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Damiaanaktie 
vzw 

Stevinstraat 16 - 1040 Brussel 

Zandstrand, zuiderse temperaturen, cocosbomen, ruisende 

golven, het altijd groene regenwoud op de achtergrond-

Het kon wel een reclamefoto zijn voor een reisbureau. 

De realiteit is wel iets anders en iets harder. Deze foto geeft U 
een beeld van de westkust van Equatoriaal Guinea, een Afri
kaans landje ter hoogte van de evenaar. 
Achter dit mooie landschap schuilt echter een hoop ellende 
van armoede en onrecht. 
En omdat lepra een ziekte is die zelfs deze verre exotische 
stranden niet spaart is de Damiaanaktie ook hier aanwezig. 

WERELDDAG VOOR DE MELAATSEN. LAATSTE WEEKEND VAN JANUARI 
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EERST DIT 

BELANGRIJKE 
MAANDAGEN 

V
ANUIT Nord-Pas de Calais bereiken ons regelma
tig de verzorgde informatiebrochures van dit 
Noordfranse departement. Naast de maandelijkse 
informatie nu ook een totaal overzicht van de 
landen en de regio's waarmee dit departement 
ekonomische en kulturele betrekkingen onder
houdt. Daartoe behoren ook Vlaanderen en Wallo
nië. De conseil regional van het departement 
waartoe ook Frans-Vlaanderen behoort voert in 
zijn drukwerken het gekende zwartgele hart met 
het belfort als een simbool van zijn Vlaamse 

identiteit. 
Onomwonden wijst deze Franse regionale raad op haar en 

ons gemeenschappelijk verleden, op de gezamenlijke initia
tieven voor toerisme en leefmilieubeschenning en op het 
Nederlands taalonderwijs. 

De zendingen uit Rijsel doen ons altijd een beetje dromen 
van de mogelijkheden van onze eigen Vlaamse regio. Niet 
zozeer het uitgeven van fraaie brochures maar van een 
wereldwijde uitzaai van onze mogelijkheden, ons talent, onze 
produkten, onze kennis en onze kulturele kracht. 

Deze droom tekent het ongeduld om met onze regio de 
wereld te veroveren. Maar het is zeer 
de vraag of Vlaanderen wel klaar is 
voor dit avontuur. 

Maandag j. l . kwam de zogenaamde 
Groep van 26 voor het eerst bij mekaar. 
In 10 maandagen wil deze parlementai
re kommissie voor de hervorming van 
de Instellingen de derde faze van de 
staatshervorming voorbereiden. Voor 
alle duidelijkheid, deze stap moet o.m. 
de rechtstreekse verkiezing van de 
deelparlementen en het internationaal 
verdragsrecht van de gemeenschap
pen regelen. 

Dit worden dus belangrijke maanda
gen waarbij de Volksunie haar onver
vangbare rol zal spelen om de staatsvorming een heel stuk 
verder te ontwikkelen. 

De partij zit niet stil en onder impuls van senator Frans 
Baert werd flink werk geleverd. Baert heeft de andere partijen 
en niet in het minst de 26 een beetje verrast door nog voor de 
eerste zitting met een vrij afgewerkte tekst voor de pinnen te 
komen. 

Ons heeft hij aangenaam verblijd. Zijn initiatief duidt op de 
werklust en de verbeeldingskracht waarover de Volksunie 
(nog steeds) beschikt. Deze eigenschappen hebben de 
Vlaams-nationalisten in het verleden steeds gesierd en doen 
dat nog steeds. 

Tijdens de 10 maandagen kunnen de parlementsleden veel 
bewijzen. Vooral dat ze het ernstig menen met hun werk in het 
algemeen en met de staatshervorming in het biezonder. 
Alhoewel wij onmiddellijk willen waarschuwen voor de liberale 

manoeuvers om de verworvenheden van de staatshervor
ming opnieuw te bespreken. 

Belangrijke maandagen, inderdaad. Zij kunnen ons een 
stap dichter brengen bij wat ons zo nauw aan het hart ligt: de 
verregaande hervorming van dit land en de vereenvoudiging 
van de instellingen. Want, en laten wij ons daarover geen 
illuzies maken, zolang deze hervorming niet vastligt zolang 
zal er geen kans op slagen zijn, zolang ook zal de kans op 
vertrouwen bij de bevolking afwezig zijn en blijven. 

In de voorstellen van Frans Baert zitten aantrekkelijke 
elementen die de publieke opinie kunnen aanspreken. De 
afschaffing van het dubbelmandaat en een afgeslankte se
naat die een weerspiegeling is van de tweeledigheid van dit 
land en van de gemeenschappen die de Belgische federatie 
vormen. 

Ondertussen heeft ook de Werkgroep van senatoren haar 
plannen ontvouwd. Allemaal goed en wel, hoe meer plannen 
hoe liever, als er maar tegen de afgesproken tijd eensgezind
heid wordt bereikt over het uiteindelijke doel. En dat is voor 
ons veel meer dan de derde faze die zowat als een nieuwe 
dageraad wordt voorgeschoteld. 

Een nieuwe dageraad? Op voorwaarde dat de inhoud 
navenant is, dat de Vlaamse politieke 

>>-*> /"•"•^ verantwoordelijken een propere politie-
A « A ? ^ ^^ kuituur ontwikkelen die totaal breekt 
/LjrL™f met de oude Belgische gewoonten. 
^ ^ ' ' ^ " W Nieuw betekent voor ons anders en 

beter, en daarover valt nog zeer veel te 
zeggen. 

De beslissings- en financiële macht 
moet zo veel mogelijk naar de gemeen-
schapsparlementen. Heel deze om
bouw dient met zorg te gebeuren en 
moet vooral in duidelijkheid uitmonden 
zodat de burger met verder in het 
oenwoud van gespreide bevoegdheden 
verdwaalt. Laat men maar alvast begin
nen met de leefmilieudiensten onder 

één Vlaamse verantwoordelijkheid te verzamelen zodat ge
wetenloze individuen en groepen die de volksgezondheid 
schaamteloos blijven teisteren nu eens echt kunnen aange
pakt worden. Het is maar een voorbeeld. 

De 26 moeten ook het internationale leven van de gemeen
schappen regelen, wellicht zullen hier de hardnekkigste 
achterhoedegevechten geleverd worden want de illuzie van 
België een frans-eentalig land is wordt door sommigen nog 
graag gekoesterd. Ook dat zal de staatshervorming definitief 
moeten wijzigen. 

Stellen dat de tien komende maandagen voor onze toe
komst beslissend zullen zijn is misschien wat overdreven, het 
loont wel de moeite ze op de nog jonge kalender van 1990 aan 
te strepen. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 Willy Kuijpers is pas terug uit 
Roemenië. Het is geen va
kantiereisje geweest. Kuij
pers, die tocli wat watertjes 

doorzwommen lieeft, l<wam nooit zo 
emotioneel getroffen en veront
waardigd terug. Hij licht voor ons 
reeds een tipje van de sluier op. 

8
De VU wil komaf maken met 
de politieke overloperij in de 
gemeenten. Frieda Brepoels 
en Jaak Gabriels legden hier

over een wetsvoorstel neer. 

9
Van de werkgroep-Baert voor 
de staatshervorming raakte 
deze week een nota bekend 
over de hervorming van het 

parlement. 

10 
De pensioenleeftijd zorgt 
deze dagen voor heel wat 
kontroverses. 

11 De Roemeense ambas
sade te Brussel bleef niet 
gespaard van revolutio
naire toestanden. Geen 

wonder, want senator Luyten was 
erbij. 

M ^ Dokter Edgard Muyile 
I J kreeg de titel mee van 
I « 1 „Dokter der Armen". Een 

portret van deze strijden
de flamingant en letterkundige. 

17 
In Kleine Spouwen be
zochten we een overtuigd 
vu-militant. 

^ 0^ Volgens velen is Koning 
I y% ^^^° oppermachtig. De 
I ^3 auto-industrie zit in de lift. 

Met meer files en ver
keersongevallen tot gevolg. De auto 
vormt ook een waar milieupro
bleem. 

^ ^ M De groene partij Agaiev 
J / l stapelt sukses na sukses 

^ ^ " Y op. Toch is Agaiev hele
maal niet de simpatieke 

pechstrookpartij die ze lijkt. De Aga-
lev-mythe doorprikt. 

^ ^ ^ ^ Een blik achter de scher-
J I 1 men van de wielerploeg 

^ ^ ^J ADR en de verkiezing van 
de sportman en sport

vrouw van het jaar. 

(omslagfoto R. Szommer 
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OVAM 
De Gazet van Antwerpen onthulde dat de 

dienst Milieuheffingen van de Openbare Af-
valmaatschappij voor Vlaanderen (OVAM) 
totnogtoe een eenmanszaak geweest is. De 
kontrole blijft hierdoor beperkt tot een louter 
rekenkundig nazicht. Er wordt slechts zelden 
ter plaatse gekontroleerd bij heffingsplichti-
gen. Officieel kan OVAM overgaan tot een 
ambtelijke aanslag als een bedrijf de milieu
heffing niet betaalt, maar ook deze procedu
re wordt bijna nooit toegepast. Amper 2% 
van de in gebreke gestelde bedrijven krijgen 
een ambtelijke aanslag. 

De kans is bovendien erg groot dat de 
aangifte-gegevens in de toekomst geminima
liseerd worden. Immers, de gegrondheid van 
de opgegeven hoeveelheden en de aard van 
de gestorte afvalstoffen worden praktisch 
niet gekontroleerd. De heffingsplichtigen, die 
zelf de hoeveelheid afval die gestort wordt 
moeten opgeven, kunnen dus eigenlijk zelf 
hun milieuheffing bepalen. Het spreekt voor 
zich dat deze heffing nooit te hoog, maar 
meestal te laag zal liggen. 

Terecht dringt het adviesburo Arthur 
Young, dat de OVAM doorlichtte, op de 
oprichting van een echte kontroledienst voor 
deze milieuheffingen aan. Overigens kreeg 
OVAM van Arthur Young tal van goede 
punten. De dienst is stipt, goed gestruktu-
reerd en minder hiërarchisch dan de gemid
delde openbare dienst, zo besloot Young. 

Nu 40 o/o goedkoper! Deze slogan sierde de Oostberlijnse winkels. Voor het 
eerst sedert tien jaar werd ook daar een koopjesweek gehouden. Eens de 
muur opengebroken, speelt immers weer de vrije markt! (toto Reuter) 

SST 
VU-kamerlid Luk Vanhorenbeek protes

teerde namens de Volksunie van het arron
dissement Leuven scherp tegen de snelheid 
waarmee de federale verkeersminister De-
haene een politieke beslissing wil afdwingen 
over het SST-trajekt Brussel—Luik. Vanho
renbeek ven/vijst in dit verband o.m. naar het 
uitlekken van de door Mens en Ruimte ge
maakte tematische studie van het SST-pro-
jekt. 

Dehaene stelt volgens de Financieel Eko-
nomische Tijd tussen Brussel en Luik een 
trajekt voor dat de bestaande lijn 36 tot 
Leuven volgt en direkt na Leuven afbuigt 
naar de E40. Vanaf Bierbeek zou de SST dan 
op een echte hogesnelheidslijn rijden. 

De Leuvense VU vindt dat dit dossier nog 
niet rijp is voor besluitvorming. Alternatieven 
als het Waalse trajekt en de ondergrondse 
aanleg werden nooit ernstig onderzocht. De 
kosten-baten-analyse laat nog steeds op zich 
wachten. De beslissing is bovendien zinloos 
zolang de Vlaamse Gemeenschap haar be
leid inzake ruimtelijke ordening en mobili-
teitsbeheersing niet uitgewerkt heeft. 

Wanneer de federale ministerraad nu een 
beslissing zou nemen over het trajekt, zou dit 
de beslissingsbevoegdheid van de Vlaamse 
regering over ruimtelijke ordening en het 
afleveren van een bouwvergunning hypote-
keren. Volgens de VU moeten het milieu-
effekten-rapport en de kosten-baten-analyse 
eerst goedgekeurd worden door Kamer en 

Senaat en Vlaamse Raad. De Leuvense VU 
beklemtoont dat de spoorverbindingen tus
sen Luik en Leuven uitgebreid, gemoderni
seerd en verbeterd moeten worden, maar 
wijst de aanleg van een SST-lijn langs de 
bestaande lijn 36 af omwille van de zware 
menselijke hinder. 

HALF MIUARD 
EKSTRA 

Gemeenschapsminister van Openbare 
Werken en Verkeer Johan Sauwens wil een 
half miljard frank eksfra voor de openbare 
vervoersmaatschappijen. Volgens de minis
ter zijn de eksploitatiesubsidies van de open
bare vervoersmaatschappijen (NMVB, 
MIVG, MIVA), die het tram- en busvervoer in 
Vlaanderen regelen, volslrekt onvoldoende. 

Het tekort van de vervoermaatschappijen 
voor '90 wordt geschat op 970 miljoen frank. 
Voor het overgrote deel is dit te wijten aan de 
stijging van de personeelskosten, de verho
ging van de aksijnzen op diesel en de geste
gen standaardkostprijs voor de verpachte 
lijnen. 

Sauwens blijft zich verzetten tegen de 
afschaffing van nacht- en weekendritten. 
Daarom is een gevoelige verhoging van de 
kredieten noodzakelijk. De VU-minister is 
wel van mening dat de openbare vervoer
maatschappijen naar een verhoogde effi

ciëntie en een beter gebruik van de middelen 
moeten streven. 

MISDAAD 
Volgens de cijfergegevens die bekendge

maakt werden door het kommissariaat-gene-
raal van de gerechtelijke politie stijgt is de 
knminaliteit het afgelopen jaar gestegen. Het 
aantal autodiefstallen ging met 32% de 
hoogte in, het aantal hold-ups steeg van 389 
in '88 naar 494 in '89. Deze laatste stijging 
baart de politiediensten heel wat kopbre-
kens. De hold-ups vormen immers een be
langrijke indikator voor de zogenaamde zwa
re kriminaliteit. Maar naast de hold-ups wer
den nog eens 1,237 gewapende overvallen 
gepleegd. Vooral bejaarden trekken blijk
baar overvallers aan als vliegen. 

Positief IS wel aat net aaniai inooiden t.n 
doodslagen lichtjes daalde, van 128 naar 
112. De oplossingsgraad blijft vrij hoog: van 
92 van de 112 moorden zijn de daders 
intussen gearresteerd, en van 4 moorden 
zijn de daders bekend maar nog voortvluch
tig. 

De oplossingsgraad van verkrachtingen, 
pogingen daartoe of openbare zedenschen-
nis ligt daarentegen met 5% schandalig 
laag. Slechts bij 43 van de 888 seksmisdrij-
ven kon de dader gevat worden. En dit is nog 
een overtrokken beeld: veel dergelijke mis
drijven worden niet eens gemeld. 
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LARIDON 
De Oostendse SP-volksvertegenwoordiger 

Alfons Laridon liet weer een sterk staaltje van 
zijn reeds beruchte verdraagzaamheid, plu
ralisme en geestelijke openheid zien. In een 
Open Brief aan de voorzitter van het VAKA 
reageert hij tegen de opname van het artikel 
De oorsprong van de vredesbeweging ligt 
aan de IJzer in de Vredeskrant. We citeren 
zonder kommentaar: „Ge moet al zeer naïef 
zijn om te geloven dat de IJzertoren een 
symbool betekent van de vrede. Als er één 
monument is dat tiet zinnebeeld is van de 
verdeeldheid onder de Belgen evenals onder 
de Vlamingen, van verraad, van verknech-
ting door de vreemde bezetter, van het 
ronselen voor het Oostfront en van verwerpe
lijk fascisme en racisme, dan is het wel de 
IJzertoren in Diksmuide. Een gedenkteken 
waar schromelijk misbruik gemaakt wordt 
van de slogan "Nooit meer oorlog"". 

DEMOKRATISERING 
ONDERWIJS 

Volgens een studie van professor Deleeck 
is het met de demokratisering van het onder
wijs maar pover gesteld. Demokratisering 
van het onderwijs moet begrepen worden als 
een evolutie waarbij de deelname van kinde
ren van gezinnen uit de lagere sociale klas
sen aan het (hoger) onderwijs stijgt. Dit blijkt 
nu, ondanks alle maatregelen die sedert 
jaren met dat doel getroffen werden, hele
maal niet het geval te zijn. Integendeel, de 
demokratisering van het onderwijs boert ach
teruit. 

Deleeck stelt dat slechts 3% van de arbei
derskinderen universitaire studies aanvat. 
6% van de arbeiderskinderen schrijft zich in 
voor het hoger onderwijs bulten de universi
teit. Samengeteld betekent dit dat nog geen 
10% van de arbeiderskinderen de weg naar 
het hoger ondenwijs vindt! 

De studiekeuze van de kleine groep arbei
derskinderen aan de unief is bovendien 
hoofdzakelijk gericht op studierichtingen die 
minder hoog op de sociale ladder staan. 
Dure richtingen en richtingen die uitzicht 
bieden op de interessantste loopbanen wor
den opvallend minder door de lagere sociale 
klassen gekozen. Arbeiderskinderen worden 
nog minder teruggevonden in postgraduate 
opleidingen, ze studeren minder dan ande
ren verder om een tweede (universitair) di
ploma in de wacht te slepen, en bissen 
minder. 

Deze laatste drie vaststellingen hebben 
vaker te maken met een financiële drempel. 
Eens een licentie-diploma op zak kan er 
immers geen aanspraak meer gemaakt wor
den op een studiebeurs. Studiebeurzen wor
den trouwens vooral binnengerijfd door de 
middenklasse, en nog te weinig door de 
lagere sociale klassen. Het bekende matteü-
seffekt dus. 

Nu het ondenwijs gefederaliseerd is, wordt 

Üf l l 

De man voor wie de VS een inval in f anama op touw zette, is dan toch 
ingerel(end. IVIanuel Noriega gaf zichzelf uiteindelijl< over aan de V S . Zijn 
proces belooft in ieder geval nog boeiend te worden. Noriega weet immers 
veel... (fotoap) 

het zoals prof. Deleeck ook stelt hoog tijd om 
de demokratisering van het onderwijs weer 
op de politieke agenda te plaatsen. We 
geven de professor gelijk bij zijn besluit: 
„ Wat we zelf doen, kunnen we beter doen, 
maar we moeten het dan ook doen." 

TAALWET IN 

BRUSSEL 

HORMONEN 
Naar aanleiding vön de veroordeling van 

W.V.D.W. uit Eksaarde voor zijn aandeel in 
een hormonenhandel feliciteert Europees 
parlementslid Jaak Vandemeulebroucke de 
gerechtelijke diensten voor dit sukses in de 
strijd tegen de nietsontziende hormonenmaf
fia. Nochtans is dit slechts het topje van de 
ijsberg. De plaats van W.V.D.W. wordt im
mers onmiddellijk ingenomen door iemand 
anders. Bovendien, stelt Vandemeulebrou
cke, wordt niet geraakt aan de positie van de 
veroorzakers van het kwaad: de producen
ten. 

De hormonenmaffia organiseert zich inter
nationaal, weet het VU-EP-lid. Een Europese 
koördinatie dringt zich bijgevolg op. Zeker in 
het licht van een ontgrensd Europa dreigt de 
hormonenzwendel ongeremd en ongestraft 
verder te kunnen woekeren. 

Een aantal bronnen signaleerden Vande
meulebroucke verder dat een reeks kleinere 
vetmesters afgeschrikt werden door de ver
hoogde aandacht bij het publiek en de op
sporingsdiensten. Ze grijpen nu terug naar 
een vroegere techniek: het gebruik van corti
sone. 

Vandemeulebroucke wil een globaal aktie-
plan tot stand zien komen. Hij pleit in dit 
verband bvb. voor een speciale cel hormo
nenbestrijding binnen de Rijkswacht en de 
oprichting van een algemene, multidiscipli
naire inspektiedienst voor de hormonenbe
strijding binnen het ministerie van Landbouw 
en Volksgezondheid. 

Staatssekretaris Anciaux nam een oude 
Vlaamse eis in Brussel weer op, nl. de 
acherstelling van de Vlamingen bij de maat
schappijen voor sociale huisvesting in het 
hoofdstedelijk gewest. Aan de basis liggen 
een aantal klachten van Marcel Buickaert, tot 
voor kort voorzitter van de sociaal-kulturele 
raad in Oudergem. 

In 7 Brusselse gemeenten zijn de Vlamin
gen helemaal niet vertegenwoordigd in de 
sociale huisvestingsmaatschappijen. Van de 
361 beheersmandaten zijn er slechts 30 
Vlamingen. Het is dus eigenlijk niet verwon
derlijk dat Vlaamse kandidaat-huurders of -
kopers bij deze maatschappijen weinig kan
sen krijgen, en dat Vlaamse architekten en 
aannemers op niet teveel opdrachten moe
ten rekenen. De Vaste Kommissie voorTaal-
toezicht besliste nochtans in '88 dat die 
maatschappijen voor sociale huisvesting on
der de taalwetgeving vallen. Anciaux eist nu 
dat de taalwet ook daadwerkelijk wordt toe
gepast. 

Dit betekent dat ze een nederlandstalige 
naam en statuten moeten hebben, in het 
Nederlands in het telefoonboek moeten 
staan, en in hun korrespondentie de taal van 
de bestemmeling moeten gebruiken. Ook 
moeten de Vlamingen recht krijgen op een 
vast percentage van het aantal sociale wo
ningen en een deel van het personeel van de 
maatschappijen. Nu de VU in de Brusselse 
eksekutieve zit, moet, met de wet in de hand, 
eens grondig orde op zaken worden gesteld 
overal waar de taalwet niet toegepast wordt. 
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KORTWEG 

• De 800 jaar oude scheve toren 
van Pisa werd gesloten voor herstel
lingen. De toren helt nu reeds vier 
meter over en werd een publiek ge
vaar. 
• De lezers van het weekblad Trends 
verkozen Patrick Depuydt tot ma
nager van het jaar. Dit jaar werd aan 
deze verkiezing meer aandacht ge
schonken dan aan de miss-verkiezin-
gen. De ondernemers worden pop
sterren. 
• In 1989 kwamen 58 joernalisten 
om het leven tijdens het uitvoeren van 
een opdracht. Onder hen de Vlaming 
Danny Huwé en de Waalse joernalist 
Stéphane Steinier. 
• Volgens een enquête uitgevoerd in 
opdracht van de PW vindt 58% van 
de Vlamingen dat aan migranten die 
meer dan zes maanden werkloos zijn, 
een terug keerpremie moet worden 
aangeboden. IMaar neemt een vreem
deling die premie niet aan, dan vindt 
55% van de Vlamingen dat zijn werk
loosheidsuitkering niet mag worden 
verminderd. 
• Willy De Coene, terdoodveroor-
deetd, wil ook werkelijk terechtge
steld worden. De doodstraf bestaat 
In België immers nog wel, maar wordt 
automatisch omgezet in levenslang. 
• De voormalige sterke man van Pa
nama Noriega heeft zich uiteindelijk 
toch aan de VS overgegeven. Zijn 
proces belooft nog een boeiende 
aangelegenheid te worden. 
• De socialistische overheidsvak
bond ACOD ondertekende met de 6 
overheden (nationale, Vlaamse, 
Waalse, franstalige, Brussels en 
duitstalige regering) een icolieictie-
ve arbeidsovereenicomst. Daar
door krijgen de ambtenaren in no
vember 2% opslag en wat snoepjes. 
• De nettowinsten van de grote 
bedrijven zijn in '88 met 37,3% geste
gen. 
• De Generale Banic, de grootste 
bank van het land, bespreekt met de 
vakbonden een herstrukturerings-
plan dat aan 2 tot 3.000 werknemers 
de job zal kosten. Volgens de direktie 
zullen er evenwel geen gedwongen 
ontslagen vallen. 
• Volgens Amnesty International 
heeft de Oostenrijkse politie zich 
schuldig gemaakt aan folterpraktij
ken. Dat is akelig dichtbij. 
• De Comecon wil een ekonomisch 
samenwerkingsverband worden naar 
EG-model. 
• De Litouwse nationalistische be
weging Sajudis riep naar aanleiding 
van de komst van Sovjet-leider Gor-
batsjov op tot massale betogingen 
voor vrijheid en onafhankelijkheid. 
De interne spanningen tussen de ver
schillende volkeren in de USSR lie
pen de voorbije week zo hoog op dat 
Gorbie zich verplicht zag een aantal 
bezoeken af te zeggen. Waarnemers 
bestempelden de positie van de Sov
jet-leider als zeer wankel. 

WILLY KUIJPERS, PAS 
TERUG UIT ROEMENIE 
• Je bent juist terug uit Roemenië. Welke 
Indrukken heb je er opgedaan? 

„ We voelen ons kapot-gekeken. Op vele 
plaatsen vonden we in middeleeuwse lee
fomstandigheden ondervoede, rillende 
ouden van dagen, geesteszieken en kinde
ren. Zo moeten de nazikampen in '44-'45 
overgekomen zijn bij de optrekkende solda
ten. De volkeren van Roemenië leven sedert 
'39 onder een afwisselend diktatoriaal regi
me. Hoe daar nog intellekt kon overleven, is 
voor mij een raadsel. 

De gemeenscliap is erop een echt schok
kende manier gedegradeerd. Diefstal, zede
loosheid en nihilisme zijn er schering en 
inslag. Ik heb er met mijn eigen ogen gezien 
hoe een staat vervreemdend werkt voor zijn 
volkeren. Wat ik gezien heb pleit echter niet 
alleen in het nadeel van één staatshoofd, het 
toont ook aan hoe onaangepast en oninge-
licht diplomatiën blijkbaar werken. Het gaat 
mijn petje te boven. Ik kan niet geloven dat 
men van niets wist. Het is echt onbegrijpelijk 
hoe Tindemans in Vlaanderen in '84 Ceau-
sescu nog kon bejubelen, dat de EVP-fraktie 
in september '88 nog een delegatie naar 
Roemenië stuurde, dat Willy De Clerck een 
inleiding schreef voor een boek van de grote 
kondukator..." 

• Heeft het er niet veel van weg dat je In 
Roemenië een beetje de show wou gaan 
stelen? Roemenië lijkt plots zeer populair 
voor de buitenlandse reisjes van politici... 

„Nu wil ik toch eens ferm de puntjes op de 
i zetten. Samen met Jaak Vandemeulebrou-
cke was ik een van de eersten die vanuit het 
Europees parlement geprotesteerd heeft te
gen de schendingen van de mensenrechten 
in Roemenië. Mag ik even aanstippen dat ik 
op 3 augustus een brief stuurde naar Eys-
kens om te vragen of hij M«ef had van grove 
schendingen van de mensenrechten aan de 
Roemeens-Joegoslavische grens, en dat ik 
pas op 16 oktober een antwoord kreeg. 
Daarin schreef Eyskens dan nog dat hij 
alleen wist dat Roemenen die bij de vlucht uit 
hun land "krimininele" daden stelden, terug 
uitgeleverd werden aan Roemenië. Je moet 
niet vragen wat er dan met hen gebeurde! 

Daarom vraag ik Eyskens nu hoe hij Alba
nië beoordeelt. Als straks ook deze laatste 
dominosteen valt, zal hij ook dan weer van 
niks geweten hebben ? Neen, ik zegje dat wij 
in Roemenië niemand achternaliepen, maar 
integendeel vooropliepen. 

We zijn in Roemenië dat gaan bezoeken 
waar de anderen, zelfs tijdens de hulpakties, 
niet over spreken. We hebben de vergeetput-
ten bezocht, tehuizen waar de niet-produk-

tieven als zieken, bejaarden en zwakzinni
gen in terecht kwamen. Waar de mensen 
maar 1 stel kleren hebben, waar maar 1 
plaats verwarmd wordt, de kamer waar de 
gewassen kleren moeten drogen... onvoor
stelbaar. De diktatuur grensde er aan het 
waanzinnige. Het bezit van een schrijfmachi
ne was een misdaad, net als je dorp verlaten 
zonder toelating." 

• Hoe reageert de bevolking op de omver
werping van het Ceausescu-regime? 

