechtervoet en daar zal men in het Astrid-
park echt niet blijven mee lachen. 

KV Mechelen speelt vaak goed thuis maar 

onveranderlijk slecht uit. Preud'homme, die 
reusachtige inktvis in het doel, houdt momen
teel de ploeg én de trainer overeind. Blijft 
natuurlijk de vraag hoelang voorzitter Cordier 
dat nog zal goed vinden. Al is iemand ontslaan 
een stuk makkelijker dan iemand vervangen 
en de toptrainers blijven in onze kontreien, en 
elders, zeer zeldzaam. 

HERFSTKAMPIOEN 
Door al deze ontwikkelingen is Club Brugge 

plots titelkandidaat nummer één geworden. De 
Westvlamingen hebben in Frank Farina een 
nieuwe stervoetballer gevonden en verder is 
de ploeg van Georges Leekens bevrijd van alle 
mogelijke bekerzorgen, Europese én Belgi
sche. Met een beetje meeval wordt Club vol
gende zondag herfstkampioen. Op zichzelf 
betekent zo'n titel niets maar de traditie wil dat 
de herfstkampioen zoniet altijd dan toch vaak 
landskampioen wordt. Club kan zondag mo
reel gesterkt de heenronde afsluiten en daarna 
zal dan wel alles nxigelijk worden. 

Niet enkel bovenaan, ook ondenn is de 
spanning weergekeerd. Het leeggelopen Ra
cing Mechelen wil zich maar node met het 
onvermijdelijke verzoenen. De ploeg van..., ja 
van wie eigenlijk, vecht met de moed der 
wanhoop terug. Zij heeft opnieuw aansluiting 
gekregen met Sint-Truiden en Waregem. Of dit 
zal volstaan is natuurlijk een andere zaak. 
Temeer daar men er zich in West-Viaanderen 
rekenschap van begint tegeven dat het met 
„Essevee" zo niet langer kan. Steunpilaren 
van de club zijn bij rijke nijveraars uit de streek 
— om de geldkoningen van Vlaams Texas zo 
maar eens te noemen — naar steun gaan 
zoeken. Het heet dat er een grote bereidwillig
heid tegenover de club zou bestaan. Indien dat 
werkelijk waar is zal Waregem over korte tijd 
kunnen aansluiten bij het eksklusieve klubje 
van ,,de kapitaalkrachtigen". We hebben het 
al eerder gezegd en we herhalen het nog maar 
eens: we zouden de eerste klasse van 1990 
nog eens willen vergelijken met die van 2000. 
We geloven dat ze zeer grondig van elkaar 
zullen verschillen. 

Flandrien 

L0TTREKKIN6 
Vorige zaterdag \fjerci in Rome de lottrekking voor de Mondiale '90 georganizeerd 
In de eerste OPINIE geven tien personaliteiten deze vjeek in Sport '90 hun mening 
over de lottrekking • de algemene krachtlijnen, de voordelen en de nadelen van de 
lottrekking voor de Racte Duivels, de wqiqr(|e vgn .qle tegjenstanders van België. 
1 Walter Meeuws ' ,' f 
2 Joao Havelange 
3 Michel Preud'homme 
4 Sepp Blatter 
5 Ene Gerets 
6 Thijs Libregts 
7. Jan Ceulemans 
8 Enzo Scifo 
9 Mare Degrijse 

10 Guy Thys 
In Sport '90 van deze v /̂eek kan u hun opinie over de V\/K-lottrekking 
lezen Interessant om hun mening te toetsen aan uvj eigen 

ADVERTENTIE Vanaf woensdag te koop I 
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TELEVISIE 

BRT1 
15.30 Drie peters, film 
17.10 De itollega's, serie 
18.20 ERU-koncert, jonge solisten 
20.00 Buren, serie 
20.20 De maitresse, TV-film 
21.55 Amour pour Amour, Sternberg en Claiderman 
22.45 The Wolcott, serie 

BRT 2 
16.55 Tennis 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Van Pool tot Evenaar, kwis 
21.15 Het el van Christoffels, weekendmag. 
22.45 Sport op zaterdag 

VTM 

17.00 VTM-Super 50, hitparade 
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 The return of Will Kane, film 

Ned. 1 

19.46 De kampioen, TV-film 
21.30 Welles, nietes, woordenspel 
22.42 Hooperman, serie 
23.07 Game, set and match, cerie 

Ned. 2 

16.20 Dive to adventure, dok. serie 
17.50 Candy Claus, kerstverhaal 
18.15 Big city metro, dok. serie 
18.40 Top 40, hitparade 
20.29 Crime Story, serie 
21.25 Gotcha I, film 
23.40 Pin Up Club, erotiek 

De zevende dag, praatcafé 
Sunday Proms, Orgeltrip leper 
Jessie, gevarieerd progr. 
De Cosby show, serie 
Saartje en Sander, serie 
Made in Belgium, mode 
Sportweekend I 
Sportweekend II 
Prettige feesten, toneel 
I.Q., kwis 
Rusland en de SU, dok. serie 

BRT 1 
11.00 
13.00 
14.30 
17.30 
18.05 
18.15 
18.45 
19.45 
20.15 
22.45 
23.15 

BRT 2 

14.00 Sport extra 

VTM 
14.30 Walters verjaardagsshow 
16.00 Beauty and the beast, serie 
17.00 De kinderakademie 
18.05 Nieuw-Zeeland, dok. 
20.00 Wedden dat...?, spelprogramma 
21.50 Murphy Brown, serie 
22.50 Secret admirer, film 

Ned. 1 
15.15 Rusland onder de tsaren, dok. serie 
16.15 Kinderen voor kinderen, festival 
19.07 Flying doctors, serie 

19.53 Laat maar zitten, serie 
20.33 De lijfwacht, 2-delige triller 
22.34 De wereld van Boudewijn Büch, Turkije 

Ned. 2 

20.10 Van Köoten 'en de Bie, satire 
20.30 Diogenes, venster op de wereld 
21.20 Kosten/baten, serie 
22.22 Alles moet anders, dok. 

MAANDAG 18 DEC. 
BRT 1 

20.00 Buren, serie 
20.25 De drie wijzen, kwis 
21.05 The Ricardo Huerta Story, humor 
21.30 Wikken en wegen, verbruikersmagazine 
22.50 Horizon, wetensch. magazine 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Karibu, magazine 
20.40 Sekka Tomurai Zashi, film 
22.45 Een computer in jouw klas, info 

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 
22.30 Vroemtuigen, info 
23.00 Taxi, serie 

Ned. 1 

14.40 It's a wonderful life? FILM 
19.21 Willigenburg ontvangt gasten 
20.22 Telebingo, spelprogramma 
22.42 Een jaar uit het leven, serie 

Ned. 2 
15.30 Avro service salon, familiemag. 
17.30 Toppop gold, popmuziek 
18.30 Wordt vervolgd, tekenfilms 
19.25 Partners, spel 
20.29 Riciotti in Rusland, reisimpressie 
21.25 Muziek in natura, Sri Lanka 
22.55 Snoops, serie 

DINSDAG 19 DEC. 
BRT1 
17.30 Sinja Mosa, serie 
18.45 De grote blauwe reiger, dok. 
20.00 Buren, serie 
20.20 Zeker weten?, praatprogramma 
21.30 Landbouw zonder schaduw, serie 
22.45 Labyrint, prentbnefkaarten 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Diamond Awards festival, show 
21.45 Soepel werken, info 

VTM 

18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Medisch Centrum West, serie 

21.00 Klasgenoten, Lucien Van Impe 
22.30 La valise en carton, serie 

Ned. 1 

16.36 Ja natuurlijk extra, natuurdok. 
18.06 Disneyparade, show en tekenfilms 
19.29 Dinges, spelprogramma 
19.54 Cosby show, serie 
20.25 Bol is de naam, praatshow 
21.17 De puzzelfavoriet, spelprogr. 
22.42 Jessye Normann, kerstliederen 
23.08 Martinus Nijhoff, portret 

Ned. 2 

16.00 Belfleur, gezinsmagazine 
16 40 Het erfgoed Guldenburg, serie 
17.23 Charlie Brown, tekenfilm 
19.20 De natte neuzen show, hondenspel 
20.29 Medisch Centrum West, serie 
23.05 Hoe later op de avond..., praatshow 

Ned. 3 
19.10 Press gang, dok. serie 
20.25 Vluchtelingen In Nederland, info 

De tovenaar van Oz, serie 
De Edison tweeling, serie 
Bassie en Adriaan, serie 
Van drie koningen, kerstverhaal 
Sinja Mosa, serie 
Johan en de Alverman, serie 
Kilimanjaro, jeugdnieuws 
Pak de poen, loterijshow 
Jeugdliefjes, serie 
Mobiele mensen — auto, info 
Eiland, kunstmagazine 

BRT 1 

16.00 
16.25 
16.50 
17.10 
17.28 
18.10 
18.35 
20.00 
21.25 
21.55 
22.45 

BRT 2 

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

VTM 

16.00 VTM-Kinderklub 
16.30 Knightrider, serie 
17.30 Cijfers en letters 
18.05 VTM-Super 50, hitparade 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Return from Witch Mountain, film 
21.40 Star, filmmagazine 
23.00 Hunter, serie 

