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LEPEL & VORK
Herberg Viking

Restaurant «'2KtI»
Specialiteiten:
* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli)
* Paling op verscheidene wijze
* Ribstuk aan 't been enz...
Assesteenweg 74
1740 Ternat
Tel.: 02/582.31.14

Sinds 15 jaar Vlaams-Nationaal trefpunt in het hartje van
Brussel.

- OOSTENDE

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

Restaurant TUL

Woensdag gesloten
Zaterdag open vanaf 18.00 uur

Een advertentie
in WIJ RENDEERT.

02/219.49.30

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone gnil

tUni^ytnua 3 SÓ90 Bree

(redaktie)

Prijzen voor groepen
op aanvraag.

02/380.04.78

Jg

(Karel Severs)

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

'tboerenhof

^ C^f/ Zj^i^ ffot*^

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

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
Maandag gesloten
Rustieke sfeer

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
BI] vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

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

Hostellerie

yttettg
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel. 058/288 007

De familiezaak met traditie

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

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van de kust, stelt U een zee voor
van kalmte komfort, keuken rust rustiek en romantiek
Wi] bieden U
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogeliikheden
Week end verbli|f
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden TGI. 0 5 O / 2 O . O 0 . 0 7

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem.

VOORGAAN IN
VERNIEUWING

H

ET is begrijpelijk dat de Vlaamse verenigingen proberen
hun positie te bepalen binnen het gewijzigde politieke
landschap. Taak en toekomst gaan er totaal anders
uitzien nu Vlaanderen stilaan zijn zelfbestuur verovert.
In tegenstelling tot vorige pogingen tot staatshervorming is het protest van de Vlaamse verenigingen biezonder matig. En dat is begrijpelijk, als men w/eet dat de
jongste omvorming grotendeels heeft bereikt wat steeds
bovenaan het verlanglijstje van de Vlaamse beweging
stond.
Niet dat alles nu als in de zevende hemel is, maar - en
dat zullen de Vlaamse verenigingen ruiterlijk erkennen- deze staatshervorming is een eind in de goede richting. Het is deze wending die
de Vlaamse verenigingen tot bezinning noopt.
Het is dan ook potsierlijk de PW'er André Denys op de studiedag
van de Marnixring zaterdag j.l. te horen verklaren „dat het zwakke
verzet tegen de jongste staatshervorming leert dat de Vlaamse
beweging aan slagkracht heeft ingeboet en dat zij aan kommunautaire moeheid lijdt." Ach, als de PVV over Vlaamse beweging praat...
De plaats van de Vlaamse beweging na de staatshervorming?
Het is niet onze taak om op deze vraag te antwoorden maar als
politieke arm van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd kan de Volksunie
niet voorbij aan de slagkracht van deze
verenigingen. Daarom durven wij ons enkele bedenkingen veroorloven aan het adres
van de fondsen.
Vooreerst zouden wij willen stellen dat
eigen pozitiebepaling nó de staatshervoming nuttig en noodzakelijk is, maar het is
even nuttig en noodzakëijk te weten wat er
nü moet gebeuren. Deze staatshervorming
is nog bezig, het parkoers is nog niet uit.
Daarom ook staan wij vierkant achter de
petitie-kampanje van het aktiekomitee
Vlaanderen 90. Binnen de spelregels van de
demokratie kan daarbij op de VU gerekend
worden. Onze vrees is echter dat het vele
gepraat over wat nog moet komen de vormgeving van het hedendaagse Vlaanderen uit de weg gaat.
Federalisme werkt reeds maar is nog niet tot de geesten en de
harten doorgedrongen, de uiterlijke kenmerken zijn nog zo zwak dat
alleen de mankementen opvallen. De Vlaamse regering in haar
geheel doet te weinig om gestalte te geven aan onze natie. De poging
van Johan Sauwens om aan de grenzen van onze regio duidelijke
borden met Vlaanderen te plaatsen is een schuchtere maar geslaagde poging.
Hoe de Nederlander dr. van Egeraat daarover denkt heeft hij in een
brief aan onze redaktie kond gedaan: „Deze Nederlander schaamt
zich niet te erkennen dat hij diep ontroerd werd toen hij dat bord voor
het eerst zag. Belangrijker echter is, dat minister Sauwens daarmee
meer zal bereiken dan tientallen kongressen en holle verklaringen,
die van premiers inbegrepen, kunnen doen."
Als de Vlaamse verenigingen zich een taak zoeken dan ligt deze

wel in de rol van inspiratiebron voor deze Vlaamse regering. Want- en
laten wij niet te onvriendelijk zijn- wie van de 6 miljoen Vlamingen
raakt entoesiast bij het werk van deze Vlaamse ministers?
Op het gevaar af ervan verdacht te worden dat wij ons kind het
schoonste kind vinden, biedt deze Vlaamse regering weinig zicht op
entoesiasme. Deze 11 doodserieuze mannen vornien niet eens een
echte ploeg want de twee PW'ers duiken bestendig onder in het
negatieve maquis van de oppositie. Bovendien wordt deze Vlaamse
regering aangevoerd door een afwezige eerste minister. Men zou
zowaar gaan dromen van de eerste Vlaamse regering waarin Gaston
Geens in bestendige konkurrentie met Hugo Schiltz een merkwaardig elan aan de dag heeft gelegd. Van deze sprankelende periode
blijft slechts een herinnering...
Wil deze Vlaamse regering af van de kwalijke Belgische erfenis
dan zijn er verbeelding en initiatief nodig en daar kunnen de Vlaamse
verenigingen voor zorgen. Nu meteen met het aanbrengen van
vernieuwende ideeën voor onze natievorming.
Op de eerste plaats lijkt het aanleren van alle positieve aspekten
van een Vlaams nationaliteitsbesef meer dan noodzakelijk. Dit kan
voor velen aftands lijken maar dat is het niet. De kracht van het volksnationalisme als bazis voor een gezonde maatschappij kan niet
genoeg aangeleerd worden. Ons eigen Vlaams ondenwijs moet in
staat zijn dit middels vernieuwde formules
aan te leren. Dit is niet ouden/t/ets, maar
waarborgt het besef van eigenwaarde dat
ons van pas zal komen opdat wij morgen
niet ten onder gaan in de grote ruimte
Europa. De zorg voor onze taal staat meer
dan ooit boven op het verlanglijstje. In het
jaar van de strijd tegen het analfabetisme
moet daaraan gedacht worden. Het gaat
hierbij niet alleen om de tienduizenden die
door de mazen van het schoolnet zijn gesukkeld maar om de velen die in een nieuw
geestelijk proletariaat zijn terecht gekomen.
De Vlaamse beweging heeft zich steeds
opgetrokken aan grote figuren die op vlakken van kunst en wetenschap vooraanstonden in de strijd tegen de Belgische vervlakking. Geringen hebben
zich altijd sterk gevoeld omdat deze vooraanstaanden het voorbeeld
gaven. Dit moet nü weer kunnen. Nu meer dan ooit wanneer het de
Vlamingen zelf zijn die de ven/lakking organizeren. Als de kommerciële zender slechts de kwissen, de shows en de feuilletons van de
BRT weet te evenaren dan begrijpen wij niet dat zovelen in de
Vlaamse verenigingen vonden dat de nationale zender zo nodig uit
de lucht moest.
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Wij matigen ons niet aan de Vlaamse verenigingen lessen te
spellen, maar het komt ons voor dat hun taak meer dan ooit
richtinggevend kan zijn voor de politiek van de Vlaamse regering.
Verderbouwend op wat in het verleden aan waardevols werd verworven vooropgaan in vernieuwing. De politici zullen wel volgen.
Maurits Van Liedekerke

INHOUD
7

Senator De Belder maakte
deel uit van een Belgische
parlementaire delegatie die
de Sovjet-Unie bezocht. Volgens De Belder mogen we nu Gorbatsjov niet laten vallen.

8

^m
g
g

9

Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut v.z.w.
Hoofdredakteur:
Maurits Van Lledekerke
Redakteuren
Johan Artois
Tom Serkeyn
Peter Dejaegher
Toon Van Overstraeten

11

Sekretariaat
Hilde De Leeuw
Alle stortingen van abonnementen, publiciteit en redaktie op prk. 000-0171139-31 van
,,W|J", Barrikadenplein 12, 1000 Brussel
(Tel. 02/219.49.30). Telefax: 02/217.35.10.

De federale regering
maakte haar voorstellen
bekend voor de hoge
snelheidstrein. Het laatste woord over de SST komt echter
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Na twee jaar begrotingsbeleid kan vice-premier
Schiltz al een resultaat
voorleggen dat de verwachtingen overtreft. Het verschil(tz).
I
I

De Kamer besprak het migrantenrapport van koninklijk
kommissaris Paula D'Hondt.

De Marnixring overhandigde
haar erepenning aan mevrouw Daels, de weduwe van
de verleden jaar overleden
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee. Daar ging een boeiend forum
met Vlaamse politici en vertegenwoordigers van de Vlaamse Beweging aan vooraf.

Viaams-Nationaai
Weekblad

Jaarauonnement
Halfjaarlijks
Driemaandelijks
Los nummer
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Schiltz' voorganger op
Begroting, de liberaal en
huidige
PVV-voorzitter
Verhofstadt, deelt de mening niet dat het strakke begrotingsbeleid onder Martens VIII verdergezet wordt. Het Schiltz-Verhofstadtduel.
I
I

f^
W
^

ƒ ^ JÊ Deze week ging de NeJ / l derlandse film De Kassiè^ 1 " ^ re in première. De redaktie sprak met hoofdrolspeelster Marion Van Thijn.
f^ g^ Voetballer Yvan DeslooK I I vere werd naar de korrek^^^J
tionele rechtbank verwezen voor het opzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen aan Juan Lozano. Een precedent.
(omslagfoto's Studio Dann - Ronald Szommer)

VU EN PDB
De Volksunie en de Partij van de duitstalige Belgen (PDB) hebben naar aanleiding van
de derde fase van de staatshervorming de
koppen bij elkaar gestoken. Voor de VU
woonden voorzitter Gabriels, europarlementslid Vandemeulebroucke en senator
Luyten deze vergadering bij. De duitstalige
delegatie stond onder leiding van PDB-voorzitter Alfred Keutgen.
Er werd afgesproken dat de VU bij de
onderhandelingen over de derde faze volgende eisen van de duitstalige Gemeenschap zal verdedigen: de verzekerde vertegenwoordiging van de duitstalige Gemeenschap in de hervormde senaat; de overdracht van de residuaire bevoegdheden en
de overdracht van de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de eigen bevoegdheidsgebieden, internationale verdragen af te sluiten.
Betreffende de verdere toekomst bereikten VU en PDB overeenstemming over volgende eisen: het tot stand brengen van een
Duits gewest, het oprichten van een eigen
provincie, een eigen kiesdistrikt voor de
Europese verkiezingen, een eigen kiesdistrikt voor de verkiezingen van de kamerleden, en de afschaffing van de dubbele taalkundige belasting van de ambtenaren.

INTERCOMUNERGEBES
De bestuursraden van Ebes, Unerg en
Intercom gaan hun aktiviteiten hergroeperen
in één bedrijf. In juni zullen ze met een
definitief projekt voor de pinnen komen dat in
juli aan de aandeelhouders zal voorgelegd
worden.
De drie elektriciteitsbedrijven willen samensmelten omdat in één bedrijf de besluitvorming sneller en efficiënter kan gebeuren,
de elektriciteits- en gasverdeling eenvoudiger wordt en de produktie gerationaliseerd.
Eén bedrijf kan verder gemakkelijker ingaan
op de samenwerkingsverzoeken die nu toekomen.
De operatie wordt voor Tractebel, de beleidsbepalende aandeelhouder van Ebes,
Unerg en Intercom, van het grootste belang
genoemd. De nieuwe stroomgroep zou meteen vijandige overnemers afschrikken.
Jacques Coppens, die de nieuwe afgevaardigde-bestuurder wordt van de nieuwe
eenheid, liet zich overigens ontvallen dat de
N8-kerncentrale er volgens hem toch komt.
In een regering zonder de VU misschien...

BOM
De Beweging Oostelijke Mijnwerkers
(BOM) joeg verleden weekend de familie
Kelchtermans de stuipen op het lijf. Ze

De Hoge Venen liggen er verlaten bij. Het is nu reeds het derde jaar dat het
skiseizoen wegens sneeuwgebrek in het water valt. Een ramp voor de
middenstand.
(foto P. BOISIUS)
trachtten de voordeur in te beuken en wierpen heel wat ruiten aan diggelen. De Bom
eist dezelfde sociale begeleiding als de kollega's uit het westelijk mijnbekken. VU-Kamerlid Frieda Brepoels stelde namens de VULimburg dat deze mijnwerkers eindelijk eens
een klaar en duidelijk antwoord moeten krijgen. Ze vindt het onzindelijk dat men de
BOM steeds maar hoop geeft.
De eisen van de gewezen oostelijke mijnwerkers, vooral pensioenaangelegenheden,
vallen onder de federale bevoegdheid. Elke
venwijzing naar Sauwens is dus uit den boze.
VU-voorzitter Gabriels nam, net als de VULimburg trouwens, afstand van het BOMgeweld. Gabriels trad het standpunt van de
Vlaamse regering bij dat het dossier niet
heropend kan worden. De VU-voorzitter vindt
anderzijds wel dat het onderscheid gemaakt
moet worden tussen de Vlaamse regering en
de federale. De federale regering maakte
inzake de sociale begeleidingsmaatregelen
wel degelijk een onderscheid tussen het
oost- en het westbekken. En dat kan niet
goedgekeurd worden.

GEZONDHEID
De gezondheidszorg in ons land wordt
geregeld met 71 wetten, 7 dekreten, een
vijf honderdtal KB's, meer dan 200 ministeriële besluiten, besluiten van de eksekutieven
en duizenden omzendbrieven. Achttien federale en regionale ministers en staatssekretarissen hebben een zegje over een stukje
gezondheidsbeleid. De organisatie van ons
gezondheidsbeleid laat volgens het Planbureau heel wat te wensen over.
Na afloop van het partijburo stelde VUvoorzitter Gabriels dat de federalisering van
het gezondheidsbeleid heel wat onvolkomenheden en gebreken kan wegwerken. De
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federalisering zou alvast de onwerkzame
versnippering van de bevoegheden oplossen. Ook de efficiëntie van het gezondheidsbeleid zou verhoogd worden, en de financiële kost ervan verlaagd. Bovendien zou de
federalisering van de gezondheidszorg en de
SZ in het algemeen beantwoorden aan de
verschillende benadering die de twee gemeenschappen in België aankleven. Vlaanderen heeft andere vragen en noden t.a.v. de
volksgezondheid dan de franstaligen, stelde
Gabriels, en hij haalde de eerstelijnsgezondheidszorg aan als voorbeeld.

AUTOZWENDEL
In bijna alle landen van de Europese
Gemeenschap loopt een gerechtelijk onderzoek naar een grootscheepse autozwendel.
Ook ons land blijkt een draaischijf te zijn in
de onwettelijke autohandel.
De auto's worden in Itallië gestolen en
worden dan in heel de EG verkocht. De truuk
was eenvoudig: in Italië werden spookfirma's opgericht die zich bij leasing-maa\schappijen dure auto's aanschaften. De leasing-maatschappij koopt de auto's aan en
betaalt de spookfinna's maandelijks af. Na
enkele dagen worden de dure omnium-verzekerde auto's naar de buurlanden gereden
en worden ze in Italië als gestolen opgegeven. In de noordelijke EG-landen worden ze
dan met faktuur en al opnieuw verkocht.
Na invallen van het parket werden bij
verschillende garagehouders in ons land
reeds tientallen gestolen auto's teruggevonden. Het ging meestal om Mercedessen en
BMW's. De garagehouders moesten gevreten hebben dat er stront aan de knikker was,
want ze kochten de auto's soms tegen halve
prijs aan.
WIJ - 26 JANUARI 1990

DOORDEWEEKS

ZITTENBLIJVEN
In het nieuw Vlaamse onderwijsmaandblad Klasse staan opmerkelijke cijfers over
het aantal zittenblijvers in het sekundair
onderwijs. In 1988 zat slechts 64% van de
Vlaamse scholieren op zijn plaats op de
middelbare school. 35% van de leerlingen
doet minstens een jaar langer over het middelbaar onderwijs. Twaalf jaar geleden bereikte nog 70% tijdig de middelbare eindmeet. Er bestaat ook een enorm verschil
tussen Wallonië en Vlaanderen. Slechts 1 op
5 scholieren beëindigt in Wallonië op de
normale leeftijd de middelbare school.
Dit enorme verschil wordt voioens prof.
Pyck verklaard door het hogere defaitisme bij
Waalse jongeren. De slechtere kwaliteit van
het franstalig onderwijs zou ook een rol
spelen. Dit is verbazingwekkend, omdat het
franstalig onderwijs over meer middelen beschikt. „De huidige verdeelsleutel", aldus
Pyck, „is in het voordeel van Wallonië.
Vlaanderen draait dus financieel op voor de
geringere inzet van de franstalige schoolbevolking en blijkbaar ook voor een minder
adekwate studie-oriëntering in het Waalse
onderwijs."
Meisjes zouden ook minder blijven zitten
dan jongens, niet omdat ze intelligenter zijn,
maar wel omdat ze biologisch rijper zijn.

CHEVALIER
Pierre Chevalier (SP) heeft dus toch zijn
portefeuille in het handschoen kastje van zijn
dienstwagen gestopt, en deze samen met
chauffeur weer bij premier Marlens ingeleverd. Chevalier stelde dat hij zijn funktie als
staatssekretaris van Wetenschapsbeleid niet
langer kon uitoefenen zoals hij dat zelf wilde.
Hij venNijst ook naar de „moeizame verhouding met zijn voorgdijminlster die van een
andere partij is", en die moedwillig verstoord
zou zijn door opgeklopte eksterne faktoren.
Chevalier kon het echt niet nalaten om nog
snel even na te trappen. Voogdijminister
Schiltz was zich van geen kwaad bewust. De
vice-premier weigerde dan ook aanvankelijk
om een reaktie te geven op de aanval van
Chevalier. Schiltz verklaarde uiteindelijk dat
wat hem betreft het ontslag van zijn staatssekretaris louter en alleen met privé-zaken te
maken had.
Chevalier werd opgevolgd door volksvertegenwoordiger Eric Derycke. Derycke is voorzitter van de mediakommissie in de Vlaamse
Raad en lid van de bendekommissie. Spijtig
genoeg werd de kans om het aantal ministers te beperken op deze manier gemist.

VOORHEFFING
Vanaf 1 maart wordt de roerende voorheffing verlaagd van 25% naar 10%. Dit werd
door de federale ministerraad beslist. De
verlaging geldt enkel voor de intrestinkomsten van nieuwe aktiva met vaste rente, zoals
bvb. kasbons en obligaties, voor dividenden
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Ook Greenpeace protesteert tegen de milieuproblemen veroorzaakt door het
teveel aan auto's. De fiets is een veel milieuvriendelijker vervoermiddel!
uit aandelen, voor uitbetalingen door beleggingsfondsen en koepons van vastgoedcertifikaten blijft de roerende voorheffing van
25% bestaan.
Om te vermijden dat de financiële instellingen de oude aktiva omzetten in nieuwe, gaat
de regerming een protokolakkoord afsluiten
met de banken. Die zouden er zich toe
verbinden om geen oude kasbons terug te
kopen en om te zetten in nieuwe.
De regering schat dat de verlaging van de
roerende voorheffing een aderlating van 8,9
miljard frank in '90 voor de schatkist tot
gevolg zal hebben. Om die minderontvangsten te kompenseren, wil men het fiskaal
gunstregime voor de koördinatiecentra aanpassen en de fiskale voordelen die aan de
ondernemingen zijn toegekend door de wet
Cooreman-De Clercq in de tijd spreiden.
Men hoopt dat deze verlaging van de
voorheffing ertoe zal leiden dat de kapitaalvlucht vermindert, en dat een deel van het
Belgisch kapitaal dat in het buitenland belegd is, zal terugkeren. Het VU-partijbestuur
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steunde het regeringsinitiatief. Het is de
zoveelste maatregel om de fiskale druk te
verlagen. En deze keer komt hij vooral de
kleine spaarder tegemoet.

WORLD ON ICE
Wat het liefste sprookje ter wereld genoemd wordt, Sneeuwwitje en de zeven
dwergen, komt in februari naar Vlaanderen.
Het wordt een reuzeshow, deze Walt Disney's World on Ice. Want zo wordt er voor het
spektakel geadverteerd in tijdschriften, kranten en op televisie.
Inderdaad: een zoveelste voorbeeld van
Engels taalimperialisme. Want de voorstellingen gaan door te Gent in die hallen met de
oerdegelijke Vlaamse naam Flanders Expo.
Maar, en nu komt het: ook onze lieftallige
franstalige medeburgers in Vlaanderen worden niet vergeten. Op woensdag 7 februari
om 18 u. en op zaterdag 10 februari om 14.30
u. gaan er twee franstalige shows door. Een
tip voor TAK.

KORTWEG
• Volgens een rapport van het PlantMir^u over de volksgezondheid ts
één op zeven zwangerschappen in
ons land niet tot stand gebracht door
de lurictische echtgenoot.
• De Oostduitse geween SED-partijielder Krenz en bijna alle andere extopfiguren werden uit de partij g e : ^
De minister van Financiën Uta Nidiel
nam ontslag wegens haar betroldcenheid bij een financieel schandaal en
tot overmaat van ramp namen 39
(communisten uit Dresden, onder wie
de populaire vice>voorzitter Wolfgang
Berghofer, icoilektief ontslag.
• Aitteur Hugo Van den Berghe
wordt arttsHelc direkteur van het Nederlands Toneel Gent.
m De goeroe Bhagwan Siiree Raj*
neesh is overleden aan een hartaan>
val.
• De zwarte burgemeester Barry van
Washington werd betrapt toen hij
drugs kocht, drugs gebruikte en
stoeide met een mannequin, en dat
allemaal In een hotel In Washington.
Marion Barry was er met zijn ogen toe
in een FBt-val getrapt.
• De hoofdstedelijke eksekutieve
keurde op voorstel van staatssekretaris Anciaux en minister Chabert een
aanvullende migrantennota goed.
Deze nota was nodig omdat in de
migrantennota van koninklijk kommissaris D'Hondt vreemd genoeg
geen sprake is van Brussel. In Brussel is meer dan één op vier Inwoners
• IMinister Sauwens in De Zevende
Dag: „Wanneer we tien procent van
het autoverkeer dat binnen een straal
van 30 km rond Brussel richting
hoofdstad aanschuift ervan kunnen
overtuigen het openbaar vervoer te
nemen, vergt dit een verdubbeling
van de kapacitelt van het opentuar
vervoer."
• Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat de vrijlating van ANC-leider
Neison IMandela nakend is.
• Tegen het jaar 2000 zuilen de landbouwers en veetelers driemaal minder mest mogen storten dan ze na
• Op 1 februari gaat het itestaansminimum met 2% omhoog. Op
nieuwjaarsdag steeg het ook al met
2% ten gevolge van een vier Jaar oude
regeringsbesiissing. Het bestaansminimum zal dan 23.070 fr. bedragen
voor een echtpaar en 17.303 voor een
alleenstaande zonder kinderen.
• De 22 kg cocaïne die de Amerikanen gevonden hebben in het hoofdkwartier van Noriega, waren onschuldige matsrcrfietjes.

SENATOR DE BELDER:
GORBATSJOV NIET
LATEN VALLEN
• U bent net terug van een bezoek aan de
Sovjet-Unie, als lid van een Belgische
parlementaire delegatie. Hoe is de situatie
ginds?

menteel in het brandpunt van de belangstelling, na de pogroms en de interventie
van het Rode Leger in de Kaukasus.
,,Ja, dat is een enorm probleem. Als volks„We hebben er moeten vaststellen dat het mtionalisten verheugen we ons over het feit
vermoeden dat de perestrojka achteruitboertdat heel de volkerenrijkdom achter het IJzemet de werkelijkheid overeenstemt. Dit in ren Gordijn zo plots in beweging is gekomen
tegenstelling tot de rest van Oost- en Cen- en om zelfstandigheid roept. Het is wonderlijk hoe sterk de volkeren na veertig jaar
traal-Europa. Terwijl in de vroegere Oostonderdrukking nog zijn.
blokstaten bvb. vrije verkiezingen verworven
lijken, is de USSR daar nog niet aan toe. De In de USSR moetje dat autonomiestreven
demokratisering verloopt er veel trager en van de Sovjet-volkeren bekijken als een
moeizamer. Nu pas tekent zich een begin-dekoloniseringsproces. De Sovjet-Unie is einend politiek leven af, met een centrum, een genlijk het laatste koloniale imperium. Het
linkse vleugel en een rechtse vleugel."
kan niet anders of dat koloniaal imperium
moet ook een nieuwe samenlevingsvorm
• Gelooft U dat president en partijleider
gaan zoeken. Gorbatsjov probeert dat proGorbatsjov de krisis zal overleven?
ces nu in goede banen te leiden. Voor een
„Dat is natuurlijk onmogelijk te voorspel-aantal republieken moet het onafhankelijklen. De plaats die Gorbatsjov inneemt is wel heidsstreven ondubbelzinnig gesteund worveranderd. Hij is niet langer het enige cen- den. Dat is zo voorde Baltische staten, maar
trum van macht, maar één van de politieke ook voor bvb. Moldavië. Waar we ons tegen
pionnen op een schaakbord waarvan de moeten afzetten is waar het autonomiestreafmetingen nog niet geheel duidelijk zijn. ven gedomineerd wordt door etnische konHet is verder duidelijk dat Gorbatsjov er flikten, waar het al dan niet behoren tot een
ronduit slecht voorstaat. Hij moet, op vier ras of godsdienst prioritair is op de rest, waar
fronten tegelijk, vechten tegen zowel pro- geweld gebruikt wordt en pogroms gehougressieven als konservatieven. Het eersteden worden op basis van ras of godsdienst,
front is het politieke front: de almacht van de zoals in de Kaukasus. Het IslamfundamentaKP is aan het aftakelen. Overal worden lisme speelt daarin een nefaste rol. In het
instellingen opgericht die macht van de Kom- jaar 2000 zal een kwart van de inwoners van
de huidige Sovjet-Unie sjiiet zijn."
munistische Partij wegnemen.
Ten tweede is er natuurlijk de ekonomi- • Hoe moet West-Europa, de EG of de
sche toestand van het land. Die ekonomi- Navo op die evoluties reageren?
sche toestand hangt natuurlijk nauw samen
met de politieke situatie. Ik heb U verleden „Het is belangrijk van het standpunt uit te
jaar al gezegd dat de ekonomie er zeer slecht gaan dat de USSR ermee gediend is dat
aan toe is, wel, ik heb moeten vaststellen dat Gorbatsjov zijn hervormingswerk kan voortde ekonomische toestand op dit ogenblikzetten. Hij kan dat nog niet door vrije verkieabsoluut katastrofaal is. Er is een grote zingen te organiseren. Gorbatsjov moet dus
schaarste aan voedingsmiddelen en aan interne steun verwerven louter en alleen
konsumptiegoederen, er zijn meer goederendoor zijn eigen politiek gewicht. Zo kunnen
gerantsoeneerd dan verleden jaar. Eén vanwij hem vanuit het westen ook steunen. Dat
de eerste enquêtes die in de USSR gehou-kan bvb. door de demokratisering van de
den werden wees uit dat 71% van de bevol- Sovjet-Unie te vragen, en door ekonomische
king een snellere doorvoering van de pere- steun te verlenen via de Europese Gemeenschap. We zouden bvb. managers uit de
strojka wenst. Maar ongeveer eenzelfde percentage van de bevolking is van mening dat Sovjet-Unie kunnen opleiden voor het vrije
men er nu ekonomisch slechter aan toe is marktsysteem, ze leren een boekhouding bij
te houden, de USSR bij te staan op wetendan vóór de perestrojka.
schappelijk vlak wat de beveiliging van kernDe eksterne betrekkingen vormen een der-reaktoren betreft. Het is ook zeer belangrijk
de front. Gorbatsjov heeft een enorme be-om samen met Gorbatsjov ervoor te zorgen
hoefte aan ontwapening. De Sovjet-Uniedat Europa gevoelig ontwapent.
geeft nog zo'n 15% van z'n BNP uit aan
landsverdediging. En tenslotte is er de natio- Wat verkeerd zou zijn, is Gorbatsjov laten
vallen. We mogen nu niet profiteren van de
naliteitenkwestie."
• Die nationaliteitenkwestie staat mo-

(lees verder biz. 10)
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WETSTRAAT

