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LEPEL & VORK 

Restaurant «Qltjl» 
Specialiteiten: 

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

- OOSTENDE 

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) 

pr^ <̂»;y 2 ^ Jfaoi 

' CAMMHUS ' 
kUff^^siraai 3 3Ó90 Bree 

Sïi — 

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 

Het ^aling^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

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

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

OVEREINDE 
Salons Raynnond 
— 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 BEULE 
Heirbaan 53 
2730 B U R C H T 
Tel . : 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^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 

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

- Week end verblijf 

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

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

AMNESTIE IS EEN 
WERKWOORD 

IE over Amnestie schrijft moet over een onuit
puttelijke verbeelding beschikken want reeds 
45 jaar lang worden dezelfde eisen gesteld, 
reeds 45 jaar wordt diezelfde wrok aange
klaagd. Het is om er moedeloos bij te worden. 
En toch blijven wij het doen, nu meer dan ooit! 

Gewoontegetrouw wordt rond Kerstdag de 
amnestie-grieventrommel geroerd, het lijkt 
haast een afgezaagd liedje. Maar niet voor ons, 
onrecht aanklagen kan nooit een afgezaagd 
liedje zijn. 

Bij de komende Kerst klinkt de Amnestie-eis wel zeer biezonder 
omdat dit de eerste Kerst zal zijn in een ander Europa; een 
kontinent in de leering. Kerst 1989 is het afscheid van een Europa 
dat 45 jaar lang vastgeroest zat binnen vijandige blokken, gegroeid 
uit een zwaar verleden. 

Wij, Vlaams-nationalisten, kunnen een ellenlange inventaris voor
leggen van akties zowel buiten als binnen het parlement. Akties om 
vergeten en vergeven door Amnestie te verwezenlijken. Maar wij 
niet alleen, ook grote kultuurverenigingen, Vlaamse bisschoppen 
en honderden priesters lieten hun stem horen. Maar blijkbaar 
bracht dit allemaal weinig baat. 

Er werken in dit land duistere krachten die 
een stap naar een officiële verklaring tot 
Amnestie tegenhouden. 

In 1984 stonden alle partijen in de Vlaam
se Raad achter de inventaris van de sociale 
en menselijke gevolgen van de repressie 
die na de jongste Wereldoorlog in dit land 
woedde. Maar daar bleef het bij. De ultieme 
daad ontbrak. Amnestie is een werl<woord 
en geen verzameling dossiers die in geslo
ten laden gestapeld liggen. En blijven liggen 
tot de belanghebbenden dood en begraven 
zijn... 

Onze vertegenwoordigers in de Wetstraat 
zaten ook dit jaar niet stil. Zij dienden in het 
nationale parlement belangrijke amnestie
wetsvoorstellen in met betrekking tot de verjaring van schadever
goeding aan de Belgische staat, over het algemeen eerherstel en 
over het recht op het pensioen. 

In de Vlaamse Raad legden zij een voorstel tot dekreet neer dat 
de oprichting van een Sociaal Fonds beoogt ter vergoeding van de 
gevolgen van repressie- en epuratieslachtoffers. 

Amnestie blijft echter een bareel voor de restanten van bepaalde 
weerstanderskringen die een hoge bek opzetten. Wie zijn zij die zo 
hardvochtig blijven en niet zien wat in andere landen reeds eerder 
wel kon ? Wie zijn zij die doof en blind blijven bij wat er zich in het 
Europa van vandaag afspeelt? Met welk recht? Enkel en alleen bij 
de gratie van vaak dubieus verkregen dekoraties en betwistbare 

verdiensten? Of gedreven door haatgevoelens tegen alles wat 
Vlaams en staatshervormend is? 

Men zegt dat de Waalse socialisten bang zijn voor deze kringen 
en de stap naar een officiële Amnestie-maatregel niet durven 
zetten. Zij zouden het ook geweest zijn die bij de jongste regerings
onderhandelingen niet verder konden gaan dan de duistere zinsne
de „De regering zal in het kader van de pacifikatie tussen de 
gemeenschappen maatregelen bestuderen die bijdragen tot de 
verzoening tussen de burgers." Belgische geheimtaal, als u het ons 
vraagt. 

Uit verslagen van de Vlaamse Raad blijkt dat nog steeds 100 
mensen niet het land binnenmogen, dat nog zo'n 600 personen 
geheel of gedeelteijk beroofd zijn van hun rechten en dat ongeveer 
500 dossiers onder de maatregel van het Sekwester vallen. 

Voor sommige getroffenen gaat het bij Amnestie vooral om de 
materiële gevolgen, bij andere om de morele. Maar voor allen blijft 
het zwaar wegen dat de regering van dit land de stap niet durft 
zetten om wat van de oorlog rest na haast een halve eeuw weg te 
vegen. 

Waarom geen voorbeeld genomen aan wat er in zich in de 
Oostbloklanden heeft afgespeeld? De soepelheid waarmee daar 
een vastgeroest verleden omgebogen wordt moet een voorbeeld 

zijn. De oude tegenstellingen, ons na 1945 
opgedrongen en die de indruk gaven eeu
wig te zijn, hebben volledig afgedaan. De 
misdaden van Sovjet-regimes zijn be
spreekbaar, worden toegegeven en veront
schuldigd. Sjevardnadze wordt plechtig en 
warm binnengehaald in het NAVO-hoofd
kwartier en in het Europees parlement. 
Helmut Kohl krijgt applaus in de DDR. De 
vijand van toen is een bondgenoot gewor
den. Wie in het Oostblok dissident, en dus 
fout was, wordt gerehabiliteerd. 

En in België? In België blijft het hek aan 
de oude stijl hangen. In plaats van met een 
breed gebaar Amnestie te verlenen worden 
verdraagzaamheid en haat tot deugd verhe

ven en bestendigd. Namens België gispt de minister van Buiten
landse Zaken terecht de repressie in Roemenië maar zijn stem zou 
geloofwaardiger klinken nadat hij eerst de repressie in eigen land 
had veroordeeld. 

Wie zich ondertussen weinig stoort aan de kriptische regel in het 
regeerakkoord is begrotingsminister Hugo Schiltz, zijn adminstratie 
werkt in stilte verder om individuele repressiedossiers tot een goed 
einde te bregen. En mét rezultaat. 

Amnestie is een werkwoord en veel meer dan luidkeels eisen of 
hardvochtig weigeren. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

8 Eind vorige week werd de be
groting '90 van de Vlaamse 
Gemeenschap goedgekeurd. 
Het begrotingsdebat dat eraan 

voorafging was echter niet bepaald 
een boeiende en verrijkende gedach-
tenwisseling over het betere Vlaan
deren. 

i J / \ ^^ ^^^ sneeuwbaleffekt in 
T I 1 de overheidsfinanciën is er 

I ^ J nu volgens Schiltz ook een 
koekoekseffekt: de intres

ten op de overheidsschuld slokken 
zoveel middelen op dat er nauwelijks 
nog geld is voor de andere uitgaven. 

M f^ Dinsdag maakten VU-voor-
I J zitter Gabriels, VU-sekreta-
I ^ ^ ris Kuijpers en staatssekre-

taris Anciaux het geaktuali-
seerd migrantenstandpunt van de 
Volksunie bekend. 

^ ƒ% Europa speelt weer volop 
T 1 % mee. Tot die konklusie 

I ^J kwam de redaktie na de 
tumultueuze laatste maan

den van het jaar. Twee persoonlijke 
getuigenissen halen herinneringen 
op: Hongarije '56 door de bril van 
een twaalfjarige, en een ontmoeting 
met een Russische dissidente. 

26 
36 

De redaktie stak voor de 
feestdagen een leuke fo-
tokwis in elkaar. Meedoen 
is de boodschap! 

Voor de achtste keer trekt 
de 56-jarige Limburger Ed
ward Veldeman als naviga
tor naar Parijs-Dakar. 

ƒ% ^ ^ De tekenaar-etser-grafikus 
^ 1 1 Raf Coorevits stelt ten toon 

^ ^ ^ J in Kortrijk. Een gelegen
heid tot kennismaking met 

een kunstenaar op eenzame hoogte. 

BESTE WENSEN! 

Deze week is WIJ een dubbelnum
mer. Het is meteen ons afscheid 
van '89. Met het nummer van 
5 januari duiken we een nieuw 
decennium in. De redaktie wenst 
U alvast een aangenaam uitein
de van de jaren '80! 

(omslagfoto ESA) 
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Wie had verleden jaar een bezoek van Sovjetminister van Buitenlandse Zaken 
Sjevarnadze aan de Navo voor mogelijk geacht? (foto Navo) 

RUSSEN IN DE NAVO 
Wie had voor een paar maanden ooit ge

dacht dat de Sovjet-minister voor Buitenlandse 
Betrekkingen het hoofdkwartier van de Navo te 
Evere zou bezoeken? Het tweede halfjaar van 
1989 heeft ons al heel wat mooie en verrassen
de gebeurtenissen opgeleverd, zoveel is ze
ker. Spijtig genoeg zaten daar ook TIen an 
Men en Timisoara bij. 

In Brussel kwam Sjevarnadze vertellen dat 
we het best kalm aan doen met de Duitse 
hereniging. De stabiliteit komt nu voor alles. 
Navo en Warschaupakt mogen dus gerust 
zijn: ze zullen morgen nog niet opgeheven 
worden. Integendeel, het begint er veel van 
weg te hebben dat de supermachten (voor 
zover die nog bestaan), een uitbreiding van de 
rol van de militaire bondgenootschappen naar 
de politiek toe wensen. 

Of de zo beschermwaardige stabiliteit daar
bij hun belangrijkste beweegreden is, moet 
betwijfeld worden. Ze vrezen in de stormachti
ge ontwikkeling die Europa nu beleeft gewoon 
uit de boot te vallen. De EG is al een markt 
groter dan de VS en Japan, maar wat als daar 
ook nog een aantal gewezen Sovjet-satelliet-
staten bijkomen ? Daarom wil de VS een vinger 
in de pap bij de EG, en zien de USSR en de VS 
een uitbreiding van de Navo- en Warschau-
pakt-bevoegdheden als de meest aangewezen 
weg om de hoofdviool te blijven spelen. 

TEGENWIND... 
De nieuwe Nederlandse minister van Onder

wijs Ritzen slaagde er opmerkelijk snel na zijn 
eedaflegging in om zichzelf tot gevaar nummer 
één voor de Nederlandse taal te promoveren. 
Ritzen zou nl. graag zien dat de Nederlandse 
universiteiten het Engels als voertaal zouden 
gebruiken. 

In een mededeling stelt de VU-fraktie in de 
Vlaamse Raad dat Ritzen, nochtans lid van het 
ministerkomitee van de Nederlandse Taalunie, 
zo te zien zeer weinig belang hecht aan de 
waarde van universitair onderwijs gegeven in 
de volkstaal. Het voortbestaan en de verdere 
ontwikkeling van de gemeenschappelijke Ne
derlandse kuituur baart Ritzen blijkbaar geen 
kopzorgen. 

De Vlamingen hebben generaties lang moe
ten strijden om universitair onderwijs in de 
eigen Nederlandse taal te verwerven. Wij be
seffen dan ook terdege wat het betekent om in 
de eigen taal onderwezen te worden. Het is 
voor de Vlamingen onaanvaardbaar dat de 
Nederlandse moedertaal herleid zou worden 
tot een kommunikatiemiddel voo huis-, tuin- en 
keukengebruik. 

...VOOR RITZEN 
Ook in Nederland stuitte Ritzen meteen op 

tegenwind. Kamerlid en literator Ad Nuis van 

D'66 brieste van woede na de ontboezeming 
van de nieuwe onderwijsminister. Een ge
schrokken meerderheid m de Nederlandse 
Tweede Kamer klom voor het eerst in jaren op 
de barnkaden voor het Nederlands, waardoor 
het no wel enige tijd kan duren voordat de 
socialistische professor uit Tilburg zijn ideaal 
kan realiseren. 

Toch is het als uiterst serieus gepresenteer
de plan van Ritzen meer dan een ongevaarlijk 
gedachtenspinsel van een omhooggevallen 
professor. Twee Nederlandse universiteiten 
(Wageningen en Delft) zagen kans om voor de 
afwijzende reakties van de politici publiekelijk 
steun te betuigen aan de ideeën van de 
ondenwijs-minister. En de Groningse hoogle
raar Meuwissen verklaarde onlangs nog in een 
simposium in Ljouwert dat het Engels de 
tweede officiële taal van Nederland dient te 
worden, ,,in het kader van de Europese inte
gratie." Friesland zou in dat geval het Neder
lands kunnen afschaffen en de Friezen zouden 
zich dan uitsluitend van Fries en Engels kun
nen bedienen, hield Meuwissen de Friezen 
voor. Zijn theorie was senator Walter Luyten 
een gruwel. „Uw geïntegreerd Europa wordt 
een heksenketel", verklaarde hij. 

Ritzen, Meuwissen en talloze andere weten
schappers voelen zich echter gesterkt door de 
wetenschap dat het hoger onderwijs in Neder
land al voor een belangrijk deel ,,verengelst" 
is. Skripties wordenr vaak in moeizaam Engels 
geschreven, en er zijn al meermalen ,.weten
schappelijke" simposia gehouden waar Ne
derlandse professoren hun louter uit Nederlan
ders bestaande publiek onderhielden in krom 
Engels. (OPF) 

PINTJE DUURDER 
Vanaf 1 januari 1990 worden de aksijnzen 

op de brandstofprijzen verhoogd. Vooral de 
diesel en de loodhoudende benzine zullen 
zwaarder belast worden: 1,05 frank. De rege
ring maakt het verschil tussen de loodvrije en 
de loodhoudende tjenzine nog groter door de 
aksijns voor loodvrije brandstof slechts met 0,6 
fr. te verhogen. 

Het pintje bier zal vanaf 1 april '90 een frank 
zwaarder belast worden. De brouwerijen heb
ben bovendien zelf een prijsstijging aange
vraagd. Er is gelukkig ook goed nieuws van het 
prijzenfront: het BTW-tarief op fruit- en groen
tesappen wordt verlaagd van 25 naar 19%. 

Deze aksijnsverhoging was nodig om de 
minderontvangsten door de fiskale hervorming 
gedeeltelijk te kompenseren. Ook de vertra
ging bij de inning van de belastingen speelde 
een belangrijke rol. Dit laatste wekt geen 
verwondering: volgens een rapport van het 
hoofdbestuur van Financiën is er een regel
rechte leegloop aan de gang bij de belasting
ambtenaren. 

Bekwame en ervaren ambtenaren gaan zo 
snel mogelijk met pensioen, anderen raken zo 
ontgoocheld over de lage bezoldiging dat ze bij 
bosjes naar de privé overstappen. Daar kun
nen ze immers twee tot drie keer zoveel 
verdienen door de weg naar de achterpoortjes 
aan te duiden. In het rapport wordt de toestand 
dramatisch genoemd: Financiën beschikt 
slechts over 57% van het effektief. Lees m dit 
verband ook de mededeling van het partijbe
stuur biz. 42. 
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ADMINISTRATIEVE 
BEGROTINGEN: 

Voor het eerst sinds tientallen jaren werd de 
ultgavenbegrotlng voor '90 tijdig bij het parle
ment ingediend. Dit was vooral aan begro
tingsminister Schiltz te danken, die hiervoor 
niet op een inspanning teveel had gekeken. 

In de nieuwe begrotingsprocedure werden 
deze week de administratieve begrotingen in 
de bevoegde kamerkommissies besproken. 
Dit leidde tot wat wrevel bij de parlementsle
den over het te strakke ritme dat hen door de 
tijdsdruk werd opgedrongen. Schiltz bevestig
de dienaangaande dat alle administratieve 
begrotingen binnen de wettelijke termijn aan 
het parlement werden overgemaakt. 

Volgens Schiltz heeft het ongenoegen bij 
sommige parlementsleden te maken met pro
blemen die eigen zijn aan elke overgangspe
riode. De reden hiervoor ligt nochtans met in 
de nieuwe begrotingsprocedure zelf. Omdat in 
'89 geen gebruik werd gemaakt van de tijdelijk 
door de wet voorziene mogelijkheid om het 
indienen van de uitgavenbegroting over een 
langere termijn te spreiden, bleek het mate-
neel met mogelijk om ook de administratieve 
begrotingen reeds vanaf juli in te dienen. 
Vanaf '90 zal de situatie normaal worden en 
kan een meer gespreide indiening van de 
administratieve begrotingen worden verwacht, 
zodat een ,,verkeersopstopping" tegen het 
einde van het jaar vermeden wordt. 

OVERGANGSFAZE 
Schiltz wijst er verder op dat ook het dubbel 

mandaat van een aantal parlementsleden daar 
een rol in speelt, daar het onvermijdelijk meer 
beslag legt op hun beschikbare tijd. Dit is 
alvast een bevestiging van de noodzaak om 
het dubbel mandaat zo snel mogelijk af te 
schaffen, meent Schiltz terecht 

Ook VU-kamerfraktieleider Candnes had in 
een gesprek met Het Volk gewezen op deze 
overgangsperiode Momenteel verwerken de 
parlementsleden nog twee begrotingen in één 
overgangsjaar, stelde Candnes. Ook het in
strumentarium ontbreekt nog. Als de parle
mentsleden zoals het ReKenhof van minuut tot 
minuut de uitgaven van de ministers willen 
volgen, moeten ze over dezelfde middelen 
beschikken. Maar zelfs indien dat het geval 
zou zijn, is zulks m de huidige situatie van het 
dubbel mandaat nauwelijks doenbaar, zo viel 
het VU-kamerlid de begrotingsminister bij. 

De dissident en Nobelprijswinnaar Sacharov werd in de USSR onder massale 
belangstelling ten grave gedragen. (foto ap) 

DUITSLAND 
De ontwikkelingen in Oost- en West-Duits

land lijken zich meer en meer toe te spitsen op 
de vraag of Duitsland nu al dan niet weer 

eengemaakt moet worden. Deze vraag zorgt 
nog voor heel wat verdeeldheid in Oost en 
West. In de DDR werd de schrikaanjagende 
Stasi, de veiligheidsdienst, afgeschaft. En op 
het kongres van de kommunistische eenheids
partij SED, werd tot een naamswijziging be
slist. Voortaan zijn de kommmunisten lid van 
een SED—PDS, een Socialistische Eenheids
partij van Duitsland—Partij van het Demokra-
tisch Socialisme. 

Een van de belangrijkste oppositiegroepen 
in de Duitse Demokratische Republiek, de 
Demokratischer Aufbruch, vormde zich om tot 
een politieke partij met als opmerkelijkste 
programmapunt de hereniging van Duitsland. 
Even later bleken de tegenstanders van her
eniging, die een uitverkoop en kolonisenng 
van de DDR vrezen, ook nog duizenden aan
hangers op de been te kregen. 

Het rondetafelgesprek in Oost-Duitsland, 
waaraan kommunisten en vertegenwoordigers 
van de oppositie deelnemen, bezint zich intus
sen over de vraag hoe het land tot de verkiezin
gen van mei volgend jaar bestuurd moet wor
den. De deelnemers spraken zich ook uit tegen 
de hereniging, maar zien wel veel graten in 
meer ekonomische samenwerking. De West-
duitse SPD van haar kant heeft wel de Duitse 
eenheid naar federaal model als politiek doel 
vastgelegd. 

Bondskanselier Kohl werd in Dresden fees
telijk onthaald door de Oostduiters. Kohl be
sprak er met zijn Oost-kollega Modrow de 
ekonomische samenwerking tussen beide 
Duitslanden. Wat de hereniging betrof, maan
den beide Duitse leiders aan tot voorzichtig
heid. En om de euforie nog wat ekstra voedsel 

te geven, wil men zondag de Brandenburger 
Tor weer openstellen voor voetgangers. 

NEELS 
Leo Neels heeft dus toch het aanbod van 

VTM aanvaard om direkteur-generaal van de 
kommerciële omroep te worden. Neels was de 
juridische raadgever van VTM. Hij volgt nu 
Carlo Gepts op, die vrij verrassend op 30 
oktober ontslagen werd. De redenen hiervoor 
waren nooit geheel duidelijk. Er waren dien
aangaande politieke (GVP-putsch), kommer
ciële (ontevreden uitgevers) en karaktenële 
(ruzie tussen de VTM-top) geruchten in om
loop. Maar uiteindelijk dient volgens De Mor
gen de reden gezocht te worden in de voor
keursbehandeling van sommige produktiehui-
zen, met name die waar Mike Verdrengh en 
Guido De Praetere nauwe banden mee heb
ben. Mediaspecialist Neels kan meteen van 
start gaan met een krisis-PR-strategie om het 
gehavende blazoen van VTM op te poetsen. 

De kommerciële omroep kreeg deze week 
echter niet alleen het schandaal over de pro-
duktiehuizen te verwerken. VTM bleek ook 
,,gefoefeld" te hebben om een weddenschap 
tijdens de eerste Wedden dat-show te laten 
slagen. En klap op de vuurpijl: VTM bood de 
laboratoria voor klinische biologie die 500.000 
frank storten voor de humanitaire aktie Le
venslijn een plaatsje aan in de grote nationale 
TV-show die hiervoor opgezet wordt. VTM wil 
dus kost wat kost de BRT de loef afsteken door 
een groter bedrag in te zamelen. Dit doel 
heiligt blijkbaar alle middelen. 
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• Half januari krijgen de franstaiige 
liberaien een duo aan het hoofd van de 
partij: les dues Daniel Ducarme en 
Antoine Duquesne worden de voorzit
ters van de PRL. 
• Volgens een enquête van het dag
blad De Morgen wil 63,6% van de Vla
mingen het budget van landsverdedi
ging verlaagd zien, tegenover slechts 
46,9% van de Walen en 56,1% van de 
Brusselaars. 
• Volgens een opiniepeiling in l'Echo 
de la Bourse is VU-staatssekretaris 
voor het Hoofdstedelijk gewest An-
eiaux de populairste Vlaamse minister 
van de Brusselse eksekutieve. 
• De Sovjet-dfssident en Nobelprijs
winnaar voor de Vrede Andrei Sacha-
rov is overleden. Met hem verdwijnt het 
geweten van de Sovjet-Unie, verklaar
de de radikale hervormingsgezinde Bo
ris Jeltstn. 
• Belgenmop van de week: 2 straalja
gers op Jacht naar de laserstraal 
boven een dancing. 
• In Brazilië won de konservatief Fer
nando Colior de Mello de presi
dentsverkiezingen. Chili zal vanaf half 
maart volgend jaar geregeerd worden 
door Patricio Aylwin, de kristende-
mokratische presidentskandidaat van 
een opposHiekartel van 17 |>artijen. 
• l̂ et Fonds voor Beroepsziekten wil 
de uitbetaalde vergoedingen voor be
roepsziekten bij Fabeita in Ninove te
rugvorderen. Een uniek feit in ortze 
sociale geschiedenis. Fabeita zou on
danks vele waarschuwingen van de 
medische inspektie zijn werknemers 
blijven blootstellen aan zware beroeps-
risiko's, met al gevolg reeds veel volle
dig arbeidsongeschikt verklaarde ar
beiders. Het zou om tientallen miljoe
nen gaan. 
• De VS greep militair in in Panama. 
De VS wil er de demokratte herstellen, 
het leven van de Amerikaanse militai
ren veiligstellen en de Amerikaanse 
ekonomische belangen beveiligen. Op 
het moment dat dit geschreven wordt, 
had men het uiteindelijke doei van de 
operatie, Panama's sterke man Norie
ga, nog niet geklist. 
• De USSR wil aan de Weense onder
handelingstafel voorstellen om al haar 
troepen die momenteel nog in het bui
tenland gestationeerd zijn, binnen de 
Sovjet-grenzen terug te trekken. De 
terugtrekking van meer dan 600.000 
mensen zal gebeuren op i>asis van bl-
en multilaterale onderhandelingen. 
• De laatste dominosteen van het 
Oostblok gaat niet vallen zonder dat 
daar veel, gruwelijk veel bloed bij ver
goten wordt. Bij de opstand In het 
Roemeense Tfmisoara werden door 
het leger honderden mensen doodge
schoten of piatgewalst. 

GEMEENSCHAPSMINISTER 
JOHANSAUWENS: PRIORITEIT 
VOOR DE REIZIGERS 
• Verleden week werden binnen het open
baar vervoer beurtstakingen georganl-
zeerd. Heerst er dan een malaise in die 
sektor? 

Er is aan de diverse vervoersmaatschappij
en gevraagd een aantal besparingen door te 
voeren, met de uitdrui<kelijke wens dat deze 
besparingen niet ten nadele zouden zijn van 
de „openbaar vervoer"-gebruiker. Het feit dat 
door de aangekondigde besparingen de reizi
ger — door stakingen — als aktiemiddel op
nieuw het slachtoffer wordt is fundamenteeel 
fout. 

• U hebt een atgmeeen mobiliteitsplan aan
gekondigd. Hoever staat het met dit plan? 

Hiertoe is recent opdracht gegeven voor de 
1ste fase van het verkeers- en vervoersplan 
Vlaanderen met name het opstellen van een 
indicatief meerjarenprogramma voor het 
Vlaamse Gewest, dat voor de periode 1989-
1993 een overzicht zal geven van de te starten 
uitvoerings- en studieprojekten met betrekking 
tot het mobiliteitsbeleid. Hierbij zal een inven
taris van de zware knelpunten op het vlak van 
verkeersafwikkeling, veiligheid, leefbaarheid. 

milieuhinder en bereikbaarheid worden opge
maakt. Deze eerste fase van het verkeers- en 
vervoersplan Vlaanderen wordt afgerond na 6 
maand (mei 1990). 

• Volgens De Croo is een koherent ver
voersbeleid onmogelijk daar de bevoegdhe
den vallen orider zes ministers. Is dat zo? 

Wat dit betreft zijn de bevoegdheden nochtans 
duidelijk afgebakend. Vlaanderen heeft een 
l^inister bevoegd voor het stads- en streekver
voer. Met de meeste hoogdringendheid zal er 
daarenboven werk moeten gemaakt worden 
van de federalisering van de A/MfiS, zodat 
Vlaanderen volledig verantwoordelijk is voor 
de mobiliteitsbeheersing. 

• Welke verbeteringen zijn op korte termijn 
mogelijk binnen de hudige budgetten? 

Binnen de beperkte budgetten is het zeker 
mogelijk hei openbaar vervoer klantvriendelij
ker te maken door o.a. het aanleggen van vrije 
busbanen, waardoor de commerciële snelheid 
opgevoerd wordt, het verbeteren van het reis-
comfort, enz., dit telkens gepaard gaand met 
een professionele promotie van het openbaar 
vervoer. 

Minister Sauwens stelt wat betreft het openliaar vervoer terecht dat niet de 
gebruiker mag getroffen worden door besparingsmaatregelen. Integendeel, er 
moet werk gemaakt worden van het aanbieden van meer komfort. 
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VLAANDERENS JAAR 1 
AFGESLOTEN 

H
ET begrotingsdebat in de Vlaam
se Raad is met uitgegroeid tot een 
boeiende, vernjkende gedachten-
wisseling over dat betere Vlaan
deren waartoe VU-fraktievoorzit-
ter Paul Van Grembergen de aan
zet had gegeven. Het lijkt er wel 
op, dat de Vlaamse regering maar 
ook de Raadsleden zich moeilijk 
kunnen ontdoen van de Belgische 
ziekte en kwalen Van het aktief, 

en dmamisch proces dat de federalisering zou 
moeten op gang brengen is tot op vandaag 
weinig te merken Themata als verzuiling, 
politieke kuituur, benoemingen enz werden 
door Van Grembergen open en bloot aange
reikt Maar de enge partijpolitieke grenzen 
werden met overstegen Elkeen hield het net
jes bij de eigen winkel, en vond de winkel van 
de andere maar mets 

Ook de gennge belangstelling bevorderde 
uiteraard het gesprek met 

Net voor de eindstemming vestigde Raads
voorzitter Van Velthoven hierop de aandacht 
,,ln de periode van 1 tot 15 december zijn erin 
de Vlaamse Raad 45 uren plenair debat ge
weest waarbij 98 sprekers het woord hebben 
gevoerd Er zijn 189 leden aanwezig geweest 
en 18 leden lieten zich verontschuldigen Ik 
betreur het feit dat 47 leden onze begrotings
debatten met hebben bijgewoond " Deze vast
stelling IS zonder meer juist, en werd ovengens 
door de pers dag na dag m de verf gezet Wat 
het imago van de pnlle Vlaamse instellmq 
zeker met diende De VU-fraktie treft hierbij 

„Naarmaie onze autonomie toeneemt, moe
ten de Vlamingen daar beter van worden" 
Deze uitspraak van Paul Vangansbeke tijdens 
zijn inleidende tussenkomst vormde zowat de 
leidraad voor al zijn kollega's bij hun ontleding 
van de verschillende materies van de Vlaamse 
begroting 

Een zoektocht naar het betere Vlaanderen 

In dat betere Vlaanderen bepleitten Bob Van 
Hooland en Luk Vanhorenbeek een ruimere 
autonomie voor de gemeenten Er moet naar 
beneden toe — ,,direkt bij de burger" — 

nog het minst schuld l^et 20 tussenkomsten 
nam zij zowat een vijfde voor eigen rekening, 
en meestal leverde zij het grootste aantal 
aanwezigen 

Bij wijze van verontschuldiging moet zeker 
het dubbel mandaat geciteerd worden Zo 
werd het begrotingsdebat permanent door
kruist met kommissievergaderingen m Kamer 

De begroting 1990 van de Vlaam
se Gemeenschap mocht eind vo
rige week rekenen op een ruime 
meerderheid: 101 raadsleden 
(CVP, SP en VU) stemden voor, 
25 stemden tegen (PW, Agaiev 
en Vlaams Blok) en 3 onthielden 
zich (de twee liberale eksellen-
ties en de CVP'er Cardoen). 
Aldus werd een punt gezet ach
ter het Vlaams begrotingsdebat. 
Een gevoelen van ongehagen 
bleef evenwel hangen. 

en Senaat Het onhoudbare van de dubbele 
petjes staat als een paal boven water 

Een andere verontschuldiging is zeker de 
erg stroeve houding van Vlaanderes Eerste-
mimster Geens Deze herleidde het hele debat 
tot een cijfermatig gegeven Er mocht nergens 
aan getornd worden, er mochten geen beleids
domeinen met voorrang uitgetekend worden, 
oude voorrechten dienden overeind te blij
ven op een dergelijke wijze krijgt een open 

resoluut gedecentraliseerd worden „Een be-
voegdheidsverruiming, gepaard aan een finan
ciële herschikking, zal de reeds zo bepleitte 
gemeentelijke autonomie alleen maar ten goe
de kunnen komen" 

Ook zegden zij beiden hun steun toe aan 
een globalisenng van het Investenngsfonds 
Bepaalde gemeenschapsmatenes en subsi
dieerbare werken of diensten moeten resoluut 
naar de gemeenten, de kredieten hiertoe naar 
het Investeringsfonds Aldus komt een einde 

gedachtenwisseling uiteraard weinig kans 
Hierbij dient wel opgemerkt dat individuele 
min'sters zoals de socialist Van den Bossche, 
de liberaal Dewael en onze Johan Sauwens de 
dialoog met schuwden en de kritische ontle
ding van hun beleid aangrepen voor verdere 
verduidelijking, zelfs bijstunng ervan 

Een enkele keer is de Vlaamse Raad erin 
geslaagd de onwil van Geens te doorbreken 
Het amendement van CVP'er Suykerbuyk om 
de dotatie van de Taalunie met 2 miljoen te 
verhogen, vond bij de eigen fraktie en de 
andere zoveel bijval dat elk verder verzet 
nutteloos werd Mits eensgezindheid over de 
partijgrenzen heen, ten bate van Vlaanderen, 
moet het dus mogelijk worden wat Paul van 
Grembergen beoogde stap voor stap naar het 
betere Vlaanderen „Daarom hebben wij natio
nalisten Vlaanderen gewild, met vervlakkend, 
met zelfvoldaan, met genoegzaam, geen mi-
nussen, maar internationaal, open, gastvrij, 
bewust van zijn kunnen en zijn plaats De 
Vlaamse regering moet hier vorm aan geven 
Dat betekent dus, naast Flanders Technology, 
aandacht voor Vlaamse kuituur, artistieke en 
ambachtelijke kracht, wetenschappelijke en 
ekonomische inspanningen, motiverende vor
ming en kennisoverdracht in ons ondemijs, 
humanitas en beschaving " Zijn fraktieleden 
hebben nadien op deze basis de ganse begro
ting, m de vele bevoegdheidsdomeinen ont
leed en gericht Er een politieke visie achter 
gestoken, die Vlaanderen op de weg moet 
zetten naar het betere Vlaanderen (j.a.) 

aan de Sinterklaaspolitiek van sommige minis
ters 

In verband met de Vlaamse administratie 
vertolkte Van Hooland de nood aan een eigen 
Vlaams Wervingssekretariaat en een Vlaamse 
Direktie voor Vorming en Selektie 

Met tevredenheid bekeek Walter Luyten de 
evolutie in Centraal- en Oost-Europa Maar 
waar staat de Vlaamse regering'' 

Volgens Luyten heeft Vlaanderen nochtans 
een boeiend ideeengoed aan te brengen „De 
geestelijke boodschap van het federalisme 

ZOEKTOCHT NAAR HET BETERE VLAANDEREN 
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gebaseerd op de eigen identiteit van de voll<e-
ren, is een boodschap die wij l<unnen brengen 
in het grote proces dat zich daar afspeelt." 

Als Vlamingen moeten wij dan ook zelfstan
dig kontakt nemen met de volkeren in de 
Oostlanden. 

De welzijnszorg wordt volgens Walter Pee-
ters geplaagd door twee duidelijke kwalen: de 
ingewikkelde, weinig doelgerichte financiering 
en de versnippering van de voorzieningen. 
Tijdens de Welzijnskonferentie, in de lente van 
volgend jaar, moeten beide resoluut aange
pakt worden. Bij het overlopen van de onder
scheiden programma's bleef hij geruime tijd 
stilstaan bij het bejaardenbeleid. De steeds 
aangroeiende, nog vitale seniorengroep mag 
zijns inziens maatschappelijk niet uitgeran
geerd worden. „Met hun kennis en levenserva
ring kan deze groep via allerlei vrijwilligers-
werK unswKenae aiensten bewijzen aan de 
samenleving." 

De sektor „Bijzondere Jeugdzorg" nam 
Herman Lauwers voor zijn rekening. Inzonder
heid bepleitte hij een betere koördinatie tussen 
enerzijds het jeugdwelzijnswerk en anderzijds 
het jeugdwerk. 