„Enerzijds kijkt men ongelovig, zelfs ver
wijtend naar het westen en de VS dat ze niet 
eerder gereageerd hebben. "Wij konden niet 
reageren", stellen de Roemenen, "jullie wel, 
maar jullie zwegen of erger, steunden de 
diktatuur." Anderzijds zijn de mensen dank
baar dat hij weg is, maar toch ook nog zeer 
wantrouwig. Er zijn er die het nog altijd niet 
kunnen geloven. Je mag niet vergeten dat ze 
50 jaar onder de diktatuur geleefd hebben, 
waarvan de jongste 15 jaar echt onmenselijk 
waren. Dat zijn twee generaties die nooit 
geleerd hebben te diskussiëren, te dialoge
ren, vrij met eikaar te spreken. Ze hebben 
geen fotokopieerapparaten of tikmachines, 
want daarvoor belandde je in de gevange
nis. " 

• Komt de hulpverlening ter plaatse goed 
op gang? 

,, Voorzover ik er een zicht op had, bestaan 
er toch wat problemen. De hulpverlening 
verloopt te gecentraliseerd. Maar daardoor 
ontsnappen vele konvooien aan dat centrum 
en richten ze zich op eigen doelen, waardoor 
het geheel zeer chaotisch wordt. 

De eigen problemen worden wel kordaat 
aangepakt. De herstellingswerken in Boeka
rest en de andere steden bvb. zijn reeds 
volop aan de gang. Opmerkelijk is ook de 
massale hulpverlening uit de andere Oost
en Middeneuropese landen. En verder was ik 
ook trots heel wat konvooien uit Vlaanderen, 
Wallonië, Nederland en Luksemburg te kun
nen opmerken." 

WIJ komt volgende week uitgebreid te
rug op het bezoek van Algemeen Sekreta-
ris Wllly Kuijpers aan Roemenië. De VNOS 
licht vanavond reeds een tipje van de 
sluier op. VNOS-verantwoordelijke Karel 
Van Reeth kwam met een schat van beeld
materiaal uit Roemenië terug. In februari 
start de VU met een grootscheepse Vlaan-
deren-Roemenië-aktie. 

7 WIJ - 12 JANUARI 1990 



POLITIEKE OVERLOPERIJ 
NIET LANGER LONEND 

A
LKEN, Beringen, Koksijde, 
Wingene, Tongeren, Affligem, 
Maaseik, Maasmechelen, 
Diest,.. het zijn slechts enkele 
van de vele gemeenten waar 
na de jongste gemeenteraads
verkiezingen (oktober 1988) 
druk van het ene naar het 
andere politieke kamp werd 
overgestoken. In Limburg wa
ren er problemen in liefst 10 

(van de 44) gemeenten. Waarnemers ge
waagden cynisch van een nieuw type ,,ze
bra-pad" dat her en der tussen partijlokalen 
werd getrokken. 

ONFRISSE PRAKTIJKEN 
De verwikkelingen die zich sinds jaren 

voordeden rond de verkiezing van de sche
penen gaven midden 1986 reeds aanleiding 
tot de indiening van ondenneer het wetsvoor
stel Tant (CVP). Dit voorstel leidde na goed
keuring tot ingrijpende veranderingen van de 
gemeentewet, wat betreft de benoeming van 
burgemeester en schepenen. 

Met dit wetgevend initiatief wou men dui
delijk een einde stellen aan de onfrisse 
praktijken, waarbij de verkozen kandidaten 
hun oorspronkelijke lijstgenoten in de steek 
lieten om bij andere groepen aan te leunen. 
Beloning hierbij was een bestuursmandaat; 
gevolg een alternatieve koalitie. Met de wet-
Tant werd via het invoeren van een vooraf
gaande schnftelijke voordracht, verbonden 
aan bepaalde regels, een begin van sanering 
doorgevoerd. 

Toch bleek het sisteem niet waterdicht. 
Minister van Binnenlandse Zaken Tobback 
(SP) zette eind 1988 met een omzendbrief — 
een persoonlijke interpretatie die resoluut 
Inging tegen de geest van de wet Tant — 
zelfs de poort open voor een nieuwe stroom 
overlopers. 

Wingene, Koksijde, Maaseik en Maasme
chelen behoren tot de meest bekende voor
beelden en haalden de nationale pers. In 
Wingene haalde uittredend burgemeester 
Persyn (Gemeentebelangen) de volstrekte 
meerderheid in de gemeenteraad. BI] de 
schepenaanstelling liepen twee raadsleden 
van de groep GB over naar de CVP. Beiden 
werden schepen, en de CVP vormt er met 
beide GB-overlopers nu de meerderheid. 

In Maaseik werd eerst een akkoord ge
vormd tussen CVP en VUVB. Later loopt een 
CVP'er over om met SP en PVV de meerder

heid te vormen. Bij de samenstelling van het 
OCMW wisselde dan weer een PVV'er van 
kamp om voorzitter te worden. De kustge-
meente Koksijde is er zowaar nog beroerder 
aan toe. Herhaalde kampwissellngen lieten 
de meerderheld-minderheld-verhouding niet 
onberoerd, met een totale bestuurioosheid 
tot gevolg. Koksijde wordt straks wellicht de 
enige gemeente die de (twijfelachtige) eer 
geniet bestuurd te worden door een burge
meester buiten de raad. 

Hoeft het gezegd dat dergelijke praktijken 
de geloofwaardigheid van het lokaal politiek 

De VU wil een definitief einde 
stellen aan de welig tierende 
kwaal van de politieke overlo-
perij. Al te vaak wisselen ge
meenteraadsleden bij de koali-
tievorming en de verdeling van 
de bestuursmandaten immers 
van kamp. Persoontijk belang 
(vaak vertaald in geldgewin) 
staat hierbij voorop. Elke koe
handel lijkt goed „om er bij te 
zijn". Dat het verkiezingskon-
trakt met de kiezer wordt ge
schonden, lijkt de overlopers 
de minste zorg. 
Met het neerleggen van een 
wetsvoorstel tot wijziging van 
de artikelen 15 en 17 van de 
(nieuwe) gemeentewet willen 
VU-kamerlid Frieda Brepoels 
en alpemeen voorzitter Jaak 
Gabriels hieraan verhelpen. 
Overlopen kan, maar wordt niet 
langer beloond. 

mandaat sterk aantasten. Precies deze be
kommernis leidde Frieda Brepoels en Jaak 
Gabriels tot de indiening van een wetsvoor
stel dat een waterdichte regeling tegen poli
tieke overloperij op gemeentelijk vlak wil zijn. 
Het voorstel werd mee uitgewerkt door VU-
burgemeester Julien Desseyn (Middelkerke) 
en Jaak Cuppens (Maaseik). 

De mogelijkheid tot mondelinge voor
dracht (thans dé mogelijkheid tot het omzei
len van de wet-Tant) tijdens de installatiever
gadering van de gemeenteraad wordt afge
schaft. Indien een kandidaat-schepen door 
een meerderheid van de (totale) gemeente
raad op een geldige wijze schriftelijk wordt 

Kamerlid Frieda Brepoels: geen over
loperij meer! 

voorgedragen, dan geschiedt de toekenning 
van het schepenmandaat van ambtswege, 
m.a.w. zonder stemming in de raad. 

Elke alternatieve koalitie wordt onmogelijk. 
Op elke schriftelijke voordracht moeten, bij
komend, de handtekeningen voorkomen van 
de meerderheid van de raadsleden. Thans is 
het voldoende dat de meerderheid van de 
verkozenen van de eigen lijst de voordracht 
van de kandidaat-schepen steunt. 

Lukt deze procedure met, dan wordt tij
dens een openbare vergadering gestemd 
over elk mandaat dat nog geen titularis heeft. 
De raadsleden kunnen enkel stemmen voor 
kandidaten die zijzelf of de leden van hun 
groep hebben voorgedragen. De stemming 
is met langer geheim. 

SOLIDARITEIT ~ 
Het VU-voorstel gaat er van uit dat het 

belang van de fraktie en de solidariteit tussen 
leden van éénzelfde politieke groep belang
rijker Is dan het Individueel recht van elk 
raadslid om m delikate personenkwesties z'n 
toevlucht te nemen tot de geheime stem
ming. Het spanningsveld tussen de verkozen 
kandidaat en het groepsbegrip (partij) wordt 
weggewerkt door een feitelijke toestand (de 
verkiezingslijst) een betere wettelijke onder
bouw te geven. 
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WETSTRAAT 

EEN SENAAT VAN 
DE GEMEENSCHAPPEN 

In een eerste reaktie op het VU-voorstel 
had minister van Binnenlandse Zaken Tob
back vooral op dit laatste punt opmerkingen. 
Tobback had het terzake over het „muilkor
ven van de gemeenteraadsleden". Een to
taal ongegronde reaktie. Immers, door het 
beginsel van de schriftelijke voordracht is de 
wetgever nu reeds afgeweken van de ver
plichting om over voordrachten enkel en 
alleen door geheime stemming te beslissen. 
Geheim stemmen is inderdaad een waarborg 
voor de demokratie, maar wanneer het een 
dekmantel wordt voor praktijken die de de-
mokratische wil van de kiezer op de helling 
plaatsen, dienen andere wegen bewandeld. 
„Wie zich als kandidaat op een bepaalde lijst 
aan het kiezerskorps voorstelt, moet zich 
daaraan houden", aldus Frieda Brepoels. 

Tobback heeft gelijk wanneer hij stelt dat 
het opkrikken van de „moraliteit' van de 
raadsleden absolute prioriteit geniet. Hij is 
echter naïef wanneer hij een wetswijziging 
overbodig acht. In het ganse gebeuren gaat 
Tobback overigens niet vrijuit. VU-voorzitter 
Gabriels haalde scherp uit tegen het gebrek 
aan konsekwent optreden van de minister. 
Zo werd in Maasmechelen een burgemees
ter benoemd die was voorgedragen door 
raadsleden die een dubbele handtekening 
hadden geplaatst. Voor Maaseik weigerde 
Tobback dan weer een burgemeestersvoor
dracht omdat er geruchten lopen dat iemand 
zou kunnen overlopen. Tobback's venwijt dat 
het VU-voorstel is ingegeven door eigen 
partijbelang is ronduit flauw en niet ter zake. 
Blijkbaar kwam de vaststelling dat Tobback 
minder konsekwent is als hij persoonlijk wil 
laten uitschijnen hard aan. 

Het VU-voorstel wil ook de bepalingen van 
de gemeentewet over de vervanging van de 
schepenen (overlijden, ziekte, ...) wijzigen. 
Na goedkeuring van het voorstel zal dit niet 
langer gebeuren door een raadslid met de 
grootste anciënniteit, maar via eenzelfde 
procedure als na de gemeenteraadsverkie
zingen. 

DRIELUIK 
Het wetsvoorstel Brepoels-Gabriëls is het 

eerste van een drieluik waarmee de VU haar 
streven naar een nieuwe politieke kuituur op 
lokaal vlak verder wil invullen. Ook het over
lopen in de OCMW's dient aan banden 
gelegd. Verder denkt de partij aan een voor
stel dat het moet mogelijk maken de proce
dure in beroep bij de bestendige deputatie 
en de Raad van State af te handelen voor de 
1ste januari die volgt op de gemeenteraads
verkiezingen. Thans werd in de maandenlan
ge tussenperiode lustig gekomplotteerd om 
raadsleden uit hun groep los te weken. 

(n.m.) 

Geïnteresseerden kunnen de tekst van het 
VU-voorstel „beteugeling politieke overlope-
rij" gratis op het Algemeen Sekretariaat 
(Barrikadenplein 12 — 1000 Brussel, tel. 02/ 
219.49.30) bekomen. 

De parlementaire kommmissie voor de 
derde faze van de staatshervorming is defini
tief uit de startblokken geschoten. Deze 
week werd het verloop van de werkzaamhe
den geregeld. VU-kamerfraktieleider Her
man Candries en senator Frans Baert, de 
twee vertegenwoordigers van de VU in deze 
kommissie, zullen de handen vol hebben: de 
twee volgende weken worden gewijd aan de 
hervorming van de parlementaire vergade
ringen. CVP-senator Ward Leemans zal de 
gemengde parlementaire kommissie een 
woordje uitleg verschaffen bij de besprekin
gen die hierover in de senaat reeds werden 
gevoerd. 

Daarna zullen twee vergaderingen be
steed worden aan de problematiek van de 
restbevoegdheden en het internationaal ver
dragsrecht. En daarna kan er gedurende 
twee vergaderingen gepraat worden over 
ondera/erpen die aangebracht worden door 
de frakties. 

Tijdens deze twee laatste vergaderingen 
bestaat de mogelijkheid dat een evaluatie 
gemaakt wordt van de verdeling van de 
bevoegdheden en de financieringswet, van 
de eerste en de tweede faze dus. Ondanks 
het gekrakeel van PVV en PRL lijkt het 
echter ondenkbaar dat aan de eerste twee 
fazen van de staatshervorming belangrijke 
wijzigingen zullen aangebracht worden. 

Via het persagentschap Belga raakte deze 
week ook een denkpiste van de VU-werk-
groep derde faze bekend over de hervorming 
van de senaat. Eerder reeds maakte deze 
werkgroep haar ideeën over een tweede 
onderdeel van de derde faze bekend, nl. de 
toewijzing van de restbevoegdheden aan 
gemeenschappen en gewesten. Over het 
derde bestanddeel van de derde faze, het 
internationaal verdragsrecht, verscheen in 
het jongste nummer van Vlaanderen Morgen 
een verhelderende bijdrage van VU-senator 
Hans De Belder. 

Volgens de VU-nota over de hervorming 
van de senaat, die nog door het VU-partijbe-
stuur beoordeeld moet worden, dient de 
senaat de emanatie te zijn van de gemeen
schappen. Hetzij doordat de leden van de 
gemeenschapsraden tevens de senaat uit
maken, met zeer beperkte bevoegdheid, het
zij doordat de leden van de senaat aange
duid worden door de gemeenschapsraden. 

In het eerste geval, een senaat bestaande 
uit de leden van de gemeenschapsraden, 
moet de bevoegdheid van de hoge vergade
ring beperkt zijn opdat langs een omweg het 
dubbel mandaat niet behouden zou worden. 
De werkgroep-Baert voorziet als bevoegdhe
den o.m. grondwetswijzigingen, institutione
le wetten en wetten met een bijzondere 

9 

Senator Baert was groep van 26 even 
voor. 

meerderheid, benoemingen voor het Hof van 
Kassatie, en eventueel goedkeuring van na
tionale verdragen met betrekking op mate
ries die volledig of deels naar gemeenschap
pen en gewesten overgeheveld zijn. 

De Vlaamse Raad zou volgens dit voorstel 
uit 120 leden bestaan, de Franse gemeen
schapsraad uit 90 leden. De kiesomschrijvin
gen dienen hier per gemeenschap bepaald 
te worden. Indien Vlaanderen l<iest voor 
provincies, dan moet het hoofdstedelijk ge
bied bij een provincie Vlaams Brabant ge
voegd worden. 

De werkgroep-Baert stelt verder voor om 
het aantal kamerleden niet te wijzigen, maar 
wel de kiesomschrijvingen te hertekenen om 
te vermijden dat de apparentering een loterij 
blijft. Baert geeft de voorkeur aan één natio
naal distrikt. 

Indien deze konstruktie niet haalbaar zou 
blijken, pleit de werkgroep-Baert voor een 
senaat van 75 leden die door de gemeen
schapsraden worden gekoöpteerd. De taal
groepen zouden dan proportioneel samen
gesteld worden: 45 Vlamingen en 30 fransta-
ligen. De bevoegdheden van de senaat wor
den desgevallend uitgebreid. Naast de be
voegdheden uit het eerste voorstel zou de 
senaat dan ook nog internationale verdragen 
over nationale materies mogen goedkeuren 
en de basiswetgeving op rechterlijk vlak 
mogen uitvaardigen. Volgens dit scenario 
kan het aantal kamerleden tot 150 beperkt 
worden, verkozen in provinciale kiesom
schrijvingen. Het is de grote verdienste van 
de VU-werkgroep om met degelijke nota's en 
denkpiste's de diskussie over de derde faze 
levendig te houden, en daardoor ook onmis
kenbaar te beïnvloeden. 
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DE KAAP VAN ZESTIG 

D
E huidigerooms-rood-nationalis-
tische regering heeft het pensi
oendossier opnieuw onder de 
loep genomen, ditmaal met om 
er per se bespanngen in te zoe
ken, wel om de invoenng van 
een soepele loopbaanuittreding 
te bestuderen en om orde te 
scheppen in de ingewikkelde 
potpourri van vervroegde en 
brugpensionering Met de socia

le gesprekspartners werd overeengekomen 
om zowel de invoenng van een soepele 
pensioenleeftijd tussen 60 en 65 als een 
veralgemeende pensioengerechtigde leeftijd 
vanaf 60 jaar na te streven Meteen zou ons 
land dan ook een einde maken aan de 
bestaande ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, en dit in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel van het Europese Ver
drag van Rome van 1957 

Over de precieze uitwerking van deze 
voornemens waren en zijn de meningen 
evenwel verdeeld Binnen de regenng werk
ten de minister en staatssekretans voor Pen
sioenen een voorstel uit dat een vrij populisti
sche vertaling van deze principes inhield In 
dit voorstel zouden werknemers — de rege
ling slaat met op zelfstandigen — naar eigen 
goeddunken met pensioen kunnen gaan tus
sen 60 en 65 De huidige vermindenng bij 
vervroegde indiensttreding zou dan wegval
len Voor het bereiken van de volledige 
pensioenloopbaan zouden slechts 40 dienst
jaren m rekening worden genomen, nu is dit 
voor mannen nog 45 jaar Om deze plotse 
overgang naar een veel voordeliger en onbe
taalbare pensioenberekening te neutralise
ren zou de welvaartskoefficient aangepast 
worden Dit soepel pensioenstelsel dient de 
huidige brugrustpensioenen en brugpen
sioenen te vervangen, onder behoud van de 
venworven rechten van de huidige begunstig
den Binnen het pensioenstelsel zouden, om 
het gunstige sisteem deels te financieringen, 
enkele kleinere besparingen worden doorge
voerd 

VERSCHUIVINGEN 
Op het eerste zicht roept dit gulle voorstel 

heel wat vragen op Zo is er de financiële 
haalbaarheid Ogenschijnlijk zou de vervroe
ging van de pensioenleeftijd voor mannen tot 
een uitbreiding van het aantal pensioenge
rechtigden kunnen leiden Samen met de 
vergrijzing kan dit op termijn de financiële 
basis van onze pensioenen op de helling 
zetten Dit effekt moet evenwel met overdre
ven worden Nu reeds kunnen de meeste 
werknemers vervroegd met pensioen In de 
feiten veralgemeent het voorstel een be
staande situatie Brugrust- en brugpensioen 
werden evenwel uitgewerkt binnen het te

werkstellingsbeleid Ze zouden nu als het 
ware bestendigd worden in het sociaal be
leid Uit begrotingsoogpunt zou de nieuwe 
regeling trouwens op termijn inhouden dat 
personen die nu nog in dure uitkeringsstel
sels zitten, zoals de oudere werklozen en 
invaliden, vroeger naar het goedkopere pen
sioenstelsel verhuizen Ook dit zijn bespann
gen Het voorstel Vanderbiest-Detiege houdt 
tevens rekening met de globale verschuivin
gen binnen de sociale zekerheid In de 
pensioensektor en de gezondheidszorgen 
kunnen naar de toekomst toe meer uigaven 
worden verwacht, in de kinderbijslagen, de 

Fleksibiliteit. Het wordt wellicht 
hét sleutelwoord van de jaren 
negentig. In het onderwijs, ar
beid, ekonomie... overal wor
den fleksibele, soepele siste-
men ingevoerd om het grote 
raderwerk beter te laten draai
en. Sinds een aantal jaren is nu 
ook de pensioenleeftijd, dé ze
kerheid bij uitstek, aan de soe-
pelheidstendens onderhevig. 
De kat werd echter pas goed de 
bel aangebonden toen de toen
malige minister van Sociale Za
ken, J.L Dehaene, bij de St.-
Annabesprekingen (juli 1986) 
voorstelde om de pensioen
leeftijd voor mannen en vrou
wen te veralgemenen op 65 
jaar. Van alle kanten kreeg hij 
echter een duidelijk njet, te 
meer daar het voorstel hele
maal geen besparing zou bete
kenen. Dit komt omdat de niet-
aktieve vrouwen vijf jaar langer 
in hun (dure) stelsel van werk
loosheid of ziekte en invalidi
teit zouden behouden blijven, 
waardoor er daar weer aanzien
lijke meerkosten zouden ont
staan. 

werkloosheid en de ziekte- en invaliditeit 
zullen zich evenwel aanzienlijke overschot
ten opstapelen Afhankelijk van het aantal 
mensen die op 60 met pensioen willen zou 
het voorstel, voor de globale sociale zeker
heid tot een minderuitgave van 1,4 miljard of 
een meeruitgave van 3,8 miljard in 2000 
leiden 

Opvallend is dat het pnncipe van de fleksi
biliteit in de pensioenleeftijd door niemand 
nog m vraag wordt gesteld Al jaren is het zo 
dat een aantal beroepskategorien in een 
aantal bedrijfssektoren kunnen genieten van 
een mm of meer vrije keuze in de pensioen

leeftijd Dit veralgemenen zou meteen heel 
wat diskriminaties wegwerken Belangrijkste 
punt van diskussie is de leeftijd waarop de 
werknemer, man of vrouw, de volledige pen
sioenrechten kan laten gelden Vanderbiest-
Detiege en de vakbonden pleiten hier voor 
60, de werkgevers voor 65 met mogelijkheid 
om vanaf 60 met pensioen te kunnen gaan 

KNELPUNTEN 
Deze diskussie wordt gekonkretiseerd 

in de berekeningswijze van het pensioen, 
met name of er 40 of 45 dienstjaren in 
rekening worden genomen Zijn het er 45, 
dan betekent dit in ht werkgeversvoorstel 
een (iets) lager pensioen Tevens dient de 
vraag gesteld of men werknemers dan kan 
verplichten om met 65 met pensioen te gaan 
Vooral hoger geschoolde werknemers en 
kaderleden wensen vaak langer te werken 
Gewezen VU-senator Blanpain diende trou
wens een wetsvoorstel in om de fleksibiliteit 
tussen 60 en 70 jaar mogelijk te maken 

Een ander twistpunt is de financiële haal
baarheid van een soepel pensioenstelsel op 
lange termijn Tot 2010 zou het voorstel 
Vanderbiest-Detiege geen zware budgettaire 
problemen stellen als er onder meer midde
len van de kinderbijslag naar de pensioenen 
worden overgeheveld Iets waartegen toch 
wel terechte bezwaren kunnen worden geuit 
Na 2010 zullen de tekorten in de globale 
sociale zekerheid evenwel toenemen Dit 
zou ook zonder het voorstel het geval zijn, 
maar kan bijvoorbeeld betekenen dat er 
vanaf dan opnieuw langer moet gewerkt 
worden Vraag is of het verantwoord is om de 
twee volgende decennia een soort gunst
regime toe te passen 

De soepele pensioenleeftijd is bovendien 
slechts een aspekt van de brede problema
tiek van de vergrijzing, van het ouder wor
den Steeds vaker hoort men bij Oong)gepen-
sioneerden verzuchtingen om met volledig 
uit het maatschappelijke proces te worden 
gesloten Uitloopbanen en deeltijdse arbeid 
op oudere leeftijd bieden hier mogelijkhe
den Heel wat bejaarden zouden maatschap
pelijk zinvol (vrijwilligers)werk kunnen uitvoe
ren in de welzijns- en kultuursektor 

Al bij al heeft de regenng aan dit pensioen
dossier een zware knoop om door te hakken 
Morgen wil zij er een ganse dag over beraad
slagen Of het uiteindelijk tot een beslissing 
zal komen is onwaarschijnlijk Teveel twijfels 
en vragen rusten op de voorstellen van de 
minister voor Pensioenen Haast en spoed is 
zelden goed, vooral in een dossier waar een 
paar miljoen mensen en miljarden sociale 
franken mee gemoeid zijn Niemand zal het 
de bewindslui kwalijk nemen dat ze met over 
eén nacht ijs willen wandelen 

Stefan Ector 
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SECURITATE NOG 
IN AMBASSADE? 

N
A de grote ommekeer van het 
leger in Roemenië, op vrijdag 
vóór Kerstmis, kwam op zater
dag de Roemeense ambassade 
te Brussel ook bijbenen. De TV-
beelden zullen bijblijven: een 
woedende Roemeense banne
ling die dreigde de ambassa
deur voor de kamera's om te 
brengen als hij geen duidelijk 
standpunt zou kiezen vóór de 

Roemeense volksrevolutie. Het ging dan zo
ver dat het kommunistisch simbool uit de 
Roemeense vlag werd gescheurd en deze 
vlag met ,,het gat van de vrijheid" aan de 
gevel van de ambassade werd gehesen. 
Samenwerking voor de organisatie van de 
hulp aan het getroffen land werd beloofd, 
een komitee van vrije Roemenen in ons land 
werd gevormd. 

Dat was dan al heel wat anders dan de 
donderdagavond. Ue\ onze resolutie die in 
de senaat eenparig werd goedgekeurd bega
ven wij ons vergezeld van 8 senatoren naar 
de ambassade. Men weigerde ons binnen te 
laten. Telefoontjes naar dit gebouw werden 
toen nog beantwoord met het scheldwoord 
„cochon" als men z'n verontwaardiging 
durfde uiten over het bloedbad van de Ceau-
:escu-bende. 

MET OF TEGEN... 
Zaterdag wenkten dus nieuwe tijden, al

thans zo dachten wij toch... 

Er werd ons beloofd dat wij zondagvoor
middag om 10U.30 de senaatsresolutie aan 
de ambassadeur mochten overhandigen. Op 
lietzelfde tijdstip zou er een vergadering 
plaatsvinden met het komitee van de vrije 
Roemenen op die ambassade. Die zondag
voormiddag was de boel opnieuw potdicht. 
Met een delegatie ,,vrije Roemenen" werd 
î ervolgens van op het ministerie van Buiten
landse Zaken telefonisch kontakt genomen 
om te vragen waar het ambassadepersoneel 
nu stond: met of tegen het Roemeense voll< 
dat in liet aanhoudende bloedbad bezig was 
ie dil<tatuur omver te gooien. 

Opnieuw wat diplomatiek gepraat vanuit 
de ambassade maar met de weigering om 
twee parlementairen en de Roemeense dele
gatie te ontvangen. Ondertussen waren de 
Roemenen bezig om zoveel mogelijk men
sen te mobilizeren voor een protestbetoging 

die zondagnamiddag. Onze dreiging overge
maakt via de politiek dat we mee vooraaan 
zouden staan in de betoging en alles zouden 
doen behalve kalmerend optreden indien de 
m]e Roemenen ,,hun" ambassade zouden 
bestormen gaf blijkbaar mee de doorslag. 
Kamerlid De Decker (PRL) en Walter Luyten 
werden ontvangen bij de ambassadeur die 
zich slijmerig begon te verontschuldigen. We 
hebben ons toen geïnspireerd aan het histo
rische ,,Moi d'abord" van Spaak in mei 1940 
tot de Duitse ambassadeur en plechtig de 
tekst voorgelezen van de senaatsresolutie. 
Met de dringende vraag de zinsnede ,,hon
derden doden" te vervangen door,.duizen
den doden". Dit gebeurde dan ook prompt 
door de ambassadeur. 

Met de kerstdagen hebben wij 
niet aileen de gebeurtenissen 
van Roemenië opgediend ge-
Itregen maar ool( het open-en-
toe-spelletje aan de Roemeen
se ambassade te Brussel. De 
ambassadeur heeft hier ge
daan, misschien wat langer 
dan anderen, wat in zo'n diitta-
torsregime wel de gewoonte Is: 
de lof blijven zingen van het 
zogenaamde „Genie van de 
Karpaten". VU-senator Walter 
Luyten heeft deze bewogen 
ogenblikken in en rond de am
bassade meegemaakt. Zijn 
ooggetuigeversiag. 