Ned. 1 

16.30 Tom Sawyer, serie 
17.55 Tussen zes en half zeven, info-dok. 
18.27 Avonturenbaai, serie 
19.21 Jij of niks, mafia in Italie 
19.48 The Campbells, serie 
20.30 Aaron Miller, serie 
21.20 Doelen kerstkoncert, reportage 

Ned. 2 
16.00 The Kennel murder case, film 
17.15 Kinderprogramma's 
18.35 Countdown, pop 
19.25 Empty nest, serie 
20.29 Story of Roy Orbison, special 
21.50 Indoor motorsport gala 
22.55 Twilight zone, serie 

Ned. 3 

20.25 The king of friday night, TV-musical 
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DONDERDAG 21 DEC. 
BRT 1 

20 00 Buren, serie 
20 25 Felice!, spel 
21 00 Panorama, aktualiteiten 
21 55 Leven, serie 
22 45 Première, filmnieuws 

BRT 2 

18 45 Rin, serie 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 EuropaSia: Japan 4, dok serie 
20 55 De laatste avonturiers, film 

VTIM 

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 
20.20 Zeg 'ns aaa, serie 
20.44 Wereldwijs, kwis 
22.45 Golden girls, serie 
23.07 De kloof, diskussieprogramma 

Ned. 2 

17 03 The real Ghostbusters, serie 
1810 Wijnwereld, info 
18 30 David, de kabouter, serie 
19 00 Growing pains, serie 
20 29 Avro sportverkiezing van het jaar 
22 45 Jonge mensen in koncert, klassiek 

VRIJDAG 22 DEC. 
BRT 1 

21 50 Mona Lisa, evergreens 
22 50 Filmspot, filminfo 
23 20 Het orgel, TV-film 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 Wie slim is, sorteert; dok 
20 30 Europa, op weg naar.., Portugal 
21 20 Binnenskamers, klassiek 

VTM 
18 05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Benidorm, serie 
20 30 Agnes of God, film 
22 45 Cheers, serie 
23 10 Crime story, serie 

Ned. 1 
18 25 Abdijen der Lage Landen, dok 
19 21 Volmaakte vreemden, serie 
20 20 Ook dat nog, misverstanden 
21 12 Charles Aznavour, grootste suksessen 
22 42 Een jaar uit het leven, serie 
23 27 Matts Olympsche wedstrijd, TV-film 

Ned. 2 

16 00 Gloss, serie 
16 55 Heathcliff & co, serie 
18 40 Alf, serie 
19 05 Allo, allo, serie 
20 29 De mini playbackshow 

4«*n Wayne en (»edro Mm^mmz mi§$n feet erg fnoeiflfii op hm hefe«i 
twhtdoor és v^oestlp te „The Ttwee Godfathers", Zatertfao iedeeeisijer 
op TVt, oat nuM^ 
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THREE GODFATHERS 
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n« tm 4s béi cloor de wöêsïijn is o 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 21 
HORIZONTAAL 

4. De schoorsteen gadegeslagen (9) 
6. Doordat ze met meerderen zijn, zijn het 

geschoeide roofvogels (8) 
7. Van geen enkele betekenis (10) 

10. Hij houdt zich bezig met het stukmaken 
van een voornaam lichaamsdeel (12) 

12. Een lip laten hangen (7) 
14. Beweerd wordt dat deze medicijn zowat 

overal goed voor is (8) 
15. Zij komen met hun korte benen altijd 

achterop (11) 
17. Vlaamse kameraden onder mekaar (10) 
19. Een bloem, zomaar in het oog (4) 
20. Pas op met die vrouwen, ze zouden u wel 

eens kunnen betoveren (7) 

VERTIKAAL 

1. Sommigen zijn ervan op de hoogte waar 
deze zich van mosterd voorziet (7) 

2. Koude gier in de zoo (6) 
3. Plaatselijke ruimte (6) 
5. De tijd waarin de huisvrouw hierin het 

vuile goed stopte, is nu voorbij (8) 
Dit apparaat kan een wielrenner doen 
ontsporen (10) 
Kledingstuk voor opgewekte bijeenkom
sten (8) 
In 't begin woonden in die Kempische stad 
alleen maar mannen (9) 
Een klein beetje, maar wel uniek (9) 
Bij loterijen zijn die vrijwel altijd in de 
meerderheid (6) 
Werd tijdens de Brugse Metten in één 
adem met schild genoemd (6) 
Huisdier van een kunstenaar (4) 

8 

10. 

11. 
13. 

16. 

18. 

OPLOSSING OPGAVE 20 
Horizontaal: 1. maan; 5. Minderhout; 6. 
benzineblik; 7. Berendrecht; 9. opjut
tend; 12; naakt; 14. aren; 15. heupslijta-
ge; 16. aantikken; 18. overmorgen; 19. 
destruktief. 

Vertikaal: 1. Michel; 2. nipt; 3. inciden-
tieel; 4. wederdienst; 5. mannetjesput
ters; 8. holte; 9. ouderavond; 10. na; 11. 
daag; 13. krenten; 17. kamer. 

WINNAAR OPGAVE 19 
Tussen de juiste inzendingen trok een on

schuldige hand Johan G.G. Depestel, Jan 
Hyoenstraat 10 te 8800 Roeselare als winnaar. 
Johan zal eerstdaags zijn pakket ontvangen. 
Uitkijken dus! 

SATERDAG 
Paus zegen Mondiale-bal 
San Cristo bal. 

Moeder Teresa uit ziekenhuis... 
... met peacemaker. 

Opscliriftenoorlog in Palestina 
Mane Tekei Fares? 

Joegoslavië blijft verbazen 
Het zijn mij de krawaten! 

Jiri Dienstbier minister in Praag 
Kan misschien Artois helpen? 

„Een politieke partij is als een 
voetbalelftal: het middenveld 
geeft minder zorgen dan de beide 
vleugels." 

E. Heath 
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OP DE 
BARRIKADE... 

Ken je Patricia de Martelaere uit Ouder-
gem f Neen"? Ik tot voor enkele dagen ook met 
ZIJ IS filosoof en een kersverse prof aan de 
UFSAL te Koekelberg Ze woont nu in Weze-
maal en schreef haar eerste kursiefje over 
„jeuken en krabben' Zij haalde haar inspira
tie bij een ernstig man, Ludvifig Wittgenstein 
een Engelse filosoof van Oostenrijkse afkomst 
Ik beluisterde haar met een sekretaris-oor Een 
aantal kaderleden onder ons, zo ervaarde ik 
het tenminste, voelen geregeld jeuk Ze voelen 
zich uit hun doel getild Ze leven nu met 
Vlaanderen een behoorlijk stuk konfederaal — 
voor het eerste jaar, maar ze beseffen het 
nauwelijks En die jeuk-van-onbehagen willen 
ze weg-krabben Ze bestoken zichzelf en de 
anderen met vragen Hun woorden zijn als 
„krabben" Nochtans is dit soort krabben een 
achteruitgang, omdat de jeuk eerst dan werke
lijk begint Dikwijls zijn hun jeukwoorden onge-
meend-scherp of fluisterend-intiem uitgespro
ken Zo zijn ze een of meer verdachtmakingen 
waard Die verhogen de jeuk nog En hierna 
neemt ook het krabben weer toe En het 
krabben doet jeuken, waarna opnieuw, en 
harder moet worden gekrabd Het wordt een 
woordenwedloop van kwelling en genotsgelijk 
Van krabben kan men littekens overhouden, 
soms een hele leven lang, terwijl jeuk — 
'ongekrabd — genadevol en spoorloos kan 
verdwijnen Zo zien Patricia en Ludwig het en 
ik denk dat ze gelijk hebben Vlaanderen 
vergadert voor een goed deel al jeukend Je 
zou bijna kunnen spreken over vergaderjeuk 
Sommigen kunnen zelfs met meer jeukvrij 
denken, laat staan handelen En lachen mag je 
daarbij met Slechts zij die zich begenadigd 
weten, mogen krabben — zelfs bij anderen 
Een jeukvrije Vlaamse beweging of Vlaams-
Nationale partij is moeilijk denkbaar in Vlaan
deren Daarom houden we teveel aan onze 
jeuktradities We spreken en krabben met 
alleen rond die jeuk We schrijven er ook over 
(Vandaar dat ik deze Bamkade neerpen' 
Schrijvend-krabben geeft natuurlijk een hoge
re vorm van genot dan sprekend-krabben 
Jeuk ontstaat dikwijls op een onooglijke plaats 
en op de meest gekke ogenblikken En vermits 
het krabben de jeuk volgt, ben je best beducht 
dat het krabben een hele tijd later kan volgen 
Wanneer niemand het ziet of hoort Deze 
Bamkade houdt nu reeds een verre nieuw
jaarswens in allen wens ik een jeukvrij 1990 
toe En wie tóch iets voelt, kan terecht bij een 
ankermoment van ons plan ,,Bouwen aan een 
beter Vlaanderen" Ons moeder zei het im
mers reeds, zonder Wittgenstein te kennen 
,,Wie werkt heeft nauwelijks jeuk en moet zich 
dus met krabben" 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretarls 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Het VU-partijbestuur besprak in haar vergadering 
van 11 december de Europese top van Straatsburg 
en de ristornering van een deel van het Kijk- en 
Luistergeld aan Gemeenschappen en Gewesten 

