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EERST DIT

GOED NIEUWS
ET minste wat men van Europa kan zeggen is
dat liet een kontinent in beweging is. Dat is
hoopvol en stemt tot vreugde, maar noopt
tevens tot bezinning. Een greep uit de vele
gebeurtenissen op de fronten leert dat, in
tegenstelling tot wat de geschiedenis ons
bracht, nieuws ook vredelievend en opbouwend
kan zijn.
Parijs is nog maar pas het verzamelpunt van
wereldleiders geweest, samengekomen om de
Koude Oorlog af te schrijven.
Polen gaat naar de stembus om in vrijheid een president
te kiezen, van kommunisten is daar geen sprake meer, het
land zet aldus een punt achter een halve eeuw totalitair
bewind. Er kan nu gekozen worden tussen het boegbeeld
van Solidariteit en een verre zoon van Dinska Bronska.
Duitsland kiest, nauwelijks een jaar na de val van de
Muur, voor een gezamelijk parlement.
De Franse assemblee keurde een wetsvoorstel goed om
het Korsikaaanse volk als natie te herkennen. Het was een
moeilijke operatie maar ze leert dat de jakobijnse krachten
in Parijs uiteindelijk toch niet kunnen verhinderen dat
Frankrijk niet langer meer une et indivisible is. Is dit een
goed voorteken voor de andere volkeren binnen de
Zeshoek?
In Groot-Brittannië wordt de onverzettelijke Margareth Thatcher vervangen door een soepeler John Major, die bovendien meer Europa-minnend is dan zijn voorganger.
Zorgenkinderen blijven sommige
gewezen Oostblok-landen waar het
nog een zoeken blijft naar demokratizering. Uit Roemenië en Joegoslavië
blijven berichten komen dat de mensenrechten er nog steeds met voeten
worden getreden.
Er gaat geen week voorbij of het
huis waarin onze redaktie woont
krijgt het bezoek van gehavende
mensen uit deze landen. Met foto's en filmmateriaal
overtuigen zij ons hoe hun volksgenoten te lijden hebben
onder het geweld van militairen die de restanten van hun
totalitair regime manu militari proberen te handhaven. Wij
staan hulpeloos tegenover zoveel menselijk leed.
Ook dat is Europa, het is niet om fier over te zijn.
Uitkijken blijft het naar de Sovjetunie dat zich op een
hongerwinter voorbereidt en deze slechts kan overleven
dank zij de voedselhulp die vooral vanuit Duitsland aangevoerd wordt.
De berichten die minister Sauwens uit Litouwen meebracht doen vrezen dat Moskou wellicht zijn militairen zal
inzetten om een einde te maken aan de Baltische vrijheidsdroom... Het is haast niet te geloven dat de voorzichtige Gorbatsjov zich tot deze manoevers zal laten verleiden.
In eigen land is er na de brief van vice-premier Hugo
Schiltz om snel werk te maken van de derde faze van de
staatshervorming een stroomversnelling op gang gekomen. De partijvoorzitters van de meerderheid waren reeds