Buiten aan de gevel hing zoals gezegd de 
Roemeense vlag met het ,,gat van de vrij
heid". In het plechtig ontvangstsalon van de 
ambassade stond tot onze ergernis nog 
steeds de vlag met het Ceaucescu-embleem. 
Op onze dreiging dat we dit aan de Roeme
nen op het voetpad buiten zouden melden 
kwam ook het nodige gevolg: de vlag werd 
opgerold! Nog bleef de weigering om de 
leden van het Roemeens komitee binnen te 
laten. Het argument: ,,opde vergadering van 
zaterdag was er te veei gepraat geweest". 
Onze repliek: „Deze mensen hebben 40jaar 
lang moeten zwijgen. Demol(ratie wii ooi< 
zeggen naar hen luisteren". 

Senator Walter Luyten was ooggetui
ge van de gebeurtenissen in de Roe
meense ambassade in Brussel. 

DOOR DE KNIEËN 
Onze kontakten met deze Roemenen-

vluchtelingen en -bannelingen waren pak
kend geweest in die dagen. Van één van hen 
— hij is met een Vlaamse dame gehuwd — 
was de vader, tegenstander van het regime, 
met een injektie vermoord bij opname in de 
kliniek. Een tijd later liet men zijn moeder 
sterven toen ze een hersenbloeding kreeg en 
de ziekenwagen weigerde haar te komen 
halen: ,,want die van boven de zeventig 
interesseren ons niet meer". Aan de lopende 
band hoorden we werkelijkheidsgetuigenis-
sen van wat we in het pakkende boek van 
Julien Weverbergh ,,Nacht in Roemenië" 
enekele dagen daarvoor hadden gelezen. 
Een vent met snuit en snor van het ware type 
veiligheldsofficier in een diktatuur hebben 
we uit het salon moeten wegjagen toen hij 
voortdurend kwam meeluisteren tijdens ons 
gesprek met de ambassadeur. 
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WIJ IN EUROPA 

DOODGEZWEGEN? 
De ambassadeur is uiteindelijk door de 

<nieën gegaan toen we dreigden aan de 
regering te vragen om heel het ambassade
personeel als persona non grata oftewel 
ongewenste persoon te doen verklaren en op 
een vliegtuig te doen zetten „niet naar China 
of Albanië maar naar Boekarest". 

De rest heeft men op de televisie kunnen 
volgen zoals de vergadering van de vrije 
Roemenen binnen de ambassade: de am
bassadeur die voor zijn open venster op
nieuw zijn trouw aan de volksstrijd betuigde, 
de belofte volledige hulp te verlenen bij de 
voedselaanvoer, de visaformaliteiten... 

Spannend werd het even toen de kopstuk
ken van de ambassade naar buiten moesten 
om een minuut stilte in acht te houden voor 
de gevallen slachtoffers ten aanschouwe van 
de Roemeense vluchtelingen aan de over
kant van de straat. Iemand van hen riep: 
„Niet met dat soort want er zitten beulen 
tussen . 

GEEN REVOLUTIE IN 
DE AMBASSADE? 

Dat soort? Via Agence France Presse 
heeft de woordvoerdster van de koördinatie 
voor Roemenië namens Amnesty Internatio
nal, mevrouw Gisela Langhof zopas ver
klaard dat agenten van de Securitate nog 
steeds aktief zijn in de Roemeense ambassa
des. 

Na de gebeurtenissen van de kerstdagen 
hebben wij herhaalde malen kontakt gehad 
met vooraanstaande vrije Roemenen in ons 
land die ook voor Brussel ditzelfde bevesti
gen. Zij verkiezen geen kontakt met deze 
ambassade gezien de kwalijke ervaringen 
van eertijds die er de schrik tot op vandaag 
nog altijd inhoudt. Zij noemden ons de na
men van drie vooraanstaande Securisten. Zij 
voegen erbij dat de ambassadeur waar
schijnlijk zelf een afgedreigde stroman is. 

Wij hebben ons dan ook gericht tot de 
minister van Buitenlandse Zaken, Mare Eys-
kens, met de vraag op te treden bij het 
nieuwe Roemeense bewind en een einde te 
maken aan deze toestanden. Ook hier mag 
het niet waar zijn wat de Hongaarse dominee 
Laso Tokes uit Timisoara (Temesvar) zegt: 
„Ik vrees ook vandaag nog een moordaan
slag van een Securitate-terrorist". Of, meer 
politiek, de verklaring van de heldhaftige 
vrijheidstrijder Doina Cornea: „Vroegere 
kommunistische voormannen willen nu onze 
morele waarborg om een deel van hun macht 
terug in handen te nemen". 

Waar moet het nu naartoe? Deze feitelijke 
en immorele toestand mag niet blijven heer
sen op de Roemeense ambassade te Brus
sel. Wij hopen dat minister Eyskens het 
probleem duidelijk stelt in Boekarest. Want 
ook voor de Roemenen in ons land moet naar 
„hun" ambassade toe het oude woord kun
nen gelden: „Echte vrijheid is vrij zijn van 
vrees". 

Walter Luyten, 
senator 

Het vuur aan de lont die het kommunisti
sche bewind in Roemenië heeft doen sprin
gen, werd aangestoken in Temesjvar, door 
Hongaren die een van hun voorvechters 
beschermden tegen de gevreesde kommu
nistische geheime politie. De plaatsen waar, 
naast de hoofdstad Boekarest, het felst ge
vochten werd tegen de rode Gestapo zijn 
naast Arad, Hermannstadt en Kronstadt. 

Indien de westerse krantenlezers en televi
siekijkers die namen te zien en horen kregen 
in plaats van Timisoara, Sibiu en Brasov, 
zouden zij misschien beseffen dat het niet 
alleen Roemenen maar evenzeer, om niet te 

DOORSNEDEN 
WEER EEN 

Nieuwjaarsdag 1990 — In de vruchtbare 
vallei van de Werrarivier, die tussen Thürin-
gen (DDR) en Hessen (Duits Bondsrepu
bliek) loopt breekt een VU-afvaardiging o.l.v. 
senator Willy Kuijpers een stuk IJzeren Gor
dijn af! Het ontmijnde spergebied wordt weer 
aickerland. 

Twee gescheiden maar sedert eeuwen 
verbonden dorpen Groschburschia (DDR) en 
Altenburschla (DBR) vonden mekaar terug, 
na 40 jaar scheiding. 

Tijdens de 2de WO waren er een aantal 

zeggen nog meer, de in Roemenië wonende 
Hongaren en Duitsers zijn die onder Ceaus-
cescu's bewind te lijden hadden: eenmaal 
als Roemeense staatsburgers en dan nog 
eens als slachtoffer van brutale, doelbewus
te verroemeensing. 

Het is merkwaardig met welke onnaden
kendheid — of is het opzet? — buitenlandse 
persorganen de plaatsnamen van een land 
bijna steeds in de taal van het meerderheids
volk vermelden. De Vlaamse media zijn blijk
baar geen haar beter. Ze staan nochtans op 
hun achterste poten als Duitsers over Anvers 
of Bruges schrijven... 

DORP 

Vlamingen uit de streek van Ronse tewerk
gesteld als wevers in de oorlogsbedrijven. 
Dat was de aanleiding om er mekaar vrede
vol terug te vinden. 

Op hun beurt bezoeken tussen Z3 en zb 
februari '90 een 40-tal DDR-burgers uit die 
streek Deerlijk. O.l.v. Dirk Demeurie zullen 
zij er de plaatselijke nijverheid bezoeken en 
met mekaar kennismaken. In Kortrijk staat 
een oekumenische dienst op het programma 
en samen herdenken zij in een ,,Nooit meer 
Oorlog"-stijl de eerste en tweede wereldoor
log in Diksmuide rond de vredestoren. 

Senator Kuijpers knipt een stuit IJzeren Gordijn tussen de twee Burschla-
dorpen weg. 
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EDGARD MUYLLE 
DOKTER VAN DE ARMEN 

D
R EDGARD MUYLLE werd ge
boren op 11 februari 1887 te 
Roeselare uit een familie waar 
men liever Frans dan Neder
lands sprak Als men weet dat 
de vader van de jonge Edgard 
samen met Albrecht Rodenbach 
studeerde, krijgt men wel enig 
idee van de verdeeldheid die er 
heerste bij de burgerij van kleine 
Vlaamse provinciesteden Na 

zijn middelbare studies aan het Klem Semi
narie van zijn geboortestad (in het Frans, 
zoals later aan de universiteit) trok Edgard 
Muyile naar Gent, waar hij geneeskunde 
studeerde Alhoewel hij hier in aanraking 
kwam met Vlaamsvoelende en Vlaamsden-
kende kameraden zal het toch nog even 
duren eer hij zelf de Vlaams overtuigende 
vechter wordt, die hij gebleven is tot aan in 
zijn dood in 1945 

DEURNE-ZUID 
Het was dokter Van den Wijngaert uit 

Merksem, die Edgard Muyile Deurne-Zuid 
als goede standplaats aanwees Goed is 
misschien wel veel gezegd, voor wie de 
plaatselijke toestanden van die tijd kent 
Deurne-Zuid was en is nog altijd van Deurne-
Noord en Deurne-Centrum gescheiden door 
het provinciaal domein Rivierenhof Een be
hoorlijke verbinding tussen de twee delen 
van dezelfde gemeente bestond toen met, 
daarvoor moest men langs Borgerhout ron-
d(of bij slecht weer minstens een flink nat 
pak nskeren) Bovendien was er de ergerlijke 
mentaliteit om 't Zuid als een soort van 
aanhangsel te beschouwen waar men liefst 
zoveel mogelijk over zweeg 

Het was in dit povere gedeelte van de 
gemeente dat de jonge arts in 1912 terecht 
icwam Bovendien kreeg hij het medisch 
toezicht over de forten van Wijnegem, Wom-
melgem en Borsbeek toegewezen Hier 
kwam dokter Muyile voor het eerst scherp in 
aanraking met het misdeelde, vernederde en 
afgestompte Vlaamse volk De higienische 
toestanden in de forten waren meer dan 
erbarmelijk De franstalige officieren waren 
nochtans met blind voor de gaven en de 
toewijding van de jonge geneesheer en zou
den hem later, na zijn ontslag, nog blijven 
opzoeken In zijn burgerlijke praktijk trof 

\ dokter Muyile al even grote wantoestanden 
aan achteruitstelling bij benoemingen om
dat de, nochtans geslaagde, kandidaat maar 
een Vlaming was, moeilijkheden voor soms 

zware oorlogsinvalieden om hun rechtmatig 
pensioen te bekomen, ook al omdat zij maar 
Vlamingen waren, enz 

Dokter Muyile was met alleen van jongsaf 
bezield met een uiterst sterk rechtvaardig
heidsgevoel, maar vatte naastenliefde, diep 
godvruchtig als hij was, zeer ernstig op Voor 
hem was het „lieb uw naaste lief als uzelf" 
een dagelijkse realiteit Zichzelf vergat hij 
hier meestal wel bij Aanvankelijk waren het 
de ellende en onrechtvaardigheid van ogen
schijnlijk op zichzelf staande gevallen die 
hem troffen en tot aktie dwongen Langzaam 
groeide echter het bewustzijn dat het hier 
ging om een onrecht, een heel volk aange
daan Onrecht omdat dit volk Vlaams was en 
daarom geen genade vond in de ogen van de 
unitaire, Belgische staat. 

De ondertitel „dokter der ar
men" werd niet zo maar geko
zen, maar Is de bijnaam die 
deze edelmoedige dokter van 
Westvlaamse afkomst te Deur-
ne bij Antwerpen kreeg. Som
mige mensen noemden dr. Ed
gard Muyile ronduit „nen heili
ge". Maar wie was deze dokter, 
die naast strijdend flamingant 
ook ais letterkundige enige be
kendheid verwierf? Een portret. 

ABSOLUUT 
Rond z'n veertigste was dokter Muyile 

geëvolueerd tot een overtuigd flamingant 
Eerlijk, pnncipieel rechtlijnig en begaafd met 
een aangeboren absolutisme was hij dan ook 
voorstander geworden van radikale metodes 
en ver-gaande oplossingen Was dokter 
Muyile een ekstremist geworden' Zeker, 
maar dan m de betekenis die Lodewijk Dosfel 
eraan gaf een mens die logisch is in zijn 
liefde en uit de beginselen alle natuurlijke, 
redelijke gevolgen afleidt Ekstremisme is 
logisch zijn Ekstreem in zijn liefde voor het 
Vlaamse volk was dokter Muyile, zeker voor 
de armen, die er zich vaak ternauwernood 
van bewust waren Vlamingen te zijn Die 
liefde verkondigde de geneesheer met met 
luide woorden, hij zette ze om in daden 
Voedsel, beddegoed enz verhuisden gere
geld naar zijn patiënten in nood, die hij 
meestal kosteloos verzorgde Vanaf 1934, 

Dr. Edgard Muyile 

zelf met meer erg gezond, „vergat" hij gere
geld zijn wollen halsdoek en wist echt met 
waar, wanneer zijn dochters navraag de
den 

Het familiale leven van dokter Muyile was 
overigens ook met over rozen gegaan In 
1925 verloor de 38-jarige arts zijn echtgenote 
bij de geboorte van hun achtste kind De zorg 
voor een drukke praktijk, een groot gezin, 
zijn beleving van de Vlaamse gedachte en 
zijn literair werk, heten hem weinig of geen 
rust Bovendien was er geen apoteker in 
Deurne-Zuid en dus bereidde de dokter aan
vankelijk zelf de nodige medicijnen 

De traditionele partijen beschouwde hij als 
broeinesten van standenhaat en -hoogmoed 
Een nieuwe sociale ordening steunend op 
een kristelijke en volkse basis, sprak hem 
echter wel aan en dus werd hij lid van het 
Vlaams Nationaal Verbond Muyile was er
van overtuigd dat deze partij beantwoordde 
aan zijn doel en verlangen één grootneder-
landse staat waarin het hele volk in al zijn 
standen één zou worden Principieel tegen
stander van elke vorm van geweld was hij 
helemaal geen liefhebber van het tipe van de 
,,politieke soldaat", waann sommigen in de 
jaren dertig het ideaal zagen Redeneren, 
overtuigen dat waren de wapens van deze 
man 
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Was dokter Muylle dan een romantikus? 
Een dromer? Te buiten gelaten dat hij zich 
wel eens liet beetnemen door iemand die 
zich valselijk Vlaamsvoelend voordeed, was 
hij integendeel een zeer rationele geest. 
Uiterst bekwaam in zijn vak, geacht door zijn 
konfraters (ook diegenen die allesbehalve 
Vlaamsgezind waren) was hij een knap wis
kundige en fizikus. De eerste schuchtere 
ontdekkingen in verband met de atoomener
gie volgde hij op de voet. Bovendien las hij 
graag en indien mogelijk veel, o.m. Léon 
Bloy. Kon men sommige van zijn daden 
romantisch noemen, dan waren zij eerder 
een gevolg van zijn logisch in daden omzet

ten, wat anderen in woorden beleden en het 
daarbij lieten. 

Als dokter was Edgard Muylle vooral be
kend als verloskundige. Hijzelf vond daar 
niets bijzonders aan. De natuur deed immers 
haar werk, alleen bij venwikkelingen was er 
een dokter nodig. Er is ons een geval bekend 
waarbij de gelovige, bekwame dokter zeer 
duidelijk getekend wordt. Een vrouw voor
zag, gezien haar lichaamsbouw, wel kompli-
katies bij de geboorte van haar kind. Zodra 
de eerste weeën zich aankondigden werd 
dokter Muylle venwittigd, die zo vlug mogelijk 
ter plaatse was. Ziende dat de geboorte nog 
wel even zou uitblijven, stuurde hij de eerder 

onpraktische echtgenoot naar de keuken 
met de opdracht voor koffie te zorgen (,,heel 
de tijd goed warm houden"). Dan ging dokter 
Muylle rustig naast de kraamvrouw zitten, 
haalde zijn paternoster te voorschijn en be
gon kalm te bidden. Voorde vrouw in kwestie 
(anders een niet vlug te beïnvloeden dame) 
ging er van de arts een zo kracht uit dat de 
hele zaak zonder de gevreesde moeilijkhe
den verliep en er tegen de morgen een flinke 
zoon te spartelen lag. 

Een ganse nacht bij een patiënt waken, 
vrienden ontvangen die erg laat bleven of die 
bleven overnachten, 's nachts doorwerken 
aan literair of politiek werk, niets kon dokter 
Muylle beletten 's morgens om zeven uur in 
de Sint-Rochuskerk aanwezig te zijn. De 
dokter was daarbij bij het liefst vergezeld van 
zijn kinderen, ging dagelijks te kommunie en 
begon dan aan zijn lange dagtaak. 

GRAMMENS ACHTERNA 
Vriendschap was zoals gastvrijheid voor 

dr. Muylle iets heiligs. Tot zijn intieme vrien
denkring behoorde August Borms, wiens 
eenvoud, openhartigheid, hartelijkheid en 
vooral zijn trouw door E. Muylle zeer gewaar
deerd werden. Dan waren er de fijnzinnige 
intellektueel jezuïet Jozef Van Opdenbosch 
en Flor Grammens, „de man van de daad". 
Dokter Muylle werd voorzitter van het Gram
mensfonds en belast met de financiële zorg 
voor de Grammensaktie. E. Muylle vond het 
niet meer dan logisch dat hij ook deelnam 
aan de aktie en trok er met borstel en verfpot 
op uit om franstalige opschriften te overschil
deren, desnoods overdag. Driemaal werden 
de trammaatschappijen verwittigd in Vlaan
deren de eentaligheid te eerbiedigen zoals in 
Wallonië. Geen gevolg! Of toch... op een 
zondag in februari 1939 trokken Borms, 
Muylle, de advokaten Lagrou en Dillen, Je-
room Leuridan en Jan van Hoogten erop uit, 
gewapend met de hamer en ,,bewerkten" 
eigenhandig de franstalige plaatjes op de 
Antwerpse trams. Aanhouding, boete, en 
huiszoeking toe werden door de dokter vrij 
spottend bekeken. 

Wanneer in 1938 de stad Antwerpen hem 
een boete van 40,20 fr. aanrekent voor 
beschadigde straatnaamborden, schrijft de 
arts terug dat hij de som niet kan betalen, 
daar hij geen borden beschadigd had, maar 
wel ze in orde gebracht volgens de wet van 
1932! Tot verschillende Antwerpse dokters, 
die nog altijd hun naamplaten in het Frans 
behielden, richtte hij zich persoonlijk om hen 
aan te sporen voortaan alleen een Neder
lands opschrift aan te brengen. Alhoewel hij 
eigenlijk afkerig stond tegenover het politie
ke bedrijf, geraakte dr. Muylle toch betrok
ken bij de gemeenteraadsverkiezingen op de 
Vlaams-Nationale lijst. 

Vlaams-nationalist zijn in Deurne was he
lemaal geen pretje! Ten eerste was er de 
socialistische partij en ten tweede was er in 
Deurne-Zuid (St.-Rochusparochie) pastoor 
Fr. Coveliers. Deze weliswaar aktieve en 
uiterst minzame geestelijke was totaal van 
de „oude stempel". Regelmatig trok hij van Van links naar rechts: dr. E. Muylle, Fl. Grammens en een vriend. 
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leer tegen „die scheurmakers, trawanten 
van de duivel, 's Morgens te kommunie gaan 
en enkele uren later hun broeders verscheu
ren". De hele kerk wist dat deze uitvallen 
vooral tegen dokter Muyile gericht waren. Bij 
de verkiezingen zat het er sterk In dat de 
dokter schepen zou worden. Hijzelf vond 
zich echter niet geschikt voor dit werk en had 
er trouwens niet voldoende tijd voor, dus trok 
hij zich terug. De gespannen toestand met 
de parochleoverheid zou naderhand totaal 
veranderen, toen In 1935 e.h. Holthof pas
toor werd. Samen met hem zou dokter Muyi
le heel wat nood lenigen, zowel voor als 
tijdens de tweede wereldoorlog. 

De vrijgevige dokter der armen verlangde 
voor zichzelf niets. Tijdens de oorlog vooral 
was bij hem schraalhans thuis, als keuken
piet, want van eigen rantsoen werd nog 
zoveel mogelijk weggegeven. Dokter Muyile 
voelde zich verantwoordelijk voor zijn patiën
ten (en hun familie), hij hielp waar het kon 
met woord en daad en trok zich hierbij vooral 
het lot van de onbekende armen aan die niet 
met hun nood te koop lopen en waar bijge
volg niemand zich zorgen om maakt. Dokter 
Muyile en pastoor Holthof vormden een „tan
dem" voor alle getijden In de moeilijke oor
logsjaren ! 

Tot tweemaal toe kreeg dokter Muyile een 
dekoratie voor zijn werk als geneesheer voor 
het KInderheil en voor zijn bijdrage tot de 
Bestrijding der Tuberkulose. Belde keren 
wees hij deze onderscheidingen van de hand 
of zoals hij zelf schreef: „Daar Ik van staats
wege geen onderscheidingstekens verlang 
of er mij niet vereerd door voel, ben Ik zo vrij 
de mij verleende medaille te weigeren". 

MlËRT 
VAN HAVERBEKE 

Dokter Muyile was ook letterkundige, niet 
zomaar om de schone letteren maar omdat 
hij zich ergerde aan de goedkope snertlitera-
tuur, soms regelrechte pornografie, die on
gestoord in omloop was en die o.m. bij de 
jeugd van hand tot hand ging. Meermaals 
wendde de dokter zich tot onderzoeksrechter 
Van der Donckt om het parket te doen 
optreden. Ook uit andere hoeken kwam er 
protest tegen deze toestand. Julius Hoste, 
liberaal minister van Onderwijs, noemde de 
zaak „ongehoord", maar oordeelde dat al
leen het parket kon optreden. Wil men Iets 
laten verdwijnen, moet men Iets beters In de 
plaats brengen, oordeelde dokter Muyile en 
ging zelf aan de slag. Onder de naam Flllbert 
Van Haverbeke schreef hij drie romans: De 
jacht naar het geluk, Donderkoppen en Het 
Kluwen. Verder leverde hij onder verschillen
de schuilnamen bijdragen aan ondermeer 
Volk en Staat, zoals het Praatje met de 
Hovenier en anderen. Ook kortere verhalen 
onder de titel De Verteller verschenen. Om 
dit alles te kunnen uitgeven en verkopen 
richtte de dokter met enige vrienden de 
uitgeverij De Wekroep op. Hijzelf was de 
grootste aandeelhouder in de onderneming. 

UtlNOPtQiNC; Dr Mu>llt* ~ (Jjt- /jjn (:.ro:<^ i:i\cn k Dcurntr tt^n 
bc'yii ê;<ir -— "..rtJit-nr (K>k tu \oi>r.it de bcKin^vtti 
Im.L: \j.n het Aotwcrp-̂ t-

DR EDGARD MUYLLE-HERDENKING : 
OP ZONDAG, ï7 JULI 1955 

Tl 1< HtRINNH<!NG . Tien )a,ir gtledtn stu-rf dokicr Edf;ard Mu.llt, na ccn Ic^en van 
.i!n)stoiaaï, onder de l̂ ûs A v \'., V.v.K , ponder kompromissen Het WMS een 100 ̂ c 
e<Jei' tiien^, dokter der armen, sociaal ietterktindigc, \tx*r/uter \.in ons Pond^ 

Te DEURNE-Antv%. : te 9 UUr ; S t - R o c h u s k e r k , St-Rochusstraa': 
Plechtige zieledieost voor Dr Muyile 
Daarita bloemenhulde aan het graf bij de kerk 
Onthulling dec gedenkplaat aan de woning 

Te ANTWERPEN : te I I uur : zaal „Concordia 
Herdcnkingszitting in de geest van Dr Muyile . 
Onder voo"rzittersdiap van dhr Mter J R. DE SMEDT. 
Samenzang onder leiding van dhr Hilnier VERDIN 
Arthur DE BRUYNE • Leven en werk van Dr Muyile 
Huidegroet door een geneesheer en een kunstenaar 
Flor GRAMMENvS Op voor Vlaanderens ontvoogding Einde 12 u 2ü 

DRINGENDE OPROEP ; \X'e rekenen beslist op uw aanwe-^igheid bi) de herdenking van 
deze „grote", hierbij gesteund door jeugd-, beroeps- en kuUuurverenigingen 

N^menj het ,,GTammë})ifof}ds" 
Mter J R DE SMEDT, Dr ROOSENS, k SNX'ENDEN. Ap VAN' EYCK 

Voorzitter Leden 

Emdc 10 u 20 

Korte Nieuwstraac : 

Uitnodiging voor de herdeniting van 1955. 

beheerde de zaak en was tenslotte de groot
ste verliezer... 

Ook als dichter liet E. Muyile zich niet 
onbetuigd. Vaak waren het geiegenheidsver-
zen zoals bij de plechtige kommunie van zijn 
kinderen of scherpe politieke hekeldichten 
zoals Kermesse héroïque beige. Chick Brus
sel fuift en past zich aan en Arm België. De 
werken van Fllibert Van Haverbeke zijn 
moeilijk terug te vinden. Zelf konden we 
alleen de hand leggen op De jacht naar het 
geluk en Het wonder van de onthoofde. 
Literair gezien stond het werk van Fllibert 
Van Haverbeke niet zeer hoog, het bovenge
noemde boek bij voorbeeld is soms langdra
dig; slechts op het einde krijgt het verhaal de 
nodige vaart en de ontknoping kan de lezer 
in feite reeds lang voorzien. Het kortverhaal 
Het wonder van de onthoofde is beter; ge
schreven in de joernalistleke stijl van die tijd 
spreekt het meer aan en wekt zelfs de indruk 
zo uit het leven te zijn gegrepen. 

Dat dr. Muyile ondanks al dit drukke werk 
zijn vakliteratuur niet venwaarloosde, kunnen 
wij afleiden uit een reeks artikels en brochu
res ter bevordering van de volksgezondheid, 
die hij regelmatig onder zijn eigen naam 
publiceerde en waaruit blijkt dat hij de voor
uitgang van de geneeskunde nauwkeurig 
volgde. Soms sprak hij hierbij ook zijn eigen, 
weloverwogen mening uit. Het was ook dank 
zij Muyile dat Raf Verhulst (1866-1941), die 
een grote vriend van de dokter was, zijn lijvig 

werk Jan Coucke en Pieter Goethals kon 
publiceren. Het boek (± 800 biz., 1e uitgave 
1938) kende een zo grote bijval dat er begin 
1940 een herdruk verscheen. Jan Coucke en 
Pieter Goethals doet voor de huidige lezer 
sterk verouderd aan wat stijl en taal betreft, 
maar de Inhoud, het altijd maar „Belgisch 
rechterlijk dwalen" blijft een striemende aan
klacht. 

De enige rust die dr. Muyile zich gunde 
was een jaarlijkse retraite te Drongen en 
éénmaal trok hij samen met een vriend In 
een oude, gammele auto naar Konnersreuth, 
op bedevaart naar Therese Neumann. Als 
arts én als gelovige was dr. Muyile biezonder 
door deze stigmata-zaak geboeid. 

OORLOG EN... 
Vrijdag, 10 mei 1940! De Duitse troepen 

vallen Nederland en België binnen. Natuur
lijk stond dokter Muyile op de lijsten van de 
,,staatsgevaarlijken". De geneesheer werd 
aangehouden terwijl hij op ziekenbezoek 
was en prompt opgestoten. Zonder één 
woord uitleg of verhoor, bleef hij acht dagen 
gevangen. De snelle Duitse opmars verhin
derde echter dat hij en een aantal lotgenoten 
aan Frankrijk uitgeleverd werden. Terug vrij, 
ging de dokter dadelijk weer aan het werk als 

> 
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geneesheer en weldoener. Hij onthield zich 
van iedere politieke aktiviteit, maar bleef zijn 
vrienden trouw, woonde wel herdenkings-
plechtigheden bij voor Oostfronters en ge
woon zijn mening niet onder stoelen of ban
ken te steken, drukte hij de hoop uit dat 
Duitsland het bolsjevisme zou overwinnen. 
Tegelijkertijd waarschuwde hij echter her
haaldelijk voor de gevaren die er scholen in 
het nationaal-socialisme, bijzonder wat de 
ontkerstening van de jeugd aanging. 