HUISVESTING " " 
De lineaire besparingen van de Vlaamse 

regering hebben ook de „Huisvesting" niet 
ongemoeid gelaten. Nochtans is het de over
tuiging van Frieda Brepoels dat op erg korte 
termijn aanzienlijk meer financiële middelen 
moeten gevonden worden voor de sociale 
huisvesting. Tevens drong zij aan op een 
snelle overdracht van de werkingsmiddelen en 
het personeel voor de Vlaamse Maatschappij 
voor de Huisvesting, alsook voor de Vlaamse 
Landmaatschappij. 

Met betrekking tot de Ruimtelijke Ordening 
kloeg zij het gebrek aan een totaalvisie aan, 
tenwijl de Monumentenzorg in Vlaanderen he
lemaal achterop hinkt. 

Daan Vervaet: een groen pakt sluiten 
met landbouw, stad en rekreatie. 

In zijn uiteenzetting bij de begroting van 
Leefmilieu pleitte Daan Vervaet voor een 
groen pakt met de drie grote belagers van 
natuur en landschap: de landbouw, de verste
delijking en de rekreatie. Zijn kollega Jan 
Caudron behandelde heel konkreet de water
zuivering. De versnelde aanleg van gemeente
lijke riolering, de drastische aanpak van de 
agrarische vervuiling en de strijd tegen het 
overdreven centralisme nroeten tot een ver
snelde zuivering van het oppervlakte-water 
lelden. 

Michel Capoen tot slot vroeg om een drin
gende oplossing voor het industrieel problee-
mafval. Tevens betreurde hij dat de groeiende 
milieutechnologie meer gericht is op de aan
pak van de vervuiling dan wel op het ontwikke
len van nieuwe niet-vervuilende produkfiepro-
cessen. 

INNOVATIE 
Bij zijn ontleding van het ekonomisch- en 

tewerkstellingsbeleid konkludeerde Herman 
Candries dat de Vlaamse regering te zeer 
optreedt als een mini-België. „Ze heeft alle 
Belgische en centralistische ziekten overge
ërfd." 

Nu is de ekonomische maneuverruimte ui
teraard niet erg groot, en in dat opzicht ver
heugde Candries zich over de wil om het 
innovatiebeleid door te zetten. Aan de wild
groei van overleg- en andere adviesorganen 
moet echter een eind gemaakt worden. Als 
instrumenten voor het innovatiebeleid sugge
reerde hl) de bedrijvencentra, de researchpar
ken en de pilot-centra. 

Het mediadebat moet volgens André De 
Beul dringend heropend worden in de Vlaam
se Raad. Het opengooien van de Europese 
grenzen op TV-gebied zal daartoe overigens 
verplichten. 

voor de financiering van de BRT schaarde 
hij zich achter het standpunt van de Media
raad : een vast percentage (75 %) van het kijk
en luistergeld. Overigens brak hij nogmaals 
een lans voor een naamaanpassing: BRT 
moet VRT worden. „De BRT moet niet be
schaamd zijn zich te presenteren als de open
bare omroep van de Vlaamse Gemeenschap". 

KULTUUR ~ 
Veel belangstelling kreeg uiteraard de be

groting Kuituur. André De Beul herhaalde zijn 
betoog voor een agressiever beleid. Voor kui
tuur wordt al te weinig gedaan, en hiervoor is 
iedereen verantwoordelijk. Lange tijd bleef hij 
stilstaan bij de samenwerking met Nederland. 
Samen met leden van de andere frakties 
diende hij een voorstel van resolutie in, waarin 
de Vlaamse regering verzocht wordt om sa
men met de Nederlandse regering de Eerste 
Algemene Konferentie van de Nederlandse 
Kuituur te organiseren. 

Luk Vanhorenbeek: de ARGO loste de 
verwachtingen niet in. 

Herman Lauwers ging nader in op de so-
ciaal-kulturele sektor. De financiële toestand 
hiervan is weinig rooskleurig, en vooral de 
werking voor kansarme jongeren in de jeugd-
sektor lijdt hieronder. 

Een ander zorgenkind is volgens Jan Loon-
es de toeristische sektor, die volop is beweging 
is met het oog op de Europese eenheidsmarkt. 
Het Vlaams Kommissariaat-Generaal voor 
Toerisme is aan een grondige evaluatie toe. 
Verder moet er eindelijk een omvattende glo-
vale aanpak komen van dossiers waarin zowel 
toerisme als een aantal andere belangen spe
len. De allesoverheersende norm hierbij moet 
de bevordering van de kwaliteit zijn. 

De belangrijkste deelbegroting is zonder 
enige twijfel deze van het onderwijs. Zij slorpt 
zowat 48 % van de Vlaamse middelen op. En 
toch gaat de begroting opnieuw gebukt onder 
besparingen en enkele weinig simpatieke 
maatregelen zoals de verhoging van het in
schrijvingsgeld in het kunstondenwijs. Een en 
ander leidde tot noodzakelijke herstrukturerin-
gen, maar deze zouden geen aanleiding mo
gen geven tot een daling van de kwaliteit. En 
dat gebeurt volgens Nelly Maes helaas wel. 

Luk Vanhorenbeek betreurde dat de ARGO 
de hoge verwachtingen niet heeft ingelost. Bij 
gebrek aan de nodige mensen en middelen is 
hij in de eksperimentele fase blijven hangen. 
Het dossier van de omkadering moet dan ook 
dringend afgehandeld worden. 

Als laatste bevoegdheid kwam deze van VU-
minister Johan Sauwens ter sprake. Aanmoe
digende woorden mocht hij alvast noteren uit 
de mond van Herman Candries. 

Verheugend liet deze zich uit over de duide
lijke waarneembare aandachtsverschuiving 
van een in hoofdzaak kwantitatieve naar een 
meer en meer kwalitatieve benadering. Veilig
heid en milieuvriendelijkhëd wegen voortaan 
zwaarder door in het beslissingsproces. Te
vens groeit de koherentie in de aanpak en 
uitvoering om tot een oplossing te komen voor 
de groeiende uitdaging van de mobiliteitspro-
blematiek. 

Ü-a.) 
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BEGROTING 

DE KOEKOEK ROEPT U OP 
EZE ornitologische beeldspraak is 
ontsnapt aan de hersenen van 
Begrotingsminister Hugo Schiltz. 
Onlangs lichtte hij zijn standpunt 
toe voor een selekt gezelschap 
joernalisten. Gelukkig voor hem 
werd er niet direkt een verband 
gezocht met de magistrale film 
„Ééntje vloog over het koekoeks
nest". 

Een koekoek heeft de eigenaar
dige gewoonte haar eieren in een vreemd nest 
te leggen. 

HET KQEKOEKSEI ~ 
De gastvogel broedt ze uit en voedt het koe
koeksjong dat daarenboven bijzonder gulzig 
is. De eigen jongen worden op den duur uit het 
nest gestoten. In budgettaire termen vertaald 
staat de koekoek voor de overheidsschuld, het 
koekoeksei voor de intrestlasten. Deze stijgen 
de jongste jaren permanent. Vijf jaar geleden 
bedroegen ze 20 % van de uitgaven, vandaag 
zijn ze reeds goed voor 27 %. Dit betekent dus 
dat de centrale overheid nog slechts 72 % van 
haar uitgaven kan besteden aan de normale 
taken van de staat, aan publieke investeringen 
en aan sociale voorzieningen. Door het koe-
koek-effekt krimpt deze beleidsmarge jaarlijks 
met 2,5 a 3 % in konsfante termen in. 

Wat er nu volgens Hugo Schiltz moet gebeu
ren is duidelijk maar niet eenvoudig: het koe
koeksjong moet dood. M.a.w. de overheid 
moet er voor zorgen dat haar ontvangsten haar 
uitgaven (zonder intrestlasten) overtreffen om 
op die manier de overheidsschuld af te rem
men of te verminderen. Dit is de enige manier 
om het probleem van de stijgende intrestlasten 
fundamenteel op te lossen. Zij kan hiervoor op 
twee fronten te werk gaan: dit van de uitgaven 
en dit van de inkomsten. 

GEVAARLIJK LAAG 
Inzake besparingen op de uitgaven heeft 

ons land al een hele weg afgelegd. Ook in 1989 
en 1990 dalen deze, zonder intrestlasten, bijna 

Hoe zegt u als Begrotingsminis
ter dat de overheidsschuld zoda
nig hoog is dat er zelfs voor de 
afbetaling van de intrestlasten 
op deze schuld moet geieend 
worden waardoor de schuld 
weer toeneemt, evenals de in
trestlasten enz.? Juist ja, u zegt 
dat er zich een sneeuwbal-effekt 
voordoet. Hoe zegt u nu dat er 
door de hoge intrestlasten geen 
geld meer is voor de andere 
uitgaven, meer nog dat deze ge
schrapt moeten worden? Het 
antwoord luidt dat een lioekoelt 
(de overheidsschuld) haar koe
koeksei (de intrestlasten) in het 
nest van de vogel (de overheid) 
heeft gelegd waardoor de ande
re eieren (de overheidsuitgaven) 
minder aandacht (geld) krijgen 
en uiteindelijk zullen sneuvelen. 
Heeft u hem? 

evenveel als in voorgaande jaren. In 1990 
zullen de uitgaven van de centrale overheid 
nog 24 % van het BNP bedragen tegen 27,1 % 
in 1987. De intrestlasten blijven een gevoelig 
punt. Elke stijging in de rentevoeten met 1 % 
zorgt automatisch voor 25 miljard meeruitga
ven. Die rentevoeten, waarvan de hoogte voor-

Tabel 

Uitgavenkategoriën van de overheid (in % van het BNP) 

België 
Nederland 
Duitsland 
Frankrijk 
Groot-
Brittannië 
EEG-12 

3ron: Diensten 

Lopende 
transferten 

22,4 
32,6 
20,4 
25,5 

13,0 

20,2 

van de EEG-K 

Overheids 
konsumptie 

15,5 
14,4 
18,4 
18,3 

19,6 

17,7 

ommissie 

Intrest 
lasten 

10,7 
5,9 
2,7 
2,8 

3,0 
4,8 

Openbare 
Investeringen 

1,6 
2,3 
2,3 
3,3 

1,2 
2,7 

Netto 
kapitaals 

transferen 

0,4 
1,3 
1,0 
0,1 

-0,3 

0,6 

Totaal 

50,6 
56,5 
44,8 
50,0 

36,5 

46,0 

Volgens begrotingsminister Schiltz 
vormen de intrestlasten op de over
heidsschuld een koekoeksjong: ze 
slokken zoveel op dat er nauwelijks 
nog geld is voor andere uitgaven. 

al door de Amerikaanse en Duitse nationale 
banken worden bepaald, bedragen nu reeds 3 
a 3,5 % meer dan in 1988. 

De uitgaven die wel samendrukbaar zijn 
maken al verschillende jaren het voonwerp uil 
van de besparingsrondes. In vergelijking mei 
de andere Europese landen bedragen deze nu 
reeds 2,2 % minder dan het gemiddelde (zie 
tabel). Volgens Schiltz is dit gevaarlijk laag, de 
goede werking van de overheid komt op de 
tocht te staan. Dit geldt zowel voor de lopende 
uitgaven als de investeringen. De transferten 
aan bedrijven en partikulieren daarentegen 
liggen 2,2 % hoger dan het Europese gemid
delde. Deze kunnen dus wel naar beneden, 
ware het niet dat besparingen in dit domein 
raken aan de belangen van goed georgani
seerde groepen. Hetgeen voor de begrotings
minister een politiek probleem van formaat is. 
In ieder geval blijft hij vastbesloten om geen 
enkele gevoelige verhoging van de uitgaven 
toe te staan. 

Op het vlak van de inkomsten wil de regering 
geen bijkomende lasten op de schouders van 
de bevolking leggen. Zij is van oordeel dat het 
herstelbeleid en de inleveringen van de jong
ste jaren al voldoende inspanningen van de 
burger hebben gevraagd. Geen verhoging van 
de personenbelasting, noch van de vennoot
schapsbelasting dus. 
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BEGROTING 

IMPASSE 
Al bij al zit begrotingsminister Schiltz opge

zadeld met een koekoeksei in plaats van met 
het ei van Columbus Komt daarbij dat de 
ekonomische hoogkonjunktuur danig inwerkt 
op de geesten, hoe in godsnaam slaagt de 
staat er met in uit de budgettaire misene te 
raken als het ons allemaal ekonomisch voor de 
wind g a a f 

Het IS nu precies omdat de normale band 
tussen de ekonomische konjunktuur en de 
overheidsfinanciën verbroken werd dat deze 
laatste helemaal in een impasse terechtkwa
men Een paar voorbeelden illusteren dit 

SCHULDKREATIE 
Ondertussen dient het eerste woord nog 

gezegd over de omschrijving van het taken
pakket van de overheid naar de toekomst toe 
Kan er bijvoorbeeld met op het defensiebudget 
worden bespaard ' Of moet de gemeenschap 
verder alle dure medische uitgaven automa
tisch blijven betalen'^ Fundamenteler nog, kan 
er — zoals in de Verenigde Staten bijvoorbeeld 
— gedacht worden aan een verdergaande 
federalizering om de overheidsuitgaven beter 
te beheersen En wat doen al onze 970 343 
werknemers in de publieke sektor voor onont
beerlijk wrk voor de Gemeenschap 

Deze en heel wat andere vragen worden met 
gesteld, noch beantwoord door het gros van 
het legertje ministers en staatssekretanssen 
dat ons land rijk is Nochtans zijn ze essen
tieel Immers, de koekoek die nu haar eieren in 
het overheidsnest deponeert komt met zomaar 
van nergens aangevlogen Die koekoek of de 
overheidsschuld is het gevolg van het beleid 
dat diezelfde overheid jaren aan eén stuk heeft 
gevoerd Een beleid van uitgaven en schuld-
kreatie zonder zich af te vragen of het allemaal 
nodig was en nog minder wie de rekening zou 
gepresenteerd krijgen, vele jaren later 

Uiteindelijk is er dus maar één vogel m het 
spel, de overheid zelf 

Stefan Ector 

De verbeterde ekonomische toestand heeft 
zeker en vast positieve gevolgen Zo worden er 
opnieuw behoorlijk minder werklozen geno
teerd De budgettaire kostprijs van de werk-
loosheidsuitkenngen dalen echter met nave
nant De harde kern van langdung werklozen, 
oudere meestal en dus ook uit de hogere 
uitkeringskategonen, wordt met terug ekono
misch ingeschakeld Moet het gezegd dat het 
bedrijfsleven hier wel een sociale taak zou 
kunnen vervullen 

Vooral aan de inkomstenzijde wordt de toe
stand helemaal onbegrijpbaar De ekonomi
sche groei van dit jaar bedraagt meer dan 8 % 
In normale omstandigheden zou dit goed zijn 
voor zo'n 30 miljard meer fiskale inkomsten In 
realiteit echter zal de fiskus dit jaar 17,5 miljard 
minder inkomsten ontvangen In totaal derft de 
overheid dus 47,5 miljard aan inkomsten 

ADVERTENTIE 

LEEGLOOP 
Begrotingsminister Schiltz reikt met direkt 

oplossingen aan voor dit fiskaal probleem Het 
IS trouwens met zijn verantwoordelijkheid, 
maar deze van de kristen-demokraat May-
stadt De administratie zelf heeft trouwens al 
aan de alarmklok geluid financiën loopt leeg 
omdat de ambtenaren m het bedrijfsleven twee 
tot dnemaal meer kunnen verdienen Daar 
moeten ze wel de wetgeving ontwijken, wel
licht ook ontduiken, die ze gisteren moesten 
kontroleren De fiskale ambtenaren meer beta
len zal met volstaan om dit probleem op te 
lossen in de wedren om de knapste koppen is 
de overheid bij voorbaat verloren Een stevige 
vereenvoudiging van de bedrijfsbelastmgen, 
en het dichtklappen van de vele achterpoortjes 
zou al meer zoden aan de dijk brengen Welk 
bedrijf zou immers stukken van mensen beta
len voor high tech-fiskalisten als ze deze met 
meer kan valonzeren 

domus - uioningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

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

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN » kwal i te i t 

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

EEN VU-BELEID VOOR 
DE MIGRANTEN 

H
ET was geen overmoed, toen op 5 
mei 1978 Vic Anciaux als staats-
sekretaris voor Sociale Zaken aan 
de ministerraad een „Beleidsnota 
inzake immigratie" voorstelde. 
Als eerste richtte hij de volle 
schijnwerpers op het vreemdelin
genvraagstuk. Het aangroeiend 
etnisch proletariaat, zo waar
schuwde hij, zou het Brussels pro
bleem nummer één gaan worden, 

zeker wanneer men duizenden en duizenden 
inwijkelingen ineen toeslaat zonder enige 
maatregel om de inpassing in onze samenle
ving harmonisch te doen verlopen. 

GEEN GEHOOR 
De waarschuwing vond geen gehoor. Immi

gratie- en migrantenbeleid bleven verwaar
loosde tema's. Slechts aan de beide uitersten 
van het politieke spektrum, uiterst rechts en 
uiterst links, begon men garen te spinnen uit 
de stilaan toenemende spanning. In 1988 
herhaalde Vic Anciaux zijn waarschuwing: 
„We hebben dringend nood aan een resolute 
aanpak van het zwaar beladen migrantendos
sier. Omwille van de migranten maar evenzeer 
omwille van onze eigen mensen, die thans de 
l<onfrontatie nog moeilijk aankunnen". Maar 
eigenlijk was het reeds te laat. In Brussel 
evolueerde de toestand tot een onomkeerbare 
multi-kulturele situatie, met veel meer konfron-
tatie en spanning dan evenwichtig en pluralis
tisch samenleven. 

Ook de Vlaamse samenleving werd gekon-
fronteerd met het vraagstuk. Vooral in ge
mengde gebieden, waar immigranten en au
tochtonen naast en tussen mekaar leven, 
groeiden de problemen. 

De herkomst van de immigrantengroepen 
speelde hierbij een belangrijke rol. De eerste 
groepen gastarbeiders in ons land kwamen 
meestal uit Europese kultuurpatronen. Hun 
opvang verliep alles bij mekaar vrij rimpelloos. 
Het EG-lidmaatschap van hun herkomst-lan-
den heeft hen trouwens het statuut van gastar
beiderschap ontnomen. Anders is het gesteld 
met de jongste golf van immigranten, uit 
vreemde kuituren zoals Turken en de Magreb-
immigranten. Omwille juist van de grote ver
schillen op het vlak van kuituur, godsdienst en 

Op 1 januari 1989 telde België 
868.757 vreemdelingen, of 8,8 % 
van de totale bevolking. Op dat
zelfde ogenblik was het migratie
saldo overigens nog steeds po
sitief. Vooral ten gevolge van de 
gezinshereniging bedroeg het + 
5.957. De vreemde bevolking 
groeit dus nog steeds aan, mede 
door de natuurlijke aangroei. De 
nationallteitsveranderingen 
schommelen rond de 8000 per 
jaar. 
Belangrijke vaststelling is de on
gelijke spreiding van de vreem
delingen: zowat 40 % van hen 
woont in Wallonië; 30 % in Brus
sel en iets minder dan 30 % in 
Vlaanderen. Dit betekent dat 
27,2 % van de Brusselaars 
vreemdeling Is. In Wallonië be
draagt dit percentage 11,3 %, in 
Vlaanderen 4,2 %. 
Eén derde van de vreemde be
volking in het Vlaams Gewest is 
Turk of Marokkaan, en boven
dien leeft de vreemde bevolking 
er gekoncentreerd in stadsdelen 
(10,26 % van de totale Antwerp
se bevolking, 6,49 % in Gent, 
10,7 % in Vilvoorde, 6,43 % in 
l\̂ echelen en ruim 31 % in Genk). 
Bepaalde wijken worden bijna 
volledig bezet door de vreemde 
bevolking. Deze ghetto-vorming 
komt het samenleven met Vla
mingen en de Inpassing niet ten 
goede. 

samenleving brengen zij ernstige problemen 
mee. 

De hoge koncentratie maakte die grote ver
schillen erg zichtbaar, wat leidt tot diepe wre
vel. Opvoedingswijze, lawaaierig spel van de 
jongeren, godsdienstige rituelen, overtal in de 
schooklassen... Het vergemakkelijkt het sa
menleven niet, werkt terecht of ten onrechte 
een gevoelen van angst en onveiligheid in de 

hand en schept zelfs diep-ingewortelde voor
oordelen boordevol fantasie. 

FUNDAMENTEEL EN 
MENSELIJK 

Het non-beleid, de hoge koncentratie en het 
wansmakelijk elektoraal opbod van de politie
ke uitersten hebben het migrantenvraagstuk 
midden in de politieke en maatschappelijke 
belangstelling gebracht en de konflikten onno
dig aangewakkerd. 

Een koninklijk kommissaris werd aange
steld, en een eerste omvangrijk rapport met 
stevig feitenmateriaal en tal van voorstellen ligt 
voor. Nu komt het er eindelijk op aan, de 
politieke besluiten te trekken. 

De schuldvraag stellen is niet overbodig, 
maar lost de problemen niet op. Het is inder
daad een regelrechte schande geweest, van 
de ene op de andere dag een massa Marok
kaanse zwervers uit hun berbertenten en Turk
se boeren uit hun bergen naar de Westeurope-
se samenleving te brengen zonder enige voor
bereiding of begeleiding. 

De kreten om de vreemdelingen er uit te 
zetten of om hun stemrecht of ,,rechten-zon-
der-plichten" toe te kennen, zullen de noodza
kelijke oplossing geen stap dichterbij brengen. 

De Volksunie wil dit dossier met de nodige 
sereniteit aanpakken en vanuit haar volksna
tionaal standpunt belichten. Deze manier van 
werken is minder spektakulair, maar menselij
ker en fundamenteler. 

In tien punten die wij hier kort belichten komt 
een eigen aanpak tot uiting. 

TOTALE 
IMMIGRATIESTOP 

Sedert 1974 voert België officieel een beleid 
van immigratiestop. Het migratiesaldo blijft 
echter positief, ook vanuit Marokko en Turkije. 
De familiehereniging, hoewel in afnemende 
mate, duurt immers voort en nu en dan worden 
nog schijnhuwelijken afgesloten. Tegen derge
lijke huwelijken dient streng opgetreden. Meer 
in 't algemeen moeten de lekken in de officiële 
immigratiestop volledig gedicht. 
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MGRANTEN 

De illegale inwijking moet hard aangepakt 
worden. Illegalen moeten zonder talmen terug
gestuurd via een effektief uitwijzingsbeleid, en 
degenen die iien tewerkstellen zwaar gestraft. 

Van een totaal ander gehalte maar door de 
bevolking op een zelfde wijze aangevoeld en 
beoordeeld, is het probleem van de politieke 
vluchtelingen. Hier dient de wetgeving strikt 
toegepast, vooral ten opzichte van de zoge
naamde „ekonomische" vluchtelingen. Ook 
moet de procedure versneld afgehandeld, en 
dient er een efficènt uitwijzingsbeleid uitge
voerd te worden. 

GASTARBEIDERS 
BUITEN? 

Menselijkheid en zin voor realiteit gebieden 
dat de kreet „Gastarbeiders buiten" niet eens 
een gemakkelijkheldsoplossing, maar zelfs 
volksmisleiding is. Hij staat bol van ekonomi
sche en politieke nonsens, en is bovendien 
strijdig met de internationale rechtsregelen. Hij 
kan er slechts toe leiden dat men zich instal
leert in de frustratie en de agressie, dat inmid
dels het probleem toch blijft bestaan en dat er 
niets zinnigs meer aan wordt gedaan. De 
opgedane ervaring in ons land toont aan dat 
zeer weinig vreemdelingen gebruik maken van 
de premie die hen aangeboden wordt. Zodra 
de regering toeliet om hun familie te laten 
overkomen, werd het trouwens onzin over 
terugkeer te praten. Dit blijkt overigens uit het 
onderzoek (september 1988) van toenmalig 
staatssekretaris Jef Valkeniers met betrekking 
tot de immigranten en hun huisvesting te 
Brussel. 

De premie kan misschien voor enkele geval
len een oplossing bieden, maar kan nooit de 
basis van een beleid vormen. 

Op langere termijn kan de terugkeer wel 
gestimuleerd worden door bijvoorbeeld een 
beleid van samenwerking, dat gericht is op 

werkverschaffing in de landen van herkomst. 
Dergelijk beleid moet zich toespitsen op de 
landen van de probleemgroepen, Turkije en de 
Magreblanden. 

Een mogelijk beleidskoncept hiervoor is de 
„industriële teaming": een ekonomische sa
menwerkingsvorm die vooral KMO-gericht is. 
Hij bestaat erin, aan weerszijden bedrijven en 
marktsegmenten te identificeren die mekaar 
aanvullen en die mekaar een marketingvermo-
gen bieden dat voor KMO's afzonderlijk niet 
haalbaar en betaalbaar is. In een eerste fase 
zal de samenwerking wel beperkt blijven tot 
handelsaktiviteiten. De hiervoor in onze scho
len opgeleide migranten kunnen hierbij een 
belangrijke brugfunktie vervullen, wat hun te
rugkeer logisch en zinvol maakt. Eenzelfde 
samenwerkingsvorm kan ook op terreinen als 
wetenschappelijk onderzoek, kuituur en ge
zondheidszorg opgezet worden. 

VLAMING WORDEN 
De aanwezigheid van migranten is een feite

lijkheid, die met een samenhangend migran
tenbeleid dient beantwoord. De VU stelt dat dit 
mogelijk is op voonwaarde dat enerzijds de 
migranten de bestaande wetten en maat
schappelijke waarden respekteren en de nodi
ge bewijzen leveren van hun wil tot aanpas
sing, en dat anderzijds de Vlamingen bereid 
zijn de vreemde bevolking verdraagzaam, 
rechtvaardig en positief te benaderen. 

In Vlaanderen leeft een kultureel homogene 
gemeenschap. De enkele uitzonderingen in 
bepaalde gemeenten doen aan dit algemeen 
gegeven niets af. Maar toch valt niet te ontken
nen dat in deze gemeenten en zeker in de 
wijken waar onze eigen mensen rechtstreeks 
gekonfronteerd worden met grote groepen 
vreemdelingen, heel wat moeilijkheden van 
samenleving bestaan. 

De internationalisering van onze maat

schappij mag echter niet tot identiteitsverlies 
van het Vlaamse volk leiden. De eigenheid en 
de groepsidentiteit van het eigen volk schat de 
VU als volksnationale partij erg hoog naar 
waarde. De Vlaamse gemeenschap als taal
kundige, politiek-ekonomische en kulturele 
eenheid dient door elkeen geëerbiedigd. Het is 
volkomen normaal dat een volk zich als ge
meenschap beveiligt, en opkomt voor zijn 
homogeen karakter. School deze filosofie niet 
achter de hele waaier van taalwetten? 

Een immigrantenbeleid moet dan ook tege
moet komen aan deze normale verzuchting 
van de Vlaamse Gemeenschap. Wie zich in 
Vlaanderen aanmeldt als immigrant en de 
bedoeling heeft er zich te huisvesten, moet 
bereid zijn zich aan te passen aan de „identi
teit" van zijn „gastheer". Op het vlak van de 
openbare orde, de wetgeving en reglemente
ring, vergt dit vanwege de immigrant een 
onmiddellijke aan- en inpassing. Maar ook op 
de andere terreinen van het sociale en kulture
le leven moet het migrantenbeleid gericht zijn 
op geleidelijke aan- en inpassing. Het beleid 
moet uitmonden in een konstruktieve partici
patie in alle geledingen van de Vlaamse maat
schappij, en zal normalerwijze na enkele gene
raties leiden tot een volledig oogaan, een 
assimileren in de Vlaamse samenleving. Op 
termijn moeten zij zich onze kuituur eigen 
maken en er hun rijkdom aan toevoegen. 

Daar waar migranten meer in groep samen
wonen, zoals dat in sommige wijken van 
Vlaanderen het geval is, zal dit proces wat 
moeizaam verlopen. Een aangepaste opbou
wende politiek, opgevat vanuit een positieve 
mentaliteit, moet echter in staat zijn de konflik-
ten op te ruimen en de hier en daar bestaande 
ghetto's te overwinnen. 

Een opbouwend, menselijk beleid zal overi
gens in eerste instantie gericht zijn op de 
basisvoorwaarden voor participatie; het aanle
ren van het Nederlands als condition sine qua 
non, ook het aanbieden van voldoende vor
mingsmogelijkheden, zowel op algemeen so
ciaal als op beroepsgericht vlak, en een kwali
tatief hoogstaand onderwijs. 

BRUSSEL 

De VU wil het migrantendossier met de nodige sereniteit aanpal<l(en en vanuit 
haar volksnationale visie. 

Brussel is een stad van minderheden met 
een pluri-kulturele samenleving. Deze ver
scheidenheid moet het uitgangspunt zijn van 
het samenlevingsbeleid. 

De koncentratie en de verscheidenheid van 
vreemde nationaliteiten zijn er zo groot dat er 
slechts één oplossing is: het streven naar een 
evenwichtig samenleven van meerdere kuitu
ren. We hoeven deze onvermijdelijke evolutie 
niet direkt als katastrofaal te beschouwen. In 
Brussel is het pluralistisch-met-elkaar-leven-
in-verscheidenheid, zowel voor het gastvolk 
als voor de etnische minderheden, vrijwel de 
enige mogelijkheid. 

t> 
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STEMRECHT 
Het verlenen van stemrecht maakt een 

vreemdeling met tot lid van een volk De 
faktoren die dat volk-zijn bepalen zijn met 
dezelfde voor alle volkeren 

Elk volk ondergaat de beïnvloeding van 
andere volkeren en kuituren Maar als een volk 
elementen van een ander kultuurgoed over
neemt, zal het deze naar eigen aard zodanig 
assimileren dat het ze na jaren als eigen bezit 
beschouwt 

Het samenlevingsproces wordt helemaal 
met in de hand gewerkt door het verlenen van 
stemrecht Het kan er eventueel het gevolg 
van zijn 

Voor de VU blijft het stemrecht verbonden 
aan het bezit van de nationaliteit 

RESIDENTSCHAP 
Wanneer we het samenlevingsproces in 

Vlaanderen en Brussel wensen te bevorderen, 
moeten we de immigranten stimuleren 

Het te snel geven van de Belgische nationa
liteit IS met het goede spoor 

Toch kan met ontkend worden dat de mi
granten op dit moment tweederangsburgers 
blijven, wier rechten afhangen van de regering 
van het land van herkomstt Hun socio-ekono-
mische rechtspositie is nl afhankelijk van het 
al of met bestaan van bilaterale akkoorden 
tussen hun land van herkomst en België Ze 
bevinden zich m een minder gunstige rechts
positie dan de Belgen, vnl op het vlak van 
verblijfszekerheid, recht op deelneming aan 
het ekonomisch leven, het genot van sociale 
voorzieningen, de burgerlijke en de politieke 
rechten 

De VU wil de verbetering van deze rechtspo
sitie ontkoppelen van het formele kritenum 
„nationaliteit" en in de plaats hiervan het 
inhoudelijke kritenum ,,residentschap" stel
len Wie zijn samenlevingsbereidheid getoond 
heeft wordt er als het ware voor beloond 

Konkreet betekent dit dat residenten geme
ten van verblijfszekerheid, recht hebben op 
volle deelneming aan het ekonomisch leven, in 
aanmerking komen voor de opsiorpingspro-
gramma's die door de overheid opgezet wor
den in het kader van de bestrijding van de 
werkloosheid, en van de sociale voorzieningen 
kunnen genieten 

Dit betekent eveneens dat residenten geen 
stemrecht- of plicht hebben, geen legerdienst 
in België moeten vervullen en in pnncipe geen 
toegang hebben tof betrekkingen in het open
baar ambt 

Wie kan resident worden'' De samenle-
vingsbereidheid moet getoetst worden aan de 
hand van een aantal kriteria Voor de Volks
unie IS een voldoende kennis van de streektaal 
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van het allergrootste belang, te toetsen via 
eksamens die georganiseerd worden m regio
nale opvangcentra Daarnaast moeten de kan
didaat-residenten minstens 16 jaar oud zijn of 
in België geboren afstammelingen van resi
denten zijn, en minstens dne jaar in België 
verblijven Ook mogen zij geen korrektioneel 
verleden hebben, wat moet aangetoond wor
den met een bewijs van goed gedrag en 
zeden 

DE NATIONALITEIT 
De VU wijst het soepel verlenen van de 

nationaliteit af Het is een louter formele bepa
ling, die evenmin als het stemrecht een indika-
tor IS voor de graad van samenleven van de 
migrant Het soepel verlenen van de nationali
teit lokt trouwens nieuwe immigratie uit omwil
le van de nieuwe mogelijkheden tot gezinsher
eniging die eruit voortvloeien, want trouwens 
bewezen is na vier jaar toepassing van de wet 
Gol 

De Volksunie ziet het samen-leven van mi
granten m drie stappen vertopen In een eerste 
faze wordt de toelating tot het grondgebied en 
het recht op verblijf geregeld In een tweede 
faze kan het residentschap toegekend worden 
en in een derde faze de nationaliteit 

De Vu wil dat de nationaliteit geen fiktie op 
louter formele bepaling is maar moet duiden 
op een effektieve band tussen het individu en 
de betrokken staat Dit is in de huidige wetge
ving met het geval Daarom is het verwerven 
van de nationaliteit geen instrument tot, maar 
een gevolg van integratie 

ISLAMONDERWIJS 
Het ondenwijs van elke erkende godsdienst 

IS een grondwettelijk recht Ook voor de Islam, 
die sedert 1974 officieel erkend is Geen enke
le inrichtende macht mag het ondenvijs van de 
Islam weigeren 

De VU wil ook in dit verband van haar 
verdraagzaamheid en pluralisme getuigen, 
maar zij wil even duidelijk dat onze eigen 
maatschappelijke waarden behouden en be
schermd worden Omwille van het delikate 
karaktervan het Islamonderwijs, moet belet en 
voorkomen worden dat een gevaarlijk funda
mentalisme kans tot ontwikkeling zou krijgen 
Daarom wil de VU dat het onderwijs van de 
Islam, na een overgangsperiode, alleen aan 
residenten of Belgen mag toegewezen wor
den 

Het onderwijs speelt een bepalende rol in 
het verloop van het samenlevingsproces In 
het pluriform kader van de hoofdstad Brussel 
IS het bikultureel onderwijs, zoals dat reeds in 
een aantal scholen loopt, bijzonder illustratief 
de nadruk ligt er zowel op het aanleren van het 
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Nederlands als op het kuituur- en taaibehoud 
van de migrantenkinderen 

Op deze wijze zullen zij het trouwens ge
makkelijker hebben, indien ze later eventueel 
naar hun moederland willen terugkeren 

In dergelijke scholen wordt het harmonieus 
samenleven, met respekt voor eikaars kulture-
le eigenheid van jongsaf aangeleerd De VU 
benadrukt dat in het samenlevingsproces het 
kontakt met de Vlaamse bevolking voor de 
migranten van essentieel belang is Alleen op 
deze wijze kunnen zij participeren aan het 
leven van de Vlaamse gemeenschap in Brus
sel 

Ook in Vlaanderen is de kennis van het 
Nederlands onontbeerlijk voor een positieve 
evolutie van een volwaardige integratie in de 
Vlaamse samenleving 

De VU wijst afzonderlijke Islamitische scho
len radikaal af, omdat ze tegenstrijdig zijn met 
alle inspanningen die een volwaardige aan- en 
inpassing nastreven 

VERANTWOORDELIJK-
HEDEN 

Zonder omwegen mag gesteld dat de tien 
jaren die verlopen zijn sedert Vic Anciaux zijn 
migrantennota voorlegde, verloren jaren zijn. 
Heel wat van zijn toenmalige voorstellen blij
ven nog gelden Wat hij toen voorspelde, is 
vandaag — jammer genoeg — waarheid ge
worden Bijgevolg is het met enkel om sociale 
en humanitaire redenen, maar evenzeer uit 
welbegrepen eigenbelang hoogst noodzakelijk 
dat al wie verantwoordelijkheid draagt zou 
denken en handelen volgens een nieuwe men
taliteit 

Het IS dan ook duidelijk dat bij het migran
tenbeleid de autonomie van Gewesten en 
Gemeenschappen ten volle moet geëerbie
digd worden 

De VU beseft dat bevoegdheden met betrek
king tot de Belgische nationaliteit de vluchte
lingen, de toegang tot het grondgebied en de 
sociale zekerheid vooralsnog behoren tot de 
centrale overheid 

De Gemeenschappen, inzake onthaal, on-
derwjis, welzijn- en gezondheidszorg, en de 
gewesten, inzake tewerkstelling, renovatie en 
huisvesting, moeten een voluntanstisch beleid 
voeren met het oog op de lotsverbetering van 
alle kansarmen 

INTERESSE 
Wie interesse heeft voor de volledi

ge tekst van het VU-voorstel omtrent 
het beleid voor migranten kan deze 
aanvragen op het VU-sekretariaat, Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
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LOME IV ONDERTEKEND 

M
ET Lomé IV doet een van de 
kleinste landen van de Euro
pese Gemeenschap een flin
ke duit in de Europese zak 
van de ontwikkelingssamen
werking. In verhouding tot ons 
bevolkingsaantal, oppervlakte 
en Bruto Nationaal Produkt 
(BNP) dragen wij meer bij dan 
welk ander land ook. Tijdens 
de moeizame onderhandelin

gen over Lomé IV toonde minister van Ontwik
kelingssamenwerking André Geens zich trou
wens een onvermoeibaar onderhandelaar, die 
boven alles ernaar streefde om mee te werken 
aan een overeenkomst die rechtstreeks kan 
helpen om het levenspeil van de armste bevol
king in de 68 ACP-landen op te krikken. Toch 
wel verwonderlijk, dat precies Nederland en, 
iets minder venwonderlijk, Groot-Brjttannië, 
zich het felst kantten tégen een verdere verho
ging van de geldmiddelen voor Lomé IV. 