samen, maar bleven biezonder zwijgzaam over hun kontakten.
De uitspraak van eerste-minister Martens in De Zevende Dag van zondag j.l., dat volgens hem heel de derde
faze moet uitgevoerd worden en dat dit weldra tot een
politiek akkoord zal leiden, hebben wij goed in onze oren
geknoopt. De voorzichtige reaktie van het partijbestuur
van de VU Vlaamse Vrije Demokraten, dat de nietuitvoering ervan de regering in ernstige problemen kan
brengen, is een andere manier om te zeggen dat de
Vlaams-nationalisten er uit trekken als er onvoldoende
afwerking van de staatshervorming komt.
De ronde die vice-premier Schiltz deze week in Wallonië
reed was zoals verwacht meer dan een uitstap. Nu reeds
wordt van een historische gebeurtenis gesproken. Het
was inderdaad reeds lang geleden dat Waalse en Vlaamse
nationalisten nog rechtstreeks met mekaar en zonder
Brusselse frankofone pottenkijkers hadden overlegd. Het
werpt een nieuw licht op het werkelijke bestaan van de
twee volksgemeenschappen in dit land. Het mag in de rest
van Europa geweten zijn.
Tegen deze achtergrond is ook de Konferentie van de
12 nationale parlementen te Rome van biezonder belang.
De hele evolutie waarbij de regio's van Europa zichzelf
duidelijker op de landkaart inkleuren
vraagt vanwege de Eurokraten een
snel bijbenen. Hoe meer de regio's
aan bevoegdheden winnen, hoe
rechtstreekser zij zich tot de Europese kommissie en het Hof van Justitie
moeten kunnen richten. In afwachting van een Senaat van de regio's
verdedigt de VU-delegatie in Rome
een Euro-adviesraad voor de regio's.
Ook vanuit het hele Nederlandse
taalgebied wordt met belangstelling
naar Rome gekeken. Kuituur-, onderwijs-, wetenschaps- en mediabeleid
moeten tot de soevereine bevoegdheid van de regio's behoren. Het is
aangewezen dat Vlaamse en Nederlandse parlementen
zich samen schrap zetten, samen in Europa klinkt onze
stem krachtiger en geloofwaardiger.
De kulturele verscheidenheid van Europa — diepgeworteld in de geschiedenis van haar volkeren — erkennen,
waarborgen en laten bloeien is een even belangrijke
paragraaf als de ekonomische en politieke samenwerking.
Het Verdrag van Rome, nog opgesteld in een tijd waarin
de oude landen van Europa als unitaire grijze blokken de
landkaart vormden, is voorbijgestreefd en vergt een aanpassing.
Het erkennen van de kulturele eigenheid heeft ook een
voorbeeldfunktie. Tal van konflikten van etnische en
kulturele aard in Europa en elders in de wereld zouden
aldus kunnen ontmijnd worden. Het zou mooi zijn mocht
Europa op dat vlak voor goed nieuws zorgen.
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Maurits Van Liedekerke

INHOUD
Tussen 23 en 30 november
hadden in de basisscholen en
sel<undaire
gemeenschapsscholen verkiezingen plaats
voor de lokale raden van bestuur.
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Straks begint in de Vlaamse Raad de bespreking
van de onderwijsbegroting
voor 1991. Luk Vanhorenbeek en Nelly Maes vertolken het
VU-standpunt.
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DOORDEWEEKS

FRANSTALIGE
SCHOLEN...
Pas toen de partijvoorzitters van de PS en
de PSC er zich mee moeiden, kwam er een
einde aan de aanslepende staking in het
Franstalig onderv^^ijs. Spitaels (PS) en Deprez (PSC) wierpen hun gewicht in de
schaal. Ze slaagden erin nagenoeg hetzelfde
akkoord te doen aanvaarden dat enkele
weken geleden niet aanvaard werd, maar dat
toen door de Franstalige Onderwijsministers
was getekend. Nochtans weten ook Spitaels
en Deprez nog niet hoe ze hun beloften
financieel zullen kunnen nakomen. Hieruit
blijkt hoe groot de invloed van de partijvoorzitters in de politiek wordt ingeschat. Zoiets
kan voor de demokratie zeker geen positieve
evolutie genoemd worden.
Dat de Vlamingen nu dus weer zullen
moeten betalen voor de Franstaligen, zoals
bepaalde kranten al onmiddellijk besluiten, is
je reinste leugen. Integendeel, als de Franstalige voorzitters van de federale meerderheid hun belofte willen houden, geeft dit de
Vlamingen een sterkere uitgangspositie bij
de onderhandelingen over de derde faze.
Voor de VU en haar minister kan over de
ristornering van het Kijk- en Luistergeld,
waarmee de Franstaligen de onderwijscheque willen betalen, gesproken worden, maar
alleen wanneer de volledige derde faze van
de staatshervorming uitgevoerd wordt.

...WEER OPEN
De overheveling van het Kijk- en Luistergeld is bovendien een goede zaak voor
Vlaanderen: thans gaat immers 63,35% van
dit geld naar de Vlaamse gemeenschap,
terwijl,,slechts" 61,70% van de personenenbelasting door Vlamingen wordt betaald.
De Franstalige leerkrachten gingen toch
slechts node akkoord met het voorzittersvoorstel. Ze zullen tegen '92 een loonsverhoging van 4% krijgen en de belofte dat niet
aan de werkgelegenheid wordt geraakt.
De Franstalige scholen gaan dus weer
open. Er moet een enorme leerachterstand
opgevangen worden. Hoe dat allemaal moet
gebeuren, weet men nog niet te vertellen.
Iedereen is het er wel over eens dat dit niet
overhaast mag gebeuren. Het zou inderdaad
wat oneerlijk zijn om de last die door de
stakingen veroorzaakt werd nu op de rug van
de leerlingen te schuiven.