MIGRANTENBELEID
IN STARTBLOKKEN

A

L bij al werd het een boeiend
en leerrijk debat in de Kamerkommissie voor Binnenlandse
Zaken. Alleen... het kwam te
laat. ,,De politieke wereld
heeft zich lang blind en doof
getoond voor de gevolgen van
de mobiliteit van arbeidskrachten in de wereld". Aldus
Nelly Maes, eraan toevoegend
dat het migrantenvraagstuk
van alle tijden en wereldomvattend is. „De
diepe oorzaak van de migratie is een sociale
oorzaak, het probleem dat erdoor ontstaat is
eveneens een sociaal probleem". Een sociaal probleem dat uitgroeide tot een struktureel gegeven.
De aanpak kan dan ook niet herleid worden tot een of andere beleidsdimensie. De
veelzijdigheid en de ingewikkeldheid noodzaken volgens Herman Candries dat „het
hele beleid ervan moet doordrongen zijn".
De fraktie van Candries nam het Kamerdebat zeer ernstig. De menselijke en maatschappelijke dimensie, het juridische kader,
de mogelijkheden van opvang en opleiding,
de ekonomische gezichtshoek... uitgebreid
werden al deze aspekten belicht door Nelly
Maes, Vic Anciaux, Hugo Coveliers en de
fraktievoorzitter zelf. Niet in slogantaai, wel
met de nodige sereniteit en vanuit het volksnationaal gedachtengoed.
Zo ging Anciaux rustig in op de terugkeergedachte. Hij noemde die idee een fiktie,
absurd zelfs voor immigranten van de derde
generatie. „Zulk een beleid voorstellen is
demagogisch inspelen op primaire gevoelens bij de bevolking. Een eventueel terugkeerbevorderend beleid kan slechts gevoerd, indien het humaan verantwoord is en
op spontane, vrijwillige basis gebeurt".
Even kategoriek stelde hij dat de vreemdelingen hier legaal moeten verblijven. Illegalen moeten onverbiddelijk uitgewezen worden. Deze stelling werd nadien kracht bijgezet door Coveliers, meer bepaald met betrekking tot de politieke vluchtelingen. „De illegalen werken in het nadeel van degenen die
wel erkend zijn, en tengevolge van de ongewoon trage erkenningsprocedure wordt de
uitwijzing erg bemoeilijkt". Een versnelde
afhandeling van de asielaanvragen is zijns
inziens vereist, niet enkel om humane motieven maar ook om praktische redenen: wordt
de wet niet of te traag uitgevoerd, dan
vervagen de normen en stromen de vluchtelingen in steeds grotere aantallen toe.
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Hoe dan ook, de aanwezigheid van migranten is een feitelijkheid, en deze moet
door een samenhangend ,,samenlevingsbeleid" beantwoord worden. „Dit is mogelijk",
aldus Nelly Maes, „op voorwaarde dat enerzijds de migranten de bestaande wetten en
maatschappelijke waarden eerbiedigen en
de bewijzen leveren van hun wil tot aanpassing, en dat anderzijds de Vlamingen bereid
zijn de vreemde bevolking verdraagzaam en
positief te benaderen". Samenleven is geen
eenrichtingsverkeer. Wel mag de internationalisering van onze maatschappij niet tot
identiteitsverlies van het Vlaamse volk lei-

Meer dan 10 laar Is het geleden
dat Vlc Anciaux als staatssekretaris voor SocialeZaken een
„Belelclsnota Inzake fmmigra'
tie" voorstelde. Zijn pleidooi
voor een dringende en resolute
aanpak van het zwaar beiaden
dossier vond echter geen gehoor.
Het non-beleld, de hoge vreemdelingenkoncentratie en het
wansmakeiijk elektoraal opbod
van de politieke uitersten verziekten verder het vraagstuk en
wakkerden de konfllkten aan.
Deze regering nam dan het initiatief een Koninklijk Kommissaris aan te stellen. Haar eerste
verslag ligt voor. De Kamer zette de voorbije week een eerste
stap naar de politieke besluitvorming.
den. „Wie zich in Vlaanderen aanmeldt als
immigrant en de bedoeling heeft er zich te
huisvesten, moet oog hebben voor en bereid
zijn zich aan te passen aan de identiteit van
zijn gastland". In dit verband noemde het
kamerlid het taalondenwijs een fundamenteel
instrument. „Uiteindelijk moet het beleid uitmonden in een konstruktieve deelname van
de immigranten in alle geledingen van de
Vlaamse maatschappij".
In Brussel is duidelijk een andere aanpak
vereist. Bondig samengevat beklemtoonde
Vic Anciaux dat voor deze multi-kulturele
samenleving het beleid eerder gericht moet
zijn op het bereiken van „een harmonieus-
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Kamerfraktieleider Candries: ,industriële teaming".
met-elkaar-samenleven-m-verscheidenheld".
De grote probleemgroep bij de vreemdelingen zijn zonder enige twijfel de jongeren.
Ook vanuit ekonomisch oogpunt oordeelde
Candries dat men zich in hoofdzaak met
deze groep moet bezighouden. „Daarbij zal
blijken dat veel problemen die zich stellen
evenzeer gesteld worden aan eigen arbeiderskinderen. Dit spoort aan tot relativering
van het migrantenprobleem en tot een globaal opleidings- en tewerkstellingsbeleid".
Ook bij gastarbeiderskinderen is talent aanwezig. Het kultiveren hiervan kreëert kansen
voor meer ekonomische samenwerking met
hun landen van herkomst. Zij kunnen als het
ware een brugfunktie vervullen. Als mogelijk
beleidskoncept ontwikkelde de fraktievoorzitter de „industriële teaming", een ekonomische samenwerkingsvorm die vooral KMO
gericht is en erin bestaat bedrijven in beide
landen met mekaar in kontakt te brengen.
Aan voorstellen en ideeën ontbreekt het de
regering dus niet langer. Bovendien weet ze
zich nu gesterkt door de gemeenschappelijke vaste wil van de meerderheid. Het komt er
nu op aan die wil om te zetten in wetteksten.
„Een moeilijke opdracht", aldus Coveliers,
„vooral omdat normen dienen geformuleerd
voor mensen die vaak andere normen hanteren, met alle misverstanden vandien". De
motie van de Kamer iaat er echter geen
twijfel over bestaan: binnen drie maanden
wordt een programma met strikte timing en
agenda verwacht, (j.a.)

HET VLAAMSE HEIR

VERENGELSING,
STAATSHERVORMING EN
DE EUROPESE UITDAGING

D

E bedoeling van het gespreksforum was de woordvoerders van
politieke en filosofische kleuren
uit de Vlaamse regenboog om
hun mening te vragen over de
toekomst van de Vlaamse beweging, en zodoende stof voor verdere diskussie aan te dragen.
Het opzet was dus niet om een
debat over het beleid van de
Vlaamse meerderheidspartijen
te houden, wat sommige sprekers blijkbaar
ontgaan was.

Senator Magda Aelvoet van Agaiev vatte
haar spreekbeurt aan met te zeggen dat de
Vlaamse groenen eigenlijk geen afgerond
standpunt hebben over de Vlaamse beweging. Deze uitspraak zou een zeer gevatte
ANZ-voorzitter Celis later op de ochtend de
reaktie ontlokken dat zolang een politieke
partij geen standpunt durft innemen over de
Vlaamse beweging, deze Vlaamse beweging
evenzeer nodig blijft als honderd jaar geleden. Aelvoet somde bij gebrek aan een
standpunt dan maar enkele tema's op waarmee de Vlaamse beweging zich volgens haar
zou moeten bezighouden. Ze slaagde er
zowaar in ongeveer het gehele Agalev-programma op te noemen.

U\AGHARTIG
Vlaams Blok-kamerlid Gerolf Annemans
kwam de toehoorders vervolgens vertellen
dat de Vlaamse beweging zich niet moet
bezighouden met chemische wapens, bevrijdingsteologie of afvalwater. Annemans had
goed geluisterd naar wat VVB-voorzitter De
Rooverde week voordien op het DF-kollokwium gezegd had, want hij vertelde net hetzelfde : ,,De Vlaamse beweging is geen poiitiel<e
ideologie als de kristendemol<ratische, liberale of socialistische ideologie". Annemans
koppelde daar wel enkele laaghartige aanvallen richting VU aan vast. Nieuw was wel
dat voor het Vlaams Blok de uitvoering van
het regeerakkoord (en dus ook de uitvoering
van de derde faze) niet meer van belang is,
omdat de CVP, SP en VU „na de eerste twee
fazes geen moreel recht meer hebben om er
een derde aan te breien."

André Denys (PW) leidde uit het wegblijven van uitgebreid verzet tegen de jongste
staatshervorming af dat de Vlaamse beweging aan slagkracht ingeboet heeft. Denys
bespeurde een kommunautaire moeheid en
vond dat de Vlaamse beweging een minimum-konsensus nodig heeft rond verdraagzaamheid, politiek fatsoen en de herwaardering van de Vlaamse kuituur.
VU-voorzitter Jaak Gabriels verdedigde de
jongste staatshervorming. „België is sinds
kort na Canada het tweede land ter wereld
waar de federalisering zo ver doorgedreven
is", zei Gabriels. Hij wees ook op het belang
van de integrale uiWoering van de derde faze

Verleden zaterdag oi^aniseerde de Mechelse Marnrxrtng een
forumgesprek over de Vlaamse
beweging na de derde faze van
de staatshervorming. AHe politlel(e partijen en de belangrijkste voormannen van de niet*
partijpolitieke Vlaamse beweging kregen er tien minuten de
geiegeniieid om hun ideeën te
spuien, in de namiddag werd
de vorig jaar overleden voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee, Paul Daeis, gehuldigd
met de uitreiking van de erepenning van de Marnixring aan
mevrouw Daels.
van de staatshervorming. Deze derde faze
zal echter de laatste niet zijn. Volgens de VU
zijn bvb. ook de sociale zekerheid, de ontwikkelingssamenwerking en de landbouw vatbaar voor federalisering.
De VU-voorzitter stipte voorts aan dat de
overheveling van het onderwijs naar gemeenschappen en gewesten ons nu een
kapitaal middel in handen geeft om de Vlamingen terug een eigen, Vlaams nationaliteitsbesef aan te kweken. O.m. het geschiedenisonderricht speelt hierin een kruciale
rol. De Vlaamse beweging moet mee druk
uitoefenen op de Vlaamse regering om deze
doelstellingen te verwezenlijken, stelde Ga-
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Richard Celis: geen verworvenheden
opgeven.
briëls. Ook op andere terreinen moet het
nieuwe Vlaanderen een beter Vlaanderen
worden. Dit kan pas als de Vlaamse beweging mee aan de kar duwt, bvb. om een
nieuwe politieke kuituur tot stand te brengen,
te streven naar een open en verdraagzame
samenleving, of om de kulfurele vervlakking
te bestrijden.

VOORZICHTIG
Frank Vandenbroucke (SP) toonde zich
heel wat voorzichtiger wat de uitvoering van
de derde faze betreft. De toekenning van het
verdragsrecht koppelde de SP-voorzitter aan
de voorwaarde dat de staat zijn uiteindelijke
internationale verantwoordelijkheid niet verliest. En de residuaire bevoegdheden kunnen pas naar gemeenschappen en gewesten
als er duidelijke lijsten van eksklusieve bevoegdheden opgesteld kunnen worden. Vandenbroucke verzette zich ook ekspliciet tegen de federalisering van de sociale zekerheid.
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HET VLAAMSE HEIR
Ook Eric Van Rompuy (CVP) waarschuwde voor een té vergaande federalisering. Van
Rompuy vroeg zich af waar de grens tussen
separatisme en federalisme nog ligt wanneer
de Vlaamse beweging nog veel bevoegdheden naar gemeenschappen en gewesten
overgedragen wil zien. Overigens zong het
CVP-kamerlid zijn bekende kultur-kampflledje. Ditmaal moesten Jessie, Urbanus,
Walter Van den Broeck, Tom Lanoye, Hugo
Claus en de voetballoges het ontgelden.
Na de politici was het de beurt aan de
Vlaamse verenigingen om het spreekgestoelte te beklimmen. De centrale tema's
hier waren de toenemende verengelsing van
taal en kuituur, en de vrees voor de toenemende eurokratie. O.m. De Feyter (VEV) en
De Roover (VVB) stelden dat de inpassing
van Vlaanderen in Europa een absolute prioriteit is voor de Vlaamse beweging. De Feyter
stelde in dit verband dat onze staatshervorming model kan staan bij een herziening van
de bevoegdheden op Europees nivo waarbij
de restbevoegdheden naar de regio's gaan.
Camerlynck van het Bulsfonds was zelfs van
mening dat de eurokraten uit Brussel en de
rand wegmoesten. Volgens De Roover moet
de Vlaamse beweging de smeltkroesteorie
resoluut venwerpen. Totale integratie en assimilatie van de inwijkelingen is nodig, aldus
de VVB-voorzitter.
De naam Ritzen was natuurlijk ook niet uit
de lucht. De strijd tegen de verengelsing

werd door bijna alle deelnemers aan het
forum prioritair gesteld. Van Gerven (Davidsfonds) wierp zelfs een steentje richting rektoraat in de Naamse straat. De DF-voorzitter
vroeg zich af of men daar weer discipelen
van kardinaal Mercier aan het worden was.
Opvallend was verder de uitval van ANZvoorzitter Celis naar sommige Vlaamse politici (en niet de minste: Vlaanderens eerste
minister!) die nu al verworvenheden van het
regeerakkoord i.v.m. de derde faze opgeven.
I^eer algemeen zag ook Vandenbroeke het
als een opdracht van de Vlaamse beweging
om tegen het gekibbel van de Vlaamse
ministers te protesteren. De voorzitter van
het Dosfelinstituut waarschuwde de Vlaamse
beweging ervoor de demografische evolutie
in Vlaanderen niet uit het oog te verliezen.
„De Vlaamse beweging moet gezinsvriendelijke maatregelen eisen", stelde Vandenbroeke.
Voorzitter Laridon van het Vermeylenfonds nam afstand van een stelling die hij
vaak in het OVV-presidium hoort, nl. dat de
Vlaamse beweging zich niet hoeft te bekommeren om de politieke haalbaarheid van
haar eisen en voorstellen. Dit brengt volgens
Laridon een gewilde vervreemding tot stand
en brengt de politieke klasse opzettelijk in
diskrediet. Laridon vindt dit een intellektueel
niet eerlijke houding.
(pdj)

Voorzitter Raf Deltour van de Marnixring overhandigt de erepenning aan mevr.
OaeiS.
(foto L. Meert)

HET LAATSTE
NIEUWS: NIET
VOOR VLAMINGEN
De liberale krant Het Laatste Nieuws
bracht ook een verslag over het forum
van de Marnixring. Editorialist Piet Van
Brabant heeft echter van de praatvoormiddag een zeer subjektief beeld overgehouden. Zo heeft de joernalist blijkbaar het betoog van zowel VU-voorzitter Jaak Gabriels als Vlaams Blokkamerlid Gerolf Annemans gemist.
Nochtans bracht de krant, die pretendeert een algemene berichtgeving te
verzorgen en ook in alle middens gelezen wordt, wél verslag uit van alle
andere politici die het spreekgestoelte
beklommen. Een wel zeer speciale
aandacht schonk Van Brabant aan het
vertoog van PW-fraktieleider Denys,
die nochtans 9 van de hem 10 toegemeten minuten naast de kwestie praatte.
Van Brabant vond ook de „verfrissende wind die Nest Van Buynder namens het Willemsfonds over de vergadering blies" opmerkei\]k. Die bezwoer
nl. de aanwezigen de mufheid uit het
Vlaamse huis weg te borstelen. Als je
het ons vraagt beperkte Van Buynder's
frisheid zich tot zijn kapsel.
Ronduit ergerlijk was Van Brabants
analyse van de heroriëntatie van de
Vlaamse beweging in algemeen maatschappelijke zin: „Als morgen de taalstrijd achter de rug zal liggen en de
politieke autonomie-eisen zullen zijn
ingewilligd, zal er in Vlaanderen slechts
een geheel overblijven van maatschappelije problemen die ook elders in Europa aan de orde zijn. Zo dreigt de
Vlaamse beweging haar originaliteit te
verliezen, h/len hoeft er niet om te
treuren." De kamers in het Vlaamse
huis worden, om Van Buynder te parafraseren, inderdaad bewoond door
mensen met een verschillende ideologie en filosofie. Volgens de Willemsfondsvoorzitter mogen deze kamers
geen isoleercellen zijn. Een van de
grootste isoleercellen heet Het Laatste
Nieuws.

GORBATSJOV NIET LATEN VALLEN
zwakheid van het Sovjet-regime om het helemaal op de knieën te krijgen, het helemaal te
ontredderen. Daarom keur ik af dat de VS
verleden week in Wenen weigerde om de
Sovjet-voorstellen voor ontwapening te aanvaarden. De VS probeert nog te profiteren
van Gorbatsjov's zwakte.
We moeten integendeel perspektieven
openen voor een Europees huis in het kader
WIJ - 26 JANUARI 1990

van het Helsinkiproces. Ook België gaat nog
teveel van het hardleerse Navo-standpunt uit
dat we eerst moeten ontwapenen om dan te
kijken welk Europees huis we gaan bouwen.
Dat getuigt van een gebrek aan vertrouwen.
De kans dat Gorbatsjov snel ontwapent is
immers veel groter als hij een perspektief
heeft voor een nieuw Europa, een soort
konfederatie waar ook de Sovjet-Unie een
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(vervolg van biz. 7)

plaats in vindt. Het was aan de wieg van de
EG ook nog niet duidelijk dat de Europese
Gemeenschap zou evolueren in de richting
waarin ze nu uitgaat. Hetzelfde doet zich nu
voor met de USSR en leidden- en OostEuropa. Het is alleen duidelijk dat het iets
heel anders moet worden dat wat men er
gedurende veertig jaar onderdrukking gekend heeft."

DE SST IN VLAANDEREN:
VLAAMSE REGERING BESLIST!
Het huiswerk van J.-L. Dehaene is zo goed
als af. Uiteindelijk werd door de minister van
\/erkeerswezen een gedetailleerd tracé naar
raren geschoven. Dit nationale SST-voorstel
komt op het eerste zicht ruim tegemoet aan
heel wat kritieken die sinds lange tijd geformuleerd werden. Door rekening te houden
met de vooropgestelde integratie van de SST
in het binnenlandse net (Star 21) en de
sluitende rendabiliteitsvenwachting tracht
J.L. Dehaene vriend en vijand te overtuigen.

jekt aan te passen aan de provinciale noden.
Voor de VU betekende de koppeling van de
SST aan de uitbouw van het bestaande
openbaar vervoer één van de essentiële
voorwaarden.

RENDABILITEIT
Ook wat betreft de rendabiliteit — een
tweede belangrijke VU-voonwaarde — lijkt de
cirkel zich stilaan te sluiten. Algemeen wordt
aangenomen dat de SST-doortocht doorheen België ongeveer 72 miljard zal kosten.
Voor de overheid komt dit neer op een
inbreng van 13,6 miljard frank — een bedrag
dat overeenkomt met de voordelen die het
binnenlandse net aan de SST-infrastruktuur
onttrekt.

Het laatste woord blijft echter bij de Vlaamse Regering.

TRACE-KEUZE

~

J.L. Dehaene laat de SST Brussel binnenrijden via Halle. De flitstrein volgt hier de
bestaande lijn 96, die evenwel met 2 ekstra
sporen uitgebreid wordt. Via de bestaande
Noord-Zuid-verbinding doorheen Brussel
wordt door middel van de oude lijn 36 Zaventem en Leuven bereikt. De optie BrusselZaventem-Leuven-E40 beperkt het ruimtebeslag en maakt een betere integratie met het
bestaande spoorwegennet mogelijk. Hiervoor dient er evenwel tussen Schaarbeek en
Zaventem een vierde spoor aangelegd te
worden. Vanaf Zaventem worden zelfs twee
ekstra sporen voorzien die toelaten een maksimumsnelheid van 200 km te behalen. De
bocht van Leuven wordt afgevlakt wat een
snelheid van 160 km moet waarborgen. Te
Bierbeek wijkt het snelspoor uit naar de
zuidkant van de E40, waarvoor nieuwe lijnen
dienen aangelegd te worden. Op deze nieuwe lijnen wordt tenslotte — volgens het
koncept Dehaene — aan 300 km/u. richting
Luik gespoord.

MOBILITEIT
Wat betreft de lijn Brusse\-Antwerpen-Nederland laat de minister ten noorden van
Antwerpen de keuze open tussen de Havenweg en de bestaande lijn 12. Deze keuze is
mede afhankelijk van het overleg met de
Nederlandse regering. Antwerpen zelf wordt
bereikt via 'n aanpassing van de bestaande
lijn 25.
Het is belangrijk te weten dat minister
Schiltz bekomen heeft om de doortocht van
de SST door het Antwerpse te koppelen aan
de maksimale integratie met de bestaande
mobiliteitsplannen en zelfs aan de waterverdragen. Dit betekent een stok achter de deur
voor het komende overleg met onze noorderburen.
Het globale SST-idee, waarbij het hoge

De begroting werd slechts sluitend doordat onze buurlanden in belangrijke mate
bijdragen bij de financiering van de minst
rendabele lijnen. De rest van het tekort werd
aangezuiverd door de Europese steun van
8,6 miljard.

VLAAMSE REGERING

snelheidsnet Vlaanderen zal verbinden met
de rest van Europa, wordt nog slechts door
enkelen in twijfel getrokken. Het is duidelijk
dat Vlaanderen, met Europa 1992 voor ogen,
deze trein niet missen mag. Het is echter
even terecht te stellen dat de ganse SSTuitbouw in zijn oorspronkelijke formule weinig of geen voordelen bood voor de man in
de straat.
Om deze kritiek te ondervangen liet de
Verkeersminister de SST-gedachte koppelen aan de uitbouw van het interne spoorwegennet. Het door de NMBS-opgestelde „Star
2 1 " plan speelt dan ook handig in op deze
kritiek.
Dit Star 21 projekt kan echter slechts een
eerste aanzet betekenen voor de verdere
uitbouw van het binnenlandse spoonwegennet. Minister Sauwens zal dan ook binnen de
Vlaamse Regering pleiten om het Star-pro-
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Na bespreking In de Ministerraad wordt
het voorstel Dehaene voorgelegd aan de
betreffende gewestregeringen.
Alhoewel de timing van de afhandeling
internationaal vastgelegd is, heeft Vlaamse
verkeersminister Sauwens reeds laten weten
dat — wat hem betreft—voldoende tijd moet
uitgetrokken worden om de inspraakprocedure op poten te zetten. De Vlaamse Regering zal in de komende weken hiervoor de te
volgen procedure vastleggen. Zonder gewestplanwijzigingen en de nodige bouwvergunningen kan er van de Vlaamse SST geen
sprake zijn. Deze stedebouwkundige sleutel
maakt het mogelijk bevolking en gemeenten
bij het overleg te betrekken.
Nog volgens minister Sauwens moet het
zelfs mogelijk blijven om in overeenstemming met de MER-rapporteringen alsnog
wijzigingen aan te brengen in de tracékeuze. Het is dan pas, na deze inspraakronde en na het beloofde SST-debat in de
Vlaamse Raad, dat de Regering tot beslissingen overgaat.
Enkel op deze manier wordt er tegemoetgekomen aan onze bekommernis om de
betrokken inwoners zo veel als mogelijk in
het overleg te betrekken en op deze manier
een menselijke opbssing te vinden voor de
plaatselijke problemen. Het gaat tenslotte
om hun huis, hun buurt, hun leefomgeving.
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EG: 840 MIUARD VOOR OOST-EUROPA
„Indien wij onze solidariteit met de regio's
met een ontwikkelingsachterstand zouden
uitbreiden tot de zes Oosteuropese landen
waar het demokratiseringsproces in volle
gang is, zou daarvoor jaarlijks een extra
bedrag van 14 miljard Ecu nodig zijn, plus 5
miljard extra voor leningen van de Europese
Investeringsbank. In totaal 19 miljard Ecu of
840 miljard BF en dat gedurende een periode
van 5 tot 10 jaar."

DEMOKRATISCHER?
Dat zei Jaak Delors vorige week in Straatsburg voor het Europees Parlement toen hij
het werkprogramma van de Europese Kommissie voor het jaar 1990 toelichtte.
De ontwikkelingen in het Oostblok vormden het belangrijkste gedeelte van Delors'
toespraak. „De volkeren in het andere Europa hebben in nauwelijks enkele maanden de
bronnen van vrijheid en demokratie ontdekt", aldus de kommissievoorzitter. De ekonomische rol van de Gemeenschap kan
onmogelijk los gezien vi/orden van haar politieke rol. De Gemeenschap en haar lidstaten
dienen individueel of kollektief in staat te zijn
invloed uit te oefenen op de gang van zaken
in Oost-Europa en op het toekomstige grote

REGIO'S EN
VOLKEREN
BETREKKEN
VolksunJe-fraktieleider Jaak Vandemeulebroucke ging dieper in op de
institutionele aspekten van het Europees beleid. Hij zei Delors dat de regio's en volkeren tot op heden de grote
afwezige waren bij de Europese besluitvorming. Ze worden al te weinig rechtstreeks betrokken bij de Europse besluitvorming. „Europese eenheid in
verscheidenheid moet de dialoog aangaan met zijn natuurlijke komponenten: de regio's en de volkeren!".
Tenslotte zegde Vandemeulebroucke de steun namens zijn fraktie toe
aan alle initiatieven om de almacht van
de huidige Raad van Ministers te doorbreken, de demokratische kontrole te
versterken en dus de bevoegdheden
van het Europees Parlement uit te breiden.
Het werkprogramma van de Europese Kommissie wordt de komende weken het onden/verp van overleg tussen
de politieke frakties in de parlementaire
kommissies. Tijdens de februarizitting
volgen slotdebat én stemming.
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Gulle Delors: niet vergeten dat de EG-hulp niet ten koste van de Europese
regio's en de Derde Wereld mag zijn.
(foto Reuter)
Europa van de Atlantische Oceaan tot de
Oeral, het Europese huis van Gorbatsjov.
Delors doelde hiermee in de eerste plaats
op de Duitse kwestie. De onderlinge toenadering of zelfs de eenmaking van het Duitse
volk is naar zijn oordeel eerst en vooral een
zaak van de Duitsers zelf. Oost-Duitsland
kan, als het daar om vraagt, zijn plaats
binnen de EG innemen maar dat moet gebeuren via „vrije zelfbeschikking, op vreedzame en demokratische wijze en oncter naleving van de basisbeginselen van de akkoorden van Helsinki".
De gemeenschap moet haar internationale
verantwoordelijkheid opnemen en haar doelstellingen snel bepalen, de juiste strategie
uitwerken en de goede metode volgen. Delors hecht groot belang aan de interne versterking van de Europese konstruktie. Alleen
dan kan ze haar kracht naar buiten tonen.
In het tweede deel van zijn tussenkomst
pleitte Delors voor konkretisering van de
Europese Akte. De regeringskonferentie die
eind 90 wordt georganiseerd moet niet alleen
de Ekonomische en Monetaire Unie en de
daarmee samenhangende institutionele problemen behandelen maar ook de andere
vraagstukken zoals de politieke samenwerking, het sociaal beleid en het milieubeleid.
Ook het gebrek aan demokratie moet worden
aangepakt: de Kommissie moet worden omgevormd tot een heuse Europese regering
en het Europees Parlement moet mee bevoegdheden krijgen.
Tenslotte ging Delors dieper in op de
voltooiing van de Interne N/larkt tegen eind
1992. Er werd reeds een flinke weg afgelegd.
60 % van de 279 Europese richtlijnen werden goedgekeurd en de Kommissie formuleerde vrijwel alle voorstellen van richtlijn.
Speciale aandachtspunten worden nu het
vrij verkeer van personen, de afschaffing van
de fiskale grenzen en het inbrengen van de
sociale dimensie.
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NIET TEN KOSTE VAN
DERDE WERELD
Jaak Vandemeulebroucke formuleerde
namens de Regenboogfraktie een eerste
reaktie op het werkprogramma van de Europese Kommissie. Ten aanzien van het Oostblok beaamde het Volksunie-parlementslid
dat er maatregelen genoemen moeten worden om het niveau van ekonomische samenwerking tussen Oost en West te verhogen.
„Kost wat kost moet echter verhinderd
worden dat de zes hervormingsgezinde landen hun vroegere ondergeschiktheid aan de
USSR inwisselen voor ekonomische afhankelijkheid aan de EG." Vandemeulebroucke
zette ook vraagtekens bij de door Delors
geciteerde cijfers. 19 miljard Ecu per jaar is
inderdaad nogal ongeloofwaardig als je dat
vergelijkt met het moeizaam bereikte akkoord over de samenwerking met de 66
ontwikkelingslanden van de Konventie van
Lomé die het moeten doen met 12 miljard
voor vijf jaar!
De Regenboogfraktieleider waarschuwde
de Europese Kommissie: „De nodige hulp
aan de Centraal- en Oosteuropese landen
mag niet ten koste gaan van de eigen achtergestelde regio's en de samenwerking met de
Derde Wereldlanden!".
De ontwikkelingen in het Oostblok hebben
volgens de Regenboogfraktie ook een veiligheids en militair aspekt. Wat met NAVO- en
Warschaupakt? Wat met de neutrale landen
die geen lid zijn van één van beide bondgenootschappen? Het respekt van deze neutraliteit moet tenvolle spelen en, aldus Vandemeulebroucke, de leidraad zijn voor de
uitbouw van een nieuw en defensief veiligheidsmodel.
B. Staes

WIJ IN EUROPA

LATIJNS ROEMENIE

V

EGELIJKEN wij even het in de
inleiding geschetste gebeuren
met de reaktie die in de
Vlaamse Raad zou ontstaan,
indien een VU-lid (van een
P W is dit nauwelijl<s te verwachten) l<ulturele betrekkingen met bv. Oostenrijk zou
bepleiten „omdat het een Germaans land is".
Om bij Roemenië te blijven,
hebben wij al één Vlaamse stem horen
opgaan ten voordele van de in Roemenië
sedert eeuwen gevestigde Duitsers „omdat
zij Germanen zijn?". Nochtans zouden daar
ernstige redenen voor kunnen aangevoerd
worden. Meer dan de eigenlijke Roemenen
en tenminste evenzeer als de Hongaren
hebben zij onder Ceaucescu en de zijnen
geleden: mishandeld, gebroodroofd, gedenationaliseerd, omdat zij geen Roemenen
zijn.
Bij de alleroudste Duitse nederzettingen in
Zevenburgen, waren er zelfs Bietsers. Strikt
genomen berust de band van Vlaanderen
met deze Duitsers (ten onrechte „Saksers"
genaamd) op sterkere objektieve gronden
dan de solidariteit,die België's Franse Gemeenschap met het zgn. Latijnse-Roemenië
verbindt.