Inzake de ristornering van een deel van het Kijk- en 
Luistergeld aan Gemeenschappen en Gewesten 
vindt het Volksuniepartijbestuur het zeer zonderling 
dat een suggestie van het kernkabinet en alle ekseku-
tieven, dus volledig in overeenstemming met art 7, 
%o 1 en 2 van de Financieringsweg de inzet geworden 
IS van een kleinzielig partijpolitiek spelletje 

Het VU-partijbestuur benadrukt dat het Vlaamse 
belang en het federalisme gebaat is met deze verho
ging van de middelen van Gemeenschappen en 
Gewesten en dat dit via een rechtvaardige verdeel
sleutel zal gebeuren Via de ristorno's (o m Kijk- en 
Luistergeld) krijgen de Vlamingen hun rechtmatig 
aandeel (ong 60 %) Immers meer en meer blijkt dat 
Gemeenschappen en Gewesten voor nieuwe uitda
gingen en nieuwe noden geplaatst worden, zoals 
bvb de problemen van het openbaar vervoer of het 
voeren van een efficiënt migrantenbeleid De verho
ging van de middelen van Gemeenschappen en 
Gewesten afwijzen, zoals de voorzitter van de Vlaam 
se Eksekutieve dat doet, is in deze kontekst volslagen 
onbegrijpelijk Tenzij het om een puur partijpolitiek 
maneuver gaat 

Het VU-parlijbestuur stelt vast dat de Europese top 
van Straatsburg een totaal gewijzigde opvatting over 
Europa heeft ingeleid Tengevolge van de beslissin 
gen i v m de Europese Ekonomische en Monetaire 
Unie enerzijds en het Sociaal Handvest en Aktiepro-
gramma anderzijds zal de EG een nieuwe dinamiek 

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 staatshen/orming, 
* een verslag van de 15de Baskenavond te Bras-
schaat 

Dus met vergeten vrijdag 15 december om 19u op 
BRT-1 

onden/inden De VU wil een krachtdadig offensief 
inluiden tegen de uitholling van de demokratie, zoals 
nu op Europees niveau gebeurt 

Nu reeds worden vergaande en vaak gedetailleer
de beslissingen genomen door de Europese minister
raad zonder dat daar een efficiënte kontrole vanwe
ge het Europees Parlement op kan worden uitgeoe
fend De nationale regeringen zetten dan vlug vlug 
deze beslissingen om in K B 's die door hun nationale 
parlementen enkel kunnen bekrachtigd worden 

De VU dringt aan op een snel en diepgaand debat 
in het Belgische parlement in de andere nationale 
parlementen en m het Europees parlement om de 
demokratische besluitvorming in zijn volheid in ere te 
herstellen In dit verband zal senator De Belder een 
voorstel van resolutie indienen in de Senaat en zal er 
ook in de Kamer een resolutie ingediend worden 

Inzake de houding die de 12 t a v de evolutie in 
Midden- en Oost-Europa heeft aangenomen kijkt de 
VU met belangstelling uit naar een spoedige bijeen-
roeping van de Helsinki konferentie Deze moet voor
afgegaan worden door een bevredigend akkoord van 
Wenen inzake de konventionele ontwapening (CFE) 

De VU hoopt dat het Helsinki-proces in al zijn 
geledingen, met inbegrip van het hoofdstuk over de 
mensenrechten en van de rechten van de minderhe
den in Europa met vernieuwde energie gestimuleerd 
wordt 

De VU vestigt de aandacht op het belang der 
verbintenissen die België op zich gaat nemen bij de 
ondertekening op 15 december van bijkomende ak
koorden inzake het Schengen-akkoord Zij hebben te 
maken onder meer met het politiek asiel de bestrij
ding van drugs van terrorisme en kriminaliteit enz 

De VU zou het op [.rijs stellen indien de Regering 
de bevoegde parlementaire instanties zo volledig 
mogelijk zou informeren liefst voor de ondertekening 
zoals dat bvb in Nederland en Frankrijk is gebeurd 
Op die manier zou de ratifikatie nadien ook vlotter 
kunnen verlopen Het Schengenakkoord maakt for 
meel immers geen deel uit van het EG verdrag 
alhoewel het inhoudelijk daarvan een voorloper is De 
VU steunt dit akkoord doch eist dal hierop een 
demokratische kontrole wordt doorgevoerd 

OVERUSE, 
26 DECEMBER 1989 

vanaf 19u . 30 

AMNESTIE 
w^mmm A K T I E ^*«?WW 

19ü. 30 EUCHARISTIEVIERING 
m de St -Martinuskerk 

Justus Lipsiusplein 

20 U 00 FAKKELTOCHT van het Justus 
Lipsiusplein naar het Begijnhofplein 

20 U 30 G C C DEN BLANK Begijnhofplein 

• GELEGENHEIDSTOESPRAAK 
door Senator Walter LUYTEN 

• EERHERSTEL aan onze 
Vlaamse idealisten 

• OPTREDEN van de groep ZAKDOEK 

35 WIJ - 15 DECEMBER 1989 



UIT DE REGIO 

ABONNEMENTENSLAG 
'89-'90 

De top-twintig van deze week wordt aan de kop 
drastisch overgepakt door de voorzitter van het arr. 
Halle-Vilvoorde: Luk Van Biesen. En wel met 15 
nieuwe abonnementen in één gooil 

Bovendien merken wij dat zich — voorlopig nog 
onderaan — een hoogvlieger aanmeldt: Bert Veriey-
sen uit Munsterbilzen! Bert had in de vorige eind
stand met 31 nieuwe abonnees de tweede plaats 
veroverd. Of hij het dit keer zo ver zal rooien Is een 
ander paar mouwen... 

Graat toch even wijzen op het feit dat twee Wet
straat-mandatarissen {Kuijpers en Geerarts) het goe
de voorbeeld geven naast de provinciale mandataris
sen Ward Hert)osch en Rits Borremans. 

WERVERS 
1. Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde 15 
2. Wim Duys.Broechem 10 

Ward Herbosch, Wommelgem 10 
4. Pierre Vos, Riemst 9 
5. Liske Vanhorenbeek, Hotstade 8 
6 Willy Kuijpers, Herent 6 
7. Rob Geeraerts, Laakdal 5 

Georges Raes, Ledegem 5 
9. Anny Lenaerts, Wilrijk 4 

10. Freddy Aerts, Berlaar 3 
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel 3 
Walter Storms, Lovendegem 3 
Bob Van Ouytsel, Lier 3 

14. Rita Borremans, Geraardsbergen 2 
René Clompen, Destelbergen 2 
Hubert De Roeck, Haasdonk 2 
Lutgart Decoster, Machelen 2 
Maurits Passchyn, Meise 2 
Laurent Plas, St.-Ulriks-Kapelle 2 
NIeke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 2 
Cecile Vens-Demuynck, Izegem 2 
Bert Verleysen, Munsterbilzen . . ' . 2 
VU-Vilvoorde 2 

Arrondissement 

1. Halle-Vilvoorde (2) . . 
2. Tongeren-Maaseik (1) 
3. Roeselare-Tielt (4) . . 
4. Sint-Niklaas (5) . . . . 
5. Mechelen (4) 
6. Turnhout (13) 

Oostende-Veurne-
Diksmuide (8) 
Antwerpen (7) . . 
Dendermonde (6) 
Leuven (12) 
Gent-Eeklo (15) . 
Brugge (14) . . . . 
Kortrijk (10) . . . . 

14. Hasselt (17) . . . . 
15. Aalst (11) 
16. Brussel (9) 
17. Oudenaarde (16) 
18. leper (17) 

Nieuwe 

61 
28 
23 
17 
20 
20 

19 
56 
10 
26 
29 
13 
12 
11 
17 
8 
2 
2 

% t.O.v. 
streefnorm 

29,9 
29,8 

' 26,4 
25,4 
19,2 
22,5 

IN MEMORIAM 
FIRMIN DEBUECK 

Onze Rrmin is niet meer. Op zaterdag 9 december 
1989 is hij plots overleden. Hij was zich aan het 
klaarmaken om naar het eetfestijn van onze hoofdste
delijke afdeling te komen... 

Velen zullen Firmin Deblleck kennen. Velen heb
ben hem gewaardeerd, met hem hard gewerkt, met 
hem veel plezier gemaakt. 

Firmin was één van de pioniers van de Volksunie. 
Hij heeft de afdeling Kapelle op den Bos uit de grond 
gestampt. Hij stond aan de wieg van onze afdeling in 
Brussel, Laken en Neder-Over-Heembeek. 