W M TEGEN VAN
DEN BOSSCHE
De Vereniging van Vlaamse Mandatarissen is geenszins te spreken over het voorontwerp van dekreet inzake administratief toezicht dat Vlaams minister Luc Van den Bossche aan de Vlaamse regering heeft voorgelegd. W M stoort zich aan een nieuw soort
centralisme dat op bepaalde kabinetten van

Vlaams minister van Openbare Werlten en Verkeer Johan Sauwens bracht een
bezoek aan Litouwen. In de hoofdstad Vilnius ondertekende de VU-minister in
de Vlaamse regering een samenwerkingsakkoord met zijn Litouwse ambtgenoot Birziskis. Het feit dat president Landsbergis het akkoord mee ondertekende bewijst dat Litouwen een groot belang hecht aan de overeenkomst.
Vlaamse haveneksperts zullen een studie maken van de haven Klaipeda.
Sauwens hoopt tegen april een masterplan klaar te hebben voor de uitbouw
van de ijsvrije haven van Litouwen. De Vlaamse minister heeft een Litouwse
regeringsdelegatie uitgenodigd voor Flanders Technology. Litouwen geraakt
door het initiatief van Sauwens wat uit de isolatie waarin het verzeild was.
Iedereen steunt wel het onafhankelijkheidsstreven van de Baltische republieken, maar als het erop aan komt, blijft daadwerkelijke steun achterwege om de
hervormingen van Gorbatsjov in de Sovjet-Unie niet te hipotekeren. Dat
Sauwens met zijn bezoek aan Litouwen de ban brak, is goed voor de Baltische
staat, maar ook voor Vlaanderen, dat duidelijk eigen klemtonen kan leggen in
haar buitenlands beleid. Die waren totnogtoe teveel achterwege gebleven.
(foto pvdd)

de Vlaamse regering hoogtij viert. Het ontwerp van Van den Bossche is daar een mooi
voorbeeld van, aldus VVM-voorzitter Geert
Bourgeois.
In plaats van de sedert jaren gevraagde
versoepeling van het administratief toezicht,
stelt Van den Bossche nu juist een verstrakking voor. Zo voorziet hij o.m. een uitbreiding
van het goedkeuringstoezicht vnl. inzake
personeel en gemeentefinanciën. Daarbij
wordt er als het ware vanuit gegaan dat de
lokale besturen niet in staat mogen worden
geacht om een degelijk financieel beleid te
voeren.
Voor W M hoeft goedkeuringstoezicht niet
meer. Wel kan men akkoord gaan met een
algemeen toezicht dat nagaat of de getroffen
maatregelen niet in strijd zijn met de wetgeving. Binnen de integraal-federalistische visie die W M voorstaat hoort het beleid zo
dicht mogelijk bij de bevolking gevoerd te
worden. De gemeente is daarvoor het aangewezen nivo. W M eist daarom een zo groot
mogelijke autonomie op en verzet zich tegen
elke betutteling van bovenuit.
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GEMEENTEWET
Tijdens zijn ronde van Wallonië (zie ook
onze reportage hierover) werd vice-premier
Hugo Schiltz o.m. ontvangen in Charleroi.
Schiltz was verbaasd over de warme ontvangst die hem in de stad van de Waalse
federalist Van Cauwenberghe te beurt viel.
De burgemeester van Charleroi en de VUtopminister kwamen overeen dat in een van
de volgende fazes van de staatshervorming
de gemeentewet moet worden gefederaliseerd. Meteen krijgen zowel de Vlaamse als
de Waalse beweging er een aantrekkelijk
strijdpunt bij.
Van Cau was bijzonder vriendelijk voor
Schiltz. Hij omschreef hem als een goede
demokraat, een goede minister en een overtuigd federalist. Het initiatief van Schiltz om
Wallonië te bezoeken toont aan dat het veel
te lang geduurd heeft vooraleer de dialoog
tussen Wallonië en Vlaanderen begonnen is.
Er werden in Charleroi hoopvolle perspektieven voor de toekomst geopend.
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KORSIKA
In Frankrijk werd met 275 tegen 265 stemmen een wet goedgekeurd die Korsika een
beperkte autonomie verleent en het bestaan
erkent van een Korsikaans volk als deel van
het Franse volk. De vier afgevaardigden uit
Korsika stemden okm uiteenlopende redenen tegen de wet. Korsika krijgt nu een 52
leden tellend regionaal parlement en een
regering met zeven leden en uitgebreide
bevoegdheden op sociaal, kultureel en ekonomisch vlak.
Tegen de wet is veel kritiek in Frankrijk.
Neogaullisten (RPR), kommunisten en de
meeste liberalen (UDF) kantten zich tegen
het voorstel warin ze een aantasting zien van
de ondeelbaarheid en soevereiniteit van de
Franse republiek.
Maar ook de Korsikanen zijn weinig te
spreken over de nieuwe wet. Vooral het feit
dat de Korsikanen een onderdeel vormen
van het Franse volk stuit veel eilandbewoners tegen de borst. Nogal begrijpelijk, zouden we zeggen.