OUD ZEER
Hoe Roemeens is trouwens Roemenië? Er
wonen 1 tot 2 miljoen Hongaren (ze worden
niet geteld). De Duitse groep is van 700.000
vóór de oorlog tot minder dan 200.000 geslonken. Daarnaast zijn er Serviërs, Turken
en Zigeuners. Grote delen van wat nu Roemenië heet zijn pas vrij onlangs door de
Roemeense staat met Roemenen volge-

stouwd. Het bouwkundig erfgoed vloekt met
zijn nieuwe bewoners. Dit was overigens één
van de redenen waarom Ceaucescu al die
bouwsels wilde slopen.
De heren Neven en Grafé hadden dus
moeten zeggen: „De Roemenen zijn een
Latijns voll<, of, nog juister, de Roemenen
spreken een Latijnse taaP'. Want hun etni-

Op 11 januari wiide de heer
Neven (PRt), In de Conseil cte
la Communauté, van zijn Getneenscftapsmlnister
vernemen wat deze Gemeenschap
precies doet voor Roemenië.
Roemenië, aldus de heer Ne»
ven, Is liet voorljeeld zelf van
een land waarmee de Franse
Gemeenschap ioiiturete betrekkingen moet aanknopen:
Roemenie is een Laüfns land.
Gemeenschapsminister Grafé
is geredelijk op dit verzoek ingegaan. Geen mens heeft zich
verwonderd of geërgerd over
zijn motief: „Roemenië Is een
Utljns land".
De minister zelf (P8C) bevestigde dat Roemenië „zo dicht
btl ons staat door zlin latiinS'
heid".
sche oorsprong, waarschijnlijk grotendeels
Dakisch, blijft nog in het duister.
Het is met de Roemenen zoals met de
Fransen: de hoofdbrok bestaat uit een geromanizeerd volk en al de andere volksgroepen die onder hun heerschappij geraakt zijn
worden samen met hen over één kam ge-

schoren. De naam van de staat bepaalt de
naam van zijn bewoners: de eeuwige verwarring waarop staatsnationalisten en taaiimperialisten aansturen.
Uit al wat voorafgaat blijkt hoe dan ook een
groot verschil in optreden tussen Walen en
Vlamingen. De Walen bekennen zich onbeschroomd tot hun grote kulfuurgroep, de
Vlamingen zwijgen er over en, zouden ze het
wagen, ze worden er vermoedelijk nog voor
op de vingers geslagen door hun eigen
groep.
Het grote Latijnse verband is toe te juichen, het grote Germaanse verband te mijden.

VANZELFSPREKEND ~
Die van Eupen hebben het nog verder
gedreven in de verloochening van het verband waartoe zij behoren. Tegen de PDB in
heeft een meerderheid, van kleurpartijen en
groenen uitdrukkelijk geen Duits dorp in
Roemenië willen aannemen, wel Ceahlay,
een echt Roemeens dorp. De nochtans ook
om praktische kommunikatieredenen voor
de hand liggende taalnomi werd verworpen
als zijnde een ongepaste vorm van nationalisme.
Niemand stelt het imperialistisch karakter
van het Latijnse veitand aan de kaak (tenzij
„wij"). Naar het onloochenbare Germaanse
verband durven zelfs Duitsers nauwelijks
verwijzen.
Wij willen hier geen speciale band met
Zevenburgse of andere Duitsers uit Roemenië bepleiten. Wij willen alleen duidelijk maken hoe vanzelfsprekend de anderen, de
Walen, dingen doen en zeggen, waarvoor wij
ons hoeden of waaraan wij zelfs niet denken.
Karel Jansegers

NOODZAKELIJK VOOR VOORUITGANG
Op 8 januari j.l. kwam Willy Kuijpers
de Televiziunea Romana Bucaresti in
het deels stuk-aeschoten uitzendingsgebouw te Boekarest, en beloofde er
dat Karel van Reeth's aangrijpende
VNOS-videoreportage zal uitgezonden
worden door de Roemeense televisie.
De reportage deed ondertussen de ronde van alle TV-stations.
W. Kuijpers: „Ze vormt tevens de
getuigebasis voor mijn klacht die ik
neerlegde bij de Wereldgezondheidsorganisatie te Geneve betreffende de
„vergeetputten" in Roemenië.
Tijdens het BRT-nieuws op 19 januari
aanvaardde dhr. Tindemans, voormalig
minister van Buitenlandse Zaken, mijn

aantijging terzake. Verschillende personen vertelden me in Roemenië hoe
zij reeds voor vele maanden aan Westerse ambassades in Boekarest verslagen toezonden over de mensonwaardige toestanden in vele Roemeense instellingen voor zwakzinnigen, kinderen
en bejaarden... Maar ja, voor 't Westen
bleef diktator Nicda Ceaucescu een
indirekte bondgenoot tegen Moskou.
En daardoor mocht ook dit weerzinvrekkend potje gedekt blijven.
Evenmin werd er geprotesteerd tegen de Duitse koehandel, waarbij voor
11.000 DM per persoon in Siebenburgen dorp-na-dorp van de duitstalige
gemeenschap in Roemenië, letterlijk
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beroofd werd van zijn kader. Duizenden duitstalige vaklui, onderwijzers,
verpleegsters enz. zouden zo de slinkende Westduitse demografie aanvullen..." •
Over de morele schade in die verminkte dorpen valt meer dan een aangrijpend boek te schrijven. In september 1988 trok er nog een afvaardiging
kristen-demokraten uit het Europees
parlement (waaronder verschlllden
CDU-CSU'ers), naar Roemenië. Zonder protest. De vernietiging en herschikking van zovele dorpen, vooral in
„minderheldsgebieden", betitelde zij
als ,,noodzakelijk voor de vooniitgang"...
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OMSLAGVERHAAL

CIJFERS EN LETTERS
Een omslagverhaal over de begroting, en dan nog
over deze van de centrale of federale regering, het
lijkt wel niet zo'n vanzelfsprelcende i^euze voor een
Vlaams-nationaal weekblad. Toch zijn er goede
redenen om ook deze problematiek niet links te
laten liggen.
Vooreerst gaat het om centen, om veel centen.
1400 miljard overheidsuitgaven waarvan 900 miljard
om een aktief beleid te voeren. Elke burger heeft er
belang bij dat dit geld zo goed en zuinig mogelijk
besteed wordt. Ook en vooral wellicht de Vlamingen, die relatief gezien nog steeds de belangrijkste
bijdrage leveren aan de staatskas.
Zonder te willen polemiseren kunnen we gerust
stellen dat Vlaanderen en de Vlamingen niet of veel
minder bijgedragen hebben tot de ontsporing van
onze overneidsfinanciën. Niet via de schuldenberg,
niet vla het aandeel van Vlaanderen in de uitgaven
en het overheidspersoneel, niet via mistoestanden
zoals in de klinische bk)logie. Wel hebben de Vlaamse politici van de grote politieke families nagelaten
deze ontsporingen een halt toe te roepen. Dit is ten
goede veranderd.
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Een bijkomende reden ligt in het feit dat de
belangrijke funktie van begroting in handen is van
vu-minister Hugo Schiltz. Tot groot ongenoegen
van zijn voorganger Guy Vertiofstad (PVV). Rond
deze periode kunnen beiden terugblikken op twee
jaar begrotingsverantwoordelijkheid. WIJ maakt
hiervan een balans op en laat hen zelf aan het
woord.
De VU is als partij bovendien tot de regering
toegetreden onder de strikte voorwaarde dat ernstig
werk zou worden gemaakt van zowel de staatshervorming als de gezondmaking van de overheidsfinanciën. Het eerste belichten we regelmatig. Tijd
dus om ook de tweede pijler grondig onder de loep
te nemen. Daarom dit omvangrijk dossier.
Tot slot nog dit. De begroting van de Vlaamse
regering komt nier niet ter sprake. Niet omdat we ze
niet belangrijk vinden, integendeel. Ook hierover
staat een uitgebreide en inhoudelijk diepgaander
analyse op stapel.
Red. WIJ
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DE SPAARZAME
JAREN 80?

H

ET Belgische begrotingsprobleem is met van gisteren. Al
sinds mensenheugenis wordt er
in ons land in grote mate aan
„deficit spending" gedaan. De
filosofie die hier achter zit vergoelijkt dat de overheid gerust
wel wat meer centen mag uitgeven dan dat ze jaarlijkse binnenkrijgt. Voor investeringen bijvoorbeeld is dit verantwoord
omdat deze toch bedoeld zijn om op te
brengen in ekonomische groei en dus meer
belastingsinkomsten.

Als het ekonomisch slechter gaat kan de
overheid dan ook nog de vraag stimuleren
door meer mensen meer inkomen te bezorgen, in de hoop dat dit de ekonomie weer op
toerental brengt. Deze „Keynesiaanse" gedachtengang heeft het Belgische ekonomisch beleid, en dus ook het overheidsbeleid
hierin, tot een stuk in de jaren tachtig beïnvloed. De ekonomische crash-jaren zoals 7475, 77-79 en het rampjaar 1981 worden dan
ook gekenmerkt door een forse toename van
het overheidstekort.

STARHEID
Zonder ons uit te spreken over de juistheid
van deze ekonomische teone valt er toch
heel wat te zeggen over de politieke aanwending ervan. Zo wordt het overheidsbeleid
algemeen gekenmerkt door een zekere starhed in de besluitvorming. Het is bijvoorbeeld
veel eenvoudiger om een boel positieve
maatregelen te nemen ten voordele van
werklozen, in omstandigheden dat deze wellicht gewettigd zijn, dan is deze ook trug te
schroeven wanneer de noodzaak minder
dwingend is. Investeringsplannen omwille
van een konjunktuur-politiek is op zich absurd aangezien de uitvoering pas jaren later
geschiedt. Komt daarbij dat het sociale zekerheidsstelsel dat in de krisisjaren werd
uitgebouwd in grote mate in de rt van georganiseerde belangengroepen speelde. Zij, vakbonden, ziekenfondsen én werkgevers, bleven dit stelsel hardnekkig verdedigen op
voorwaarde dat de overheid de tekorten
ervan draagt. Terloops dient vermeld dat
politieke moed vaak een zeldzame karaktertrek was in Wetstraat-kringen. Al deze gegeven samen maakten dat de overheidsfinanciën jarenlang konden ontsporen voor de
alarmklok werd geluld.

Deze evolutie was met zonder gevaren.
Een permanente schuldfinanciering d.m.v.
leningen op de binnenlandse en buitenlandse kapitaalmarkt heeft een negatieve invloed
op het rentepeil, waardoor alle investeringen
op teijn duurder worden. In het tweede geval
vindt er, door betaling van intrestlasten aan
het buitenland, een permanente verarming
van de eigen el<onomie plaats. Bij een steeds
toenemende overheidsschuld zullen de intrestlasten op de duur ook de andere, normale overheidsuitgaven aanvreten. Niet alleen
komt de goede werking van het overheidsapparaat in gevaar, ook moeten andere uitga-

Het is amper een decennium
geleden, maar toch. Met bf|na
meer regeringen dan jaren,
twee staatshervormingen, diverse herstel- en spaarplannen, Voer- en andere krisissen
en zeven verkiezingen zullen
niet veel mensen zich herinneren dat de jaren tachtig in volle
politieke krisis aanvatten. Twee
grote tema's lagen in januari
1980 op de diskussietafel: de
si^atshervorming en het begrotingsbeleid. Dat laatste
heette toen nog zedig „versoberingsbeleid". Het zijn deze
twee tema's die de Belgische
politieke jaren in grote mate
bepaald en ook overleefd hebben. Martens i liet er bijna haar
hachje voor. Martens Vlli legde
de fundamenten voor de oplossing ervan. Het eerste met het
FDF, de tweede met de Volksunie. Toeval of niet?
ven sneuvelen. Zo heeft financieren van
bijvoorbeeld de sociale uitgaven middels
leningen in de tijd gespreid evenzeer een asociaalkarakter. Een ,,normaal" overheidstekort mag daarom of niet voor lange tijd
hoger liggen dan het groeiritme van de
ekonomie. Algemeen wordt aangenomen dat
dit op lange termijn in de buurt van 3 è 3,5 %
van het BNP ligt.
Dit is nog een stuk lager dan de huidige 6,3
% (1990). Sinds 1975 hebben de overheidsfinanciën immers een hele kalvarietocht afgelegd. Vooral sedert de jaren 74-75 en 80-81
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zijn de openbare financiën uit de haak gevallen. In 1976 bedroeg het netto te financieren
saldo 133,1 miljard. In 1980 was dit reeds
opgelopen tot 296,8 miljard.
De grote ontsporing kvram er in 1981. Op
ekonomisch vlak was dit een rampjaar: de
werkloosheid steeg met 92.000 eenheden en
het Bruto Binnenlands Produkt daalde met
1,1 percent. Het netto te financieren saldo
steeg met zowat de helft tot 454,9 miljard,
zijnde 12,5 % van het BNP. Toch was er in
1980 al een poging ondernomen om het
begrotingstekort te drukken. De zogenaamde versoberingswet voorzag relatief kleine
besparingen in defensie en onderwijs. Het
was de tijd dat defensieminister Pöswick
(PRL) dreigde met ontslag als hij niet 10 %
meer middelen kreeg en Franstalig Onderwijsminister Hoyaux de regeringsmaatregelen met allerlei omzendbrieven ontkrachtte.
Het resultaat was navenant, ook omdat de
aandacht van de bewindslui vooral uitging
naar de ekonomische krisis. Uit deze periode
stamt de kwalijke begrotingsreputatie van de
socialisten, die met PS-begrotingsminister
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OMSLAGVERHAAL
wilde verklaarde hij dat het begrotingstekort
op twee jaar tijd tot 7 % van het BNP herleid
diende te worden. Voor zijn ,,nu of nooit" had
hij wel het juiste moment uitgkozen. De
ekonomische vooruitzichten waren aan de
beterhand, de olieprijzen daalden spektakulair zodat ons land een overschot boekte op
de handelsbalans. In de loop van 1985 waren
de rentetarieven bovendien in elkaar gestuikt
zodat ook de rente-inkopen van de overheid
in de hand konden worden gehouden.

VUITG

Mathot in de eerste plaats bewees hoe men
een begroting helemaal niet in de hand
houdt. Waar m.b.t. de begroting van 1982
bijvoorbeeld 200 miljard besparingen algemeen werden aanvaard herleidde hij dit tot
100 miljard. Uit deze periode stammen ook
de krisislening (aan 13 %!) en SOL I en II, de
verkapte belastingen op de „overwinsten".
Martens III en IV liepen op de klippen en
nadat Eyskens korte tijd een rampregering
met de socialisten vormde kwamen de liberalen, eind 1981 opnieuw de regering vervoegen (Martens V). Willy De Clercq (PVV) nam
daarin financiën in handen, Maystadt (PSC)
Begroting. Hetgeen nog niet betekende dat
de overheidsfinanciën erop vooruit gingen.

VOLMACHTEN
Opnieuw werd vooral aan de ekonomische
omstandigheden gewerkt, ditmaal via de diverse volmachtentreinen. Deze politiek werd
ingezet in het voorjaar van 1982 met de
devaluatie van de frank, begeleid door een
verplichte prijs- en loonmatiging, via ondermeer de schorsing van de indekskoppeling.
Het herstel van de konkurrentie, het aanmoedigen van de groei en de werkgelegenheid
en het bestrijden van de inflatie waren de
sleutelwoorden. Deze politiek bleek in zekere mate suksesvol. Mede als gevolg van een
gunstige evolutie op de wereldmarkt verdween het tekort op de betalingsbalans en
werd de inflatie ingeperkt. De ekonomische
groei bleef klein, 1,5 % in 1982; 0,4 % in
1983 en 2,1 in 1984. Ook bleef de werkloosheid hoge toppen scheren.
Uiteraard met een sterk negatieve invloed
op de inkomsten en uitgaven van de overheid. Op het vlak van de begroting was 1982
trouwens een rampjaar: het netto te financieren saldo steeg tot 508 miljard, een rekord
van 12,9 % in termen van het BNP.
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Het probleem dat zich toen zeer akuut
stelde was dit van de beheersbaarheid van
de uitgaven. Zo was het tekort voor 1982 in
de lopende uitgaven, dus zonder investeringen, begroot op 201,2 miljard. Uiteindelijk
werd 252,7 miljard gerealiseerd. Hierbovenop kwamen nog zowat 60 miljard aan bijkredieten. Al deze uitgaven werden slechts lang
nadat ze gedaan werden bekend, zodat de
taak van een begrotingsminister veel weg
had van „dweilen met open kranen".
Toch werd er veel gepalaberd over de
noodzaak van de sanering van de openbare
financiën. Maatregelen terzake kwamen
neer op het verhogen van, al dan niet verkapte, belastingen en sociale bijdragen. De
fiskale druk nam dan ook toe van 43,9 % van
het BBP in 1983 tot 45,1 % in 1984 en 46,2 %
in 1984. Een eerste reeks serieuze maatregelen werd pas getroffen in de lente van
1984 met het zogenoemde spaarplan. Met
een begrotingsinspanning van 230 miljard
over twee jaar wilde de toenmalige CVPPVV-regering het tekort terugbrengen tot 7
% van het BNP. Het resultaat kon, voor de
centrale overheid althans, moeilijk bevredigend worden genoemd. Weliswaar daalde
de verhouding van de overheidsuitgaven tot
het Bruto Binnenlands Produkt met 2,5 %.
Wegens de tegenvallende fiskale ontvangsten, als gevolg van een lage ekonomische
groei (0;9 % in 1985) en de dalende inflatie
evolueerde het netto te financieren saldo in
percent van het BNP van 12,5 in 1983 tot
10,9 in 1986. Wellicht het belangrijkste gevolg van de haast permanente diskussie over
de overheidsfinanciën is dat hiermee de
teneur voor het beleid van de volgende jaren
was gezet: de politiek was klaar voor faktor
V.
De rooms-blauwe koalitie kwam versterkt
uit de verkiezingen van eind 1985. Op de
begrotingsstoel had ondertussen Guy Verhofstadt, de voormalige PVV-voorzitter,
plaats genomen. Aan iedereen die het horen
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Toch zou het ook nu een hele opgave
blijken om daadwerkelijke besparingen in de
overheidsuitgaven te vinden én te realiseren.
Een eerste poging hiertoe was het SintAnnaplain (mei 1986) waarin enkel via het
schrappen in de uitgaven voor 194 miljard
besparingen werden beoogd. Hiermee zou
het netto te financieren saldo in 1987 tot 7 %
van het BNP herleid worden. In niet geringe
mate werden de inspanningen doorgeschoven naar de gemeenten en provinciën (7
miljard) en gemeenschappen en gewesten (7
miljard). De aanzienlijke besparingen in (mogelijks) toekomstgerichte sektoren zoals het
wetenschappelijk onderzoek (4 miljard) en
de publieke investeringen (13,2 miljard) kunnen op termijn bezwaarlijk besparingen worden genoemd. Van bij de uitvoering van het
plan bleek bovendien dat de realisatie heel
wat moeilijker was dan de voornemens. In de
franstalige ondera/ijssektor werden nauwelijks korrekties uitgevoerd, ook al omdat de
administratieve gegevens vrij fiktief bleken te
zijn. De voorgenomen privatisering van het
verzekeringsfonds voor beroepsziekten (besparing 7,6 miljard) was onuitvoerbaar wegens geen private interesse. De verhoging
van de pensioenleeftijd zou bij nader toezicht
geen besparing maar meeruitgaven veroorzaken omdat heel wat mensen dan ook
langer van een werkloosheid-, ziekte- of
invaliditeitsuitkering konden genieten. Vooral in de sociale sektor waren de gerealiseerde besparingen erg laag.
Toch waren de begrotingscijfers voor 1986
bevredigend. Het tekort lag op 555,5 miljard
in plaats van op de voorziene 567 miljard.
Voor 1987 zagen de vooruitzichten er echter
minder gunstig uit, zodat bijkomende besparingen nodig waren. Uiteindelijk zou men
(slechts) naar een tekort van 430 miljard, 8,1
% van het BNP, in plaats van de voorgestelde 7 % kunnen gaan. Deze doelstelling werd
verlegd naar 1988, waar de toenmalige begrotingsminister Verhofstadt een tekort van
390 miljard (7,1 % van het BNP) wilde. De
ontwerpbegroting die in de zomer van 1987
werd opgesteld ging evenwel maar tot 405
miljard. Om hiertoe te komen voorzag Verhofstadt o.m. een schuldherschikking (5,1
miljard besparing), de omstreden invoering
van een autowegenvignet (3,1 miljard) en de
zeer onwaarschijnlijke privatisering van overheidsbedrijven (7 miljard). De realiteitswaarde van deze begroting blijft een open vraag,
op 19 oktober viel de regering over het
zoveelste Voer-egeltje.
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ET regeerakkooord van de
rooms-rode-nationalistische
koalitie voorziet een permanente inspanning voor de overheidsfinancies. Het netto te financieren saldo diende voor
1989 te worden teruggebracht
tot 7% van het BNP. Nadien
wordt een dubbele norm gehanteerd. De stijging van het geheel
van de uitgaven, rentelasten uitgezonderd, mag niet hoger liggen dan het
inflatiepercentage. Het nominaal tekort, dus
gekorrigeerd met het inflatiepercentage,
mag geen enkel jaar hoger uitvallen dan het
jaar voordien. Om dit te behalen werd ondermeer afgesproken dat er geen nieuwe uitgaven konden gebeuren tenzij deze door besparingen gekompenzeerd worden.

DE ERFENIS
Niet alleen de regeringskrisis woog op de
begrotingswerkzaamheden van 1988, ook
bleek dat een aantal van de voorgestelde
maatregelen van Verhofstadt niet erg plausibel waren. Zo bleek dat Tewerkstelling en
Arbeid 15,6 miljard meer had uitgegeven dan
in de de begroting stond ingescheven. Bij de
boedelopmaak die naar aanleiding van de
staatshervorming werd doorgevoerd, kwamen ook enkele ,,lasten van het verleden"
aan de oppervlakte. Opnieuw zorgden de
bijna perfiede praktijken van de Franstalige
onderwijsadministratie voor heibel.
Ook de ekonomische uitgangspunten evolueerden, voor de regering althans, in mindere gunstige zin. Vooral de steile klim van de
intrestvoeten gooide en gooit roet in het eten.
Met een uitstaande schuld van 7000 miljard
frank zorgt elke lichte stijging van de intrestvoet voor een grote toename in de intrestbetalingen van de overheid. Niettegenstaande
al deze moeilijkheden werden ook in 1988
besparingen doorgevoerd. Het netto te financieren saldo bleef beperkt tot 433,9 miljard of
7,7% van het BNP. De begroting voor 1989
zou echter de grote test voor de regering
worden.
De regering raamde de uitgaven voor 1989
op 1963,1 miljard. Daarvan zouden de rentelasten zowat 417 miljard bedragen.De ontvangsten werden vastgelegd op 1563,6 miljard. Samen met het tekort op de schatkistverrichtingen van 3,7 miljard zou het netto te
financieren saldo dus 403,2 miljard of 7%
van het BNP bedragen. Om dit te bereiken
werden er uiteraard nieuwe besparingen
doorgevoerd. Vooreerst waren er tijdens de
bilaterale besprekingen voor het begrotingsberaad voor 59 miljard aangevraagde kredieten geschrapt. Tijdens de begrotingsbesprekingen werd het aanvaarde tekort nog eens
met 77 miljard verminderd.

De belangrijkste bespaarders waren de
klinische biologie (4,7 miljard), de ziekenhuizen (3,7 miljard), verkeerswezen (4,1 miljard), defensie (4,2 miljard). Ook nu werd er
via een schuldherschikking aanzienlijk in de

De vai van de regering eind
1987, de veritiezingen en de
lange regeringsvorming maakten dat 1988 een verloren jaar
was vanuit het oogpunt van de
gezondmaldng van de overheidsfinancles. De afspraken
binnen de nieuwe regeringskoaiitie m.b.t. het begrotingsbeleid waren evenwel voldoende strikt om een aderiating te
voorkomen. Alhoewel het
sceptiscisme van de besparingsbereidheid van een regering met de (franstallge) socialisten erg groot was, bewees
deze in de praktijk evenwel oog
te hebben voor de begrotingseisen. De persoonlijkheid en
het politieke vakmanschap van
vu-minister Hugo Schiitz zijn
hierin van biezonder belang.
Na twee jaar begrotingsbeleid
kan hij ai een resultaat voorleggen dat de verwachtingen overtreft. Toch zijn de omstandigheden waarin nu t)espaard
dient te worden zeker niet gemakkelijker, integendeel.
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rentelasten gesnoeid (28 miljard). Naast de
bezuinigingen werd beslist een aantal ,,sociale korrekties" door te voeren (5,6 miljard),
ondermeer door de verhoging van de minimumuitkeringen van het stempelgeld voor
oudere werklozen en het laten meetellen van
de leger- of burgerdienst als wachttijd voor
werkloosheidsuitkeringen.