Firmin was 75 jaar. Maar in de fleur van zijn leven. 
Zelden kende ik een zo dinamisch man. Hij kon ons 
hart verwarmen. Hij kon ons motiveren. Hij stuurde 
ons de baan op en nam zelf het leeuwenaandeel op 
zich. Hij was een topwerver van het weekblad WIJ. 

Met lede ogen moesten we hem enige tijd geleden 
laten gaan naar Vilvoorde, waar hij zich opnieuw 
aktief inzette voor die afdeling. Nora, Dirk, Jan en 
Tom en de andere werkers daar zullen het verlies 
daadwerkelijk voelen. 

Enkele weken geleden, op 24 november 1989 
stond er in dit weekblad nog een lezersbrief van hem. 
Zijn eeuwige boodschap stond er kernachtig in: 
,,kontakt opnemen met de leden, terug aan één zeel 
trekken, geloven in de partij..." 

Aan mevrouw, aan de kinderen, aan de familie 
bieden wij in naam va de VU van Brussel-Stad en in 
naam van heel de partij diepe blijken van medeleven 
aan. 

Beste Firmin, goede vriend, blijft eeuwig jong! De 
gedachtenis aan U, uw steun, dinamisme en eerlijk
heid zullen een blijvende kracht zijn voor ons allen. 

Bert Anciaux, gemeenteraadslid 

Vol ongeloof aanhoorden we het droeve nieuws. 
Het overlijdensbericht van Finnin kwam als een 
donderslag bij klare hemel. Zo plots. 

Is het dan toch zo dat de besten altijd eerst gaan? 
Zelden zagen we iemand zich met zulke toewijding 
van z'n taak kwijten. Bruisend van vitaliteit, onverzet

telijk, onvermoeibaar, nooit ontmoedigd, recht door 
zee maar altijd goed gemutst. 

We zullen u missen Firmin. Hoe we de leemte die je 
in onze afdeling nalaat gaan opvullen is ons een 
raadsel. 

Wij wensen de echtgenote en de familie van Firmin 
veel sterkte. Dat zij net zoals wij kracht putten uit de 
dankbare herinnering aan Firmin. Zelf zou hij de 
eerste zijn geweest om te zeggen "het hoofd niet 
laten hangen, voortdoen!" 

Voiksunie-Vilvoorde 

Ook de redaktie van het weekblad WIJ sluit zich 
aan bij deze hulde. Fimnin was inderdaad een van de 
hardnekkigste wervers van ons weekblad, bovendien 
was hij altijd opgeruimd, welgezind en positief inge
steld; een echt voorbeeld van een trouwe militant. 

Aan mevrouw en de familie onze blijken van diep 
medeleven. 

(Red.) 

SUKSES VOOR DIALOOGDAGEN IN OVD 
20,4 
17,8 
16,4 
16,3 
15,3 
15,1 
14,5 
12,2 
12,1 
11,6 
5,9 
5,7 

18,9 Totaai 378 

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

(*): plaats vorige week. 

Na een eerste ronde op woensdag 29 november in 
lokaal De Beurs te Veurne, beloven de dialoog
ontmoetingen van het VU-arrondissement Veurne-
Oostende-Diksmuide met vertegenwoordigers van de 
Vlaamse kultuurverenigingen een sukses te worden. 

Ruim dertig aanwezigen, zowel voorzitters als 
bestuursleden van de kultuurfondsen, VTB, Vlaamse 
Gepensnneerden, enz. uit talrijke gemeenten van 
het kanton (Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, 
Alveringem) luisterden geboeid naar de uiteenzettin
gen van IJzerbedevaarkomlteesekretaris Koen Baert, 
volksvertegenwoordiger Jan Loones en Europarie-
mentslid Jaak Vandemeulebroucke. 

Bedoeling vem het opzet was een brede dialoog 
tussen politici en de Vlaamse beweging tot stand te 
brengen over de voorbije fazes van de federalisering, 
maar vooral over de verdere afwikkeling van het 
Vlaanderen van morgen. 

Diverse aanwezigen spoorden de gezagsdragers 
aan tot waakzaamhek) en meer overzichtelijkheid, 
maar men ging toch unaniem akkoord dat de realisa
tie van de derde faze vóór het zomerreces van 1990 
in wetteksten moet gegoten zijn. Af en toe ontspon
nen zich levendige diskussies, o.a. over de al of niet 
afschaffing van het dubbelmandaat. Al bij al een zeer 
vruchtbare vergadering die in andere arrondissemen
ten zeker navolging verdient. Ondertussen ging ook 
reeds op woensdag 13 december te Gistel een 
ontmoeting door. 

Wat het arrondissement Oostende-Veurne-Diks-
muide betreft, vinden op volgende dagen en plaatsen 
nog meer dialoog-ontmoetingen plaats met telkens 
de bovengenoemde sprekers: op woensdag 20 de
cember om 20u. in De Vrede, Grote Markt te Diksmui-
de; op woensdag 31 januari om 20u. in het Trefcen-, 
trum. Aartshertogstraat 4 te Oostende. (JHV) 
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BRABANT VORMINGSDAG TE WEMMEL 

DECEMBER 

15 AFFLIGEM: De duivel van alle tijden Voor
dracht door Jules Wydooghe Om 20u bij Natekens 
Org Bert D'Haesekring 
16 WEMMEL. Studiedag Thuis m de VU, in de 
Zandloper te Wemmel om 9u 30 Org VU-arr Halle-
Vilvoorde 
22 LENNIK Jaarlijkse Bakschietin en Teerlingen 
worp van VU Lennik (Eizenngen) 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-Ovenjse i s m VI -nat verenigingen 
uit Overijse 

30 VLEZENBEEK: „Laatste zaterdagnacht" met 
Willy Somers Zaal Bysee, Dorp 18 Deuren 21 u 
Inkom 120 fr Org Daan Vervaet en VU-fraktie St-
Pieters-Leeuw 

TOELAGEN AAN 
VERENIGINGEN 
IN BRUSSEL 

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve ging over 
tot het geven van toelagen aan verenigingen die 
aktief zijn op het vlak van informatie en advies inzake 
huisvesting, stedebouw en ruimtelijke ordening 

Staatssekretaris Vic Anciaux heeft nu ook aan 
dacht gevraagd voor verenigingen die van Vlaamse 
kant aktief zijn op deze vlakken In het verleden 
werden ze voornamelijk betoelaagd door de Vlaamse 
Gemeenschap Dit kan met meer in de toekomst daar 
hun werking zich op het gewestelijk vlak bevindt 

Anciaux heeft dan ook een lijst met verenigingen 
overgemaakt aan de Executieve Hieronder vinden 
we de volgende organizaties de Brusselse Federatie 
Huurdersverenigingen Deze federatie werkt onder 
de koppf^l van RISO en houdt zich specifiek met 
huisvestingsproblematiek bezig Verder is er de Be-
wonersorganizatie Harmoniebuurt die gegroeid is uit 
hef buurthuis „De Kassei" 

Het RISO of Regionaal Instituut voor Samenle
vingsopbouw heeft projekten inzake huisvesting van 
bejaarden en migranten in het centrum van de 
agglomeratie Verder is er de huisvestingsdienst van 
de vzw Foyer deze dienst levert reeds vele jaren 
verdienstelijk werk inzake de huisvesting van migran
ten Dan IS er ook nog het Buurtwerk Molenbeek-
Centrum dat vooral in dit gebied werkzaam is -

De werking naar buiten van deze verenigingen en 
de uitvoering van de projekten gebeuren tweetalig 
soms zelfs meertalig Zij komen volgens de staatsse 
kretaris dan ook in aanmerking voor betoelaging 
vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het arr Halle-Vilvoorde nodigt uit op een vormings
dag voor kaderleden te Wemmel in de Expressieruim
te van het Kultureel Centrum de „Zandloper', zater
dag 16 december 1989 van 9u 30 tot 16u 30 

Hef tema van deze vormingsdag is Thuis in de VU 
Voormiddag diareeks over de geschiedenis van 

de Vlaamse beweging, profiel van de VU en program
mapunten 

Namiddag Afdelingswerking, optreden van de par
tij, situenng van de VU in de Belgische politiek en 
rondvragen 

Lesgever is Pascal Van Looy 

Voor nieuwe leden en kaderleden is deze dag een 
„must" Het spreekt vanzelf dal ook alle anderen er 
iets kunnen opsteken over het Vlaams-nationalisme 
en onze partij 

WIJ hopen U talrijk te mogen venwelkomen 

Noteer alvast de volgende vormingsdagen • 

1 Rechten en plichten van de mandatarissen 
zaterdag 20 jan 1990 in Wemmel, Zandloper, Konfe-
rentiezaal 

2 Streekpers op 3 en 17 maar 1990 

Het Partijbestuur op bezoek in uw afdeling 

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

Bjanuan 1990 in Dilbeek voor de afdelingen van 
Dilbeek in het rekreatiecenfrum te Itterbeek 