„Het eindresultaat zal het aanschijn van de 
wereld niet veranderen, maar je mag toch niet 
vergeten dat 500 miljard frank, gespreid over 
vijfjaar, voor deze armere landen niet niks is'', 
aldus André Geens in Lomé vlak na de onder-
tekeningsplechtigheid. 

„Het belangrijkste zal zijn, wat er met dat 
geld effektief zal gebeuren. Het overgrote deel 
van het geld gaat, via het Europees Ontwikke
lingsfonds, naar talloze basisprojekten op het 
gebied van de landbouw, het transport, de 
industriële ontwikkeling, kortom het verbete
ren van welvaart en welzijn van de plaatselijke 
bevolking. Voor het eerst zullen er ook geld
middelen gaan naar de zogenaamde sUukiure-
le ingrepen. Dat betekent, het ingrijpen in de 
struktuur van de ekonomie, van import en 
eksport, van de financies, van de betalingsba
lans van die arme staten. Eén voorbeeldje 
maar: als je kan helpen om de inflatie, de 
eeuwige prijsstijgingen, in een ontwikkelings
land te beteugelen, dan help je rechtstreeks de 
armste tievolking, die dan tenminste het moei
zaam verdiend geld niet ziet waardeloos wor
den. Het klinkt allemaal wat technisch, en je 
kan er moeilijk een foto van maken, maar een 
goeddraaiende ekonomie komt tenslotte ieder
een ten goede". 

André Geens vindt het uitgesproken positief 
dat een paar zeer belangrijke afspraken zijn 
gemaakt, binnen Lomé IV, tussen de rijke 
Europese landen en de armere landen van de 
ACP-groep. 

„ Voor het eerst werd er gesproken over het 
leefmilieu. Giftig en radioaktief afval mag 
voortaan niet meer uitgevoerd worden naar de 
ontwikkelingslanden. Het gaat niet op dat wij 
onze afvalproblemen eksporteren. Toch be

langrijk dat alle EG-landen het hierover eens 
zijn. En dan is er het duidelijke artikel 5 over de 
rechten van de mens. Alle landen die deze 

Lomé (Togo) - Een internatio
nale itonventle telkenen is een 
feest. Dat vonden biijkbaar de 
Togolese autoriteiten die de af
gevaardigden van 68 landen uit 
Afrika, de Caraïben en de Pacific 
én van de 12 EG-ianden ontvin
gen met een entoesiasme dat je 
alleen in Afrika kan beleven. Mi
nister van Ontwikkelingssamen
werking André Geens was over
gevlogen, en mét hem een kleine 
delegatie van Vlaamse en frans-
talige joernalisten. De Konventie 
van Lomé iV weegt immers 
zwaar in onze ontwikkelingssa
menwerking. Eenmaal in volle 
werking, zal deze overeenkomst 
over de ontwikkelingssamen
werking tussen de EG-ianden en 
de zogenaamde ACP-landen 
(Afrika, Caraïben, Pacific) zowat 
een kwart opslorpen van iiet to
tale budget, zijnde bijna 4 miljard 
frank per jaar. 

konventie ondertekenen zijn het erover eens, 
dat een goede ontwikkelingspolitiek de rech
ten van de mens ten goede komt, én alleen 

maar kén als de rechten van de mens worden 
gerespekteerd. Ik vind dit uitermate belangrijk, 
want dat houdt meteen een stuk filofosief van 
het ontwikkelingsbeleid in, waarover iedereen 
het in Afrika, Europa, de Caraïben en de 
Pacific het eens is geraakt." 

Nogal wat waarnemers vroegen zich in 
Lomé af, of deze overeenkomst geen druppel 
op een hete plaats is. André Geens had graag 
verder willen gaan, „als er ook in ons land 
voldoende geld voor dit belangrijk luik ontwik
kelingssamenwerking wordt gevonden." 

„Vergeet toch niet", aldus de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, „dat Lomé voor
alsnog de enige belangrijke overeenkomst is 
tussen Noord en Zuid. Dat alleen al is erg 
belangrijk, en het komt er nu op aan die 
samenwerking voor ontwikkeling verder uit te 
breiden en vooral zo efficiënt mogelijk uit te 
bouwen." 

Voor het gastland Togo was het in ieder 
geval duidelijk: Lome IV is een mijlpaal op weg 
naar de verdere ontwikkeling. De stad was in 
feest, kompleet met dansers, zangers en 
grootse optochten. Soms iets te overgeorgani-
seerd, een snuifje militaire tucht kwam er 
zeker aan te pas, maar in ieder geval zeer 
indrukwekkend, voor ons, koele noorderlin
gen. Het meest indrukwekkend was toch die 
jonge kok, achter de goedgevulde tafel van het 
avondbuffet van het hotel. Hij fluisterde ons 
toe: „Ikhoop, samen met mijn ouders, boeren 
op het platteland, dat dit feest voor hen mag 
betekenen dat zij een betere prijs zullen krij
gen voor hun cacao en koffie, want daar 
moeten wij van leven. Mijnheer de minister, wij 
rekenen op u." PVL 
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EUROPA IN DE KERING 
'••'"mmmmw"' 

1989 is het jaar van Europa geworden. Niet het 
Europa van de Twaalf dat geregeerd wordt door de 
ekonomisten maar het grote, vertrouwde Europa. Van 
de Atlantische Oceaan tot de Oeral. 

1989 heeft bewezen dat wat sinds haast een halve 
eeuw politiek vastgeroest zit plots kan openbreken, 
ontdooien. Oe Baltische staten. Polen, de volkeren in 
de USSR... En dan voetje voor voetje: Hongarije, 
Tsjechoslowakijke, Bulgarije; om uiteindelijk in Roe
menië te belanden, de laatste burcht van een blinde 
despoot. 

In drie bijdragen wordt gepoogd een beeld op te 

hangen van een verhouding met Europa. 
Wat met Europa, nu de emotie eventjes voorbij Is ? 
En twee persoonlijke getuigenissen want voor velen 

van ons bergt Oost-Europa een of andere herinnering. 
Ais leden van een klein volk, maar vooral als mensen 
van vlees en bloed, kunnen wij niet roerloos blijven bij 
wat er zich achter het IJzeren Gordijn afspeelde. 

Middels twee verhalen willen wij deze betrokkenheid 
illustreren: de opstand in Hongarije bekeken door een 
knaap op plechtige kommunie-leeftijd en een ontmoe
ting met een Russische dissidente, ergens in de 
Antwerpse Kempen. 

DE EMOTIE VOORBIJ... 
9 november 1989; het openbreken van dé 

Muur en wat later stak Malta Yalta voorbijl 
Overal in de EG is zuid ,,uit" en oost ,,in"l 
Zwaarden worden omgesmeed in ploegscha
ren. Begin december ondertekende de Ita
liaanse eerste minister Andreotti een hulpak
koord met Sovjetleider Gorbatsjov om een deel 
van diens wapenproduktiegeheel om te bou
wen naar vredesprodukten De VUJO, onder 
de leiding van o.m.Erwm Brentjes, Bart Denijn 
en Bart Somers, haalde DDR-evangelische 
jongeren naar Vlaanderen om mekaar te vin
den „als in een spiegel". 

Voor 40 jaar — in 1949 — vond in datzelfde 
Vlaanderen (of België!) de laatste Belgische-
officiële repressieterechtstelling plaats, de 
243e... 

Een halve eeuw heeft het „beschaafde" (?) 
Europa er over gedaan om bijna van zijn 
oorlogsverleden af te geraken... 

WOORDEN ZIJN GEEN 
OORDEN.., 

In diezelfde halve eeuw scheiding schoven 
Oost- en West-Europa slechts voor mondjes
maat bij mekaar aan in de winkel. Inderdaad, 
ook de Comecon — die in januari 1949 werd 
opgericht — is 40 jaar oud. Het betekende een 
Oosteuropees antwoord op de in april 1948 
opgenchte OESO. Het invoeraandeel van de 
Comeconlanden bij de OESO klom nooit bo
ven de 2 % uit. Ter vergelijking: het aandeel 
van de vlijtigaards uit de nieuw-gemdustriali-

De drang naar vrijheid deed de Muur barsten. 

seerde staten (Singapore, Taiwan, Zuid-Ko-
rea...) bedraagt 10 %! Zal het verwende Wes
ten nu plots die slecht-afgewerkte Oosteurope-
se produkten kopen? Zal het reikhalzende 

Oosten de dollars en andere harde deviezen 
uit de lucht zien neerdalen om zijn voortbreng
sels eigentijds op de markt te brengen? Inves
teren kost geld. De zwakke onderbuik van de 
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EG behoeft ook geld Afrika — onze eerste 
zuiderbuur — leeft zieltogend (Lees er Maurits 
Coppieters' „De Redding van Afnka" maar 
eens op nai) Voor de hele Derde Wereld kan 
een Belgische regering het dnejarenplan van 
onze minister Andre Geens om de 0,7 %-BNP-
bijdrage te halen, met eens volgen En de 
hele VSA-begroting werkt goed voor 30 % 
van haar bevolking Meer en meer Amenkaan-
se stemmen eisen „sociaal geld" op voor hun 
toekomst Mitterand stelde voor om een ont
wikkelingsbank voor Oost-Europa op te rich
ten Prachtige gedachte Een kleinigheidje 
nog wie zorgt voor de + 450 miljard fr 
startgeW Alleszins Groot-Brittannie met, want 
daar ligt de gemiddelde welvaart lager dan m 
de DDR I En de Bondsrepubliek alléén laten 
koken-eten-spelen zou te gevaarlijk worden, 
want een te grote Duitse ekonomische ruimte 
zorgde al 3 keer voor oorlog 

Net zoals Mobuto een van zijn huwelijken liet 
sakraliseren even vóór de (ook voor hem 
noodzakelijke) Zaïre-reis van de Paus, beken
de Michael Gorbatsjov dat hij gedoopt was 
Het Romebezoek werd er des te hartelijker om 
Geloofsgenoten onder mekaar' Wie kan in het 
Westen zijn geldbeugel nu nog gesloten hou
den'? (Ex-mimster Freddy Vreven vraagt zich 
af of hij het toch met bij het rechte eind had met 
zijn boorleverantie' ) Een gul Marshallplan 
dus voor Midden- en Oost-Europa'' Waarom 
met'' Tussen '48 en '52 zetten de VSA op deze 
wijze West-Europa „op poten" (Dat ze daar
door een goed deel van onze markt verover
den, zullen we maar in ons dankbaar geheu
gen achterlaten) Veel keuze is er echter met 
Vrede en veiligheid moeten betaald worden, 
zelfs met melaatse begrotingen 

Midden- en Oost-Europa zijn mekaar met 
vreemd Samen vormen we de grootste — ook 
wetenschappelijke — markt ter wereld Onze 
eigen mogelijkheden zijn dus talloos Laat ons 
dus samen met in de verbruiksval trappen, die 
de Derde Wereld zo ontwricht en b v Polen 
stuurloos maakt Een halve eeuw scheiding 
onderbrak evenmin ons kunstzinnig denken 
Voor velen in Praag, in Boedapest enz werd 
de kunst een vnjheidseiland Zo voelde ik het 
ginds bij iedere ontmoeting Het heeft ze 
pacifistisch gevormd Nauwelijks heb je éen 
daad van geweld gezien t a v de gehate 
regimevreters De vastberadenheid van de 
bloem, de kaars en het lied omvat dus meer 
dan een zondags opstappen Poznan, Oost-
Berlijn, Danzig, Praag, Boedapest waren 
bovendien harde leerscholen 

Laten we trachten in die levenscirkel mekaar 
van volk-tot-volk te ontmoeten De aan- en 
verkoop kome liever slechts met stapjes op 
gang Waarom met éérst een Erasmus-plan 
voor de nieuwe (oude) Europese ruimte'' Al 
onze landen beschikken over eeuwenoude 
universitaire centra met grote traditie Dat de 
Bondsrepubliek ophoude om haar bevolkings
tekort aan te vullen met naar maat geknipte, 
afgestudeerde ,,vluchtelingen" Beter ware 

het stagefunkties in mekaars bedrijven voor te 
behouden En schooluitwisselingen, en studie
beurzen, en (onze afdelingen Slavistiek aan 
de Vlaamse uniefs zullen bloeien') Houden 
we nog maar even de teugels aan, zoals 
Nederland dat deed na de oorlog Jarenlang 
bleven ze er nog hun verfoeide rantsoene-
nngsbonnen behouden Het verbruik mocht 
immer het goed investenngsgeld met wegvre-
ten binnen het bijna een half jaar langer 
gebombardeerde Noorden En de naoorlogse 
Nederlandse Drees handelde wijs De Neder
landse ruimtelijke ordening en verkeersveiliger 
wegenaanleg bewijzen het nog steeds Hope
lijk zullen m Midden- en Oost-Europa vele 
volksbewuste Drees'en de populaire Havel's 
en de Walesa's omnngen Zal het Westen zijn 
verleidelijke-verpakte marktverovermgsplan-
nen temperen voor een gezamenlijke en bete
re toekomst'' 

NA EEN HALVE EEUW... 
vieren we dus opnieuw samen de kerst en 

het eerste ,,nieuwe" jaar De Volksunie nam 
en neemt haar verantwoordelijkheid Vanuit 
onze middens trokken, na de staatsgreep, 
tientallen vrachtwagens naar Polen De VU 

1956 Er was toen nauwelijks televisie in de 
Vlaamse huiskamers maar dat gebrek werd 
ruimschoots goedgemaakt door de vele grijze 
en daarom ook zo beklijvende foto's in de 
kranten Russische tanks m de brede lanen 
van Boedapest, het afgerukte standbeeld
hoofd van Stalin tussen de tramrails 

Geen mens vergeet die mistige november 
van 1956 waann de moedige Magyaren tegen 
de overweldigende grootmacht uit de Sovjet
unie durfden op te staan Een golf van simpa-
tie en solidanteit brak los in heel Vlaanderen 
Of was het medelijden'' 

Alles, en dat mag met vergeten worden, 
werd toen in het werk gesteld om te waarschu
wen tegen de gevaren van het kommumsme 
Wat maar een beetje naar rood zweemde werd 
met dat gevaar geassocieerd In onze jeugd
boeken kwam de slechten steeds van achter 
het IJzeren Gordijn vandaan, m de jeugdbewe
ging dienden de rode dassen steevast als 
tegenstrever en m de Amerikaanse B-films 
waren de slechten met meer de roodhuiden 
maar de Roden 

In het katolieke Vlaanderen van die jaren 
was met veel nodig om de zielen en de 

was de enige partij in Vlaanderen die m 1987 
(in Praag I) Charta 77 in klandestimteit ging 
vieren Onze EVA bereidt een Baltenstatenkol-
loquium voor (maart 1990) Vorig jaar zetten 
we onze eerste stappen bij de Sloveniers De 
Europese Volkshogeschoolreis naar Slovenië 
(reeds 42 inschrijvingen werden geboekt, op 
50 wordt er onherroepelijk ,,afgesloten") De 
VU nodigt een Tsjechische afvaardiging uit H 
Schiltz ontving in Diksmuide tussen puin en 
toren een Tjsechisch minister En wie nam 
hem dat weer kwalijk"^ 

De Aktie Roemeense Dorpen werd voor een 
goed deel door onze ± 1000 mandatarissen 
gedragen Zet eens een Roemeense ontmoe
tingsavond op met je afdeling Laar maar 
horen, ik zor wel voor de kontakten i Of reis 
meel 

Willy Kuljpers 

VLAANDEREN-SLOVENIE 

Inschrjvingen voor de 14e Europese 
Volkshogeschoolontmoeting Vlaanderen-
Slovenie bij Rik Keyaerts, Europees Parle
ment, Ardennengebouw, EVA-Fraktie, Belli-
ardstraat 79-81 te 1040 Brussel 
(02/234.34.23). 

gemoederen snel in vuur en vlam te steken 
Achter het IJzeren Gordijn werden pnesters 
lastiggevallen, eind 1953 werden de primaat 
van Polen kardinaal Wyszynski en enkele van 
zijn bisschoppen aangehouden Het kaderde 
in het Koude Oorlog-klimaat van die dagen de 
val van Dien Bien Phoe, de zuiveringen in 
Moskou na de dood van Stalin, de eksekutie 
van de Rosenbergs, de oorlog in Korea En 
tegen deze gewelddadige achtergrond groeide 
de vrees voor de H-bom waarmee de VSA en 
de USSR onophoudelijk eksperimenteerden 

In de satelietstaten van de SU rommelde het 
voortdurend 

In de zomer van 1953 was er opstand m 
Oost-Duitsland, arbeiders manifesteerden er 
tegen een loonsverlaging en eisten vrije ver
kiezingen En het waren de T-34 Sovjet-tanks 
die hen het zwijgen oplegden Drie jaar later 
brak een soortgelijke opstand uit in Polen waar 
de 15 000 arbeiders van de Cegielski-spoor-
wegfabnek in Potsdam hun ongenoegen de
monstreerden En weer waren het de Sovjet-
tanks die de zaken regelden 

Ondertussen rommelde het in Boedapest 

OP HET KAARTJE 
STOND KÖSZÖNÖM 
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OMSLAGVERHAAL 

Een foto uit de krant van toen. Opstandelingen met de Hongaarse vlag. Wat is er 
van ze geworden? (foto seiga» 

Er werd wat gesleuteld aan de KP-top maar 
eind oktober '56 brak een massale opstand uit 
tegen het stalinistisch bewind. De kranten 
drukten onvergetelijke foto's af. Eén werd zelfs 
een simbool: het wegsnijden van het kommu-
nistisch staatswapen uit de rood-wit-groene 
vlag. 

Met de neus tegen het raam van café 
Sportwereld op ons Stationsplein zagen en 
hoorden wij in het joernaal hoe tienduizenden 
in de straten van Boedapest betoogden en de 
naam van Irma Nagy skandeerden. Bij de hele 
opstand speelde weer een kardinaal een rol. 

Dit keer Mindzenty, hij zat reeds vier jaar 
gevangen, maar door de opstandelingen be
vrijd vond hij onderdak in de Amerikaanse 
ambassade. Maar wij hoorden ook de droge 
salvo's die honderden doodden en kwetsten. 

De opstand duurde tot ook hier de Sovjet-
tanks het oproer platwalsten... 

De gebeurtenissen misten hun weerslag 
niet. Onze moeders hamsterden zeep, suiker 
en voedsel In blik en KVHV-studenten boden 
aan om naar Boedapest te reizen en mee in het 
verzet te gaan. Het kwam zo ver niet, gelukkig. 

150.000 Hongaren ontkwamen uit hun land. 
Op die grijze foto's zagen we hoe ze met 
bootjes naar Oostenrijk vluchtten waar ze in 
kampen werden opgenomen. Op school wer
den de verhalen over het moedige verzet 
uitgebreid verteld en wellicht nog aangedikt. 
Ze mondden steevast uit in oproepen voor 
gebed en vrijgevigheid. Eetwaren en kleren, 
maar vooral snoepgoed voor onze leeftijdge
noten was welkom. 

Het katolieke Vlaanderen twijfelde geen 
ogenblik om het katolieke Hongarije aldus van 
de goddeloosheid te redden. Door de avondlij-
ke straten van elk dorp, van elke stad, trokken 
bidstoeten, het licht van fakkels danste op de 
grimmige gezichten van de biddende massa 
en een groot kruis op kop van de processie 
simbolizeerde het verdriet van een onderdrukt 
volk. 

Ondertussen haalden de gigantische kapel
wagens van Oostpriesterhulp de schenkingen 
voor de vluchtelingen op. Een pater uit de 
Norbertijnerabdij van Tongerio, Werenfried 
van Straaten, leidde de aktie. Omdat hij aan
vankelijk spek bij de boeren bedelde noemden 
de mensen hem de Spekpater. 

Wij mochten in Tongerio in de schaduw van 
de abdij meehelpen bij Oostpriesterhulp: 
snoep inpakken, uit bergen schoenen de nog 
draagbare paren zoeken, kleren uit hopen 
tekstiel sorteren. En pakjes klaar voor verzen
den maken, duizenden pakjes ... 

Maar Oostpriesterhulp betekende ook ken
nismaken met een onnoemlijk aantal rare en 
kleurrijke vogels die in de gingantische han
gars waarop de Hongaarse vlag wapperde 
werkten. Wie waren deze vrijwilligers? Pas 
vrijgekomen gevangenen die geen thuis had
den ; studenten die het niet meer zagen zitten; 
hele en halve artiesten biezonder bedreven in 

het schilderen van wenende moeders, uitge
mergelde gevangenen achter prikdraad en 
meelijwekkende kristussen. Ook tal van re
pressie- getroffenen die in en rond Tongerio 
een nieuwe thuis hadden gevonden. Zelfs 
wielrenners die in de winterstop niks om han
den hadden, de abdij van Tongerio was ook de 
thuis van Sporta... 

Uit de Bondsrepubliek bracht de Spekpater 
niet allen veel geld mee maar ook hopen 
juwelen. Wij keken onze jeugdige ogen uit op 
een schat aan blinkende stenen, gouden en 
zilveren kettingen, dito armbanden. Men ver
teld dat de Duitse dames zich de juwelen van 
het lichaam rukten nadat zij de Spekpater 
hadden gehoord. Maar ja, men vertelde zoveel 
over de Spekpater... 

De meterslange kapelwagens van Oost
priesterhulp reden duizenden kilo's naar de 
vluchtelingenkampen. Wij hadden de stellige 
indruk dat met elk pakje een stukje van ons 
hart meereed... 

Onze klas, het zesde studiejaar, stuurde met 
het snoepgoed ook adressen mee en jawel, er 
kwam een antwoord op. Op het kaartje stond 
Köszönöm. En dat wou dank u zeggen verze
kerde de meester ons. Wij wisten dus dat ons 
pakje in de juiste handen was terechtgeko
men. 

Tegen eind november kwamen de eerste 
Hongaarse vluchtelingen in Vlaanderen aan. 
In een buurdorp vond een jonge vluchteling 
onderdak. Hij werd er een populaire figuur, 
want hij bleek een uitstekende doelwachter. 
Niemand kon zijn naam uitspreken dus noem
de iedereen hem de Hongaar. Hij had wel niet 
zoveel talent als de kampioenen van het ge
vluchte Hongaarse wonderelftal met de onver
getelijke namen: Ferenc Puskas, Czibor, Koe-
sis, Kubala, Wolbling. Maar een eigen Hon
gaar in de plaatselijke ploeg hebben beteken
de zoveel veel meer.... 

Nog één keer zouden de Hongaren hun 
stem laten horen: op de olimpische spelen te 
Melbourne waar hun waterpolo-team zwaar op 
de vuist ging met de Sovjet-ploeg. Maar in 
eigen land werd hun stem volledig gesmoord, 
een garnizoen van het Rode Leger keerde niet 
meer naar huis terug en smoorde elk verzet in 
de kiem. Van vrijheid in Hongarije was er 
helemaal geen sprake meer. Aan de droom die 
wij zo intens hadden meebeleefd zat geen 
happy-end. 

En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg 
was reed onze favoriet Stanneke Ockers zich 
in datzelfde jaar te pletter op de piste van het 
Antwerpse sportpaleis... 

(m.v.l.) 
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OMSLAGVERHAAL 

EEN VERREGENDE LIFSTER 
Bij valavond van een miezerige regendag 

reed il< huiswaarts vanuit onze bio-proeftuin, 
destijds nog op de Molsebaan te Geel. Ter 
hoogte van het Engels Kerkhof stond daar 
een wat oudere dame, verregend en verlegen, 
met de duim het gekende verzoek te doen voor 
een lift. 

Omdat ik vreesde dat haar kansen om mee
genomen te worden vrij laag waren, stopte ik 
en liet ze instappen. 

Ze moest naar het station, wat bijzonder 
goed gelegen kwam, althans wat de rijrichting 
betrof. 

De dame in kwestie was een Russische, 
maar ze spral< een mooi sierlijl< Frans. Waar
digheid blijft, zelfs onder de meest zielige 
omstandigheden. Ze zette er dadelijk de beuk 
in door te zeggen dat ik bijzonder goed leek op 
haar dissidente landgenoot Andrej Sacharov. 
Ik replikeerde dat dit eingelijk weinig vleiend 
was voor haar eminente landgenoot, en ik dit 
voor mezelf net iets té fraai vond. Tenslotte 
was het vrij donker in de wagen, daardoor... 

Onmiddellijk was het hek van de dam. Het 
werd een zeer lang gesprek, want het was net 
iets te laat voor de trein van zes uur. Het was in 
de tijd van het begin van de bezetting van 
Afganistan. Sacharov was nog niet zolang 
verbannen. De dame vertelde honderduit over 
haar stil verzetswerk in diverse landen van 
Europa, vooral dan toch in ons land. 

Ik uitte mijn ven/vondering omdat ze dit 
allemaal vertelde aan een voor haar wild
vreemde, maar ze antwoordde dat ze dit kwijt 
wou en dat ze mij volledig vertrouwde. Ze 
sprak ook over de wetenschapsmens Sacha
rov, wiens kennis hemzelf zoveel teleurstelling 
had bijgebracht. Hij had de raadsels van de 
ultieme natuurkrachten ontcijferd om nader
hand ontsteld te beseffen dat deze krachten, 
overal ter wereld, ook in zijn eigen land, 
dreigden misbruikt te worden. Zij wist te vertel
len dat Andrej daaronder geleden had en dit 
probeerde goed te maken door zijn intense, 
niet aflatende aktiviteiten voor de wereldvrede. 

Ik dacht hierna aan de 12e mei 1940 toen 
wij, als krijgsgevangenen, hongerig en half 
verdorst, sjofel zoals alleen krijgsgevangenen 
kunnen zijn, optrokken naar Duitsland. Even 
voor de Duitse grens kwam er ineens een 
jonge vrouw naar de weg toe gerend en riep 
ons fel toe: „Laat jullie niet verdoen!". 

Een paar dagen later was er, in het Sportsta
dion te Dortmund, die Poolse krijgsgevangene 
die beslist zei: „Polen kommt nog frei!" 

Het scheen toen allemaal zo oneindig uit
zichtloos... 

Ik zei aan die Russische dame, dat hun strijd 
en verzet verheven en bewonderenswaardig 
waren, maar dat het allemaal zo zinloos 
scheen. Ze antwoordde rustig dat een eerlijke 
zaak moef verdedigd worden, desnoods tegen 
alles en iedereen in; vooral ook tegen haar 
eigen twjfels, waar zij ook af en toe de nodige 
last van had. 

Het werd tijd voor haar trein. Wij stapten uit 
de wagen en zo stonden wij daar, vlak voor dat 
kale Geelse station, beiden beseffende dat 
een en ander zo ongewis en zo onzeker was. 

Ze legde beide handen op mijn schouders. 
Dan volgde een stevige Russische akkolade; 
daarna keek ze mij diep in de ogen en tekende 
zeer langzaam een groot kruis op mijn voor
hoofd, waarbij ze iets prevelde in het Rus
sisch... 

Thuis heb ik enkel verteld dat ik een Russi
sche liftster had meegenomen en dat die 
zegde dat ik op Sacharov leek. Mijn vrouw 
moest er eens hartelijk om lachen... 

Intussen is dan toch maar gebleken dat er, 
na meer dan een halve eeuw ondergrond — 
en, voor wat Sacharov betreft, openbaar ver
zet, uiteindelijk toch nog openingen gekomen 
zijn. Werelddissident en mensenvriend Sacha
rov, maar ook die verregende dame, en velen 
met hen, hebben het elk op hun eigen manier 
en volgens eigen mogelijkheden, dan toch 
waargemaakt! Hun weergaloze moed en hun 
hoop-tegen-beter-weten-in, moet ons allemaal, 
en vooral de jeugd, blijvend beroeren. 

Voorzichtig zijn is goed; bang zijn is onver
antwoord! 

Rik Dedapper 

ADVERTENTIE 
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— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

A N T W E R P E N : A N T W E R P S E S T E E N W E G 363 - 2500 LIER — 
TEL. 03 /480 .22 .51 
BRUSSEL: T O L L A A N - PLANET I - 101 B - 1940 SINT-
S T E V E N S - W O L U W E — TEL. 02 /725 .20 .35 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

ANTIKLERIKALISME 
In staatkundige zin betekent het antikle

rikalisme de (al of niet radikale) afwijzing 
van de invloed die door de Kerk en haar 
geestelijkheid wordt uitgeoefend in poli-
tiek-maatschappelijke aangelegenheden, 
hetzij door het rechtstreeks hanteren van 
de hefbomen van de macht in sociale en 
politieke organisaties en instellingen, hetzij 
door het onrechtstreeks sturen van die 
hefbomen. Dat laatste gebeurt dan in de 
wetenschap dat macht erin bestaat dat 
men op het geschikte ogenblik een ge
schikte woordvoerder heeft op de geschik
te plaats. 

In de gewesten die later België zouden 
worden ontstond tijdens de Achttiende 
Eeuw een virulent antiklerikalisme. De 
Franse Revolutie en het daaropvolgend 
girondijns-napoleontisch imperialisme 
hebben voornoemd antiklerikalisme als het 
ware gefikseerd. Daarop heeft het klerika
lisme zich van de weeromstuit hersteld en 
zich op zijn beurt bevestigd, dank zij de 
Belgische Grondwet. Mits zij aanvaardde 
dat ook niet-konfessionelen recht hadden 

op een plaats op de markt van simbolische 
goederen, kon de Kerk aan een remonte 
beginnen en haar vroegere invloed voor 
een groot deel herstellen. 

België was dus mild voor het klerikalisme 
en het klerikalisme was mild voor België, 
d.w.z. voor het Belgisch gezag, dat van
daag de beladen term ,.establishment" 
zou meekrijgen maar toen als vanzelfspre-
kend-achtenswaardig gold. De konfessio-
nele vlaamsgezinden, die zich verdrukt en 
vernederd voelden door dit loyaal Belgisch 
gezag van hoge burgers, edellieden en 
klerici, zochten moeizaam naar een invals
hoek van waaruit zij anti-klerikaal konden 
zijn in vlaamsgezind opzicht en klerikaal 
blijven op alle andere domeinen. In feite 
betrof het hier een onmogelijke keuze en in 
de stemhokjes vergat men de opstandige 
taal die had geklonken tijdens allerlei be
sloten vergadenngen. 

De kristen-demokraat Hector Plane-
quaert was wellicht de eerste die de kwa
dratuur van de cirkel verbrak. Jaren vóór 
de Christene Volkspartij van priester Adolf 

Daens en anderen de geruchtmakende 
botsing met het loyaal establishment van 
Kerk, Regering en Staat onderging, po
neerde hij het staatkundig antiklerikalisme 
als de enige uitweg voor de emancipatie 
van de Vlamingen. Hij negeerde het credo 
van de kerkleiders dat alle gelovigen on-
voonwaardelijk binnen de Katolieke Partij 
hoorden en ijverde koppig en soms onbe-
suisd-luidruchtig voor een nieuwe politieke 
beweging, van nature vlaamsgezind en 
antiklerikaal. 