GESLAAGD
Niet zonder inspanning werd evenwei het
uiteindelijke begrotingsresultaat afgewacht
vooraleer de meeste waarnemers hun oordeel velden. In het verleden is immers al te
vaak gebleken dat goede voornemens niet
altijd leiden tot goede resultaten. De begrotingskontrole van maart 1989 wees aan dat
een aantal faktoren spelbreker konden spelen. De rentelasten zouden uiteindelijk veel
hoger uitvallen dan vooi2ien: in totaal 508
miljard of 36% van de totale uitgave.
De uitstekende ekonomische groei kan
nog niet in meer ontvangsten worden omgezet, mede als gevolg van de gevoelige belastinghervorming die nu op kruissnelheid komt
en ook doordat de administratie onvoldoende gewapend is om de belastingwetgeving
gepast in de praktijk om te zetten. Toch werd
het tekort van 405 miljard aangehouden. In
termen van BNP valt dit met 6,7% veel beter
uit dan de 7% die in het regeerakkooord was
voorzien.
Begin januari heeft begrotingsminister
Schiitz dan de definitieve resultaten voor
1989 voorgesteld. Deze zijn beter dan ver-
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wacht Het tekort bedraagt 397,2 miljard of
6,6% van het BNP Dit goede resultaat werd
vooral beïnvloed door beperkingen in de
uitgaven De evolutie van de inkomsten blijft
problematisch De fiskale ontvangsten stijgen wel met 5% maar dit is 10 a 15 miljard
onder de vera/achtingen (\^eer dan de helft
van die stijging wordt nog veroorzaakt door
de inflatie, zodat de reële toename ver beneden de ekonomische groeiprestaties van 8%
liggen De belastingbetaler zit ondertussen
op rozen De fiskale en niet-fiskale druk
daalde van 26,9% m 1988 naar 26% m het
voorbije jaar Geen enkele van de jongste
regeringen met de liberalen presteerde beter Voor de ekonomie is dit een enorme
stimulans, voor de staat evenwel een aderlating
De daling van het netto te financieren
saldo vloeit dus enkel voort uit de daling van
de uitgaven, andere dan de rente-uitgaven
In reële termen dalen zij met bijna 4%,
hetgeen ook van deze begroting een echte
knmpbegroting maakt Sinds 1981 is dit
zowat de belanqnjkste daling van de uitgaven

HET VERSCHIL
Meteen heeft begrotingsminister Hugo
Schiltz zijn goed nieuws gerelativeerd door
te wijzen op de noodzaak om ook in 1990 de
saneringsinspanning verder te zetten De
rente-evolutie is van die aard om opnieuw
zwaar te wegen op de andere uitgaven
Schiltz verwijst hier graag naar het koekoeksei dat in het nest van de begroting ligt
en dat uiteindelijk alle andere uitgaven zal
verdnngen
Met de resultaten die tot hiertoe werden
bereikt, wordt de Verhofstadt-myte dat enkel
regenngen met liberalen kunnen besparen,
definitief doorbroken Doorheen de jaren
tachtig hebben zowel socialisten, liberalen
als knstendemokraten (in het biezonder) deel
uitgemaakt van verspilzuchtige en van
spaarzame regeringen
De verdienste van Verhofstadt ligt hierin
dat hij de aandacht op de begrotingssituatie
heeft gevestigd Het verbaal geweld waarmee hij besparingen nastreefde, overtrof de
realisaties In veel moeilijker omstandigheden, zowel met de stijgende rentelasten als
in een ekonomisch klimaat waarin de besparmgsnoodzaak minder scherp wordt gevoeld, slaagt Hugo Schiltz enn de uitgaven
struktureel te drukken van 27,1% van het
BNP in 1987 naar 26,4% in 1988, naar
24,2% in 1989 Zijn aanpak is veel minder
spektakulair Hij legt de nadruk op de dag
aan dag spaarzaamheid en de kollektieve
regeringssverantwoordelijkheid Inzake resultaten heeft Schiltz van niemand lessen te
ontvangen, inzake duurzaamheid heeft hij
wellicht een stapje voor op zijn voorganger
die met zijn schokterapie iedereen in het
harnas joeg En dus ook zijn kollega's die
uiteindelijk de besparingen moesten hard
maken
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HET
SCHILTZ-VERHOFSTADT
DUEL
Tot een stuk in de jaren tachtig waren de
ministers voor Begroting politieke lichtgewichten, toegevoegd aan de belangrijke Financieminister Ooit organiseerde eerste minister Mark Eyskens zelfs een begrotingsbespreking zonder begrotingsminister Mathot
Hun enige taak bestond in het optekenen
van de uitgaven, meestal nadat deze al
gedaan werden
Sinds Verhofstadt heeft de begrotmgsfunktie een nieuw elan gekregen Begroting
werd een draaischijf binnen de regenng, en
ging zelfs verder door via zijn funktie ook een
neo-liberale politiek aan de volledige regenng op te leggen Minimal state, het mes in
sociale uitkenngen, privatisenng al deze
topics werden onder het mom van het besparingsbeleid opgedrongen, met of tegen de
zin van de andere regenngspartijen

TWEE STIJLEN
Hugo Schiltz heeft de begrotingspost op
een andere, eigen manier ingevuld Hij behield het zeggingschap van de begrotingsminister maar streeft meer naar overleg en een
kollektieve verantwoordelijkheid Het heeft
bijvoorbeeld weinig zin bespanngen op te
leggen aan een minister die er met achter
staat, maar die wel de (politieke) verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering ervan
HIJ hoedt er zich ook voor zijn kollega's voor
schut te zetten en zijn funktie te misbruiken
om een politiek die met in overleg tot stand
komt of m het regeerakkoord werd vastgelegd op te dringen Dat dit laatste trouwens
weinig zin heeft bewijst het totale mislukken
van de gewezen PVV-eksellentie op andere
terreinen dan het bespanngsbeleid
Twee politici, twee stijlen en beiden hebben ze nu zowat twee jaar dezelfde verantwoordelijkheid in de regenng gedragen Dit
IS wellicfit het ideale ogenblik om hen beiden
aan de tand te voelen over hun job, over de
prestaties van de ene en de andere en over
de begrotingspolitiek die verder dient te
worden gevoerd
Waar liggen de verschillen en waar de
overeenkomsten''
WIJ: Doorheen de jaren tachtig kunnen
we een evolutie in de begrotingspolitiek
van de verschillende regeringen én begrotingsministers vaststellen. Van de „open
kraan"-politiek van IVIathot, over de „kranen-dicht"-aanpak van Verhofstadt naar
de „stille krachf-diplomatie van Schiltz.
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Wie heeft het bij het rechte eind, welke
politiek biedt het meest kans op slagen?
H. Schiltz: „ „Kranen dicht" of „stille
kracht" zijn beide gericht op een zuinig
beheer van de overheidsgelden Zowel in het
een als het ander geval worden kranen
dichtgedraaid, maar waarin het eerste geval
bijna blindelings alle kranen evenveel worden gedicht, wordt in het tweede geval zorgvuldig nagegaan of de ene kraan met meer of
de minder dan de andere moet worden
aangepakt, daarbij wordt vooral gekeken
naar het nuttige resultaat en de effekten op
korte en op langere termijn Zulke politiek
spreekt misschien minder tot de verbeelding,
maar leidt uiteindelijk tot een meer duurzaam
en waarachtiger resultaat De politiek „alle
kranen open" is de voornaamste oorzaak
van onze huidige schuldenberg, en staat dus
frontaal t o v elke zuinigheidspolitiek "
G. Verhofstadt: „IVIen kan inderdaad een
belangrijke evolutie vaststellen in de begrotingspolitiek De „open kraan "-politiek was
ekonomisch rampzalig en heeft mede geleid
tot de devaluatie in 1982 Het saneringsbeleid van 1982 tot 1985 was gericht op het
verhogen van de inkomsten (indekssprongen) Er werd gestreefd naar een nieuw
evenwicht in de begroting Maar in feite werd
water naar de zee gedragen Zolang de
spontane uitgavenmechanismen van de
overheid met gewijzigd werden, konden de
nieuwe inkomsten slechts dienen om de
stijgende uitgavenstroom bij te houden
Mijn aanpak was erop gericht de ontwikkeling van de uitgaven en de uitgavenmechanismen te wijzigen De fiskale druk was in
ons land reeds veel te hoog opgelopen — na
Denemarken hadden wij de hoogste fiskale
en parafiskale druk — en het was mijn
overtuiging, die gedeeld werd door de toenmalige regenng, dat alle inspanningen aan
de uitgavenzijde dienden te gebeuren Daar
was duidelijk meer dan voldoende ruimte
voor Ik heb weinig mensen ontmoet die
rechtstreeks en in belangrijke mate door het
Sint-Annaplan getroffen werden, alhoewel
dit het belangrijkste en omvangrijkste besparingsplan van de jongste jaren was
Alle objektieve buitenlandse waarnemers
zijn het erover eens dat deze politiek vruchten heeft afgeworpen, waarvan ook de huidige regenng nog de vruchten plukt
Over de zogenaamde „stille krachV'-diplomatie is het nog te vroeg om zich uit te
spreken De prijzen worden uitgereikt aan de
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eindmeet. De dopingskontrole (het resultaat
en de evolutie van liet netto te financieren
saldo einde januari-februari-maart) moet nog
uitmaken of tiet aangekondigde resultaat
een normale ontwikkeling weerspiegelt.
Ik vrees dat zal blijken dat het „gunstig"
resultaat einde '89 slechts mogelijk was door
een abnormale verzwaring van de uitgaven
in 1990."

HOGER, LAGER
WIJ: Met de begrotingscijfers in de
hand beweert de regering dat het strakice
begrotingsbeleid wordt verdergezet. De
doelstelling voor '89 wordt ruim behaald,
de projektie voor '90 ligt op 6,3 % van het
BNP.
De oppositie daarentegen stelt steevast
dat de doelstellingen niet worden bereikt
en dat nieuwe, serieuze besparingen nodig zijn. Wie heeft het bij het rechte eind?
Moet er verder worden bezuinigd en, zo ja,
waar?
H. Schiltz: „Het blijkt duidelijk dat de
regering vanjaar tot jaar het begrotingstekort
terugdringt. Het voornaamste is dat deze
inspanning bestendig wordt volgehouden en
dat de rentesneeuwbal kan gestopt worden.
De cijfers die thans gerealiseerd worden
beantwoorden trouwens aan het schema dat
de vorige regering ook had vooropgesteld.
De oppositie vindt dit nu plots niet meer
voldoende en wil nog veel, veel verder gaan.

I\latuurlijk moet er nog verder bespaard
worden want wij zijn nog niet uit de gevarenzone. Het is evenwel wel een tikje amusant
vast te stellen hoe de oppositie telkens wij
met de begroting een fatsoenlijk resultaat
bereiken als een soort marskramer alsmaar
hoger wil bieden alsof de staat en de maatschappij op zijn Roemeens kunnen tewerk
gaan en met eén slag ten koste van al onze
sociale strukturen en van het funktioneren
van de overheidsdiensten het doel zouden
kunnen bereiken waarover toch nog minstens drie é vier jaar moet gedaan worden.
Waar nog kan bespaard worden is vanzelfsprekend de hamvraag. Wanneer men evenwel vaststelt dat wij de kampioenen zijn van
de schuldenlast in West Europa maar ook de
kampioenen in de transfertuitgaven, dit wil
zeggen geld dat door de staat wordt doorgeschoven naar de bedrijven, naar de gezinnen
en de partikulieren, is het duidelijk dat dit
laatste zowat de enige sektor is waar de
overheidsuitaven nog gevoelig kunnen verminderd worden, naast Defensie gelet op de
internationale ontwikkeling.
Wat het funktioneren van de staat zelf
betreft is het zo dat wij liefst 2 % onder het
Europees gemiddelde zitten. Er kan natuurlijk links en rechts nog wel wat gesnoeid
worden in sommige personeelsbestanden en
dies meer, maar denken dat men eindeloos
de staat kan blijven afslanken is natuurlijk of
een illusie, of raddraaierij."
G. Verhofstadt: „De PW is inderdaad
van oordeel dat het strakke begrotingsbeleid
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niet verdergezet wordt. Vooreerst was de
begrotingsdoelstelling zelf reeds een stap
achteruit. Bovendien werd de beste ekonomische konjunktuur sinds het midden van de
jaren zeventig, in ons land niet aangegrepen
om het overheidstekort verder terug te dringen. In 1989 werden 65 miljard meerontvangsten geïnd dan in 1988. Toch kon het
tekort niet verminderd worden. O.m. hieruit
blijkt dat het strakke begrotingsbeleid niet
aangehouden werd.
Maar zelfs het objektief, dat al niet ambitieus was, kon niet gehaald worden. Een
detailanalyse van 1989 toont aan dat ook de
uitgaven in 1989 ontspoord zijn met minstens 20 miljard. Verdere besparingen zijn
dan ook vereist vooral op de strukturele
uitgaven die nog steeds veel te veel middelen absorberen."
WIJ: Aansluitend hierbij kunnen toch
wel vragen gesteld worden over de wellesnietes diskussie met betrekking tot begrotingscijfers. Voor de burgers neemt de
duidelijkheid niet toe. Is het deontologisch verantwoord om officiële begrotingscijfers in vraag te stellen? Hoe kan
dit verholpen worden?
G. Verhofstadt: „Deze vraag is nogal
verbazingwekkend. Het is naar mijn gevoelen een essentieel element voor elk demokratisch bestel dat officiële gegevens aan
een kritisch onderzoek onderworpen worden. Anders valt men in het soort Oosteuro-
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pese en Chinese toestanden, waan/an het
failliet recent duidelijk werd geïllustreerd.
Cijfers vertellen trouwens niet noodzakelijk
de hele waarheid, zij kunnen slechts juist
geëvalueerd worden, wanneer hun samenstellende delen gekend zijn.
Wanneer mijn cijfers in vraag gesteld werden, heb ik steeds door middel van bijkomende detailgegevens aangetoond op welke manier deze cijfers verwezenlijkt werden. Dit
noemt men openbaarheid van bestuur. De
publieke opinie mag zich voor wat 1989
betreft niet vergenoegen met het feit dat men
nog geen zicht heeft op de samenstelling van
het gehaalde cijfer.
De minister van Begroting had trouwens
op het ogenblik van het bekendmaken van
het resultaat 1989 moeten weten dat er een
vertraging was opgelopen in de staatshervorming en meer bepaald in de uitbetalingen
van de gemeenschappen en gewesten. OFwel heeft de minister toen zijn huiswerk niet
grondig gemaakt, ofwel mist zijn kabinet de
nodige kennis om te achterhalen welke gegevens het resultaat 1989 hebben beïnvloed.
Door onmiddellijk op dit fenomeen te wijzen
had de minister heel wat kritiek kunnen
vermijden.
Wanneer men zich evenwel bepaalde verdiensten wil toeëigenen, waarvan de eigen
inbreng twijfelachtig is, dan mag men zich
ook aan een reaktie venvachten."

VERDACHT STIL
H. Schiltz: „Om te beginnen moet men
wel goed voor ogen houden dat de boekhouding van een staat en zeker van een gefederaliseerde staat niet eenvoudig is en dat men
goed moet oppassen steeds dezelfde kategorieën cijfers met elkaar te vergelijken.
Zo zijn cijfers over begrotingen en kredieten erg verschillend van cijfers over de kasuitgaven van de overheid.
Meestal spreekt men over deze laatste
maar dit brengt dan weer het gevaar mee dat
deze kascijfers slechts een momentopname
zijn die van de ene dag naar de andere
gevoelig kunnen verschillen en een ander
beeld oproepen.
De enige ernstige benadering is enerzijds
een lange-termijn-projektie van de begrotingscijfers opstellen en anderzijds eveneens
een lange-termijn-statistiek van de kasuitgaven.
Het is slechts op die. manier dan men een
juist inzicht in de financiële toestand van het
land kan krijgen.
Ik stel vast dat niet alleen vanuit de oppositie maar ook vanwege sommige mensen in
de meerderheid verwoede pogingen zijn ondernomen om mijn begrotingscijfers en mijn
kascijfers te ontwrichten doch dat het daarrond verdacht stil is geworden."
WIJ: Tot hiertoe handelde elk begrotingsdebat voornamelijk over de uitgaven
(en de besparingen hierop). Vandaag stelt
zich meer en meer een probleem aan de
inkomstenzijde, die volgens Schiltz te
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laag liggen, volgens Maystadt aan de verwachtingen voldoen. Schijn, of werkelijkheid? Waar zijn er problemen en hoe
kunnen ze opgelost worden?
G. Verhofstadt: „Dit is een vals probleem. De minister van Begroting en de
minister van Financiën willen hier elkaar de
verantwoordelijkheid toeschuiven voor het
niet halen van de begrotingsobjektieven. De
regering gebruikt de „zogezegde" minderontvangsten als verontschuldiging voor het
niet behalen van de begrotingsdoelstelling.
De ontvangsten komen evenwel overeen met
de verwachtingen van de begrotingskontrole
met betrekking tot de ontvangsten geraamd
voor 1989.
De beweringen dat massaal fraude wordt
gepleegd zijn plat opportunisme. Ook het
ekskuus met betrekking tot het ambtenarenkorps van het ministerie van Financiën is
totaal misplaatst. Voor de inning van belastingen hebben wij in aantal leden het belangrijkste ambtenarenkorps in vergelijking met
de ons omringende landen. Het is echter
onvoldoende geïnformatiseerd. Het innen
van belastingen zou bovendien vergemakkelijkt worden indien niet om de haverklap de
belastingswetten zouden veranderen."
H. Schiltz: „Wat de inkomsten betreft is
het zoals bij de vorige vraag hel geval
belangrijk de mensen duidelijk te informeren
en geen verwarring te scheppen.
De cijfers van minister li^aystadt zijn natuurlijk korrekt doch zijn vergelijkingspunt is
niet datgene wat gebruikt werd om de begroting op te maken. Vandaar de venvarring.
Laten wij vertrekken van de eenvoudige
vaststelling dat in het voorbije jaar de ekonomische groei 8 % heeft bedragen en de
stijging van de inkomsten slechts 4,6 %. Dit
wijst er voldoende op dat de overheidsinkomsten niet groeien in dezelfde mate als de
opbrengsten van de ekonomie.
Er is dus een zeer ernstig probleem van
inkomsten, indien de staat zoals normaal
kon rekenen op de vruchten van de ekonomische groei zou het begrotingsprobleem in
grote mate opgelost zijn of althans op de
goede weg naar een snelle oplossing."

VRIJHEID EN VRIJHEID

gelijke kansen te bieden aan eenieder bij de
vertrekmeet en een ijzersterke bescherming
van diegenen die door de mazen van het
welvaartsnet vallen of dreigen te vallen.
Tevens moet vanzelfsprekend monopolievorming en ekonomisch machtsmisbruik onmogelijk gemaakt worden. Daarnaast zal
meer bepaald wat ons betreft de vraag moeten beantwoord worden hoe wij een Europese federatie zullen uitbouwen waardoor de
vanzelfsprekende Europese dimensie in de
wereld op ekonomisch en technisch terrein
belichaamd kan worden. H^aar waarnaar binnenin tevens voldoende decentralisatie
wordt ingebouwd om de kulturele en taalkundige identiteiten te vrijwaren en om alles wat
op het niveau van de regio's en de volkeren
kan beslist worden daar te laten. Het ergste
wat ons zou kunnen overkomen zou een
bureaukratisch overgecentraliseerd unitair
Europa zijn.
In Vlaanderen komt het er op aan een
groots pedagogisch projekt op te zetten om
de mensen meer zelfbewustzijn te geven,
bewustzijn van hun eigen identiteit maar hen
tevens te wapenen voor de internationale
uitdagingen. Ik denk dat een dergelijk pedagogisch projekt de kernopdracht zou moeten
zijn van de Vlaamse regering.
Het Belgisch niveau zal naar mijn gevoelen meer en meer een soort al dan niet
tijdelijk verbindingsteken vormen tussen het
Vlaamse niveau en het Europese niveau.
Hoe dit in begrotingstermen moet vertaald
v/orden is op dit ogenblik moeilijk te zeggen.
Wij moeten in de eerste plaats zorgen dat de
financieringswet van de staatshervorming
behoorlijk wordt uitgevoerd maar zeker zal
zich dan een nieuw gesprek over de wederzijdse financiële relaties opdringen."
G. Verhofstadt: „De geestelijke ontplooiing van het individu het streven naar een zo
groot mogelijke welvaart en welzijn zijn en
blijven de belangrijkste objektieven voor het
beleid. De vrijheid van het individu is de
hoeksteen in de realisatie van deze verzuchtingen.
De vrije markt heeft in de loop van de
geschiedenis reeds voldoende bewezen,
sterker te zijn dan elk ander mechanisme dat
door de mens ontworpen werd om de ekonomische processen te regelen. Het is trouwens het spel van de vrije markt dat het best
de diversiteit in de menselijke aspiraties
absorbeert. Het voortbestaan van dit mechanisme is dus voor elkeen levensbelangrijk.

WIJ:
Politieke nieuwjaarstoespraken
staan bol van toekomstwensen. Iedereen
wil nu wel de fundamenten leggen voor de
samenleving van de 21ste eeuw. Hoe
moet die samenleving eruit zien? Meer
specifiek, wat is de taak van de overheid
(Europees, Belgisch en Vlaams) en wat is
haar taak niet? Hoe kan dit vertaald worden in begrotingstermen?

De rol van de overheid moet zich dan ook
verder beperken tot het kreëren van een
omgeving en klimaat waarin die menselijke
ontplooiing optimaal kan gebeuren. Het is
dus niet de taak van overheid, maatschappelijke schema's te ontwikkelen en die op te
leggen aan de bevolking.

H. Schiltz: „Indien u mij vraagt hoe de
samenleving van de 21ste eeuw er moet
uitzien dan zou ik voor de vuist weg stellen
dat deze samenleving de grootst mogelijke
vrijheid en mogelijkheid tot kreativiteit aan de
mensen moet bieden maar daarnaast voldoende regelende afspraken om maksimaal

De ontwikkelingen in de informatika en het
venverven en verspreiden van kennis en
informatie zullen leiden tot een grotere diversiteit in de arbeidsrelaties. De oude tegenstelling werkgever-werknemer zal dan ook
totaal wijzigen. De vakbonden zullen een
nieuwe rol moeten zoeken of zullen anders
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gedoemd zijn om te verdwijnen. Het beveiligen van de ontplooiingskansen van het individu impliceert dat de belastingsdrul< de
persoonlijke motivatie niet mag fnuiken, en
dat de sociale opvangsystemen niet van die
aard zijn dat zij het zoeken naar werk demotiveren.
Aan de uitgavenzijde hebben de Belgische
regeringen, in de jaren zeventig, nooit keuzes gemaakt tussen ene of gene uitgave. Het
was steeds en... en... en...Meer dan ooit
moet thans opnieuw gekozen worden, moeten opties bepaald worden. Het begrotingstekort moet weggewerkt worden om de intrestlasten op onze staatschuld af te bouwen.
Slechts dan zal er geleidelijk ruimte komen
om de nieuwe behoeften zoals inzake het
milieu of de vergrijzing van de bevolking op
te vangen. Hier zal blijken of de Belgische
maatschappij bekwaam is een echt solidariteitsgevoel op te brengen voor dezen die zich
niet kunnen verdedigen, waaronder de toekomstige generaties, of zal blijven zitten met
een eigentijds egoïsme, van het pakken van
de voordelen nu, ongeacht de kost voor
later."

STAATSHERVORMING
WIJ: De regering nam zich voor om
terzelfdertijd de staatshervorming aan te
pakken en het saneringsbeleld verder te
zetten. Sommigen beweren dat de staatshervorming bijdraagt tot deze sanering,
anderen menen dat er nieuwe wafelijzers
worden ingevoerd. Zijn de twee onverzoenbaar? Kan er al een balans worden
opgemaakt?
G. Verhofstadt: „Het voeren van een
saneringsbeleld is in eerste instantie een
kwestie van politieke wil en niet van strukturen. Politici hebben zich al te veel weggestoken achter Vlaams-Waalse wafelijzers om
hun eigen gebrek aan politieke moed te
verbergen. Ze durven het meestal niet aan
de echte keuzes voorop te stellen.
De staatshervorming zal de sanering niet
vergemakkelijken. Aan gewesten en gemeenschappen worden immers geen beperkingen opgelegd door de staatshervormingen. Zij kunnen onbeperkt tekorten opbouwen. Het zal afhangen van de politieke wil
van de Vlaamse politici of de zaken in de
hand gehouden worden. Tot nog toe valt
hierover weinig te zeggen, behalve dat nog
niet veel verschil gemerkt wordt met vroeger
Ik heb Gaston Geens nog niet horen zeggen
dat hij bepaalde uitgaven schrapte om nieuwe prioriteiten in te vullen. Weineen, wanneer men bijvoorbeeld meer middelen wil
vrijmaken om een milieubeleid te voeren dan
grijpt men opnieuw naar de gemakkelijkheidsoplossing die erin bestaat de lasten op
te drijven.
De staatshervorming heeft zelfs het rechttrekken van onze scheefgegroeide staatsfinanciën veel moeilijker gemaakt. Door belangrijke uitgaven naar de gewesten en gemeenschappen over te hevelen, werd het
globale pakket waarop via nationale ingre-

pen kon bespaard worden, gehalveerd. Politici van de huidige meerderheid gebruiken dit
als ekskuus om niet meer te moeten besparen op de uitgaven, maar opnieuw naar
nieuwe inkomsten uit te kijken. Zo wordt bv.
de overkonsumptie in de ondenwijssektor en
in de ekonomische sektor gevrijwaard van
verdere inleveringen. Het feit dat de overgehevelde kredieten werden berekend in funktie van de Waalse „behoeften" heeft dit
gegeven ekstra in de hand gewerkt. In de
toekomst zal zelfs blijken dat dit een kostenbezwarende faktor is geweest, tenzij... men
op termijn de belastingsdruk in Vlaanderen
zou doen dalen in vergelijking tot deze in
Wallonië."

VERANTWOORDELIJK
H. Schiltz: „Het is wellicht nog te vroeg
om nu reeds een balans op te maken.
Alleszins is het zo dat de staatshervorming
met haar financieel luik in principe, indien
het schema korrekt wordt gevolgd, één van

de grootste saneringsoperaties is van de
openbare financiën in de Belgische staat ooit
doorgevoerd.
Om het sisteem perfekt te laten v/erken
zou evenwel de politieke verantwoordelijkheid van de deelstaten nog moeten verscherpt worden en zou onder meer de fiskale
verantwoordelijkheid van de eksekutieve
moeten vergroot worden gekoppeld aan de
afschaffing van het dubbelmandaat.
Dit zal de burgers in de deelstaten de
mogelijkheid geven politiek strengere kont role op de uitgaven van de deelstaten uit te
oefenen en de elektorale sanktie toe te
passen in geval van lichtzinnige begrotingspolitiek op het niveau van de deelstaten. Ook
om die reden is ten eerste een korrekte
uitvoering van de derde faze van de staatshervorming om budgettaire redenen een
noodzakelijkheid maar bovendien een gesprek in de toekomst over de uitbreiding
onder meer van de fiskale bevoegdheden
van de deelstaten wenselijk."
Stefan Ector

BEGROTING
IN WOORD EN BEELD
Veel beter nog dan woorden kunnen cijfers
en grafieken aanduiden hoe goed of hoe
slecht onze overheidsfinanciën er voor

staan, waar de problemen liggen en waar de
oplossingen kunnen gevonden worden.

HET ONDERWERP
STAATSUITGAVEN HER CATEGORIE IN W89
(in pet van het totaal)

Rentelasten
(Rijksschuld
+ andere)

Diverse
30,4
2,15%

BEGROTING 1990
met Rijksschuld: 1.457,2 milj.
Cel nat opvoed.
94
0,65%

Autoriteitsdep.
242,2
17,16

Autoriteitsdep.
248,7

508,6
36,03%

Sociale zetel
474,5
33,62%

Economische cel
155,8
11,04%

Zo ziet de begroting van vorig en dit
(raming) jaar eruit. Sinds de staatshervorming blijft er maar een goede 1450 miljard
door de centrale of federie overheid te beheren. Daarom wordt er nog zo'n 500 miljard
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205.3

gevormd door de rentelasten, waar nauwelijks enige eigen kontrole op is. Blijft 900
miljard over. Het hoeft dus geen betoog dat
het steeds moeilijker wordt om de besparingsmogelijkheden te vinden.
[>
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OMSLAGVERHAAL
NETTO TE FINANCIEREN SALDO SCHATKIST IN % BNP

DE PRESTATIES

%-\A-rHet cijfer waarvoor de begrotingsminister
goed (of slechte) punten krijgt is het netto te
financieren saldo, m.a.w. het tekort op de
begroting. Uit deze grafiek blijkt dat de
huidige regering het saneringsritme strak
aanhoudt. Meer nog, als we voor 1989 bijvoorbeeld de betaling aan intrestlasten (8,2
% van het BNP) uitschakelen dan skoort de
regering een positief saldo. De regering moet
dus niet meer bijkomend lenen om intresten
te betalen. De rentesneeuwbal is gestopt in
1989.

(1981 tot 1989: realisaties; 1990: doel)
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België
Verenigde
Staten

BRD
Frankrijk
Verenigd
Koninkrijk
Italië
Denemarken
Nederland
EEG-lidstaten
(zonder Lux.
en Portugal)

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

11,9

10,9

8,1

7,7

6,6

555,5

430,5

433,9

397,2

pet BNP

12,5

12,9

12,5

11,2

mriBF

454,9

508,6

524,6

504,1 571,1

Internationale vergelijking van het peil van de brutt
overheidsschuld (In % van het nominale BNP/BBP)
1975

1980

1985

1987

1988

1989 (raming)

60,7

79,9

123,0

132,5

135,5

134,9

42,8
25,0
41,1

37,9
32,5
37,3

48,3
42,2
46,7

51,6
43,6
43,9

51,5
44,6
43,5

51,2
43,8
43,3

64,9
57,9
11,9
41,3

54,6
58,5
33,5
45,9

53,5
84,0
65,7
69,6

50,0
92,7
57,2
76,9

45,0
94,5
56,1
80,2

40,1
96,7
54,5
82,5

n.b.

43,0

57,8

59,4

59,3

57,0

1990
6,3
405,4

RENTEUITGAVEN IN % BNP

1981 1S82 1983 1984 1986 1987 1988 1

„Er ligt een koekoeksei in het nest van de begroting. Wordt het niet snel uit het nest geduwd, dan zullen de andere
uitgaven eraan moeten geloven." Met deze gevleugelde woorden wees begrotingsminister Hugo Schiltz onlangs
nogmaals op het centrale begrotingsprobleem: onze enorme schuldenberg. Deze is er niet zomaar gekomen, de basis
werd gelegd in de jaren zeventig, begin jaren tachtig. Toen reeds tastte ons land veel dieper in de schulden dan alle
andere industrielanden. Met het gevolg dat de rentelasten hand over hand toenamen en de staat zelfs leningen moest
aangaan om deze te betalen. Dit is het beruchte sneeuwbaleffekt. De rentelasten nemen het jongste jaar opnieuw toe,
omdat dejnternationale intrestvoet sterk gestegen is.

HET El

Het ei van Columbus om het ei van de
koekoek uit het begrotingsnest te duwen
bestaat niet. Met besparingen op de overheidsuitgaven en de investeringen alleen
zullen we er niet komen. Deze liggen trouwens al een stuk lager dan in de meeste
andere industrielanden. Enkel de transferten
van de overheid (uitkeringen, subsidies...)
liggen nog hoger.
In de grafiek (uit onverdachte bron) wordt
duidelijk aangetoond dat de belastingsontvangsten niet mee evolueren met de ekonomische groei. Dit zou wel het geval zijn
Indien ons belastingstelsel niet zoveel uitzonderingen en verminderingen zou bevatten.
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OMSLAGVERHAAL

HET LAATSTE WOORD
Een begroting is een beleidsdokument. De
regering geeft erin aan wat ze wel en wat ze
niet zal doen tijdens het jaar waarop de
begroting slaat. De aandacht van de media
en van de publieke opinie gaat de jongste
jaren echter bijna uitsluitend naar dat ene
cijfertje, het netto te financieren saldo. Ook
worden de schijnwerpers vooral gericht op
de regeringsleden, veel minder op het parlement.