9 januan 1990 in Ruisbroek voor de afdelingen 
van St -Pieters-Leeuw, Halle, Beersel, Linkebeek en 
Pepingen Gaat door in de zaal Fregat, Kerkplein 32 
te Ruisbroek 

15 januan 1990 in Temat voor de afdelingen 
Ternat, Lennik, Roosdaal, Gooik en Liedekerke Gaat 
door in de Uilenspiegel, Kerkstraat 24-26 te Ternat 

16 januan 1990 in Asse voor de afdelingen van 
Affligem, Asse, Merchtem en Opwijk Gaat door in 
Bronneke, Bergenstraat 4 te Asse (tussen het station 
en Kasteel van Waalburg) 

22 januan 1990 in Meise voor de afdelingen 
Meise, Grimbergen, Wemmel, Kapelle/bos en Lon-
derzeel Gaat door in de Sportschuur, Lindenlaan te 
Wolvertem 

23 januan 1990 in Vilvoorde voor de afdelingen 
Vilvoorde, Machelen, Diegem, Zemst en Kampen
hout Gaat door in de Witte Leeuw, Grote Markt te 
Vilvoorde 

29 januan 1990 m Ovenjse voor de afdelingen 
Kraainem-Wezembeek-Oppen, Ovenjse, Hoeilaart, 
Zaventem en Steenokkerzeel Gaat door in het ge
meentelijk kultureel centrum Den Blank, Begijnhof-
plein te Overijse-centrum 

LENNIK BEZOCHT BRUSSEL 
Zonder dralen besliste onze afdeling gebruikt te 

maken van het initiatief van het staatssekretariaat 
van het Brussels hoofdstedelijk gewest om op 9 
december een bezoek te brengen aan „ons" Brussel 

De griepepidemie deed wel het aantal deelnemers 
slinken, maar de bus met 30 personen vertrok toch 
stipt om 9 uur richting hoofdstad van Vlaanderen Na 
een hartelijke venwelkoming op het Algemeen Sekre-
tariaat van de Volksunie op het Barrikadenplein door 
Stefan Hector keken we met veel interesse naar een 
prachtige videofilm over de werking van de verschil
lende diensten van de VU in het gebouw Daarna 
ontving iedereen koffie, gebak en een informatiepak
ket met allerlei lektuur, zelfklevers, aansteker en stylo 
inkluis Dan op stap naar de Sint-Michielskatedraal 
waar we onder leiding van dr Paul De Ridder, 
historikus, een buitengewoon leenjke uiteenzetting 
kregen over de restauratie- en opgravingswerken in 
de katedraal 

Rond de middag werd het de hoogste tijd om onze 
voeten te venwarmen en de innerlijke mens te verster
ken m een restaurant in de Boterstraat Na een 
wandeltocht door Brussel met deskundige uitleg 
stond onze burgemeester, Etienne Van Vaerenbergh, 
ons aan het Parlement op te wachten Een film en een 
bezoek aan de Kamer en de Senaat was voor velen 
een eerste kennismaking met de werking van het 
Parlement Om 17 uur met de bus naar 't Schuurke 
waar staatssekretaris Vic Anciaux ons verwelkomde 
om samen met ons een lekkere pint te drinken en de 
dag af te sluiten 

Dank u, initiatiefnemers, alsook de afdëingsver-
antwoordelijk voor de organisatie. Piet Durang, voor 
deze aangename dag 

Alle afdelingen zouden dit moeten meemaken 
Velen zagen hun Brussel met een beetje weemoed 
terug, anderen keerden graag naar hun „dorp" weer 

D. Van der Sypt, afdelingsvoorzitter 

ADVERTENTIE 
RESTAURANT 

"^rfCassedtbet^ p p 
NIEUWE LAAN 47 • 1860 MEISE 
Op 5 km van d« HeysaI, baan Plantantuin 

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

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 

Bankst2aaltje gratltVoor al uw taattan Tel. : 02/269.70.45 
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EEN HOOGDAG VOOR 
SINT-BRIXIUS-RODE 

15 december 1989 belooft een hoogdag te worden 
in de geschiedenis van het l<erl<je van Sint-Brixius-
Rode. Op die dag wordt het l^unstpatrimonium van dit 
Romaans-Gotische l<erl<je verrijkt met twee zestiende 
eeuwse schilderijen van grote kunsthistorische en 
ikonografische waarde. 

Deze schilderijen — op eikenhouten panelen — 
verhalen het bewogen leven van de patroonheilige 
van deze parochie. 

Ze werden onlangs door een lid van Marnixring 
Drijpikkel — de afdeling Grimbergen-Meise van deze 
Vlaamse serviceclub met vertakkingen in alle hoeken 
van Vlaanderen — ontdekt. Deze vereniging — in het 
kader van haar soco-kulturele opdracht — nam 
onmiddellijk het initiatief tot het verzamelen van de 
nodige gelden die deze schenking moesten toelaten. 
Deze aktie loopt ondertussen uitstekend, ondermeer 
dank zij de talrijke politieke en religieuse prominen
ten die tot het beschermkomitee van dit initiatief zijn 
toegetreden. 

De organisatoren hopen spoedig het streefcijfer te 
kunnen bereiken. Ondertussen wordt de laatste hand 
gelegd aan de organisatie van de overhandigings-
plechtigheid van 15 december. Deze uitzonderlijke 
gebeurtenis zal opgeluisterd worden door het jonge 
strijkersensemble La Squadra — ontsproten aan de 
Muziekakademie van Meise en het Lemmensinstituut 
van Leuven. Tevens kunnen de organisatoren reke
nen op de entoestiaste medewerking van Jef Burm, 
inwoner van Sint-Brixius-Rode die een middelneder-
landse tekst over deze heilige Brixius zal voordragen. 

Aan alle aanwezigen zal tot slot van deze avond 
een receptie aangeboden worden in het parochiehuis 
van dit groene gehucht van Meise. 

Indien U deelgenoot wil zijn van dit uitzonderlijk 
gebeuren en als een der eersten kennis wil maken 
met deze Sint-Brixius-schilderijen noteer dan al vast 
in uw agenda: 15 december 20u./ Sint-Brixius-Rode. 

De deelname in de kosten bedraagt 250 fr. 

Indien u wat meer wil doen en bijdragen tot het 
steunfonds, dan kan dat nog steeds door storting op 
rekening 437-3137431-04 van „Sint-Brixius" Meise. 
De organisatoren, deze en de volgende generaties 
zullen u dankbaar zijn voor uw bijdrage tot de 
verrijking van ons kunstpatrimonium. 

Voor aanvullende inlichtingen over dit initiatief kan 
u terecht bij Wim Pas op nummer 269.38.00. 

ANTWERPEN 
DECEMBER 
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.: FW-Kalmthout. 
16 NIJLEN: Joelfeest van het Sintmaartensfonds. 
Om 15u. in 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 Puimège. 
21 MOL: Studiedag „Nationalisme en Vlaamse 
Beweging". Zaal Malpertuus om 20u.30. Org.: VU-
Mol. 
29 LINT: Ie Lintse Eindejaars „Cantus". Om 20u. 
in de Zevenhuizestraat „Chalet B-plein". Steunkaart 
50 fr. 3 kaarten geven recht op inkom. Org.: Vlaams 
Jeugdcentrum. Info: 03/455.71.56. 

ARR. MECHELEN: 
HOORZITTING VICE-
PREMIER SCHILTZ 

De VU neemt nu anderhalf jaar deel aan de 
nationale regering. Wat heeft zij gerealiseerd? Wat 
wil zij nog verwezenlijken? Wat heeft zij niet kunnen 
verwezenlijken ? 

Iedereen krijgt de kans om de vice-premier op de 
rooster te leggen over al wat hem of haar op het hart 
ligt. 

Kom dus op 18 december om 20u. naar het 
Ontmoetingscentrum Sint-Maartensberg te Rijme-
nam (achter de kerk). Toegang gratis! 

DE MACHT VAN 
DE ZUIL 

Graag kreeg ik informatie van mensen die bvb. 
voorzitter waren van een nevenorganisatie van AC-
V/ACW en door allerlei bochtenwerk en druk van 
CVP-zijde hun funktie moesten neerleggen. 

In de gemeenteraad van Wijnegem betwistte ik het 
toekennen van subsidies aan de nevenorganisaties 
van politieke partijen, vermits dit volgens net regle
ment niet mag. Uiteraard ging de CVP-meerderheid 
niet akkoord met mijn visie, alhoewel uit een aktie-
blad blijkt dat ACW/ACV-Wijnegem duidelijk partij 
kiest. 

Het ligt in mijn bedoeling aan de hand van getuige
nissen aan te tonen hoe groot de macht en invloed 
van de CVP is in deze organisaties. 

Graag een antwoord aan: Mathieu Mees, Turn-
houtsebaan 528 te 2110 Wijnegem (03/353.94.64). 

AKTIEGROEP MUIZEN 
BIJ MINISTER 
SAUWENS 

Vergezeld van Sinterklaas is de aktiegroep zwakke 
weggebruikers uit Muizen bij Mechelen ontvangen 
door Minister Sauwens. Het aktiekomitee ijvert vooral 
voor het veiliger maken van de Leuvensesteenweg en 
de verbetering van de verkeersknelpunten op het 
grondgebied Muizen-Mechelen. 