Hector Plancquaert meende dat de gro
tendeels katolieke leren, Spanjaarden en 
Vlamingen ,,mindere volkeren" waren 
,,niet door de godsdienst maar door de 
katolieke leiders". In de ogen van H. Planc
quaert hoorden priesters eigenlijk niet thuis 
in zo'n beweging, waardoor zijn samen
gaan met bijvoorbeeld priester Adolf Daens 
er vaak zo problematisch was. 

De beweging van H. Plancquaert en A. 
Daens hanteerde een antiklerikalisme dat 
vandaag ongetwijfeld „pluralisme" zou he
ten en daarom precies geen,,antiklerikalis
me" meer zou zijn. Of hoe de geschiedenis 
altijd weer honderd jaar nodig heeft om 
nieuwe gewaden aan te trekken rondom 
een zelfde lichaam. Frans-Jos Verdoodt 

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 liet 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 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcentrale ̂  heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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VLAAMS-NEDERLANDSE 
SAMENWERKING IN DE MEDIA? 

Tijdens de dialoogdag Vlaanderen-Europa: 
eigen mediabeleid, verlies of verrijking?, waar 
we verleden week reeds over berichtten, werd 
's namiddags een boeiend debat gehouden 
onder de deelnemers en het publiek. De dis-
kussie werd voorafgegaan door een referaat 
van Fred Van Leeuwen, gepensioneerd staf
medewerker van de NOS en voorzitter van de 
mediakommissie Algemeen Nederlands Con
gres. Van Leeuwen schuwde geen ophefma
kende en kontroversiële uitspraken over taal 
en kuituur, wat panellid De Beul de vraag 
ontlokte of de Nederlander misschien als pro-
vokateur ingehuurd was. 

Van Leeuwen beschouwt zichzelf als een 
wereldburger. Heel de wereldkultuur is zijn 
kuituur. De rol van de taai hierin is eerder 
bijkomstig. Talen komen en talen gaan, zo 
stelde Van Leeuwen het. Een al te star vast
houden aan de verdediging van een taal, in 
casu het Nederlands, is volgens de Nederlan
der daarom verkeerd, en kan zelfs kontrapro-
duktief worden. Senator De Beul schoof intus
sen onrustig heen en weer op zijn stoel en ook 
bij het publiek werd het geroezemoes sterker. 

„Het bedreigde slachtoffer is de l<ultuur in 
het algemeen, en die is veel ruimer dan een 
taal", ging Van Leeuwen verder. De Beul kon 
zich toch eventjes niet inhouden: „Als er hier 
nog iemand van plan is een bom te leggen, 
dan is het nu het moment", riep de senator uit. 
Gegrinnik in de zaal, maar daar bleef het 
gelukkig bij. 

Fred Van Leeuwen legde zijn stelling verder 
uit: de grote bedreiging voor de kuituur is het 
kommercieel belang. Kijkcijfers tellen. Natuur
lijk gaat een voetbalwedstrijd meer kijkers 
trekken dan een balletprogramma. Wanneer 
we echter te zeer in de weer zijn om de 
Nederlandse taal te beschermen, lopen we 
kans dat de kultuurprogramma's in het alge
meen daar onder gaan lijden, zo stelde Van 
Leeuwen. Bovendien vindt de Nederlander dat 
het Nederlands niet hoeft beschermd te wor
den, onze taal is van zichzelf wel sterk genoeg. 

KOPRODUKTIEFONDS 
Tijdens de diskussieronde kon André De 

Beul dan eindelijk reageren. De senator ver
weet Van Leeuwen, zoals hij naar eigen zeg
gen dikwijls bij Nederlanders moet doen, een 
kompleet gebrek aan inzicht in de achtergrond 
en geschiedenis van de zuidnederlanders. 
Nederlanders weten niet of vergeten al te 

Moderator en EP-lid Jaak Vandemeule-
broucke leidde het levendig en boei
end debat in goede banen. 

gemakkelijk dat wij meer dan een eeuw voor 
het recht op en het behoud van onze taal 
hebben moeten strijden. De Beul waarschuwt 
voor een nieuwe taalstrijd, die ditmaal samen 
met Nederland moet gestreden worden voor 
het behoud van onze taal en kuituur in het 
eengemaakte Europa. 

Het eigenlijke debat handelde vervolgens 
hoofdzakelijk over de audiovisuele media. 
BRT-producer Peter Verlinden zag in de onge
lijkheid van de loonnivo's een grote hinderpaal 
om een strukturele samenwerking tussen Ne
derlandse en Vlaamse omroepen uit te bou
wen. Verlinden stipte ook aan dat het kopro-
duktiefonds tussen Nederland en Vlaanderen 
mank loopt. Dit fonds wordt gespijsd door de 
auteursrechten die de kabelmaatschappijen 
betalen. Volgens Verlinden zitten daar nog 
miljoenen in die niet gebruikt worden. 

VTM-redaktiechef Terry Verbiest stelde dat 
het voor een Vlaamse kommerciële zender 
vaak niet anders kan dan beroep te doen op 
Nederlandse medewerking. Enerzijds profi
teert VTM van een aantal programma-ideetjes 
die in Nederland hun sukses al bewezen 
hebben, zoals Klasgenoten, Wedden Dat of de 

Soundmix-show. Anderzijds moet VTM voor 
bepaalde grootschalige produkties een beroep 
doen op Nederlandse vaklui, gewoon omdat 
die voor een beperkte, intensieve periode in 
die aantallen in Vlaanderen niet voorhanden 
zijn. 

Verbiest wees er verder op dat het beeld van 
de „grote nederlandstalige advertentiemarkt" 
Vlaanderen-Nederland een fabeltje is. Het 
blijkt immers dat bij het publiek onder en boven 
de Moerdijk een afkeer bestaat van bepaalde 
typische ,,ollandse" of Vlaamse reklamespot-
jes. 

DE WIÏÏE 
Voor Verbiest is een losse, vriendschappelij

ke samenwerking tussen Nederland en Vlaan
deren veel efficiënter dan een stapel verdra
gen en konventies. Hij gaf als voorbeeld de 
uitwisseling van beelden tussen VTM en RTL, 
die zeer vlot verloopt. Vanuit zijn BRT-tijd 
herinnerde Verbiest zich anderzijds nog hoe 
de direkteurs van de Technische Diensten van 
BRT en RTBf, die sinds ettelijke jaren op de 
Reyerslaan werkten, aan elkaar werden voor
gesteld door een Brit die toevallig het omroep-
kompleks bezocht. Al gaf Verbiest toe dat een 
efficiënte samenwerking pas resultaten ople
vert wanneer beide partners er ook materieel 
beter van worden. 

Bij het talrijk opgekomen publiek bevond 
zich ook een aandachtige en deskundige luis
teraar uit de filmsektor. Jaak Vandemeule-
broucke liet Robbe de Hert dan ook ruim de 
gelegenheid om, weliswaar onvoorbereid, een 
beeld te schetsen van de filmwereld. En wie de 
Hert kent, weet dat hij btoemrijk kan schetsen. 

Zo is het voor de Hert duidelijk dat Vlaamse 
technici beter zijn dan Nederlandse, „want ze 
zijn goedkoper." De Hert stelde verder dat 
sukses voor een Vlaamse film in Vlaanderen 
hoegenaamd niet betekent dat deze film ook 
sukses zal kennen in Nederland, tenwijl Neder
landse suksesfilms meestal ook in Vlaanderen 
het grote publiek trekken. Robbe de Hert 
schrok er zelfs niet voor terug om enkele 
subjektieve indrukken van Nederlanders te 
geven: ze zijn vulgairder dan de Vlamingen, 
weten alles beter en domineren gewoonlijk de 
onderhandelingen. Maar, aldus de Hert, de 
Vlaamse film is kwalitatief beter dan de Neder
landse. Al werd De Witte in Nederland onderti
teld... 

(Pdj) 
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KRACHTEN VAN 
GOEDE HOOP 

D
E Indaba Kwazulu Foundation 
heeft recent voor Natal een ont
werp van grondwet uitgewerkt 
waarin instellingen voorzien wor
den die alle rassen van de bevol
king aan de konstitutionele aktivi-
teit associëren. Hoewel dit ont
werp van grondwet oorspronkelijk 
slechts gepland was voor Kwazulu 
Natal, bevat het voldoende ele
menten opdat het ook nationaal, 

voor gans Zuid-Afrika, zou kunnen gelden. 
President De Klerk heeft aanvaard dat In de 
lente van 1990 onderhandelingen zouden be
ginnen tussen de nationale regering en de 
Indaba Foundation, over dit ontwerp. Het ANC 
heeft tot nu toe echter zijn medewerking ge
weigerd. 

RIVALITEIT 
Daarnaast Is er de Inkwatha-bewegmg die 

meer dan 1,5 min. leden telt en onder leiding 
staat van Ctiief Buthelezi. In tegenstelling tot 
het ANC aanvaardt zij het princlep van geweld
dadige opstand niet en wil zij op vredelievende 
wijze bijdragen tot de realisatie van een plura-
listisch-federaal sisteem voor gans het land. 

Op dit ogenblik vallen nogal wat incidenten 
te noteren In verschillende Townships. Zij 
spelen zich af tegen de achtergrond van de 
apartheid-idee maar hebben meer direkt te 
maken met stadskriminalitelt, met werkloos
heid, met Installatie-problemen en van „squat
ters", die van heinde en verre (ook van buiten 
Zuid-Afrika) hun geluk komen proberen In de 
nabijheid der grootsteden. 

De Inkwatha en het kommunistisch georiën
teerde ANC rivaliseren in deze armoedige 
gebieden volop. Ook het PAC, dat het ANC te 
kommunistisch vindt en dat zichzelf het mono
polie van het zuiver nationalisme toeeigent, 
neemt aan deze rivaliteiten deel, naast het 
UDF, dat eigenlijk de vertegenwoordiger is van 
het, nog steeds illegale, in Londen verblijven
de ANC-bestuur. 

Deze incidenten zijn gevaarlijk, mede omdat 
zij de rivaliteiten tussen zwarte bevolkingen en 
strekkingen blootleggen en aanwakkeren. 

Naast de twee bovengenoemde initiatieven 
zijn er nog andere, nl. dat van het Institute for 
Demorcratic Alternative (IDASA). Daarnaast 

namen verschillende stadsbesturen op eigen 
autoriteit reeds sedert geruime tijd vaak moe
dige, volkomen vernieuwende beslissingen tot 
afschaffing van de apartheid, bvb. op de stran
den van Capetown en Durban. 

Ook Johannesburg heeft recent ingrijpende 
maatregelen genomen. Dit geldt ook voor de 
autoriteiten van de vier provincies, Transvaal, 
Cape Town, Oranje Vrijstaat en Natal. Zij 
trekken de nationale regering in de goede 
richting. 

Verder is ook de nog steeds in „gevangen-

Tussen 19 en 30 november j.l. 
vertoefde VU-senator Hans De 
Belder voor een politiek studie
bezoek In Zuid-Afrika. Onder de 
tttei Z.-A. in een stroomversnel
ling? berichtte hij over de voor
zichtige poginaen die de nieuwe 
president De Klerk onderneemt 
om de vastgelopen toestand in 
de republiek af te bouwen. 
Als slot van deze eerste bijdrage 
stelde De Belder dat naast de 
nationale regering tal van orga
nisaties „interessante initiatie
ven" ondernemen om in Zuld-
Afrlka een nieuwe multiraciale 
maatschappij op te bouwen. De 
senator stelde voor ons een 
overzicht samen van de diverse 
krachten die daarbij aan het 
werk zijn. Wij noemden deze af
levering dan ook Krachten van 
Goede Hoop... 

schap" verkerende Mandela bij dit proces 
betrokken. Vanuit zijn gevangenis draagt hij bij 
tot de organisatie van deze onderhandelingen. 
Hij ontvangt regelmatig ministers, ANC-rela-
ties, personaliteiten en verspreidt voortdurend 
politieke kommunikees. 

INDUSTRIE ~~ 
Bij deze opsomming van drijvende krachten 

mogen wij ook de ekonomische middens niet 

vergeten. In een gesprek met de president van 
Anglo-American Galvin Relly hebben wij vast
gesteld dat deze de koers van president De 
Klerk met overtuiging steunt. Hij was overi
gens reeds voordien bij de groep van industrië
len die rechtstreeks met het ANC was gaan 
kontakt nemen. 

De onderhandelingen waarover wij het hier
boven hadden gebeuren zonder medewerking 
van het radikale PAC. Anderzijds zijn daarbij 
o.a. nodig: de regering, de Mass Democratie 
Movement met o.a. het ANC, de Inkwata van 
Chief Buthelezi, de onafhankelijke thuislanden 
en tenslotte de kerkelijke organismen met de 
gematigde katolleken enerzijds en de radikale 
anglikanen anderzijds. Vanzelfsprekend die
nen tevens de politieke partijen van meerder
heid en oppositie hierbij te worden geasso
cieerd. Voora: de Nationale Partij en de DP. 
Volgens deze laatste zijn Zuidafrikaanse multi
nationals niet te betrouwen: zij zouden, vóór 
de periode der desinvesteringen, meer sociale 
diensten hebben kunnen leveren. 

Een van onze gesprekspartners stelde het 
zo: „Ik heb de indruk dat de rechtse partijen 
goed zijn in strategie en in het verdedigen van 
hun venvorven posities maar steeds zwakker 
zijn in hun princiepen terwijl de linkse partijen 
meer pragmatische princiepen huldigen maar 
zwak zijn in takt lek en strategie". 

De strijd tegen de apartheid is echter geen 
monopolie van links: de wil om apartheid uit 
het sisteem te bannen is zelfs zeer ver rechts 
duidelijk te ontwaren. 

SANKTIES ~ 
Tegenover de aan gang zijnde evolutie, de 

vrijlating van politieke gevangenen, het toela
ten van ANC-betogIngen, de opening van 
gronden, het vrijstellen van stranden voor alle 
rassen, het opkrikken van kleine bedrijven en 
de „deregulation" ter intentie van de KMO's 
die door niet-blanken worden gerund en tegen
over het algemeen verspreid gevoel dat de 
juiste richting werd ingeslagen, is de idee van 
ekonomische sankties o.i. wordt meer en meer 
in vraag gesteld. Net zoals wij ons moeten 
afvragen of de opschorting van ons kultureel 
akkoord met Zuid-Afrika niet aan een evaluatie 
toe is. 

Maar daarover meer in een volgende afleve
ring. Hans De Belder, senator 
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VOOR DE VREDE 
MOET JE WERKEN 

P
ATER Menu is nu 76 jaar oud. Hij 
is nog een bijzonder aktief man: 
niet alleen in het onderwijs en als 
spreker op bezinningsdagen, 
maar ook als aalmoezenier van 
twee scoutsgroepen en groot ijve
raar voor de vrede. Vijfentwintig 
jaar geleden bevond hij zich pas 
enkele dagen in Paulis, nu Isiro, 
toen de rebellen op 18 augustus 
'64 de stad zonder slag of stoot 

innamen. De eerste maanden van de bezetting 
kon het leven nog normaal zijn gang gaan. 
Naarmate de simba's echter terrein verloren 
onder druk van het nationaal leger met de 
huurlingen, werd de toestand meer gespan
nen. Begin november dan werden de klooster
lingen opgesloten In het passagiershuis van de 
zusters dominikanessen. Hoewel ze nog een 
zekere bewegingsvrijheid kregen. 

Volgens pater Menu was de opstand niet in 
de eerste plaats tegen de kerk gericht, noch 
tegen de blanken. 

A. Menu: „Het ging vooral om enkele ge
frustreerde geld- een eerzuchtige politici die 
gebruik gemaakt hebben van de ontevreden
heid bij de bevolking in het oosten van Zaïre. 
De opstand was vooral gericht tegen de rege
ring in Kinshasa, die door de VS werd ge
steund. Gaandeweg zijn de blanken erbij be
trokken geraakt, vooral de Belgen en Amerika
nen. Tsjombe had immers blanke huurlingen 
opgeroepen en de VS leverde vliegtuigen en 
piloten. Het was dan ook vanzelfsprekend dat 
de leiders van de opstand steun zochten en 
vonden bij de Sovjet-Unie. Zo groeide ook de 
oppositie tegen de kerk die zogezegd mee-
heulde met Kinshasa." 

WIJ: Welke houding namen de inlandse 
priesters en kloosterlingen aan? 

A. Menu: „Zij beoordeelden alles vanuit het 
standpunt van het welzijn van het volk en de 
kerk, en handelden in dezelfde zin. De bis
schop van Buta bvb, mgr. tJlbali, stond reeds 
voor het eksekutiepeloton toen hij bevrijd werd 
door zijn Kongolese zusters. Die hadden een 
processie van het volk georganiseerd tegen 
het,,volksproces" waar de bisschop aan on
derworpen was. 

Maar ook elders hebben de inlandse geeste
lijken hun Europese kollega's waar mogelijk 
geholpen. Ze doorstonden hiervoor rustig alle 

bedreigingen en beledigingen. Onze gevan
genschap werd draaglijk gemaakt door de 
morele steun van onze zwarte zusters en 
kon f raters." 

DOODGESLAGEN 
WIJ: Hoe werd je tijdens je gevangen

schap behandeld? 

A. Menu: ,,Eigenlijk zeer behoorlijk. Onze 
eigen bewakers hebben ons zelfs zeer goed 
behandeld. De rebellen waren immers een 

Vijfentwintig jaar geleden be
vrijdden Belgische parakom-
mando's enkele honderden 
blanken, voor het merendeel 
Belgen, die In het Zaïrese Stan-
leystad en Pauiis gevangen ge
nomen waren door het rebellen
leger van Christophe Gbenye. 
Enkele weken terug stelden de 
meeste dagbladen ruimschoots 
hun kolommen open om de ge
wezen helden met de rode muts 
te herdenken. WIJ ging praten 
met pater Amedée Menu, domi-
nikaan en destijds als missiona
ris werkzaam in de omgeving 
van Paulis. Een kerstgesprek 
over menselijke wreedheid, 
maar ook over vriendschap en 
inzet voor de vrede. 

zeer verscheiden groep. Je had een eerste 
kategorie van hardleerse politici en militanten. 
Ze strooiden leugens rond en misleidden de 
bevolking en hun soldaten. Zij waren het ook 
die, vaak zonder bevel van hogerhand, kleine 
groepjes vormden en honderden gijzelaars, 
blank en zwart, vermoordden. Voorts had je 
een grote groep meelopers. Ze waren dikwijls 
op zoek naar een goed baantje of wilden 
zichzelf verrijken. En tenslotte waren er de 
mensen die ter plaatse ingelijfd werden, die 
gedwongen waren om mee te doen of ze 
kregen een kogel door hei hoofd." 

WIJ: Wat gaat er in je om als je aan de 
gebeurtenissen van toen terugdenkt? 

A. Menu: „Wij hebben aan mekaar een 
onschatbare steun gehad in die moeilijke mo
menten. Niet zozeer door vele woorden van 
aanmoediging, maar soms door een simpel 
gebaar, een glimlach, een blik in mekaars 
ogen... We hebben samen gebeden, met en 
zonder woorden. We voelden ons zeer nauw 
verbonden. Vooral in de eerste maanden heb
ben we nog hartelijk gelachen, zelfs nog wan
neer we opgesloten waren. 

Dan kwam de avond van 25 november. 
Daags voordien werden een twintigtal blanken 
vermoord. Rond 8 uur hoorden we de rebellen 
met veel lawaai aankomen. Het zou waar
schijnlijk onze beurt zijn. We waren met zes in 
onze kamer opgesloten. We hebben aan me
kaar onze biecht gesproken... geen paniek 
maar berusting en innerlijke vrede... Toen 
werden er twee paters van ons naar buiten' 
geroepen. Kalm zijn ze opgestaan en naar 
buiten gegaan. Hun dood tegemoet, maar ook 
de Heer... Ze werden afgemaakt met stoksla
gen... 

Wanneer ik hieraan terugdenk komt in mij 
een gevoel van diepe droefheid en hartepijn 
op. Hoe onmenselijk kan macht zonder liefde 
worden! Zo staat me nog levendig het beeld 
voor ogen van een zwarte jongeman, die 
helemaal met koorden omwonden op de grond 
lag. Rond hem dansten een tiental jongere 
mensen, elk van hen had een stok in de hand. 
Telkens sloegen ze daarmee de jongeman op 
het hoofd. Hoe is het toch mogelijk dat mensen 
zo wreed kunnen zijn ? 

Gelukkig stond tegen deze vreselijke werke
lijkheid een andere werkelijkheid, die hoopge
vend was en nog is: de stille moed van vele 
mensen, van onze priesters, onze zwarte broe
ders en zusters, van onze dierbare overleden 
konfraters en medezusters." 

WIJ: En toen kwam de bevrijding? 

A. Menu: „Ja, op 26 november om 7 uur 's 
morgens werden we bevrijd door de Belgische 
para's...een onvergetelijk moment. Tegen alle 
verwachting in, werden we toch bevrijd! Ik 
kwam buiten en werd vol blijdschap onthaald 
door de zusters. Ik zag een blanke met zijn arm 
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SAMENLEVING 

Pater Menu geeft een pasgehuwde oud-gidsenleidster nog wat wijze raad mee... 
(foto WIJ) 

vol bloed. Het was de Nederlander die op de 
brouwerij werkte en nooit aangehouden was. 
Hij had de para's per vrachtwagen naar de 
missie gebracht, en werd onderweg door een 
kogel gekwetst. Ik ging naar hem toe om hem 
te bedanken, en hij antwoordde: „Ik heb 
gedaan wat ik kon..." 

Wij werden toen per vrachtwagen naar het 
vliegveld gebracht; in het voorbijrijden zag ik 
twee zwarte priesters staan op de barza van 
het kleine missiehuis. Ik wuifde hen vaarwel. 
Wat zou er met hen gebeuren ? Een schrijnend 
beeld: wij, missionarissen, konden terug naar 
huis. Maar zij, de zwarte priesters niet. Wat 
stond hen te wachten ? Gelukkig hebben we 
achteraf vernomen dat ook zij meegenomen 
waren naar Kinshasa. We lieten een puinhoop 
achter. Maar het wonder is geschied: de kerk 
is dankzij onze inlandse priesters en zusters, 
dankzij de Vlaamse paters, broeders en zus
ters die teruggegaan zijn, terug uit de puin
hoop herrezen." 

'T BAKKERTJE 
WIJ: Je zet je hier in Leuven ook aictief in 

voor de vrede. Hoe precies? 

A. Menu: „Elke zaterdag doe ik met een 
groepje mensen mee aan stille manifestatie 
voor de vrede in de drukke Diestsestraat, aan 
het standbeeld van 't Bakkertje. Dan staan we 
daar met een paar borden met slogans op, in 

stilte. Sommigen houden dat nu al vijfjaar vol, 
zaterdag na zaterdag. Dat is het eigenlijk." 

WIJ: En werpt dat resultaten af? Of waar
om doe je zoiets? 

A. Menu: „Als je voor de vrede bent, vol
staat het niet ervoor te bidden. Toen ik op een 
zaterdag aan 't Bakkerke stond passeerde 
daar een vrouw die ik kende. En ze vroeg me: 
„Pater, wat doet gij hier?" En ik antwoordde: 
„Ik kom hier stil betogen voor de vrede". 
,,Maar pater", zei ze, „bidden is toch 't enige 
dat we kunnen doen voor de vrede ?"Dat klopt 
dus niet. Voor de vrede moetje ook iets doen. 
Je moet eraan willen werken. Ik geloof dat als 
we nu uitzicht hebben op meer vrede en 
ontspanning, dat dat ook voor een stuk aan de 
vredesbeweging te danken is. Er kwam een 
bepaalde sfeer tot stand, een werkelijke ont-
wapeningswil bij de bevolking. Ik vind het 
verkeerd om te zeggen dat als je niet gewa
pend bent, je de vrede niet kunt bewaren. Ik 
geloof niet in vrede door afschrikking." 

WIJ: Hoe reageren de voorbijgangers ge
woonlijk? 

A. Menu: „Ik heb nooit vijandige reakties 
gehad, maar wel veel onverschilligheid. Geluk
kig ook veel sympathie, vaak van jongeren en 
jonge gezinnen. Ik denk dat je moet geloven 
dat het feit alleen dat je daar staat, mensen 
treft en ontroert, een stuk bewust maakt en 
gevoelig voor de vrede. Maar ik geef toe datje 

een groot geloof in de vrede moet hebben: je 
ziet niet veel vruchten van die stille manifesta
ties. 

Met ons groepje stille betogers hebben we 
dat toch al verschillende jaren volgehouden. 
Nu, in de winter doe ik niet meer mee. Ik kan er 
niet meer tegen om zo lang in de kou stil te 
staan. Maar we hebben veel steun gehad aan 
elkaar. Weten dat de anderen ook zouden 
komen, was al genoeg om zelf toch ook maar 
weer naar 't Bakkertje te gaan." 

WIJ: Wat betekent Kerstmis voor jou? 

A. Menu: „Hm... Dat God zo menselijk naar 
de mensen is gekomen. Er is iemand gekomen 
die al doorheen heel de geschiedenis door 
God beloofd is, en hij komt als een pasgeboren 
kind, in doeken gewikkeld met een doodgewo
ne vader en moeder erbij Dat is toch iets 
formidabels. God is naar ons gekomen, niet als 
een God die ons afschrikt, maar als een 
weerloos mens, die bescherming nodig heeft. 
Geloven in de blijde boodschap is dan niet 
geloven uit schrik in de hel te belanden, maar 
geloven om te kunnen genieten van die blijde 
boodschap. 

Later in het leven van Jezus zien we dan dat 
hij de vriend wordt van de zwakken en de 
zondaars. Hij laat zich wassen door een publie
ke vrouw, ongehoord! Omdat hij die konse-
kwente houding niet wou opgeven moest hij 
uiteindelijk sterven: de farizeeërs konden het 
niet aannemen dat de zoon van God zich zo 
zou gedragen, tussen die melaatsen, Samari
tanen, kreupelen, gewone en zwakke mensen 
zoals wij. Maar Jezus bleef doen wat hij deed, 
omdat hij zo de goede God liet kennen aan de 
mensen. De komst van die menselijke God, 
dat is kerstmis. Daaruit vloeit ook voort dat 
Kerstmis het feest van de vrede is. Een mens 
kan maar vrede brengen, als hij vrede kent bij 
zichzelf, een gelukkig mens is. Gelukkige 
mensen maken andere mensen gelukkig. Ze 
hebben niets te verdedigen, en daarom kun
nen ze in vrede leven met iedereen. 

Kerstmis is natuurlijk niet alleen wensen dat 
er vrede is op aarde. Je moet aan de vrede 
willen werken, de strukturen veranderen. Wilt 
ge een rechtvaardige wereld, dan heb je recht
vaardige strukturen nodig. Daar kan je aan 
meewerken, maar het moet wel geweldloos 
gebeuren. Toen onze generaal hier op bezoek 
kwam heb ik hem het volgende gezegd: als wij 
dominikanen ons zouden vergissen, dan hoop 
ik dat het in het voordeel is van de armen, en 
niet van de rijken. Dat is al veel te dikwijls 
gebeurd. En hij was het daar helemaal mee 
eens." 

(pdj) 
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BIO-ETEN OF STERVEN ? 

N
A een korte inleiding op het pro
gramma Manger bio ou périrl liet 
men beelden zien van de alterna
tieve bio-markt op lle-de-France, 
waar verbruikers even mochten 
vertellen dat ze bio-groenten en 
fruit kochten omdat dit smakelij
ker en gezonder was dan dat ze 
meenden hierdoor ziekten, tot 
kanker toe, te kunnen voorkomen. 

Elders mochten eminente koks 
proeven van wortelen en dan weer andere 
specialisten van bio-wijn en appellation X. 

BEWIJZEN? 
— Twee van de drie ,,proevers" vonden de 

gangbaar geteelde wortelen beter van smaak. 
Er werd echter niet eens bij verteld of die 
wortelen even oud waren, op ongeveer dezelf
de grondsoort werden geteeld, en ook of het 
om dezelfde rassen ging. Een gangbaar ge
teelde Grelot, Brugse of een nantese wortel zal 
uiteraard heel wat smakelijker zijn dan een al 
dan niet biologisch geteelde wortel van bv. de 
groep Flakkese. 

Al met al een slordige proef; jammer genoeg 
zullen er toch kijkers-verbruikers ingetuind 
zijn. 

— Dan weer de wijn. Bio-wijn vergelijken 
met befaamde wijnsoorten is eigenlijk té over
zichtelijk. Uiteraard was de appellation X hier 
de winnaar; wél werd er niet bij verteld hoeveel 
van het zeventigtal ,,hulpmiddelen" hierbij 
gebruikt werden... 

— Een prof vertelde dat ziekten niet enkel te 
maken hebben met het al dan niet bio-telen, 
maar meer met de bereiding en het verwerken 
van voedsel. In Japan b.v., waar men veel 
gerookt vlees eet, is er trouwens een ander 
soort maagkanker dan in onze avondlanden. 
Door dezelfde prof werd gesteld dat het hier 
uitsluitend ging om bio-voedsel versus gang
baar, en dat niemand hierover harde bewijzen 
kon voorleggen. Gangbaar geteeld voedsel 
bevat evenveel mineralen en vitaminen als het 
bio-geteelde... 

ROÏÏE APPELEN... 
— Een vlotte bio-landbouwer wou er even dr 

Francis Ctiaboussou, met zijn werk „Les Plan-
tes Maldes des Pesticides" aan te pas bren
gen, maar dit werd door de prof hautain 
weggewuifd. 

— Een gegradueerd voedseldeskundige 
meende dat het belangrijker is wat men eet, 
dan hoe dit geteeld wordt. Tot op zekere 
hoogte klopt dit wel. 

— Een landbouwkonsulent haalde niet zon
der moeite een bijna halfrotte Notarisappel uit 
zijn vestzak en stetóe dat, wanneer men dage
lijks een vijftal van die rotte appelen eet, dit 
kankervenwekkend kan zijn en daarbij nog een 
teratogene werking kan hebben. Toen iemand 
opmerkte: „ Wie eet er in Godsnaam dagelijks 
vijf rotte appelen? reageerde de prof dat 
weinig mensen dagelijks vijf appelen eten, 
residus van pesticiden inbegrepen. Hij voegde 
er nog aan toe dat er in ieder gewas steeds 
ziekten-in-potentie zijn. Men heeft dus de keu
ze : ofwel eet men zieke (bio)gewassen ofwel 
gewassen mét residu's van pesticiden... 

Op woensdag 13 december werd 
om 22U.10 op de Franse zender 
Antenne 2, met als moderator 
Claude Sérlllon, een forumge
sprek gehouden tussen mensen 
uit de gangbare landbouw(we-
tenschap), medici, voedseldes-
l(undigen, konsulenten en... ook 
nog twee bio-landt>ouwers. Deze 
twee laatste waren dus duidelijk 
in de minderheid. 
Manger bio ou périr? Biologisch 
eten of kapotgaan? Bio-specia-
list Rik Dedapper volgde voor 
ons het programma en schreef 
zijn kommentaar neer. 

KONTROLE 
— Het werd even een verademing toen men 

„de boer op trok', waar men dan toch maar 
weer bezig was ontsmet zaaigraan uit te zaai
en. Gelukkig was er ook die bio-boer (164 ha) 
die toegaf minder opbrengst te behalen, maar 
waar de stijvere prijzen dit dan weer ruim
schoots goedmaakten. Op de reporter-vraag of 
dat allemaal wel te kontroleren was antwoord
de ie gevat: „Mijn bodem is rijk aan hoogwaar
dig leven; dat is te kontroleren!". 

— Nitraten kwamen nog even ter sprake. Dé 
prof meende dat dit zowel een probleem was 
voor de bio-teelt als voor de gangbare land- en 
tuinbouw; iets waar hij volkomen gelijk in 
heeft. Toch is het zo dat in gangbare land- en 

Bjo-eten of sterven? Het zal de worte
len een zorg zijn... 

tuinbouwprodukten heel wat meer nitraten ge
vonden worden dan in de bio. 

— Iemand in de zaal vertelde dat de pers 
gewoon niet kon schrijven over de nadelen van 
het gebruik van pesticiden allerhande, omdat 
zij vreesde daardoor een groot deel „publici
teit" kwijt te spelen... 

BESLUITEN ~ 
De twee bio-landbouwers deden welbe

spraakt hun best. Ze werden echter overpraat 
door de meute „anti-biospecialisten", waaron
der zelfs ambtenaren van het ministerie. Deze 
vertelden eigenlijk slechts de gewone gemeen
plaatsen, die wij sinds jaar en dag tot vervelens 
toe moesten aanhoren. 

Een minder goed debat, waarbij de verbrui
ker even mocht ,,openen", maar later niet 
meer aan bod kwam. 

De proeven met wortelen en wijn waren niet 
eerlijk; het gaat hier trouwens niet om het al 
dan niet bestaan van een zgz. bio-smaak. Bio-
appelen werden verondersteld allemaal ziek 
en rot te zijn; zo wou men het toch doen 
overkomen... 

Wij begrijpen niet dat zo'n laag-bij-de-
gronds debat mogelijk is in een land waar 
sinds jaar en dag aan praktisch iedere univer
siteit post-universitaire kursussen alternatieve 
land- en tuinbouw worden ingericht. 

Rik Dedapper 
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KWIS 

FOTOKWIS: EEN REIS DOORHEEN EUROPA 
Win een kort weekeind voor twee personen 

in de Voerstreek. 

Eerste prijs: gastronomisch weekeind voor 
twee in Hotel-Restaurant San Martino. (waarde 
6.000 fr.) 

Tweede prijs: liet zopas verschenen Gul-
densporenspel (waarde 750 fr.), besproken in 
WIJ nr.49 . 

Derde prijs: een superdik boekenpakket 

Het komt er gewoon op aan de tien namen 
van deze Europese steden te vinden. We 
geven hiervoor tien foto's van gekende en 
minder gekende zichten uit die steden. Als 
ruggesteuntje wordt een korte omschrijving 
bijgevoegd. 

We ven/vachten de antwoorden op een gele 
briefkaart voor 15 januari 1990. 

En nu aan het werk. Veel sukses ! 

1. Deze stad wordt in twee gedeeld door de 
„blauwe" rivier. 

2. Wie wil zonnen aan de „Parel van de 
Adriatische kust" en ook een reeks historische 
gebouwen wil zien, kent zeker deze stad. 

3. Vanuit welke stad kijkt deze admiraal uit 
over de rivier? Hij werd geboren in 1607 en 
versloeg meermaals de Engelsen op zee. Hij 
voer op „De Zeventien Provinciën" en zijn 
standbeeld prijkt in zijn geboortestad. 