200 UUR
Nochtans heeft het parlement ook in begrotingsaangelegenheden het laatste woord.
Zonder het fiat van de parlementsleden kan
de regering geen uitgaven doen, moet zij niet
denken aan het heffen van belastingen. In de
parlementaire kommissies van begroting
wordt de VU vertegenwoordigd door Jan
Loones in de kamer en Bob Van Hooland in
de senaat. Ook van ons krijgen zij het laatste
woord.
Kersvers kamerlid Jan Loones trad in de
voetsporen van Hugo Schiltz, die zijn financiële kennis in de regering diende waar te
maken. Geen gemakkelijke opgave dus. Hij
tuimelde als het ware in de werkzaamheden.
„1989 was me het begrotingsjaartje," zegt
hij. „ Niet alleen werden in dat jaar de
begrotingen van alle voorbije jaren besproken en afgehandeld. Ook werd de nieuwe
begrotingsprocedure uitgewerkt, waardoor
voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog
een begroting tijdig kon worden gestemd."
Het was trouwens naar aanleiding van de
stemming over deze procedure dat Jan
Loones zijn eerste parlementaire tussenkomst hield, zijn maidenspeech zoals dat
heet. „ Nota bene net vooreen regeringsver-

klaring van Wilfried Martens, voor volle zaal
en met opwarmende TV-schijnwerpers."
Die nieuwe begrotingsprocedure vindt Jan
Loones trouwens een vooruitgang. Buiten
het feit dat de begrotingsbesprekingen erg
gebald worden, bieden ze de mogelijkheid
om het regeringsbeleid globaal en voor de
feiten te beoordelen.
Jan Loones: „Kamer- en kommissievoorzitter Nothomb rekende voor ons uit dat die
begrotingsbespreking van 1990 al goed was
voor 200 uur zitting, gespreid over 7 weken in
één kwartaal. In de toekomst moet deze
bespreking nog meer gericht worden op
waar het werkelijk op aan komt: de beoordeling van de regeringspolitiek aan de hand
van de voorziene middelen, vooraleer de
kredieten ook werkelijk worden vastgelegd.
Al bij al was 1989 begrotingsrevolutionair.
Voor mij een gedroomd inloopjaar en dat
vraagt naar meer. "

BESTUURSKUNDE
Ook senator Bob Van Hooland drukte de
voetsporen van een huidige VU-eksellentie
met name André Geens. Hij zou geen prof
overheidsmanagement, gewezen Harvard,
zijn als hij niet de nadruk zou leggen op het
instrumentarium dat de overheid ter beschikking heeft om het beleid te kontroleren en
vooral te sturen. Zijn eerste ervaring in het
parlement kon meetellen. „ In anderhalfjaar
heb ik de begrotingen van vijf jaar helpen
goedkeuren. Zopas kregen we in de senaat
de algemene rekening van de staat 1983 en
van het wegenfonds 1977 onder ogen. Is dit
politieke macht en de administratieve onmacht rond de begroting?"
Voor Van Hooland lijkt het probleem van
de overheidsfinancies op een kronische ziek-

Volksvertegenwoordiger Jan Loones: een druk begrotingsjaar achter de rug.
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Senator Bob Van Hooland: overheidsmanagement is het probleem.
te. „Ondanks alle inzet van de begrotingsminister, de regering en vele goede ambtenaren vrees ik dat we voorlopig en ten gronde
helaas niet beter kunnen. Management is
ons probleem, niet de cijfers. Daarom en
zonder er een vemijt van te willen maken,
durf ik hier nogmaals verwijzen naar het
geheel onaangepast financieel beleid en bovenal de betrekkelijk a-professionele beleidsvoering door de overheid, in vergelijking met
vele andere landen."
Bob Van Hooland is er dan ook van overtuigd dat er verder moet gesleuteld worden
aan de aanpassing van het bestuurlijke en
administratieve instrumentarium voor een
gefundeerde beleidsvoering. „ Bijgevolg ook
voor de beheersing van de overheidsuitgaven met echte programma-begrotingen in
een meerjaren-perspektief. Onze benadering van het beleid en de overheidsfinancies
blijkt ofwel te politiek -met de decibelmeter in
de hand- of te makro-ekonomisch, maar
alleszins te weinig bestuurskundig. Al is de
evolutie wel gunstig, toch moeten we zwaar
investeren, zonder uitstel en zeg maar over 5
jaar. De inspanningen van begrotingsminister Schiltz om ook de begrotingstechniek en
de beleidsvoering te verbeteren zijn lovenswaardig. En dat in ondankbare omstandigheden. "
„Zelfs indien wij vandaag wel over de
goede begrotingstechniek, modern beheer,
geschikte organizatie en beleidsondersteuning zouden beschikken dan zullen betekenisvolle resultaten nog jaren op zich laten
wachten. Strategische beleidsvorming laat ik
hierbuiten beschouwing. Over de parlementaire kontrole op de besteding van zoveel
geld maak ik mij, met de hervorming, nog het
meeste zorgen." Een hart onder de riem?
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IN DE KIJKER

EEN LEUKE KASSIERE
BRUSSEL

D

E kassière is een film die in
Nederland loopt als een trein.
De prent vertelt het verhaal van
Lily (Marion Van Thijn), kassière
bij een supermarkt op het platteland. Ze raakt zwanger van een
Amerikaanse G.I., maar de idylle
wordt door diens gewelddadige
dood wreed verstoord. Lily's omgeving vindt dat ze nu maar zo
snel mogelijk van dat kind af
moet. Daar wil het meisje echter niet van
weten. Ze vlucht naar de grote stad, waar ze
in de handen terecht komt van de gentlemanpooier Ted (Coen van Vrijberghe). Om in
haar levensonderhoud te voorzien neemt ze
haar toevlucht tot steeds hachelijkere ondernemingen. Kleine winkeldiefstallen worden
echte bankovervallen. Lily vindt steun wij de
vroedvrouw Conny {Monique van de Ven) en
de voor Ted werkende Arend {Thom Hoiiman). De laatste bankoverval mislukt omdat
ze moet bevallen. De baby moet echter naar
het ziekenhuis, waar hij als lokaas door de
politie bewaakt wordt. Men weet dat de
moeder wel zal komen opdagen... De film is
boeiend, maar kent toch wat langdradige en
melodramatische momenten.

EURÏÏHMICS
Naast de aantrekkelijke rolverdeling en het
originele verhaaltje was ook de filmmuziek in
Nederland een regelrechte trekker. Daar tekent nl. niemand minder voor dan David
Stewart, de mannelijke helft van Eurythmics.
De ondertitel van de film heet niet voor niets
Lily was here, en van de Eurythmics-hit Here
comes the rain again maakten Stewart en
Annie Lennox speciaal voor De kassière een
nieuwe, akoestische versie.
Maar toch is het sukses van de film in de
eerste plaats toe te schrijven aan debutante
Marion Van Thijn. De dochter van de burgemeester van Amsterdam had voordien geen
enkele akteerervaring en speelt meteen de
hoofdrol. We hadden in het Brusselse kafee
De Ultieme Hallucinatie — tussen Story en
Het Belang van Limburg door — een kortstondige ontmoeting met Marion Van Thijn.
Een bevallige verschijning: donkerbruine
ogen, gitzwart haar in een klein paardestaartje en hoog in de benen. Ze stemt
helemaal niet overeen met het zelfbewuste,
bijna arrogante stereotype dat de Vlamingen
van Nederlanders hebben. Marion Van Thijn
was bedeesd toen ze Vlaanderens VTM-ster
Willy Sommers haar kaartje ging overhandigen.
WIJ - 26 JANUARI 1990

Marion Van Thijn speelt de titelrol in de Nederlandse prent „De Kassière".
WIJ: Hoe ben je eigenlijk In de film
beland?
Marlon Van Thijn: ,,Da's een lang verhaal, hoor. Ik zal het trachten kort te maken.
Ik heb een paar jaar geleden aan een Brigitte
Bardot-verkiezing meegedaan in een Am-

Op het Brussels filmfestival,
steeds een zeer frankofiele
aangelegenheid, ging dtt Jaar
welgeteld één nederiandstalige
produktie in première. Dat is
voigerts verdeler E. Andries
van Alpha-films al een reusachtig sukses. BIJ de première van
de Nederlandse film De Kassiè*
re heeft hij deze nederiandstalige inbreng in het festival ekstra
in de verf willen zetten door
heel wat VU-prominenten uit te
nodigen.
sterdamse diskoteek. Ik ging er gewoon voor
een lolletje met een vriendin heen, maar tot
m'n verbazing werd ik verkozen. Een groepje
regisseurs en akteurs speelden jury. Ze zeiden me dat ze me misschien eens zouden
opbellen om even te figureren, iets kleins te
doen.
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up zeker moment werd ik benaderd voor
de film „Honneponnetje", die ken je vast
wel. Da's dus niet doorgegaan, zoals je zal
begrijpen. Maar daardoor ben ik voorgesteld
aan Ben Verbong, de regisseur van De
Kassière. En zo ben ik zonder mijn wil of
weten in die film terechtgekomen."
WIJ: Moest je dan eerst geen alcteertests doen?
Marion Van Thijn: ,,Ja, een heleboel:
eerst een lang gesprek, om elkaar wat te
leren kennen, om kontakt te krijgen. En toen
heeft Ben me een aantal proeven laten doen,
zoals spelen dat ik buikpijn had, een reaktie
op de dood van iemand die ik goed ken, de
telefoon opnemen,..."

ZWANGER
WIJ: Je vindt eenzaamheid in de film
een belangrijlc tema. Waarom?
Marion Van Thijn: „Ja, ...onder andere.
Het is natuurlijk niet het enige waar ik belang
aan hecht. Je merkt echter dat alleen-zijn in
de film erg geaksentueerd wordt: elk personage heeft z'n eigen introduktie, iedereen
heeft een moment alleen. Net om er op te
wijzen dat de meeste mensen ook echt
alleen staan. Lily zelf is geen uitzondering:
ze kan op niemand van haar omgeving
rekenen: haar vriend sterft, en haar ouders

IN DE K JKER
willen haar niet helpen. Lily staat ook alleen
omdat ze, tegen alles en iedereen in, haar
kind wil houden. Daaruit moet blijken dat als
je echt iets wil, je dat ook zelf moet doen. dan
moetje geen hulp van anderen verwachten."
WIJ: Indien jij zelf zwanger zou geraken,
zoals Lily in de film, zou je dan ook je kind
willen houden?
Marion Van Thijn: „Het is en blijft natuurlijk een film. Ik stond er in Lily's situatie
volledig achter Alles wat zij deed, of dat nu
goed of fout was, ik stond daar achter Ik
vond het gewoon leuk wat ze deed, en
spannend. En ik vond het in haar geval ook
heel terecht dat ze het kind wilde houden,
fi^aar zoals ik zelf nu leef.., nee, ikdenkdat
ik nog veel te klein ben voor een kind."

WIJ: Te klein?
Marion Van Thijn:

„Welja..."

WIJ: Ben je zinnens om een karrière uit
te bouwen in de filmwereld?
Marion Van Thijn: „Ik ben wel akteerles
aan het volgen nu. Ik probeer dus om iets bij
te leren. Dat doe ik niet omdat ik vast van
plan ben om ermee door te gaan, maar ook
omdat ik het heel interessant vind. Het zou
gewoon zonde zijn om hierna nooit meer bij
te leren.

Arend (Thom Hoffman) en Lily (Marion Van Thijn).

LANGE VINGERS

Ik zou graag opnieuw in een film willen
spelen. Maar ik denk dat het heel gevaarlijk
is om me daar alleen op te richten."

WIJ: Hoe bevalt het leven in de filmwereld je?

WIJ: Hoe ga je na deze suksesfilm eventuele nieuwe aanbiedingen beoordelen?

Marion Van Thijn: „Het leven is eigenlijk
niet echt veranderd. Nu natuurlijk wel, nu ik
even een weekje naar Vlaanderen kan komen om die film te propageren. Maar daarna
begint het gewone leven weer Toen we de
film draaiden, dat was wel een heel opwindende periode. Die is voorbijgevlogen als
een droom. Je moet dan ontzettend hard
werken, maar dat vond ik achteraf bekeken
nog het leukst."

Marion Van Thijn: „Dan ga ik eerst en
vooral naar Ben Verbong toe om raad te
vragen. Hij is immers degene die me goed
kent en die weet met wie ik goed zou kunnen
werken of omgaan. Zo hebben we het trouwens afgesproken. Hij is nu mijn enige
houvast. Ik ken die mensen van de filmwereld immers niet, ik weet niet hoe een script
in elkaar zit, wat leuk is en wat niet."
WIJ:
Hoe reageerden je familieleden
toen ze vernamen dat je de hoofdrol in een
film ging vertolken?
Marion Van Thijn: „Heel leuk. Ja, ze
vonden het echt een goeie les voor me. Ik
stond immers een beetje stil nadat ik van
school af was. Ik wist eigenlijk niet wat ik
wilde doen. En zo'n film is natuurlijk een hele
belevenis. Je leert een heleboel, je ontmoet
leuke mensen."
WIJ: Deed er niemand lastig omdat je
tenslotte de dochter van de burgemeester
van Amsterdam bent?
Marion Van Thijn: „Neen in het geheel
niet. De mensen schijnen het wel leuk te
vinden, het is een pittig detail in de film. Maar
de relatie met mijn goeie vrienden en vriendinnen is er helemaal niet door veranderd.
Ik heb wel mezelf moeten bewijzen. Ben
Verbong heeft pas na drie maanden besloten
om me te nemen. Ik het er heus heel wat voor
moeten doen, hoor."

WIJ:

(foto's Alpha)

De verantwoordelijke voor de puDiicitaire
begeleiding van Marion, Trix Van Alphen,
wijst me op het enige dekor van de Ultieme.
Als ik haar vertel dat het gebouw ook nog een
restaurant herbergt, een diskoteek en zaaltjes waaronder de gerestaureerde vergaderzaal van de Joodse loge die van de eeuwwisseling dateert, gaat ze helemaal uit de bol.
Verdeler Andries is intussen hals over kop
naar VTM gereden waar nog een kassette
moet liggen. Na wat aandringen kan Trix er
Marion Van Thijn van overtuigen om diens
onaangeroerde glas champagne uit te drinken. De champagne wordt geserveerd met
lange vingers. „Hé, wat een vreemde kombinatie, vind je niet?" roept mijn Nederlands
gezelschap uit.

En ben je tevreden van je werk?

Marion Van Thijn: „Ja, je kan altijd alles
anders en beter doen. Maar dat kan je nu niet
meer terugdraaien. Daar heb ik me gewoon
bij neergelegd. Ik weet dat ik alles heb
gegeven wat ik heb. Ik kan het niet beter, ik
heb gewoon steeds mijn best gedaan."

In een hoekje kan Willy Sommers, half
verborgen achter hef geheven glas Franse
godendrank, een glimlach nauwelijks onderdrukken. Heeft hij ook zijn lange vinger
bemerkt? Ik kan het niet zien. Niet getreurd,
de verdeler trakteert.
(pdj)

ADVERTENTIE

RESTAURANT
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NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE
Op 5 km van de Heysel, baan Plantentuin.

LUNCH-TIME MENU
900 F p.p.
4 diensten
Banketzaaltje gratis Voor al uw teasten
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MARKTMENU
1.300 F p.p.
5 diensten
Tel. : 02/269.70.45
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BOEKEN

BRANDSTAPELS
VAN DE HAAT

V

IJF jaar na het gebeuren, verteld In de inleiding, ontmoeten
wij Wendel Helx, dochter van
de wagenmaker van Büderich,
ze staat alleen op de wereld
wanneer haar vader verongelukt. Binnen de kortste keren
klopt er een vrijer aan de deur
— want nu ze alleen is, moet
toch iemand de wagenmakerij
uitbaten, en de heren van het
klooster zouden toch wat zo graag haar
grond inpikken. Maar beide voorstellen wijst
ze af en ze besluit de wagenmakerij zelf
verder te zetten.
Dan ontmoet ze kapelaan Johan Klopreis,
die preekt alsof hij het evangelie eigenhandig heeft geschreven, en haar aankijkt met
ogen die een priester niet passen. Hij is in
het gezelschap van de teologieleraar Adolf
Clarenbach, die ruzie krijgt met een voorbijgaande monnik, die dreigt hen uit de stad te
laten verjagen, zoals dat vroeger in Munster
gebeurde.

PRIESTERHOER
Wendel kan haar liefde voor de kapelaan
niet verborgen houden en Johan, steeds
vuriger aanhanger van Luther, vraagt haar
ten huwelijk. Ze weigert maar wordt wel zijn
,priesterhoer" en moeder van zijn kinderen.
Adolf komt bij hen wonen en het duurt niet
lang of de wagenmakerij is een bijbelkring.
De inkwisitie werkt echter snel en geruisloos en beiden mannen worden in Keulen
voor de rechter gedaagd, veroordeeld en
gekerkerd. Na vele maanden slaagt Johan
erin te ontsnappen en na een groet aan
Wendel, verdwijnt hij naar Wassenberg,
waar hij met andere,,broeders" gaat samenleven.
Wanneer in Keulen de pest uitbreekt, krijgen de ketters hiervan de schuld en Adolf
wordt ter dood veroordeeld. Wendel, hoogzwanger van haar vierde kind, arriveert in
Keulen net op het ogenblik dat Adolf op de
brandstapel sterft en zegt: „Vader in uw
handen beveel ik mijn geest".
Op de terugweg brengt Wendel haar vierde dochter ter wereld. Doodgeboren.

NIEUW JERUZALEM
In 1533 krijgen de wederdopers de macht
in Munster. Ze stichten het „Duizencjjarige
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Rijk" en „Nieuw Jeruzalem". Het duurt niet
lang of protestanten en katolieken komen in
drommen naar de stad. Ook Johan Klopreis,
na de dood van Adolf helemaal het roer kwijt,
behoort bij de radikale groep en is zelfs hoog
geklommen in de hiërarchie. Hij vraagt Wen-

Het rs 12 november 1520. De
Keulse beul, Christoff Heftrlch,
die een bijverdienste heeft als
pooier, heeft van de aartsbisschop de opdracht gel<regen,
om alle boeiten van Martin Luther te verbranden, dit in aanwezigheid van de Icerkelijke en
stedeiijice hoogwaardigheidsbeitieders. Voor de Dom wordt
het heilige vuur ontstolcen. De
opdrachtgevers begrijpen niet
dat ideeën zich niet laten verbranden.
iVlagister Clarenbach redt enicele boel(en uit het vuur en
gaat er mee aan de haai, achterna gezeten door de student
Johan Klopreis. Klopreis slaagt
erin Clarenbach In het nauw te
drijven, maar wanneer deze het
opneemt voor de rechtvaardigheid van Luther's woorden, is
Klopreis bereid om te luisteren.
Ondertussen heeft de beul
Idacht ingediend tegen hen beiden en ze worden gezocht.
Maar de magister van Johan,
Arnold van Wesel, zal ten zijnen goede spreken en Johan
mag zijn studies ais priester
verder zetten.
Nog diezelfde avond zien we
Johan op een vergadering van
protestanten, waar die tot zijn
verwondering eveneens Van
Wesel aantreft, die kordaat de
zijde van de nieuwe leer heeft
gekozen...
del te komen. Zij komt, met haar drie dochters, maar begrijpt al vlug dat ze in de hel is
beland. Toch trouwt ze Johan, al mag ze
haar katoliek geloof niet meer belijden en
worden meisjes en vrouwen, onder dwang.
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tijdens slemppartijen verplicht verkeer te
hebben met mannen, dit tot meerdere eer en
glorie van God en zijn „profeten". Ook
Johan heeft zich een tweede vrouw aangeschaft. Als echter een der „profeten" achter
Wendels oudste dochter aanzit, neemt ze
diens plaats in, maar vlucht de volgende
morgen reeds de stad uit, met haar dochters,
die ze tegen hun vader in bescherming
neemt.
De bisschop overvalt met zijn leger de
stad. Johan hoort bij de overlevenden, die
tegen betaling worden tentoongesteld. Als
Wendel naar hem gaat kijken, vraag hij haar
wat Clarenbachs laatste woorden waren,
want dat zullen ook de zijne zijn. Tot in de
dood is hij een slaafse volger. Op de terugweg naar huis krijgt Wendel een lift, wanneer
de voerder vraagt of ze in het Nieuw Jeruzalem was, heeft ze angst. De man ziet het en
zegt: Wie verdwaalt vindt de weg.
Zelden lazen we een jeugdroman (?) die
zo sterk geschreven is. Wanneer de uitgever
-I- 15 schrijft, vergist hij zich; dit is voor
lezers vanaf zeventien, alleen al om de grote
belezenheid die gevraagd wordt en ook omdat ondenwerp en stijl literair zijn venwerkt,
maar wel van de bovenste plank. Toch zou
het jammer zijn dat dit boek déór bleef staan.
— Brandstapels van de haat. Tllman Röhrlg.
Uitg. Facet, Antwerpen, 1990. Paperback (genaald), 240 biz., 545 fr.

BOEKEN

TILMAN ROHRIG. DUIZENDPOOT
de ZDF. In 1982 schreef hij het scenario voor
de bioskoopfilm Entfürt — Kidnapping.

Tilman Röhrig is op 28 maart 1945 geboren in Hünsrücl< (Duitsland). Wanneer hij er
oud genoeg voor was, bezocht hij de Teaterschool in Franl<furt. Aansluitend is hij bij
gezelschappen in achtereenvolgens Franl<furt, Bonn, Hannover en zeven jaar bij het
Stadsteater in Keulen. In 1965 reeds werd
zijn eerste luisterspel voor de Duitse radio
gekreëerd, waarna er nog vele volgden.
Sinds 1973 is hij voltijds schrijver, regisseur
en akteur. Naast zijn aanwezigheid in verschillende anthologiën, waren er een vijftiental kinder- en jeugdboeken, die zich tot
verschillende leeftijdsklassen richten. Die
brachten hem verschillende nominaties, w.o.
tweemaal voor de Katolieke Kinderboekprijs
en driemaal voor de Duitse Jeugdboekenprijs, die hij in 1984 ook kreeg voor Over
driehonderd jaar misschien.
Alhoewel nog weinig vertaald in het Nederlands, kan Röhrig een uitgebreide biblioteek
vertalingen voorzetten. Ook de televisie ontdekte hem en de draaiboeken die hij maakte
voor populaire Duitse TV-series zijn legio,
naast een serie speelfilmen voor de WDR en

ORATORIUM

Tilman Röhrig.

Röhrig organiseert ook koncertlezingen,
waarvan Die alten Soldaten sind alle tot, un
neue gibt es einfach nicht
Zee recent is Ubergebtsie den Flammen!,
naar zijn zopas in het Nederlands verschenen boek: Brandstapels van de haat. De
sopraan Claudia Adrario, bekend van recitals
met veelal oratoria en religieuze muziek, is
een permanente medewerkster bij deze lezingen. Zij is Oostenrijkse, maar woont in
Wezembeek-Oppem. Alejandro Moreiras is
Galiciër (Spanje) en begeleidt op de piano,
terwijl de Brusselse beeldhouwer en volksmuzikant Tjerrie Verhellen van Kabberdoech, met draailier, fluit en stem mee kleur
verleent. Men kan ze eenmalig bezig zien in
Fakkelteater te Antwerpen, op woensdag 21
februari om 20 uur. Toegang 500 fr. Reserveren: 03/233.15.88.

EEN GELUKKIGE REDDING...
...van een ouwe koe, uit de gracht waarin
ze al meer dan dertig jaar lag begraven.
Deze koe is het toneelstuk Kean. Alexandre
Dumas schreef het in 1836 op verzoek van
de akteur Frederick Lemaitre, wiens persoonlijkheid en stijl veel gemeen hadden met
die van Kean, hij noemde het Kean, au
Desordre et Génie. Wie ooit het stuk in zijn
originele Dumas-versie las, weet dat de bewerking van Jean-Paul Sartre hem alle eer
aandoet.
Dat het Reizend Volksteater (RVT) deze
ouwe glorie (Sartre's Kean verscheen, samen met de tekst van Dumas, in 1954 bij
Gallimard) uit de archieven opdook kan alleen maar gelukkig worden genoemd.
Op hun beurt gingen ze er bij het RVT met
de hakbijl in en slaagden ze er in ook hun
versie met de nodige inhoud te stofferen.
Wijst dit dan op de langdradigheid van Dumas, of het teveel aan eerbied dat Sartre
voor Dumas opbracht? Neen, het bewijst dat
Dumas erg veel inhoud in zijn stuk had
gepropt.
Deze Sartre is met een soms luchtige, dan
weer erg strakke, maar steeds sterke regie
van Stephan Kimmig (West-Duitsland), tot
een bijwijlen Shakespereaanse klucht omgetoverd, met een Mare Steemans, als Kean,
die dan weer de vergelijking met Schoenaerts oproept om even later Decleir te
worden. Alhoewel soms zeer onverstaanbaar, maar dat zal door de krakende stoelen

Bob Snijers en Mare Steemans in een steengoede Kean.
van het Fakkelteater komen. Bob Snijers als
Salomon, de vertrouweling, kleder en souffleur van Kean, steelt je hart en Guido
Horckmans is een echte Prins van Wales. De
enige die nog wat aan haar rol moet werken
is Marijke Pinoy, die als Anna Damby, de
dochter van een kaasboer die aktrice wil
worden, een beetje uit de toon valt.
De volledige en verrassend goed leesbare
tekst van het stuk (de Sartre-versie en niet de
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(foto H. Thijs)

versneden RVT-versie- is vertaald door Gerd
van Limbergen en prachtig uitgegeven bij
Facet, in een vormgeving van Toni Mulder
(Amsterdam), het bevat 148 pagina's; is in
paperback (genaaide) uitgave en kost 496 fr.
— Kean, op 26 en 28 jan. en op 1 , 2 , 3 , 4 , 7 ,
8, 9 , 1 0 , 1 1 , 1 4 , 1 5 , 1 6 en 17 feb., telkens
om 20U.30. In het Fakkelteater, Hoogstraat, Antwerpen. Nadien zijn er nog reisvoorstellingen voorzien.
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VLAKBIJ EN ELDERS

MOOI ZIJN EN BLIJVEN VOOR 2000
De futurologen voor het volgende decennium zijn ook in de schoonheidssektor aktief
Zo brengen de kosmetikabednjven nieuwe
gamma's op de markt die opvallen door
Uitgekiende handigheid, nauwkeung gedoseerde toepasbaarheid en dus gebruikszuinigheid Alleszins lovenswaardig, maar de
prijzen beloven navenant te zijn Verlaten we
dus even het kommerciele om de meer
teoretische schoonheidsdenkers te volgen in
hun vooruitzichten

EVENWICHTIG
VOEDSELPAKKET
Merkwaardig is dat de toonaangevende
levensstijlmagazines het op een punt eens
zijn de schoonheid die van binnenuit straalt,
wint aan betekenis Dit wil zeggen dat gezondheid en mentale fitheid meer en meer
hoofdbekommernis worden Vanuit die verzorgingsfilosofie tekenen enkele trends zich
duidelijk af

Hongerkuren en eenzijdige dieten worden
resoluut naar het verleden venwezen In hun
plaats komt het evenwichtige voedselpakket
van verse produkten zonder chemische additieven Aanbevolen worden groenten, fruit,
volkorenprodukten en magere zuivel voor
een logische slankheid De verse vruchten
zorgen daarbij voor het nodige collageen die
de huid strak houdt Fruit en groenten leveren ook de noodzakelijke vitaminen, energie
en vezelstoffen zonder overbodige kalorieen
en met voorkoming van een te hoog cholesterolgehalte De zuivel geldt ook als leverancier van calcium voor de inwendige stevigheid van ons figuur Een kwasie overal genoteerd advies minder zout, suiker en alkohol

OORDEELKUNDIGE
VERZORGING
Voor de algemene lichaamsverzorging
worden verfijnd geparfumeerde produkten in

AUTOGENE TRAINING OF
ZELF GENEZEN THUIS
Een begnp dat nogal „ i n " is, is de zgz
autogene training (van Schultz), een relaxatietechniek gebaseerd op passieve koncentratie Hij wordt toegepast ter bestrijding van
verschillende fizische problemen met een
vaak psichische mede-oorzaak slapeloosheid, koncentratiegebrek zelfkontroleverlies, hoge bloeddruk, moeilijke ademhaling
e a Hoewel de techniek tot genezing kan
leiden, mag hij met tot de medische sektor
gerekend worden Het gaat om oefenen,
meer bepaald dagelijks zelf oefenen

een toestand van bewegingloosheid Men
trekt zich terug in een enigszins verduisterde
kamer, waann wel zachte achtergrondmuziek mag klinken Men draagt losse kleding
en geen schoenen en neemt een van de
klassieke houdingen aan gewoon liggen op
een zachte ondergrond, zittend in een zetel
of in koetsiershouding op een bank of stoel

De grondslag van de techniek is het zo
intens mogelijk bereiken van totale rust in

Doorgaans oefent men een of enkele keren
per dag gedurende 5 tot 10 minuten Na

ZES BASISOEFENINGËN"

Kostuums naar maat.
-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM
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het vooruitzicht gesteld, die ook de geest
verfrissen en stimuleren De anti-celluties
crèmes moeten zonder moeizame massage
op natuurlijke wijze de huid van afvalstoffen
ontdoen De bodycremes zullen evenveel
vocht inbrengen als de gezichtscrèmes Bij
de shampoos zal de nadruk liggen op het
verzorgingseffekt zijwassen, regenereren
en herstellen van beschadigd haar en gespleten haarpunten

STRALEND GELAAT
De gezichtscrèmes leggen aksenten op
individueel gerichte, seizoensgebonden
maar eenvoudige verzorgingsrituelen Zij
moeten huididentieke bestanddelen bevatten, vitaminen A en B en caroteen tegen
rimpels, evenals ultra-violet filters Uit de
bovenstaande prognose blijkt dat de samenstelling van de kosmetika in de toekomst
duidelijker en kompleter zal vermeld worden
Zo wordt althans beloofd

enkele weken zal men zich wezenlijk beter
voelen en de oefensessies zullen als vanzelfsprekend m het dagschema geïntegreerd
zijn
Deze eenvoudige oefeningen kunnen afzonderlijk of m kombinatie getramd worden
De eerste bestaat uit het ervaren van de
zwaartekracht om tot komplete lichamelijke
ontspanning te komen De tweede is gencht
op een gewaanwording van warmte waardoor
de ontspanning ook welbehagen wordt Het
ervaren van de hartslag, de derde oefening,
IS met bedoeld om deze te kontroleren of te
wijzigen maar om hem rustig te ,,voelen"
Hetzelfde geldt voor de vierde oefening, het
,,voelen" van de ademhaling De vijfde betreft het ervaren van een abdommale (maagstreek) warmte, specifiek ter hoogte van de
deplexus solans (een zenuwknoop tegen de
wervelkolom) De laatste oefening, het ervaren van een fris voorhoofd, beschermt het
hoofd tegen fisiologische invloeden, vooral
tegen vaatvenwijdering en dus tegen hoofdpijn
Alle oefeningen kunnen mits een korte
handleiding moeiteloos zelf aangeleerd worden, hoewel in het begin de hulp van een
kinesiterapeut nuttig kan zijn In sommige
Vlaamse steden bestaan er ook groepen
waar aan gezamelijke autogene training gedaan wordt Na de cyclus die 4 tot 8 maanden duurt zal men zich in een mum van tijd
zalig ontspannen kunnen voelen als liggend
m een warm bad, het hoofd als door een licht
briesje aangenaam afgekoeld De meeste
beoefenaars van de techniek blijven er dan
ook met doorgaan

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 25
HORIZONTAAL

1 Duurzamer kan met, maar 't wordt ook

6
8
9
10
11
12
14
16
17
10

gezegd van dingen die iemand de keel
uithangen (6)
Kreet van overgave (6)
Jagen (7)
Dit gaat nogal wat verder dan een vriendelijk verzoek (5)
Op iemand die zo is, kun je je met
verlaten (13)
Een heel voonwerp, al zitten er gaatjes in
(6)
Macht (6)
Pijnlijke afwijzing (9)
HIJ verstaat de kunst om iets te vervaardigen (5)
Kans dat je een grote neus krijgt (3)
Gewoon Nederlands fruit op Franse
grond en dat nog wel m Oost-Vlaanderen
(10)

VERTIKAAL
2 Het lijkt wel of het bezit hiervan met erg
slim is (8)
3 Daarmee moeten we het buiten opnieuw
zien te stellen (10)
4 Kijken hoe iemand zijn vrouw mishandelt (9)
5 Het spreken ,,in termijnen" (9)
7 Geschenk, al moet er meestal toch iets
voor betaald worden (10)
8 Ideale streek voor het houden van een
konferentie op aanzienlijk nivo (12a
13 Tree waarvan je in het water kunt duiken
(9)
15 Ais die dik zijn, gaat het om lieden met
veel te veel pretenties (6)
18 Uitermate bejaard (6)

OPLOSSING OPGAVE 24

SATERDAG

Horizontaal: 4 maartse bui, 7 kniebroek, 8 Toon,9 snijbonen, 10 sporttrui, 12, eiwit, 15 imker, 16 NIR, 17
eer, 18 arme, 19 staafijzer,20 te, 21
landde

Autoloze zondagen in Italië
Milieu krijgt fiat
Preud'homme: 2de gouden
schoen
WIJ staan er met Pfaff van
Chevalier de laan uit
Straffe Tobback'

Vertikaal 1 kamerbreedte, 2 startsignaal, 3 tegelijkertijd, 4 minister, 5
intentie, 6 loens, 10 spiraal, 11 opkomen, 13 weken, 14 t r, 19 stek

Steeds meer auto's
Land rovers
Roerende voorheffing verlaagd
Ontroerend

WINNAAR OPGAVE 23

„Men kan er met genoeg de
nadruk op leggen, dat ook de
grootste nadruk mets aan de
feiten verandert"

Tussen de vele goede oplossingen kwam
Ingnd Vos, uit de Tongersesteenweg 176 te
3770 Millen-Riemt als winnaar uit de bus
Proficiat Ingnd'

Anton Vloemans
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IS „HET PRECEDENT"
IN DE MAAK

H

ET is niet de eerste keer dat
zwaar gel<wetste voetballers
zich tot de rechtbanl< wenden.
Nooit eerder echter behoorden
de betrokkenen tot de nationale
voetbaltop en vermoedelijk zullen de schadeclaims in het verleden niet tot vergelijkbare
hoogte zijn opgelopen. Want laten we wel wezen: Yvan Desloover trok een streep onder de
karrière van Juan Lozano en deze laatste
had zijn standplaats onder de best betaalde
voetballers in dit land. Dat Lozano momenteel nog wat meehuppelt in de tweede klasse
verandert weinig aan die vaststelling al zal
de verdediging er zich ongetwijfeld op beroepen.