EXIT VREVEN
Na de volgende verkiezingen verdwijnt
gewezen Defensieminister Freddy Vreven uit
de Kamer. De PVV-arrondissementsraad
van Hasselt duidde met een overgrote meerderheid Vautmans aan als nieuwe lijsttrekker. Vreven had zich vlak voor de stemming
teruggetrokken en volgde daarmee de stille
wenk op van voorzitter Verhofstadt. Zo
maakt Freddy nog een waterkans om later
opgevist te worden als gekoöpteerd senator.
Dit op voorwaarde dat de kwalijk riekende
beroering rond zijn persoon ophoudt. Want
sedert Vreven zijn ministerportefeuille inleverde sukkelde hij van het ene schandaaltje
in het andere. Vreven heeft zijn onschuld in
al die zaken steeds staande gehouden. Maar
uiteindelijk begon het potje een beetje teveel
te stinken (twijfelachtige procedures inzake
legeraankopen, jagen in natuurgebieden, legeraankopen ten belope van tientallen miljoenen waar hij zich niets meer van herinnert,...). En ook bij de PVV geldt een oude
Vlaamse volkswijsheid: waar rook is, is vuur.

CLIO ZONDER
KATALISATOR
Federaal staatssekretaris voor Leefmilieu
Miet Smet (CVP) was aardig boos toen ze
hoorde dat de nieuwe Auto van het Jaar, de
Renault Clio, in ons land niet verkrijgbaar is
met katalisator. Nochtans wordt de auto hier
wel geassembleerd, zelfs met katalisator.
Maar die produktie is bestemd voor de uitvoer.
Miet Smet is een van die beruchte staatssekretarissen die overbodig zijn. Zoals trouwens de CVP-jongeren al zonder omwegen
toegaven. Wanneer we de bepaalde VlaamWIJ — 30 NOVEMBER 1990

Bij de Poolse presidentsverkiezingen kwam Lech Walesa als eerste uit de
stembus met een duidelijke overwinning op zijn rivalen. Toch heeft Walesa
nog geen zekerheid dat hij de nieuwe Poolse president wordt. Daarvoor heeft
hij nog een tweede stemronde nodig, waarin hij het moet opnemen tegen de
verrassende tweede, Stanislaw Tyminski. Deze zakenman die in Canada en
Peru fortuin maakte liet de Poolse premier Tadeus IViazowiecki net achter zich.
De gong voor de tweede ronde gaat op 9 december.
(foto ap)
se partijvoorzitters op hun woord mogen
geloven zal daarin binnenkort verandering
komen. Maar objektief gezien moeten we
Smet hier gelijk geven: die Clio-affaire is
toch ongehoord. De Europese kommissie
zou zoiets moeten verhinderen.