4. Nabij welke stad staat dit paleis dat 
gebouwd werd vanaf 1695 en omstreeks 1750 
erg verbouwd werd. In deze stad werd muziek 
geschreven. 

5. In welke stad treffen we dit wereldberoem
de gebouw aan. Dit gebouw is de thuis van een 
dame met een raadselachtige glimlach? 

6. Deze gigantische tribunes hebben niets te 
maken met de Olympische Spelen. Meermaals 
donderde hier echter een zware stem over de 
samengekomen massa. In welke stad bevin
den zich deze tribunes? 

7. In welke stad vinden we dit plein waar ooit 
Victor Hugo woonde? 

8. Boven welke stad met meer dan 8 miljoen 
inwoners prijkt dit universiteitsgebouw? De 
stad ontstond in de 12de eeuw en ligt op een 
zijrivier van de Oka. 

9. Dit wereldberoemde , 
ware kunststad. Welke? 

.Palazzo" siert een 

10. In welke stad staat dit „Huis". Onlangs 
werd dit heilige huisje ,,gesloopt" want de TV 
kreeg er toegang om de debatten in beeld te 
brengen ? 
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Deze week 
in Knack Magazine 

20 interviews 
DE JAREN TACHTIG VAN 

Guy Verhofstadt: een liberaal experiment in de 
Wetstraat • José Happart: kwelduivel van de Vla
mingen • Hugo Vandamme: een Vlaamse manager 
met sukses in de wereld • Akio Morita: de achter

gronden van het Japanse mirakel • Günter Grass: is 
er een nieuw Duitsland in de maak? • W.L. 

Brugsma: van Dachau tot de afbraak van de Muur 
• Kristien Hemmerechts: het engagement van een 

jonge schrijfster • Gerard Mortier: alle wegen leiden 
naar Salzburg • Peter Piot: aids geraken we nooit 
meer kwijt • Eddy Merckx: het verschil tussen een 

fiets en een fiets • en anderen. 
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TEATER 

SUKSESVOLLE MISLUKKING 
Het werk van Nikos Kazantzakis (1883-1957) 

werd met groot sukses verfilmd, van Cacoyan-
nis' Zorba the Greek (1965) tot Martin Scorse
se's ophefmakende The last temptation 
(1988). De roman Kristus wordt weer gekrui
sigd (1948) — In 1965 op het scherm gebracht 
door Jules Dassin — werd nu voor het toneel 
bewerkt door Jan De Vuyst en in een regie van 
Dirk Tanghe op de planken gebracht door het 
NTG. 

STAPELPOPJE 
Het gegeven is genoegzaam bekend. In de 

Klein-Aziatische Griekse nederzetting Likrovis-
si wordt de feitelijke macht uitgeoefend door 
de pope, terwijl de agha het centrale, Turkse 
gezag vertegenwoordigt. De notabelen duiden 
onder de dorpelinen de spelers aan die het 
zevenjaarlijkse passiespel zullen verbeelden. 
In deze eenvoudige zielen voltrekt zich een 
diepe ommekeer en allesverterende bewust-

In het gemeentelijk kunstcentrum van Ede-
gem, Huls Hellemans, wordt de belangstellen
de liefhebber thans gekonfronteerd met een 
boeiende tentoonstelling De kat In de kunst. 
Initiatiefnemer Nino Phalempin wijst in het 
woord vooraf van de informatieve katalogus op 
de millennia lange fascinatie van kunstenaars 
door katten, van de grottekeningen van Gabil-
lou in Dordogne tot Paul Klee en Pablo Picas
so. 

ONUITPUÏÏELIJK 
Met nochtans beperkte middelen wisten de 

organisatoren meer dan tweehonderd werken 
van dertien kunstenaars uit Vlaanderen, Wal
lonië, Nederland, Frankrijk en China bijeen te 
krijgen, een alleszins overtuigend ensemble. 

De naïeve schilderkunst van Marie-Louise 
Batardy, de krachtige expressionistische visie 
van Alfons van Meirvenne, de helaas al te 
zoeterige en gemakkelijke pastels van Jean 
Claude Leroyer, de haast hyperrealistische 
olieverven van Sylvia Scheen, de doeken van 
Francine van de Walle, geschilderd in de 
Nederlandse realistische traditie (zij stelt thans 
ook vijf akwarellen ten toon te Brussel, in het 
kader van de tentoonstelling De katten van de 
Farao) getuigen van een schier oneindige 
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wording, en zij zetten gaandeweg de evangeli
sche boodschap in daden om, waardoor de 
gevestigde belangen zich bedreigd voelen — 
en de passie zich opnieuw voltrekt. 

Dit sterk dramatisch en onmiddellijk herken
baar gegeven dat streng parallel loopt met de 
Bijbelse overlevering werd zo nadrukkelijk 
door Dirk Tanghe in beeld gebracht dat elke 
ontroering, ondanks de beste intenties, gena
deloos verdrinkt in een mislukt totaalspekta
kel. De eindeloze opeenvolging van aaneenge
regen taferelen brengt een Russisch stapel
popje in herinnering, en het is net of er naar 
willekeur nog wat aangebreid of gesnoeid kan 
worden zonder iets bij of af te doen aan de 
dranjatische ontwikkeling. De plastische ver
beelding van Dirk Tanghe wordt gevoed door 
alle denkbare filmische en teatrale citaten, 
clichés, tiks en truuks, en dat is op zichzelf nog 
niet zo erg, was het niet dat ze wellustig, 
zelfgenoegzaam en vooral eindeloos herhaald 
worden, als golden het dringend te vereeuwi
gen vondsten. Daar komt nog bij dat Dirk 

Standbeelden door Meta Dame, 
keramiek 
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Tanghe niet over de middelen beschikt om zijn 
pretentieus opzet hard te maken. De akteurs 
worden duidelijk aan hun droeve lot overgela
ten, en het overweldigend spektakel — of wat 
er voor door moet gaan — loopt geregeld en 
voorspelbaar uit de hand. Het Grieks huwe
lijksfeest heeft meer weg van de meiboom-
planting in Koekelare, en de rei- en andere 
dansen illustreren het jammerlijke maar zo 
konkrete failliet van een op zichzelf niet geheel 
onverdienstelijke verbeelding. 

Tanghes regie is doortrokken of liever aan
getast en geteisterd door de slechtste Vlaamse 
eigenschappen: plastische gemakzucht wordt 
verward met natuurtalent en ,,poot", melodra
ma met tragedie. Breugel, ja, maar dan héél 
slecht begrepen en ontdaan van zijn asceti
sche, onverbiddelijke kritische dimensie. Kris
tus wordt weer gekruisigd is zó voorspelbaar 
dat het moeiteloos kan gelden als een geschik
te basisinleiding tot teatertaal, voor weimenen
de leken dan. De graad van herkenbaarheid is 
zó groot, dat het stuk ongetwijfeld een nave
nant sukses zal kennen. 

H.-F. Jaspers 

— Kristus wordt weer gekruisigd. NTG, Tolhuis-
laan 77, Gent. Plaatsbespreking: 091/25.32.08. 
Tot 3 jan. '90. 

variatie die door eenzelfde maar blijkbaar 
onuiputtelijke tematiek mogelijk worden ge
maakt. De akwarellen van Gilberte Thomas en 
Ludo Vorsselmans, hoe verschillend het uit
gangspunt ook is, worden gekenmerkt door 
eenzelfde zin voor sterke konstruktie en van
zelfsprekende elegantie. De olieverven op 
doek en spiegel van Christiane Charlier getui
gen van een eigen, vernuftige visie, en de 
marmeren beelden van Felix Fix verbinden 
materiaalpracht met feilloze plastische kon-
ceptie. De sierlijke keramische kleinplastieken 
en meer gestileerde, raadselachtige dito en
sembles van Meta Dame en de verbluffende 
kollektie bronzen kattekopjes van Gerdy Os
kam verschijnen als archeologische overblijf
selen van lang vervlogen beschavingen, en 
staan in scherp kontrast tot het wat folkloristi
sche en gemakzuchtig werk van Paula van der 
Veerdonk. De kalligrafische werken van Chen 
Kuo Wang — chinese inkt en kleur — én hun 
poëtisch geladen en voldragen titels liggen in 
de lijn van een eewenoude indrukwekkende en 
steeds fascinerende Chinese traditie. 

H.-F. Jespers 

— De kat In de kunst. Gemeentelijk Kunstcentrum 
Huis Hellemans, Strijdersstraat 14, Edegem. Gra
tis toegankelijk op zat. en zon. van 10 tot 12u.30 
en van 14 tot 18u.; op woens. van 14tot 17u. en op 
vrij. van 14 tot 16u. Tot 31 dec. '89. 
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DE VLOS: MET ARIADNE AU F NAXOS 
GAAT DE HOGE VLUCHT DOOR 

Het doet goed te ervaren dat de Vlaamse 
Opera Stichting (VLO)S na een hoge start (met 
Simon Boconegro van Verdi), zijn vlucht ver
der zet in een tweede produktie die dinsdag 
(19 dec) haar premiere beleefde Het betreft 
Ariadne auf Naxos van Richard Strauss 

In deze korte bespreking willen wij drie 
glanzende dingen vermelden vooreerst de 
prachtige (en homogene) vokale bezetting, ten 
tweede een geïnspireerd orkest geleid door 
huisdingent Rudolf Werthen, ten derde een 
goede scenische uitwerking 

VOKALE SCHI Ï ÏERING" 
Men kan niemand verplichten Richard 

Strauss' muziek hef te hebben, maar wie zich 
overgeeft wordt weldra meegevoerd in een 
simbiose van rijke melodische lijnen, sensuele 
boetsering, en kleurrijke orkestratie, nu eens 
weemoedig en zwervend, dan weerekstatisch-
vervoerend 

Deze soms akrobatische rijkdom wordt ge
bracht door de prachtige stemmen van Linda 
Plech, Elzbieta Szmytka, Jules Bastin (drie 
stemmen die in de Brusselse Munt herhaalde
lijk schitterden). Lam Poulson en Gary Buch-
land in de hoofdrollen 

Ook de bezetting van de kleinere rollen is 
homogeen en voortreffelijk (met Julien Pike, 
Werner van Mechelen, Hans Christian, Philip 
Sheffield, Gerolf Scheder, Jean-Claude Ohms, 
Miguel Torres, Patricke Groene, Helene Ros-
pietschova, Miereille Capelle, Beatrijs De Vos) 

Hoog-glanzend zingt Plech en Poulson, so
noor bronst de stem van Bastin, ongemeen 
virtuoos schittert (m de moeilijkste ana's) de 

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 

DE VIAAMSE OPERA 
tedere stem van Szmytka Hen te horen be
loont reeds tenvolle aanwezig te zijni De 
ovenge stemmen sluiten zich aan in hun glans 
Het orkest begeleidt en draagt op hoogwaardig 
niveau Efficient, maar zonder bijzondere 
glans, is het scenisch gebeuren Beneden het 
muzikale, vokale en scenisch niveau werkt 
(voor ons althans) het dekor en het lichtge
bruik Zelden of nooit is het decor meer dan 
decor, en faalt het als ,,poëtisch gebeuren" 

De unanieme muziekpers vertelde het reeds 
herhaaldelijk het koor van de Vlaamse Opera 
IS een heerlijk instrument geworden Ook de 
direktie van De Munt is deze mening toege
daan en nodigt daarvoor het koor van de 
Vlaamse Opera uit om samen met het Symfo
nieorkest en het koor van de Munt de negende 
Symfonie van Ludwig van Beethoven uit te 
voeren 

De solisten in dit uitgelezen Oudejaarsa-
vondkoncert zijn Francoise Pollet, Elzbieta 
Ardam, Josef Protschka en Harald Stamm 

De respektievelijke koorleiders zijn Johan
nes Mekkelsen voor het Muntkoor en Peter 
Burian voor het koor van de Vlaamse Opera 
Het geheel staat onder de muzikale leiding van 
Sylvain Cambreling 

Op 1 januan viert de Vlaamse Opera 1990 
met de uitvoenng van de Eerste Symfonie van 
Gustav Mahler, ,,Der Titan" 

ZELDZAAM MIRAKEL 
Het zeldzaam mirakel van eenheid op ieder 

niveau gebeurt slechts nu en dan in de beste 
opera-huizen ter wereld Dus 

Besluitend kunnen wij zeggen dat de VLOS, 
op het spoor gezet door de onvolprezen Mor
tier, het pnlle mirakel aan de horizon doet 
verhopen Naast de Brusselse Munt, vindt de 
melomaan of operafan nu ook te Antwerpen 
onderdak' 

Het abonnementen-bestand vervijfvoudigde 
reeds, toch zijn er nog plaatsen bespreekbaar, 
en ook vrij in de opvoeringen buiten de abon
nementenreeks Aan U deze snel in te vullen 

H.v.d.P. 

— Ariadne auf Naxos Voorstellingen op 22,28,30 
december en 4 januari om 20 uur. Op 24 december 
en 7 januari om 15 uur. Opera Antwerpen, tel. 
03/233.68 08. 

Deze kompositie uit 1888 toont Mahler als 
romantische programmakomponist Het ver
weeft idyllische sfeerscheppingen van een 
lentemorgen met Oostenrijkse volkswijsjes, 
grootse emoties en forse Landlerfragmenten 
tot een wijds symfonisch landschap 

Het symfonieorkest van de Vlaamse Opera 
brengt dit koncert onder de muzikale leiding 
van haar muziekdirekteur Rudolf Werthen 

— Het Oudejaarsavondkoncert (Beethoven) heeft 
plaats in De Munt op 31 december om 20u 
Plaatsbespreking in de Koninklijk Muntschouw
burg, Koninginnestraat, 1000 Brussel. Maandag 
tot zaterdag van 11 tot 18u. Tel : 02/218.12 11 — 
218 12.02 en 219 63.41 

— Het Nieuwjaarskoncert (Mahler) gaat door m de 
Vlaamse Opera op 1 januari 1990 om 15u Plaats
bespreking in De Vlaamse Opera, Frankrijklei 3 te 
2000 Antwerpen dinsdag tot zaterdag van 11 tot 
18u Tel. 03/233.66.85 en in de Vlamse Opera, 
Schouwburgstraat 3 te 9000 Gent: dinsdag tot 
vrijdag van 10 tot 16u. Tel.: 091/25.24.25. 

DE VLAAMSE OPERA VIERT 
TWEEMAAL NIEUWJAAR 
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RAF COOREVITS GRAFIKUS 
MET GROTE KLASSE 

C
OOREVITS is karakterieel een ras
echte Waaslander: hij behoort tot 
de fijngevoelige zwijgzamen, de 
naar binnen-gekeerden. 

Mens en werk zijn bij hem onaf
scheidelijk één: vrucht van een rijk 
ambachtschap gevoed door een 
rijke kuituur. De temata in zijn 
werk bespelen vooral twee sfeer-
gebieden die elkaar bevruchten, 
vitaliseren, ontgrenzen. Deze ge

bieden zijn: het thuisland, het reisland. 

Het huis, de tuin, de hem omringende we
reld worden verdicht tot getrancendeerde wer
kelijkheid: het landschap in al z'n facetten, de 
weefsels van gras en riet, lover en bomen, de 
beweging en het gelaat van de mens (in het 
werk van Raf is Betty z'n vrouw ontelbaar 
aanwezig) en het licht dat over de huisdingen 
valt. „Ik adem niets dan mijn eigen aarde" 
aldus een gevleugeld vers van de hoog ge
waardeerde Waaslandse dichter Anton van 
Wilderode, vriend van Raf Coorevits. 

Maar paradoksaal genoeg is de huizige 
dichter net als Coorevits een jaarlijks uithuizi-
ge reiziger die „vete steden moet zien om één 
vers te schrijven" (Rilke) en wortelt de andere 
helft van hun werk in het land en het landschap 
van Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk, Joe
goslavië, Turkije, Engeland enz.* (Een dialoog 
tussen de werken van Coorevits en de gedich
ten van Van Wilderode zou dan ook een mooi 
dubbelboek kunnen zijn.) 

KLASSIEK 'TlfÜ^t' 

Maar er is meer: net als de dichter brengt 
ook de tekenaar zijn „grafische dichtkunst" in 
een bij uitstek Wass/e/ce vormgeving. Wordt 
deze omschrijving voor de dichter eerder aan
gevoeld als een lofbetuiging, dan werkt de 
indikator ,,klassiek" voor de beeldende kun
stenaar — in de kontekst der hedendaagse 
tendezen — net andersom. In deze tendenzen 
domineren de buitensporigen, de éénduidi-
gen, de ekstremen (in al hun primaire, primiti-
vistische en konceptuele vormen), en zijn de 
klassieken de marginalen geworden. Maar 
precies deze vaststelling funktioneert met te
rugwerkende kracht (de tijd als rechter) als een 
beduidende lofbetuiging, want de omschrijving 
„klassiek garandeert een meerduidige groot

heid die zich openbaart in gereserveerdheid-
,beheersing en evenwicht. Dit wil zeggen dat 
de chaotische krachten „uitgebalanceerd" 
worden gedwongen tot metaforische orde, ge
sublimeerd tot monumentaliteit en verdicht tot 
meerstemmige harmonie of fugatische samen
klank waarin rede, intuïtie, gevoel perfekt sa
mengaan. 

KLASSE "tt'.-.T^^f^^iv^^ .|v 

Klassiek komt oorspronkelijk van het latijnse 
„in classe", dit wil zeggen „in de haven". 

Raf Coorevits (Sint-Nikiaas -
1934), studies: akademie aldaar 
en aan het IH.I. Sint Lucas Gent, 
waar Piij nadien leraar werd. Tal
rijke werken van hem bevinden 
zich in privaat-bezit en in de 
belangrijkste musea voor grafi
sche kunsten (prentenkabinet
ten) te lande. 
Dit jaar werd hij 55, een mooie 
leeftijd voor een kunstenaar. Zijn 
rijpheid en volheid toont hij tij
dens dit jaareinde, In een indruk
wekkend overzicht. 
Een gelegenheid bij uitstek voor 
een kennismaking met het werk 
van een tekenaar-etser-grafikus 
Op eenzame hoogte in Vlaande
ren. 

Haven betekent zowel thuis-komst als uit
vaart, draaischijf van materieel en geestelijk 
verkeer, oord van welstand en kultuur-hori-
zont, kortom woonplaats van mensen ,,met 
klasse". 

Raf Coorevits als thuislander-reiziger „in 
classe" is een mens van en een kunstenaar 
met ,,classe". 

Deze,,klasse" willen wij nu nader omschrij
ven vanuit drie sleutelwoorden: traditie, am
bacht, vernieuwing. 

In Coorevits belicht traditie een dubbelas-
pekt. Hij bereist niet alleen vele landen, maar 

reist vooral in zijn studeer-, lees-, luister-, 
leefkamer waar hij afspraken maakt met ge
schiedenis, letterkunde en muziek. Fervent 
lezer is hij nog groter muziekliefhebber én 
beoefenaar (piano). Kortom een man met een 
diepe verankering in wat als Europese kuituur 
wordt omschreven. Deze verankering kulmi-
neert op het beeldend domein. Zijn kennis van 
de beeldende kunsten kulmineert op haar 
beurt op het grafisch domein. 

Want zoals Coorevits op het muzikale do
mein vooral kiest voor kamermuziek, koos hij 
vanaf den beginne als beeldend kunstenaar 
voor de kamermuziek van het plastische: de 
tekening, de ets, de graveerplaat, de grafische 
oplossing. Ik ken geen andere grafikus met 
zulke kennis van de tekenkultuur in haar 
ontelbare uitingen. Deze indringende kuituur-
achtergrond of verankering in de traditie blijft 
niet alleen teoretisch, maar loopt eensluidend 
door in zijn praktische kennis: zijn artistiek 
ambachtschap. 

AMBACHT 
Elk respektabel museum heeft een afdeling 

waar in donkere ruimten en laden tekeningen, 
etsen en prenten van de ,,grote meesters" 
worden bewaard. Alleen op afspraak krijgt de 
zeldzame bezoeker-fijnproever deze zeldzame 
stukken in een aparte studeerkamer in de 
hand. Coorevits is één van de zeldzame be
zoekers van deze ,,prentenkabinetten" waar 
hij onder vier ogen de kamermuziek van de 
grootsten verkent. Michelangelo, Rafael, Ru
bens, Rembrandt, Dürer, Tiepolo, Goya, Wat-
teau, Poussain, Lorrain, Degas, Picasso, En-
sor, Hokusai, en de velen met minder klinken
de namen maar met even merkwaardige grafi
sche werken, Coorevits kent en bewondert ze 
als geen ander en bestudeert en bevraagt het 
geheim van hun kunst. 

Een bijzondere voorliefde koestert Coorevits 
voor Anton Van Dyck. Zoals Schubert — 
vroegrijp — en onovertroffen geniaal in het lied 
en de kamermuziek, is Van Dyck het onover
troffen genie van de aristokratische lijn, en de 
vervoerende tekenschriftuur in al haar subtiel
ste facetten. 

Wat is telkenen? Coorevits kent het ant
woord niet, maar hij weet dat het antwoord 
telkens op andere wijze in het tekenwerk van 
de grootsten wonderlijkst te raden ligt. 
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Daar heeft hij gezien dat tekenen vóór alles 
schrijven kan zijn, maar ook omschrijven en 
weglaten, uitsparen en invullen, vol en teeg, 
vibrerend en g/ad, enz. Daar heeft hij begre
pen dat de natuur het fundament van de 
vormgeving is die elke verbeelding ver over
treft. 

De natuur (het landschap, het lichaam, het 
gelaat, het ding enz.) verstrengelt in een orga
nische wildgroei niet alleen alle vormen maar 
ook alle denkbare aspekten van beeldende 
oplossingen. Zo openbaart de natuur lineaire 
gegevens (het grafisch aspekt), pun/vormige 
tekstuurtrillingen (het pikturale aspekt) en 
bouwselen op vlakken gesteund (het skulptu-
rale aspekt). Deze aspekten verbinden zich in 
het afwisselend spel van het licht. 

Daarom inspelend „graveert" Coorevits met 
duizelingwekkende lijnen, „schildert" hij met 
vibraties van punten; en „boetseert" hij met 
beweging van vlakken. 

Precies deze grafische, piktale en skulptura-
le gegevens vervlechten zich in zijn werk tot 
een lyrisch-bewogen, rijk-gestoffeerd, meer
duidig evenwicht. Dtt zeldzame evenwicht kul-

mlneert in het werk van de grootsten tot 
„tijdloze" schoonheid die wij als „klassiek" 
ervaren. In de puur-plastische zin van het 
woord is Coorevits één van deze tijdloos-
klassieke grafische kunstenaars. 

Deze drie oergegevens verbindt hij met het 
ultieme geheim van het licht. Het licht dat het 
grote onderscheid van het kleine, het licht dat 
verhult en onthult, monumentaliseert en poétl-
seert. Dit alles brengt hij in een rijkdom van 
virtuoos technisch meesterschap: hij beoefent 
de tekening met velerlei potloodsoorten, krijt, 
pen, penseel, gemengde techniek, gewassen, 
opgehoogd, met kleur, met akwarel toege
voegd, en dit op de meest adekwate papier
soorten. 

Hij beoefent de ets in al haar facetten, 
graveert haar met droge naald, en verkent 
haar met mezzotint. Hij is één der weinigen die 
zo perfekt en gevoelig de kleurets beheerst. 

In dit alles betracht hij zuiverheid, en ade-
kwaat „taalgebruik". Goedkope effekten of 
truks zijn hem even vreemd als het kompromis 
of de hang naar sukses. 

Integer tot in het kleinste détail openbaart hij 

in deze heerlijke eerlijkheid een specifiek-
eigen schriftuur, zo herkenbaar als „Coore
vits". In deze herkenbaarheid brengt hij ons 
zijn vernieuwing. 

VERNIEUWING 
De vernieuwing die Coorevits brengt situeert 

zich niet zozeer op het tematische, kunsthisto
rische of ambachtelijke vlak, maar op de vol
strekt eigen wijze waarop hij tekent en etst. En 
net als bij klassieke meesters uit vorige eeu
wen verplaatst zijn evolutie-proces zich niet 
zozeer in horizontale (spektakulaire) bewe
ging, maar ontwikkelt het zich vertikaal — 
zoals een boom — naar onder en boven, in 
diepte en hoogte. 

En zoals iedere boom verschilt van de ande
re omdat hij Is wie hij is, zo is Coorevits wie hij 
is: éénmalig-nieuw, zó meteen herkenbaar uit 
alle anderen, een grafikus op eenzame hoog
te. 

Deze herkenbaarheid kulmineert in zijn 
weergaloze tekenschriftuur. In deze schriftuur 
is elke lijn een trillende zenuw in het vibrerend 
geheel, en kolkstroomt elk onderdeel van vlrili-
teit en kosmische kracht. Toch worden deze 
chaotische velden onderhuids beheerst en 
gedwongen en versmelten zij zich bovenhuids 
tot een nooit opdringerig weefsel dat zowat het 
zelfportret van de kunstenaar kan zijn. 

Wie hem in levende lijve ontmoet, bewon
dert een nooit poserende, nooit opdringerige 
man met grote distinktie. Maar onder het 
beheerst-hoffelijk uiterlijk verbergt het gelaat 
een gedrevene, voor de aandachtige toe
schouwer heel even zichtbaar m de spannin
gen van een spierbeweging of haastige ze-
nuwtrek. Slechts in langzame vriendschap laat 
hij de rijkdom van het intense gemoed vermoe
den. 

In het verlengde daarvan laat ook zijn werk 
zich — in zwijgzaam en langzaam verkennen 
— ontdekken. Pas dan opent de tekening, de 
ets, de prent, het akwarel haar beeldend en 
poëtische geheim. 

Pas dan zien wij hoe Coorevits zichzelf 
weerspiegelt in de gedreven lijnen van gras, in 
het barokke vlechtwerk van bomen, in de als 
water vloeiende vaart van een kleed, in de 
ritmische golf van een naakt, in het hange 
woud van een wenkbrauw, in de gebeitelde 
kloof van een mond, in de deltas van rimpels, 
in de zee van een haarwrong, in het heelal van 
een oog. 

Pas dan herkennen wij hoe hij — net als Van 
Eyck — met indringend arendsoog in het Feest 
van materie het Geheim van het zijn open
baart. 

Harrold Van de Perre 

— Raf Coorevits, BBL-kantoor, Grote Markt te 
Kortrijk. Nog tot 20 januari 1990. Elke werkdag van 
8u.30tot 12u.30en van 13u. tot 16u. Zaterdag van 
9 tot 12u. 
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DE SPRIETATOOM... 
Bij de nieuwe Disneyproduktie die hierna 

wordt besproken, hoort de schitterende teken
film Buikpijn, met Roger Rabbit en Baby 
Herman in de hoofdrollen, acht minuten puur 
genot! 

Wayne Szalinski (Rick Moranis) is getrouwd 
met Diane (een leuke Marcia Strassman) en ze 
wonen naast Big Russ Thompson (Matt Fre-
wer) en zijn echtgenote Mae (Kristine Suther
land). Wayne en Diane hebben twee kinderen, 
het teenagermeisje Amy (Amy O'Neill) en de 
10-jarige zoon Nick (Robert Oliveri, als twee 
druppels water zijn filmvader). De buren. Big 
Russ en Mae hebben twee zonen. Little Russ 
(Thomas Brower) die de leeftijd van Amy heeft, 
en zijn jongere broer Ron (Jared Rushton, die 
we ook in Big zagen). Little Russ en Ron 
vinden het nodig het onmogelijke karakter van 
hun vader te imiteren en delen hun vaders 
mening over buurman Wayne: die is gek! Dat 
maakt uiteraard dat de kinderen ook niet in 
vrede leven. En dan op een dag vindt Wayne 
Szalinski een molekuul-verkleiner uit (en hij 
heeft De Sprietatoom van Suske en Wiske niet 
gelezen!). Bij een demonstratie wil het ding 
niet naar behoren werken en Wayne moet zijn 
vrienden professoren, met lege handen tege
moet treden, zodat hij wordt weggelachen. De 
spelende kinderen ondertussen zijn wel ver
kleind geworden. Wanneer Wayne de brok
stukken bij elkaar veegt, bemerkt hij niet dat 
het ding toch heeft gewerkt en dat de vier 
kinderen gekrompen zijn. Hij zegt dus niet 
Honey, I shrunk the Kids, wat de titel is van 
deze film, maar samen met de brokstukken 

.. .'-rs: 

Buikpijn krijg je van het lachen. Acht minuten puur genot. 

OVERUSE, 
26 DECEMBER 1989 

vanaf 19 u. 30 

AMNESTIE 
f^®ü@^ Ü K T I E "'? 

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

20 U. 00 FAKKELTOCHT van het Justus 

Lipsiusplein naar het Begi|nhofplein 

20 U. 30 G C C DEN BLANK Begi)nhotplein 

• GELEGENHEIDSTOESPRAAK 
door Senator Walter LUYTEN 

• EERHERSTEL aan onze 
Vlaamse idealisten 

• OPTREDEN van de groep ZAKDOEK 
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kiepert hij de kinderen in de vuilbak. Het drama 
van vuilbakken is dat ze buiten belanden, 
zodus ook de kinderen. De tocht naar huis 
door de tuin wordt zwaar, over stapels afval, 
langs verschrikkelijk monsterachtige kevers 
en andere insekten en stortvloeden, zoals de 
Heer zelf ze niet kan verzinnen. Dat klinkt 
allemaal erg tragisch, maar is het niet, je kijkt 
er met veel plezier naar, want er is een grote 
dosis humor aanwezig in deze Walt Disney
produktie van regisseur Joe Johnston, die 
hiermee bewees het moeilijkste aan te kun
nen. (Zijn kinderen en dieren niet de moeilijk
ste akteurs?) De schitterende speciale effek-
ten laten de filmkenner met gemak het voor
beeld uit 1957 — de goedgemaakte The incre
dible Shrinking man — vergeten. Voor kinde
ren én volwassenen een erg leuke verrassing. 

Back to the future II is nergens een afkook
sel van nummer één. Integendeel, hij is zelfs 
beter, want even boeiend, terwijl een gedeelte 
van de verrassing toch weg is. Robert Zemec-
kis is gewoon de beste jonge regisseur van dit 
ogenblik in Amerika en zijn Who framed 
Roger Rabbit vergeef ik hem graag. 

Nu is Back to the future niet eigenlijk een 
reis naar de toekomst, eerder een op zijn kop 
zetten van diezelfde tijd. Professor Brown 
(Christopher Lloyd) rijdt met zijn prachtige 
auto-tijdmachine (een prachteksemplaar van 
DeLorean, je weet wel, die men oplichter en 

drugsmokkelaar noemde) naar Marty McFlay 
(Michael J. Fox, uiteraard), met het niet zo 
prettige nieuws dat diens zoon, waarover nog 
geen sprake kan zijn, in het jaar 2015 bezig is 
op het slechte pad te raken. Samen met 
Marty's liefje Jennifer (Elizabeth Shue), gaat 
het tweetal naar de toekomst, om net als de 
drie musketiers het kwaad te voorkomen. Ze 
komen in een wereld terecht die er nog niet zo 
slecht uitziet, als je bijvoorbeeld zichzelf kno
pende veters leuk vindt. Schitterende vondst is 
ook het feit dat de advokaten afgeschaft zijn en 
dat daardoor het rechtssisteem weer uitste
kend werkt. Zoontje-lief wordt vlug terug op de 
rechte pad gebracht, maar Marty en Jennifer 
ontdekken tot hun schrik dat hun toekomst er 
niet roze, maar erg zwart uitziet. Want wie 
ontmoeten ze daar weer? Het brutale heer
schap Biff Tannen (Thomas F. Wilson) die in 
film I bijna verantwoordelijk was voor de dood 
van Marty's ouders in 1955. Hij blijkt bezig met 
het herschrijven van de geschiedenis en dit 
vanaf 1955. Toekomst die er voor Marty's 
vader niet goed uitziet, vermits hij sterft en 
Marty's moeder raakt aan de drank en Marty 
zelf... 

Wat zich daar allemaal op het scherm af
speelt is zo heerlijk origineel, dat het bijna 
geniaal te noemen is, en het wordt op een 
enige manier verteld. Zien! 

Willem Sneer 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

TE GAST IN ANTWERPEN 
Met de mastodontische teatersupermarkt 

die Stadsschouwburg heet en waarvoor de 
Vogelenmarkt gehalveerd werd, weet men in 
Antwerpen nog steeds niet helemaal wat aan
vangen. De blokkendoos is overweldigend on
gezellig en het publiek vindt er nog altijd zijn 
weg niet naar en in. De Dienst Koördinatie 
pijnigt zich dan ook permanent het hoofd om 
belangstelling te wekken voor de holle ruim
ten. Het laatste initiatief is de tentoonstelling 
„Te gast te Antwerpen" (nog tot 21 januari, 
elke dag — behalve maandag — van 11 tot 16 
uur), georganiseerd in samenwerking met de 
Kulturele Raad van de Stad-Deelraad Antwer
pen. 

GOEDE B E D O E L I N G E F 
De tentoonstelling schenkt voor de eerste 

maal aandacht aan het fenomeen van buiten
landse kunstenaars die te Antwerpen wonen 
en werken. Het initiatief kadert in de traditie 
van de Kulturele Raad om jaarlijks een kunst
manifestatie per stadsdistrikt te organiseren 
met kunstenaars die hun werkterrein en voe
dingsbodem in het betrokken gebied vinden. 

Dit jaar werd een keuze gemaakt uit de 
buitenlandse kunstenaars die Antwerpen als 
basisstad voor hun artistieke aktiviteit kozen... 
tegelijk trachtte men een verscheidenheid in 
kuituren, disciplines en benaderingswijzen te 
bekomen. Zo tonen Constantine Ferreo (Grie
keland) en Jan Willem Maris (Nederland) schil
derijen. Carlos Maldonado (Chili) en Roberto 
Guidotti (Italië) brengen foto's en Jan van 
Evelingen (Nederland) eksposeert lichtobjek-
ten. 

GEMISTE KANS 
Met de ekspositie willen de inrichters Ant

werpen ook het kompiiment maken een gast
vrije en inspirerende stad te zijn, waar het voor 
buitenlanders boeiend is om te verblijven en 
kreatief te werken in een gunstig kunstklimaat. 