Bij de bevrijding in september 1944 werd 
dokter Muyile niet verontrust, ook niet door 
de „spontane volkswoede", die elders in 
Deurne wél sterk raasde. En toch... er wrong 
iets bij Edgard Muyile. Zovelen van zijn 
vrienden en medestrijders werden zwaar 
getroffen, hij niet! Wanneer de goeverneur 
dan bekend liet maken dat de leden van 
bepaalde organisaties zich moesten aanmel
den bij de politie, ging dokter Muyile zich 
vrijwillig aangeven. Hij was immers lid van 
het VNV. Wie bijzonder verveeld bleek met 
dit geval was de politiekommissaris, die niet 
zo dadelijk een reden tot aanhouding vond. 
Tenslotte werd de arts voor een zestal weken 
,,geïnterneerd" in de gemeenteschool. Wan
neer de vliegende bommen onheil zaaien, 
laat men hem als geneesheer de nodige 
vaststellingen doen. Terug thuis (om gezond
heidsredenen vrijgelaten) schrijft hij aan de 
burgemeester van Deurne en aan kardinaal 
Van Roey brieven waarin hij kordaat het 
heersende onrecht aanklaagt. 

Dan verneemt hij dat er in het Sint-Jan 
Berchmanskollege ook ,,zwarten" opgeslo
ten zitten. Zij lijden honger en kou. Dus gaat 
de moedige, maar reeds zieke geneesheer 
op stap. Enige malen gaat alles vlot, maar 
wanneer hij onvenwachts moet telefoneren 
wordt er naar zijn identiteit gevraagd. De 
officieren van de rijkswacht menen de ont
dekking van hun leven te doen, en onmiddel
lijk wordt de dokter aangehouden en opge
sloten in de gevangenis van de Begijnen
straat. Hij zal ze alleen verlaten om te ster
ven. Dokter Muyile schrijft veel brieven aan 
zijn kinderen, geeft hen wenken waar en wie 
er moet geholpen worden en begint zelfs aan 
een nieuwe roman. Maar zijn gezondheids
toestand verslechtert zienderogen. Totaal 
verzwakt kan hij zich voor de bezoekers niet 
meer verstaanbaar maken. Feiten ten zijnen 
laste kan niemand vinden, maar dr. Muyile 
heeft nooit zijn Vlaamse overtuiging verloo
chend, integendeel; tijdens de ondervragin
gen verdedigt hij ze met klem. Stappen 
worden ondernomen om de stervende vrij te 
krijgen. Op 20 juli 1945 is het dan zover. 

...REPRESSIE 
Toch kreeg de Vlaming Muyile nog een 

stamp achterna: hij mocht niet naar Deurne 
terugkeren en overleed twee dagen later, op 
22 juli 1945, te Edegem, bij zijn dochter, 
achtenvijftig jaar oud. 

Op een snikhete dag werd hij begraven. 
De ruime St.-Rochuskerk was stampvol en 
een diep ontroerde pastoor Holthof leidde de 1 
dienst. Bij het vernemen van de dood van zijn [ 

vriend zei hij: „Mijn beste parochiaan is 
gestorven, hij is voorzel<er recht naar de 
hemel gegaan". Rekent men bij deze menig
te nog diegenen die wegens „omstandighe
den" verhinderd waren (zoals drie zonen van 
de dokter) of uit angst (de staatsveiligheid 
„waakte" nog steeds scherp) niet aanwezig 
waren, dan kan men gerust stellen dat meer 
dan duizend mensen aanwezig of in gedach
ten aanwezig waren bij de uitvaart van dokter 
Edgard Muyile. 

Enige dagen later werd hij van alle rechts
vervolging ontslagen. De nochtans zo vin
dingrijke rechters moesten ditmaal Pontius 
Pilatus nazeggen en bekennen: „We vinden 
geen schuld in deze mens". De ,,rechtvaar
dige rechters" wasten hun handen in on
schuld. 

Tien jaar later, op 17 juli 1955 vond er te 
Deurne en te Antwerpen een grootse Dr. 
Muyile-herdenking plaats. Tijdens een plech
tige zieledienst in de weerop stampvolle St.-
Rochuskerk, sprak de predikant over de 
oprechte diep-kristelijke zin en de grenzelo
ze naastenliefde. Verder beklemtoonde hij 
de rol van de leek in het kristelijke en 
kulturele leven. Geen enkele maal werd de 
naam Muyile vernoemd, maar ieder van de 
aanwezigen begreep maar al te goed over 
wie het ging. Bij de bloemenhulde aan het 
graf waren er kransen van de kinderen 
Muyile, van het Grammensfonds, van VOS, 
van andere Vlaamse organisaties, van het 
socialistische gemeentebestuur van Deurne 
en van de talloze vrienden. Daarna volgde de 
onthulling van een gedenksteen aan het huis 
aan de Herentalsebaan, waar de dokter leef
de en werkte. Sober was de tekst maar klaar 

en duidelijk: „AVV-WK. Hier leefde en werk
te dr. Edgard Muyile 1887-1945. Dokter der 
armen. Letterkundige". Ook bij de herden
kingszitting in de zaal Concordia was de 
opkomst groot. Er werd een brief voorgele
zen van pastoor Holthof, toen reeds zwaar 
ziek en naast andere sprekers schetste Ar
thur De Bruyne er levendig en gedetailleerd 
het rijke leven van de Vlaamse geneesheer. 

Slechts tien jaar na de bloedige repressie 
brachten „zwart" en ,,wit", rechts en links, 
samen hulde aan een Vlaming, bezweken 
aan de gevolgen van gevangenis en repres
sie. 

Bij de onthulling van de gedenkplaat had 
het gemeentebestuur bij monde van de aan
wezige schepenen beloofd de steen onder 
haar hoede te nemen en te beschouwen als 
behorende tot het patrimonium van de ge
meente. Maar wat vernamen we in 1989? 
Door verbouwingswerken en venwaarlozing 
blijkt deze gedenksteen spoorloos te zijn. 
Ondertussen werd de gemeente Deurne sa
mengevoegd met Antwerpen... In hoeverre 
de Metropool de gedane beloften van Deur
ne in deze zin heeft overgenomen blijft een 
open vraag. 

Dit jaar is het 45 jaar geleden dat dokter 
Muyile overleden is maar zijn geest is niet 
dood want leeft bij hen die hem gekend en 
begrepen hebben. 

In het geheel van de Vlaamse beweging is 
hij een schakel maar dan wellicht één der 
edelste. Hij was een Vlaamse mens in de 
hoogste, rijkste en edelste betekenis, die er 
in het woord „mens" kan liggen. 

Mija Proost 

ADVERTENTIE 

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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VU-MILITANT JEAN 
KERKHOFS BELT AAN 

J
EAN is in de politiek beland op 
aandringen van Johan Sauwens. 
„Het begon voor mij bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen. Jo
han is mij enkele keren komen 
vragen om deel uit te maken van de 
lijst Vernieuwing, lijst die hij aan
voerde. Men zocht naar een verte
genwoordiger voor Kleine Spou
wen, vele jaren een echt CVP-bol-
werk. Alles werd hier gedirigeerd 

door Franske Van Gronsveld, die er vele 
jaren ook burgemeester was. 

Het heeft een tijdje geduurd om dit CVP-
bolwerk te ontmantelen maar de rollen zijn 
nu volledig omgekeerd. Dit heeft te maken 
met de komst van Johan Sauwens. Hij is in 
Bilzen gestart met een echte VU-werking en 
dat is gelukt. Ook de jongste gemeente
raadsverkiezingen werden een meevaller zo
wel voor de lijst als voor mij persoonlijk. We 
klommen van negen naar twaalf verkozenen 
in Groot Bilzen en zelf behaalde ik 874 
stemmen, zeker niet slecht voor een eerste 
deelname. Toch was dit stemmenaantal niet 
voldoende op onze lijst om te kunnen zete
len. 

Met deze overwinning in het achterhoofd 
wilden we dan ook werk maken van het 
werven van VU-leden. We trokken dus de 
straat op in Groot Bilzen. Ik kreeg het ganse 
grondgebied van Kleine Spouwen toegewe
zen. Huis voor huis ben ik dan bezoeken 
gaan afleggen. In totaal belde ik aan 214 
huizen aan en het resultaat leverde 75 nieu
we VU-leden op. En ik ben ervan overtuigd 
dat ik nog inwoners kan overtuigen om lid te 
worden van de VU, " vertelt Jean. 

GRÖB 
De groei en bloei van de VU in Bilzen liep 

niet van een leien dak. Het heeft heel wat 
energie gekost van velen. De CVP was 24 
jaar ononderbroken aan de macht en de VU 
heeft die hegemonie stilaan doorbroken. In 
1976 werden vier zetels binnengehaald. Bij 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
steeg de parlij naar negen zetels en werd 
Johan Sauwens burgemeester. Hij en zijn 
bestuursploeg deden het voortreffelijk en de 
lijst werd beloond met een grote verkiezings-
ovenwinning in 1988 waarbij twaalf verkoze
nen In de gemeenteraad geraakten. Daarna 
begon een minder fraai politiek spelletje, 
waarbij de VU geweerd werd en alle partijen 
een koalitle tegen de Vlaams-nationalisten 
vormden. 

„ Dit was wel degelijk tegen de wens van 
de bevolking en die nieuwe koalitie ligt erg 
slecht bij de man in de straat. Velen nemen 
het niet dat er zo gesjoemeld werd om 
Sauwens uit het zadel te lichten. De voorbije 
zes jaar was er immers voortreffelijk werk 
geleverd in Bilzen. Met de nieuwe koalitie 
wordt de klok opnieuw enkele jaren terugge
draaid. 

Al deze turbulente gebeurtenissen in Bil
zen kwamen bij mijn huistjezoeken geregeld 
aan bod. Dat was voor de inwoners het 
gespreksonderwerp nummer één. Haast 
overal werd ik goed ontvangen en de men
sen vroegen mij honderduit over de gemeen
telijke politiek. Ik heb veel geluisterd maar 
ook vrank en vrij mijn mening verdedigd en 
dat doet het nog altijd. Ik kan mij amper één 
minder gelukkig onthaal herinneren. Daar 
werd ik betiteld als „zwarte hond" maar na 
een lang gesprek moest mijn gesprekspart
ner toegeven dat hij wat te voortvarend was 
geweest. 

In Kleine Spouwen, deelge
meente van Bilzen, is Jean 
Kerkhofs een gekende figuur. 
Naast zijn inzet in verscheide
ne plaatselijke verenigingen le
vert hij ook uitstekend veld
werk voor de VU. In korte tijd 
bracht hij in zijn eentje 75 nieu
we VU-leden aan. Hoe hij dat 
klaarspeelde, vertelt hij zelf. 

De periode van de huisbezoeken was erg 
zwaar. Na mijn dagtaak bij Ford Genk restte 
mij nog amper de tijd om te eten. Even na 17 
u trok ik er op uit en dat liep dagelijks uit tot 
om en bij middernacht. Ik voerde met de 
mensen lange gesprekken over de politiek in 
de gemeente en dat bleek hun interesse te 
hebben. Ik heb ondervonden dat de man in 
de straat niet wakker ligt van o.a. abortus. 
Voor hen is belangrijk wat in de onmiddellijke 
omgeving gebeurt zoals de aanleg van nieu
we wegen, fietspaden, werk in eigen omge
ving, dienstbetoon. Biezonder gevoelig ligt in 
Bilzen het probleem van de spooroverweg. 
Er zou een koker onder de overweg moeten 
aangelegd worden. Als Johan dat kan reali-
zeren wordt hij over vijf jaar zeker opnieuw 
burgemeester van Bilzen. 

Wat Johan als minister doet, wordt ook 
hier gevolgd en erg gewaardeerd. Voor de 
VU-Bilzen zit er nog beduidende groei in. 

Jean kan honderduit vertellen over 
politiek. 

Belangrijke opdracht is wel om kontakt te 
onderhouden met de mensen in de straat. 
Het is door persoonlijke kontakten dat we 
iedereen moeten inlichten over de werking 
van de VU en hen moeten overhalen bij ons 
aan te sluiten. 

Ik heb nog heel wat werk voor de boeg. Het 
ogenblik is rijp om met de huisbezoeken te 
starten in Grote Spouwen, zoals de naam het 
zegt iets groter dan mijn deelgemeente. Ik 
vermoed dat er zowat 280 gezinnen wonen 
en dat zal weer heel wat tijd vergen om die te 
bezoeken," besluit Jean Kerkhofs. 

Ondertussen is Jean volledig In de ban van 
de politiek gekomen en is dagelijks met deze 
materie bezig. Zijn hobby's zijn gesneuveld 
en minstens drie avonden per week is Jean 
op stap voor de partij. Hij ziet nog een grote 
toekomst voor de VU en wil er zich volledig 
voor Inzetten. 
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EN DAAR IS KONING AUTO 

De aangroeiende verkeersstroom brengt mee dat de risico's voor de weggebruilters groter worden. Er wordt gedoleerd 
aan de verl<eersveiligheid maar de statistielcen over de verlteersongevalien tonen jaar na jaar hetzelfde beeld- aeen 
daling van het aantal ongevallen en slachtoffers. (,o,o ^ peustjens) 

V
ORIG jaar nam het verkeer op 
de autosnelwegen met liefst 
10% toe en op de gewestwe-
gen met 5%. Deze aangroei 
had vooral te maken met de 
ekonomische groei en de da
ling van de brandstofprijzen 
van voor enkele jaren. Het on
geremd uitbreiden van de in-
frastruktuuur is niet langer 
haalbaar. Niet alleen omwille 

van de beperkte financiële middelen en de 
beperkte open ruimte, maar ook omwille van 
de negatieve maatschappelijke gevolgen. Er 
moet dus gestreefd naar een betere kwaliteit 
en rendement van het verkeer en het vervoer 
en niet naar louter produktie van infrastruk-
tuur. Dat is het uitgangspunt van het beleid 
van Gemeenschapsminister Sauwens, be
voegd voor Openbare Werken en Verkeer. 

De geïntegreerde aanpak van het mobili
teitsbeleid staat centraal. Het verkeers- en 

Het overzicht van de verkeers
problemen is een vast onder
deel geworden van de ochtend
en avondinformatie op de ra
dio. Het fileprobleem is dage
lijkse kost geworden en een 
onmiddeillike oplossing is ze
ker niet in zicht. De verkeers
stroom neemt nog steeds toe 
en zal het probleem nog ver
groten. Daartegenover staat de 
autonijverheid die het steeds 
beter blijft doen. Van 18 tot 28 
Januari staat des» Industrie 
weer centraal tijdens het Auto-
Moto- en Rijwielsalon In het 
tentoonstellingspark aan de 
Heizel. 

vervoersplan Vlaanderen zal de omtreklijnen 
schetsen van een nieuw beleid dat het ver
voer, de infrastruktuur, het leefmilieu en de 
ruimtelijke ordening geïntegreerd benadert. 
Een eerste fase van het plan zal afgerond 
worden in mei. 

FILE 
Een aantal jaren geleden was het filepro

bleem een eigenheid van de périférique van 
Parijs en de grote knelpunten in Nederland. 
Ondertussen worden ook bij ons de vele 
autobestuurders gekonfronteerd met dit fe
nomeen. Het probleem zelf werd reeds aan
gepakt in Nederland. Verscheidene denkpis
tes cirkuleren en worden getoetst. 

Een eerste mening is dat men het pro
bleem niet moet oplossen. Een oplossing 
zou er vanzelf komen als de autobestuurder 
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steeds meer zal ontmoedigd raken door de 
lange wachttijden op de autowegen. Hij zal 
dan de wagen thuislaten en kiezen voor het 
openbaar vervoer. Dit brengt dan weer mee 
dat de kapaciteit van dit openbaar vervoer 
drastisch moet opgedreven worden. 

Een andere mening is dat de stijging van 
de brandstofprijzen meer mensen voor het 
openbaar vervoer zou doen kiezen. Hierbij 
aansluitend werd in Nederland ook gedacht 
aan het rekening rijden (elektronische tolhef
fing) en het afschaffen van het reiskostenfor
fait. 

In de praktijk is echter al gebleken dat een 
automobilist minder gemakkelijk uit de auto 
is te krijgen. Hij voelt zich veiliger in de eigen 
wagen en zelf achter het stuur zittend. Hij 
houdt tevens van zijn vrijheid. 

Een reeks andere maatregelen kunnen 
meehelpen om het fileprobleem te verhel
pen. Zo kan het „carpolen" gestimuleerd 
worden. Ruime parkings aan stations, in- en 
uitritten van autosnelwegen kunnen hierbij 
helpen. 

THUIS 
In Nederland loopt nu ook een nieuw 

projekt waarbij het thuiswerk wordt gestimu
leerd. Er is niet meer dan een komputer, een 
telefoon en wat randapparatuur nodig om 
veel werknemers de dagelijkse file-martel
gang te besparen. Heel wat werk zou achter 
een beeldscherm in de huiskamer kunnen 
geschieden. De auto blijft dan voor de deur 
en het milieu wordt minder belast. Geduren
de negen maanden zal diteksperiment lopen 
in Nederland, de gevolgen van het telewer
ken voor het autoverkeer zullen dan in kaart 
gebracht worden. Dit telewerken zou wel 
eens de meest vriendelijke methode kunnen 
blijken om het autogebruik terug te dringen. 

AUTONIJVERHEID 
Het jongste jaarverslag van Febiac dateert 

van 1988. Het voertuigenpark telde dan in 
ons land liefst 4.287.259 voertuigen. Per 
honderd inwoners geeft dat een gemiddelde 
van 42 voertuigen, per honderd gezinnen 
komt dat zelfs neer op 115 voertuigen. In het 
voorbije jaar werden nog maar eens 500.000 
nieuwe voertuigen ingeschreven. 

De autonijverheid zorgt voor een belang
rijk aandeel in de totale werkgelegenheid. De 
sektor vertegenwoordigt zowat 55.000 ar
beidsplaatsen. In 1988 werden in ons land 
1.230.000 wagens geassembleerd. Haast 
1,2 miljoen van deze wagens werden uitge
voerd. De fiskale opbrengst van de perso
nenwagens bedroeg in 1988 zowat 200 mil
jard. De opbrengsten komen uit de akzijnsen 
op brandstoffen, de BTW, verkeersbelasting, 
boeten, rijbewijzen .... 

BRUSSELS GEWEST 
8.2% 

GEDODE, DODELIJKE 
EN ERNSTIG 
GEWONDE 
WEGGEBRUIKERS 

GEBRUIKSWAGENS EN 
LANDBOUWVOERTUIGEN 
2.7% 

TREINEN, TRAMS, 
ANDERE, ONBEKENDE., 
0.3% 

MOTORFIETSEN 
5.6% 

BROMFIETSEN A EN B 
15.1% 

VOETGANGERS 
13.7% 

AUTOBUSSEN,AUTOCARS 
0.3% 
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LEEFTIJDEN 

De statistieken uit 1988 geven een duidelijice verwijzing naar een beleend gegeven: De zwaldce weggebruilter loopt 
het meeste risico om slachtoffer te worden van een verkeersongeval. Jongeren, zowel fietsers als autobestuurders, 
de ouderen zijn biezonder kwetsbaar. 

ONGEVALLEN 
Door het toenemende verkeer zijn ook de 

risico's op ongevallen groter geworden. Toch 
wordt er werk van gemaakt de verkeersveilig
heid op te drijven. Sinds 1984 is het aantal 
verkeersdoden steeds onder de tweeduizend 
gebleven. Toch is dit in verhouding met 
buurland Nederland eerder negatief. Het is 
uiteraard niet gemakkelijk om het niveau van 

de verkeersveiligheid in verschillende lan
den te vergelijken. Als men toch een vergelij
king wil maken dan is daarvoor het aantal 
verkeersdoden per miljoen inwoners een 
degelijk kriterium voor zover het gaat om 
landen met een gelijke graad van motorize-
ring. 

De vergelijking met Nederland gaat dus 
op. Voor onze noorderburen komen we dan 
op een cijfer van 101 verkeersdoden en in 
ons land op liefst 195 verkeersdoden per 
miljoen inwoners. 

In het Vlaamse landsgedeelte vielen in 
1988 alleen al 1308 verkeersdoden, meer 
dan 11.000 zwaargewonden en ruim 50.000 
lichtgewonden. Vooral de provincies Antwer
pen en Vlaams Brabant scoren het meest 
negatief. 

Dit alles bewijst nog maar eens dat er op 
het vlak van de verkeersveiligheid nog heel 
wat te doen valt. Voorlopig wordt niet getornd 
aan de macht van Koning Auto. 
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LEEFTIJDEN 

Bij de bestuurders van de personenwagens vallen de meeste verkeersslachtoffers in leeftijdskategorie 20 tot 25 jaar 
Ook hoogbejaarde autobestuurders hebben het moeilijk in het verkeer. 
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DE AUTO ALS 
MILIEUPROBLEEM 

N dit nummer willen we een milieupro
bleem aansnijden dat alles te maken 
heeft met het autogebruik, namelijk de 
autowrakken. 

In 1986 werden in Vlaanderen 153.621 
personenwagens buiten gebruik gesteld. 
Daarnaast zijn er ook nog 1542 autobus
sen en 11994 andere (vracht-)voertuigen 
afgedankt (1). Dit aantal is ondertussen 
met meer dan 10 % gestegen. 

Samen vormt dit een ontzaglijke afval
berg, bestaande uit ijzer en non-ferro-me-
taal, kunststof, glas, rubber, olie en andere 
chemische produkten. 

HUIDIGE T O E S T A N D ^ 
Een aantal van deze produkten is waarde

vol en wordt daarom nauwkeurig herwonnen, 
bijvoorbeeld het ferroschroot (meer dan 
100.000 ton per jaar in Vlaanderen). De 
rubberbanden vormen de tweede grootste 
brok, circa 30.000 ton per jaar. Een gedeelte 
hiervan (20 %) wordt gerekupereerd door 
middel van loopvlakvernieuwing (vooral bij 
vrachtwagenbanden) en een nog groter ge
deelte wordt hergebruikt als brandstof bij de 
cementfabrikage. De rest wordt gestort als 
afval. 

Een groot probleem voor het milieu vor
men de chemische produkten. Elk autowrak 
bevat ongeveer 6 liter smeerolie, 3 liter 
brandstof, 1 liter remolie, 5 liter koelvloeistof 
en 3 liter zwavelzuur in de batterij. Dit geeft 
voor Vlaanderen 0,6 miljoen liter zuur en 3 
miljoen liter koolwaterstoffen. Vooral deze 
laatsten zijn zeer schadelijk voor het milieu. 
Als deze produkten in de bodem terechtko
men, worden de grondwaters aangetast. 1 
liter olie is voldoende om 1 miljoen liter 
drinkwater te vervuilen. 

Na deze inventarisatie kijken we even naar 
de huidige toestand en maatregelen die 
noodzakelijk zijn. 

De autowrakken komen via allerlei handel
tjes uiteindelijk op een autokerkhof terecht. 
Zeer dikwijls zijn dit illegale stortplaatsen. 
Een recente studie aan de Ekonomische 
Hogeschool in Limburg (2) wijst uit dat op 
deze illegale autokerkhoven niet minder dan 
90 % van de schadelijke stoffen in het milieu 
terechtkomen. 

Deze autokerkhoven liggen verspreid in 
het landschap, in woongebieden, industrie
zones, soms zelfs in groene zones. 

Het topje van de ijzerberg. (foto Zafar) 

De auto is een handig ding en 
onze mobiliteit hangt er voor 
een groot stuk van af. 
We moeten ons echter wel vol
doende realiseren dat de auto 
ook één van de meest vervui
lende produken is uit onze kon-
sumptiemaatschappij. Het is 
bekend dat het autoverkeer 
verantwoordelijk is voor meer 
dan 20 % van de zure neerslag, 
in de vorm van stikstofoxides. 
De vorming van smog in som
mige steden is meestal ook 
voor een groot gedeelte te wij
ten aan het overdadig verkeer. 
Het probleem van de ioodver-
vuiling als gevolg van de ver
branding van loodhoudende 
benzine krijgt alle aandacht 
sinds enkele jaren. 

Alleen reeds in Limburg telden de onder
zoekers niet minder dan 264 autokerkhoven, 
die praktisch allemaal illegaal zijn. 

In het Mina-plan lezen we hierover enkel 
dat „het aantal autokerkhoven verder be
perkt moeten worden". Ons lijkt het echter 
dat hier een drastisch beleid noodzakelijk is. 

De vele stortplaatsen ontsieren het land
schap en vormen een gevaar voor het milieu, 
zoals hiervoor reeds gesteld. Alternatieven 
zijn voorhanden. Via recyclage-installaties 
kunnen de autowrakken op een milieuvrien
delijke wijze verwerkt worden. Dergelijke 
installaties bestaan in Vlaanderen en moeten 
desnoods uitgebreid worden. 

Uiteraard zal een degelijke kontrole op 
deze verwerkingsinstallaties nodig zijn, want 
ook daar zijn soms klachten over waterver
ontreiniging, wat wijst op onzorgvuldig ver
werken of op onaangepaste installaties. Voor 
OVAM is er dus werk aan de winkel! [> 
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OVAM moet ook eindelijk eens komaf 
maken met de Illegale liandeltjes in auto
wrakken. Ook andere bedrijven mogen niet 
zonder vergunning werken! 

OVAM moet ook het onderzoek naar recy-
clagemogelijkheden voor de diverse auto-
afvalprodukten aanmoedigen. Accu's, rub
ber, non-ferro, kunststof, olie enz.: het groot
ste deel van deze afval moet rekupereerbaar 
zijn op een ekonomisch aantrekkelijke wijze. 
De verbranding van de rubberbanden mag 
hierbij niet gezien worden als een goede 
rekuperatiemetode, want deze verbranding 
geeft erg veel luchtvervuiling. 

Bij het afleveren van vergunningen moet 
OVAM ook streng letten op de planologische 
inpasbaarheid. ,,Zicht-vervuiling" en lawaai
hinder van sloopbedrijven -bedrijfjes (shred-
derbedrijven) zijn ook vormen van miliehin-
derl 

STATIEGELD VOOR 
AUTOWRAKKEN? 

Rest dan nog de vraag op welke wijze 
sankties kunnen ingebouwd worden voor hef 

onjuist verwijderen van een autowrak. Door 
de onderzoekers van de EHL werd een 
voorstel geopperd om een statiegeld in te 
voeren voor auto's. Dit zou betekenen dat 
men bij de aanschaf van een auto een 
bedrag betaalt, net zoals bij de aankoop van 
een fles met statiegeld. Dit bedrag krijgt men 
achteraf, bij de levering van het wrak aan een 
erkende verwerker, weer terug. 

Dit zou inderdaad paal en perk kunnen 
stellen aan sluikstorten en illegale vervuilen
de slopers. De sociale weerslag hiervan is 
natuurlijk niet te onderschatten: net op het 
moment dat een groot bedrag moet neerge
teld worden voor de aanschaf van een auto, 
zou men eveneens een statiegeld moeten 
betalen. Alhoewel dit effekt enkel speelt bij 
de eerste wagen die men koopt, blijft het toch 
een zware ingreep, tenminste indien men het 
bedrag van het statiegekJ voldoende zwaar 
maakt, zodat het ook effektief nuttig is. 

Een alternatief is: de aangifte van de 
verwijderingsmetode van de oude wagen op 
het formulier dat ingevuld wordt bij de aan
schaf van een nieuwe wagen. Op die manier 
zou het ministerie van Verkeer toelating voor 
gebruik van de nieuwe wagen kunnen weige
ren bij onjuiste verwijdering van de oude 
wagen. Om dit sisteem sluitend te maken 

moet er ook een Informatiesisteem opgezet 
worden bij de autowrak-verwerkers. Dit is 
toch nodig om enige kontrole mogelijk te 
maken op de milieuvriendelijkheid van hun 
handelen. 

BEWUSTWORDING ^ 
ledereen moet zich bewust worden van het 

probleem: de overheid, de opkopers van 
autowrakken, de verwerkers, de shredderbe-
drijven, maar ook de bezitters van auto's en 
andere voertuigen. Men heeft hier te maken 
met een bijkomend milieuprobleem als ge
volg van onze mobiliteitsbehoeftes. 

De cijfers tonen echter het belang van de 
problematiek aan. We moeten er dan ook 
samen iets aan doen en ons ervan bewust 
worden dat het op de huidige manier niet 
meer verder kan. Een auto is dus niet een 
voorwerp dat men na gebruik zomaar kan 
weggooien en in de natuur achterlaten: een 
aangepaste verwerking is noodzakelijk. 