De aktiegroep overhandigde een petitie met liefst 
1600 handtekeningen van omwonenden van de be
trokken weg. 

De groep dringt aan op het nemen van snelheids-
beperkende maatregelen door o.a. het plaatsen van 
vluchtheuvels, toevoegen van additionele lichten die 
syncroon werken, het meer uitvoeren van snelheid-
kontroles. 

Ook is er dringend nood aan meer en veilige 
oversteekplaatsen. De zebrapaden worden best uit
gerust met verkeerslichten. 

Fietspaden worden best uitgevoerd zoals in het 
plan van het pilootprojekt voorzien. Op dit ogenblik 
zou een minimale verbetering erin bestaan over de 
volledige lengte van de Leuvensesteenweg een fiets
pad af te bakenen met belijning. 

Problemen doen zich ook voor aan het domein 
Planckendaal. De verkeerslichten moeten er voorzien 
worden van oranje flikkerlichten. Deze ontbreken nu 
zodat nogal eens door het rode stoplicht wordt 
gereden. 

De verbinding van de Plankendaalstraat met de 
Leuvensesteenweg is zowel onveilig voor voetgan
gers, fietsers als automobilisten. 

Aan de school in Muizen stelt het aktiekomitee voor 
om parkeerstroken te voorzien. 

Het komitee wil verder dat ook verkeerslichten 
worden aangebracht op alle kruispunten met de 
Leuvensesteenweg zoals aan de Toekomststraat, de 
Trianonlaan. 

Voorzitster van het aktiekomitee Mieke De Corte 
stelt dat in het verleden de verbeteririj-"n aan de 
Leuvensesteenweg enkel ten gunste (,v.-\.illen zijn 
van het snelle en vlotte verkeer. Zij virJt dat de 
komende oplossingen van de knelpunten dienen te 
kaderen in een aangepaste wetgeving met gelijk
waardig respekt voor de diverse soorten weggebrui
kers. Ook dringt zij aan op de verbetering van het 
openbaar vervoer ter plaatse. De aktiegroep wenst 
hierbij haar konstruktieve medewerking te verlenen. 

Minister Sauwens heeft de diensten opdracht ge
geven haast te zetten achter de voorstudie over de 
Leuvensesteenweg. Een volledige herinrichting is 
gepland. Het komitee kreeg ook de belofte dat 
onmiddellijk enkele verbeteringen worden aange
bracht. Zo zullen de gevaarlijkste knelpunten zo vlug 
mogelijk een oplossing krijgen. Markeringen en ze
brapaden worden onmiddellijk aangebracht. Verder 
wordt het aktiekomitee betrokken in de verdere 
werkzaamheden. Eind februari worden ze opnieuw 
venwacht op het kabinet van de minister. 
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VU-SCHILDE: 
KOORDINATIE 
THUISZORG 
BEJAARDEN 

Na de oproep vanuit VU-bestuur die pleitte voor 
subsidiëring thuiszorg voor bejaarden werd dit feit in 
de laatste gemeenteraadszitting door raadslid Marita 
Schadick duidelijk naar voor gebracht. Een regle
ment met situering en kommentaar werd aan de 
raadsleden en de aanwezige pers ter hand gesteld. 

Kort samengevat: Het verlenen van een gemeente
lijke toelage aan gezinnen of personen die hun 
hulpbehoevende en mindervermogende bejaarde 
ouders en/of grootouders opnemen om hen zo lang 
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten 
vertoeven. Dit met een kleine geldelijke tegemoetko
ming van 2000 fr. voor een alleenstaande en 3000 fr. 
voor beide... gezien als een blijk van maatschappelij
ke erkenning en waardering, zij het in een eerder 
beperkte financiële bijdrage. 

De raad ging unaniem akkoord dit punt te steunen, 
doch te verwijzen naar het OCMW waar men met 
spoed een studie hieromtrent zou maken met het oog 
op venwezenlijking. 

Wij appreciëren dat het VU-bestuur ons zulke 
mooie voorstellen doorschuift die wij dan ook graag 
aan onze raadsleden doorspelen om ze in de raad 
naar voor te brengen. 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — Gehuwde 32-jarige man zoekt een 
betrekking als arbeider in Brussel of ten westen van 
Brussel. Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr. 
J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

— GEZOCHT — 2-talige ongehuwde 20j. A2 sekreta-
resse met 1 jaar ervaring (RVA-stage) zoekt een 
betrekking in Brussel of ten westen van Brussel. Voor 
inlichtingen zich wenden tot senator dr. J. Valkeniers, 
tel. 02/569.18.04. 

DECEMBER 
15 HASSELT: Bal van minister Sauwens, met live
optreden van Clouseau. Aanvang 20u. Kultuureel 
Centrum. WK 150 fr., kassa 200 fr. Kaarten bij De 
Heraut Hasselt. 
16 OPOETEREN: 12de Uilenspiegelavond. Om 
19U.30 eucharistieviering, met zang door het koor 
van VWG o.l.v. Jo Geebelen. Daarna wordt verder 
gefeest in zaal De Oeter. Lionel Vandenberghe houdt 
feestrede. Inschrijven (200 fr.) bij Werkgroep IJzerbe
devaart Komitte gewest Maaseik. 
19 MAASMECHELEN: Grote kienavond t.v.v. Vu-
Maasmechelen. Om 19u.30 in zaal 't Gleeg, Jozef 
Smeetslaan 104. 
20 TESSENDERLO: Bowling met FW-Tessender-
lo in de nieuwe sporthaal Sportagon, Sportlaan. Om 
20u. Prijs per spel 60 fr., huur schoenen 10 fr. 

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. Mouling, 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. 

DECEMBER 
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.: FW-Belzele. 

15 AALST: Uitgebreide arr. raad. Om 20u.15. in 
het Gulden Vlies. Herman Lauwers spreekt over de 
verhouding tussen maatschappelijk bewogen jonge
ren en de Vlaamse beweging. 

16 RUPELMONDE: Kerstfeest van de Amedee Ver-
bruggenkring, met koffietafel, kerstgeschenken en 
ontspanning. Feestzalen De Schepper, om 16u. 

21 GERAARDSBERGEN: Poëzie in het teken van 
de vrede. Met Maurits van Liedekerke en Willie 
Verhegghe. Om 20 uur in het Vlaams Huis, Stations
plein 22. 

23 GENT: Kerstboomaktie. Vanaf 11U. op de Ko
renmarkt-Gent. Uitdelen van kleine kerstboompjes 
met kerstboodschap. Org.: VUJO-Gent-Eeklo. 

27 BELZELE: Zwemmen voor vrouwen i.s.m. Blo-
so. Van 8U.45 tot 9u.45. Org. en info: FW-Belzele. 

SINT-NIKLAAS VOOR 
RECHTEN VAN 
HET KIND 

Op voorstel van Lieven Dehandschutter (VU) on
dertekenden de gemeenteraadsleden van Sint-Ni-
klaas een motie die de Vlaamse en centrale overheid 
oproept het nodige te doen opdat België de VN-
konventie over de Rechten van het Kind zo snel 
mogelijk zou bekrachtigen. 

De konventie werd eind november goedgekeurd 
door de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties en legt de basisrechten van personen jonger 
dan 18 jaar vast. De konventie wordt echter pas 
internationaal van kracht nadat ze is bekrachtigd 
door 20 landen. Opdat België bij die eerste 20 zou 
zijn, werd in Sint-Niklaas aktie gevoerd in scholen en 
door de plaatselijke afdelingen van Unicef, de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen en de Chirojeugd. 