BOYKOT DELHAIZE
Het jongste nummer van het blad van de
Vlaamse Volksbeweging, Doorbraak, roept
op tot een boykot van de warenhuisketen
Delhaize. Dit bedrijf wordt al twintig jaar
aangeschreven om geen tweetalige folders
meer te verspreiden in Vlaanderen. Dit ondanks vele beloften om hierin verbetering te
brengen. Maar neen, Delhaize wil de provokatie blijkbaar nog een beetje op de spits
drijven, en adverteert in het Vlaamsvijandige
tijdschrift Carrefour.
De VVB roept daarom op om in heel
Vlaanderen een boykot-kampanje tegen de
warenhuisketen te beginnen door akties te
voeren aan de poorten van Delhaize of
protestbrieven te schrijven naar de direktie.
Het adres: Gebr. Delhaize&Cie-De Leeuw,
Ossegemstraat 53, 1080 Brussel.
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DE VLAMING EN HET
KAFEE
Voor Panorama/De Post verrichtte Dimarso een opiniepeiling naar de sluitingsuren
van drankgelegenheden. CVP-kamerlid Jos
Ansoms had het idee geopperd om de kafees
en disko's om 2 u. 's nachts te sluiten. SPkamerlid Leo Peeters milderde dit wat en
stelde voor om na 2 u. 's nachts een verbod
op alkoholhoudende dranken in te voeren.
Het voorstel van Ansoms zorgt bij de
Vlamingen voor grote verdeeldheid: 47% is
tegen, 44% is voor. Zonder te willen veralgemenen kunnen we stellen dat de tegenstanders vooral mannelijk, jong en minder geschoold zijn, de Johnnies dus die in het
gezelschap van de Marina's wel van een
uitje houden.
Het voorstel van Peeters kan op meer
mededogen rekenen; 73% van de Vlamingen is voorstander van een verbod op alkoholische dranken na 2 u. 's nachts. Volgens
Dimarso bestaat er binnen alle lagen van de
bevolking wel overeenstemming over zo'n
alkoholverbod.

KORTWEG
• In Groot-Brittannië bestoot That»
Cher uiteindelijk toch uit eigen beweging op te stappen. De Londense
beurs veerde prompt een stuk de
hoogte In, wat onze Financieel Ekonomische Tijd vernederend vond
voor een poiitika die in Engeland elf
jaar het mooie weer had gemaakt.
• Na een stemming in de Britse
Konservatieve partij waarbij hij onbetwistbaar als winnaar uit de bus
kwam, kan John Major de verhuis»
wagen beüen om zijn intrek te nemen in Downing Street 10, de woning voor de premier van GrootBrtttannië. Major wordt de Jongste
premier sedert de vorige eeuw.
• Enkele slimme pomphouders
spannen zich bijzonder in voor het
leefmilieu. Om de lieve cenqes verkopen ze loodvrije benzine als duurdere loodhoudende. Zoals dat met
de diesel en de stookolie ai het geval
is wil men nu ook de loodvrije benzine kleuren. Groen, of wat had U
gedacht?
• De Verenigde Staten hebben een
ultimatum gestuurd aan Saddam
Hoessein. Hij moet uit Koeweit weg
zijn uiterlijk op 1 januari '91 of er
wordt geweid gebruikt.
• Vergeet wie steigert over de „toegevingen" die de Belgische parlementaire delegatie in Irak doet,
niet waarom die delegatie juist vertrokken is? Of d a c h t ^ zij dat Saddam de Belgische delegatie alleen at
voor de eer die ze Irak aandoet met
haar bezoek, zou belonen met de
vrijlating van de gijzelaars?
• De Nederlandse regering is van
plan om een identlteltslcaart in te
voeren. De Nederlanders hadden
nog geen identiteitsbewijs en hebben dit ook steeds geweigerd. De
regering hoopt hiermee het zwartwerk fn te dijken.
• De para's die naar Rwanda gestuurd werden ïijn misnoegd over
de premie die ze krijgen voor hun
interventie. De gevarenpremte «>u
slechts 350 frank per dag bedragen.
Met jaloerse blik wordt lichting Golf
gekeken, waar onze jongens, zonder
zich In gevaar te bevinden, een gevarenpremie van meer dan 2.000
frank per dag zouden qpstrijken.
• in Ronse weigerde een leraar les
te geven zolang er leerlingen uit het
Fran^ailg onderwijs in sdjn Vlaamse klas zaten. Tijdene de staking in
het Franstalig onderwijs waren er
heet wat Franstalige kinderen die de
les in Vlaamse scholen kwamen volgen.

GEMEENSCHAPSSCHOLEN:
MEER INSPRAAK
VIA LOKALE RADEN?
Tussen 23 en 30 november hebben in de
basisscholen en sekundaire gemeenschapsscholen verkiezingen plaats voor
de lokale raden van bestuur. De raden van
bestuur voor het hoger ondenvijs worden
volgende week verkozen. De raden moeten geïnstalleerd worden op 1 aprii 1991.
Deze lokale raden zijn nieuw en hebben de
bedoeling de ouders en piaatseiijke instanties meer inspraak te geven in het
besturen van de school. Aan Nora Tommeiein, inspektrice van het gemeenschapsonderwijs en iid van het VU-partijbestuur vroeg WIJ of dit klopt.