Rob Geeraerts, senator 
(1) Cijfers uit het Minaplan 
(2) Eindverhandeling van Gabriëlle Jansen en 
Johan Put van de Ekonomische Hogeschool 
Limburg. 

d^tpd/c//c mee/ 
Stef/cernop/fen ^c/toi^et. 

te^en zo'/? tsr/e/i abt 
/7/eér //^fen/ 

Nieuwe wagen op 't oog? Dit is het gedroomde moment. 
Maar laatje niet bedotten als het over een autolening gaat. Kijk 
uit voor luchtspiegelingen en djfer-gegoochel. Loop daarom 
eerst langs bij je ASLK-agentschap. Daar spreken ze duidelijke 
taal. Sterker nog: klaar en duidelijke taal. Je krijgt onmiddellijk 
antwoord. En dat geldt ook voor autoverzekeringen. De grootste 

zekerheid voor de kleinste prijs. Een prijs di 
baar is. Zonder dat het een frank meer 
kost. En nog sterker: als je ze allebei i 
neemt wordt het nog voordeliger. Maak ] 
de proef op de som in je ASLK-agerlt- i 
schap. Er zijn er meer dan 1.100. || 

AUTOLENINGEN & VERZEKERI 
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HET OUDE HUIS 
ONDER DE CIPRES 

E
IND 1989 verscheen de Neder
landse vertaling van het werk van 
de Sovjetrussische schrijver Fazil 
Iskander, Het oude huis onder de 
cipres. 

Mede door de recente gebeur
tenissen In de USSR en het Oost
blok krijgt dit werk een wel heel 
aktuele dimensie mee. Het boek 
handelt bovenal over het zwijgen, 
het onultgesprokene. Zeg maar, 

de stille macht van de stilzwijgende meerder
heid. 

Fazil Iskander is een zeventigjarige schrij
ver die door sommige kritici voorzichtig wordt 

£ dat /as/'/A' 

:en prijs die per maand betaal-
meer 

illebei 
Maak 
ager)t- ASLKB 

Veriekenngsonderneming erkond oi 

vergeleken met Anton Tsjechow. In Het oude 
huis onder de cipres brengt hij het verhaal 
van een Abchazisch jongetje uit de tisjd van 
het Stalinistische Rusland. Het kind is van 
Krim-Joodse origine en het geboortehuis 
situeert zich in de schaduw van de cipres-

Anderhalf jaar geleden was 
WU-medewerker Lieven De-
medts te gast in Abchaziê. Op 
een gegeven ogenblik werd hij 
te SoukhoumI ontvangen door 
de Abchazische minister van 
Kuituur, Nujewitsch Nugsami 
Aschuba. De minister stamde 
uit een merkwaardig Abcha
zisch geslacht want rond de 
Aschuba's was zelfs een 
episch lied verweven. Onze 
medewerker informeerde naar 
de Abchazische literatuur. De 
minister keek voorzichtig rond 
en zei dat hij nu eindelijk din
gen mocht zeggen die voor de 
tijd van de Glasnost niet kon
den. Hij zei dat er enkele Ab
chazische schrijvers, en vooral 
dichters waren maar er liet ook, 
weze het zeer voorzichtig de 
naam van Faz/Z/sfcander vallen. 
Het werk van iskander is intus
sen heel aktueel geworden. 
Abchaziê, een smeltkroes van 
kuituren met reeds een heel 
sterke invloed van de Islam, 
eist de aandacht van de wereld 
op. Namen als Azerbeidjan, Na-
gorno-Karabach klinken niet 
langer vreemd in de oren. 
Onze medewerker las Het oude 
huis onder de cipres van Iskan
der en voelde mee met het 
Abchazische volk. l\Aisschien 
wordt het werk van Iskander 
ooit nog wel eens heel be
roemd... 

boom. Tot zover gewoon de aanhef van een 
streeknovelle zoals er duizend-en-één be
staan. 

Buiten zijn eigen wil om wordt het Abchazi
sche jongetje uitgeroepen tot een klein ge

nie. Hem wordt een uitzonderlijke intelligen
tie toegedicht, grenzend aan de genialiteit, 
en iedereen gaat in bewondering staan voor 
dit wondere wezen. Men schrijft hem een 
uitzonderlijke toekomst toe. Anders dan het 
slag van omhooggevallen idioten, diktators-
in-spe, beseft het kind evenwel zijn beperkt
heden. Hij is bijvoorbeeld niet eens in staat 
om het juiste uur af te lezen. Maar dat kan hij 
bezwaarlijk gaan bekennen, dus bouwt het 
kereltje een merkwaardige strategie op. Hij 
gokt op zijn verbeelding, zijn fantasie, om op 
gepaste momenten raak uit de hoek te ko
men. Dit blijkt bovendien nog wondenwel te 
lukken. 

„De kunst van het onuitgesprol<ene is een 
van de meest ongrijpbare voor het verstand: 
het ligt op het vlal( van de intuïtie" (biz. 85). 
Het kleine genie begrijpt dat „zwijgen goud 
waard is" en hij weet zijn prestige met enkele 
goede gokken te bevestigen. Niet de Rede 
triomfeert, dan wel de Intuïtie. 

De kultus van het genie wordt intussen 
hoog gehouden. 

ALLEEN DE CIPRES 
De moraal van het verhaal. Er zijn mensen 

die denken dat ze geniaal zijn en dat van hun 
leven nooit zullen afzweren. Of zoals Louis-
Paul Boon het al uitdrukte, „geniaal, maar 
met veel te l<orte beentjes". Die korte been
tjes beletten hen met beide voeten op de 
grond te blijven. Er zijn andere mensen die 
denken dat ze geniaal zijn, maar daaraan 
beginnen te twijfelen en hun zwakte leren te 
kamoefleren. In wezen blijken zij uiteindelijk 
toch geniaal en met de juiste beentjes. Zij 
blijven nog niet op de grond. Iskander heeft 
alleszins een merkwaardig boek nagelaten. 
Zijn novelle eindigt nochtans zeer deprime
rend : de Stalinistische terreur heeft het ge
haald, alleen de cipres (het simbool voor de 
vrijheidsdrang van het Abchazische volk) is 
overeind gebleven. 

L. Demedts 

— Het oude huis onder de cipres. Fazil 
Islunder. Ned. vertaling. Ultg. Contact, 
Amsterdam, 1989. 
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OP AVONTUUR 
MET AGALEV 

F
RANS Mertens, een brave boe
renzoon, werd door milieu en op
voeding haast blindelings naar de 
CVP geleid. In een Kempisch nest 
van de jaren vijftig werd over de 
andere partijen zeer zwart-wit ge
dacht: „Socialisten en liberalen 
waren toen voor mij, katolleke jon
gen, kerk- en pastoorshaters (...) 
De Vlaamsnatlonallsten leken mIj 
als partij een klasse apart: die van 

de Idealisten die enkel en alleen oog hadden 
voor al wat Vlaams was. Het woord kommu-
nist durfden wij haast noooit te gebruiken. 
(. ..)Dat was dus het beeld dat ik In mijn jonge 
jaren van politieke partijen had: een oerde
gelijke kristelijke partij, wier leden alleen een 
kroontje ontbrak om heilig verklaard te wor
den; het socialistisch werkvolk, dat een trap
je lager stond dan het gewone volk; de rijke 
liberalen, die wel hun geld maar niet hun God 
koesterden; de Vlaamsnationalen, die sa
men met Kristus vochten voor Vlaanderen, 
en tenslotte de kommunisten als randfigu
ren." 

En dan maakt Mertens kennis met pater 
Luc Versteylen. „Het pluralisme, de klein
schaligheid die Ik vroeger gekend heb, de 
natuur, mijn milieubewustzijn, mijn afkeer 
voor het traditionele politieke bestel en mis
schien een stukje nostalgie naar het verle
den deden mij met de Anders-gaan-leven-
beweglng sympathiseren", schrijft Mertens. 
de auteur maakt een duidelijk onderscheid 
tussen de groenen die uit de Anders-gaan-
leven-beweging komen, en de anderen die 
uit diverse hoeken (o.a. Stad voor de Mens 
uit Turnhout en EIcker Ik) in de partij Agaiev 
een politiek onderdak vonden. Mertens laat 
er geen twijfel over bestaan dat hij uit ,,de 
beweging" komt, en tussen de lijnen wordt al 
meteen duidelijk dat hi) niet hoog oploopt 
met de anderen. 

STAD VOOR DE MENS 
Hij verwijt die anderen bvb. hun plat oppor

tunisme: ze begonnen zich pas voor Agaiev 
te interesseren toen de Groenen met de 
verkiezingen verrassend mooie resultaten 
boekten. Mertens beschrijft hoe hij in Geel 
met enkele mensen een Agalev-werking op 
poten zette, en vertelt omstandig over de 
akties die hij in de streek mee voerde. Al 
gauw begint op arrondissementeel vlak de 
„infiltratie" van Stad voor de Mens, en de 
ergernissen stapelen zich voor Mertens op. 

Bijna ongeweten bvb. is hoe ook in de 
koelissen van Agaiev naarstig met de ellebo
gen gewerkt wordt om op een verkiesbare 
plaats te komen. Bij verkiezingen komen er 
bij Agaiev steeds een aantal mensen aan-

Wie een boek schrijft uit onte
vredenheid of wroi<, maakt 
doorgaans weinig kans om ern
stig genomen te worden. Al te 
vaak gooit de auteur zijn eigen 
ruiten in door zichzelf kost wat 
kost te willen verdedigen. Een 
gezond gevoel voor nuance is 
dan ver te zoeken. Schrijven 
mag voor de ongelukkige mis
schien een terapie zijn, maar 
aan het produkt van die ge
neeswijze kleeft voor de objek-
tleve buitenstaaander een ver
dacht en afstotend geurtje. 
Hoewel Frans Mertens, gewe
zen lid van Agaiev, herhaalde
lijk zegt vooral niet te willen 
natrappen en waarschijnlijk op
recht getracht heeft een objek-
tief beeld van Agaiev te schet
sen, slaagde hij daar niet 
steeds in. IVIaar toch is zijn in 
een hoekige stijl geschreven 
werk interessant voor wie Aga
iev beter wil leren kennen. At te 
weinig is de groene suksesfor-
mule immers doorprikt. Mer
tens stelt dat het Agalev-pro-
gramma in wezen anarchis
tisch en basissocialistisch is. 
Dit is het gevolg van een 
machtsstrijd in de groene par
tij, die afgelopen is in het voor
deel van de "linksen". Deze 
vleugel kwam na de prille ver-
kiezingssuksessen Agaiev bin
nengesijpeld en staat vrijwel 
geheel vreemd van de oor
spronkelijke anders-gaan-le-
ven-beweging. 

waaien die ook hun geluk in de politiek willen 
wagen. ,,Tussen de verkiezingen laat men 
gewoonlijk het werk over aan anderen, doch 
wanneer de verkiezingen in zicht komen. 

i 

Fernand Geyselings, ontgoocheld 
over het abortusstandpunt en het ge
brek aan belangstelling voor de 
Vlaamse Beweging bij Agaiev, kwam 
de Mechelse VU-lijst verruimen. 

voelen velen zich Ineens geroepen om mi
lieuverdediger te worden", schrijft Mertens. 
Zo wilde het huidig Agalev-EP-lid Paul Staes 
in '85 bij de parlementsverkiezingen wel 
kandidaat zijn, als hij op de eerste plaats 
mocht staan. Mertens doet ook de verhalen 
uit de doeken van huidig kamerlid Jos Gey-
sels en diens LBC-konnektie, en van Leo 
Cox, de waakhond over Fernand Geyselings. 
Deze laatste had het volgens Mertens moei
lijk met het abortusstandpunt van Agaiev en 
sukkelde naar de rand van de partij. In '87 
was hij verruimingskandidaat op de VU-
kamerlijst in Mechelen. Aan WIJ vertelde 
Geyselings toen dat ook het totale gebrek 
aan belangstelling voor de Vlaamse bewe
ging bij Agaiev een rol heeft gespeeld bij zijn 
ontslag uit die partij, maar Mertens vermeldt 
dit vreemd genoeg niet. 

De redenen voor Mertens' ontslag zijn 
veelvoudig en hebben een lange voorge
schiedenis. Mertens was misnoegd over de 
weg die Agaiev insloeg, hij stak zijn afkeer 
voor de SVDM-,,infiltratie" niet onder stoelen 
of banken, ergerde zich over kleine geschil
len die bij Agaiev buitensporige proporties 
aannamen, zoals de onenigheid over een 
verkiezingsfoto, en hij was ook ontgoocheld 
over de oneerlijke behandeling die Geyse
lings te beurt viel vanwege de Agalev-top. 
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De aanleiding voor Mertens' ontslag was 
de druk die op hem werd uitgeoefend om zijn 
eerste plaats voor de provincie, die hij demo-
kratisch en statutair venworven had, af te 
staan aan „een vriend van Jos Geysels, een 
vroeger CVP-lid" Mertens hierover „Deze 
gang van zaken deed me walgen en ik heb 
daarom helemaal geen plaats meer op de 
provincielijst gewild " Mertens lichtte de pers 
hierover in, en werd voor een bloedraad 
gedaagd Indien hij zou weigeren op die 
vergadering te verschijnen, zou dat zijn uit
sluiting uit Agaiev betekenen Mertens kwam 
met, en werd geekskommuniceerd 

TAALHOFFELIJKHEID 
In het tweede deel van zijn boek graaft 

Mertens dieper in het programma en de 
strukturen van Agaiev Hij komt tot de kon-
klusie dat Agaiev op ekonomisch vlak eigen
lijk hetzelfde wil als de PVDA onteigening 
van banken en holdings, planekonomie en 
de opheffing van de kapitalistische produk-
tieverhoudingen Ook het abortusstandpunt 
baarde de partij heel wat kopbrekens Aga
iev staat de afschaffing van de strafbaarstel
ling van abortus voor, maar verklaart ander
zijds toch tegen abortus te zijn Waardoor 

iedereen redenen tot tevredenheid hoort te 
hebben 

Mertens ontleedt verder het standpunt van 
Agaiev inzake de kommunautaire tegenstel
ling Over het voorstel voor taalhoffelijkheid 
schrijft Mertens het volgende ,, Taalhoffelijk
heid wekt de indruk, dat van de veronderstel
ling uitgegaan wordt dat Happart bvb tegen 
de Vlamingen absoluut Vlaams wil praten, 
terwijl de Vlamingen — uit taalhoffelijkheid 
— met anders willen dat Happart Frans 
spreekt" 

Volgens Mertens zijn alle kommunautaire 
problemen voor Agaiev wolfijzers omdat de 
partij een idealistische visie naar anarchis
tisch model heeft Agaiev wenst de groene 
beweging ook als wereldomvattend uit te 
dragen Struikelen over binnenlandse taai
toestanden moet dan ook — desnoods ten 
koste van toegevingen —vermeden worden 

Agaiev kwam tot dit programma door wat 
Mertens de „onzichtbare hand" van de partij 
noemt Enkele mensen bereiden de kongres-
teksten voor Die kunnen ruimschoots ge
amendeerd worden, maar worden zeer zel
den fundamenteel gewijzigd De idee van 
een beperkt aantal mensen wordt aldus de 
idee van de partij 

Die idee is een fundamentele maatschap-

HONGERIGER DAN 
EEN HOND 
„Ik ging brandhout zoeken op de berg, 
op blote voeten, klappertandend, 
en nog hongeriger dan een hond " 

(Salvador Gonzalez Barragan) 

In De eikelvreters neemt Els Pelgrom ons 
mee naar Spanje, waar ze momenteel zelf 
woont Het verhaal speelt zich af in Andalu-
sie na de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) 
rond 1945 Curro vertelt ons zijn levensver
haal vanaf het moment dat hij op zijn achtste 
van school moest om mee de kost te winnen 
in huis, of beter in de grot Hij woonde 
immers met zijn familie en oma m een grot, 
aan de voet van een berg met daarboven het 
klooster Het leven was er met gemakkelijk 
Iedereen die kon, werkte keihard, maar toch 
bleven ze arm en hadden ze altijd honger 
Hiernaar verwijst de titel van het boek ze 
aten wel meer bellotas, lange bruine en 
eetbare eikels die meestal als varkensvoer 
dienden 

Het waren gevaarlijke tijden Wie er ook 
maar verdacht uitzag, werd verhoord en 
gefolterd door de guardia civil die nog steeds 
op zoek was naar Maqui, achtergebleven 
republikeinen die na de burgeroorlog door
vochten vanuit de bergen Mensen die be
trapt werden op het sprokkelen van kreupel
hout (en hoe moesten ze anders de grot 

warmhouden?) in het bos van het klooster, 
werden een met olie besprenkelde takken-
bos op de rug gebonden De guardia stak die 
dan vervolgens in brand 

Nog meer van die spannende en ook 
ontroerende verhalen horen we verder in dit 
boek uit de mond van Curro Talrijke baan
tjes heeft hij gehad om aan de kost te komen 
en m de weinige ontspannende uurtjes die er 
nog restten, genoot hij van het dansen van 
de zigeuners, de lange processies die door 
de stad trokken, goud zoeken in de rivier en 
van de meisjes Maar toen was hij al zestien 
en een echte man 

Gans dit boek is doorspekt met Spaanse 
woorden die achteraan zijn opgenomen in 
een verklarende lijst Ook de geciteerde 
liedjes vind je daar in hun oorspronkelijke 
tekst terug Vaak zijn ze grappig en ontroe
rend Bvb p 196 
„Pook het vuur eens voor me op, 
zei mijn moeder op een dag, 
pook het vuur eens voor me op 
En ik, die nergens verstand van heb, 
ik stak mijn pook in de keukenmeid 
en ze gloeide tot in haar kleren toe " 

Els Pelgrom vertelt ons hier gewoon de 
dingen zoals ze zijn, zonder veel te verdoe
zelen of te verfraaien Daarom is het boek 

pijverandenng, maar veel subtieler verpakt 
dan de brutale PVDA-slogans als „Laat de 
rijken de krisis betalen" Agaiev, zegt Frans 
Mertens, presenteert het mooier en zachter 
De partij wil de „afschaffing van de staat, van 
het kapitalisme, van prive-eigendom, van de 
burokratie, de partikratie en de technokratie, 
de partij Agaiev streeft eveneens naar een 
kwasi volledige vrijheid van het individu, 
deze vrijheid mag echter geen beperking van 
de vrijheid van anderen inhouden " 

Agaiev treedt met deze radikale standpun
ten nooit naar buiten Ze zijn momenteel met 
opportuun noch verwezenlijkbaar In afwach
ting dat dit wel zo is, nl wanneer Agaiev de 
macht heeft — zo schrijft Mertens wat naïef 
—, ageert de partij tegen de milieuverstoring, 
omdat dit m haar ogen een uitwas is van het 
kapitalistisch systeem Gelukkig voor Agaiev 
ligt ageren tegen de milieuverloedering mo
menteel goed m de markt Voor de rest zijn 
de problemen van Agaiev als politieke partij 
herkenbaar, zeer herkenbaar Maar allicht 
worden ze minder m de openbaarheid ge
bracht 

(Pdj) 

— Vijf jaar op avontuur met Agaiev Frans 
Mertens Uitg. Heidebrand, Turnhout, 1988,106 
biz. 
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zeker al geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar 
Dat ze gewaardeerd wordt voor haar werk, 
bewijzen de twee Gouden en twee Zilveren 
Gnffels die ze reeds ontvangen heeft En wie 
weet, valt ook dit boek in de prijzen' 

(ed) 

— De eikelvreters. Els Pelgrom. Querido, Am
sterdam, 1989, 208 p. 498 fr 
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KINDERBOEKEN VAN AVERBODE 
De tijd dat de goede paters van de Goede 

Pers (thans Altiora), te Averbode, streng 
gelovige kinderboeken uitgaven is voorbij en 
het huidig potentieel van deze zo specifieke 
uitgever van jeugdboeken en dito bladen is 
eerder gericht op een aanbod waarin elk kind 
zijn (of haar) gading vindt 

Recent verscheen de tv r̂eede bundel van 
Lotte en Pieter, geschreven door Claudine 
Martens en Gerda Van Cleemput Het gaat 
hier om 70 korte verhalen om voor te lezen 
Heel simpele verhalen met leuke en grappi
ge anekdotes, zo uit het leven gegrepen en 
waarvan respektievelijk zus en broer, Lotte 
en Pieter, de helden zijn 

TITANIC 
Elk verhaaltje is netjes geïllustreerd door 

Paul De Becker Er staan ook versjes m het 
boek en zelfs een trefwoordenlijst, mocht je 
een of andere bepaalde frats van Lotte en 
Pieter willen toetsen aan de realiteit van je 
eigen huishouden Je kan dan kiezen uit bvb 
,,vuile voeten", ,,winkeltje spelen" of,,ruzie 
maken" Erg leuk 

Seneuzer van aanpak is het boek van 
Gaston Van Camp Van Aapmens tot Titanic, 
eveneens een bundel maar ditmaal over tien 
grote opgravingen die mooi gesitueerd zijn in 
ruimte en tijd De bekende stnpauteur Ferry 
(van het weekblad Kuifje) heeft deze serie 
boeiende reportages prachtig geïllustreerd 
en auteur Van Camp hoeven we eigenlijk met 
voor te stellen Hij is een van onze betere 
Vlaamse jeugdschnjvers, die hier erg over
tuigend schrijft over zowel de farao's als de 
Zapoteken, de ramp van de Vesuvius of het 
zinken van de Titanic 

Bloedserieus is ook het boek van Willy 
Schuyesmans De Huilers in de reeks Jeans
boeken In zijn tweede jeugdroman pakt 
joernalist Schuyesmans het probleem aan 
van de zeevervuiling en de daaruit vloeiende 
zeehondensterfte in de Waddenzee Een 
probleem dat Schuyesmans ovengens ter 
plekke is gaan vaststellen en waaruit dit 
boeiend maar tegelijk erg schrijnend boek is 
gegroeid Het verhaal is erg simpel Randyis 
op vakantie aan de Waddenzee waar haar 
vader, met toevallig een joernalist, naar de 
oorzaak van de zeehondensterfte informeert 
Zo leert Randy de zeehondencreche in Pie-
terburen kennen en mag ze er helpen bij de 
verzorging van de zieke zeehonden 

Ook met zijn 2de boek slaat Schuyesmans 
nagels met koppen Men voelt zo aan dat het 
verhaal geschreven is met een duidelijk 
gevoel van verontwaardiging tegen de men
sen die de zee vervuilen maar ook een 
gevoel van oneindig respekt voor de natuur 
Jammer genoeg is De Huilers (zo worden 
jonge zeehonden genoemd) flinterdun van 
intnge Een goed jeugdboek moet nog altijd 
aan de regels van het spel beantwoorden 

Dat doet De Huilers te weinig, naar ons 
gevoel 

Ontgoochelend zijn de illustraties bij de 
tekst, een euvel waaraan meer jeugdboeken 
van Altiora te lijden hebben Waar is de tijd 
dat deze uitgever met illustrators als Water
schoot, Demoen en De Swerts grote kunste
naars m huis had ' 

BEKROOND 
Ondertussen ontving Gerda Van Cleemput 

de dr Ferd Snellaertprijs 1989 van de Ver
eniging van Vlaams-Nationale Auteurs voor 
haar historische jeugdroman „Morgen ver
trekt de boot" 

De jury liet zich overtuigen door het even
wichtig samenstellen van een aangehouden 
literair niveau en een aantal roman-strukture-
le elementen, waardoor de schrijfster met dit 
werk overtuigend het bewijs levert dat jeugd
literatuur een volwaardig literair genre is 

Het boek is een momentopname uit de 
geschiedenis van Europa In het Salzburg-
land (Oostenrijk) maken zich in november 
1732 een kleine duizend protestanten klaar 
om hun bergdorpen te verlaten De aartsbis
schop wil namelijk zijn land van ketters 
zuiveren Gerda van Cleemput brengt ver

slag uit van de dne maandenlange tocht die 
de 12-jange WastI en zijn ouders onderne
men Het was een zware reis met karren, 
wagens, trekschuiten enz om in Cadzand in 
Staats-Vlaanderen aan te komen Maar in dit 
vlakke, drassige land is de ellende met 
voorbij De uitgedreven bergbewoners heb
ben het er moeilijk, zij missen hun bergen en 
hun zoutmijnen Tal van families keren dan 
ook terug Van de 800 uitgeweken Alpenbe
woners vonden er slechts 216 een vaste 
woonplaats in Cadzand 

Een boeiend relaas waar jeugdige lezers 
enkele uren kunnen „verdwalen" in een stuk 
geschiedenis van „hun" Europa Ook oude
ren, die beter de godsdienstige en politieke 
verhoudingen van hun kontinent kennen, 
zullen veel genoegen aan dit prangend re
laas beleven 

Met onze gelukwensen voor Van Cleemput 
met dit zoveelste boek en met de bekroning' 

(DDL) 

— Lotte en Pieter C. Martens & G. Van Cleem
put. Doremi-boek Uitg Averbode 395 fr. 
— Van aapmens tot Titanic G Van Camp en F. 
Van Vosselen. Uitg Averbode, 595 fr. 
— De Huilers, W Schuyesmans. Jeansboek 
Uitg. Averbode. 275 fr 
— Morgen vertrekt de boot. Gerda Van Cleem
put. Uitg. Averbode. 295 fr. 