De Chirogroepen hielden in Sint-Niklaas en Nieuw
kerken een petitie-aktie en trokken door de straten 
onder het motto ,,Rollen voor rechten". VU-gemeen-
teraadslid Lieven Dehandschutter betuigde zijn steun 
aan het Chiro-initiatief door aan hun aktie deel te 
nemen en de gemeenteraadsleden een soortgelijke 
motie te laten onderschrijven. Ook de VU-schepenen 
Nelly Maes en Marc Huys en VU-gemeenteraadslid 
Oswald Opgenhaffen steunden het verzoek. 
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ZUIVERINGSSTATIONS OOST- VLAANDEREN VREDES-POEZIE TE 
ONVOLDOENDE BENUT GERAARDSBERGEN 

In de Vlaamse Raad heeft senator Bob Van Hoo 
land de bevoegde minister vragen gesteld over de 
werking van de waterzuiveringsstations m Oost-
Vlaanderen De VU senator wilde vooral weten wat 
de investeringskosten waren en welke kapaciteit 
onbenut blijft Hij vroeg ook naar de plannen bij een 
onvolledige benutting en naar de planning voor de 
komende vijf jaar 

Uit cijfers van minister Kelcfitermans blijkt dat heel 
wat waterzuiveringsstations op een beperkte kapaci
teit werken Zo werd het station van Gent-Ossemeer-
sen gebouwd voor een inwoners-ekwivalent van 
175 000 De gemiddelde kapaciteit haalt echter maar 
85 000 Heel wat zuiveringsinstallaties halen nog 
geen 50% van hun voorziene kapaciteit Hierover 
ondervraagd stelde de minister dat de onvolledige 
benutting te maken heeft met een gebrek aan vol
doende nolenngen en kollektoren 

Duidelijk IS dat vele jaren een verkeerd beleid werd 
gevoerd Er werden grootse en dure projekten ge 
bouwd maar de werking kon met verzekerd worden 
Een zuivermgsstation kan maar werken als er toevoer 
IS van afvalwaters 

Wat de planning voor de komende vijf jaar betreft 
wist de minister geen groot nieuws te melden Op dit 

- 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 

ogenblik is er geen enkele waterzuivenngsinstallatie 
in de provincie in aanbouw Wel had de aanbesteding 
plaats van een installatie m Zwalm De verwerkings-
kapaciteit ligt op 25 000 inwoners-ekwivalent Deze 
zal midden 1992 operationeel zijn De investerings
kosten bedragen haast 200 miljoen Er wordt gere 
kend op een jaarlijkse eksploitatiekost van 3 miljoen 

Wat de verdere uitbouw van de rioolwaterzuive
ringsinstallaties betreft wordt momenteel een meerja
renplan voorbereid 

Het zou heel fijn zijn, elkaar nog eens te ontmoe
ten Hoe kunnn we dit beter, dan gezellig bij elkaar, 
met een geurige kop koffie en een fijn gebak 

Om deze sfeervolle Kersttijd met tederheid en 
schoonheid te benaderen brengen wij u daarbij 
„Poëzie in teken van de vrede" met twee dichters uit 
onze streek Maurits Van Liedekerke en Willie Ver-
hegghe 

Deze avond gaat door in Vlaams Huis, Stations
plein 22 te 9500 Geraardsbergen op donderdag 21 
december a s om 20 uur 

H^ 
1 STATIONSPLEIN 

9500 GERAARDSBERGEN 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet — steeds Iets beter! 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenozi 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 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
l y ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650BOOM 

~ 03/888.6,9.35 

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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KRIJGT OORLOGS
BURGEMEESTER 
PORTRET TE 
SINT-NIKLAAS? 

Te Sint-Niklaas prijken in de gemeenteraadszaal 
van het stadhuis de portretten van de burgemeesters, 
dat van oorlogsburgemeester Emiel Van Haver ont
breekt. Onder impuls van VOS-voorzitter Jos De 
Cock loopt nu een onderzoek om hierin verandering 
te brengen. 

Emiel Van Haver werd in 1899 te Sint-Niklaas 
geboren. Aan de KUL behaalde hij een doctoraat in 
de Germaanse Filologie. Toen reeds ontpopte hij zich 
als radikaal flamingant, wat nbt belette dat hij in de 
Kalolieke Partij belandde. 

In 1938 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid en 
in februari 1940 werd hij schepen. 

In mei 1940 was hij het enige lid van het stadsbe
stuur dat op post bleef, waarna hij tot burgemeester 
werd aangesteld. Een taak die hij op een meer dan 
behoorlijke wijze vervulde. Dit werd hem in de repres
sie niet in dank afgenomen. Zijn vroegere katolieke 
vrienden lieten hem in de steek. Naderhand werd hij 
wel gerehabileerd. 

In 1958 verscheen hij opnieuw op het politieke 
toneel en werd meteen verkozen tot gemeenteraads
lid op de lijst CVB. In 1964 is hij één van de drie VU-
verkozenen. Hij overlijdt evenwel in 1966. 

VOS was van plan een diskreet onderzoek uit te 
voeren met de familie en het stadsbestuur. Het 
Vlaams Blok bracht de zaak echter op eigen houtje 
ter sprake in de gemeenteraad. VB-raadslid Wy-
meersch schetste de levensloop van Emiel Van haver 
en konkludeerde dat hij als onbesproken figuur een 
plaats verdient in de gallerij burgemeestersportret
ten. 

VU-fraktlevoorzitter Lieven Dehandschutter sloot 
zich aan bij de argumentatie van VOS. Hij ontkrachtte 
een aantal bezwaren die men van hogerhand tegen 
het aanbrengen van Van Havers portret zou kunnen 
aanvoeren. „Het bezwaar dat Emiel Van Haver niet 
tot burgemeester werd benoemd bij een door de 
koning ondertekend Koninklijk Besluit houdt geen 
steek. De koning was niet bij machte KB's uit te 
vaardigen. Na het vertrek van burgemeester Heyman 
in de meidagen '40 en zeker dan diens ontslag in 
december 1940 was Emiel Van haver formeel en 
moreel de hoogste stedelijke gezagsdrager" aldus 
Lieven Dehandschutter. 

Het VU-gemeenteraadslid wees ook op een prece
dent. In Gentbrugge liet het Gentse stadsbestuur 
vorig jaar op vraag van VOS-IJzerbedevaartwerk-
groep het portret van oorlogsburgemeester prof. 
Vincent Evrard opnemen in de reeks burgemeester
sportretten. 

Namens het SP-VU-PVV-stadsbestuur antwoordde 
burgemeester Willockx dat het verzoek op een sere
ne wijze zal onderzocht worden met de familie en de 
hogere overheid. Hij noemde de opmerkingen van 
VU-raadslid Dehandschutter waardevol en voegde er 
aan toe dat de achting voor wijlen Emiel Van Haver 
ook in socialistische rangen groot is. VOS had in zijn 
brief aan het stadsbestuur gewezen op hett feit dat 
ook de toenmalige BSP-top van Sint-Niklaas in 1966 
de uitvaartplechtigheid van Emiel Van Haver bijwoon
de. 

PROTEST
ROUWSTOET 
RED DE LEIE 

Op zondag 17 december vertrekt om 14u. 
aan de kerk van Afsnee een protestrouwstoet 
om de vervuiling van de Leie aan te klagen. 
Samenkomst om 13u.30. 

Het SOS-komitee Red de Leie vraagt om in 
groten getale aanwezig te zijn en zoveel moge
lijk zwarte regenschemnen mee te brengen. 

De VU van Gent-Eekio staat volledig achter 
het initiatief en roept leden en simpatizanten op 
om aan het protest deel te nemen. 

Info: 091/31.93.41 —30.72.87. 

VU-DEERLIJK 
MILIEUBEWUST 

De Deerlijkse VU-afdeling ontpopt zich als een 
ware milieupartij.Iedereen kan er terecht op de mi-
lieulelefoon (71.43.16). En dat is zeker nodig om te 
weten of het water in Deerlijk wel drinkbaar is. 

De VU wijst er immers op dat die drinkbaarheid niet 
gegarandeerd is in Deerlijk. Zowat twee jaar geleden 
begon de miserie. Een inwoner werd in het zieken
huis opgenomen en haar ziekte bleek te wijten aan 
het drinken van putwater. Na ontleding van dat water 
bleek het ondrinkbaar te zijn. Ook in de buurt werden 
proeven gedaan en men kwam tot dezelfde bevindin
gen. 

DECEMBER 

15 lEPER: Grote Jagerworst-kaartin in café 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, Ringlaan. Muziek P. Van Laer. 
Aanvang: 20u. 
18 NIEUWPOORT: Jan Loones over „Hete hang
ijzers in de huidige poltiek". Om 20u. in zaal Den 
Bilck, Kinderlaan 20 (naast ingang Camping Polder
park). Org.: VU-Nieuwpoort. 
18 IZEGEM; Oud Stadhuis, 15u.: Kerstfeest. Org • 
VWG-lzegem. 
19 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
om 20u.: Vreemde stoffen in de voeding. Org.: 
Vlanajo. 
20 DIKSMUIDE: Dialoog-ontmoeting met Koen 
Baert, Jaak Vandemeulebroucke en Jan Loones. Om 
20u. in De Vrede, Grote Markt. Org.: VU-arr. OVD. 

Omdat de monstername evenwel in bepaalde om
standigheden moet gebeuren en door mensen van 
een erkend labo volgt opnieuw een analyse. Besluit: 
het water is totaal ondrinkbaar door een te hoog 
gehalte aan ammoniak, nitriet en nitraat en is dus 
baktereologisch niet in orde. 