De bedoelingen ten spijt is de tentoonstel
ling alweer de zoveelste amechtige poging om 
de Stadsschouwburg aantrekkelijker te ma
ken. Het geheel mist elke homogeniteit om 
zinvol te zijn en de pretentieuze foyer maakt de 
desperaatheid van het getoonde ensemble 
alleen maar dat de stedelijke selektienormen 
eens te meer de vriendjestoer opgingen. Er is 
in Antwerpen beslist beter buitenlands talent 
voorhanden. Door hem vol te stouwen met 
dingen die er niet thuishoren, maakt men een 
brok architektuurfascisme er niet mooier op. 
Wel een plusplunt is dat de onmacht van het 
Antwerpse kultuurbeleid er des te duidelijker 
door wordt. 
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VAN VEEN 

Herman van Veen geeft in maart 1990 twee
ëntwintig voorstellingen van zijn nieuwe show 
in de Antwerpse Arenbergschouwburg. Geen 
enkele Vlaamse of Nederlandse of buitenland
se artiest heeft dit totnogtoe aangekund of 
aangedurfd! 

Daar het organiserende ANZ (Algemeen 
Nederlands Zangverbond) op een zéér ruime 
belangstelling van het publiek rekent is het 
voor geïnteresseerden raadzaam zo snel mo
gelijk kaarten te bestellen. 

Kaarten zijn te verkrijgen aan de kassa van 
de Arenbergschouwburg of tel. 03/232.11.14 
of 232.86.20, iedere dag tussen 11 en 16 uur 
('s zaterdags tot 14 uur). 

DE CHAMPAGNE-METODE 
In ons vorig nummer schreven we hier dat de 

omschrijving Methode Champenoise in Frank
rijk uitsluitend nog mag gebruikt worden voor 
de mousserende wijnen uit de Champagne
regio en dat van 31 augustus 1994 af deze 
beperking ook geldt in alle Ikistaten van de EG. 
De oude metode zelf kon moeilijk streekgebon-
den gemaakt worden, wel het gebruik van de 
benaming dus. Wat maakt deze aanduiding nu 
zo speciaal? Daarvoor moeten we terecht bij 
Dom Pérignon uit Hautvillers. 

Deze monnik-wijnbouwkundige „kreëerde" 
als eerste een wijn die uit verschillende druive-
rassen uit verschillende wijngaarden bestond 
(al is bij de betere Champagne de pinot-noir 
van de Montagne de Raims de fonkelende 
sterk-druif). Onze Dom mengde alle basiswij-
nen om tot een wijn te komen die beter was 
dan de som van de samenstellende delen. 

OMSLACHTIG 
Bovendien ontdekte hij dat bij een tweede 

gisting in de fles na toevoeging van een liquer 
de tirage (een oplossing van suiker met wijn en 
gistkiemen) een mousserende wijn ontstond. 
Bij de tweede gisting (met een tijdelijke afslui

ter op de fles) zetten de gistkiemen de suiker In 
alkohol om en ontstaan er kooizuurbellen die 
in de wijn oplossen. Maar tegelijkertijd vormt 
zich ook een bezinksel op de flesbodem. 

Die droesem verwijderen gebeurt volgens 
de omslachtige „Methode Champenoise". De 
flessen worden onder een hoek van 35 graden, 
dus lichtjes schuin in houten pupiters ge
plaatst. De remueur schudt ze om de twee 
dagen, draait ze een achtste slag en plaatst ze 
iets steiler in het rek. Deze behandeling duurt 6 
tot 12 weken, tot de droesem zich als een 
propje tegen de voorlopige kroonkurk nestelt. 

De hals van de fles wordt vervolgens door 
een ijskoude vloeistof gehaald (of in een vries
vak gestoken), waarbij het bezinksel bevriest. 
Als men de fles dan opent schiet het droesem
dopje eruit. Tenslotte wordt de fles met een 
weinig „champagne de dosage" bijgevuld en 
krijgt haar definitieve kurk. De dosage bestaat 
uit een beetje rietsuiker en Esprit de Cognac. 
De hoeveelheid suiker bepaalt het smaaktype 
van de Champagne: brut, demi-sec, sec, brut. 

Om op oudejaarstenvolle te genieten van de 
kristallijnen flonkering en het feestelijke spel 
van de belletjes in uw champagne of schuim-
wljn schenkt u hem liefst in lange flutes en niet 
in platte coupes. Prosit!; 

33 WIJ - 22 DECEMBER 1989 



TWEE HERFSTKAMPIOENEN 
IN EEN STAD 

R
WD MOLENBEEK is in feite de 
erfgenaam van de legendarische 
Daring, ooit de voll<sl<lub bij uit
stelt in de hoofdstad — bevindt 
zich in een merkwaardige positie. 
Zij leeft in de schaduw/ van de 
machtige buur die amper een 
paar kilometers verder zijn luk-
sueuze thuishaven heeft en spor
tief schijnt zij al een klein decen
nium lang te zwak voor de eerste 

en te sterk voor de tweede klasse. 

VOORAL VERKOPEN 
RWDI^ heeft het failliet van oud-voorzitter 

L'Ecluse nooit helemaal verteerd. De nieuwe 
bewindvoerders missen geld en ideeën. Ze 
lopen over van goede wil maar realiseren 
gewoon te weinig om de vereniging een toe
komst te kunnen waarborgen. Het is al jaren 
zoeken en tasten en vooral... verkopen. Elk 
seizoen opnieuw moeten putjes worden ge
vuld. Bij KV Mechelen spelen De Greefen De 
Mesmaeker. Bij Cercle Brugge Denil. Bij Club 
Brugge Franky Van der Eist. Bij Antwerp 
Emmerechts. Bij Kortrijk De Wolf. Bij Lierse 
Bouwmeester en zo zouden we nog wel even 
kunnen doorgaan. 

MECENAS 
We willen begrijpen dat de supporters moe

deloos worden en de trainers zo vlug mogelijk 
weglopen. Er valt immers zo weinig eer te 
rapen. En toch. Opnieuw is RWDM herfstkam-
pioen geworden in tweede. Jawel. Met een 
ploeg waar de supporters destijds de ogen 
voor dichtknijpen en met Hugo Broos als 
oefenmeester... Het leven van de klub uit 
Molenbeek wil dus maar niet eindigen. 

Het zal wel geen toeval zijn dat precies Hugo 
Broos zo hard werkt aan de zoveelste kleine 
wederopstanding van de tweede Brusselse 
voetbalvereniging. Broos was altijd een onder
schatte doorzetter. Ondanks niemand in hem 
ooit een toptalent herkende hield hij jarenlang 
stand in de eerste ploeg van Anderlecht. 

Toen hij oud en versleten was — zo heette 
dat — mocht hij van Sporting nog effe uitbollen 

Sporting Anderiecht is dan toch 
met veel pijn en moeite herfst-
kampioen geworden. Al moet liet 
als dusdanig Cfub Brugge naast 
zich dulden. 
Toch willen we het deze keer niet 
over Anderlecht maar wel over 
RWD Molenbeek hebben, die 
klub met haar groot verleden. 

in Brugge. Ook bij Club wilde hij maar niet van 
wijken weten en bleef nog meerdere jaren 
overeind. Geen kenner die het nog begreep. 
Vandaag begrijpt ook geen mens hoe RWDM 
het klaar speelt om halfweg de kompetitie de 
ranglijst van tweede aan te voeren. Maar Broos 
zwijgt als gewoonlijk en doet voort. Het kan 

Ludo Dielis is in het Japanse Yokohama 
voor de tweede keer wereldkampioen drieban
den geworden. Wie het voor een paar maan
den had durven voorspellen zou voor goed gek 
zijn aangekeken. Dielis is dus wel van zeer ver 
terug gekomen. Vorig jaar kon hij zich nog 
amper staande houden in het wereldbekercir-
kuit. Hij moest zelfs de bijna vergeten Laurent 
Boulanger tijdelijk laten voorgaan. Maar klasse 
en olie drijven uiteindelijk altijd boven. Al mag 
nu wel luidop worden gesteld dat het talent van 
Dielis jarenlang werd overschaduwd door het 
brio en vooral ook de lef van Raymond Ceule-
mans. De oude meester, die vanzelfsprekend 
de grootste ooit blijft, biljartte in de voorbije 
weken bescheiden. Hij rechtte zich nog wel 
eens in Las Vegas maar meer ook niet. In 
Yokohama werd hij precies door Dielis in de 
eerste ronde onderuit gehaald. Het belette 
Ceulemans niet na Ludo's triomf luide te 
verklaren dat „wie mij verslaat wereldkam
pioen verdient te worden". Knap gevonden 
natuurlijk. 

Tussen Dielis' eerste en tweede wereldtitel 
ligt een grote afstand. Niet enkel in de tijd. De 
biljartsport is volledig van uitzicht veranderd. 

gewoon niet dat deze man geen trainerscarriè
re zal uitbouwen. Hij heeft teveel bewezen om 
niet te slagen. Hij zal ook morgen nog niet uit 
ons voetbal verdwijnen. Hopelijk kan RWDM 
hem enkele jaren vasthouden. Hopelijk kan 
Molenbeek hem enig talent aanbieden. Mis
schien wordt die tweede klub uit de hoofdstad 
toch nog ooit opnieuw een volwaardige eerste 
klasser. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend 
maar is het blijkbaar niet. Hoe anders verkla
ren dat die klub in een zo grote stad amper 
volwaardige sponsors kan vinden? Of ligt het 
allemaal aan het bestuur? Gelukkig hebben 
die Sony nog om hen nog wat ademruimte te 
geven. Al zal iedereen moeten toegeven dat de 
ambitieuze Japanse mediareus nog maar wei
nig heeft teruggekregen van zijn bescherme
ling. Hij gelijkt dan ook meer op een mecenas 
dan op een sponsor. 

Flandrien 

De amateurs zijn profs geworden. De prijzen in 
natura hebben gelukkig plaats gemaakt voor 
vele harde duiten. Maar er is méér: een aantal 
disciplines zijn volledig uit de belangstelling 
verdwenen, f^iemand windt zich nog op over 
het kaderspel en ook het simpele bandstoten 
— eens Dielis' grootste specialiteit — stelt 
maar weinig meer voor. Dokter Bayer schijnt 
voorlopig zijn slag te hebben thuisci^haald. De 
door hem opgelegde wedstrijdformde is ei
gentijds: korte sets waarin veel mogelijk is en 
waarin de wedstrijd tot de laatste stoot alle 
kanten uit kan. Een wedstrijd kan „gelukkig" 
worden gewonnen maar een wereldtitel niet. 
Die moet men verdienen over meerdere tor
nooien en tot nog toe heeft niemand „de 
meeval" kunnen monopoliseren. Die laatste 
vaststelling schenkt Dielis tweede wereldtitel 
dan ook veel meer glans dan zijn eerste. 
Destijds kon men nog over een gelukstreffer 
spreken. Of beter nog: over de toevallig sa
menvallende off-days van de grote favorieten. 
In de huidige omstandigheden houdt die rede
nering geen steek. Vandaag wordt de regelma-
tigste wereldkampioen en dat was in 1989 
Ludo Dielis. Punt uit. 

DEUS WERELDKAMPIOEN 
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SPORT 

DE BIE: ECHTE 
WERELD
KAMPIOEN 

Het veldritseizoen klimt langzaam maar ze
ker naar zijn hoogtepunt. De Superprestige 
was vorige zaterdag aan zijn zesde wedstrijd 
toe en het is zeker niets te vroeg om te stellen 
dat Danny De Bie rijdt met allures, fiziek en 
mentaal, van een echte wereldkampioen. De 
manier waarop hij in het Tsjechoslowaakse 
Pilzen, het beruchte gordijn is ook sportief 
opengescheurd, afstand nam van de plaatselij
ke favoriet Simunek verraadde grote klasse. 
De Bie vlucht dus zeker zijn verantwoordelijk
heden niet. Integendeel. De wereldkampioen 
kiest voor de moeilijkste weg. Hij wil zichzelf 
bewijzen in de tijd en op alle parcours. De 
regenboogtrui heeft van de Booischotse veld
rijder blijkbaar een ander mens gemaakt. Hij 
voert de tussenstand van de Superprestige 
aan met ruime voorsprong op Paul De Brauwer 
en de Nederlanders Baars en Kools. 

De vertrouwde namen van voor een paar 
jaar zijn dus verdwenen. Hennie Stamsnijder 
staat achttiende gerangschikt en Beat Breu 
zevetiende. Al moet men met de Zwitsers 
oppassen natuurlijk. Die geven om niets of 
niemand en proberen vaak in één koers hun 
gans seizoen „te maken". 

Van Liboton is voorlopig geen sprake meer 
en het zal ons zeer verwonderen indien de 
oud-kampioen (...) uit Rillaar dit seizoen nog 
aansluiting bij de top kan forseren. Eric De 
Vlaeminck, de bondscoach, heeft over hem al 
een streng vonnis geveld. Alhoewel hij ,,zijn 
opvolger" nog niet definitief heeft veroordeeld. 
Eric gelooft zelfs dat Liboton volgend jaar 
volledig kan terugkomen indien hij zich tijdens 
de zomer ernstig op het veldritseizoen wil 
voorbereiden. Voor de jonge Liboton was dit 
geen absolute noodzaak. Hij had immers klas
se zat en mocht zich maandenlang een lukse-
leventje veroorloven, ivlaar de jaren eisen tol 
natuurlijk en hoe ouder men wordt, hoe zwaar
der de verzorging gaat doorwegen. Eric De 
Vlaeminck heeft het ook allemaal aan den lijve 
ondervonden. Vandaar. 

Bovendien moet men er rekening mee hou
den dat de velritsport kwalitatief aanzienlijk is 
versterkt. Meer renners bereiden zich beter 
voor en betere renners voelen zich gemakkelij
ker tot deze veeleisende specialiteit aange
trokken. Dat zijn gunstige ontwikkelingen na
tuurlijk. Op voorwaarde evenwel dat men aan
gepast reageert. Dat heeft Danny De Bie wel 
en Roland Liboton niet gedaan. Daar ligt het 
hele verschil. 

ADVERTENTIE 

NR. 24 IS NU TE KOOP 

ALLES OVER 

PENSIOEN EN 
iByVERDIENSTE 

PHIL BOSMANS 

Ü i f e NAAR 
ZWITSERLAND 

YEILIG WONEN, VHLIG LEVEN 

BON VOOR EEN GRATIS PROEFNUMMER 
Naann 

Postcode Plaats Tel. 

Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, M e i b o o m l a a n 33,8800 Roeselare 

Per kerende krijgt u e e n recent proefnumnner. 
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ACHT KEER NAAR 
PARIJS - DAKAR 

E
DWARD Veldeman heeft nu de mi-
krobe te pakken. Hij is één van de 
ouderdomsdekens uit Parijs-Dakar 
en vertelt er dan ook honderduit 
over. 

„ Ik heb mijn ganse leven heel 
hard moeten werken en heel wat 
problemen moeten ovenvinnen om 
mijn doel te bereiken. Welnu Parijs-
Dakar is een nieuwe uitdaging, het 
is ook een verschrikkelijk moeilijke 

opdracht om te slagen en het eindpunt te 
bereiken. Tijdens de tocht word je met een 
reeks hindernissen gekonfronteerd, je moet ze 
allemaal overwinnen om uiteindelijk het strand 
van Dakar te kunnen kussen. Twee keer be
reikte Ik de eindmeet met een 52ste en 48ste 
plaats. Daarvoor had ik echter al drie deelna
mes achter de rug, wat nogmaals bewijst dat 
volhouden belangrijk is." 

„Dit jaar neem ik deel met de 38-jarige 
garagist André Van Damme uit Lokeren die 
aan zijn derde tocht toe is. Voor mij wordt het 
de achtste deelname. Ik leerde André kennen 
in Parijs-Dakar en ervaarde dat hij een erg 
bekwaam mechanieker is. Daarom hield ik 
steeds in het achterhoofd om met hem eens 
deel te nemen. Nu is het dus zover 

Probleem is echter altijd of de onderneming 
financieel haalbaar is. Tot over veertien dagen 
wist ik nog niet of we zouden deelnemen. We 
beschikten over een budget van 2,5 miljoen 
maar daar moesten we ook nog een gepaste 
wagen voor aankopen. Dat scheen echt niet 
haalbaar meer ondanks enkele grote sponsors 
die ons steunden. Mijn vrouw vond er dan ook 
niets beters op dan een kaarsje te branden. En 
de oplossing kwam erbinnen de tien dagen en 
met ons budget konden we een geschikte 
wagen op de kop tikken. Spijtig genoeg is de 
wagen afkomstig van een faillissement maar 
wij hebben hem kunnen kopen tegen een 
gunstige prijs. We konden heel wat van de prijs 
afdingen en zo kwamen we in het bezit van een 
gesofistikeerde wagen. 

Duur is de hele onderneming in alle geval. 
Zo dienen we 1500 fr.te betalen per kilogram 
voedsel dat we meegeven met de vrachtwa
gens die de karavaan volgen. Als je weet datje 
al vlug op 100 kg. voedsel zit, kan je de 
rekensom zelf maken." 

We spraken met Edward ook over de kapaci-
teiten die je moet bezitten om de helse tocht 

Met d i t , , Monster van Loch Ness" gaat 
van start in de moeilijke Parijs-Dakar. 

rond te maken. „Eén van de belangrijkste 
kwaliteiten, vereist zowel van piloot als naviga
tor, is het bezitten van een ijzersterk karakter. 
Je moet een geboren volhouder zijn en tegen
slagen kunnen verwerken. Even belangrijk is 
de sterke fysieke konditie. Een gans jaar 

De 56-jarige Edward Veldeman 
uit Bree vertrekt voor de achtste 
keer in de monsterrace Parijs-
Dakar. Veldeman genoot enorme 
bekendheid in het ganse land 
om zijn bedrijf van tentenverhuur 
en de bouw van spantenten. Zijn 
bedrijf deed hij van de hand en 
nu maakt hij elk jaar tijd voor de 
helletocht naar Dakar. 

probeer ik mijn konditie op peil te houden door 
trainingen. Wekelijks train ik twee keer op een 
imitatie-roeiinstallatie zowat 45 minuten lang. 
Daarbij zwem ik zeer veel. 

Dit alles is erg noodzakelijk want de tocht 
vergt veel van lichaam en geest. Na de tocht 
ben ik zowat 8 kilogram aan lichaamsgewicht 
kwijt. Piloot en navigator moeten goed op 
mekaar ingespeeld zijn. Het parkoers zelf is 
erg zwaar en afwisselend. We ontmoeten rots
woestijnen, zandige vlakten, hoge duinen en 
zelfs rivieren waar we door moeten. Het geheel 

Edward Veldeman voor de achtste keer 

blijft een enorm avontuur met uiteraard een 
pakket aan risico's. 

Toch houdt de Dakar je vast en steeds weer 
wordt je aangetrokken om deel te nemen aan 
het avontuur." 

Het belangrijkste objekt tijdens de tocht is 
niet de mens maar wel de wagen. Edward 
Veldeman noemt zijn aanwinst „Het monster 
van Loch Ness". Het gaat om een Mercedes 
die volledig omgebouwd werd en alleen aan de 
ster nog herkenbaar is. Het koetswerk werd 
volledig ontmanteld en het nieuwe weegt in 
totaal 120 kilogram. Het originele koetswerk 
weegt normaal zowat 600 kg. Daarin werd een 
dieselcylindermotor aangebracht. Deze motor 
werd lager geplaatst zodat ook de assen naar 
beneden werden gebracht. Dit alles is nodig 
om de wagen meer stabiliteit te bezorgen. 
Speciale koelingen werden aangebracht en 
ook gesofistikeerde rally-apparatuur werd in
gebouwd. 

Alleen het versterken van de wagen kost al 
650.000 fr. zonder plaatsing van deze stukken. 
Kortom, het voertuig heeft in totaal zowat 6 
miljoen gekost. 

Donderdag werd de wagen naar Brussel 
gebracht en in een gesloten wagenpark ge
plaatst. Vandaag, vrijdag, wordt het voertuig in 
Orleans aan een grondige keuring onderwor
pen. Daarna zal de lange tocht van Edward en 
André van start gaan. Ook dit jaar hopen ze de 
eindstreep in Dakar te bereil<en. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 22 

HORIZONTAAL 

4 Meubels voor mensen die op hun centen 
zitten (6) 

6 Vet spul dat bij verdriet te voorschijn kan 
komen (5) 

8 Een vod, en nog onbeschaafd ook (4) 
9 Zo glad dat er geen nmpeling te zien is (5) 

12 Die zanggroep kun je net zo goed anders
om opstellen (4) 

14 Wollen stof voor het paleis (5) 
15 Niet de Volks-, maar een volkeren-unie (4) 
17 Mond (3) 
18 Melodieuze kinderlijke verwelkoming van 

een komende penode (12, 5) 
19 Voorzitter die meer dan een aartsengel 

waard is (8) 
21 Aktueel bouwsel dat ontleend is aan een 

armoedig verblijf (9) 
22 Beweerd wordt dat die kwaliteit met de 

jaren komt (8) 
25 De woningtypen treft men vooral in de 

bergstreken aan (7) 
26 Plaats (6) 
28 Is het met zonde om zo iets lekkers op he 

hoofd te zetten? (7) 
30 Handvatten (4) 
31 Triviaal (4) 
32 Kerstwens (5) 

VERTIKAAL 

1 Dochter tussen vader en moeder, wat een 
mooi uitzicht' (8) 

2 Daar werd (en wordt') m sommige landen 
mee geregeerd (5) 

3 Hoe meer schulden het land maakt, hoe 
hoger ook dit bedrag oploopt (11) 

5 Het juiste antwoord op de vraag naar het 
geluid dat hoenders produceren (6, 7) 

7 In de hoogste mate goed, bij voorbeeld bij 
wensen (10) 

10 Naargelang (8) 
11 Uit twee heel verschillende dieren ontstaat 

een sierlijk stuk dnngerei (6) 
13 Iets dat staande wordt gehouden, des

noods zonder bewijs (8) 
16 Tweewielige vervoermiddel (5) 
20 Verachtelijk iemand (10) 
23 WIJ zijn zo beleefd om van een Bntse 

koninklijke naam een letter in u 
te veranderen (6) 
24 In eikaars gezelschap (5) 
27 Die voormalige wijnsoort wordt toch nog 

naar het buitenland verhandeld (6) 
29 Plezierige tochtjes waarbij toch tranen 

kunnen vloeien (6) 

WINNAAR OPGAVE 20 
In deze feestperiode zou het ons helemaal 

met verwonderen indien de postbode in plaats 
van de Kerstman Marcel Iserentant uit de 
Rietlaan 58 te 8200 Brugge een bezoekje 
brengt met een pakje Ik zou beide heren maar 
in het oog houden Marcel' 

OPLOSSING OPGAVE 21 
Horizontaal:4 beschouwd, 6 adelaars, 
7 waardeloos, 10 hersenbreker, 12 
pruilen, 14 aspenne, 15 nalopertjes, 
17 kadullekes, 19 ins, 20 feeksen 

Vertikaal: 1 Abraham, 2 ijsbeer, 3 
lokaal 5 wastobbe, 8 derailleur, 9 
feestjas, 10 Herentals, 11 enigszins, 
13 nieten, 16 vriend, 18 ezel 

SATERDAG 
DDR-burgers spreken zich... 

Heimoed in 

UFO's in Oostkantons 
Om op de Eupen van te krijgen 

VTM: centenkwestie 
Verdrengh Time is Money 

Vrouwentram in Antwerpen 
Tramlijn Begeerte 

Brussel X: staking na Kerst? 
Post factum' 

„Kerstmis is een uitputtings-
dag, iedereen ziet er tegenop als 
een berg, maar als het zover is 
staan er voor alle ramen bomen 
en zitten vreselijke oudtantes aan 
keurig gedekte tafels van de soep 
te proeven " 

Hidde Olierook 

^ 
'*^^ 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 23 DEC. 
BRT 1 

16 00 De zwarte zwaan, film 
17 25 De kollega s, serie 
18 30 Night of the proms, klassiek 
20 00 Buren, serie 
20 20 Zonnekmd, TV film 
22 45 Wolcott, serie 
BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Leven en laten leven, milieukwis 
21 15 Het ei van Christoffels, weekendmagazine 
22 45 Sport op zaterdag 
VTM 
17 00 VTM-Super 50, hitparade 
18 05 Highway to heaven, serie 
19 30 Nu of nooit show, hoogtepunten 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 Vijgen na Kerstmis, blijspel 
23 10 Oliver's story, film 

Ned 1 
17 40 Uit en wijzer In de kerstvakantie, tips 
18 28 Argentinië — solidariteit, impressie 
19 21 Roseanne, serie 
19 46 De kerstster, film 
21 20 Internationale kerstzang 
22 42 Nederland-Rusland, schakelprogramma 
23 09 Game, set and match, serie 

Ned 2 

17 50 Family ties, serie 
18 15 Big city metro, Hongkong 
19 25 Hotel „Hart voor dieren" magazine 
20 29 Santa Claus, film 
22 20 Crime story, serie 
23 35 Pin Up Club, erotiek 
00 11 Forbidden, film 

ZONDAG 24 DEC. 
BRT 1 
11 00 De zevende dag, praatcate 
13 00 Sunday Proms orgeltrip l^echelen 
14 30 Jessie, gevarieerd progr 
17 30 De Cosby show, serie 
18 15 Camera, info 
18 45 Sportweekend I 
19 45 Sportweekend il 
20 30 Licht in de Ankara Expres, TV film 
21 40 I Q , kwis 
22 10 Nana classique. Nana Mouskoun 
23 00 Middernachtmis 
BRT 2 
17 30 Diamond Awards Festival, show 
20 00 Sportweekend 
20 30 Ragtime film 
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 ' spel 
21 50 Murphy Brown, serie 

Ned 1 
1615 Howard s way, serie 
18 10 Vara's kindermenu 
19 07 Fiying doctors, serie 

19 53 Laat maar zitten, serie 
20 43 Martine Bijl, show 
22 08 Dame Edna, praatprogramma 
22 59 Kroamschudd'n in Mariaparochie, kerstver 
haal 

Ned 2 
11 00 Muziek op zondag, dok 
18 35 Spitting Image, satire 
19 00 BIJ Lobbith, praatshow 
21 10 Requiem voor een film, speurtocht 
22 52 De Roverssymfonie, film 

MAANDAG 25 DEC. 
BRT1 
14 00 Het kerstspeelgoed, tekenfilm 
14 55 That s dancing, musical-kompilatie 
17 30 Sinja Mosa, serie 
18 05 Jeugdprogramma's 
20 00 Buren, serie 
20 25 De drie wijzen, kwis 
21 05 Cirkus van Moskou, reportage 
21 55 Het engelengeduld en mierenvii|t, dok 
22 45 Kerstmis op Kersteiland, dok 
BRT 2 
18 45 Rin, serie 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 lemandsiand, toeristisch magazine 
21 15 Meester van Bailantrae, TV film 

VTM 
14 00 Taies of a Goid Monkey, sene 
15 00 White Christmas, film 
17 30 Lassie, serie 
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, sene 
21 30 Golden giris, serie 
23 30 Taxi, serie 
23 30 Game, set and match, serie 

Ned 1 
16 40 Hameien, sene 
19 05 Kinderen van de straat, dok 
20 00 Teiebingo, spel 
21 20 Romeo en Juiia, toneel 

Ned 2 
15 40 The neverending story, film 
19 10 Growing pains, serie 
20 29 Kerststerren, amusement 
21 45 De Spaanse Rijschool, dok 

DINSDAG 26 DEC. 
BRT 1 
15 55 De sneeuwkoningin, jeugdfilm 
17 30 Sinja Mosa, serie 
18 20 Het station, kindermagazine 
18 45 Op het terras, seniorenmagazine 
20 00 Buren, serie 
20 20 Saffloer op de vloer, praatprog 
21 05 De Poolse Nachtegalen, koorzang 
21 30 Land zonder schaduw, sene 
22 45 Jazz Hoeilaart, reportage 
BRT 2 

18 45 Rin, serie 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Man met het ijzeren masker, film 

21 40 De Viaams-Nationale Omroepstichting 
22 45 Oorlog of vrede, dokudrama 

VTM 
14 00 Taies of a Gokl Monkey, serie 
15 00 The Christmas star, TV film 
16 35 Animals of Afnca, dok 
18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, sene 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Medisch Centrum West sene 
21 00 Klasgenoten, Kardinaal Danneels 
22 30 Christmas snow, TV film 
23 25 Game, set and match, serie 

Ned 1 
17 40 Disney Parade, variatie 
19 12 De familie Robinson, film 
Ned 2 
19 00 Disney's Totally Minnie, show 
20 25 Medisch Centrum West, serie 
21 40 De laatste uitspatting, TV film 

WOENSDAG 27 DEC. 
BRT1 
17 30 Sinja Mosa, serie 
19 00 Oe zonen van Abraham, dok 
20 00 Matlock, sene 
21 00 50 prijzen van Jos Ghysen, spel 
21 45 Gezondheid, Stoppen met roken 
22 45 Moviola, filmmagazine 
BRT 2 
18 45 Rin, sene 
19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 Sportavond 
VTM 
14 00 Tales of the Gold Monkey, sene 
15 00 Song of the South, film 
16 40 Knightrider, sene 
17 30 Cijfers en letters 
18 05 VTM-Super 50, hitparade 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Down and out at Beverly Hills, film 
22 30 Star, filmmagazine 
23 15 Hunter, sene 
00 10 Game, set and match, sene 
Ned 1 
15 30 De hondeslee-wedstrijd, film 
18 25 Avonturenbaai, sene 
19 48 The Campbells, sene 
20 30 De familie Marston, TV film 
22 42 Tijdsein jaaroverzicht 
Ned 2 
18 35 Countdown, pop 
19 25 Empty nest, sene 
20 29 Dag tachtig, totaalprogramma 
21 40 Rur, praatshow 

DONDERDAG 28 DEC. 
BRT1 
16 00 Legende van de wildernis, jeugdfilm 
17 30 Sinja Mosa, sene 
1810 Doorzetter, jeugdfilm 
19 00 Christmas Carols 
20 00 Buren, sene 
20 25 Felice!, special 
20 55 Panorama, jaaroverzicht 
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BRT 2 
18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 De geest en de vorm, dok. 
20.55 Zwarte zondag, film 
VTM 
14.00 Tales of a gold monkey, serie 
15.00 Kis me Kate, film 
17.30 Lassie, serie 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Taurus Rising, serie 
22.30 Hot shots, serie 
23.20 Hogan's heroes, serie 
23.50 Game, set and match, serie 
Ned. 1 
16.36 Thuis in de dierentuin, serie 
18.05 Vara's kindermenu 
19.24 De baas In huis, serie 
20.20 Zeg 'ns aaa, serie 
22.42 Golden girls, serie 
Ned. 2 
15.10 The Railway children, film 
18.10 Wijnwereld, info 
18.30 David de kabouter, serie 
20.20 Down and out at Beverly Hills, film 

BRT1 
15.55 Het verhaal van een cowboy-engel, jeugdfilrr 
17.30 SInja Mosa, serie 
20.00 Buren, serie 
20.20 Moord en symfonie, film 
21.55 Film '89, jaaroverzicht 
23.20 Buitengewone kinderen, TV-film 
BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Wie slim is, sorteert; dok. 
20.30 Europa op weg naar..., dok. 
21.20 Binnenskamers, klassiek 
VTM 
14.00 Tales of the gold monkey, serie 
15.00 The last electric knight, film 
15.45 Roy Orbison, koncert 
17.30 Lassie, serie 
18.05 Cijfers en letters 
18 30 The power the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20 00 An officer and a gentleman, film 
22 45 Crime story, sane 
23.40 Game, Set and Match, serie 
Ned. 1 
17.40 100 jaar tekenfilm, dok. serie 
18.15 Abbé Pierre, dok. 
19.21 Volmaakte vreemden, serie 
21.12 Liefde, niets dan liefde, serie 
22.42 Een jaar na de ramp, dok. 
23.32 In the secret state, TV-film 
Ned. 2 
15.00 Godunov, een danser van formaat, portret 
16.55 Dieren in het wild, dok. serie 
18.50 Alf, serie 
19.05 Allo allo, serie 
20.29 De mini-playbackshow 
21.30 Familie Oudenrijn, serie 
22.40 Van Meegeren-mysterie, dok. 

m Nick Notte, d« rijkaard ea cteWÜ^HNr in „Down and 
öeverfy HIfte". Woensdag 27 üecemim op VTM en donderdag 28 

op Heé. 2. 

duktïe varï flaipJi Senensky (1978) naar het 
beroemde boek van Johar^na Spyri. Het 
verhaal is w^ „aangepasjt" vow het Amen-
kaarjse publiek. Zo gaat Heidi helemaal 
naaf New York' (Ned. 2, om 16u.24) 

ZATERDAG 23 DECEMBER 

FORBIDDEN 
Aiaertk» Sim uit 198S met Jacqueline 

Bissel als 0m f5ulïS6 ëgenztnnige gravin 
aie tijdens WO II éen verhouding begint 
met een ̂ sixfee dwhter er» deze b'tj haar taat 
onderduii(e«, |Ned. 2, om Ou.11) 

ZOI^ÖAQ 24 DECEMBER^™ 11/ D C n n p i 

LOVE STORY 

WOENSDAG 27 DECEMBER 

ALS U BEGRIJPT WAT 

Senttmentete film naar de bestseller van 
Erich Segal (1970) met een hartverscheu
rende All MacGraw en een gevoelige Ryan 
O'Neal, met onvermijddijke massa's natte 
zakdoeken én volle kassa's voor Para
mount Pictures. (BBC 1 , om lu.20) 

I MAANDAG 25 DECEMBER 

I THAT'S DANCING 
'f Film-verzameiing (1965) van de mooiste 
I dansscènes uit musicals en muziekfilms 
I' Een verplicht nummertje voor de Itefheb-
I tjers van het genre en een welgekomen 
I verademing tn het overaanbod van atle 
I mogeiitke kerstprodukties. (BRT 1, om 
I 14U.55) 

I DINSDA(F26 DECEMBER""" 

f DE NIEUWE 
j AVONTUREN VAN HEiDI 
I ' Ideale familiefilm voor de tijd van het 
| „ jaar. Burl Ives speelt grootvader en Katy 
§ Kutzman Heidi tn deze Amenk./Ned pro-

•M 

•f 4 
4 
I 

Boep al uw kinderen uit de buurt samen 
voor deze Ned animatiefilm naar de ^ i -
preeks van Marten Toonder over Heer 
Bommel, Tom Poes, Doddeitie, Wammes 
Waggel! (Ned. 2, om t6u.) 