POEZIEKRANT NU MAGAZINE 
In april 1976 startte Gentenaar Willy Tiber-

gien met een op z'n minst merkwaardig blad, 
Poeziekrant, tweemaandelijks onafhankelijk 
tijdschnft voor Nederlandstalige poëzie en 
buitenlandse poëzie in Nederlandse verta
ling Het bescheiden begin met vier bladzij
den op krantenformaat werd op gemengde 
gevoelens onthaald, omwille van de nogal 
slordige opmaak en de ongelijke kwaliteit 
van de kreatieve en beschouwende bijdra
gen 

Maar het blad werd van langsom degelij
ker en rijker aan inhoud, zodat het uitgroeise 
tot een waardig huisorgaan van het veelzijdig 
bedrijvige Poeziecentrum en beslist de best 
gedokumenteerde, periodiek poezie-naslag-
publikatie in ons taalgebied 

Niet zonder trots kondigde Willy Tibergien 
in een overtuigend proefnummer (met welis
waar reeds eerder verschenen bijdragen) 
een volledig vernieuwde Poeziekrant aan, 
die vanaf half januari 1990 definitief als 
Poeziekrant Magazine zal verschijnen op 
telkens 48 bladzijden De vormgeving ziet er 
fraai en modern uit, het blad ligt aangenaam 
in de hand en is rijkelijker dan voorheen 
geïllustreerd met foto's en tekeningen, terwijl 

de artikels beknopter en leesbaarder zijn en 
de selektieve gekozen gedichten in de nieu
we lay-out beter tot hun recht komen 

De Poeziekrant nieuwe stijl blijft trouw aan 
zijn oorspronkelijke doelstellingen informa
tie, duiding en achtergronden geven over het 
fenomeen dichtkunst in brede zin Wel wil de 
uitgever-hoofdredakteur kwijt dat om het peil 
zo hoog mogelijk op te voeren de ondankba
re pioniersrol in verband met debutantenpoe-
zie stilaan vaarwel gezegd zal worden Zo 
zullen ongevraagde gedichten kritischer be
oordeeld worden, zal aan elk nummer een 
eminent dichter als „gastdichter" meewer
ken en zal telkens ook een belangrijk buiten
lands dichter worden voorgesteld, uiteraard 
met gedichten in Nederlandse vertaling 
Kortom, zo verzekert Willy Tibergien, Poe
ziekrant zal voortaan professioneler gemaakt 
worden, met meer klasse en stijl, door jong 
en oud talent 

Losse nummers kosten 150 frank, een 
jaarabonnement (6 nummers) 750 frank te 
storten op 448-0035321-14 t n v Poeziek
rant, Gent Redaktie, administratie, adver
tenties Poeziecentrum, Hoornstraat 11, 
9000 Gent (091/25 22 25) 
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HET DROEVE BESTAAN VAN EEN MINISTER 
Onder de titel Open en bloot adapteerde 

David Cohn, alias Ivonne Lex, alias Ivonne 
Douliez (dat begint wel te lijken op een 
internationaal opsponngsbencht of op Tante 
Legio) La Presidente, het bekende stuk van 
Pierre Veber (1869-1942) en Maunce Henne-
quin (1863-1926), dat reeds tweemaal ver
filmd werd Elvire Popesco (1938) en Silvana 
Pampanini (1952) schitterden in de hoofdrol 

De bijzonder vruchtbare auteurs — Hen-
nequin schreef een vijftigtal stukken, Veber 
meer dan tweemaal zoveel en een dertigtal 
romans — beheersen moeiteloos de voor
spelbare en meteen herkenbare knepen van 
de boulevardkunst De vraag blijft of het zin 
heeft dergelijke tipische produkten van de 
Belle Epoque te aktualiseren, wat de geloof
waardigheid allerminst ten goede komt Het 
IS beter de vraag met te stellen, of ze 
alleszins onbeantwoord te laten Regisseur 
Jacques Fabbri onderstreept onomwonden, 
en vooral zo terecht, dat de personages van 
dergelijk verbruiksteater zich met lenen voor 
ontleding en kommentaar En zo is het inder
daad David Cohn zou geen teaterbeest zijn 
had ZIJ de gelegenheid met meteen met 
beide handen gegrepen om het stuk te 
larderen met zin- en toespelingen op de 
financiële afstraffing die de KNS te beurt is 
gevallen Ze deed het zonder fioritures, en 
het publiek geeft applaus Dat de don juanes-
ke, karikaturale minister uitgerekend Patnck 
Devnend heet, is louter toeval 

CALECONADE 

Open en bloot steunt, m de beste boule-
vardtraditie, uitsluitend op een draaikolk van 
elkaar snel opeenvolgende imbroglio's en 
quiproquo's Het eerste bedrijf is zwak, en je 
begint te vrezen een tragedie mee te maken 
nl een komedie waar met gelachen wordt 
Alleen Alice, de huisbediende (Els Cornelis-
sen) redt de boel van de dreigende algehele 
saaiheid Vanaf het tweede bedrijf (en on
danks een al te langdradig slapstick-inter
mezzo) zit er echter vaart in, en de liefhebber 
van het genre krijgt eerlijke, pretentieloze 
waar voor zijn geld 

Herman Fabri (de voorzitter van de recht
bank), Kristin Arras (zijn vrouw), Ivlartin van 
Zundert (de minister van Justitie) en Katelij-
ne Verbeke (Tangolita, de variete-artieste), 
tekenen hun stnpachtige personages ten 
voeten uit, en net zoals verwacht wordt 
zonder enige psichologische (noch oven-
gens andere) dimensie De eeuwige jeune 
premier Herbert Flack (de kabinetschef) 
draagt een kleurige onderbroek {Open en 

bloot IS natuurlijk ook een ,,calegonnade"), 
Knstin Arras houdt het bij klassiek hitsig 
zwart ondergoed, tera/ijl Katelijne Verbeke 
rondhuppelt in wuft rood Alleen de minister 
blijft m zijn waardigheid gespaard Bert Co-
semans (de bode) geeft zijn onvermijdelijke 
akrobatische en honzontale prestaties ten 
beste, en Peter Strynckx (het gluiperige 
hoofd der bodes), die zich het gehele stuk 

moet intomen, kan bij de finale eindelijk zijn 
temperament van vanete-artiest botvieren 

H.-F. Jespers 

— Open en bloot, KNS-Stadsschouwburg, Thea
terplein, Antwerpen. Plaatsbespreking, elke 
dag van 11 tot 16 uur, behalve maandag (zondag 
enkel tot 14 uur). 03/231.07.50. Avondkassa: 
vanaf 19u. Tot midden januari. 

Multatufi door Anne Van Herrewegen. 

135 JAAR DIETSCHE WARANDE 
EN BELFORT 

Dietsche Warande en Belfort is op één na het oudste tijdschrift der 
Nederlanden: de 135ste jaargang is zojuist ingezet. Het heel-Nederlands 
tijdschrift viert dit feit met de nodige luister. Zo wordt ondermeer een 
tentoonstelling op poten gezet met als titel 100 SCHRIJVERSPORTRETTEN 
door ANNE VAN HERREWEGEN. De ekspositie omvat zowat 60 pentekeningen 
van schrijvers, gepubliceerd in DW&B in de periode van 1987 tot 1990, 
aangevuld met een reeks andere portretten in olie en pastel. 

De tentoonstelling gaat door m de ekspozaal van het Erasmushuis (Fakulteit 
Letteren en Wijsbegeerte (KUL), Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven) 

Ze loopt tot 20 januari, van 11 tot 18 uur. 
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EEN FILM NOIR EN EEN LIJK 

Al Pacino en Ellen Barkin in de spannende thriller Sea of Love. 

Richard Price signeerde voor het script 
van de Paul Newman-Tom Cruise-hit, The 
Color of Money, wat hem de nodige roem 
bracht. Nu overtreft hij zichzelf met het 
scenario van Sea of love, een film van Harol 
Becl<er. Een film noir in de echte betel<enis 
van het woord, vol suspense en met een Al 
Pacino om U tegen te zeggen. Nadat hij 
enkele minder gelukte prestaties achter de 
rug heeft (Revolution, Scarface). 

Frank Keiler {Pacino) krijgt de zaak van 
een serie-moordenaar voor de voeten ge
schoven. In zijn twintig jaar dienst heeft hij 
genoeg ervaring opgedaan om te weten dat 
dit een moeilijke kluif is. Met zijn partner in 
het politiewerk wil het ook al niet erg vlotten, 
want dit is toevallig diegene waar z'n vrouw 
mee is weggelopen. Gelukkig echter krijgt hij 
voor deze ene zaak een nieuwe compagnon, 
de goedmoedige dikkerd Sherman (John 
Goodman). Ze krijgen vermoedens in de 
richting van Helen {Ellen Barkin), een vrouw 
die erg gepassioneerd kan zijn, wat Frank al 
vlug aan den lijve zal ondervinden. Frank 
vindt echter ook uit dat zij reageert op 
kontaktadvertenties, en zijn de vermoorde 
mannen niet toevallig adverteerders en is 
Helen toevallig niet ingegaan op een aantal 
van die advertenties? 

De zwoele scenes in Sea of love (de titel 
van een vijftiger jaren-song, die de moorde-
naar(es) op de draaitafel achterlaat, na de 
moord) herinneren aan de Nicholson uit The 
postman always rings twice, of de erotiek van 
Body Heat. Terwijl Pacino en Barkin de liefde 
met elkaar bedrijven, blijft de politieman 
steeds de bovenhand houden, omdat de 
bewijzen zich steeds meer opstapelen tegen 
zijn bedpartner, waaraan hij ondertussen is 
verslaafd geraakt. Na enkele zeer goed op
gebouwde angstmomenten, is de klimaks 
echt verrassend. Regisseur Becker is trou
wens niet aan zijn proefstuk met deze triller 
— na The Boost met James Woods wat zijn 
recentste is — is deze zee van liefde ook 
professioneel gemaakt, met uitstekende dia
logen, die soms erg geestig kunnen zijn. 
ledere triller moet steeds opnieuw de span
ning uitvinden, scenarist Richard Price is het 
weer eens gelukt. 

De hoofdrol in Weekend at Bernle's wordt 
vertolkt door een lijk, althans een akteur 
wiens komischer talent zich uit in het dood-
zijn. Bernie Lomax is de baas van een 
verzekeringsmaatschappij en leeft erg breed 
en al vlug weten we ook dat er gesjoemeld 
wordt met uitkeringen in zijn maatschappij. 
Hier komen Bernie's mafiavrienden opdui
ken. Twee verzekeringsjongens Larry Wilsen 
(Andrew McCarthy) en Richard Parker (Jona-
than Silverman) viriden dat uit, zonder echter 
te weten dat het om hun baas gaat. Deze 
nodigt hen uit vooreen feestje in zijn villa op 
een pleziereiland. Wanneer ze er echter 
aankomen is Bernie gemold en zien zij hun 
feestje de mist ingaan, of... ze moesten 

Bernie in leven houden. Ze zullen hem voor 
de rest van de film meeslepen, dragen, 
vervoeren, ze laten hem zelfs opdraven voor 
een feestje waar hij — iets meer doorgezakt 
dan anders — niet eens opvalt, omdat ieder
een tegen hem aanpraat, zonder ook maar 
antwoord te ven/vachten. Het levert enkele 
leuke scenes op, let wel enkele. Deze film 
werd gemaakt om Bernie-vertolker Terry Ki-

ser de kans te geven zijn enorme talent te 
tonen, en dat doet hij ook. Maar er zijn teveel 
herhalingen en na een diepe duik na de 
openingsscènes, komt de film pas weer echt 
op gang in de laatste tien minuten. Maar of 
dat genoeg is. Ted Kottchef regisseerde. 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

— 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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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 23 

HORIZONTAAL 

10 

12 

13 

15 

17 
18 

20 
22 
23 

Stompzinnig (6) 
Dicht in de buurt van een mogelijkheid 
(6) 
In zo'n apparaat vliegt alles van het 
midden weg (10) 
Hiermee kun je van de zolder naar de 
zoveelste verdieping bellen (12) 
Zo'n schip treft men ook in andere 
wateren aan (6) 
Hel IS maar jammerlijk gesteld met die 
Westvlaamse plaats (7) 
Het IS er, misschien met in de winkel, 
maar dan toch in het magazijn (9) 
Bevroren genoegen (6) 
Vrome tekst als uiting van erkentelijk
heid (9) 
Die job geeft een zekere relatie aan (10) 
In die ruimte vallen harde klappen (4) 
Vnjpostige jongen (5) 

VERTIKAAL 

11 

14 

16 
19 

21 

Bloemen zal men in die hof met aantref
fen (8) 
Ze zorgen voor kermisrondjes (11) 
Niet meer en met minder dan de helft 
(3,6) 
Week van inborst (11) 
Anatomisch is het onmogelijk, maar toch 
geldt het voor iemand die meteen alles 
zegt wat hij denkt (3,4,2,2,4) 
Alles wat voorbij is, kan in deze vorm 
terugkomen (13) 
Dit projektiel stuwt zichzelf vooruit (5) 

Als je hienn gelegd wordt, voel je je goed 
bedrogen (5) 
Zelfs soep kan onvrij zijn (8) 
Zo noemen ze een Franse jongen in een 
Hollands cafe (4) 
De nchting van een wielerwedstrijd (5) 

OPLOSSINGOPGAVE22 
Horizontaal 4 banken, 6 traan, 8 
lomp, 9 egaal, 12 Abba, 14 laken, 
15 USSR, 17 bek, 18 Nieuwejaarke 
zoete 19 Gabriels, 21 Kerststal, 22 
verstand, 25 chalets, 26 ruimte, 28 
tulband, 30 oren, 31 plat, 32 vrede 

Vertikaal: 1 panorama, 2 knoet, 3 
staatsrente, 5 kippen kakelen, 7 aller
beste, 10 navenant, 11 bokaal, 13 
bewenng, 16 sjees, 20 schobbejak, 
23 Eduard,24 samen, 27 export, 29 
uitjes 

7 8 

10 

15 

18 

HH 
20 

• • 
22 

5 6 

S 

2 3 

' • • 
Jd • 

_ ^ • • 

1 
16 

• • 
§ • • 

21 

1 
23 

• _̂  
13 

• • 
17 

1 

11 

4 

• 

SATERDAG 
Alles O.K. bij Interbrew 
(L) Amo te'' 

Verhofstadt nijdig op Schiltz 
Last van blauw zuur 

Geraardsbergen onder 
waspoeders 
Manneke sop 
Schuimbergen 

Staatshervorming nu in korven 
Hopelijk geen keven 

Autosalon verwacht 
grote massa 
Veel blik-vangers 

„ Vrijheid is het enige ding datje 
met hebtien kunt als je met bereid 
bent het ook aan anderen te 
geven " 

W.A. White 
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DE AVONTURIERS 
TREKKEN VERDER 

M
EN kan de Westvlammg 
Frangois Lambert geen eti
ket op de rug plakken Hij 
verrast altijd Hij maakt zich 
telkens opnieuw los uit de 
onmogelijkste financiële en 
fiskale omknellingen Hij 
raapt renners van de straat 
op, drukt ze een kus op het 
voorhoofd, biedt ze een mm 
of meer gewaarborgd kon-

trakt aan en wint er dan ook nog topkoersen 
mee 

KOEKJES 
Geen mens die er nog WIJS uit raakt Om 

maar te zwijgen over de reakties binnen het 
wielermilieu zelf Daar zet Lambert vooral 
kwaad bloed Omdat hij ongewild de spot 
drijft met de wetten van het,,heilige profes
sionalisme" Zijn koereurs van het tweede 
knoopsgat winnen wedstnjden tegen de best 
georganiseerde en gestruktureerde ploegen 
Voor een paar jaar werd Eddy Planckaert 
door Peter Post afgestoten Het ontbrak de 
kleine uit Nevele aan „heilig vuur", aan 
ernst, ambitie en bezetenheid Maar voor 
ADR won hij wel de Ronde van Vlaanderen 
en werd hij eindelijk een internationale vedet
te Vong seizoen bakten de jongens van 
Lamben het nog bruiner De dood gewaande 
Greg Le Mond won met brio en verve de Tour 
van de eeuw 

Het toeval zal zeker hebben meegespeeld 
maar men mag zich toch vragen stellen 
Peter Post gaat al een decennium lang door 
voor een der besten, zoniet de beste sportbe
stuurder Een gestroomlijnde organisatie en 
een professionele bezetenheid worden door 
zijn ,,handelsfonds" gewaarborgd Maar in 
de jongste seizoenen konden zijn hele en 
halve kampioenen nog amper een koers(je) 
winnen 

BIJ ADR kneedde sportbestuurder De Gau
wer koekjes van andere deeg 

GEEN GEWONE 
De vroegere assistent van Peter Post 

bespeelde het eergevoel van zijn mislopen 
kampioenen Hij praatte op hen in, overtuig
de hen van hun onmiskenbare kwaliteiten en 
maakte van ze nieuwe mensen Sport en 
sukses zijn vandaag gelukkig nog meer dan 
organisatie, discipline en gewaarborgde kon-

trakten Het onberekenbare, het hart en het 
gevoel hebben nog een inbreng 

Die De Gauwer is trouwens geen „gewo
ne" HIJ was zelf geen groot koereur, hooguit 

In de sport bestaat geen logika. 
Moest dit wel het geval zijn dan 
zouden de rijkste investeer
ders het sukses opkopen. Zo
veel staat vast. Omdat dit niet 
zo is kunnen avonturiers in 
„het milieu" overleven. 
Frangois Lambert, al enkele ja
ren de omstreden spilfiguur 
van de wielerploeg ADR, is zo'n 
prototype. 

een betrouwbare helper maar als sportbe
stuurder heeft hij al veel bewezen De Gau
wer kan met mensen om Hij predikt geen 
dogma's maar straalt desondanks zekerheid 

Over een tiental dagen begint de terugron
de in de nationale voetbalkompetitie Met 
links en rechts gewijzigde spelerskemen De 
nieuwe reglementenng het de klubs van 
eerste klasse toe tot einde '89 nieuwe spe
lers aan te werven Het hoeft geen betoog 
dat meer dan een trainer zijn bestuur aan
spoorde tot bijkomende investeringen Met 
soms potsierlijke resultaten voor gevolg 

We willen het met hebben over de transfer 
van Juergen Lange van Monchengladbach 
naar STVV We begrijpen dat de Limburgse 
klub door wanhoop en supportersongenoe
gen gedreven naar bijkomende spelers uit
zag Staaien zal in de komende maanden 
hard moeten vechten om in de eerste klasse 
te kunnen overleven Of een door een al 
evenzeer bedreigde Duitse eerste klasser 
afgevoerde speler daarbij veel zal kunnen 
helpen mag voorlopig nog worden betwijfeld 

PLOTSE WEELDE 
Maar wat te zeggen over Antwerp en 

Standard'' De Great Old speelde een uitste
kende heenronde en verwezenlijkte daar

uit Bij de renners dwingt hij respekt af De 
Gauwer bezit al de kwaliteiten die Lambert 
ontbreken Daardoor is hij meer dan de 
ideale aanvulling 

Hoe het dit jaar met „het duo" verder moet 
IS nog met geweten Hun ploeg blijft evenwel 
zeker bestaan Le Mond is natuurlijk opge
stapt en ook Museeuw, Kuum en Lammerts 
kozen voor veel meer geld Het is begrijpe
lijk Maar Planckaert en enkele tweederangs-
figuren zijn gebleven Het kan geen kwaad 
ondanks ingewijden van oordeel zijn dat de 
ADR's de geloofwaardigheid van de wieler
sport aantasten Zo zwaar tillen wij echter 
met aan de geregeld opduikende benchten 
over met gestorte bankwaarborgen, te laat 
uitbetaalde rennerssalarissen of opgestapel
de belastmgboetes Het hoort zowaar alle
maal bij Lambert en er is toch nog altijd de 
wielerbond om de renners te beschermen, 
om verantwoordelijkheden op te nemen 
Voor wat vergaderen de heren anders nog ' 

Flandrien 

naast ook nog een paar Europese stunts De 
klub van voorzitter Wauters had al een halve 
ploeg buitenlanders op overschot maar des
ondanks werd nogmaals fors geïnvesteerd in 
vreemde voetballersbenen We vragen ons 
af wat de talrijke bankzitters van de Bosuil 
daarvan denken'' Is het gek of gewaagd te 
voorspellen dat de rust binnen de groep door 
deze tussentijdse aankopen zeker met zal 
worden bevorderd '> Is het de plotse weelde 
die steekt of het ongeremd verlangen om 
Europese pieken te halen dat een doorgaans 
voorzichtig man als Wauters tot dergelijke 
avonturen drijft"? 

Dat Kessler op Sclessin vroeg of laat zou 
toeslaan lag ook voor de hand Maar ook hij 
heeft de verwachtingen overtroffen Spijtig 
dat sommige trainers met uit eigen zak 
hoeven te betalen Ze zouden dan wel vijf 
keer nadenken Het minste wat het bestuur 
nu van Sir George mag ven/vachten is dat hij 
Standard alsnog Europees kwalificeert 
Daarvoor moet tegen Gent een bijna uitzicht
loze bekertoestand worden rechtgezet ofwel 
dient in de kompetitie de come-back van het 
jaar verwezenlijkt te worden Het belooft nog 
spannend te worden 

KOPEN OP OVERSCHOT 
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SPORT 

„BELGISCHE" 
LOGIKA 

Naar aloude gewoonte hebben de sport-
joernalisten van dit land hun sportman en 
sportvrouw van het jaar verkozen. Honderd
zesenzestig stembiljetten werden binnenge-
stuurd en Thierry Boutsen en Ingrid Bergh-
mans werden de laureaten. Met grote voor
sprong. We hoeven op de verdiensten van 
beide kampioenen niet terug te komen. Ze 
werden al bij herhaling onderstreept. 

Toch worden wij bij het aandachtig bekij
ken van de uitslag en bij het overschouwen 
van de erelijsten getroffen door een vreem
de, Belgische logika. 

NATIONALISTISCH 
Nemen we het podium van de Sportman 

van het jaar. Drie Walen. Jawel. Boutsen, 
Preud'homme en tafeltennisspeler Salve. 
Daarnaast nog twee Walen in de eerste tien: 
Stephane Mertens (motor-superbike) en bok
ser Jean-Marie Renard. 

Bekijken we nu ook eens de uitslag van het 
damesreferendum. Na Berghmans regent 
het Waalse meisjes: Brigitte Becue, Veroni-
que Collard, Florence Descamps, Isabelle 
Dorsimond (we kennen het kind niet eens 
maar haar naam klinkt Frans), Evelyne Bla-
ton... 

Overlopen we nu ook de erelijst van de 
jaren tachtig bij de mannen: Jacky Ickx, 
Criquielion, Gaston Rahier, Vincent Rous
seau, Jobé en Boutsen. Dat kan toch geen 
toeval zijn. De vaststelling dringt zich op dat 
de Waalse sportjoernalisten spontaan ,,na
tionalistisch" stemmen en wellicht ook veel 
talrijker aan het referendum deelnemen. De 
situatie komt anders wel bijzonder gek over. 
In onze sportwereld spelen de Franstaligen 
amper een rol van betekenis. Hun cracks zijn 
meestal de uitzonderingen die de regel van 
de Vlaamse suprematie bevestigen maar ze 
lopen wel heel vaak met de dikste prijzen 
weg. Let wel: dat stoort ons niet maar er mag 
wel eens op gewezen worden. 

Overigens worden de resultaten van soor
telijke referenda nog door andere realiteiten 
beïnvloed. De beoefenaars van individuele 
sportdisciplines klimmen gemakkelijker op 
het podium dan de vedetten uit ploegspor-
ten. Caje Ceulemans bijvoorbeeld was nooit 
sportman van het jaar. Annijs, Rousseau, 
Van Dijck en Jobé waren dat wel... 

Bij de vrouwen was de keuze altijd al 
beperkt. In vijftien jaar werden maar vijf 
laureates gevonden: Ingrid Berghmans (acht 
keer!), Ingrid Lempereur, Annie Lambrechts, 
Anne-Marie Pira en Carine Verbauwen. Daar 
is voorlopig dus nog de armoe troef. 

Ingrid Berghmans werd reeds voor de achtste keer verkozen tot sportvrouw 
van het jaar. Voor de rest regent het in dit referendum „Waalse" vrouwen. 
Toeval? 

ADVERTENTIE 

domus - uioningen 
Ruwbouw off sleutelklaar ! 

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

Met tradit ionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwal i te i t 

Keuze uit verschil lende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sfeutelklare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTINGEN 
- ( OPSTUREN A.U.B. ) 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dpkumentatie (types, beschrijving, prijzen ) 

31 WIJ - 12 JANUARI 1990 



TELEVISIE 

ZATERDAG 13 JAN. 
BRT1 
16.00 De cameraman, film 
17.05 De kollega's, serie 
18.10 Schoolslag, spelprogr. 
18.50 Kilimanjaro, jeugdnieuws 
20.00 Meester, hij begint weer; kolder 
20.25 Eigen haard, TV-film 
22.45 Sport op zaterdag 
23.00 Bij de volgende kreet, triller 

BRT 2 
18.45 Kere weerom, volkskunde 
20.00 Panorama, herhaling 
20.55 Oei, grappen en grollen 
21.25 Festival van Vlaanderen, koncert 

VTM 
16.00 
17.00 
18.05 
19.30 
20.00 
21.00 
21.50 
22,45 

Tekenfilms 
VTM-Super 50, hitparade 
Flying doctors, serie 
Dierenplezier, spelprogr. 
Kommissaris Roos, serie 
Dallas, serie 
Dear John, serie 
The Guardian, TV-flIm 

Ned. 1 

16.10 James Herriot, serie 
18.26 Montpellier en Beziers, toer. Info 
19.20 The Cosby show, serie 
19.50 In de ban van de cobra, TV-flIm 

Ned. 2 

17.45 Family ties, serie 
18.40 Top 40, hitparade 
20.29 Crimestory, serie 
21.25 Silver bullet, film 
23.25 Pin Up Club, erotiek 
00.10 The elephant man, film 

Ned. 3 

19.10 Volken rond de Stille Oceaan, dok. 
20.20 Don Giovanni, opera 

ZONDAG 14 JAN. 
BRT 1 

11.00 De zevende dag, praatkaffee 
13.00 Sunday Proms, koncert 
14.30 Drie uur Jessie, gevar. progr. 
17.30 Van Pool tot Evenaar, toer. kwis 
18.45 Sportweekend I 
19.45 Sportweekend II 
20.15 Langs de kade, serie 
21.15 Help klassiek, andere kijk 
22.00 I.Q., kwis 
22.50 Verovering van het luchtruim, dok. serie 

BRT 2 

13.40 Veldrijden, Belg. kampioenschap 

VTM 
14.05 
14.30 
16.00 
17.00 
18.05 
19.30 
20.00 
21,50 
22.45 

Ned. 1 

16.15 Howard's way, serie 
18.10 Vara's kindermenu 
19.07 Flying doctors, serie 

Benson, serie 
Walters verjaardagsshow 
Beauty and the beast, serie 
De kinderakademie 
De betoverende rivier, dok. 
VTM-Sport 
Wedden dat...?, spelprogr. 
Murphy Brown, serie 
The Abdication, film 

19,52 Laat maar zitten, serie 
20,22 Sonja op zondag, praatshow 
21.43 Cagney & Lacey, serie 
22.29 De kleinste show, met Bart Peeters 

Ned. 2 
11.00 Muziek op zondag, dok, serie 
19,00 Neil Young, special 
20,10 We zijn weer thuis, serie 
20.27 The hit, film 
22.12 Transit, dok. 
22.47 Black Adder, serie 

BRT1 
17.30 SInja Mosa, serie 
18.05 Jeugdprogramma's 
19.00 De ruimte in, dok. 
20.00 Buren, serie 
20.20 De drie wijzen, kwis 
21.00 Man... vrouw, serie 
22.50 De ontvoering, serie 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Kinderen een kwartje, foorkramers 
20.50 Berlijn 1945, dok. 

VTM 

17.00 Kinderklub 
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 MacGyver, serie 
21.30 Golden girls, serie 
22.30 Vroemtuigen, info 
23.00 Murphy's law, serie 

Ned. 1 

15.45 Africa screams, film 
17.40 Jeugdprogramma's 
20.15 Telebingo, spelprogr. 
21.40 Liefde, niets dan liefde, serie 
23.10 Mamma Lucia, serie 

Ned. 2 

20.27 Poolsurvlval, overlevingstocht 
23.10 Snoops, serle 

BRT 1 

17.30 SInja Mosa, serie 
18.00 Jeugdprogramma's 
20.00 Buren, serie 
20.20 Zeker weten?, praatprogr. 
21.25 Johnnywood, nieuw talent 
21.55 Oogappel, oudermagazine 
22.45 Rode dynastie, dok. 

BRT 2 

18.45 RIn, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Karibu, mllleumag. 
20.40 Wie slim is sorteert. Info 
22.00 Grüsse aus Wien, koncert 

VTM 

17.00 Kinderklub 
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, Bart Kaëll 
22.30 Jake and the Fatman, serie 

Ned. 1 

18.04 Disney parade 
19.51 Roseanne, serie 
20.17 Een tijd van oorlog, serie 
21.12 Bol is de naam, praatshow 

Ned. 2 

17.15 Het erfgoed Guldenburg, serie 
17.55 De blauwvoetrotspelikaan, dok. 
18.10 Kleine spoorlijnen, dok. 
20.27 Medisch centrum west, serie 
23.25 The making of „Back to the Future 
dok. 

Ned. 3 

21.05 Een beeld van een vrouw, dok. 

"liiisDSTH 
BRT1 

16.00 De derde prins, jeugdfilm 
17.30 Sinja Mosa, serie 
18.00 Jeugdprogramma's 
20.00 Tatort, serie 
21.30 Wikken en wegen, konsumenteninfo 
22.45 Even diep ademhalen, serie 

BRT 2 

18.45 RIn, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20,00 Sportavond 

VTM 

16.00 Kinderklub 
16.30 Knightrider, serie 
17.30 Cijfers en letters 
18.05 VTM-Super 50, hitparade 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Flamingo Road, pllootfllm 
21.45 Star, filmnleuws 
23.00 Hunter, serie 

Ned. 1 

15.30 De Europese nationale parken, dok 
16.30 Tekenfilms 
18.28 Avonturenbaai, serie 
19.55 The Campbells, serie 
20.35 Aaron Miller, serie 

Ned. 2 

16.00 Suddenly, film 
18.05 Jeugdprogramma's 
19.25 Die 2, serle 
20.29 Tour of duty, serle 
23.10 Twilight zone, serle 

Ned. 3 
20.25 Dorst waarnaar?, TV-produktIe 

DONDERDAG 18 JAN. 
BRT 1 

17.30 SInja Mosa, serle 
18.00 Jeugdprogramma's 
20.00 Buren, serle 
20.20 Felice!, spel 
21.00 Een helpende hand, kortfllm 
21.30 Panorama, aktualitelten 
22.45 Première, nieuwe films 
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BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Eiland, kunstmagazine 
21.00 Het licht over de velden en de bergen, film 

VTM 
16.45 Kinderklub 
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 Flamingo road, serie 
22.30 The Nutt House, serie 
23.00 Hogan's heroes, serie 

Ned. 1 
18.07 Vara's kindermenu 
19.22 De baas in huis, serie 
20.20 Zeg 'ns aaa, serie 
22.20 Golden girls, serie 

Ned. 2 
17.00 Jeugdprogramma's 
19.00 Growing pains, serie 
20.27 Mommie Dearest, film 
22.45 Karel, praatstiow 

Ned. 3 
21.03 De bezetting, dol<. serie 

Mark Hamill wordt omringd door de vreemdste kreaturen in „The 
Empire Strikes Back". Vrijdag 19 jan. op VTM, om 20u.30. 