ZWARE FOUT

~

Over de laakbare feiten kunnen we kort
zijn: Desloover beging een zware en opzettelijke overtreding op zijn tegenstander. Daar
kon geen twijfel over bestaan. Maar de
Waregemspeler had niet de bedoeling Lozano zwaar te kwetsen. Zijn aktie paste in het
kader van het veel geroemde intimidatievoetbal. Het liep deze keer slecht af. Ook herinneren we ons nog dat de scheidsrechter pas
rood trok nadat hij met de ernst van de
kwetsuur werd gekonfronteerd. Indien Lozano de kwalijke trap beter had kunnen ontwijken en had kunnen verder spelen, zou Desloover hooguit geel (en dat is dan nog niet
bewezen) hebben gekregen. Zoveel is zeker.
Vanzelfsprekend beging Desloover een
zware fout. Maar hij was niet de enige
verantwoordelijke. In het voetbal evolueren
de tolerantiegrenzen voortdurend. Om zich
daarvan rekenschap te geven volstond in de
voorbije weken naar Eurosport te kijken. Die
sportzender verwendde (nou ja...) zijn kijkers
met overzichten van vroegere wereldbekertornooien. Wie Zwitserland '54 met Mexico
'86 vergeleek vroeg zich af of de heren wel
dezelfde sport beoefenden.
Wat in '58 (Zweden) nog ondenkbaar was,
was in '66 (Engeland) al doodnormaal. Topvoetbal wordt almaar harder en rauwer. Wie
een artiest aantrekt, werft best meteen ook
zijn vervanger aan. Vroeg of laat vrordt de
virtuoos toch gelikwideerd. Hoeveel aanvallers met internationale klasse kwamen in de
voorbije jaren „niet" op de operatietafel
terecht? Weinig of geen. Van Basten en
Gullit moesten al onder het mes. Niemand
WIJ - 26 JANUARI 1990

deed daarover venwonderd. Men kwalificeert
voetballers ook op hun ,,inkasserings- en
uitdelingsvermogen". In het café heet dat:
stampen krijgen en geven. De volksmens
windt daar minder doekjes om. Vandaag
behoort het er allemaal bij...

RECHTBANK

~

De reakties op de likwidatie van Lozano
waren destijds trouwens veelbetekenend. De
trainer van Waregem zegde boud dat het
omgekeerde evengoed had kunnen voorvallen. Anderlecht, nochtans benadeelde partij
vermits het zijn sterspeler ,,voorgoed" verloor, predikte kalmte, beheersing en redelijk-

De raadkamer van Kortrijk
heeft voetballer Yvan Desloover van SV Waregem naar de
korrektloneie rechtbank verwezen voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen met arbeidsonbekwaamheid tot gevolg. Het
slachtoffer heette Juan Lozano.
De eventuele uitepraak kan verstrekkende gevolgen hebben.
Niet enkel kan de speler of zijn
klub smartegeld moeten betalen en m\ het ziekenfonds de
hoge dokters- en verzorgingskosten proberen terugvorderen, ook zal de vraag worden
gesteld naar de verantwoordelijkheid voor voetbalgeweld.
heid. Het was ongelukkig toen zijn speler
besloot zich alsnog tot de rechtbank te wenden...
Anderlecht, daar mag trouwens aan herinnerd worden, heeft het kontrakt van Lozano
tot de laatste frank uitbetaald en hem voorbije zomer omwille van het leed een vrije
transfer geschonken. De voetbalbond
schorste Desloover voor meerdere weken.
De sanktie was desondanks ,,niet in evenredigheid" met de gevolgen van de overtreding.
Men hoeft zich dan ook geen illusies te
maken. Voetballeiders kijken altijd over de
grenzen. Ons spel moet ,,kompetitief" blij-
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Juan Lozano trok naar de rechtbank.
Terecht wordt de vraag gesteld naar
de verantwoordelijkheid voor voetbalgeweld,
(foto M. Herremans)
ven. Dat wil zeggen: onze klubs en onze
nationale ploeg mogen niet ,,in weekheid"
onder gaan. We moeten realist blijven. Zo
heet dat.
Naïeviteit is overigens het laatste wat ons
voetbal kan verweten worden. Nadat de
Rode Duivels in Athene tegen de toch zeer
bescheiden Grieken vruchteloos hadden geprobeerd én het spel én het resultaat te
maken, verkondigden al de betrokkenen
plots roerend eensgezind dat „de lessen
moeten worden getrokken en dat we opnieuw uitsluitend op onze specifieke eigenschappen (het countervoetbal en niets anders) moeten betrouwen indien we op de
Mondiale resultaten willen behalen."
Uit een en ander mag worden afgeleid dat
voetbal aan de top op alles gelijkt behalve
„op het feest" dat de ijverige maar al lang
volkomen ongeloofwaardige voorzitter „zijn
klanten" probeert te verkopen.
Voetbal is vandaag „een produkt dat zo
voordelig mogelijk moet worden verkocht".
Misschien een wenk voor de korrektionele
om de zaak Desloover-Lozano naar de handelsrechtbank te venwijzen.
Flandrien

SPORT

DE BESTE VAN ALLE KEEPERS?
verbaal de strijd met zijn konkurrent aanbinden. Preud'homme, in de loutering een ander mens geworden, overvleugelde vriend
en tegenstander. Zijn aandeel in de recente
opmars van KV Mechelen kan onmogelijk
worden overschat. Met Clijsters stuurt hij de
ploeg. Op dit duo bouwde Aad de Mos
overigens zijn reputatie. Preud'hommes
meesterschap kan overigens ook in de cijfers
worden aangetoond. In de voorbije drie jaar
steunde Malinwa altijd op de minst gepasseerde doelman van het land... In het lopende seizoen werd hij in kompetitie nog maar
vijfmaal verslagen. Het zegt alles.

Michel Preud'homme heeft voor de tweede keer de Gouden Schoen gewonnen. Een
voor de hand liggende keuze in een land
zonder grote aanvallers, zonder overheersende middenvelders en zonder absolute
uitblinkers in de verdediging.

PIOT
Het was de zesendertigste keer dat de
Gouden Schoen, een fel begeerde trofee
waarvoor Het Laatste Nieuws verantwoordelijk tekent, werd toegekend. Het was de
zesde keer dat een doelman werd onderscheiden. Voor Preud'homme werden ook al
Jean Nicolay, Fernand Boone, Ctiristian Piot
en Jean-Marie Pfaff gelauwerd. Preud'homme is wel de eerste die tweemaal wordt
bekroond. Is hij dan de beste van allemaal?
De vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord. We zijn geneigd te antwoorden: misschien... wel.
Misschien omdat Jean Nicolay en vooral
Christian Piot toch ook doelmannen van
uitzonderlijke klasse waren. Het kan overigens geen toeval zijn dat de drie beste
keepers van de voorbije veertig jaar allen bij
Standard werden gevormd. Voor Raymond
Goethals bijvoorbeeld bestaat geen twijfeld:
Piot was de absolute top. Een geweldig
carruur, telleren van handen en een onwankelbare gemoedsrust. Piot zag alleen maar
de bal. Hij kon hem niet rap en vaak genoeg
in handen hebben. Preud'homme bezit vermoedelijk niet meer aanleg dan zijn voorgangers. Maar de omstandigheden hebben van
hem wel een ander en vooral ook een sterker
mens gemaakt. Hij was eigenlijk nog jong en
in volle ontwikkeling toen hij in het beruchte
omkoopschandaal venwikkeld geraakte en
een maandenlange schorsing opliep. De
meeste van zijn toenmalige ploegmaats konden in het buitenland hun straf gedeeltelijk
ontlopen maar Michel bleef op de keien
zitten. Terzelfdertijd moest hij lijdzaam toezien hoe de jonge Gilbert Bodart zich op
Sclessin als „de doelman voorde toekomst"
meldde. Een en ander heeft Preud'homme
getekend.

nen de kortste keren tot 's lands beste
doelman uitgroeide. Hij straalde een onvergelijkbaar evenwicht, een onvermoed zelfvertrouwen uit. Pfaff, enkele maanden eerder nog de held van Mexiko, kon nog enkel
ADVERTENTIE
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GEEN AANVALLERS
Hij moest van ver terugkomen, hij moest
lang terugvechten. Toen hij op Sclessin opnieuw speelgerechtigd werd, stelde de klub
een beurtrol in. Dat moet voor Preud'homme
een halve vernedering zijn geweest. Hij aanvaardde de regeling maar node en het stond
vast dat hij of Bodart, op de koop toe ook nog
zijn toekomstige schoonbroer, einde seizoen
zou worden doorverkocht. Het was geen
goed bewaard geheim dat Standard de jongste van de twee wilde behouden...
Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen dat Preud'homme bij Malinwa bin-

Nog een randbemerking toch; uil de jongste referenda blijkt hoe arm ons voetbal is
aan grote aanvallers, aan spelscheppende
figuren. Uitzondering wordt misschien Mare
De Gryse. Die eindigde al drie jaar na elkaar
binnen de eerste drie maar de bekroning
bleef uit. Misschien breekt hij in de komende
lente helemaal door. Misschien.
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TELEVISIE

ZATERDAG 27 JAN.
BRT1

21 20
22 00
22 30
22 50

Matlock, serie
I.Q., kwis
Nieuws
De verovering van het luchtruim, dok

VTM

10 00 1.0 op zaterdag; 16 25 Vader van de bruid,
film 17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak, 18 05 Plons;
18 10 Schoolslag, spel 16 50 Kilimanjaro, jeugdnieuws 19 20 Joker- en lottotrekking 19 30
Nieuws
20 00 Meester hi| begint weer, serie
20 30 Op moeders verzoek, 2-delige TV-film
22 00 Jeugdliefjes, serie
22 35 Nieuws
22 50 Sport op zaterdag
23 20 Ik ben het meiSje dat hij wil vermoorden,
TV-film
BRT 2
18 40 Nieuwskrant, 18 45 Kere Weerom, toer
evenementen 19 30 Nieuws;
20 00 Panorama, aktualiteiten
20 55 Oei, grappen
21 25 Filharmonisch orkest van Moskou, koncert
VTM
16 00 De Gummi Bears, tekenfilmserie, 16 30
Transformers, tekenfilmsene, 17 00 VTM-Super
50, hitparade 18 05 Flying doctors, sene, 19 00
Nieuws, 19 30 Dierenplezier, spelprogr
20 00 Kommissaris Roos, serie
21 00 Dallas, sene
21 50 Dear John, sene
22 15 Nieuws
22 45 Brainstorm
00 35 Nieuws
Ned. 1
15 25 Altijd onderweg, dok 16 10 James Herriot,
sene 17 00 Passage, info 17 30 Nieuws; 17 40
Passage; 18 26 Weg van de snelweg, dok 19 00
Nieuws;
19 20 De Cosby show, sene
19 50 Turk 182, film
21 27 Hooperman, serie
21 57 Welles, nietes, woordenstrijd
22 38 Solo, mediatief progr
23 00 Nieuws
23 11 Tegenwoordigheid van geest
23 57 Huizen van Oranje
Ned. 2
16 00 Transformers, tekenfilmserie, 16 20 Emtpy
nest, sene 16 45 Take 5, 17 45 Family Ties,
serie 18 10 Club Veronica kompleet, mag 18 40
Top 40; 19 25 De nieuwe nationale ideeenbus,
20 00 Nieuws.
20 29 Crime story, sene
21 25 Tropical carnaval
22 15 Veronica sport
22 40 Pm Up Club, erotiek
23 05 Salem's lot, 2-delige TV-film
00 40 Nieuws
00 45 Salem's lot

ZONDAG 28 JAN.

14 05 Benson, serie, 14 30 Walters verjaardagsshow; 15 55 VTM-Sport; 16 00 Beauty and the
beast, sene, 17 00 De kinderakademie; 17 45
VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Een stroom van
goud, dok , 19 00 Nieuws, 19 30 VTM-Sport.
20 00 Wedden dat...?, spelprogr
21 50 Murphy Brown, serie
22 15 Nieuws
22 45 The old man and the sea, film
00 10 Nieuws
Ned. 1
1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 15
Vara matinee, koncert, 1615 Howard's way,
sene, 17 06 Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws;
17 36 Vroege vogels natuurmag , 18 10 Vara's
kindermenu; 19 00 Nieuws.
19 07 Flying doctors, sene
19 52 Laat maar zitten, sene
20 26 Sonja op zondag, praatprogr
21 16 Achter het nieuws, aktualiteiten
21 46 Cagney & Lacey, sene
22 35 De kleinste show, met Bart Peeters
23 12 Natuurmonument

BRT 1
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13 00 Nieuws; 15 30 My favoriete brunette, film,
16 55 Nieghbours, serie, 17 30 Nieuws; 17 40
KRO kresj, tekenfilms, 18 20 Poëzie clip, 18 25
Open je ogen, jongerenprogr , 1 9 00 Nieuws.
19 20 Maandagavond met van Willigenburg,
gastprogr
20 15 Telebingo, spelprogr
21 35 Honderd dagen zonder auto
21 55 Brandpunt, aktualiteiten
22 30 Liefde, niets dan liefde, sene
23 00 Nieuws
23 10 Mamma Lucia, sene
''
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 30 Avro Service Salon, 17 00
Post, voor kinderen, 17 03 Thundercats, serie,
17 30 Toppop gold, hits, 18 05 Growing pains,
sene, 18 30 Word vervolgt, tekenfilms en stnps,
19 00 Avro sportpanorama; 19 25 Ciao Italia,
sportkwis, 20 00 Nieuws.
20 27 Dood langs de snelweg; TV-film
21 35 Muziekspecial
22 05 Avro Televizier, aktualiteiten
22 55 Snoops, serie
23 40 Ontdek je plekje. Maaseik
23 55 Nieuws

DINSDAG 30 JAN.

Ned. 2
09 00 Tijn en 't tientje; 09 15 Nana; 09 40 De
rozen van pizzas; 10 00 Wie was je opa's opa
opa?; 10 25 My very owm sister, serie, 11 00
Reiziger in muziek; 13 00 Nieuws, 19 00 Onrust,
subkuit jongerenmag , 20 00 Nieuws.
20 10 Van Kooten en De Bie, satire
20 30 We zijn weer thuis, serie
20 57 Belevenissen
21 23 Blackadder, sene
21 53 Transit, dok sene
22 24 Atlantis, kunst en kuituur

MAANDAG 29 JAN.
BRT 1
14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, serie,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik Tak, 18 05 Plons; 18 10
Jacobus en Corneel, sene, 18 20 Liegebeest,
sene, 18 35Avonturenbaai, sene, 19 00 De ruimte in, dok sene 19 30 Nieuws.
20 00 Buren, sene
20 20 De drie wijzen, kwis
21 00 Man... vrouw, sene
21 50 Tof sport, vnjetijdssporten
22 30 Nieuws
22 45 Kijk uit, info
22 40 De ontvoering, serie
BRT 2
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Zonen
en dochters, sene, 19 30 Nieuws; 20 00 Uitzend,
door derden.
21 45 Parlando...ma non troppo, over muziek
VTM

09 00 Yakari, 09 05 Pol; 09 15 Ovide; 09 35 De
Freggels; 10 00 Eucharistieviering; 1100 De
zevende dag, praatkafee 13 00 Sunday ProMs,
koncert 14 00 Oogappel, ouderprog , 14 30 3 ijur
Jessie, gevaneerd progr, 17 30 Van Pool tot
Evenaar, kwis, 17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak;
18 05 Van Pool tot Evenaar, kwis, 18 45 Sportweekend I, 19 30 Nieuws; 19 45 Sportweekend
II.
2015 Late zomer, TV-film

Ned. 1

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The
power, the passion, serie, 19 00 Nieuws; 19 30
Rad van fortuin.
20 00 Wie ben ik?, spel
20 30 MacGyver, sene
21 30 Golden girls, sene
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, info
23 00 Murphy's law, sene
23 50 Nieuws
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BRT1
14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, sene,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10
Mijn leven als..., sene, 18 35 De Edison tweeling, serie, 19 00 Muppet show; 19 30 Nieuws.
20 00 Buren, sene
20 20 Zeker weten?, praatprogr
21 25 Johnnywood, nieuw talent
21 55 Over mijn lijf, gezondheidsmag
22 30 Nieuws
22 45 The contract, sene
BRT 2
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Zonen
en dochters, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Ommekaar, auto stop
20 50 Wie slim is, sorteert; dok serie
21 20 Sprechen Sie Oeutsch?, kursus
21 50 Uitzending door derden
22 35 Jazz kasteel, soft jazz
VTM
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30
Rad van fortuin.
20 00 Island Son, serie
21 00 Klasgenoten, Raymond Ceulemans
22 00 Nieuws
22 30 Jake and the Fatman, serie
23 20 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Welles, nietes, diskussieprogr, 16 41 Ja natuurlijk extra, natuurmag,
17 01 Kissy Fur, sene, 17 30 Nieuws; 17 40
NCRVsportop1;1740Disney Parade; 18 44 Op
de groei, geloofszaken, 19 00 Nieuws
19 20 Bull's eye, spelprogr
19 51 Roseanne, sene
20 21 Een tijd van oorlog, serie
21 12 Songt>ook, muz serie
22 09 Hier en nu, aktualiteiten
22 51 Signaal, meditatie
23 00 Nieuws
23 10 Nocturne, licht-klassiek
23 36 Huizen van Oranje

EEN FILM PER DAG
Ned. 2
13.00 Nieuws; 16.00 Beifleur, vrouwenmag.;
17.10 Het erfgoed Guldenburg, serie;17.52 Het
luchtrum overwonnen, dok. serie; 18.52 Tik tak;
18.57 Alf, serie; 19.20 Tros kieskeurig, l<onsumentenpror.; 20.00 Nieuws.
20.27 Medisch Centrum West, serie
21.39 De TV-dokter, advies
21.40 De Tros TV-show, praatprogr.
22.44 De TV-dokter, advies
22.45 Tros aktua, aktualiteiten
23.20 Te kunst en te keur, dok. serie
00.20 Nieuws

WOENSDAG 31 JAN.
BRT
16.00 Jong en vrij, jeugdfilm; 17.30 SInja Mosa,
serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons;
18.10 Kameleon; 18.35 Bassieen Adriaan, serie;
19.00 Uitzending door derden; 19.30 Nieuws.
20.00 Tatort, serie
21.35 Steek-er-wat-van-op-show, praatprogr.
22.30 Nieuws
22.45 Even diep ademhalen, serie

Spencer Tracey levert een verbeten strijd met een reuzenvis in „The Old
Man and the Sea". Zondag 28 jan. op VTM om 22u.45.
ZATERDAG 27 JANUARI

BRT 2
18.40 Nieuwskrant; 18.45 RIn, serie; 19.00 Zonen
en dochters, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 Sportavond

VTM
16.00 VTM-KInderklub; 16.30 Knightrider, serie;
17.30 Cijfers en letters; 18.00 Nieuws; 18.05
VTM-Super 50, hitparade; 19.00 Nieuws; 19.30
Rad van fortuin.
20.00 The cheap detective, film
21.40 Star, filminfo
22.00 Nieuws
22.30 Star, vervolg
23.00 Hunter, serie
23.50 Nieuws

Ned. 1
10.00 Vrouw zijn, gevar. mag.; 10.45 De muzikale
fruitmand; 13.00 Nieuws; 15.00 Roofvogels, dok.
serie; 15.30 De mens: unieke schepping; 16.25
Ronduit muziek, gospel; 16.31 Tom Sawyer,
serie; 16.55 De avonturen van..., kinderseries;
17.30Nieuws; 17.40Tijdsein, aktualiteiten; 18.28
Avonturenbaal, serie
19.00 Nieuws.
19.20 Ronduit Praise, jeugdmag.
19.55 The Campbells, serie
20.25 Bunkeren, altern. blik op de wereld
20.35 Aaron Miiler, serie
21.25 Open cirkel, praatprogr.
22.25 Tijdsein, aktualiteiten
23.00 Nieuws
23.10 Arthur Blessit, portret
Ned. 2
13.00 Nieuws; 16.00 Captain Scarlett, film; 17.20
The edge... and beyond, sporten; 17.40 Starcom,
serie; 18.05 B.O.O.S; 18.35 Countdown, pop;
19.25 Die 2, serie; 20.00 Nieuws.
20.29 Tour of duty, serie
21.25 Nieuwslijn, aktualiteiten
21.55 Veronica film & video, info
22.40 Tweede lijn, aktualiteiten
23.10 Twilight zone, serie
t>

BRAINSTORM
Amerik. triller uit 1983 met Christopher
Walken, Louise Fletcher en Natalie
Wood. Twee wetenschappers hebben
een sisteem op punt gezet om de zintuiglijke waarnemingen van iemand anders
te registeren. (VTM, o m 22u.4S)

ZONDAG 28 JANUARI

THE OLD MAN AND
THE SEA
Zeer getrouwe verfilming van de bestseller van Ernest Hemingway. Regisseur
John Sturges deed in 1958 een beroep
op Spencer Tracey om de rol te spelen
van de oude visser die een simbolische
strijd voert tegen een zwaardvis. ( V T M ,
o m 22U.45)

MAANDAG 29 JANUARI

PORTION D'ETERNITE
Marie en Pierre proberen tevergeefs
een kind te krijgen. Ten einde raad besluiten zij een beroep te doen op een
vermaard bioloog, die via genetische manipulatie hun droom zou kunnen waar
maken... Kanadese film uit 1989. (RTBf
1 , o m 20U.05)

DINSDAG 30 JANUARI

LE GENDARME
A NEW YORK
Franse komische film uit 1965 met...
Louis de Funès. Elk jaar wordt in een
grote stad een wereldkongres voor gendarmes georganiseerd. Dit jaar gebeurt
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at in New York en Frankrijk zal vertegenwoordigd worden door de brigade van
Saint-Tropez. (RTL-TVI, o m 20u.10)

WOENSDAG 31 JANUARI

THE CHEAP
DETECTIVE
Amerik. film uit 1978, met Peter Falk,
Ann-Margret en Stockard Channing. In
1939 wordt in San Francisco een privédetektive vermoord. Zijn kollega Lou Peckinpaugh is de eerste verdachte omdat
hij een verhouding heeft met de vrouw
van het slachtoffer. Peter Falk speelt een
verdienstelijke Humphrey Bogart-imitatie, maar de echte Bogart was veel leu-

ker. (VTM, om 20u.)

DONDERDAG 1 FEBRUARI

PLANET OF THE APES
Vier astronauten zijn na een reis van
2000 jaar op een onbekende planeet
geland. Daar hebben de apen het voor
het zeggen en de mensen worden behandeld als wilde dieren. Charlton Heston is
de ekspeditieleider en John Chambers
kreeg een speciale Oscar voor zijn makeup in deze bijzonder suksesvolle film uit
1968. (Ned. 2 , om 20u.27)

VRIJDAG 2 FEBRUARI

TENDER MERCIES
Amerik. film uit 1983 met Robert Duvall, Tess Harper en Wilford Brimley. Een
jonge weduwe woont met haar zoontje in
Texas. Zij heeft het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen en aanvaardt
de hulp van een aan de drank verslaafde
countryzanger... (TV 1 , o m 23u.)
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23 35 Cash, beleggingsspel
00 00 Nieuws

DONDERDAG 1 FEBR.
BRT 1
14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, serie,
17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10
Mik, Mak en Mon, serie, 18 20 Carolientje, serie
18 35 De tovenaar van Oz, serie, 19 00 Puur
natuur; 19 10 Uitzending door derden; 19 30
Nieuws.
20 00 Buren, serie
20 20 Felice!, spelprog
21 00 Wraak NV, vertelling
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Nieuws
22 45 Première, filmnieuws
BRT 2
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel, 19 00 Zonen en
dochters, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Carmina Burana, koncert
21 10 Verwant, kunstmag
VTM
16 45 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The
power, the passion, serie, 19 00 Nieuws; 19 30
Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien special
22 00 Nieuws
22 30 Tele-facts, aktualiteiten
23 00 The Nutt House, serie
23 25 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 15 30 Museumschatten, Shiva,
16 41 Neighbours, sene, 17 04 Pugwall, serie,
17 30 Nieuws, 17 40Stookie, serie, 18 07Vara's
kindermenu; 19 00 Nieuws
19 22 De baas in huis, sene
19 46 Labyrinth, speiprogr
20 20 Zeg 'ns aaa, sene
20 44 Wereldwijs, kwis
22 05 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 29 Golden girls, sene
23 00 Nieuws
23 10 Impact, Pieter Baan Museum
23 50 Museumschatten, Casanova
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 30 Avro service salon; 17 00
Post!; 17 03 The real ghostbusters, sene, 17 27
Post; 17 30 Toppop gogo; 18 00 Ontdek je plekje. Maaseik, 1810 Slik wijzer, kursus, 18 30
David de kabouter, sene, 19 00 TV pauze, jongerenmag , 19 25 Preferenties, spelprog, 20 00
Nieuws.
20 27 Planet of the apes, film
22 20 Tussen kunst en kitsch, over antiek
23 05 Karel, praatprogr
23 45 Voorheen van de rug af gezien, over taal

VRIJDAG 2 FEBR.
BRT1
14 00 Schooltelevisie; 17 30 Sinja Mosa, serie,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10
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Postbus X, sene, 18 35 Davld de kabouter, serie,
19 00 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws.
20 00 Buren, sene
20 25 Kwelling, film
22 30 Nieuws
22 50 Ti|d IS geld, fin ek rubriek
23 00 Tedere mildheid, film
BRT 2
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel; 19 00 Zonen en
dochters, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Filmspot, achtergrondinfo
20 25 De Verbeulemansing, Brussel
21 15 Desktop publishing, kursus
21 45 Europese kuituren, het Heilige Land
VTM
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30
Rad van fortuin.
20 00 VTM-Verjaardagsgala
22 30 Nieuws
23 00 Crime story, serie
23 50 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws;15 30 Tao tao, serie, 15 55 De

vrijdag Is anders, gevar progr , 17 30 Nieuws;
17 40 Lekker weg, toer info, 18 10 Solo, ooggetuigen, 18 20 Kruispunt TV, info-mag , 19 00
Nieuws.
19 20 Spoorloo, show
19 30 Volmaakte vreemden, serie
20 05 Waku waku, spel
20 40 Spoorloos
22 00 Brandpunt, aktualiteiten
22 30 Liefde, niets dan liefde, sene
23 00 Nieuws
23 10 I've heard the mermaids singing, film
Ned. 2
13 00 Nieuws; 16 00 Gloss, sene, 16 47 Dieren
rond de Middellandse Zee, dok serie, 17 16 De
vogelspin, dok , 17 30 Tros Jeugdstation; 17 31
Heatcliff en Co, sene, 18 05 Bassie en Adriaan,
sene, 18 15 Tros popformule; 18 50 Tik tak;
18 55 Trosaktua junior, 19 25 Familie Oudenrijn,
serie, 20 00 Nieuws.
20 27 Bananasplit, verborgen kamera
21 12 De TV-dokter, advies
21 13 Jongbloed en Joosten, praatprogr.
21 55 Binnenlandse zaken, sene
22 25 Tros sport
23 00 Derrick, sene
00 05 Nieuws

INGEWIKKELDE PRET
En nu IS Try this one for size van Chase
verfilmd door Guy Hamilton, die reeds vier
James Bondfilms op zijn aktief heeft. Met de
aantrekkelijke stoeipoes Valerie Steffen, die
hiervan komt binnenkort op uw bioskoopscherm Het IS duidelijk een Europese produktie en het „dubben" is her en der een
beetje slordig, zodat de mond van sommige
personages met erg Engels staat, maar een
kniesoor die er op let. In de oorspronkelijke
hardboiled roman zijn de vrouwen meestal
breedgeschouderd, hebben bespierde benen en een getekend gezicht, met slordig
gerode lippen en verwarde haren en vertonen vaak ook lesbische trekjes Later revolueerden ze tot stoeipoezen van meestal erg
potente kerels, kerels die in de onginele
Raymond Chandler- en Dashiell Hammettromans met helemaal vrij waren van lichte
homofiele trekjes .