DONDERDAG 28 DEC^EMBER 

BLACK SUNDAY 
Spektakulaire en spannende thriller/ram

penfilm van John Frankenheimer (1977) 
naar een roman van Thomas Harris over 
een aanslag op een Amerikaans reuzen-
groot sportstadion door de Zwarte Septem-
berbewegmg (BRT 2, om 20u.55) 

VRIJDAG 29 DECEMBER 

UNFAITHFULLY YOURS 
Amerik. film met Ducfiey hSoore en Nas-

tassja Kinski (1983) Een privé-detektwe 
volgt per ongeluk de handel en wandel van 
de veel jongere vrouw van een bekende 
dirigent. Wanneer de drigent dtt hoort, is 
hi) woedend, maar achteraf wordt hi| toch 
nieuwsgierig naar de bevindingen van de 
detekttve. (BRT 1, om 20u.20) 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 30 DEC. 
BRT 1 

15.00 De drie musketiers, film 
17.05 De kollega's, serie 
18.20 Paardenparade 1989 
20.00 Buren, serie 
20.20 Emma, koningin van de Zuidzee, film 
21.55 Mona Lisa, evergreens 

BRT 2 
19.00 Zonen en docliters, serie 
20.00 Van Pool tot Evenaar, toer. I(wis 
21.15 Het ei van Cfiristoffeis, weel<endmag. 
22.45 Sport op zaterdag 

VTM 
14.00 Tales of a gold monkey, serie 
15.00 The mark of Zorro, film 
17.00 VTM-Super 50, hitparade 
18.05 Highway to heaven, serie 
19.30 Jaaroverzicht 
20.00 Nu of nooit show 
22.30 Paternity, film 
00.15 Game, set and match, serie 

Ned. 1 
15.51 Een speciale vriendschap, TV-film 
19.27 De natuurlijke zwerftocht van Natty Gann-
,film 
21.03 Ted de Braak, show 
22.43 Hooperman, serie 
23.07 Game, set and match, serie 

Ned. 2 
16.20 Dive to adventure, dol(. serie 
17.50 Family ties, serie 
18.15 Top 89, pop 
20.29 Crime story, serie 
23.15 Moody Blues, Iconcert 
23.40 Pin Up Club, erotiek 
00.16 Irving Berlin 

ZONDAG 31 DEC. 
BRT 1 
11.00 Jaaroverzicht 1989 
12.30 Sunday Proms, l<oncert 
14.00 Pony's van Miklaengi, jeugdfilm 
14.30 Jessie, gevarieerd prog. 
17.30 Uitreiking van de Joskes 
18.45 Sport Extra 
20.00 Sportweekend 
20.15 De kollega's maken de brug, film 
21.55 Oei, Jacques!, i(0lder 
22.35 Gala van de Gouden Bertjes 
23.45 Margriets showjaar 
00.45 The best of the Proms 
BRT 2 
17.30 Diamond Awards Festival, show 
19.50 Winter in de polders,dok. 
19.55 Sylvestergala 
21.00 Reis uit de oudheid 
22.00 Dokter Zjivago, film 

VTM 
14.05 She's the sheriff, serie 
14.30 Walters verjaardagsshow 
16.00 Beauty and the beast, serie 
17.00 De kinderakademie 
17.50 De Afrikaanse leeuw, dok. 
19.30 Jaaroverzicht 1989 

20.00 Wedden dat...?, show 
22.00 Murphy Brown, serie 
22.55 Eindejaarsparty 
Ned. 1 

16.15 Howard's way, serie 
17.35 Vara's kindermenu 
19.07 Flying doctors, serie 
20.47 Jumpin' Jack Flash, film 
22.22 Youp van 't Hek 
23.37 Het Vara Oanspaleis 
Ned. 2 
09.45 De zwarte kip, film 
19.00 Eric Clapton, koncert 
20.10 We zijn weer thuis, serie 
20.37 Theo & Thea's oudejaarsavondshow 
21.23 Meesters van de tango 
22.52 Laurel & Hardy, film 

MAANDAG 1 JAN. 
BRT 1 
12.15 Nieuwjaarskoncert uit Wenen 
15.15 Graaf van Monte Cristo, film 
17.30 Sinja Mosa, serie 
18.05 Jeugdprogramma's 
20.00 Buren, serie 
20.25 De drie wijzen, kwis 
21.25 Shanghai Acrobatic Troupe 
22.45 De nachtkoninginnen van Rio 

BRT 2 
18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Victor/Victoria, film 

VTM 
14.00 
15.00 
17.30 
18.05 
18.30 
19.30 
20.00 
20.30 
21.30 
22.30 
23.00 
23.35 
Ned. 1 

14.55 II trovatore 
20.10 Telebingo, spelprogr. 
21.40 100 dagen zonder auto 

Ned. 2 
15.00 Annie, film 
17.30 Toppop Gold 
18.30 Wordt vervolgd, over strips 

Tales of the gold monkey, serie 
Seven brides for seven brothers, film 
Lassie, serie 
Cijfers en letters 
The power, the passion, serie 
Rad van fortuin 
Wie ben ik, spel 
MacGyver, serie 
Golden girls, serie 
Vroemtuigen, info 
Taxi, serie 
Game, set and match, serie 

DINSDAG 2 JAN. 
BRT 1 
15.00 De drie wijzen special 
16.00 Peter en de vliegende autobus, jeugdfilm 
17.30 Sinja Mosa, serie 
18.05 Jeugdprogramma's 
20.00 Buren, serie 
20.20 Het groot Felice interview 
21.05 Cirkus van Moskou 
21.55 Johnnywood 
22.45 Rode dynastie 

BRT 2 
18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Galapagos 
21.45 Grüsse aus Wien 
VTM 
14.00 Tales of the gold monkey, serie 
15.00 The wizzard of Oz, film 
17.30 Lassie, serie 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Island son, serie 
21.00 Klasgenoten 
22.30 Jake and the fatman, serie 
00.00 Game, set and match, serie 

Ned. 1 
16.41 Ja natuuriijk, milieuprogramma 
18.04 Disney parade 
19.49 Roseanne, serie 
20.19 Een tijd van oorlog 
22.00 Songbook 

Ned. 2 
16.13 Het erfgoed Guldenburg, serie 
16.57 Dutch treat, film 
18.50 Dierenmanieren, info 
20.27 Medisch Centrum West, serie 
22.20 Ein Abend in Wien 

BRT1 
14.55 Dranouter Folk 89, reportage 
15.55 Frau Holle, jeugdfilm 
17.30 Sinja Mosa, serie 
20.00 Matlock, serie 
20.50 James Last en Berdien Stenberg, show 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Sportavond 
VTM 
14.00 Tales of the gold monkey, serie 
15.00 Herbie goes to Monte Carlo, film 
16.45 Knightrider, serie 
17.30 Cijfers en letters 
18.05 VTM-Super 50, hitparade 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Roots, film 
21.45 Star, filmnieuws 
23.00 Hunter, serie 
23.55 Game, set and match, serie 
Ned. 1 

15.30 Smoky, film 
18.28 Avonturenbaai, serie 
19.55 The Campbells, serie 
20.35 Aaron Miller 

Ned. 2 
16.00 Flying Deuces, film 
18.35 Countdown, pop 
20.29 Story of Dire Straits, koncert 

DONDERDAG 4 JAN. 
BRT 1 
15.00 Dranouter Folk 89, reportage 
16.00 Sneeuwballenoorlog, jeugdfilm 
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17 30 Sinja Mosa, serie 
19.00 Het verhaal van de wonderlijke aardappel 
20 00 Buren, serie 
20.20 Felice!, kwis 
21.25 Panorama, aktualiteiten 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Wie schrijft die blijft, literair magazine 
20.50 De geest en de vorm, dok serie 
21.35 Nieuwjaarskoncert 

VTM 

14.00 Tales of the golden monkey, serie 
15 00 Rente's dragon, film 
17.30 Lassie, serie 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Taurus Rising, serie 
22.30 The nutt house, serie 
23.00 Hogan's heroes, serie 
23.30 Game, set and match, serie 
Ned. 1 

19.22 De baas in huis?, serie 
20.20 Zeg 'ns aaa, serie 
20.49 Anita Meyer Ahoy show 
22.21 Golden girls, serie 

Ned. 2 
17.30 Toppop gogo 
18.10 Wijnwereld, info 
18 30 David de kabouter, serie 
19 00 Growing pains, serie 
20.27 White nights, thriller 
22.45 Karel van de Graaf, praatshow 

VRIJDAG 5 JAN. 
BRT 1 

20 00 Buren, serie 
20 20 Het oordeel, film 
23 00 Alice woont hier niet meer, film 
BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Filmspot, info 
20 30 Van beitel tot beeldscherm 
21 20 Laermans 
21.50 Streekspeclaliteiten 
VTM 

14.00 Tales of the gold monkey, serie 
15.00 Captain Horatio Hornblower, film 
17.30 Lassie, serie 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Bompa II, serie 
20 30 Out of Africa, film 
23 45 Crime story, serie 
00 35 Game, set and match, serie 

Ned. 1 
15 55 De vrijdag is anders 
20 21 Mille privé 
21.11 De grote suksessen van Peter Tosh 
22.30 Liefde niets dan liefde, serie 
23 10 De Kommissaris, film 
Ned. 2 
17.20 Diamond Award Festival 
19.00 Alf, sene 
19 25 Familie Oudenrijn, serie 
20 27 De mini-playbackshow 
22 10 Jongbloed en Joosten, praatshow 

f-, 
I* 

èuMM^^^m brengt menige vrouw het hoofd op hoj in „Victor/Vtctdria". 
Vrijdag S lanuari op TV 1, om 23u. 

ZATERDAG 30 D E C E M B E R 

THE JOURNEY OF 
NATTY GANN 

AmenL film utt 1985 met Meredith Sat-
flegeren Ray Wise. De jaren dertig Natty 
Qaöft leeft m&t liaar vader in een eenvoudi
ge fiat 'm GhJcapo. Op een dao trekt hif eruit 
ronder een bertctit na te laten. (Ned. 1. om 
19a.27) 

ZONDAG 31 DECEMBER 

JUMPIN' JACK FLASH 
AmerfJ(. komische film uit 1986 met 

Wm^ Goldberg, Stephen Coilins en Je-
fOSrt Krabbé Terry Doolittie werkt op de 
komputerafdeltng van een grote bank 
Haar saate tsestaan verandert plots wan-

'fieef asj vta haar beeldscherm een bericht 
varj een Britse spion ontvangt,, (Ned. 1, 
om 20U.47) 

MAANDAG 1 JANUARI 

VICTOR/VICTORIA 
Amerik film uit 1982 In 1934 probeert de 

gestande operazangeres Vtctona Grant 
(Julie Andrews) als nachtklubzangeres aan 
de slag te komen Dat luk pas ais zij zich 
uitgeeft voor graaf Victor Grazinsky en in 
travestie als vrouw optreedt (TV 2, om 
20u.) 

DFNSDAGTJANÜARI 

DUTCH TREAT 
Twee Amerikanen ontmoeten in Amster

dam de Ootly Dots Om indruk te maken 
vertellen de twee avonturiers dat zij in 
Amerika een piatenfirma bezitten Amerik. 
muzikale film ui 1^6 met lonn Dreytuss 
en Davtd Landsberg (Ned. 2, om 16u.57) 

WOENSDAG 3 JANUARI 

REMEMBER MY NAME 
Amerik film uit 1978 in flarden wordt het 

verhaal verteld van een vrouw die net vrij 
gekomen is uit de gevangenis Met Gerald i-
ne Chaplin, Anthony Perkins, Moses Gunn, 
Jeff Gotdbium en Timothy Thomerson 
(RTL, om 20U.25) 

DONDERDAG 4 JANUARI 

WHITE NIGHTS 
Een Brits vtiegtutg moet een noodlan

ding maken op een militaire basis in Slbe-
ne, Aan boord bevindt zich de jaren voor
dien naar Amerika gevluchte sterdanser 
Ntkoiai. De KGB kom! daar spoedig ach
ter . Met muziek door o.a Phil Coilings en 
Lionel Ritchie (Ned. 2, om 20u.27) 

VRIJDAG 5 JANUARI 

ALICE DOESNT LIVE 
HERE ANYMORE 

Amenk film van Martin Scorsese uit 
1974 Alice blifft na de dood van haar man 
alleen achter met haar zoontje Om in haar 
onderhoud te voorzien probeert zij haar 
loopbaan als popzangeres te hervatten. 
(TV 1, om 23u.) 
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OP DE 
BARRIKADE 
* „Three men in a boat" van J K Jerome werd 
precies een eeuw geleden geschreven Dat 
prettig-geestig boekje behoorde eens tot onze 
Engelse leesplicht op het kollege 3 Mensen 
met eenzelfde geest, zonder verplichting, die 
mekaar vinden om zomaar hardop te denken 
Zo voelde ik me (zonder boot en dus ook 
zonder water') in 01 09, een barbaars-wiskun-
dige aanduiding voor een keurig leslokaal van 
het Leuvens Sencie-instituut De VUJO-KU-
Leuven had daar Direkteur Internationale Be
trekkingen, prof dr Deimartmo en de sekreta-
ris van het Algemeen Nederlands Kongres, lic 
Wilfried Van Daele bereid gevonden om met 
ondergetekende een avondje ,,hardop te den
ken" over de ,,Nederlandse Ruimte" in Euro
pa Precies 30 VUJO'ers (geflankeerd door 
oudere nationalisten) deden dat met hen i Een 
pracht van een avond i Wellicht met zo geestig 
als J K Jerome's perikelen, maar toch 

* De dag daarna werd ik in Rotterdam door 
prof Van Schendelen en zijn Vlaamse assis
tent uit Schelle, Bert Pijnenburg, uitgenodigd 
om met het Noordnederlandse kamerlid Wim 
Mateman over de ,,Parlementaire Onmacht" 
in onze Lage Landen te praten Een vol
gelopen aula met 300 Nederlandse studenten 
beluisterde onze ervanngen En het regende 
vragen over Vlaanderen' Prof Van Schende
len liet horen hoe hij de Vlaamse proffen 
Wilfried De Wachter, Els Witte, Luk Huyse 
waardeerde in hun vakkunde Wim Mateman, 
gegroeid uit de Chnstelijke Historische Unie 
(waar altijd heelnederlands denkwerk aanwe
zig was) verdedigde publiekelijk een Neder
landse konfederatie binnen Europa Met ap
plaus' 

* 's Avonds 'n praatronde in Landegem Voor 
een volgelopen zaaltje vertelt voorzitter Hugo 
Verhaege, als vakman, hoe Vlaanderen én 
Nederland beter samen één bloemenverkoop-
strategie zoouden opzetten voor heel de we
reld De ontgrenzing en samenwerking kan 
voor onze kuituur haar marktwaarde verhogen 
Maar dan moet er een strategie aanwezig zijn 
En een bewustzijn Niet zoals de Noordneder
landse minister Ritzen die voor ,,zijn" onder
wijs het Engels als ondernchtstaal „opeist" 
Zijn denken is zuiver kwantitatief-handelsma-
tig — Hoe denken wij over onze,,Nederlandse 
Ruimte" Waarom zou iedere afdeling in het 
jaar 1990 geen terreinverkenning met het 
Noorden of met Frans-Vlaanderen opzetten . 
Zo ver en toch zó nabij' Bouwen doe je van 
beneden uit — maar je moet er wel aan 
beginnen' 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEDE 

Het VU-partijbestuur benadrukt dat het grote 
probleem inzake de gezondmaking van de 
publieke financiën zich thans met meer aan de 
Uitgavenzijde stelt. 

Momenteel blijken er meer en meer moeilijk
heden te rijzen aan de kant van de inkomsten 
van de overheid De inkomsten worden im

mers met tijdig meer geïnd, en de inning wordt 
onvoldoende gekontroleerd Dit heeft tot ge
volg dat tientallen miljarden met meer binnen
komen Daardoor moet er geld geleend wor
den, waarop meer intresten moeten betaald 
worden Uiteindelijk dikt de rentesneeuwbal 
steeds verder aan 

De VU stelt voor deze kwaam bij de wortel 
aan te pakken Er moeten voldoende bekwame 
mensen aangesteld worden om de inning van 
de belastingen zo efficient mogelijk te laten 
verlopen. 

Deze mensen moeten bovendien voldoende 
uitgerust worden en vooral gemotiveerd wor
den Deze motivatie kan alleen tot stand ko
men wanneer de financiële beloning van de 
belastsmgsambtenaren in verhouding staat 
met het belang van het door hen gepresteerde 
werk 

Het IS immers met meer dan logisch dat er 
een uitverkoop op Financien ontstaat als de 
belastingsambtenaren m de privé-sektor twee 
tot dne keer zoveel kunnen verdienen door de 
achterpoortjes aan te wijzen 

De VU wenst hier aan toe te voegen dat de 
onafhankelijkheid bij de aanwerving én promo
tie van de ambtenaren een bijkomende garan
tie biedt voor de arbeidsmotivatie van het 
overheidspersoneel 

VU-GENT TEGEN VESTIGING ATV 
De Gentse VU heeft met een ludieke aktie haar verzet kenbaar gemaakt tegen de vestiging 

van de NV Afvalstoffenterminal Vlaanderen. Deze afvalstoffenfirma wil zich vestigen in de 
industriezone ,.Nieuwe Dokken" bij Desteldonk. 

De VU heeft in aan brief aan goevemeur Balthazar gevraagd de eksploitatievergunning te 
weigeren. Het bedrijf handelt namelijk In giftig afval. De VU-gemeenteraadsfraktie formu
leerde een vijftal bezwaren tegen de vestiging. In de eerste plaats is de vestigingsplaats 
gekozen in de omgeving van woonzones. Verder zijn er te weinig waarborgen voor de 
veiligheid. Een derde eis is het opstellen van een milieu-effekten-rapport. Ook moet giftig 
afval uit andere landen geweigerd worden. 

De VU-fraktie ging de brief afleveren aan de ambtswoning van de goeverneur en op een 
spandoek werd het opzet van de aktie nog eens duidelijk gemaakt. 
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WELKOM OP HET BARRIKADENPLEIN 
Voor velen binnen de VU blijft het „Barrikaden-

plein" zoals het Algemeen Sekretariaat wordt ge
noemd, een grote onbekende. Daar wil dit Algemeen 
Sekretariaat iets aan doen. Een geleid bezoek aan 
het VU-hoofdkwartier behoort nu tot het programma 
dat aan alle VU-afdelingen wordt aangeboden. En er 
wordt gretig gebruik van gemaakt. 

In het hartje van Bnjssel ligt het Barrikadenplein 
Op de„12" werd de propagandistische en organisa
torische basis van de VU ondergebracht. Het is het 
centrum van de partij, de plaats waar de partijwerking 
wordt geschetst en uitgetekend, waar werklngsplan-
nen hun konkrete vertaling vinden. Op het Barrika
denplein vind je alle diensten van de partij gehuis
vest. 

De tocht gaat dan naar de katedraal Sint Goedele 
of het parlement. Daar wordt ook het middagmaal 
gebruikt Na het middagmaal kan je terecht in het 
,,oude" Brussel (Grote Markt) of in het „andere" 
Brussel (Marollen). Wie wil, kan terecht in de Vlaam
se Kultuurtempels of in de internationale Europawijk. 
Het middagprogramma sluit af in het plaatselijk VU-
lokaal met een flinke pint en een stevige babbel. 

Nadien start voor de liefhebbers een avondje-uit-in-
Brussel. 

Voor verdere informatie en konkrete afspraken 
kan je terecht op het kabinet van Staatssekretaris 
Vic Anciaux, Louizalaan 106, 1050 Brussel. Je 
kontakteert er Hllde De Neve op het nummer 02-
646.33.50. 

Het eerste partijsekretariaat van de nog jonge VU 
werd in Antwerpen ondergebracht. In januari 1956 
verhuisde het sekretariaat naar de Kartuizersstraat in 
Brussel. Drie jaar later verhuisde men naar de 
Lemonierlaan en na de doorbraak in 1968 werd een 
woonst aangekocht in de Volderstraat Ook hier 
barstte het sekretariaat uit zijn voegen. Begin juli 
1976 verhuisden de partijdiensten naar het pas 
gekochte en vernieuwde pand aan het Barrikaden
plein 12. 

WILLEM 1 

Het Barrikadenplein werd aangelegd omstreeks 
1820 onder Willem 1, koning der Nederlanden. Het is 
een bewust gekozen rustruimte om de huizenrij te 
onderbreken. Verderop ligt het Madouplein, waar 
vroeger de Leuvense Poort was. 

Het plein is een echt rond punt waar vier straten 
vertrekken en is omgeven met huizenblokken die 
allen eender zijn. Het vormt een sober, evenwichtig 
geheel in neo-klassisistische stijl, zonder overbodige 
franjes, zoals gebruikelijk was in het begin van de 
19de eeuw. Vandaag de dag zijn sommige van die 
huizen verbouwd zodat het geheel hier en daar 
geschonden werd. 

Pas bij KB van 8 augustus 1988 werden de 
voorgevels en de daken van de woningen rond het 
Barrikadenplein gerangschikt als monument en dit 
om hun historische en artistieke waarde. 

DAGJE BRUSSEL 

Vanuit het Algemeen Sekretariaat is nu aan alle 
VU-afdelingen een aanbod gedaan voor een ,,Dagje 
Brussel". Dit aanbod kent een enorm sukses. De 
afdelingen van Zele, Dilsen-Stokkem en Lennik wa
ren reeds op bezoek. Volgende afdelingen hebben 
reeds een afspraak vastgelegd: Maaseik, Hofstade, 
Brasschaat, Londerzeel, Aalter, Brugge, Zoersel, 
Asse, Weiteren, Sint-Niklaas, Lummen, Izegem, Zon
hoven, leper, Loppem, Meetjesland ... 

In samenwerking met het Staatssekretaris Vic 
Anciaux en het arrondissementeel bestuur wordt de 
afdelingen een volledig dagprogramma aangeboden. 
Op het programma staat een ontvangst en rondlei
ding op het VU-hoofdkwartier. Er wordt een video 
getoond over de partij-organizatie. Na het onderteke
nen van het gastenboek wordt een groepsfoto ge
maakt. 

Ook de VU van Dilsen-Stokkem had niets dan lof over het „Dagje Brussel 

De VU-afdelIng van Zele beet de spits af 
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BRABANT 
DECEMBER 

22 LENNIK: Jaarlijkse Bakschieting en Teerlingen-
worp van VU-Lennik (Eizenngen) Vanaf 18u in „In 
de verzekering tegen de grote dorst" Iedereen 
welkom Inzet 25 fr Ook op 23/12 vanaf 18u 
26 OVERUSE: Amnestieaktie Om19u30eucha 
ristievienng, 20u fakkeltocht en om 20u 30 in Den 
Blank Begijnfiofplein Eerstherstel Vlaamse idealis
ten, gelegenfieidstoespraak en op optreden „Zak
doek" Org VU-Overijse i s m VI -nat verenigingen 
uit Overijse 

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

ROUW TE GROOT-
BIJGAARDEN 

De Volksunie-afdeling van Groot-Bijgaarden is in 
rouw gedompeld Kaderlid en Vlaams-nationalist van 
het eerste uur Remi De Ridder heeft hen plots 
verlaten 

Remi werd geboren te Baardegem op 16 apnl 1915 
en overleed op 6 december 1989 

De afdeling biedt aan de betreurde familie haar 
gevoelens van medeleven aan 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schavehj 
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 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 3-talige ongehuwde 25-jarige licen
tiaat in de geschiedenis, reserve-officier, zoekt een 
administratief-kommerciele funktie Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

AMNESTIE-AKTE 
TE LENNIK 

Op 23 en 24 december 1989 geven de bestuursle
den van de VU-afdeling Lennik, aan iedere kerk van 
de deelgemeenten Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Mar-
tens-Lennik, Gaasbeek en Eizenngen, na de Kerst
mis een gele kaars met tekst aan de bevolking 

Dit als uitnodiging aan de Lennikse bevolking om in 
deze vredesweek van Kerstmis de rechtvaardige 
eisen van diegenen die, ook in de eigen gemeente, 
getroffen blijven als gevolg van haat en politieke 
onwil, daadwerkelijk te ondersteunen 

ZENNE ZUIVER 
WATER 

Het milieukomitee ,, De Benedenloop van de Zen-
ne " van de vzw Uylenspiegel heeft een tweede 
jaarboek uitgegeven Dit jaarboek verzamelt de refe
raten van het derde kolloquium dat werd georgani-
zeerd in Hombeek 

Het komitee is aktief binnen de VU-afdeling Meche-
len-West en vraagt vooral aandacht voor de proble
matiek rond de vervuiling van de oppervlaktewaters 
in de Benedenloop van de Zenne Dat behelst de loop 
vanuit Brussel tot de monding in de Dijle te Mechelen 

Het tweede jaarboek bevat ook een referaat gehou
den door Prof Van de Werf in Elewijt Ook een 
toespraak van Daan Vervaet werd opgenomen 

Ook het eindwerk over de Aabeek-Molenbeek en 
de Robroekloop van Mare Van Esbroeck en zijn 
medestudenten van de afdeling „Industnele Milieu-
zorg"van het hoger instituut voor tuinbouw in Vilvoor
de IS heruitgegeven als bijlage aan dit jaarboek De 
werken zijn te bekomen bij Wim Batens, Heike 50 in 
2930 Hombeek Tel 015 - 41 44 16 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

ADVERTENTIE 
RESTAURANT 

NIEUV\^E LAAN 47 - 1860 MEISE 
Op 5 km van de Heysel, baan Plantsntuin 

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

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Banketzaaltie gratis Voor al uw leesten Tel. 02/269.70.45 

TOMBOLA 
VU-BUIZINGEN 

Tombola eetwaardekaarten 

1008-1040 — 1082 — 1 1 1 2 - 1 1 3 9 - 1 1 9 6 -
1225 — 1249 — 1281 — 1330 - 1355 - 1380 -
1425 - 1460 — 1493 — 1505 — 1534 - 1582 -
1611 - 1656 - 1690 - 1734 - 1766 - 1795 -
1830 - 1865 - 1890 - 1915 — 1958 - 1976 -
2002 - 2045 - 2082 - 2120 — 2162 — 2202 -
2252 - 2289 - 2330 - 2360 

Uitslag prijzen steunboek Devis Viktor, Buizingen 
Sportief, Garage Don Bosco, VK Buizingen, Pierre 
Oudaert, Hogo Rooselaer, Alfonds Dedoncker, 
Feestzaal Atlanta, Patrick Dedobbeleer, Willy Kuij-
pers, Hogo Rogiers, Pierre Vandergucht, Roger Sor-
geloos, Dimitn Steens, Albert Vierendeels, JP De 
Leeuw, Fam Havauw-Van Noppem, Maurits Abel, K 
Moens, De Leener, R Guldentops, Marie Eylen-
bosch. Dolf Denayer, Paul Van Keer, Jaak Deblan-
der, Frans Vanvolsem, Josée Nauwelaerts, Walter 
Geldof, Hubert Coffemils, Alice Lissens, Fam Lee-
mans-Loeckx, Georges Meiresonne, Jaak Lauwaert, 
Fam Belsack-Van Roy, Ene Tordeurs, Willem Felis, 
Ed Dehandschutter, Ed Mertens, A Vanden Berg 
en Jos Vanderputlen 

Al deze prijzen kunnen afgehaald worden bij Mil 
Uytenhoven, Geynstbos 17 te Buizingen (356 86 71) 

GESCHENKENTIJD 
GOEDKOPE, MAAR ZEER MOOIE EN 
RAKE GESCHENKEN 

zijn de een of meer boek(en) van de reeks van 
zeven werken over 

Biologisch tuinieren voor iedereen van Rik 
Dedapper en medewerksters 

Slechts 300 fr per eksemplaar, franco thuis 

Bedrag te storten op rek 230-0005739-36 van Rik 
Dedapper, Rozendaal 78 te 2440 Geel 

Boek I Initiatale teelttechnieken Boek II Ge
wasbescherming Boek III Bio-telen onder glas 
Boek IV Voor gevorderden en beroepstelers 
Boek V Bio-fruitteelt Boek VI Bio-groenten, 
anders bekeken Hét gezinsboek Boek VII Bio
logisch tuinieren door en voor de Jeugd, met 
foto's en 200 tekeningen i 

* Niet te missen Oe Bio-Tuinkalender van Rik 
Dedapper 

Boordevol nuttige tips, ook voor de met bio-
telers Groot 72 biz Slechts 70 fr franco thuis, te 
storten op rekening hierboven 

DE LELIE 

Schenk uzelf, familie en vrienden, een abonne
ment op het COVOBIT-tijdschrift De Lelie, het 
allerbeste m dit genre Duidelijk om lezen en de 
meest ideale kombinate van theorie, praktijk en 
dagdagelijkse ervaring 

Tweemaandelijks Slechts 300 fr voor een jaar
abonnement, te storten op rek 230-0367118-90 
van COVOBIT, Rozendaal 78 te 2440 Geel 
Inbegrepen de bio-tuinkalender voor het volgen
de jaar (november-nummer) 
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ANTWERPEN 
DECEMBER 

29 LINT: Ie Lintse Eindejaars ,,Cantus". Om 20u. 
in de Zevenhuizestraat „Chalet B-plein". Sleunkaart 
50 fr. 3 kaarten geven recht op inkom. Org.: Vlaams 
Jeugdcentrum. Info: 03/455.71.56. 

JANUARI 

5 RIJKEVORSEL: Kienavond, Parochiezaal Sint-
Jozef, om 20u. 
8 HERENTALS: Kontakt Top-basis VU-Herentals-
Herenthout-Kasterlee. 
9 BORGERHOUT: Nieuwjaarsreceptie, aangebo
den door VU-Borgerhout. Zaal Gietschotel, Lode van 
Berckenlaan 179. Eregast: Jaak Gabriels. 
12 ANTWERPEN: Worstenbroodavond met als 
gast: burgemeester A. Denert. Cremerie De Bie, 
Carnotstraat 132 te 2000 Antwerpen. Vanaf 19u.; 150 
fr. p.p. Inschrijven: 03/216.14.70. 
12 HULSHOUT: Kienavond Verlooykring, Voetbal
kantine Zw. Duivels Westmb. om 20u. 
13 HOBOKEN: Nieuwjaarsreceptie voor pers en 
leden VU-Hoboken, met Willy Kuijpers. Aanvang 11 u. 
Inschrijvingen: 828.95.46 na 15u. 
18 MEERHOUT: Studiedag „Profiel van de VU 
enz.". Vlaams Onthaalcentrum om 20u.30. 
20 GEEL: Arrond. Mosselfeest in zaal Sint-Amands 
Geel om 20u. 
21 HERENTHOUT: Kiennamiddag Trefcentrum, 
zaal Lux Herenthout om 14u.30. 

AMNESTIE-AKTE TE 
ANTWERPEN 

In de mooie St.-Walburgiskerk hield het arr. Antwer
pen op 17 dec. '89 een bezinningsstonde rond 
amnestie. De voordracht van Walda Van Onckelen en 
Ludo Pichal, de stemmige orgelmuziek van Stonne 
Wauters, vormden de kunstrijke hoofdbrok. 

Koen Raets leidde de hele plechtigheid. Tientallen 
leden, simpatisanten en mandatarissen leefden volop 
mee. Tussen hen: minister Hugo Schiltz, algemeen 
sekretaris Willy Kuijpers, senator André De Beul en 
kamerleden Hugo Coveliers en Herman Candries. 

Daarna vertrok een stille optocht doorheen de 
zondagse straten naar het Gerechtshof. Een reuze-
grote leeuwevlag, met moeite in de stormwind gedra
gen door Winf ried Vangramberen, ging voorop. Onder 
net waakzaam oog van een ,,bestelwagen" Antwerp
se politie legde iedereen één bloem op de trappen... 
Een bord met: ,,Vrede = verzoening = amnestie" 
werd aangebracht. Ingetogen werd wat stilte be
waard. Brengt 1990 ons een stap dichterbij rond de 
verwezenlijking van die tekst? 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Van links naar rechts: kamerlid Candries, Wilfried Pashley, Annemie Van de Casteele en Jef Van 
Weert. 

VU-MECHELEN KWAM SAMEN 
Op zaterdag 9 december werd de politieke raad 

van de Volksunie-Mechelen vereerd met het bezoek 
van de ondervoorzitter van de partij, Annemie Van de 
Casteele. Onder grote belangstelling vanwege de 
kaderleden en m aanwezigheid van volksvertegen
woordiger Herman Candries, arrondissementeel 
voorzitter Jef Van Weert en de Mechelse mandataris-

- 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 

sen werd aan de VU-kaderleden de kans gegeven om 
een persoonlijke en kritische evaluatie te maken van 
de werking en de rol van de Volksunie. Op die manier 
wil de VU op een demokratische manier haar profiel 
aktualiseren naar de toekomst toe. Tevens werden de 
doelstellingen van het gemeentelijk beleidsplan voor 
het komende jaar besproken en goedgekeurd. 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P.V.B.A. 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
» y g ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel; 03/457.23.89 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.6935 
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WEST-
VLAANDEREN 

VU-KORTRIJK 
VERONTWAARDIGD 

De arrondissementele raad Volksunie-Kortrijk, in 
vergadering bijeen op donderdag 7 december 1989, 
spreekt zijn verontwaardiging uit over de totale ver
nietiging van het visbestand en over de bezoedeling 
van het oppervlaktewater in één van de rijkste visde-
len van het kanaal Kortrijk-Bossuyt. 

De arrondissementele raad feliciteert de verenigin
gen en de personen die op het fatale moment het 
onmogelijke gedaan hebben om te redden wat er te 
redden viel. De arrondissementele raad eist een 
streng onderzoek naar zowel de oorzaak, als de 
verantwoordelijken. 

De arrondisselementele raad VU-Kortrijk dringt bij 
de beleidsverantwoordelijken aan ernstige maatrege
len te treffen en dit op korte termijn, ten einde 
dergelijke rampen in de toekomst onmogelijk te 
maken. 

ROESEU\RE-TIELT 
NIEUW 
SEKRETARIAAT 

Het arr. VU-sekretariaat van Roeselare-Tielt heeft 
een nieuw onderkomen gevonden : Hugo Verriest-
straat 4 te 8800 Roeselare (051/20.83.46). 

Deze belangrijke stap bij de strukturele uitbouw 
van de Volksunie vraagt dan ook een officiële ope
ning en wel op vrijdag 22 december '89. 

Het programma ziet er uit als volgt: 

— vanaf 18u zijn de burelen te bezichtigen. 