BRT1 
17.30 Sinja Mosa, serie 
18.00 Jeugdprogramma's 
20.00 Buren, serie 
20.25 Stomme film, film 
21.55 The pink grapefruit, dok. 
22.50 Tijd is geld, fin.-ekon. mag. 
23.00 Dodenjacht, film 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.30 De verbeulemansing, REPORTAGE 
21.15 Typografie, info 
21.45 Zesdaagse van Antwerpen, reportage 

VTM 
17.00 Kinderklub 
17.30 Lassie, serie 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power the passion, seerie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Bompa II, serie 
20.30 The Empire strikes back, film 
22.55 Sister Kate, serie 
23.20 Crime story, serie 

Ned. 1 
19.20 Volmaakte vreemden, serie 
20.00 Waku waku, spelshow 
20.30 Milieu privé, dok. 
21.20 Nitwits, serie 
22.30 Liefde, niets dan liefde, serie 
23.10 Heat and dust, film 

Ned. 2 
16.00 Gloss, serie 
17.21 Diamond Award, show 
19.25 Familie Oudenrijn, serie 
20.27 Chinees staatscirkus, optreden 
22.15 Binnenlandse zaken, serie 
23.20 Derrick, krimiserie 

ZATERDAG 13 JANUARI 

SILVER BULLET 
Ameril<. horrorfilm uit 1985 naar een 

boek van Stephen King, met Gary Busey, 
Evertt McGIII en Corey Halm. In een klein 
stadje worden enkele gruwelijke moor
den gepleegd. Wanneer een knaap ach
ter de waarheid komt, hecht niemand 
geloof aan zijn verhaal... (Ned. 2, om 
21U.25) 

ZONDAG 14 JANUARI 

THE ABDICTION 
LIv Ullmann speelt de hoofdrol in dit 

historisch drama van Anthony Harvey uit 
1974. In 1655 doet de Zweedse koningin 
Christina afstand van de troon om zich tot 
het katolicisme te bekeren. Eerst zal een 
kommissie bestaande uit kardinalen haar 
verleden onderzoeken want het gerucht 
gaat de ronde dat zij nogal losbandig zou 
geleefd hebben... (VTM, om 22u.45) 

MAANDAG 15 JANUARI 

LE PASSAGE 
Franse film uit 1986 met o.a. Alain 

Delon en Christine Boisson. Jean Diaz 
heeft bekendheid verworven met zijn ani
matiefilms en met zijn duidelijke stelling-
name tegen elke vorm van geweld. Op 
een dag heeft hij een vreemde ontmoe
ting met de Dood... (RTBf 1, om 20u.05) 

DINSDAG 16 JANUARI 

COUSIN, COUSINE 
Biju, een 50-jarige levensgenietster, 

trouwt met Gobert, een joviale zestiger. 

Het wordt een groots feest, maar na 
afloop blijven twee mensen achter: Mar-
the en Ludovic. Franse film uit 1965 met 
Marie-Christine Barrault, Victor Laloux 
en Marie-France Pisier. (RTL-TVi, om 
22U.45) 

WOENSDAG 17 JANUARI 

TRETI PRINC 
Tsjech, sprookje uit 1982. In het ko

ninkrijk Leeuw treurt de koningin om haar 
verdwenen zoon. Die ging jaren voordien 
op zoek naar een prinses maar keerde 
nooit terug... (TV 1, om 16u.) 

DONDERDAG 18 JANUARI 

MOMMIE DEAREST 
Amerik. film van Frank Perry uit 1981 

naar de gelijknamige bestseller van 
Christina Crawford over de gevierde Hol-
lywoodster Joan Crawford. Met Diana 
Scanwid, Faye Dunaway en Steve For
rest. (Ned. 2, om 20u.27) 

VRIJDAG 19 JANUARI 

THE EMPIRE 
STRIKES BACK 

Dit fantastisch vervolg op Star Wars 
slaagt erin het origineel te overtreffen in 
het verder uitwerken van de personages 
en de werkelijk duizelingwekkende truka-
ges werden terecht bekroond met een 
Oscar. Amerik. film van Irvin Kerschner 
uit 1980 met Mark Hamill en Harrisson 
Ford. (VTM, om 20u.30) 
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HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 8 januari 1990, heeft algemeen voorzitter 
volgende mededelingen verspreid ten behoeve van 
de pers 

Het Partijbestuur van de VU had het tijdens haar 
vergadering van vandaag 8 januari voornamelijk 
over het onverwacht positieve begrotingsresultaat 
dat minister Schiltz de voorbije week voorstelde en 
over het histonsch forfait van de klinische biotogie 
in de hospitaalsektor 

BEGROTINGSRESULTATEN 
Het VU-partijbestuur is tevreden over de begro

tingsresultaten die vice-premier Schiltz woensdag 
j.l namens de regering openbaar maakte Uit de 
cijfers blijkt dat de regering zelfs beter deed dan het 
objektief dat zij zich voor de begroting '89 gesteld 
had De VU is des te verheugder over de resultaten 
omdat blijkt dat de cijfers van Schiltz korrekt zijn In 
tegenstelling tot wat in het verleden schering en 
inslag was werden er geen doorschuifoperaties 
ingebouwd die de begroting van '90 zouden bezwa
ren Het goede resultaat is alleen te danken aan 
een stnkte uitgavenkontrole. 

De VU onderkent anderzijds het probleem dat 
zich langs de inkomstenzijde stelt. De evolutie van 
de inkomsten houdt immers geen gelijke tred met 
wat volgens de ekonomische groei kan verwacht 
worden De VU wenst dat de regering alles in het 
werk stelt om ook hier orde op zaken te stellen De 
„fiskale engineenng" moet onder kontrole ge
bracht worden 

Het Partijbestuur benadrukt dat deze positieve 
begrotingsresultaten er met toe mogen leiden dat 
de aandacht van het budgettair probleem afgeleid 

wordt De recente rentestijgingen zullen bvb. tot 
gevolg hebben dat de rentelasten op de begroting 
met 40 miljard zullen stijgen De schuldenberg die 
door de vorige regenngen m het verleden werd 
opgebouwd zal de staat nog jaren hoofdbrekens 
bezorgen 

De VU vraagt de regering om tijdens de begro-
tingskontrole die over enkele dagen start, de nodi
ge maatregelen te treffen om het begrotingsresul
taat van '89 in '90 te herhalen Het partijbestuur 
moedigt vice-premier Schiltz in dit verband aan om 
verder te gaan op de ingeslagen weg. 

KLINISCHE BIOLOGIE 
De Volksunie drukt haar tevredenheid uit over de 

wijze waarop het historisch forfait van de klinische 
biologie in de hospitaalsektor zal worden afge
bouwd. 

De Volksunie noteert dat daarbij januari 1990 
door de regering als definitieve einddatum werd 
bepaald vanaf dewelke het forfait rechtstreeks in 
funktie van de pathologie per ziekenhuis zal wor
den vastgesteld en dat daarbij tegelijk werd beslist 
dat ten laatste op 1 maart 1990 het urgentieforfait 
uit de door de werkgroep voorgestelde voorlopige 
formule zal worden weggewerkt. 

De Volksunie zal er verder nauwkeurig blijven op 
toezien dat beide beslissingen stipt en zonder 
enige vertraging worden uitgevoerd. 

OP DE BARRIKADE 
Wie zijn we? We vliegen naar de maan, 

doorgronden oceanen en beschrijven het 
laatste insekt. Maar op 2.500 km van Herent 
degradeert een reeks volkeren op en rond de 
hoogvlakte van Transsylvaniè... 

In de eeuwenlang-opgebouwde kultuur-
vlakten van de Donau staan huizen waar bij 
mekaar gekropen wegwergmensen — on
derkoeld — afsterven. Wenend bij mekaar — 
Karel, Joost en Luk, de kamera laten gaan 
over blauw-bevroren voeten, stuk-gelegen 
ruggen, stuk-gebeten gezichten... bleek en 
behaard; gekromd en kreupel — méér men
sen! 

De vergeetputten van een totalitaire staat 
met een sedert jaren paranoïde leider waren 
bekend door de intimi van de sistemen. Maar 
zij loofden hem want hij was een soliede 
alibifiguur tegen 't toenmalige Moskou. In 
1982 schreef PVV'er Willy de Clercq een erg 
lovende inleiding voor Nicola Ceaucescu's 
voorlaatste boek. Maar in de Roemeense 
universiteiten was er geen papier voorhan
den voor filosofisch werk. In 1984 bejubelde 
CVP'er Leo TIndemans de Roemeense Füh-
rer en nog in sept. '88 trok een kristen-

demokratische afvaardiging uit 't EP naar 
Roemenië. De jubel klonk luid. Maar in alle 
ziekenhuizen moest de modale Roemeen 
zelf plaaster meebrengen om zijn gebroken 
arm in 't gips te krijgen. 

De Duitse CDU'er Egon Klepsch prees de 
afbraak van de minderheidsdorpen als een 
soort fusie en kocht ondertussen kant-en-
klare Sachsen en Zwaben uit Siebenburgen 
om de eigen ineengezakte demografie voor 
de stijgende ekonomie op peil te houden... 

En... en... zou het schijnheil ige: „Wi r ha-
ben es nicht gewusz t l " dan toch van alle 
tijden zi jn? 

In elk geval: wij hebben gezien en vorde
ren elkeen die dit leest om te getuigen ,,van 
Volk tot Volk" , van Gezin tot Gezin! Zo 
henworde Europa een huis van de meen^ou-
digheid, waar staatsbestellen dienend zijn 
voor ieder Volk. De Volksunie neemt haar 
verantwoordelijk om specifiek dit litteken van 
onze gemeenschappelijke geschiedenis op 
te ruimen. Doe mee! 

Wllly Kuijpers, 
Alg. sekretaris. 

ABONNEMENTEN
SLAG '89-'90 
WERVERS 

1. Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde . . . . 17 
2. Ward Herbosch, Wommelgem 12 
3. Wim Duys,Broechem 11 
4. Pierre Vos, Riemst 10 
5 Liske Vanhorenbeek, Hofstade 9 
6. Walter Storms, Lovendegem 7 
7. Rob Geeraerts, Laakdal 6 

Wllly Kuijpers, Herent 6 
Anny Lenaerls, Wilrijk 5 
Patrick Minnaert, Gent 5 
Georges Raes, Ledegem 5 
Freddy Aerts, Berlaar 3 
René Clompen, Destelbergen . . . 3 
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel 3 
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse . 3 
Bob Van Ouytsel, Lier 3 
VU-Haacht 3 
VU-Vilvoorde 3 
Rita Borremans, Geraardsbergen . . . . 2 
Hubert De Roeck, Haasdonk 2 

12, 

18 

Lutgart Decoster, Machelen 
Hans Nollet, Meulebeke 
Maurits Passchyn, Meise 
Laurent Plas, St.-Ulriks-Kapelle 2 
Miei Uytenhoven, Buizingen 2 
Cecile Vens-Demuynck, Izegem . . . . 2 
Bert Verleysen, Munsterbilzen 2 

ARRONDISSEMEEEL Nieuwe % t.o.v. 
streefnorm 

1 Halle-Vilvoorde (1) . . 
2. Tongeren-Maaseik (2) 
3. Roeselare-Tielt (3) 
4. Sint-Niklaas (4) 
5. Mechelen (5) . . . 
6. Turnhout (6) . . 
7 Dendermonde (10) . . 
8. Antwerpen (10) . . . 
9. Gent-Eekio (9) . 

10 Oostende-Veurne-
Diksmuide (9) 

11. Leuven (12) 
12. Kortrijk (9) 
13. Brussel (13) 
14 Brugge (13) 
15. Aalst (15) 

leper (18) 
17. Hasselt (16) 
18 Oudenaarde (17) . 

77 
32 
29 
19 
27 
23 
14 
67 
40 

19 
32 
15 
12 
14 
20 
5 

12 
3 

. 34,8 

. 34 

. 33,3 

. 28,4 

. 26 

. 25,8 
23 
21,3 

, 21,1 

. 20,4 
, 20 
, 18,1 
, 17,4 

16,3 
14,3 
14,3 
13,3 
8,8 

22,7 Totaal 454 

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

(*): plaats vorige week. 

ZOEKERTJES 
— WERKAANBIEDING - Flinke arbeiders ge
zocht voor Ijzergieterij te Eekio Aanbieden: Os
wald Van Ooteghem, eresenator (091/30 72 87). 

— GEZOCHT — Gehuwde 32-jarige man zoekt een 
betrekking als arbeider in Brussel of ten wensten 
van Brussel Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr J, Valkeniers, tel 02/569 16.04 

— GEZOCHT — 2-talige ongehuwde 20j. A2 sekre-
taresse met 1 jaar ervaring (RVA-stage) zoekt een 
betrekking in Brussel of ten wensten van Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr J 
Valkeniers, tel 02/569.16 04 
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VAKATURES VOOR 
DE DERDE WERELD 

De Vlaamse Vereniging voor Ontwil<l<e-
lingssamenwerking en Technische Bijstand 
(WOB) beschikt momenteel over volgende 
vakatures: 

Suriname: docent ekonomie; docent per
soneelsbeleid en manpowerplanning; een 
entomoloog; 1 medische mikrobioloog; 1 
burg. ingenieur werktuigkundige; 1 organi
satiedeskundige; 1 ekonoom; 1 netwerkbe
heerder; 1 adviseur methodes en technie
ken; 1 technikus. 

Thailand: 1 industr. ingenieur in plastic 
technologies; 1 industr. ingenieur in textiles 
Engineering. 

Botswana: 3 onderwijsdeskundigen elec
trical engineering, carpentry, brickwork; 1 
ingenieur elektriciteit of elektromechanika; 3 
onderwijsdeskundigen mechanical engi
neering, construction & civil engineering, 
electrical & electronical engineering, techni
cal education; 1 ingenieur of technisch le
raar; 1 lecturer refrigeration & air-conditio
ning; 1 specialist consultancy & design; 1 
senior accountant Capital & Development; 1 
computer operations advisor; 1 beëdigd ma
kelaar. 

Kenya: 1 arts; 1 docent mechanica; 1 
docent fysische scheikunde; 1 docent biolo
gie. 

Lesotho: 4 burgerlijke electrotechnische 
werktuigkundige ingen.; 5 tropenartsen; 1 
arts-specialist KNO; 1 arts-specialist radiolo
gie. 

Zambia: 1 lecturer business administra
tion; 1 docent scheikunde; docenten ge
neeskunde; 1 docent veearts; 3 architekten. 

Seychellen: 1 post product manager; 1 
post senior food laboratory technologist. 

Swaziland: leraren wiskunde; -scheikun
de; -natuurkunde-wetenschappen, -Frans. 

Rwanda: 1 klinisch laborant. 

Voor al deze vakatures gaat op maandag 
22 januari een infodag door. De selekties zijn 
voorzien op woensdag 24 en donderdag 25 
januari. 

Meer uitleg over deze vakatures kan ver
kregen worden op het kabinet van minister 
AndréGeens(DirkDemeurie02/210.19.12of 
Veerie Wijfels 02/210.19.13). 

Belangstellenden kunnen vanzelfspre
kend kontakt nemen met de WOB, Maria 
Theresiastraat 21 te 1040 Brussel of tel. 02/ 
217.76.15. 

Eindpunt op de Markt te Maaseik met een deeltje van de „ophalers" van I. naar r.: I. 
Franssen, M. Van Esser, T. Klerckx, L. Pieters en J. Cuppens. 

KANTON MAASEIK VOOR ROEMENIE 
In het kanton Maaseik werd op 28 dec. eveneens 

een uitgebreide aktie gevoerd voor ,,Vlaanderen 
helpt Roemenië". 

Op initiatief van senator W. Kuijpers en in samen
werking met J. Cuppens, plaatselijk koördinator, 
kwam de organisatie in de kerstdagen op gang. 

Pamfletten (+ 12.000 ex.) werden gedrukt en 
verspreid in de gemeenten Dilsen-Stokkem en 
Maaseik en hun deelgemeenten. 

De aktie werd ondersteund door verschillende 
VU-mandatanssen, Ijestuurs- en kaderleden en 
kreeg heel wat steun en simpatie van de bevolking. 

Niettegenstaande dat al verschillende akties lo
pende waren, o.a. deze van het Rode Kruis, werd er 

LIMBURG 
JANUARI 

13 MUNSTERBILZEN: Grootse kaartavond. Om 
20u. in café Bloemenhof. Prijzen: Fiets en verdeeld 
varken. Org.: VU-Munsterbilzen. 
16 MUNSTERBILZEN: Om 20u. bestuursverga
dering VU-Munsterbilzen. 

FEBRUARI 

2 BREE: Nieuwjaarsreceptie VU-Bree. Pollismo-
len. vanaf 20u.30. 

ADVERTENTIE 

toch een vrachtwagen ter beschikking gesteld door 
de familie Thys en Zonen, volgestouwd met allerlei 
goederen. Deze werden die dag nog overgedragen 
aan de organisatie SOS-ziekenhuizen, evenals een 
belangrijke som geld. 

Alle medewerkers en steuners: hartelijk dank! 

«LC. 

UITSLAG TOMBOLA 
UILENSPIEGEL
AVOND MAASEIK 
000012 — 000121 - 000316 — 000463 — 000623 
- 000781 - 000906 - 001129 - 001212 — 
001372-001514-001651 -001871 -001975 
- 000083 - 000212 - 000375 - 000517 — 
000671 — 000846 — 000932 — 001188 — 001296 
- 001402 - 001570 — 001891 - 001903 — 
001983 — 000141 - 000246 - 000441 - 000572 
- 000729 - 000877 - 000944 - 001073 — 
001329 - 001466 - 001621 - 001736 - 001941 
- 001716. 

Prijzen af te halen bij Leo De Clerck, Dorperberg 
18, 3671 Opoeteren. Voormiddags of na 17u. Tot 
30 januan 1990. 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-hetzelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Flecent nummer van ,,WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. , 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 
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ANTWERPEN 
JANUARI 

12 ANTWERPEN: Worstenbroodavond met als 
gast burgemeester A Denert Cremerie De Bie, 
Carnotstraat 132 te 2000 Antwerpen Vanaf 19u , 
150 fr p p Inschrijven 03/21614 70 
12 HULSHOUT: Kienavond Verlooyknng, Voet
balkantine Zw Duivels Westmb om 20u 
13 RIJMENAM: Nieuwjaarsreceptie VU-arr Me-
chelen Om 20u in het Ontmoetingscentrum St -
Maartensberg 
13 EDEGEM: Worstenbrood Om 20u 30 in Drie 
Eiken Inschrijven in het lokaal of bij bestuursleden 
tot 12/1 Org VNS-Edegem 
13 HOBOKEN: Nieuwjaarsreceptie voor pers en 
leden VU-Hoboken, met Willy Kuijpers Aanvang 
11u Inschrijvingen 828 95 46 na 15u 
16 BOECHOUT: Vlaanderen in het Europa der 
Volkeren, door Walter Luyten Om 20u in Gilde-
huis Org DF-Boechout-Vremde 
17 BERCHEM: Nieuwjaarsbijeenkomst FW-Ber-
chem, om 20u in het Kultureel Centrum Berchem, 
met koffie/tee en wat lekkers 
18 MEERHOUT: Studiedag „Profiel van de VU 
enz " Vlaams Onthaalcentrum om 20u 30 
19 LIER: Vlaams-Nationaal Centrum Lier (Berla-
nj), om 20u 30 Volkeren in Beweging Het grote 
gelijk der Volksnationalisten Door Walter Luyten 
Org VUJO-arr Mechelen 
20 GEEL: Arrond Mosselfeest in zaal Sint-
Amands Geel om 20u 
21 HERENTHOUT: Kiennamiddag Trefcentrum, 
zaal Lux Herenthout om 14u 30 
25 LIER: Dia-avond over Rusland Gastspreker 
Walter Luyten Om 20u in VNC-Lier, Berlanj 80 
26 TURNHOUT: Kienavond Vlaamse Kring Turn
hout in de parochiezaal van Zevendonk om 20u 
28 ARENDONK: Kiennamiddag Vlaamse Knng 
Arendonk in de Parochiezaal Sint-Jozef Voorh om 
14u30 
29 TURNHOUT: Kontakt top-basis VU-Rijkevor-
sel-Turnhout-Oud-Turnhout 
30 MEERHOUT: Kontakt top-basis VU-Geel-Mol-
Meerhout 

FEBRUARI 

2 ANTWERPEN-STAD; Open Hoorzitting met H 
Schiltz Zaal Hand in Hand, Onderwijsstraat 41, 
Antwerpen Aanvang 20u Gratis inkom Org VU-
Antwerpen 
3 LAAKDAL: VU-Ledenfeest in zaal Lambertus 
te Eindhout om 19u30 
4 MOL: Kiennamiddag Vlaamse Kring Mol, in 
Parochiezaal Mol-Donk om 14u 30 

OPEN GESPREK 
TE MOLENSTEDE 

Op vrijdag 19 januari gaat in de „Stille Kempen" 
te Molenstede om 20u een open gesprek door met 
VU-sekretaris Willy Kuijpers Op het programma 

1 Laslo en Lucia Varga vertellen over hun 
vaderland Roemenie 

2 Willy Kuijpers schetst enkele krachtlijnen 

3 Gespreksronde 

4 Receptie aangeboden door de mandatarissen 
op een vruchtbaar 1990 

Alle leden en simpatisanten zijn van harte wel
kom' 

ADVERTENTIE 

OPENVERKLARING 
GEMEENTE BOECHOUT 

Een betrekking van politieagent(e) 

De sollicitaties dienen aangetekend te worden gestuurd aan het College van Burge
meester en Schepenen vóór 01 03 1990 met de volgende stukken: 

1) geboorteaktie (minimum 21 jaar — maximum 35 jaar) 
2) militiegetuigschrift 
3) bewijs van goed zedelijk gedrag 
4) bewijs van lichamelijke geschiktheid (afgeleverd door de arbeidsgeneeskundige 

dienst Immaculata, Oud-Godstraat 110 te Edegem — tel 457 17 10) 
5) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs 

De stukken 1, 2 en 4 dienen slechts bij benoeming ingezonden 

Verder inlichtingen kunnen bekomen worden op het gemeentesekretanaat, tel 
455 20 16 

I P UNIVERSITEIT ANTWERPEN 

^ _ 

de UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
en 

de GEWESTEU JKE ONTWIKKELINGS
MAATSCHAPPIJ ANTWERPEN 
wensen samen de contacten tussen de Universiteit en het bedrijfsleven in 
binnen- en buitenland te activeren, en zien daarom uit naar een 

Medewerker voor de SPIN-OFF-cel 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van een universitair diploma van doc
tor of ingenieur of licentiaat en moeten m staat zijn om zelfstandig te werken 
en vlotte sociale contacten te leggen Nuttige ervanng en/of aanvullende di
ploma's in verband met bedrijfsbeheer strekken tot aanbeveling De kandi
daat zal aangeworven worden en bezoldigd worden in de graad rekening 
houdend met zijn bekwaamheden 

Enkel personen geboren vóór 1 januari 1962 komen in aanmerking. 

Nadere informatie kan bekomen worden bij de Heer J Lefevere, direkteur 
Personeel U I A , op donderdag 18 en vrijdag ISjanuan 1990 tussen 16 uur 
en 19 uur via tel 03/820 20 22 

Kandidatuurstelling. 
Om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht gebruik te maken van het 
daartoe verplichte sollicitatieformulier en dit aangetekend of persoonlijk over 
te maken aan de direktie Personeel van de Universitaire Instelling Antwerpen, 
die betrokkene zal administreren, Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk, 
vóór 26 januari 1990. 

Bedoeld formulier dient men aan te vragen bij deze direktie (eventueel via 
tel 03/820 2014 - tijdens de kantooruren) 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
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 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

A 
Mi 

k 

OEVRIESE 
TiT'TiTTTiir̂ il̂ ri g 
baron ruzettelaan 7f 

8320 bruggr 4 

V 050/55 74 04 > 

" ^ ^ ^ ^ • r -

k lïjk 

f 
PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 

w | y HEIHOEFSEWEG 1 
l y ^ 2520 EDEGEM 
0 ^ 4 ^ Tel: 03/457.23.89 

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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OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 

12 WONOELGEM: Nieuwjaarsreceptie in zaal De 
Nachtegaal, Westergemstraat 96. Org.: VU-Won-
delgem. 
12 SINT-AMANDSBERG: Nieuwjaarsreceptie, 
vanaf 20u. voor leden en simpatisanten. Raadszaal 
Oud-gemeentehuis, Antwerpse stwg. Eregast: 
Jaak Gabriels. Org.: VU en FVV-Sint-Amandsberg. 
14 GENTBRUGGE: Nieuwjaarsreceptie VU-
Gentbrugge-Ledeberg. Voordrachtzaal Diensten
centrum Gentbrugge. Eregenodigde: Willy Kuij-
pers. Inschrijyen op nr. 31.19.41. 
14 AALTER: Nieuwjaarsreceptie VU-Aalter, bij 
Pol en Ivonne, huize WereDi, Knokkeweg. Tussen 
11 en 12u. 

20 ERTVELDE: Jaarlijkse ledensamenkomst VU-
Ertvelde, met Breughelmaaltijd. Meer into volgt. 
24 EVERGEM: Zwemvoormiddag. Vertrek 8u.20 
kerk Belzele. Org.: FW-Belzele. 
30 EVERGEM: Nieuwjaarsviering FVV-Belzele, 
In zaal Lescrauwaet om 18u.30. Breugelmaaltijd 
aan 250 fr. voor leden. Niet-leden; 300 fr. Inschrij
ven bij bestuursleden. 

FEBRUARI 

2 BUGGENHOUT: Kultuurkafee, in taverne Pal
lieter te Opstal om 19u. Met panel van vijf personen 
uit de kunst- en kultuunwereld. Org.: Vlaamse Kring 
Buggenhout. Info: 052/35.83.68. 
2 AALTER: Vriendenmaal van de Vlaamse Vrien
denkring in de gemeentelijke feestzaal van Loten-
hulle. 

Aan deze jonge bent was niet te ontkomen... 

GROENE KERSTAKTIE VUJO 
GENT-EEKLO 

Wie op 23 december j . l . te Gent in de Veldstraat 
wandelde, kwam er ongetwijfeld VUJO-Gent-EekIo 
tegen. Een groepje entoesiaste Volksuniejongeren 
hield er haar jaarlijkse Kerstaktie. Dit jaar werden 
maar liefst 1000 kleine kerstboompjes (met wortel
tjes en al) gratis uitgedeeld aan evenveel nieuws
gierige voorbijgangers. Op deze ludieke manier 
wilde VUJO-Gent-EekIo prettige Kerstdagen en 
een opperbest 1990 toewensen. De aktie bleek een 
groot sukses te zijn want na ongeveer 1 uur waren 
alle boompjes uitgedeeld. De reakties van de 

VREDE IS AMNESTIE 
Gedurende het kerstweekeinde organiseerde de VU-afdeling Nieuwkerken-Waas o.l.v. 
voorzitter Dirk IMarls een amnestie-aktie. Aan het kerkportaal ontvingen de Nieuwkerke-
naars een pamflet, dat bedeeld werd door de leden van het VU-afdelingsbestuur. De VU-
gemeenteraadsleden Lieven Dehandschutter en Oswald Opgenhaffen waren eveneens 
van de partij. (foto studio Deiro, SInt-Niklaas) 

Gentse wandelaars waren zeer positief! 

Tijdens de kerstaktie kreeg VUJO ook nog prakti
sche hulp van enkele ,,gekende Vlamingen" waar
onder ere-senator Oswald Van Ooteghem, Johan 
Beke (VAKBEL) en Huguette De Bleecker (FW). 