Vlak voor WO II waren er twee Engelse
schrijvers die hardboiled thrillers op zijn
Amerikaans produceerden Peter Cheyney
kent iedereen als een Brit, maar James
Hadley Chase (echte naam René Raymond)
wordt door velen voor Amerikaan versleten.
Reeds in 1939 verscheen van Chase Geen
orchideeën voor Miss Biandich en plots
gingen de seksuele verdorvenheden deel
uitmaken van de harde speurdersroman
George Orwell, auteur van de huiveringwekkende toekomstroman 1984, waann erotiek
als een verboden vrucht wordt voorgesteld,
uitte de naïeve gedachte en hoopte — waarschijnlijk ingegeven door zijn etisch-socialistisch standpunt — dat James Hadley Chase
een geïsoleerd fenomeen zou blijven en
wees op de fascistisch-sadistische elementen in het boek. Inderdaad naïef van Orwell
Werd in eerste instantie het boek enkel nog
toegelaten in ,,gekuiste en verkorte" versie,
de oorlog maakte voorgoed een einde aan de
dubbele moraal en de overheidscensuur
werd veel toleranter J H. Chase was de
baanbreker voor de na hem komende auteurs van gangster- en spionagetnllers, alhoewel het Mickey Spillane was die de twijfelachtige eer genoot geassocieerd te worden met de pronografisch getinte triller, terwijl hij door de pornografen met in hun liga
wordt aanvaard. Peter Cheyney werd al vlug
voor de film ontdekt en ook Chase had reeds
m 1948 de eer van een Britse verfilming, met
voornoemde ,.orchideeën" Maar net als
Cheyney had hij moeilijkheden met de oversteek naar Amerika en werden er hoofdzakelijk Franse films naar hem gedraaid. Is J.H.
Chase nu aan een heropleving t o e '

het echter moet stellen met wat er aan
tijdsrestjes van de manndelijke bedtafel valt,
wat enkele komische scènes oplevert.
Hoofdrolspeler Michael Brandon (Dempsey
& Makepeace voor de TV-fanaten) is mij een
beetje een te zacht eitje, maar hij is wel
akteur genoeg om dat te laten vergeten Ik
wil de pret met beden/en door het verhaal uit
de doeken te doen, trouvrens daarvoor is het
wat ingewikkeld Weet enkel dat het zich
afspeelt in Nice, dat de meester-inbreker
Bradley {David Carradine nog loenser dan
voorheen) een prachtig Russisch beeldje
steelt en dat de verzekeringsmaatschappij
waarvoor Lepski {Brandon) werkt, moet uitbetalen wanneer het met gevonden wordt
Goeie bijrollen van Guy Marchand en Mario
Adorf

In ieder geval zijn er een reeks van 6 TVen 4 bioskoopfilms gepland en de eerste

Wiiiem Sneer
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 22 januari j I heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid
ten behoeve van de pers
Het VU partijbestuur besprak tijdens haar verga
dering het SST-dossier het rapport van het Planbu
reau over de volksgezondheid en de verlaging van
de roerende voorheffing

SST
Het partijbestuur stelde vast dat de vraag of
Vlaanderen al dan met moet deelnemen aan de
hoge snelheidsspoorlijn een hele evolutie heeft
doorgemaakt Voor- en tegenstanders van de SST
zijn langzaamaan naar elkaar toegegroeid Zelfs
Agaiev maakte met haar alternatieve kantelbak
trein duidelijk met echt tegen het principe van een
nieuwe snelle spoorlijn te zijn
Dit hoge snelheidsnet zal Vlaanderen verbinden
met de rest van Europa en omgekeerd Onze op de
uitvoer toegespitste regio mag met achterwege
blijven m deze samenhang Als warmkloppend en
bedrijvig hart aan de Noordzee mag Vlaanderen de
trein van de volgende eeuw met missen

De Volksunie wenst nochtans volgende elementen in het dossier te beklemtonen
— de rendabiliteit van de SST moet ten volle
gewaarborgd zijn
— van een weerslag op de federale of de
Vlaamse begroting mag geen sprake zijn dit impliceert tevens de milieukosten van de SST
— het milieu-effekten rapport moet bevredigend
zijn
— de SST mag geen afzonderlijk projekt zijn
maar moet deel uitmaken van een groot plan voor
de aanpassing van ons vervoer aan de gewijzigde
noden
— de beslissing over de traces berust hoe dan
ook bij de Vlaamse regering en de Vlaamse Raad
de centrale regering kan slechts een voorstel van
beslissing formuleren Het moet na de beslissing
van het kernkabinet mogelijk blijven om wijzigingen
aan te brengen in de tracekeuze
— de plaatselijke mikroproblemen moeten een
menselijke en bevredigende oplossing krijgen, in
ruim overleg met de betrokken inwoners

OP DE BARRIKADEN
WIJ groeiden van klem naar groot in een
geest van verovering, de geest van verzet
tegen een Belgtsch-frankofone staat Zo
ademden we soms meer emotionele bijvoeglijke naamwoorden dan konstruktieve substantieven 1 WIJ marcheerden en wij zongen,
WIJ lazen en wij propageerden Wij vochten
letterlijk op vele „fronten" De ,,vijand" was
immers zichtbaar rondom ons Zo leefden wij
doorheen ons beroeps- en gezinsleven - met iedere dag de VU op zak — naar dat
eerste konfederale jaar 1989 toe Brussel en
Brabant blijven onze hoofdbekommernis En
de taalgrensschut, en het Europa-der-Volkeren, en
Ondertussen stierf het Jakobijnse Europa
m al zijn staten met zijn oorlogen en staatsnationalisme af Maar met alleen dat De
ekonomische krisis 1975-1985 bracht onze
traditionele produktievierhoek ,,landbouwkolen-staal-tekstiel" op de helling Ons onderwijsnet ving de gevolgen naar de toekomst op En de omgrenzing van België, wat
we altijd beoogden, is ingezet in 1989, een
volgende stap beleven we einde 1992
Op de 12e plaats vind je Vlaanderen tussen de zowat 100 Europese regio's van de 12
lidstaten Met slechts 1,8 % van de EGbevolking Maar groter dan bv Denemarken,
Ierland, Luxemburg enz Met zijn hele hebben-en-houden, is het de 12e „beste" regio
van die Europese meervoudigheid 't Belgisch korset stierf af Wij groeiden er immers
uit WIJ leven nu reeds anders Rene de
Clerck's ironische woorden ,,Daar ligt 'n
staat te sterven " kan je omzetten in ,,Daar
groeit 'n Europa van aan de Algarve tot aan
de Oeral "

En verder plagierend ,,Zal ons Zuidnederlands Volk er bij de hergeboorte „bij" zijn"?"
Ons bevrijdingsnationalisme is in wezen
een vrijheidsnationalisme Zichzelf, met zijn
eigen volk, verwezenlijken — scheppend —
dienstbaar en wereldverbonden Langzamerhand kunnen we los groeien uit onze
dubbele, naoorlogse gijzeling van de Sovjetunie en de VSA Daarin zal de periode 89-93
doorslaggevende sleuteljaren leveren Westen Oost-Europa, samen 650 miljoen Europeanen, vormen de grootste wereldmarkt
Nu de satellietstaten zich loswerken uit hun
vazallenrol, nu de atoomdreiging geweken
IS, nu elkeen de omgevingszorg aanvaardt
en wil inschatten, kunnen we immers vrijer
leven en normaler aan onze toekomst bouwen De hongersnood bij onze Afnkaanse
Zuiderburen, het atoombestraalde Tsjernobyl van onze Oosterburen, de meer dan de
helft afstervende wouden van onze Noorderburen zijn voor dit rijke westerse schiereiland
de
wegwijzers-van-hoe-het-zeker-niet-verder-kan Laat ons afscheid nemen van de
staats- en stadspolitici die er de macht centraliseren in hun kerkelijke en burgerlijke
paleizen Laat ons vanuit de eenvoud-vanleven-en-dood het leven-m-kringen bevorderen Het federale dus Het leven tussen wijk
en wereld Waar „i'inteiligence du coeur"
iedere werkelijkheid vorm kan geven voor
ons Volk Daarvoor mag ons Volk met afsterven, noch fysisch, noch kultureel Die pleinvrees van demografie en Nederlandse onmacht, positief wegwerken vorme de grote
drager van ons volksnationaal denken en
handelen
Wllly Kuijpers,
alg. sekretans
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Het mag met meer gebeuren dat zoals in het
verleden met de aanleg van spoonwegen en autosnelwegen vaak het geval was kleine woonkernen
onherroepelijk doormidden gesneden worden zonder dat veilige onder of bovengrondse verbindingen het menselijk kontakt verzekeren

VOLKSGEZONDHEID
Het VU-partijbestuur is het met het Planbureau
eens dat de organisatie van het gezondheidsbeleid
heel wat te wensen overlaten De VU meent dat de
federalisering van de volksgezondheid heel wat
onvolkomenheden en gebreken kan wegwerken
Ten eerste zou de onwerkzame versnippering van
de bevoegdheden door de federalisering al groten
deels opgelost worden De efficiëntie van het ge
zondheidsbeleid zou hierdoor ook in sterke mate
verhoogd worden en de financiële kost ervan zou
gevoelig dalen Bovendien beklemtoont de VU dat
de federalisering van de gezondheidszorg en de
sociale zekerheid in het algemeen beantwoordt aan
de verschillen in benadering die de twee gemeen
schappen in dit land aankleven Vlaanderen heeft
andere vragen en noden t a v de volksgezondheid
dan de franstaligen Zo wordt bvb m Vlaanderen
veel meer waarde gehecht aan de eerstelijnsgezondheidszorg

ROERENDE VOORHEFFING
De VU steunt de beslissing van de federale
regering om de roerende voorheffing te verlagen
Het IS de zoveelste maatregel van de regering om
de fiskale druk te verlagen De VU verheugt er zich
over dat de verlaging van de roerende voorheffing
vooral ten goede komt aan de kleine spaarder

ROEMENIEAVONDEN
Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen
in Roemenie en als gevolg van de reis van Willy
Kuijpers naar het land, worden in Vlaanderen een
aantal solidariteitsavonden georganiseerd Dit gebeurt door de Volksunie en het Rodenbachfonds
(FVK) soms in samenwerking met andere verenigingen
Op deze avonden zullen Willy Kuijpers Nelly
Maes Hans De Belder V\/alter Luyten of andere
parlementsleden deskundigen over de situatie in
Roemenie spreken Verder worden optredens voor
zien door Roemeense kunstenaars, en komen
sprekers uit het land zelf aan bod
Manifestaties werden reeds gepland in Lennik (6
feb) Assenede (10 feb), Genk (15 feb) Oostduinkerke (16 feb). Lede (17 feb), Brugge (21 feb),
Roeselare (22 feb), Lokeren (23 feb ), Antwerpen
en Bornem (24 feb) en Oostende (28 feb )
Wellicht kunnen nog op andere plaatsen aktivitei
ten georganiseerd worden
Voor verdere inlichtingen kan men terecht op het
Barrikadenplein
bij
Frank
Seberechts
(02/219 49 30) of bij Willy Kuijpers (016/22 96 42)
en op het Rodenbachfonds bij Koen Demeulder of
Ignace Van Dnessche (091/23 77 42)
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VU-PARTIJRAAD
VOOR
TAALEIGENHEID
De Partijraad van de Volksunie zet zich
scherp af tegen het voorstel van een Nederlandse minister om op ruime schaal kursussen aan universiteiten in het Engels te laten
doceren.
De VU ergert er zich over dat ook aan
Vlaamse universiteiten in toenemende mate
van het Engels gebruik gemaakt wordt, zowel
bij het doceren van kursussen en simposia
als bij het opstellen van eindwerken en verhandelingen.
Het door minister Coens aangekondigde
debat over het universitair onderwijs zal door
de VU aangegrepen worden om nauwlettend
toe te zien op de kwaliteit van het onderricht,
waarbij de taaieigenheid de enige waarborg
biedt voor een genuanceerde en verfijnde
kennisoverdracht.
Het is onaanvaardbaar dat, zoals in het
verleden het geval was, opnieuw een taalbarrière wordt geschapen tussen een intellektuele bovenlaag en de rest van de Vlaamse
Gemeenschap.
De VU betreurt dat blijkbaar sedert verschillende jaren en dit op de diverse niveaus
onvoldoende zorg wordt besteed aan de
kennis van de eigen Nederlandse taal.
Alle betrokkenen in alle onderwijsinstellingen worden opgeroepen om de eigen Vlaamse aard en taal met fierheid te bewaren en
door te geven aan de nieuwe generaties.

VLMNDEREN-ROEMENIE:
MET DE GLIMLACH
Tussen 13 en 24 januari 1990 verbleef op uitnodiging van senator Willy Kuijpers een Roemeense
delegatie in Vlaanderen en Nederland.
Zij zette een hele rij samenwerkingskontakten op
van Volk-tot-Volk. Verschillende VU-afdelingen ontvingen hen om ter hartelijkst: Bree, Burcht, Diest,
Ertvelde, Gentbrugge, Herent, Hoboken, Kontich
en Mol. De ministers A. Geens en H. Schiltz
ontvingen hen in hun kabinet.
ADVERTENTIE

Tot slot vestigt de VU de aandacht op de
noodzakelijkheid om in het kader van het
Europa der Volkeren de meertaligheid na te
streven: dit waardevol beginsel mag er echter niet toe leiden de eigen taal te verloochenen of te minimaliseren.

WERKAANBIEDING
Voor indiensttreding als hoofd van de technische
dienst van een gemeente wordt gezocht naar een
kandidaat die voldoet aan de volgende bijzondere
voorwaarden:
— De kandidaat dient op het ogenblik van zijn
kandidaatstelling houder te zijn van één van de
hierna vermelde diploma's:
— burgerlijk ingenieur architekt
— burgerlijk bouwkundig ingenieur

Deze hele reeks bezoeken werd ingezet met een
blije ontvangst ten huize van Lieve en Willy Kuijpers-Devijver (Herent). Op de foto zie je daarnaast:
Paul Huybrechts, graveerder; zuster Stefana,
hoofd psichiatrisch ziekenhuis; dr. Lucia Cosmin,
lektor; dr. Magdalena, psichiater; Roger Jacobs,
vervoerder: pastoor Pol Verdoodt; Rada Istrate,
afgevaardigde van het Bevrijdingsfront; dr. Petre
Pepelea, minister voor Infomaatie.

k^
. c f ^ ^

— industrieel bouwkundig ingenieur
— architekt
— licentiaat urbanisatie
— licentiaat stedebouw.
— Slagen in een eksamen dat volgende ondenwerpen behelst:
1. verhandeling
2. tekenen van een stedebouwkundig ontwerp
3. opmaken van een toelichtingsnota
4. opmaken van een stedebouwkundig plan van
aanleg volgens een gegeven programme
5. technologie van materialen en stabiliteit
6. gesprek over algemene onderwerpen
7. mondelinge proef over wetgeving m.b.t. het
bouwen.
Personen die geïnteresseerd zijn kunnen voor
meer informatie kontakt opnemen met staatssekretarls Vic Anciaux, Louisalaan 106 te 1050 Brussel
(02/646.33.50).
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Inrichting van direktiekantoren
Systeemmeubeleh
Ergonomisch zitkomfort
Totaalinrichtingen

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER —
TEL. 03/480.22.51
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINTSTEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35
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ABONNEMENTEN
SLAG '89-'90
De wervers van WIJ kwamen ons in de voorbije
week met 52 nieuwe abonnementen verbli)den
Daarbij enkele uitschieters die het jaar met verve
hebben ingezet Pierre Vos +6, Ward Herbosch
+5

WERVERS
Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde
Ward Herbosch, Wommelgem
Pierre Vos, Riemst
Wim Duys,Broechem
Walter Storms, Lovendegem
Liske Vanhorenbeek, Hofstade
Rob Geeraerts, Laakdal
Willy Kuijpers, Herent
Patrick Minnaert, Gent
10 Anny Lenaerts, Wilrijk
Georges Raes, Ledegem
12 Rita Borremans, Geraardsbergen
VU-Haacht

18
17
16
12
9
9
7
7
7
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

14 Freddy Aerts, Berlaar
René Clompen, Destelbergen
Maurits Passchyn, Meise
Kamiel Ryon, Steenokkerzeel
Nieke Stradiot, Sint-üevens-Esse
Bob Van Ouytsel, Lier
Cecile Vens-Demuynck, Izegem
VU-Vilvoorde
ARRONOISSEMEEEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tongeren-Maaseik (2)
Halle-Vilvoorde (1)
Roeselare-Tielt (3)
Dendermonde (7)
Sint-Niklaas (4)
Turnhout (6)
Mechelen (5)
Antwerpen (8)
Brussel (13)
Oostende-VeurneDiksmuide (10)
Leuven (11)
Gent-Eekio (9)
Kortrijk (12)
Brugge (14)
Hasselt (17)
Aalst (15)
leper (15)
Oudenaarde (17)

Totaal

Nieuwe

% t.o.v.
streefnorm

36
75
32
18
19
24
28
74
16

38,3
36,8

36,8
29,5
28,4
27

26,9
23,6
23,1

21
36
42
17
15
14
21
5
3

22,6
22,5
22,1
20,5
17,4
15,6
15
14,3
8,8

496

24,8

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

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

WAT MET
MICHEUNGEBOUW
IN ST.-PIETERSLEEUW ?
Senator Jef Valkeniers heeft aan gemeenschapsminster De Batselier vragen gesteld in verband met de bestemming en vervangende tewerkstelling m de Michelingebouwen in St-PietersLeeuw Het hoofddoel van de operatie was volgens
Valkeniers te komen tot een vervangende tewerkstelling Ook wilde hij weten hoeveel de Vlaamse
eksekutieve uiteindelijk investeerde in Michelin
Uit het antwoord blijkt dat volgende bedrijven en
het aantal werknemers de huidige gebouwen huren een groothandel in autobenodigdheden (7),
een bedrijf adresverhuur en drukwerk (40), groothandel in non-ferro-metalen (9), handel in vrachtwagenonderdelen (28), een bouwonderneming
(15), fabrikatie foamback voor autozetels (70),
groothandel verlichting (4), kantoorbenodigdheden
(35), verkoop en verhuur liften (3), produktie polyester (7), opslagplaats uitlaatsistemen (5)
Uit het antwoord blijkt verder dat deze firma's
geen enkel vroeger personeelslid van Michelin in
dienst hebben genomen Ook werd geen enkele
subsidie verleend

VU-ASSE TEGEN
BEGROTING
VU-raadslid E Keymolen heeft tijdens de bespreking van de begroting in Asse de standpunten van
de partij naar voor gebracht Het enige positteve
geluid IS dat de belastingen met worden opgedreven
Keymolen vindt dat te weinig aandacht wordt
besteed aan de knelpunten van de hedendaagse
maatschappij de verkeersonveiligheid, de milieu
verontreiniging en een gebrek aan een doorzichtig
personeelsbeleid
Het autoverkeer raast door de straten omdat
geen snelheidsremmende maatregelen zijn getroffen en er geen enkele verkeersdrempel ligt in
Groot-Asse Vele autobestuurders gebruiken sluipwegen in Asse om de files naar Brussel te vermijden Overal is de auto heer en meester en zelfs in
een dorpje als Relegem is het levensgevaarlijk
Heel wat voetwegen zijn afgesloten of worden
onveilig gemaakt door bromfietsers Fietspaden
zijn onbestaande langs de sekundaire wegen De
stoepen liggen er barslecht bij door jarenlange
verwaarlozing
Op het vlak van het milieu is het met veel beter
De beken zijn open riolen, overal werden onwettige
bouwwerken opgetrokken de reklame is met gereglementeerd
Inzake benoemingen en aanstellingen is de politieke kuituur nog Oosteuropees de partij eerst
Keymolen wil dit nepotisme en de passiviteit van de
politici ombuigen tot een open en eerlijke inzet voor
de bevolking

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 38-jarige man, wonende omgeving Antwerpen, met universitaire opleiding Moderne Geschiedenis, aggregaat hoger onderwijs, drietalig, met praktijk in het verzekeringswezen en
vaardig met kommumkatietechnieken, zoekt nieuwe betrekking Voor inlichtingen zich wenden senator dr J Valkeniers, lel 02/56916 04
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BRABANT
JANUARI
26 DILBEEK: Arrondissementsraad om 20u in
zaal Collegium te Dilbeek Agenda verslag vor
vergad , sekretariaat en administratie, financiën,
feest in 't Hart van Brussel, prov Brabant, verbrandingsovens, kongressen, ankermomenten, SST
en varia Org VU-Halle-Vilvoorde
26 KORTENBERG: Film- en gespreksavond
Vlaanderen-Roememe, met Willy Kuijpers Om
20u in Hotel-restaurant 3 Sparren, Leuvensestwg
175 Org VU-Kortenberg
26 TERVUREN: Nieuwjaarsreceptie met praatcafé, in de gemeentelijke feestzaal te Duisburg (Rootstraat), om 20u Or VU-Tervuren
26 BRUSSEL: Jaarlijks Groots Hutsepot-festijn,
in herberg De Viking, Ardumkaai (naast KVS) in
Brussel Met tombola Ook op 27 en 28 januari
26 LEUVEN: Algemene Ledenvergadering Dosfelkring Leuven Om 20u in de vergaderzaal café
Onder den Toren, Half Maartstraat 4
27 WILSELE-PUTKAPEL: VU-winterfeest, met
kaas- en vleesschotels, wijn en streekbieren en
optreden van muziekgroep Zakdoek, in de parochiezaal. Bosstraat, Wilsele-Putkapel
Vanaf
20u30
27 HOFSTADE: Bezoek aan Brussel met VUHofstade Parlement, katedraal en merkwaardige
plekjes van Brussel Rond 18u samenkomst in 't
Schuurke Info H Van Inthoudt (015/41 62 33) of
J Sleenssens (015/61 33 58)
27 AFFLIGEM: Algemene Vergadering FVK-Rodenbachfonds Om 24u debat tussen H Schiltz en
dr L Van Egeraat over Vlaanderen, VlaanderenNederland, Vlaanderen-Europa Moderator E Van
Vaerenbergh In Kultureel Centrum abdij van Affligem
29 HULDENBERG: VU-bestuursvergadenng afdeling Huldenberg Bijzaaltje café 't Gouvernement Aanvang 20u
FEBRUARI
3 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 15e Groot Breugeleetfestijn In Taverne 't Misverstand, Brusselstraat
183, Grens Kapelle-Bodegem-Ternat Vanaf 18u
Ook op 4/2 van 11 u 30 tot 19u en op 5/2 vanaf 17u
Otg VU-VB-Sint-Ulriks-Kapelle
7 LEUVEN-HEVERLEE: Open hoorzitting met H
Schiltz Inleiding door Hans Bracquené Om20u in
De Spuye, Café ingang sportkot, Tervuursevest te
Heverlee Vrije toegang, iedereen welkom Org
VU-Groot-Leuven
16 STEENOKKERZEEL: Kaas- en Wijnavond op
Breugeliaanse wijze Vanaf 19u in de parochiezaal
van Steenokkerzeel (Centrum) Org VU-Melsbroek-Perk-Steenokkerzeel
17 JETTE: VU-etentje in Huize Esseqem Vanaf
18u
24 TIELT-WINGE: Ledenfeesl in 't Wit Huis

VU-GROOT LEUVEN
MET
PERSOVERZICHT
De VU van Groot Leuven heeft een jaar van hard
werken achter de rug Regelmatig werd de pers
gehaald met allerlei akties en aktiviteiten Deze
persberichten werden gebundeld in een werkje
,,Persoverzicht"
Belangstellenden kunnen een eksemplaar ervan
bestellen bij de voorzitter Johan Plas, Leeuwerikenstraat 41/72 in Heverlee Tel 016-20 50 22 of op het
sekretariaat tel 016-23 07 72
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BREE: 1 MIUOEN
VOOR JEBEL IN ROEMENIE
JANUARI
31 TESSENDERLO:
Turkije-avond
„Turks
Fruit", door Leo en Greetje Menkens over hun
Turkijereis. Om 20u. in Café Pallieter, Diesterstraat. Org.: FW-Tessenderlo.
FEBRUARI
2 BREE: Nieuwjaarsreceptie VU-Bree. Pollismolen, vanaf 20u.30.
8 MAASEIK: Vertelnamiddag over A. Borms gaat
niet door op 8/2 maar wel op 8 april!
9 BREE: Jaarlijks Gouwbal van VNJ-ümburg in
zaal El Torro om 20u.
11 TESSENDERLO: FVV organiseert wandeling
in Gerhagen.
16 LOMMEL: Willy Kuijpers over „Vlaanderen in
het Europa van 1993". Om 20u. in zaal Leukenhof.
Org.: VU-Lommel.
17 NEERPELT: Geologische en archeologische
werkgroep N.-Limburg houdt in zaal De Fteel,
Norbertinessenlaan een tentoonstelling over fossielen, mineralen, stenen, aardewerk, werktuigen
uit vroegere tijden. Ook op 18/2. Telkens open van
10 tot 18u.
18 DIEPENBEEK: VU-Mosselfeest In zaal 't Stichelken, Brendelbaan 60. Inschrijving op voorhand
(011/22.41.23 of 011/32.16.30). Org.: VU-Diepenbeek.
25 TESSENDERLO: Aktie Vredeseilanden door
FVV-Tessenderlo.

ZOEKERTJE
— WIE HELPT? — De persoon die aan het
weekblad WIJ het tweetalig strooibiljet toestuurde,
verspreid door Stedelijke Basisschool, E. Verheyestraat, Knokke, gelieve kontakt op te nemen met
raadslid Ingrid Reubens. Bij voorbaat dank!

Het stadsbestuur van Bree heeft onder de leiding
van burgemeester Jaak Gabriels een grootse benefietavond opgezet ten voordele van het Roemeense
adoptiedorp Jebel. Meer dan 500 aanwezigen vulden de feestzaal van het Technisch Instituut.
Een Roemeense delegatie onder de leiding van
Willy Kuijpers was er eveneens aanwezig en zij
bracht een kijk op de toestand in het huidige
Roemenië. Lucia Cosmin, Magdalena Vasila en
vooral Rada Istrata, lid van het front voor nationale
redding vertelden over het schrikbewind en over de
oven/vinning van het Roemeense volk.
Vanuit het publiek werden heel wat vragen afgevuurd en ook de Breese delegatie die Roemenië
bezocht kreeg ruim de gelegenheid haar wedervaren te vertellen.

ADVERTENTIE

Bij ons bent u thuis.

Burgemeester Jaak Gabriels gaf een overzicht
van de aktiviteiten die de stad organizeerde ten
bate van het adoptiedorp Jebel. Er werd reeds
meer dan 600.000 fr. ingezameld voor dit dorp dat
met afbraak bedreigd werd. Vrachtwagens met
kleren, voedsel en geneesmiddelen werden eveneens vanuit Bree naar Roemenië gestuurd.
De ganse benefietavond draaide echter om Lei
Clijsters. Deze voetballer van KV Mechelen verwierf vorig jaar de Gouden Schoen. Nu zette hij zijn
trofee in om per opbod te verkopen. En dat werd
een schot in de roos. Presentator Jos Ghysen trad
op als veilingmeester en klopte de verkoop af op
340.000 fr. Nieuwe eigenaar werd Mathieu Hoesen
uit Bree. Een fervent KVM-supporter dingde mee
tot 300.000 fr. maar haakte dan af. Uit sympatie
voor de aktie schonk hij toch nog 40.000 fr. voor de
organizatie die op die manier de som van 1 miljoen
bereikt.
Eén van de gelukkigste mensen met het resultaat
was Lei Clijsters. Hij wees erop dat het behalen van
de Schoen gemakkelijker was dan er afstand van te
nemen. ,,Trofeeën zijn belangrijk, maar als je ziet
dat er elke dag kinderen sterven onder regimes, dat
komt voor mij sport of een trofee op de tweede
plaats," zei hij. Lei werd met een staande ovatie
bedacht.