— om 19u.' toespraak door Patrick Allewaert, 
initiatiefnemer en voorzitter van de vzw Ziekenfonds
werking 

— om 19u.30: openingstoespraak door J. Gabriels, 
algemeen VU-voorzitter. 

— gezellig samenzijn. 

DE MEI-DAGEN 40 
TE POPERINGE 

De heemkring van Poperinge zal in mei 1990 de 
mei-dagen van 1940 te Poperinge herdenken met de 
uitgave van een boek Vluchtelingen, militairen, jon
gelui van 16 tot 35 jaar, die tijdens de mei-dagen van 
1940 te Poperinge of omgeving voorbijgetrokken zijn 
of verbleven hebben en die wat ze daar beleefd 
hebben op schrift willen zetten, worden verzocht 
kontakt op te nemen met F. Denys, Agavendreef 11 te 
1070 Brussel. Getuigenissen van hun ouders worden 
ook aanvaard 

FW-DEERLIJK VAN START 
In het ontmoetingscentrum d'lefte in Deerlijic vond de startvergadering piaats van de 

Deeriijl<se afdeling van de Federatie Vlaamse Vrouwengroepen. Enkele Deerlijkse vrouwen 
vonden dat er in de eigen gemeente best plaats was voor een afdeling. Hun oproep kende in 
ieder geval sukses want ze konden op een ruime belangstelling rekenen. 

VU-ondervoorzitster Annemie Van de Casteele en burgemeester Roza Lernout-Martens 
kwamen de afdeling een ruggesteuntje geven. 

Voorzitster van de afdeling is Rita Joseph. Zij kan rekenen op de steun van sekretaris 
Sabine Degloire en verder Jeanine Loosveldt, Nelly Van Brakel en Janneke Verbrugge. 

VOLKSUNIE BLAAST VERZAMELEN 
TE OOSTENDE 

Onder deze titel werd, in de plaatselijke media, de 
bevolking konde gedaan dat de Vuurtorenwijk te 
Oostende weer een volwaardige VU-afdeling rijk is en 
dat er een kontaktbijeenkomst zou plaats grijpen op 1 
dec. '89. Alle leden en simpatisanten waren uitgeno
digd voor een uitgebreiden gedachtenwisseling over 
het reilen en zeilen op de Vuurtorenwijk. 

Het bestuur wenste persoonlijk met zijn leden 
kennis te maken en van hen zelf te vernemen welke 
hun grieven en verlangens zijn voor hun wijk. De 
potdichte mist was mede de oorzaak dat de opkomst 
eerder beperkt was, maar voor een eerste treffen 
mochten we toch van een bevredigende opkomst 
gewagen. 

De VU-mandatarissen waren uitgenodigd om zelf 
persoonlijk de klachten en verlangens van de Vuurto
renaars te vernemen. 

Wij begroetten: Kris Lambert, fraktie-voorzitter van 
de VU in de gemeenteraad, Bernadette Van Coillie-
Thysen, VU-gemeenteraadslid verantwoordelijk voor 
de Vuurtorenwijk, Marcel Talloen, VU-gemeente-
raadslid en Henri Minne, VU-OCMW-raadslid. 

Paul Decloedt, voorzitter van VU-Groot-Oostende 
had er aan gehouden tegenwoordig te zijn bij het 

eerste naar buiten treden van zijn jongste afdeling. 
Bedankt Paul I 

Norbert Hennaert, afdelingsvoorzitter, verwelkom
de de aanwezigen, stelde zijn bestuursleden en de 
mandatarissen voor, en gaf vervolgens he' woord aan 
Kris Lambert. 

In het kort schetste deze de werking var de VU-
fraktie in de gemeenteraad, en sloeg ondermeer 
nagels met koppen, daar waar hij de Vuurtoren een 
gebrek aan lef venweel. De Vuurtoren vraagt niet 
genoeg! Meer vragen, de gemeenteraad lastig vallen 
en nog vragen, tot vervelens toe, om dan eindelijk 
toch te verkrijgen. Daarbij haalde hij Stene als 
voorbeeld aan. Waarvan akte! 

Toen was het woord aan de aanwezigen. Eerst 
schuchter, daarna vrijer kwamen de tongen los. Op 
elke vraag werd ingegaan en Bernadette Van Coille-
Thysen nam ijverig nota's van alle punten die reeds 
lang een doorn in het oog zijn van de wijkbewoners. 

Tenslotte overhandigde Norbert Hennaert aan Kris 
Lambert een lijst van deze punten die op de e.k. 
wijkraad naar voor zullen geschoven worden. Een 
kleine tombola besloot de avond. 

Jo 
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KIJK, VNOS OP 
DE BUIS... 

Op tweede kerstdag, 26 december, om
streeks halftien, brengt de Vlaams-Nationale 
Omroepstichting (VNOS) een bijzonder kerst
programma op BRT 2 TV 

VREDE 

Vooreerst gaan we even terug in de tijd 75 
jaar geleden Kerstmis aan het IJzerfront Wij 
praten over oorlog en vrede en over de loop-
grachtentragedie met de kranige VOS'erP/erre 
Pype, uit Geiuweld, straks 94 jaar jong, die het 
allemaal meegemaakt heeft, van begin tot eind 
,,En toch weiger ik eretekens, die moorde-
naarsonderscheidingen", aldus P Pype 

En dan draaien wij de klok 50 jaar terug 
Kerstmis 1939 in de kerker Een gesprek met 
de Vlaams-nationale dienstweigeraar Stan 
Spiessens, die de lijn van het ,,Nooit meer 
oorlog" konsekwent doorgetrokken heeft, tot in 
de kerker Jaren Belgische gevangenis tot aan 
de tweede wereldoorlog Het verhaal van een 
Vlaamse volgeling van Gandhi 

IJZEREN GORDIJN 

Meer dan 44 jaar hebben de zogenaamde 
vredesakkoorden na de Tweede wereldbrand 
Europa verscheurd Vandaag wordt het IJzeren 
Gordijn weggeknipt en wordt de muur van de 
schande in Berlijn gesloopt Europa kan in 
vrede groeien naar eenheid Op uitnodiging 
van VUJO brachten zo'n 15 jonge Oostduitsers 
een bezoek aan Vlaanderen en beleden zij hun 
vredeswil en hun hoop in het IJzermonument 
„Kerstmis 1989 er is een roos ontsprongen" 

Kerstmis, dat is ook oog hebben voor de 
kansarmen, de vluchtelingen, de armen, de 
vergeten mensen Dat is aandacht hebben voor 
de kwaliteit van onze Vlaamse samenleving 
VNOS blikte enkele prangende getuigenissen 
in een alleenstaande met een minimuminko
men, een jonge Vlaamse moeder, gehuwd met 
een Albanees vluchteling die dreigt uitgewezen 
te worden, een moeder van een verslaafde, die 
in de gevangenis zit en de ouders van twee 
verkeersslachtoffers 

Kerstmis een sprankel hoop 

AMNESTIE 

De VU-aktie „welzijn" wil die hand reiken om 
te komen tot het betere Vlaanderen Dat licht 
Willy Kuijpers toe in een kerstpraatje 

Tot slot de kijker op een amnestie-aktie te 
Antwerpen vrede, verzoening, amnestie 

Al deze onderdelen worden aan elkaar ge
bonden met muziek van de groep Zakdoek en 
met Vlaamse kerstpoezie, gelezen door Hugo 
Van der Cruyssen 

Afspraak dus op 26 december om 21 u 30 op 
BRT 2 voor een aangrijpend kerstprogramma 
in volksnationaal perspektief 

LIMBURG 

SINTERKLAASBAL TE 
MAASMECHELEN 

Na een onderbreking van drie jaar werd te Maas-
mechelen terug aangeknoopt met een sinterklaasbal 
Het was de moeite waari Meer dan 200 gasten 
(waaronder minister J Sauwens en kamerlid F 
Brepoels) beleefden een meer dan gezellige avond 

De twee hoogtepunten van deze feestavond waren 
de viering van erevoorzitter Jef Vanderhallen en de 
komst van de goed-heilige man Sinter,, Jef "klaas 

Gezien de nog altijd „onduidelijke" koalitievormin-
gen en het nog steeds met benoemd zijn van een 
burgemeester in Maasmechelen werd het Sinter
klaasbal met argusogen bekeken 

Zowat alle Maasmechelse politieke partijen waren 
aanwezig en de verschillende mandatarissen zaten 
op het puntje van hun stoel toen Sinter"jef"klaas 
begon te spreken Zeer scherp en met heel veel 
humor zette SinterJefklaas de Maasmechelse politie
ke mallemolen uit elkaar 

Sint en zijn Pieten spaarden de roe met voor de SP, 
CVP en PVV Na dit schitterend optreden werd er nog 
lang nagepraat en het bal eindigde pas in de vroege 
uurtjes 

Jaak Croes 

PERSVERKLARING 
Met deze tekst wil de VU-Maasmechelen bekend 

maken dat ze van nu af aan als een eigen fraktie zal 
optreden 

— De VU heeft zich tot op heden gehouden aan de 
gemaakte afspraken met de SP 

— Toen in het afgelopen jaar de VU benaderd is 
geworden door de CVP heeft ze hierover de SP 
steeds geïnformeerd 

— De VU stelt vast dat de SP als partner ,,zeer" 
onbetrouwbaar is gebleken en woordbreuk heeft 
gepleegd De term overlopers is in deze kontekst zeer 
korrekt 

— De VU heeft in het afgelopen jaar open en eerlijk 
elke vorm van onderhandeling gevoerd Dit staat in 
schril kontrast tot de gehanteerde technieken die 
door de CDVP-CVP-CDP-SP zijn toegepast Elke 
toenadering van deze partijen ging steeds gepaard 
met onvoonwaardelijke eisen van politieke benoemin
gen 

— Het absolute gebrek aan partijdiscipline bij de 
CVP-CDVP-CDP, of liever gezegd twaalf frakties, is 
een van de hoofdoorzaken van de politieke malaise in 
Maasmechelen 

— De persoonsverheerlijkingen rondom de heren 
Kenzeleer, Smeets en Terwingen is ronduit verwer
pelijk en blokkeert elke vorm van politiek fatsoen 

VU-Maasmechelen 

lERLAND-
VLAANDERENIN 
VOEREN! 

Meer dan 75 Europese Volkshogeschoolsimpati-
santen vonden mekaar op een pracht van een herfst
dag (4 nov) in Voeren Nagemeten met Herman 
Redanl's lichtbeelden de foto's en videofilm van de 
14e Europese Volkshogeschoolontmoeting Done-
gal-Vlaanderen 

Kunstschilder Rob Brouwers leidde de wandeling 
Die begon bij de 13e-eeuwse Romaanse toren van 's 
Gravenvoeren, waar Ror Grammens in 1930 (alleen) 
zijn taalgrensaktie startte Langs hier liep de eeuwen
oude verbindingswek Aken-Luik, de heirbaan Nijme-
gen-Maastricht-Trier Europa dusi We leerden van 
Rob hoe het Hakemanneke de kinderen in de Voer 
trok en bezochten een silexwerkplaats en de Voeren-
se galgenberg Het kluwen van grenslijnen en dwaze 
palen — littekens van het staatsnationalisme — 
sterkte allen in onze strijd voor een Europa-der
volkeren 

Barbara Demollin en beide Lieve(s) hadden voor 
een pracht van een lers-Voerense tafel gezorgd En 
KVHV-Antwerpen had blijkbaar de ,,goei-lucht" ge
snoven om mee te genieten en de film van Pol Dirven 
te bewonderen Ward Herbosch en Jef Vandenbosch 
zorgden voor de (zovele) muziekbandjes enz Kort
om elkeen had voor eenieder een lieve attentie 
Armand Onghena stond bovendien al klaar met een 
stuk voorbereiding voor de Sloveniereis (2e helft 
oogstmaand '90) En tussen de wemeling van die dag 
doken de senatoren Walter Luyten en Willy Kuijpers 
samen met Leo Puissant en Roger Vermijlen op' 
Even weg en weer tussen 't abortus-senaats-debat en 
Voeren i Ze werden allen lekkertjes verwend door de 
,,Voerense Meiden" 

Wie mee wil naar Slovenië met de Europese 
Volkshogeschool kan zich nog inschrijven bij Rik 
Keyaerts, Europees Parlement, Ardennengebouw 
Eva-fraktie. Belliardstraat 79-81, 1040 Brussel — tel 
02/234 34 23 

(Reeds 33 inschrijvingen tot hiertoe op 52 deelne
mers wordt er ,,afgesloten") 

TOMBOLA 
MAASMECHELEN 

De winnende nummers van de inkomkaarten van 
het Sinterklaasbal zijn 511 — 576 — 601 — 639 — 
700 - 742 - 835 - 852 - 941 - 975 

Prijzen af te halen bij Pierre Gielen, Hazenstraat 
19 

Dank 

VU-minister Johan Sauwens dankt 
de meer dan tweeduizend aanwezigen 
op zijn dansfeest In Hasselt. Dit bete
kent een flinke steun In de rug om op 
de Ingeslagen weg verder te gaan. 
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PROMOTIE 

VOOR WAT HOORT WAT.. 
Inderdaad, want zowel nieuwe abonnees als 

de entoesiaste WIJ-wervers maken kans op 
één van de schitterende prijzen uit onze tom
bola. Dit als blijk van waardering voor de 
nieuwe lezer die hopelijk een trouwe lezer 
wordt, en als dank én aanmoediging voor de 
onvermoeibare wen/er 

EEN SCHITTERENDE 
TOMBOLA 
— Kombi-oven (waarde 40 000 fr) 
— U en uw levenspartner van kop tot teen in het 

nieuw gestoken (waarde 20 000 fr) 
— Tien eendagstrips over het kanaal 
— Meerdere boekenpakketen 
— Een week vakantie in Zuid-Tirol 
— 10 stereo-radio's -i- kassette 
— De beste prozawerken van Felix Timmermans 

(waarde 7 990 fr) 
— 30 haardrogers + badkamerradio's 
— 40 autostofzuigers 
— Meubelwaardebon (5 000 fr.) 
— 2 Gidsen voor Vlaanderen 
— Geldbeugels, tientallen kogelpennen, enz 

Deze tombola loopt i s m Siemens, Sukses Kle
ding Meyers, Reizen Vermeersch, Davidsfonds, 
NMKN, Kredietbank, Meubelen Heylen, North Sea 
Ferries, enz 

Wie weet warmt U straks de kliekjes 
van de voorbije feesten op in deze 
scliitterende kombi-oven... 

De abonnementenslag loopt al van in de maand 
november Wekelijks krijgt u in WIJ een overzicht per 
individuele werver en per arrondissement (zie biz 
hiernaast) Over zowat heel Vlaanderen wordt nu al 
volop gewerkt om nieuwe lezers voor ons blad te 
werven Deze promotiekampanje heeft ook een beet
je z'n sportieve kant, gezonde konkurrentie stimu
leert' Elke WIJ-werver zal wel eens tersluiks de 
wekelijkse stand raadplegen om te zien of hij geen 
plaatsje gestegen is in de ,,hitlijst" Vergeet met dat 
uw kansen op een mooie prijs, met elk nieuw abonne
ment dat u aanbrengt, stijgen i 

IMet deze radio-kassette swingt u 1990 
zorgeloos door! 

Een haardroger-badkamerradio: ideaal 
voor harige muziekliefhebbers. 

ANTWOORDBON* 
JA, Ik neem uw aanbod aan. 

— Ik word abonnee 
— Ik kruis aan hoe Ik WIJ wens te betalen 

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

Naam• 

Adres: 

Handtekening: 

Sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 

ABONNEMENTENSLAG 
'89-'90 
WERVERS 

1 Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde 15 
2 Ward Herbosch, Wommelgem 12 
3 Wim Duys,Broechem . . . . 1 0 
4 Pierre Vos, Riemst 9 
5 Liske Vanhorenbeek, Hofstade 8 
6 Walter Storms, Lovendegem 7 
7 Rob Geeraerts, Laakdal . . . 6 

Willy Kuijpers, Herent 6 
9 Georges Raes, Ledegem 5 

10 Anny Lenaerts, Wilrijk 4 
11. Freddy Aerts, Berlaar 3 

René Clompen, Destelbergen 3 
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel 3 
Nieke Stradiot, Smt-Lievens-Esse . . . . 3 
Bob Van Ouytsel, Lier 3 
VU-Vilvoorde . 3 

17 Rita Borremans, Geraardsbergen 2 
Hubert De Roeck, Haasdonk . . 2 
Lutgart Decoster, Machelen 2 
Maunts Passchyn, Meise . . 2 
Laurent Plas, St -Ulnks-Kapelle . . . . 2 
Cecile Vens-Demuynck, Izegem 2 
Bert Verleysen, Munsterbilzen 2 

ARRONDISSEMEEEL 
Nieuwe % t.o.v. 

streefnorm 

1 Halle-Vilvoorde (1) . 67 32,8 
2 Tongeren-Maaseik (2) 28 29,8 
3 Roeselare-Tielt (3) 25 28,7 
4 Sint-Niklaas (4) 18 26,9 
5. Mechelen (5) 25 24 
6 Turnhout (6) . . 21 23,6 
7 Oostende-Veume-

Diksmuide (7) . . . 19 20,4 
8 Antwerpen (8) 63 20,1 
9 Kortrijk (13) . 15 18,1 

10 Dendermonde (9) 11 18 
11 Gent-Eeklo(ll) 34 17,9 
12 Leuven (10) 28 17,5 
13 Brugge (12) 13 15,1 
14 Brussel (16) . . . . 10 14,5 
15 Hasselt (14) 12 13,3 
16 Aalst (15) 18 12,9 
17 Oudenaarde (17) . 3 8,1 
18. leper (17) 2 5,7 

Totaal 412 20,6 

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

(*): plaats vorige week. 
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VU-MERELBEKE 
VIERT 25 JAAR „DE 
WEERGALM"! 

De vrienden en simpatisanten van de Merelbeekse 
Volksunie-afdeling waren op 25 november 11 talrijk 
opgekomen naar de feestavond ter gelegenheid van 
25 jaar Weergalm Onder hen eregaste VU-onder-
voorzitter Annemie Van de Casteele en senator Bob 
Van Hooland Volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen en senator Frans Baert lieten zich 
verontschuldigen wegens verblijf in het buitenland 

De talrijke gasten konden door een kleine tentoon
stelling — samengesteld door bestuurslid Guido De 
Munter — kennis maken met een selektie uit de 25 
jaargangen van dit huis-aan-huisblad Voor sommi
gen de gelegenheid om heel wat herinneringen op te 
halen, voor anderen een kans om inzicht te krijgen in 
de lange geschiedenis van een nog jonge partij 

Na een pittig aperitief en erg gesmaakte kaasscho-
tel opende de VU-afdelingsvoorzitter Koen Van Cai-
mere het korte „officiële" gedeelte In een inleiding 
wees hij er op dat De Weergalm 25 jaar lang een 
konstante is geweest in het ti^erelbeekse politieke 
leven Het volgehouden verschijnen van dit kwalita
tief degelijke huis-aan-huisblad ligt mee aan de basis 
van de positie die de Volksunie in Merelbeke bereikt 
heeft (5 verkozenen, reeds 13 jaar lang in de meer
derheid) HIJ wenste dan ook allen te danken die van 
m de pioniersperiode tot en met vandaag aan dit alles 
meegewerkt hebben 

Inhoudelijk steunt De Weergalm op drie peilers In 
de eerste plaats is er de grote aandacht voor het 
gebeuren in de eigen gemeente Het is het middel 
waarmee VU-Merelbeke het vele harde werk van haar 
mandatarissen in het daglicht wil stellen 

In de tweede plaats het sinds lang prioritair stellen 
van de leefmilieuproblematiek Dit leidde tot de 
uitspraak dat „er voor Merelbeke geen Agaiev nodig 
was om de bevolking milieubewust te maken" 

De derde peiler betreft de voortdurende aandacht 
voor het nationale VU-programma, gaande van de 
oude eis tot „werk in eigen streek" tot het in het licht 
stellen van de stapsgewijze realisatie van Vlaamse 
zelfbestuur Het komt er volgens de Merelbeekse 
voorzitter nu op aan er voor te zorgen dat Vlaanderen 
er beter van wordt, dat we een socialer, demokratisch 
en pluralistisch Vlaanderen opbouwen 

DOORGAAN 

Tot slot eindigde hij met een optimistische toe
komstnoot Hij stoelde zijn optimisme op het feit dat 
overal in Vlaanderen een jonge generatie VU-ers 
klaar staat die hard wil werken aan een beter Vlaan
deren dat zijn plaats in Europa kan innemen, aan een 
Vlaamse kuituur die met ten onder gaat in Engels, 
Frans of Duits mediageweld en aan een wereld 
waarin alle volkeren vrij zouden zijn De Merelbeekse 
VU-afdeling is vastbesloten om o m door De Weer
galm hier verder hard aan te werken 

VU-ondervoorzitter Annemie Van de Casteele 
wenste de afdeling geluk met de volgehouden in
spanning om een afdelingsblad te verzorgen Inspan

ning die elders al eens teloor gaat eens men in de 
meerderheid belandt Tijdens haar fel gesmaakte 
toespraak wees zij op de noodzakelijkheid van een 
partij als de Volksunie — ook na de staatshervor
ming Door haar ongebondenheid aan allerlei belan
gengroepen IS de VU de enige partij die een toe
komstgerichte politiek kan voeren 

Na het openen van de dans heerste een onge
dwongen, gezellige en feestelijke sfeer die ervoor 
zorgde dat de dansvloer tot in de vroege uurtjes 
gevuld bleef 

TOMBOLA LOCHRISTI 
Hier de uitslag tombola Goossenaertskring Lo-

christi van 2 december j I 

005 - 006 — 103 - 032 — 038 - 053 — 056 — 
0 6 0 — 1 0 1 - 1 0 2 - 1 0 3 - 1 0 9 - 1 1 0 — 125-143 
— 146 — 153 — 203 — 281 — 295 — 309 — 323 — 
348 - 363 - 368 - 531 

Prijzen af te halen bij Julien Vervaet, Antwerpse
steenweg 101 te 9130 Lochristi, tot 30 december 
1989 

DE VERVUILING VAN 
DE LEIE... 

Op 22 okt '86 interpelleerde Eresenator Oswald 
Van Ooteghem minister Lenssens i v m de Leiewa-
terkwaliteit Het toenmalige Europarlementslid Willy 
Kuijpers „bezette" met enkele vaartuigen de sluizen 
enz HIJ gaf een waterdossier,,Dweilen met kranen 
open" Uit De hele Volksunie trouwens werkte zich 
geregeld in het nieuws met haar,,Water = Waarde-
vor-aktie En minister Lenssens beloofde tegen eind 
1988 een gevoelige verbetering voor de Leie Intus
sen „bewaakte" de vzw „SOS Red de Leie" o I v 
Roger van Hoe deze belofte Einde 1989 was er nog 
mets veranderd Daaruit groeide een protest-rouw
stoet van Afsnee naar Gent op zondag 17 dec 1989 
Vooraan een rouwmuziekkapel o I v Maurice De 
Boel, daarachter een wijtewagen uit Torhout, getrok
ken door vier paarden Daarin — simbolisch — een 
vat vuil Leiewater Honderden volgden Verschillende 
VU-mandatarissen, w o de Senatoren Frans Baert, 
Willy Kuijpers, Bob van Hooland en Kamerlid Daan 
Vervaet stapten voorop De rouwstoet eindigde voor 
het huis van Gemeenschapsminister Luk Van den 
Bossche die de TAK-roephoorn van Oswald van 
Ooteghem overnam i Hij beloofde op zijn tieurt het 
hele dossier te volgen toen hij de bokalen vuil en 
gezuiverd Leiewater in ontvangst nam En Roger van 
Hoe beloofde met al de VU-mandatanssen o m de 
sluiklozingen te volgen Dat belooft i 

OOST-
VLAANDEREN 

DECEMBER 

23 GENT: Kerstboomaktie Vanaf 11U op de Ko
renmarkt-Gent Uitdelen van kleine kerstboompjes 
met kerstboodschap Org VUJO-Gent-EekIo 
27 BELZELE: Zwemmen voor vrouwen I s m Blo-
so Van 8u 45 tot 9u 45 Org en info FVV-Belzele 

JANUARI 

12 SINT-AMANDSBERG Nieuwjaarsreceptie van
af 20u voor leden en simpatisanten Raadszaal Oud-
gemeentehuis, Antwerpse stwg Eregast Jaak Ga
briels Org VU en FVV-Sint-Amandsberg 
20 ERTVELDE- Jaarlijkse ledensamenkomst VU-
Ertvelde, met Breughelmaaltijd Meer info volgt 

SINTERKLAAS-
TOMBOLA 
WONDELGEM 
4803 Strijkijzer 
6855 haardroger 
4713 Mes 
1139 Opener 
0161 Elektrisch mes 
8558 Telefoon 
4551 Elektrische wekker 
6041 Zakrekenmachine 
5829 Zakmes 
9582 T Shirt 
2338 Fotohouder 
5243 Glazen 
8660 Worst 
8001 Worst 
8708 Worst 
1030 Weegschaal 
9504 Kruidenrek 
9110 Boek 
6042 Jeugdboek 
9752 Balpen 
3352 Uurwerk 
4088 Uurwerk 
5100 Uurwerk 
5036 Ovenschotel 
0500 Sponshanddoek 

2253 KeukenuunMerk 
5356 Fotoboek 
8671 Thermosfles 
4398 Porto van 't vat 
4656 Sherry van 't vat 
8685 Mandarine Napoleon 
1251 Fles wijn 
9222 Fles wijn 
1555 Fles wijn 
1853 Fles wijn 
6644 Snoepdoos 
9172 Longdnnk glazen 
6066 Eiersnijder 
0365 Sladroger 
9501 Kurkentrekker 
1515 Pizzasnijder 
2785 Rasper 
3812 Wijnglazen 
8091 Eierkoker 
3144 Keukenwerkblad 
0687 Biljartkeu 
1563 Ets 
8465 Ets 

1052 Koffiezetmachine 
1095 Draagbaar 

TV-toestel 

De prijzen zijn af te halen vóór 31 januari 1990 bij A 
Maenhout, Boterbloemstraat 18 te Wondelgem, tel 
53 71 97 

N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

H^ 
1 STATIONSPLEIN 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet — steeds iets beter! 
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FIETSPADEN 
„Het fietstochtje van Johan Sauwens" ge

zien op de beeldbuis, maar ook gelezen m 
„Eerst Dit" van M Van Liedekerke, trok mijn 
meeste aandacht (WIJ, 8 dec j I) Ik ben 
volledig akkoord met de inzet en het vele werk 
van onze voortreffelijke minister van Openbare 
Werken en Verkeer wat betreft de verbetering 
en de aanleg van fietspaden Dat Vlaanderen 
in vergelijking met Nederland ver ten achter 
staat op dit gebied is door iedereen gekend 
Toch zou ik als Westhoeker aan Johan Sau
wens Willen vragen ook spoedig aandacht te 
willen besteden aan het fietspadenprojekt, dat 
door de afdeling VTB-VAB — gesteund door 
de VU-afdeling-Veurne — op 21 september 
werd ingediend Dit projekt handelt over het 
aanleggen van een fietspad van Veurne tot 
aan de Fintele (de Uzer) op de overkant van de 
Lovaart 

Zou eerste minister Martens, die er prat op 
gaat graag de Westhoek per fiets te doorkrui
sen, hiervan op de hoogte z i jn ' Zonder twijfel 
zou hij achter die projekt spoed zetten, ten 
einde zo rap mogelijk het risiko te ontlopen 
langs de Lovaart omver gereden te worden 
Maar integendeel over het historische jaagpad 
rustig te kunnen fietsen en te genieten van de 
stille schoonheid van onze Westhoek 

A. Huyghe, Veurne 

VRT OF BRTN? 
Hierbij deel ik U in mijn hoedanigheid van 

voorzitter van het Algemeen-Nederlands Ver
bond mee dat ik het volledig eens ben met de 
inhoud van de brief van lezer W Vanden 
Steene (WIJ, 15 dec '89) 

De benaming BRTN (Belgische Radio en 
Televisie-Nederlandstalige uitzendingen) ver
dient inderdaad de voorkeur boven VRT 
(Vlaamse Radio en Televisie) 

De Vlamingen hebben er alle belang bij dat 
ZIJ in het Europa van de toekomst als leden van 
de Nederlandssprekende taal- en kultuurge-
meenschap worden erkend Nu reeds bestaat 
het gevaar dat het buitenland een onderscheid 
maakt tussen ,,Dutch" (Noord-Nederlands) en 
„Flemish" (Vlaams) E.J. Raskin, Bilzen 

STRUISVOGELWIJ 
In het WIJ-nummer van 8 december wordt 

het editoriaal gewijd aan hef beleid van minis
ter Johan Sauwens Op dezelfde dag ligt het 
stads- en streekvervoer in Vlaanderen lam 
door een stakingsaktie Van 11 t/m 15 decem
ber zijn er beurtstakingen in het stads- en 
streekvervoer, met bovenop dagelijkse akties 
bij het Antwerpse stadsvervoer 

Over al deze akties vind ik mets terug in WIJ 
Als met Johan Sauwens maar een minister uit 
een andere partij bevoegd zou zijn voor deze 
materie, zou er moord en brand geschreeuwd 
zijn Ik ben er van overtuigd dat Johan Sau
wens het vervoerbeleid in Vlaanderen wil om
buigen, en dat dit met kan op een jaar weet ik 
ook Johan Sauwens is eigenlijk slachtoffer 
van het wanbeleid van ai zijn Belgische voor
gangers 

Maar WIJ mag zijn kop met in het zand 
steken Gerechtvaardigde personeelseisen 
moeten ook aan bod komen 

In de vervoermaatschappijen moet wellicht 
heel wat gesaneerd worden, maar om het 
openbaar vervoer te bevorderen moet er ook 
heel wat geïnvesteerd worden 

W. Vangramberen, Mortsel 

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

SOLIDARITEIT 
In WIJ van 8 december meent lezer U 

Franco (Oostende) dat de VU-parlementsleden 
wei solidair zijn met Baskische en andere 
nationalistische bewegingen, maar weinig 
aandacht zouden opbrengen voor het feit dat 
bv de VTM m Voeren (no) met op de beeldbuis 
komt 

U F vergeet dat het juist de VU was die dit 
VTM-probleem in het nieuws bracht Niemand 
minder dan algemeen sekretans, kamerlid 
Frieda Brepoels en senator Laurens Appeltans 
trokken met een volle bus Voerenaars — de 
leeuwevlag op kop — naar de VTM Zij kaart
ten de hele problematiek in de Vlaamse Raad 
aan enz U F zou er beter aan doen zijn 
„Wedenwoord"-ruimte te besteden aan de an
dere Vlaamse (') partijen, die de VU — ook bij 
dit probleem — alléén voorop laten lopen 
Andere redeneerfout is zijn pietluttige vergelij

king Indien VU-parlementsleden ter verdedi
ging opstappen van andere nationalistische 
groepen, dan zou men hen dat kwalijk moeten 
nemen' Integendeel Weer eens moeten de 
andere partijen aangepakt worden Zij nemen 
de mensen- en volkerenrechten in de mond, 
als het hen past Voor de rest zie je ze of hoor 
je ze met meer Dankzij de inzet van Kuijpers, 
Luyten e a was het voor de VU bovendien 
mogelijk de EVA in het leven te roepen, die op 
haar beurt voor het eerst in de parlementaire 
geschiedenis een nationalistisch-federalisti-
sche politieke Regenboogfraktie op gang 
bracht in het Europees Parlement 

J. Verbiest, Kessel-Lo 

FIER ZIJN 
WIJ kunnen met genoeg ijveren voor de 

vrede Vandaar dat ik jullie TV-uitzending van 
17 nov zo zinvol vond Wij moeten trots zijn 
dergelijk gedachtengoed te mogen uitdragen 
Laat ons dus ophouden met alle verdeeldheid 
en mekaar vinden rond dit vredesgedachten-
goed H. Van Meensel, Aalst 

ONDERWIJSBUDGET 
De overwegingen van Chris Vandenbroeke 

over het ondenvijsbudget (WIJ, 24 nov '89) 
moeten iedereen die begaan is met het onder
wijs in Vlaanderen doen schrikken 

Het is een feit dat het gemeenschapsonder
wijs duurder uitkomt dan het onderwijs van het 
vrije net In de middelenbestedmg per leerling 
in het gemeenschapsonderwijs zitten bv de 
uitgaven voor gebouwen die voor het vrije net 
met uit het ondenwijsbudget betaald worden 
Het gemeenschapsonderwijs moet, naast de 
lessen katolieke godsdienst, ook lessen mo
raal en lessen m andere godsdiensten organi
seren Om de keuzevrijheid van de ouders te 
verzekeren zijn in een bepaald geografisch 
gebied een minimaal aantal gemeenschaps
scholen noodzakelijk 

Op de schaal van ,,niet-pluralistisch" ligt het 
gemeenschapsondenwijs dichter bij „pluralis
tisch" dan het onderwijs m de andere netten 
Als het pluralisme een van de steunberen van 
de Volksunie is, dan moet de VU op zijn minst 
de bestaansmogelijkheden van het gemeen-
schapsondenwijs verdedigen Dat zal welis
waar jaarlijks miljarden kosten, nl de prijs voor 
de met-disknminatie van minderheden 

Ondoordacht pleiten voor een eenzijdige 
bespanng op het gemeenschapsondenwijs om 
daarmee een merkbare weddeverhoging van 
de leerkrachten te betalen is met ernstig Was 
het nu echt nodig om ouders en leerkrachten 
die het gemeenschapsondenwijs verkiezen op 
stang te jagen ' 

W. Deconinck, Kortrijk 
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HaMMEMiniHÏ 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

AUDI - PORSCHE 924-944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR - ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
.̂  •^ 9328 sohoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

A 
V \ 

L 

^OEVRIESEJ 
voonverlichtini 

k\ 
M 

baron ruztttclaan 78 
8320 brugge 4 A 

aan brugge - oostkamp^| 
S. 050/39 74 04 ^ ^ É H 

"^^••••r ' 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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

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

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

Afmetingen: hoogte 72 cm en diepte 92 8 er 
Lengtes 178,8 cm 160,6 cm 141 4 cm 92 
De zijpanelen zijn 60 cm diep 

8 cm BULOr 
Onze toonzalen te Mechelen (de grootste in de Benelux) zijn open van 
8 30 u tot 17 30 u Ook op zaterdag 
Onze toonzalen te Brussel (fvlontoyerstraat 10) zijn eveneens open van 
8 30 u tot 17 30 ü Vrijdag tot 16 u en op zaterdag gesloten 

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