De VU wil echter de getroffen inwoners helpen en 
trekt nu tweewekelijks naar de bron in het St.-
Arnolduspark in Tiegem om er water op te halen. 
Volgens hen is dat water 100% zuiver. Toch laten ze 
ook dat water kontroleren. 
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VRT OF BRTN? (1) 
Toevallig krijgt lezer Paul Verdeyen uit Za-

ventem al een eerste antwoord op zijn brief 
(WIJ — 1 dec '89) In de daarna afgedrukte 
brief, dankt dr L van Egeraat minister Johan 
Sauwens, omdat hij begroet wordt met het 
bord „Vlaanderen", dus met met „Neder
landstalig België" 

Vanuit Belgiscfi standpunt redeneert P V 
WIJ zijn Belgen, maar spreken Nederlands 
Onze ekonomie en kuituur noemen we 
„Vlaams" 

Als Vlaams-nationalist echter zeg ik Wij zijn 
Vlamingen, van Vlaamse nationaliteit, toevallig 
met Belgisch staatsburgerschap Onze Vlaam
se ekonomie, kuituur, sport, levenswijze ma
ken deel uit van een groter geheel het Europe
se, met het Belgische (dat pas een goed — of 
eerder slechte — 150 jaar bestaat) De taal 
die WIJ bij al deze levensaktiviteiten gebruiken 
IS het Nederlands 

Vermeylen nep ons op, als Vlamingen Euro-
peers te worden, mét als „Nederlandsspreken
de Belgen' Wat mij betreft zelfs met een 
„Met België als het kan, zonder als 't moet", 
maar „zonder, omdat het moet'" 

Niet de logo van de BRT telt, en het gaat me 
zeker met om het „Vlaams" als taal, maar om 
de internationale erkenning van Vlaanderen 
als natie, en van zijn bewoners als Vlamingen 
De taal hoeft in de benaming van een televisie
zender of -zuil met noodzakelijk vermeld wor
den, - cfr Tele 21, EO, VOO, SWF, TV5, A2, 
BBC (de taal is met Bntishi), TV South, enz 

Dus VRTi 

Johann Vancoppenolle, St.-Truiden 

VRT OF BRTN? (2) 
In WIJ, nummer 48 (1 dec '89) stelt lezer 

Verdeyen dat de BRT voortaan onder een 
BRT/V-vlag zou moeten varen 

Ik meen dat wij ons hier op een dwaalspoor 
begeven Immers, voor mij en alle stambewus-
te Vlamingen zou VRT met betekenen dat het 
om de , Vlaamstalige" uitzendingen gaat van 
de „Belgische" radio en televisie VRT zou 
integendeel onverkort het logo zijn van de 
officiële radio en televisie in de federale staat 
Vlaanderen Vergeten wij hierbij met dat het 
respekt voor, en de herkenning en erkenning 
van Vlaanderen en zijn kuituur in het buiten
land o m afhangen van de manier waarop wij 
onze Vlaamse identiteit beleven en uitdragen 
Overigens bestaat er geen Algemeen Vlaams, 
wat Oxford en Charles Berlitz ook mogen 
beweren tenzij men hiermee een veredelde 
vorm van het Algemeen Nederlands bedoelt, 
vorm zoals die alleen in Vlaanderen (kan) 
gesproken worden 

Niet zonder woede bedenken wij tenslotte 
hoe BRT-potentaten nog met zo lang geleden 
weigerden onze radio en televisie om te dopen 
naar VRT zogezegd omwille van de onkos
ten I Ondertussen kan de vraag gesteld wor
den of de VTM ook op dit „punt" hard genoeg 
tegen de van de zelfgenoegzame BRT-
leiding geschopt heeft om ze wakker te krijgen 

Nu de BRT weer eens meer werkingskredie
ten eist, kan onmiddellijk een tegeneis gesteld 
worden VRT, Vlaamse Radio en Televisie, of 
geen frank meer' Ik ben benieuwd hoe de VU-
eksellenties zich in deze zaak gaan profile
ren 

Walter Caethoven, NIjlen 

VRT OF BRTN? (3) 
Verleden jaar maakte de BRT zich belache

lijk door met te begrijpen dat het woord „Bel
gisch" in haar naam tot de verleden tijd ging 
behoren De Walen hadden al lang RTBF van 
hun logo gemaakt Eens te meer werden we 
geklopt 

Vlaanderen heeft zijn eigen TV en zijn eigen 
radio om zijn eigen kuituur (de Vlaamse, die al 
eeuwen bestaat) te tonen aan de hele wereld 
De BRT heeft pas geleden een nieuwe joer-
naaldeuntje de wereld ingezonden met een 
paar prenten er m Herhaaldelijk hoor ik de 
kijkers vloeken, want de VRT toont nog steeds 
een man die Vlaanderen haat de afgezette 
burgemeester van Voeren 

Als de BRT met zo vlug mogelijk zijn verou
derd B-logo doet verdwijnen dan komt er met 
een nieuw Leuven-Vlaams maar een aanklacht 
tegen de oude unitaristen van onze TV en 
radio 

Hoe jammer dat Cas Goossens verleden 
jaar de hem geboden kans heeft gemist toen 
namens de Volksunie aangedrongen werd om 
onze politieke veranderingen bij te houden 

Tot slot nog iets voor Cas G wanneer gaat 
u endoor zorgen dat de Coca-Cola-kultuur ge
weerd wordt op ons scherm'' Weg met die 
Engelse ziekte als bv Diamond Award Gelul 

Hoogachtend 

J.E. Torfs, Oostende 

VRT OF BRTN? (4) 
Nu de BRT bezig is zijn huisstijl te wijzigen 

hoop ik dat zij haar lettenwoord drastisch zal 
wijzigen Onze radio en televisie zijn met 
(langer meer) Belgisch Toch zou ik willen 
pleiten om de voor de hand liggende paden te 
verlaten en een totaal andere richting uit te 
gaan 

Ik zou onze omroep de naam Flandna TVR 
meegeven 

Dat heeft als voordeel dat deze naam over 
de hele wereld sedert eeuwen gekend is om 

zijn degelijkheid en bovendien aansluit bij zijn 
vertalingen Flanders, Flandre, Flandern, Flan-
des 

Bovendien zou Flandna ook kunnen ge
bruikt worden voor onze produkten die voor 
uitvoer in aanmerking komen Een naamwijzi-
ging heeft pas resultaat als deze op brede 
schaal gebruikt wordt' 

P.L., Hofstade 

VRT OF BRTN? (5) 
Graag treed ik de mening bij van de lezer P 

Verdeyen (WIJ, 1 dec), de pleit voor het 
omdopen van onze omroep tot BRTN (N = 
Nederlands) 

Enkele jaren geleden hebben we een stap 
achteruit gezet toen we de „Kultuurraad voor 
de Nederlandse kultuurgemeenschap" vervin
gen door de „Vlaamse Raad" Men heeft toen 
die wijziging verantwoord op grond van de 
bevoegdheidsverruiming van bewuste Raad 
(toevoeging van ekonomische en sociale be
voegdheden aan de oorspronkelijk zuiver kul-
turele) 

Het werkterrein van de omroep ligt evenwel 
volledig op het taalkundig-kulturele vlak We 
zouden er dan ook goed aan doen, in een 
nieuwe benaming ervan, het Nederlandse ka
rakter van onze taal en kuituur te beklemtonen 
In het Europese eenwordingsproces worden 
WIJ steeds meer gekonfronteerd met de drie 
reusachtige taalblokken die ons omringen, 
zullen de Vlamingen (6 milj) moeten samen
gaan met de Nederlanders (14 milj), willen ze 
de toekomst van hun gemeenschappelijke taal 
veilig stellen 

We moeten dan ook o m langs onze omroep 
en de benaming ervan Europa tegemoet tre
den als Nederlandstaligen Laten we daarom 
de Walen navolgen waar zij het beter doen 
reeds jaren geleden, zonder enig omhaal, 
hebben ze een F toegevoegd aan hun omroep-
benaming 

W. Van den Steen, Mechelen 

AFRIKAANS 
Al ben ik geen grote schnftgeleerde, toch 

zijn mij in nummer 48 (1 dec j I) met nauwe
lijks 1 bladzijde tussenin, twee stijlfouten opge
vallen ,,Kost duurder" (artikel Max Havelaar), 
IS ons altijd voorgesteld als het typevoorbeeld 
van een pleonasme, ,,erkent Hrawi noch zijn 
voorganger Moeawad met" (kortweg), lijkt mij 
een mooie Afrikaanse konstruktie (met alle 
sympatic), maar komt in het Nederlands eigen
aardig over 

Hebben jullie daar echt geen germanist(e), 
om een en ander door te nemen voor publika-
tie'' 

Jan Van Cauter, ir, Anderlecht 
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EHMMHMimHï 

NV BERT Cars en Trucks 
Tel.: 02/582.13.12 

02/582.04.10 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426 .19 .39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
•3 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052 42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

^ M)EVRIESE^ 
Y woonvenicncMi 

k 
18^ 

bar(Hi ruzettelun 78 
^ 8320 brugge 4 A 
l^bauui brugge • oostkamp^^ 
^ ^ ^ 050/35 74 04 ^ H 

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 
Panoranfia 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



DEELNEMER AAN DE GRATIS REUZE 
HERFSTWEDSTRUD VAN DE GROTE MERKEN 

FORMULIEREN GRATIS AF TE HALEN AAN ONZE KASSA 

Dagtlijks open van 9 tot 18 u Vri|dagavond Feest en 
koopavond met Trtndmodcshow van de Young Fashion 
Club open lot 21 u Zon en feestdagen gesloten VTBOVAB 

het modehart 
van België 
A12 Boomsesteenweg S*) Aartselaar 