VUJO MECHELEN
VOERT AKTIE
De VUJO van het arrondissement Mechelen is
een aktie gestart om de bedeling van tweetalige
reklamefolders van bedrijven en firma's in de
Mechelse regio tegen te gaan. Zopas werd door de
bvba,,Zetelhallen" een tweetalige reklamefolder in
alle bnevenbussen gedeponeerd.

meubelcentrale j ^ heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39.
Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur.
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De VUJO doet nu een oproep aan de IVIechelse
bevolking om niet te kopen bij handelaars die
tweetalige reklame voeren. Verder vragen zij eventuele gevallen van dergelijke reklamevoering te
melden.
De betreffende firma kreeg prompt een protestbrief toegestuurd waarin de VUJO het provocerende optreden aan de kaak stelt. Bij een herhaling
van de uitgifte van een tweetalige folder zal het tot
grootsere akties komen. Ook de plaatselijke pers
werd op de hoogte gebracht van de aktie.

UIT DE REGIO

ANTWERPEN
JANUARI
26 TURNHOUT: Kienavond Vlaamse Kring Turnhout in de parochiezaal van Zevendonk om 20u.
26 HEIST; 23ste nacht der Vlaamse Zuiderkempen. In zaal Eden, Bergstraat, Heist o/d Berg.
Orkest: Harry & the Music Line. Aanvang: 21 u.
Inkom 60 fr. Org. VU-Groot-Heist.
27 HOMBEEK: VU-Hombeek-Leest-Heffen organiseert i.s.m. vzw Uilenspiegel haar jaarlijks ledenen simpatisantenfeest. Gastspreker: Willy Kuijpers. Aperitief vanaf 19u.30. Tafelen om 20u.30.
Deelname: 600 fr. op rek. 001-1178201-18 van vzw
Uilenspiegel. Dit in de bovenzaal van het Oud
Gemeentehuis.
27 KAPELLEN: Nieuwjaarsreceptie met als gastspreker Daan Vervaet. Gelegenheidstentoonstelling met werk van Chris Wynants en Ina Budding. In
het Gemeentelijk Cultureel Centrum De Oude Pastorij, Dorpsstraat 45. Vanaf 19u. Org.: VU-VUJOKapellen.
28 ARENDONK: Kiennamiddag Vlaamse Kring
Arendonk in de Parochiezaal Sint-Jozef Voorh. om
14U.30.
29 TURNHOUT: Kontakt top-basis VU-Rijkevorsel-Turnhout-Oud-Turnhout.
30 MEERHOUT; Kontakt top-basis VU-Geel-MolMeerhout.
FEBRUARI
2 ANTWERPEN-STAD: Open Hoorzitting met H.
Schiltz. Zaal Hand in Hand, Onderwijsstraat 41,
Antwerpen. Aanvang: 20u. Gratis inkom. Org.: VUAntwerpen.
3 LAAKDAL: VU-Ledenfeest in zaal Lambertus
te Eindhout om 19u.30.
3 NIJLEN: Week-eind haringgril in zaal Kempenland. Ook op 4/2. Telkens van 17 tot 21 u. Org.: VI.
Kring Kempenland.
3 EKEREN: Jaarlijkse receptie van VU-Ekeren,
om 15u. in de Ekerse Teaterzaal, Oorderseweg 8.
In aanwezigheid van Leo Luyten en minister Johan
Sauwens.
4 MOL: Kiennamiddag Vlaamse Kring Mol, in
Parochiezaal Mol-Donk om 14u.30.
10 HOEVENEN: Retrofuif, met toppers uit de
jaren 60 en aktuele hits. Vanaf 20u.30 in zaal
Schutterhof, Kerkstraat. Inkom 100 fr. Org.: VUStabroek.
10 HERENTHOUT: VU-afdelingsbal in zaal Lux,
om 20u.
14 AARTSELAAR: Pingpongtornooi van VUJOAartselaar. In het jeugdlokaal op het sportcentrum,
om 14u. Inschrijven bij VUJO-bestuur of op 14/2
van 13U.30 tot 14u. Deelnemingskosten: voorinschrijving 40 fr., de dag zelf 50 fr.
16 ANTWERPEN: Open hoorzitting met H.
Schiltz. Zaal Carolus, Blancefloerlaan 1, Antwerpen LO. Aanvang: 20u. Gratis toegang. Org.: VUAntwerpen-Stad.
16 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u.30 in Kapellekeshoef. Kapelstraat 1 te Tongerio: Bruno De
Wever of zijn boek „Staf De Clercq". Org.: SMFKempen-ümburg.
17 HOVE: Poëzieavond rond Paul Van Ostaijen
in kasteel Cappenberg, Wouwstraat 44. Om 20u.
Opbrengst t w BLO-school Ritmica. Inkomkaarten
200 fr. te bestellen bij Jef Meulepas (03/455.49.63).
Org.: VI. Kult. Kring Paul Van Ostaijen.
24 HULSHOUT: Afdelingsbal VU-Hulshout in de
parochiezaal om 20u.

Samen aan tafel van het arr. avondfeest.

ARR. TURNHOUT IN FEEST
Het nieuwe arr. Volksuniebestuur van Turnhout
besliste de traditie voort te zetten door de twee arr.
VU-feesten te behouden. Het betreft een avondfeest-mosselbal, ter vervanging van het vroegere
meienachtbal. Dit feest gaat telkens in de louwmaand (januari) door. Anderzijds is er het ontmoetingsfeest voor groot en klein, een dagaktiviteit in
het najaar te organiseren midden bos en hei. Voor
de herfst 1990 wordt een samenkomst gepland in
Herentals.
Op zaterdag de 20ste van de louwmaand 1990
was het zover: arrondissementeel feest-mosselbal
in Geel-Centrum. Alle leden en vrienden, kennissen
en simpatisanten waren uitgenodigd. Als eregasten
begroetten wij Bert Anciaux en minister Johan
Sauwens.
Rond 20u. heette Staf Driessen, huidig arr.
voorzitter iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie. Daarop volgde een korte toespraak door Bert
Anciaux. Hij prees de initiatiefnemers van het
avondfeest en was de overtuiging toegedaan dat,

voor het grote en moeilijke arrondissement Turnhout, mits een goede en intense samenwerking en
dankzij de inzet van enkele flinke voortrekkers, een
goede kentering mag verwacht worden.
Vanaf 20u.30 werd er getafeld. Daarna wist
minister Johan Sauwens de talrijke aanwezigen te
bezielen wanneer hij sprak over het nieuwe Vlaanderen. Hierbij vertelde hij over zijn werk en planning als minister van Openbare Werken en Verkeer. De minister wil een beleid voeren met bijzondere aandacht voor de bescherming en beveiliging
van fietser en voetganger. Het arrondissement
Turnhout mag hierbij op hem rekenen voor de
uitvoering van een uitgebreid fietspadenpad.
Om 22u. was er gelegenheid voor een gezellige
babbel met tussendoor tijd voor een dansje. Er was
gezelligheid en goed vertier want ook de kas van
het arrondissement dient gespekt.
Al met al een suksesvol avondfeest met onze
dank aan alle medewerkers.
Jo Valgaeren

ANTWERPSE MARKANTJES
De gemeenteraad, ook de VU, koos voor afbraak
van zijn stapelhuis bij gebrek aan beter alternatief.
Het kollege schermde met grote woorden, groot
projekt, groot architekt, grote promotor en grote
kost van behoud. Markant is de onthouding van VUer Dirk Stappaerts die uiting gaf aan zijn onzekerheid over de ganse stadspolitiek en nog bedenktijd
vroeg. Te noteren is de intentie aan het einde van
de Noorderlaan een kmispunt te voorzien dat langs
de leien vrijbaan geeft aan openbaar vervoer.
Markant ooK de uitspraak van de burgemeester:
echt behoud is behoud van wat beautyfull and
useful! is. Stel je voor dat je dat principe nu eens
toepast op deze verkrampte en verstarde CVP-SPkoalitie...

VERLENGDE FINANCIËLE TUNNEL
Zeker markant is het feit dat na 10 miljard die uit
de Luiker lucht viel, deze stad haar personeel
12.000 fr. premie ziet schrappen en onderhandelt
over herschikkingen schuld. Tesamen met de bekentenis dat er moet gewerkt worden aan een
globaal plan want de hoge intrestvoeten (1ste
ekskuus), de hoge afbetalingen (2de ekskuus)
blijven drukken. Ondertussen blijven de betaalde
belastingen steeds groter zoals het begroot cijfers
van 1990 bewijst. De reden is simpel zoals Gerard
Bergers verder inhamert: verspilling door gebrek
efficiency en prestige voor weinig. Bijbetalen door
velen, maar dat zijn maar kiezers om de 6 jaar.
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STEDELIJKE AUTOKERKHOVEN
Markant vond Clara Govaert ook dat rond het
politiekantoor te Merksem men verongelukte en
zelfs uitgebrande autowrakken blijft zetten. Toch
niet in het kader van een geplande verkeersopvoeding om de roekeloze voerders aan het denken te
zetten? Gans Merksem vroeg het al, ze staan er
nog. Clara ging op zoek en vond zelf een plaats
achter de omheining van de verbrandingsoven
Reaktie van de schepenbank: „'t is een groot
probleem, dank voor de suggestie, we zoeken
verder".

MARGINALE STAD?
Markant ook de uitspraak van Fonne Crick die
zich afvroeg of 1993 en zijn voorzien kultuurbudget
nu echt niet beter besteed zouden worden aan
verkrotte stad en kansarme burgers? Kijkje rond in
buurten en wijken dan zie je littekens. Misschien
wijst de vroegere uitspraak van burger Bob om er
nepgevels voor te plaatsen soms op een knagend
geweten ? Kijk je verder rond, dan zie je verpauperde mensen. Natuurlijk zal ons Antwerps prestige
Europees groeien, toevallig het jaar voor de gemeenteverkiezingen ! Kuituur is en blijft belangrijk,
maar als je rondkijkt duikt de vraag op naar
prioriteiten I
Hugo Hermans
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URBAIN
BRUYNOGHE
OVERLEDEN
JANUARI
26 IZEGEM: Bovenzaal ASLK om 19u.30: Nieuwjaarsreceptie, met toespraken door Geert Bourgeois, Peter Ameel en VU-voorzltter Jaak Gabriels.
Org.: VU-lzegem.
27 IZEGEM: Terrein Jeugdcentrum om 14u.:
Voetbalmatcti Elvisboys-Vlaams Huis. Org.: Voetbalklub Vlaams Huis.
31 OOSTENDE: om 20u. In De Vlasschaart, Oudstrljdersplein 5 te Stene. Dialoog-ontmoeting met
Koen Baert, Jan Loones en Jaak Vandemeulebroucke. Org.: VU-arr. OVD.
31 DEERLIJK: Aniematienamiddag voor mensen
van het Rustoord om 14u.30.'Org.: VU-Deerlijk.
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
tot 28/2). Org.: VSVK-lzegem.
9 OOSTENDE-VUURTOREN: Om 20u. in zaal
Centrum, Stokestraat: Info-avond over de rechten
en plichten van jongeren door Jan Loones. Org.:
VU-Oostende-Vuurtoren.
10 SINT-KRUIS-BRUGGE: Wijn- en Kaartavond.
Om 19u. in zaal Rust Roest, Zuidervoontje te
Brugge. Inlegprijs: 60fr. Org.: VU-St.Kruis-Brugge.
10 KOEKELARE: VU-Ledenfeest in zaal Amfora,
Ringlaan, om 20u. Breugelmaal 200 fr., -14j. 100 fr.
Jan Loones spreekt over ,Het betere Vlaanderen —
hete hangijzers". Odette en Els zorgen voor luimige noot. Inschrijven tot 6/2 bij N. Vandecasteele
051.58.90.05.
17 KNOKKE-HEIST: Jaarlijks VU-afdelingsfeest
in het Centrum De Branding, bij de H. Hartkerk.
Eregast: Willy Kuijpers. Met aperitief, kaasfestijn
en spelavond o.l.v. Guido Gheldof. 300 fr. p.p.
Inschrijven bij I. Reubens, 60.89.06.
22 IZEGEM: Harrold Van de Perre over „Van
Eyck". Voordracht met diamontage, in het Muziekauditorium, om 20u.
23 DEERLIJK: VU-Deerlijk verbroedert op 23,24
en 25/2 met Altenburschla (BRD) en Grossburschal
(DDR). Met bezoek aan EEG-gebouwen te Brussel.
Verwelkoming te Deerlijk in VU-Lokaal Brouwershof.
24 DEERLIJK: bezoek aan Diksmuide en Brugge. Middagmaal: Westflandria Kortirijk. Daarna
bezoek Deerlijkse firma's. Ontvangst gemeentehuis. Gezellig samenzijn In ontmoetingscentrum
D'lefte.
24 LEDEGEM: 6de VUJO-Krokus-TD in zaal De
Kring te Sint-Eloois-Winkel met DJ Koen. Aanvang
20u. Kaarten: W K 60 fr., deur 80 fr.
25 DEERLIJK: Evangelische dienst. Bezoek Grote Markt Kortrijk. Mosselfestijn in zaal Wit Paard
met o.a. Willy Kuijpers en Johan Sauwens. Org.:
VU-Deerlijk.

Veurne-Ambacht is één van zijn VU-voormannen
kwijt. Na een aanslepende, doch moedig gedragen
ziekte, is oud provlncieraads- en gemeenteraadslid
Urbain Bruynoghe op 67-jarige leeftijd in de SintAugustinusklinlek te Veurne overleden. Urbain
Bruynooghe was een Vlaams-nationalist in hart en
nieren. De Volksunie van het arrondissment Oostende-Veurne-Diksmuide heeft veel aan hem te
danken; bovenal was hij een harde verdediger en
beschermer van het historische landschap De Moeren, het indrukwekkende laaggelegen gebied in de
Westhoek bij de zee.
Urbain Bruynoghe was tot zijn oppensioenstelling landbouwer op de hoeve Sint-Gonsalve, Kosterstraat 5 in De Moeren. Een hereboer in de
zuiverste zin van het woord: hij hield van de natuur,
van de bomen rondom zijn hofstede, van de vruchten in de vette poldergrond. Hij hield ook van de
mensen, vooral van de rechtlijnigen en de doordrijvers. Een beetje koppig en rechtuit, zoals de
bewoners van het oude Moerenland zijn, getekend
door de eeuwige strijd tegen de elementen, het
water...
Zo hebben De Moeren ook de lijn van zijn leven
bepaald. Als overtuigde Vlaming trad Urbain
slechts op gevorderde leeftijd in de politiek, maar
hij heeft de streek veel nagelaten.
Van 1977 tot 1982 was hij voor de VU-Schepen
van Landbouw in Veurne met grote aandacht voor
de zorgen van de kleine boeren en voor het
onderhoud van de vele landbouwwegen rond de
Boetestad. Opnieuw verkozen moest hij door een
overloopmaneuver van een PVV-er in de volgende
legislatuur vrede nemen met een zetel In de oppositie.
Urbain Bruynoghe was echter het meest in zijn
sas als dijkgraaf van het Polderbestuur De Moeren
en als provincieraadslid voor de VU. Op 9 maart
1977 trad hij toe in het Bestuur van de Polder en
werd meteen adjunkt-dijkgraaf. Op 27 maart 1981
werd hij tot Dijkgraaf verkozen, funktie die hij tot
zijn afsterven bekleedde. In overleg met het provinciebestuur bekwam hij veel overheidsaandacht
voor De Moeren: aanpassingen van het grachtenstelsel,automatisering van de Sint-Karelsmolen en
van het pompstation De Seine, aanleg van een

OOST-VLAANDEREN
JANUARI
30 EVERGEM: Nieuwjaarsviering FVV-Belzele,
in zaai Lescrauwaet om 18u.30. Breugelmaaltijd
aan 250 fr. voor leden. NieHeden: 300 fr. Inschrijven bij bestuursleden.
FEBRUARI

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel.: 053-66.83.86
AFD.: OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114

Tel.: 054-33.17.51
054-33.11.49
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2 BUGGENHOUT: Kultuurkafee, in taverne Pallieter 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 Vriendenkring in de gemeentelijke feestzaal van Lotenhulle. Mossels of koude schotel. 300 fr. -12j. 150 fr.
Inschrijven bij D. Alijn (74.23.60), H. De Clercq
(74.44.27), M. Van de Walle (74.10.46), D. Germonprez (74.70.84) of L. De Meyer (051/68.91.28).
3 IMPE: Jaarlijkse Pannekoekenavond. In zaal
Hofsmeer om 20u. 100 fr. p.p. Org.: VU-Lede.
7 GENT: Stuurgroepbijeenkomst afd. FVK-Rodenbachfonds arr. Gent-Eeklo. In het Waterhuis
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waterwachtbekken. De waterhuishouding in dit
kwetsbare gebied lag hem inderdaad en terecht
nauw aan het hart.
In zijn gekende stijl trok hij dan ook ten strijd
tegen de plannen tot zandwinning en de aanleg van
de A l 8 in De Moeren, strijd die hij telkens heeft
gewonnen.
Provincieraadslid Maurits Zwaenepoel uit Gistel
getuigt dat Urbain tijdens zijn aktieve politieke
periode voor de landbouw en zijn thuisland een
onmisbaar figuur was, die na zijn politiek afscheid
een leemte heeft nagelaten.
Urbain Bruynoghe was ook jarenlang afgevaardigde van het Provinciaal Centrum voor Land- en
Tuinbouw te Beitem-Roeselare. Daar bekwam hij
een neutrale vetbepallng van de melk in dat centrum, in plaats van in de onderscheidene private
melkerijen in de provincie.
Ook was hij een tijdlang Veurns afgevaardigde in
de Interkommunale Vereniging voor Autosnelwegen West-Vlaanderen en provinciaal afgevaardigde
in de Sociale Bouwmaatschappij van De Panne.
Urbain Bruynoghe was ook een sociaal-voelend
man: hij kreeg ontelbare mensen op bezoek, voor
een woord van steun, voor een woord van begrip.
De begrafenis vond vorige woensdag 24 januari
onder groot medeleven te Adinkerke plaats.
De Volksunie van Oostende-Veurne-Diksmuide
dankt hem en zijn familie voor zijn dienstbaarheid,
en zal zijn naam met eerbied gedenken. (JHV)
aan de Bierkant, Groentenmarkt 9 te Gent. Aanvang: 20u. Org.: FVK-Gent-Eeklo.
9 SINT-GILLIS-DENDERMONDE:
Hutsepotavond in „In de Schuur", Toen'estraat. In aanwezigheid van Willy Kuijpers. Koor: Cantabeille. Org.:
VU-St.Gillis-Dendermonde.
10 ASSENEDE: Roemenië, doorheen de muur.
Getuigenis van Willy Kuijpers, een Roemeense
troebadoer, Artsen zonder Grenzen. In 't Leeuwken, DIederikplein 22, om 20u. Org.: Vlaamse
Vriendenkring 't Leeuwke Assenede.
10 SINT-AMANDSBERG: Voorjaarsontmoeting.
Stoverij met aardappelen en appelmoes. Gastrede:
A.M. Van de Casteele. VU-aktua-kwis. Om 20u.,
Feestzolder Dienstencentrum, Antwerpsestwg 378.
Inkom gratis. Etentje 325 fr. Eters en kwissers
inschrijven
vóór
8/2
bij Enwin
Herman
091/51.50.08. Org.: VU-St.-Amandsberg.
17 RUPELMONDE: Unieke diaprojektie „Himalaya". Diamontage over beklimming van Makalu en
Dhaulagici. Feestzalen ,,De Schepeer", Kloosterstraat 21, om 20u. Inkomkaart 60 fr., duokaart 100
fr. Org.: A. Verbruggenkring.
17 MELLE: Valentijntjesbal van BU-Melle in de
parochiezaal van Melle-Centrum. Met Ludwigs Discoteek. Gratis drankje voor aanwezigen vóór 22u.

AANBEVOLEN HUIZEN
NV BERT Cars e n T r u c k s
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
l<orte termijn: AVIS
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER
tel. 03/236.45.31

Open van 10 tot 19 u.

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASERWARMING

Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortier
02/428.69.84

Tel. 426.19.39

DEVRIESE
woonvertichtino

nv

de winne-fabrisac

baron ruzrnclaan "H
8320 bruggf •*
- baan bruf^c oosikanip

^.

migrostraat 128
9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

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

1

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE
AAN ZEE:

moderne app en villa's
in alle prijsklassen
Gratis catalogus op aanvroeg

058-51.26.29
Leopold II laan 205

^ 4 5 8 OOSTDUINKERKE,

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

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

1 mm ^

0S0 3S'40-*

>'

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

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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MIGRANTEN
Met betrekking tot het VU-beleid inzake
migranten moeten volgende bedenkingen
me van het hart
— Waarom is de Volksunie voor immigratiestop' Juist door het opnemen van de
goede elementen van de kuituren van de
vreemde bevolkingsgroepen wordt onze eigen kuituur rijker rijkdom door verscheidenheid dus
Trouwens, van een vnj Vlaanderen is in
deze zin geen sprake meer
— Nog wordt er te veel uitgegaan van de
terugkeer-idee Pas indien dit met realistisch
blijkt te zijn, aanvaardt men de aanwezigheid
van vreemdelingen in welke mate dit een
uiting IS van realiteitszin laat ik over aan de
lezer
Dat de vreemdelingen de wetten en reglementen moeten respekteren is vrij evident,
dat ze onze maatschappelijke waarden moeten overnemen is een andere zaak Men
dwingt hen dus hun eigenheid op te geven,
vanuit volksnationale visie is dit te verwerpen Of wenst men van iedereen in Vlaanderen een tipe-Vlaming te maken'
Dergelijke bedenkingen leiden ertoe zich
af te vragen wat het pluralisme van de
Volksunie werkelijk inhoudt Desalniettemin
blijf ik geloven in een echt vrij en beter
Vlaanderen
Patrick D'haese, Waasmunster

WORTELS
Dit landje heeft de tneste eer om jaarlijks 5
miljoen sparren en dennen te kappen die
tijdens de eindejaarspenode de woonkamer
wat moeten opfleuren Nadien worden deze
boompjes buitengekeild en liggen daarna
soms wekenlang langs de straten te slingeren Van kapitalistisch konsumptiegenot gesproken
Langs de andere kant maken wij ons druk
dat Vlaanderen zo weinig bebost is Het
wordt tijd dat wij deze hipokrisie beëindigen
De VU moet het voortouw nemen en in alle
gemeenteraden een verbod laten uitvaardigen om welk kerstgroen dan ook uit de
bossen te kappen en op het grondgebied van
de gemeente te verkopen Enkel kerstbomen
met wortel mogen nog verkocht worden Na
de kerstperiode kunnen zij effektief uitge
plant worden Dan ziet Vlaanderen er binnen
enkele jaren hopelijk wat groener uit
Luc Van Den Weygaert, Antwerpen

SST DOOR ZENNEVALLEI
In het hoofdartikel (WIJ, 19 jan '90) heb ik
andermaal moeten vaststellen dat Vlaanderen blijkbaar stopt bij Brussel
Nee, integendeel ten zuiden van Brussel
ligt er wel degelijk nog een mooi, maar
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bedreigd deel Vlaams-Brabant, ook bedreigd door de SST
Lembeek, een deelgemeente van Halle,
aan de grens met het Waalse gewest moet
volgens de huidige plannen van de SST
Vlaanderen laten binnenrazen (200 km/u)
Alleszins is onze gemeente bij de weinigen
in Vlaanderen waar een SST en een rijksweg
(N6) tussen de kerk en het gemeentehuis
lopen I
Niet alleen het Leuvense en het noorden
van Antwerpen worden met waanzinnige
ongemakken bedreigd, ook de woonomgeving langs het 15 km lange trajekt van
Lembeek tot Brussel-Zuid zal onleefbaar
worden Tientallen woningen moeten eraan
Verlies onze streek voor geen enkel dossier uit het oog i
E.D.G., Lembeek

DR. MUYLLE
Het heeft mij een beetje verrast dat het
onderschnft bij de foto op biz 14 van WIJ dd

De redaktle ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naargiang er plaats beschikbaar is. De redaktle behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.
12 jan '90 slechts vermeld „V I n r dr E
Muyile, Fl Grammens en een vnend" De
auteur van het verdienstelijke stuk over dr
Muyile had toch moeten weten dat deze
,,vnend" de tandarts J Claeys is, die in
Deurne in de St Rochusstraat woonde, ongeveer rechtover de kerk Deze Claeys was
inderdaad de beste vriend van Muyile, maar
zijn nagedachtenis verdient om nog een
andere reden m ere te worden gehouden na
de dood van dr Muyile zag Claeys het zowat
als zijn roeping om de door Muyile ingezette
aktieve hulp aan ,,zwarten" voort te zetten
Tallozen hebben in die akelige jaren na de
oorlog de weg gevonden naar de stille,
bescheiden tandarts van Deurne, die altijd
wel een middel vond om de zwaarst getroffenen te helpen Ik kan er van meespreken
mijn moeder en ik zijn bij Claeys nooit met
lege handen weggegaan toen de nood het
grootst was
Mark Grammens, Brussel
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TE LAAT
In Gazet van Antwerpen schrijft de hoofdredakteur op 11 jan '90 dat, na de overname
van het ministerie van Buitenlandse Zaken
door minister Eyskens, de ramen van het
gebouw aan de Brusselse Quatre Brasstraat
een tijd lang wijds moeten open gezet worden om er de muffe lucht te laten verdrijven
Prachtige zin i In heel het artikel wordt echter
de naam van de voorganger met vernoemd
De heer Tindemans, van dezelfde partij,
heeft immers dit huis lange tijd bezet Toen
was hij de wonderknaap Hij werd zelfs in
dezelfde krant mister Europa genoemd
Waarom heeft de heer Declercq toen deze
woorden met geschreven' Hetzelfde kan
gezegd worden met de dne boeken die Hugo
De Ridder (De Standaard) publiceerde over
veel verzwegen anekdotes en waarheden uit
de Wetstraat Achteraf in boekvorm uitgeven
IS een mooie zaak Ze bijtijds publiceren een
eerlijke joernalistieke opdracht
J. Verbiest, Kessel-Lo

KAZAKDRAAIEN
In de krant van 8 januari 1990 lezen we dat
de Leuvense burgemeester in de zetel van
Nicu Ceausescu mocht plaats nemen
Samen met nog 2 andere schepenen en
een adjunkt-poiitie-kommissans was hij naar
Roemenie getrokken om de hulpverlening
aan het Leuvense adoptie-dorp Cristian te
begeleiden
Dat het stadsbestuur zich nu inzet voor dat
dorp en iemand meestuurt met het hulpkonvooi vind ik lovenswaardig Maar moeten
daarvoor drie leden van het schepenkollege
ingezet worden en waarom mocht ook de
ambtenaar, die de hulpaktie op touw zette,
met m e e '
Het huidig entoesiamse van het stadsbestuur staat in schril kontrast met de reaktie
van de burgemeester op het adoptievoorstel
dat de Volksunie in juni deed Raadslid
Geeraerts venwees toen, in zijn pleidooi om
een Roemeens dorp te adopteren, naar de
(kulturele) volkerenmoord van Ceausescu en
de verplaatsing van de inwoners naar onmenselijke getto's
HIJ vond dit een te zwaar woordgebruik
aan de vooravond van de Europese verkiezingen
Ondertussen weten wij wel beter i
Het was trouwens pas na maanden en
herhaaldelijk aandringen van de Volksunie
dat de burgemeester bereid was om de
adoptie hard te maken
Als minister Mare Eyskens de Roemeense
ambassadeur op de vingers tikt omdat die
zijn jas naar de wind draait, kan hij dat
misschien ook eens hier doen met zijn stadsen partijgenoot Vansina, die hetzelfde doet
Johan Plas, Heverlee

SIEMENS

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

Grootmoeder stond urenlang aan het fornuis Maar daar heb je vandaag geen tijd meer voor
En toch wil je lekker koken Daarom kombineerde
Siemens in zijn ovens alle
technieken die je keukenkreativiteit kunnen waarmaken hete lucht, grill, bovenen onderverwarming, hete
lucht grill en mikrogolven
5 ovens in eén De recepten
van grootmoeder vormen nu geen enkel probleem
meer
Je kan het even goed En vooral veel sneller

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

KWALITEIT
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vo
kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt
hiet label van de Belgische fabrikant nr, 1 van het
betere kantoormeubilair.

ERGONOMIE
Op mensenmaat be
doorvoer en niet-refl^
- i " de hoogte verstelo
I is er een ideale opl

FLEXIBIUTEIT

flhp

Verzonken kabel" bovenbladen die
Voor elke werksitu-

I

Met één enkel o n d ^ ^ ^ ^ ^ e n beperkt aantal
bladen kan je alle kanten uit bij oanbouv^/ en
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend.

VRAAG ONZE FOLDER!

BULIJ
' ^«ff^tegt.tjA j

kantoormeubelen
kantoorinrichting

MECHELEN Industriezone Noor
;n open van 8.30 u tof 'f
BRUSSEL Montoyerstraat 10 tel. (O;
Toonzalen open van 8.30 u t o * ~