De aktie werd afgerond met een gezellige babbel 
en een verwarmende aperitief in de Borluut op de 
Korenmarkt. Voor volgend jaar werden alvast enke
le duizenden boompjes meer besteld! 

Kate Oegeyter 

KULTUURKAFFEE 
TE BUGGENHOUT 

Op vrijdag 2 februari a.s., om 19u. organiseert de 
Vlaamse Kring van Buggenhout een „Kultuurkaf-
fee", in de taverne Pallieter te Opstal. De bedoeling 
is om een open en brede diskussie te houden over 
wat de kulturele taak zou moeten zijn van een 
gemeente als Buggenhout, wat de huidige situatie 
is en hoe de toekomst er zou kunnen of moeten 
uitzien. 

Konkreet gezien Is er een panel bestaande uit 
een vijftal personen die over dit onderwerp diskus-
siëren en antwoorden op vragen uit de zaal. Het 
panel bestaat uit de schepen van Kuituur, een 
deskundige van buiten Buggenhout die het bredere 
aspekt van de zaak behandelt, en vertegenwoordi
gers uit het Buggenhoutse kunst-, muziek- en 
toneelmilieu. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Gert Van der 
Jeugt, Breemstraat 28, tel. 052/35.83.68 en de 
andere bestuursleden. 

TONEEL TE GIJZEGEM 
De traditie die het Sint-Vincentiusinstituut te 

Gijzegem op het vlak van jeugdteater heeft opge
bouwd is wijd en zijd bekend en wordt dit jaar 
verdergezet met de opvoering van De Jonge Visser 
en zijn Ziel naar een verhaal van Oscar Wilde. 
Regisseur Leo Janssens stond in voor de teaterbe-
werking. Het verhaal, een zoektocht naar de har
monie tussen geest en hart, is een poëtische 
evokatie ven een algemeen menselijke ervaring. 
Zowat honderd jongeren werken aan deze produk-
tie mee. Voorstelling in de grote feestzaal van het 
instituut op vr. en za. 19-26 en 20-27 januari om 
20u. en op zo. 21 en 28 januari om 15u. Kaarten te 
reserveren op 053/78.90.30 tijdens de kantooruren. 
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Gemeenteraradslid Karel Van Hoorebeke, initiatiefnemer Patrici< IMinaert en 
provincieraadslid Johan Beice: aittief voor Roemenië. (foto Noei coiman) 

EHBOKURSUS HET VLAAMSE KRUIS 
SINT-NIKLMS 

GENT: NIET HET 
STADSBESTUUR 
WEL DE VU! 

Op een koele ochtend werd in het kader van hulp 
voor Roemenië ook door de VU-Gent en onder 
impuls van Wllly Kuijpers, Veerlij Wijffels en voor 
Gent Patrick Minnaert de aktie gestart. Tot de 
middag kwamen mensen kledij, droge voeding, 
toiletartikelen, geneesmiddelen enz. aan de vracht
wagen van VIEP brengen. Ook mensen met tranen 
in de ogen, mensen die echt meeleefden met de 
gebeurtenissen in Roemenië. Ook was er een 
vrouw die kledij inzamelde voor Polen en ze niet ter 
bestemming had kunnen brengen. Ze schonk ze 
aan Roemenië, zo'n 60 zakken. 

Gemeenteraadslid Karel van Hoorebeke en pro
vincieraadslid Johan Beke kwamen sukses wensen 
aan de initiatiefnemer in Gent Patrick Minnaert. Wij 
allen beteuren dat er vanwege het Gentse stadsbe
stuur geen rechtstreekse aktie op touw gezet was. 
Het schepenkollege zou een voorbeeld moeten zijn 
voor de kleinere steden en gemeenten wat nu 
omgekeerd is. Langs deze weg danken de Gentse 
VU-mandatarissen de vele schenkingen voor Roe
menië, alsook het autoverhuurbedrijf VIEP, dat 
voor al onze Gentse akties gratis een wagen 
beschikbaar stelde. 

CAUDRON OVER 
AALSTERSE OCMW-
BEGROTING 

Tijdens de gemeenteraadszitting in Aalst heeft 
Jan Caudron de OCMW-begroting doorgelicht. De 
VU heeft met klem deze begroting verworpen. 

Het raadslid stelt dat de inkomsten fel overschat 
werden en de uitgaven onderschat. Het voorziene 
tekort dat moet bijgepast worden door de gemeente 
bedraagt 133 miljoen. 

Wat betreft de inkomsten werd te optimistisch 
geraamd. Zo worden de aanloopkosten betaald 
door het OCMW voor het Aalsters ziekenhuis nu 
voor één tiende als ontvangst geboekt voor 9,5 
miljoen. Een tweede overraming zit in de verhoopte 
huur van 20 serviceflats aan ouderlingen voor de 
som van 1.000 fr. per dag. Dit zou 6 miljoen 
opbrengen. Wie zal echter bereid zijn 30.000 fr. 
neer te tellen terwijl men voor een lagere prijs een 
luxe-appartement in het centrum van de stad kan 
huren. 

Voor het Aalsters ziekenhuis wordt gehoopt op 
een bezettingsgraad van 8 1 % . Dit zou 560 miljoen 
aan onWangsten opleveren. Het aantal ligdagen is 
veel te hoog geraamd en dit zou wel eens tot 
ontnuchterende cijfers kunnen leiden. 

Caudron vindt ook dat door de voorzitter van het 
OCMW een overdreven luxe wordt gevoerd. Hij 
heeft twee kabinetsmedewerkers, een dienstwagen 
met chauffeur. 

Ook werd een enorme kans gemist om van het 
Aalsters ziekenhuis een dinamisch en kompetitief 
gerund ziekenhuis te maken. De dokters moestt. 
nieuwe kontrakten krijgen en een kumulatieverbod 
dient ingevoerd. Dit zou verhinderen dat dokters 
weglopen naar andere ziekenhuizen of naar hun 
privaatpraktijk. 

Om al deze feiten stemde de VU tegen deze 
begroting. 

Te Sint-Niklaas wil Het Vlaamse Kruis i.s.m. de 
vzw Verkeersveiligheid de komende week de aan
dacht vestigen op de noodzaak van een goede 
EHBO-opleiding. De nieuwe EHBO-kursus start op 
dinsdag 16 januari om 19u.30 in de Gemeentelijke 
Jongensschool aan de Gyselstraat te Nieuwkerken. 
De lesssen worden iedere dinsdag en donderdag 
gegeven en eindigen nnet het eksamen op 12 april. 

Met de „Week van het beslissend kwartier" wil 
Het Vlaamse Kruis de bevolking sensibiliseren voor 
zijn werking. Een degelijke hulpverlening onmid
dellijk na een ongeval is van levensbelang. Min
stens één derde van de slachtoffers die in een 
ambulancewagen overlijdt, had kunnen gered wor
den indien hun toestand gestabiliseerd was gehou
den. Dit zou 200 doden per jaar minder kunnen 
betekenen. Gezien het ondermaats belang dat aan 
de EHBO-opleiding wordt gehecht in het sekundair 
onderwijs en voor het behalen van een rijbewijs, is 
het nodig zoveel mogelijk vrijwillige hulpverleners 
op te leiden. 

JANUARI 

12 IZEGEM: Vlaams Huis. Kaarting vanaf 20u. 
Ook op 14/1 vanaf lOu. Org. Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 
15 IZEGEM: Voordracht over porto en sherry, 
met degustatie, door Hendrik Creytens. Om 15u. in 
bovenzaal Oud Stadhuis. Org.: WG-lzegem. 
16 IZEGEM: Dr. Nuyttens spreeks over de meno
pauze. Om 20u. in 't Spiegelaarke, Brugstraat. 
Org.: FVV-lzegem. 
20 IZEGEM: Terrein 4 Stadion om 16u.: Voetbal
match Vlaams Huis-Mayboys. Org.: Voetbalklub 
Vlaams Huis. 
25 IZEGEM: Bar auditorium, Kruisstraat 15 om 
20u.: Pol Van Den Driessche en Rik Verlinde over 
de IJzerbedevaarten. Inkom 50 fr., abonnees gra
tis. Org.: Vlaamse Studie- en Vorminskring. 
25 VER-ASSEBROEK: Louis Verbeeck „In het 
land van de glimlach". Om 20u. in 't Leenhof, P. 
Verhaegheplein (bij de kerk). Inkom: 150 fr., DF-
leden 100 fr. Org.: DF-Ver-Assebroek. 
26 IZEGEM: Bovenzaal ASLK om 19u.30: Nieuw
jaarsreceptie, met toespraken door Geert Bour-

Het Vlaamse Kruis van Sint-Niklaas organiseert 
ook een schriftelijke kwis n.a.v. de ,,Week van het 
beslissend kwartier". Vragen: 1. Naar welke arts 
werd de greep genoemd om een voorwerp uit de 
keelholte te verwijderen? 2. Bij welk slachtoffer 
moet zeker de stabiele zijligging worden toege
past? 3. Welke is de eerste handeling bij brand
wonden van eerste en tweede raad en hoe lang 
moet deze behandeling toegepast worden? 4. 
Wordt een snijwond ontmet met ether, zuurstofwa
ter of alkohol? 5. Is hyperventilatie te wijten aan te 
veel zuurstof of te weinig koolzuurgassen in het 
bloed of beide ? 

Antwoorden moeten persoonlijk afgegeven wor
den bij de aanvang van de EHBO-kursus in de 
gemeentelijke jongensschool te Nieuwkerken op 
dinsdag 16 januan tussen 19u.30 en 20 uur. 

Het sekretariaat van Het Vlaamse Kruis Sint-
Niklaas is gevestigd aan de Driekoningenstraat 147 
(tel. 03/776.49.90). Het lokaal bevindt zich aan de 
Oude Molenstraat 73. 

geois, Keter Ameel en VU-voorzitter Jaak Gabriels. 
Org.: VU-lzegem. 
27 IZEGEM: Terrein Jeugdcentrum om 14u.: 
Voetbalmatch Elvisboys-Vlaams Huis. Org.: Voet
balklub Vlaams Huis. 
31 OOSTENDE: Om 20u. in het Trefcentrum, 
Aartshertogstraat 4: Dialoog-ontmoeting met Koen 
Baerf, Jan Loones en Jaak Vandemeulebroucke. 
Org.: VU-arr. OVD. 

FEBRUARI 

2 IZEGEM: Openingen op het stadhuis om 
19U.30 van de tentoonstelling met fotopanelen (A. 
Dierick): Het werk van Hugo Van der Goes (open 
tot28/2). Org.: VSVK-lzegem. 

14 ZEDELGEM: Overhandiging van de Eerste 
Ratte Vynckeprijs. In het Gemeentelijk Jeugd- en 
Cultuurcentrum Groenhove, om 10u.30. Org.: VU-
Zedelgem. 
20 VEURNE: Flor Barbry's volkstoneel voor 
Frans-Vlaanderen met „In de Miroir". Tragi-komi-
sche evokatie over landelijk gebeuren in een lande
lijk cafeetje tijdens WO II. Om 20u. in de Sint-
Jozefzaal te Veurne. Org.: VI. Vriendenkring Veur-
ne-Ambacht. 

WEST-VLAANDEREN 
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ANKERMOMENT 
WELZIJN OOK 
TE DEERUK 

Net als in verschillende andere Vlaamse ge
meenten IS het Ankermoment Welzijn ook lopende 
in Deerlijk 

Tijdens de gemeenteraad van december werd 
door de VU-fraktie als bijkomend punt op de 
agenda het toekennen van een toelage voor thuis
verzorging op de agenda geplaatst De CVP-meer-
derheid kon met anders dan dit voorstel toejuichen 
en akkoord gaan met het VU-voorstel 

Tijdens de voorbije verlofdagen deed de plaatse
lijke VU een ophaling van groot huisvuil, vooral in 
het belang van oudere mensen die zware stukken 
met dragen kunnen, laat staan naar een stort 
brengen Tot vorig jaar deed de CVP-meerderheid 
een jaarlijkse ophaling Vanaf 1989 vond men deze 
ophaling met meer nodig niettegenstaande er talrij
ke mensen op deze ophaling bleven aandringen 

Tijdens de maand januari worden eveneens alle 
kinderen met een handikap van Deerlijk thuis 
bezocht met een nieuwjaarsgeschenk Nieuwjaars
geschenken worden eveneens uitgedeeld aan vol
wassen kansarmen 

Tenslotte gaat op woensdagnamiddag 31 januari 
in het plaatselijk Rustoord een animatienamiddag 
door met zang, show, goochelen enz Dat speciaal 
voor de mensen van het Rustoord Tevens ontvan
gen alle bewoners van het Rustoord een waardevol 
nieuwjaarsgeschenk 

Deze laatste 2 punten zijn jaarlijks terugkerende 
VU-aktiviteiten, mogelijk gemaakt door de op
brengst van een jaarlijkse familie-autozoektocht 

BRABANT 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Betrekking gezocht te Gent Voor 
viertalige regent handel — tijdelijk kantoorhouder 
van een financiële instelling Aanbiedingen aan 
eresenator O Van Ooteghem tel 091/30 72 87 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenvifeg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

JANUARI 

12 TIELT-WINGE: Nieuwsjaarssamenkomst om 
20u in Wit HUIS, Bergstraat, met videomontage Op 
de Barrikaden, opiniepeiling, jaaroverzicht ge
meentebeleid en een blik naar de toekomst Org 
VU-Tielt-Winge 

12 HAACHT: Info-avond over dienstplicht Om 
20u in kaffee Wiel's Palace, Markt te Haacht 
Toegang gratis Org VUJO-Haacht 

13 KAPELLE O/D BOS: VU-Nieuwjaarsbal Om 
21 un Palmhof, Schoolstraat 

14 AFFLIGEM-ESSENE: 5 jaar Bert D'Haese-
kring Viering om 15u in de parochiezaal te Esse-
ne Etienne Van Vaerenbergh houdt feestrede 
l^uzikaal opgeluisterd door Zakdoek 

16 ASSE: Kantonnale vergadering in Bronne, 
Bergestraat 4 te Waalborre Org VU-Asse 

19 MOLENSTEDE: Open gesprek met Willy Kuij-
pers Om 20u in ,,Stille Kempen", Molenstede 
Org VU-Molenstede 

19 MACHELEN: Nieuwjaarsreceptie in kaffee De 
Arend, Kerkplein, om 20u met Annemie Vande 
Casteele Inkom gratis Org VU-Machelen 

20 LONDERZEEL: VU-bal in zaal Egmont met 
het overbekende orkest van Eddy Smets 
22 LEUVEN: om 20u in MSI 0215 (achter de 
umversiteitsbiblioteek) komt Herman Verheirstra-
ten spreken over immigranten Org VUJO-KUL 
Inkom vrij Info Jeroen De Smet 016/25 93 94 

24 TIELT-WINGE: Ledenfeest in 't Wit Huis 
26 TERVUREN: Nieuwjaarsreceptie met praatca-
fé, in de gemeentelijke feestzaal te Duisburg (Root-
straat), om 20u Or VU-Tervuren 

26 BRUSSEL: Jaarlijks Groots Hutsepot-festijn, 
in herberg De Viking, Arduinkaai (naast KVS) in 
Brussel Met tombola Ook op 27 en 28 januari 
27 WILSELE-PUTKAPEL: VU-winterfeest, met 
kaas- en vleesschotels, wijn en streekbieren en 
optreden van muziekgroep Zakdoek, in de paro
chiezaal. Bosstraat, Wilsele-Putkapel Vanaf 
20u30 
27 HOFSTADE: Bezoek aan Brussel met VU-
Hofstade Parlement, katedraal en merkwaardige 
plekjes van Brussel Rond 18u samenkomst in 't 
Schuurke Info H Van Inthoudt (015/41 62 33) of 
J Steenssens (015/61 33 58) 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

^TdiTra^ 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

VU-GRIMBERGEN: 
MEER AANDACHT 
VOOR WELZIJN 

Op de gemeenteraadszitting van 21 december 
'89 heeft de VU-fraktie voorgesteld dadelijk een 
onderzoek te starten over de eventuele oprichting 
van een kinderkribbe in de gemeente Volgens de 
VU IS de nood aan aangepaste kinderopvang zo 
groot, dat de oprichting van een kinderkribbe meer 
dan verantwoord is Zo blijkt dat ouders nu gedwon
gen worden hun kindjes te plaatsen in Vilvoorde, of 
in Brussel (waar ze met eens in hun eigen taal 
worden opgevangen), en dat het aantal onthaal
moeders te klem is om aan de aanvragen te 
voldoen 

Omdat de VU wil dat de gemeente meer dan 
vroeger haar verantwoordelijkheid opneemt in wel-
zijnsvraagstukken, zal de gemeenteraadsfraktie bij 
de bespreking van de begroting — hopelijk in 
januari 1990 — twee budgettaire voorstellen indie
nen Ten eerste gaat het erom, het bijzonder fonds 
ter bestrijding van de kansarmoede te besteden 
aan waardevolle projekten die werkelijk de kansar
men ten goede komen De VU-fraktie wil met dat dit 
geld, zoals in 1989 gebeurde, gewoon gebruikt 
wordt om gaten in de begroting te vullen Boven
dien wil de VU de toelage voor ontwikkelingshulp 
verhogen en de verdeling van die toelage aan de 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwer
king toevertrouwen, zoals het in de buurgemeente 
Meise gebeurt 

Ook de mantelzorgtoelage, die het OCMW toe
kent aan wie de verzorging van ouders of grootou
ders zelf ten laste neemt, moet volgens de VU 
verhoogd worden Tenslotte is het met erg logisch, 
aan het gemeentehuis twee parkeerplaatsen voor 
minder-validen te voorzien, als het gebouw zelf met 
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers De VU zal 
daarom ook een voorstel in die zin indienen 

DEBAT SCHILTZ-VAN 
EGERAAT 

Op zaterdag 27 januari 1990 gaat om 14u de 
Landelijke Ontmoeting van het FVK-Rodenbach-
fonds door in het Kultureel Centrum van de Abdij 
van Affligem 

Sprekers zijn vice-eerste minister Hugo Schilts 
en de Vlaanderen-kenner dr L van Egeraat Mode
rator IS Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van 
het FVK-Rodenbachfonds 

Beide sprekers zullen o m volgende ondenwer-
pen behandelen 

Vlaanderen op weg naar zelfbestuur'' 
Vlaanderen een staat op zoek naar een eigen 

identiteit' 
Vlaanderen-Nederland meer dan eenzelfde taal

gemeenschap'? 

Vlaanderen, een kulturele minderheid in een 
eengemaakt Europa'' 

Dit wordt beslist een boeiende namiddag' 

AKTIE WELZIJN 
TE ASSE 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar hebben bestuurs
leden van VU-Asse 51 gezinnen bezocht waan/an 1 
van de personen gevangenisstraffen heeft onder
gaan gedurende de repressie Ze werden bedacht 
met een kleine attentie 
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LEPEL & VORK 

Specialiteiten: 

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

Assesteenweg 74 
1740 Ternat 
Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten 
Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

' ^4/5^ Tjilt ffot^t 

'C'amifriHus ~ 

SL JS 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Herberg Vil<ing 
Sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

pttms 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

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

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

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

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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PEST-WOORD 
„Amnestie is een werkwoord", schrijft 

MVL in WIJ van 22 dec '89 Amnestie blijft 
voor mij een pest-woord, waarmee de Belgi
sche machthebbers aan Vlaanderen duide
lijk maken dat er geen Vlaamse staat is en 
dat de Vlaamse politici enkel een schijn
macht hebben Zolang België bestaat, zal 
aan Vlaanderen geen amnestie verleend 
worden Boudewijn de laatste, de met verko
zen Belgische leider, roept de Walen en 
vooral de Vlamingen jaarlijks op om toch 
maar hef voor elkaar te zijn Hij beseft in deze 
barre tijden voor volksvreemde leiders, wel
licht zeer goed dat zijn kasteel toch maar op 
een sompige bodem gebouwd is Doch wees 
gerust, o leider, de lamme Vlamingen zijn zo 
druk bezig met het eisen van rechtvaardig
heid en amnestie voor zovele andere volke
ren, dat ze uw troon nog wel een tijdje 
ongemoeid zullen laten 

Voor Vlaanderen is echte zelfstandigheid 
de enige toekomst leve de Republiek Vlaan
deren 

Guido De Munter, Merelbeke. 

OORLOGS
BURGEMEESTER 

In „Uit de Regio" (WIJ, 15 dec '89) las ik 
het artikels,,Krijgt oorlogsburgemeester por
tret te Smt-Niklaas'" 

Ook m Dilbeek ontbreekt de foto van 
oorlogsburgemeester Emiel De Ridder Bij 
mijn weten worden er geen pogingen gedaan 
omtrent het al dan met plaatsen van een foto 
van mijn vader Emiel De Ridder Ook met 
onder het Volks-medebestuur (1982-1988) 
Vader zetelde reeds in 1932 (geboren m 
Dilbeek m 1897) als gemeenteraadslid m 
Dilbeek, hij bleef ook tijdens de oorlog op 
post maar werd pas op het einde van de 
bezetting benoemd als burgemeester nadat 
de gemeente met meer bestuurbaar was (bv 
gebrek aan bevoorrading) Het is nadat er 
meermaals bij hem werd op aangedrongen 
het ambt te aanvaarden dat hij ,,ja" zegde 
Dit woord werd zijn ongeluk bij de repressie 
Resultaat <YS143 6 jaar gevangenis en 
o a levenslang vertod ook nog naar Dilbeek 
terug te keren (zondebok van de gemeente 
— alles werd hem ten laste gelegd, ondanks 
het feit dat hij onschuldig was) 

Vader kreeg uiteindelijk op 8 september 
1967 eerherstel' Keerde begin 1973 naar zijn 
Dilbeek terug en was bij zijn overlijden op 7 
sept 1988 de oudste in Dilbeek geboren 
inwoner 

Vader rustte nu in vrede na een zwaar 
leven met aan het einde veel ontgoochelin
gen 

Katharine De Ridder, Dilbeek 

MANU RUYS 
In de boekbespreking ,,De ideeën van 

Manu Ruys" (WIJ nr 49,8 dec '89) schrijft u 
„WIJ hebben toch de indruk dat Ruys het zich 
wat te gemakkelijk maakt" Die indruk zullen 
veel Vlamingen ook al lang hebben Manu 
Ruys kan bezwaarlijk een strijdende Vlaming 
genoemd worden, wenst dat waarschijnlijk 
ook met te zijn Hij verkiest de rol te spelen 
van de ietwat hautaine generaal-filosoof die, 
m de knusse salons van een veilige villa ver 
achter het front, zijn tarotkaarten legt terwijl 
de soldaten ploeteren tussen de boobie-
traps 

Zijn tarotkaarten dat zijn zijn ideeën Die 
zweven in de schemerzone tussen Politiek 
en Beweging Met een duidelijke voorkeur 
voor de politieke half-en-half-doeers van een 
partij en een zekere afstandelijke meewang-
heid voor de door die politiekers in de hoek 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naarglang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de Initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een lezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

geduwde Bewegers-zonder-geld maar met 
veel idealisme 

Voor de uitzaai van zijn ideeën heeft Ruys 
een sui genens-joernalistiek ontwikkeld Hij 
begint met de ontleding van een politiek 
probleem, mengt er een wierookswalm boeg
beelden in, doet er te gelegener tijd nog een 
schepje wierook op de houtskool bij in de 
vorm van vleierige zinnetjes zoals „VJa\ 
Martens en Gol doen is veel belangnjker 
dan " of „wat Martens en Verhofstadt doen 
IS veel belangnjker dan ", of nog „Martens 
heeft een bocht genomen maar de socialis
ten ook", of nog „Martens is een integer 
man", en dan rondt hij zijn artikel af met 
enkele hooggestemde vragen die hij met wil 
en de lezer met kan beantwoorden Daarom 
laten veel van zijn ideeën een gevoel van 
onbehagen en sfuurloosheid na Daarom ook 
hebben zij meer remkracht dan stootkracht 
op de ontvoogding van Vlaanderen 

F. Vanbrabant, Hasselt 

NEDERLANDS 
IN DUITSLAND 

In november 1989 maakte WIJ een om
slagverhaal over Vlaams-Brabant en de in
vloed en de ,,bijdrage" van de zgn ,,euro-
peeers" tot de romanisering ervan Deze 
„bijdrage" geschiedt meestal uit onwetend
heid, België is voor de buitenlander immers 
een franstalig land Natuurlijk kunt u probe
ren, de binnenstromende EG-ambtenaren de 
ware toestanden te verklaren en de een of 
ander onder hen tot een zekere neutraliteit te 
bewegen Maar de vraag is wel, of het met 
beter is, om reeds m het land van herkomst 
door een schoolvak Nederlands, dat naast 
de taal, de letterkunde, kuituur en problema
tiek van ons taalgebied omvat, deze mensen 
goed op hun eventuele taak in België voor te 
bereiden 

In de Bondsrepubliek bieden slechts 2 
Bundeslander, het westelijke Nedersaksen 
en vooral, Noordrijn-Westfalen, ook Neder
lands m hun Realschulen en Gymnasien 
aan De partners van België komen echter 
ook uit de overige 9 Bundeslander, waar 
helemaal geen Nederlands-op-school gege
ven wordt De Duitse Bundeslander zijn kul-
tureel autonoom, Vlaanderen zou dus bij elk 
„Land" dienen aan te dnngen op onderwijs 
Nederlands Zonder deze buurtaal zou im
mers voor Duitsers geen kans bestaan op de 
Europese binnenmarkt in Nederland of 
Vlaanderen, zoals omgekeerd de goede ken
nis van het Duits voor de buitenlander in 
Duitsland zijn integratie mogelijk maakt Dit 
betekent ook zijn/haar verrijkende deelname 
aan het kulturele en ekonomische aanbod 

Trouwens, Nederland is de beste handels
partner bv van Noordrijn-Westfalen en, sa
men met Frankrijk, nummer een op de Duitse 
markt De kennis van het Nederlands is dus 
ook een Duits eigenbelang, hoewel deze 
ekonomische feiten meestal onbekend zijn, 
even onbekend als zoveel elementaire feiten 
over het Nederlandse taalgebied Pas door 
een schoolvak Nederlands kan dit geleidelijk 
veranderen Vlaanderen heeft echter met 
meer veel tijd' De buitenlandse taalpolitiek 
— een permanente kampanje zelfs — is 
gewoon een must geworden Nog bestaan er 
in heel West-Duitsland geen Nederlandse 
kultuunnstituten, vanwaar het zaad zeker 
met enkel op kultureel gebied zou schieten 
Nog zijn er aan de meerderheid van de 
Westduitse hogescholen geen vertegen
woordigingen van het Nederlands Er is dus 
nog veel te doen' 

Voor het franse taalgebied daarentegen is 
ook m de BRD best gezorgd Het Frans wordt 
overal aangeboden en is met het Engels een 
vak m alle sekundaire scholen Het Neder
lands echter blijft nog steeds onbekend 99 
% van de leerlingen of studenten kunnen 
geen Nederlands leren omdat er geen neder-
landisten zijn en in de meeste Bundeslander 
deze taal met kunnen studeren 

Vlaanderen alleen kan helpen' 
J. Kempen, Wachtberg-Pech (BRD) 
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EMTALKOHOUSiERTE» WTISSWEIN 
^ON ALCOHOL» '« ĵwr Vî * SAM ALCOOÏ, 

PRODVfTD AKD BOl l 'Liü IN W£SI GERMANY 

FEESTEN ZONDER RISIKO! 
KWALITEIT PRIMEERT OP ALKOHOLGEHALTE 

2 soorten witte wijn (75 cl) 
met minimum aan 

alkoholgehalte 
(max. 0,3 % vol -

26 kaloriën pro 100 ml) 

Proef onze uitstekende 
Glühwein 

(in flessen van 1 I) 

EKSKLUSIEF VERDEELD 
DOOR 

FIRMA ABTS 
TIENSESTWG 63, 

KORBEEK-LO 
016-46.03.11 

'•.^ÊÊÊÊf : MMMMi^^^^SSsSÊ êfÊi'9<Êi^: • •-. ^ 

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

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



\S\ HYDRO SOIL SERVICES 

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

Giout injecties 

Boorbathyscaaf 

Grondonderzoek 

Directional drilling 

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

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

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

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

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

SS\ 
HYDRO SOIL SERVICES N.V. 

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