Een raad van bestuur voor het hoger
onderwijs bestaat uit twee leden verkozen
door de studenten, drie leden verkozen door
de oud-studenten en door de ouders, vijf
leden gekoöpteerd uit de sociale, ekonomische en kulturele milieus, vier leden uit de
pedagogische colleges, één of meerdere
hoofden van de betrokken onderwijsinrichtingen.
De schoolraad kiest uit zijn leden een
voorzitter en een ondervoorzitter. Deze mogen geen lid zijn van het personeel."

• De raadsleden worden rechtstreeks ver• Waarom een lokale raad of een raad van kozen maar toch worden ze aangevuid
met een aantat gekoöpteerde ieden. Waarbestuur in de gemeenschapsscholen?
om?
„Het gemeenschapsonderwijs moet een
nauwe verbondenheid hebben met de lokale „In januari worden inderdaad nog leden
gemeenschap, wat een betere aantrekkinggekoöpteerd uit de lokale sociale, ekonomische en kulturele milieus. Bedoeling hiervan
van leerlingen mogelijk maakt."
is ook mensen bij het bestuur te betrekken
• Wat wordt de taak van de ieden in die die niet rechtstreeks uit de pedagogisch
iokale raad?
geïnteresseerde middens komen, gezien de
„De taak is veelomvattend: vastleggen verregaande bevoegdheden die aan de lokavan de gedragsregels binnen de school, dele raden worden toegekend."
lokale samenwerking met de schoolbesturen
• Tot nu toe kon men in het gemeenvan andere inrichtende machten, advies verlenen over de uitbouw van het gemeen- schapsonderwijs spreken van verzuiiing,
schapsonderwijs en het leerlingenvervoer,poiitizering en baantjes verdeien. Gaat dit
het goedkeuren van een schoolwerkplan, dezich niet herhalen binnen de iokate raden?
plaatselijke pedagogische organizatie, de tij-Wordt er nu niet gelobbied bij deze verkiezingen?
delijke aanstelling van personeel, de indienstneming van administratief personeel, „Het gevaar is inderdaad niet denkbeeldig
het aankopen en beheren van materiaal voordat nu de plaatselijke potentaten en dorpspode werking en uitrusting, het formuleren van litiekers zich in de lokale raden gaan mengen
konkrete bouwprojekten, het opstellen van
of hun invloeden zullen laten gelden, vooral
de begroting en de jaarlijkse uitvoeringsreke-wat betreft aanstellingen en benoemingen.
ning."
De meeste direkties (=voorzitters van de
• Wie kiest de raden en wie is kandidaat? kiesbureaus) nemen de zaak zeer ernstig. Zij
„De kiezers zijn de ouders van de kinde- beseffen dat een goed uitgebouwde lokale
ren die op 1 oktober regelmatig zijn inge- raad of raad van bestuur waarvan de pluralisschreven in een onderwijsinstelling van detische samenstelling een waarborg is meteen de toekomst van hun instelling betekent.
bevoegde schoolraad.
Iedereen kan zich kandidaat stellen op In de grote steden echter zijn bepaalde
voorwaarde dat men de leeftijd van 65 jaar partijen reeds maandenlang aan de lobbyen
niet bereikt heeft en dat men een „ verklaring om het overwicht in de lokale raden te
van gehechtheid" ondertekent. Verder zijnbekomen. In andere gemeenten werden direkties eind oktober opgebeld door parleer ook enkele onverenigbaarheden."
mentairen om de kandidatenlijst voor hun
• Hoe zijn die lokaie raden samenge- schoolraad door te spelen. Op bepaalde,
steld?
niet-gewenste kandidaten werd soms druk
uitgeoefend om zich terug te trekken.
„De lokale schoolraad bestaat uit: vier
rechtstreeks gekozen leden door de ouders, Doch vermits de depolitizering van het
vier leden gekoöpteerd uit het lokale sociale,gemeenschapsonderwijs één van de basisprincipes was bij de oprichting van de ARGO
ekonomische en kulturele milieu, drie leden
uit de pedagogische colleges van de schoolbeschouwt de VU het als haar plicht om mee
en één of meerdere hoofden van de betrok-te werken aan de verwezenlijking van dit
doel."
ken schoolraden.
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REPLIEK
Als er voorlopig dan nog geen
vrede is in de Golf, dan lijkt het
er na weken tocti wat kalmer te
gaan uitzien in het franstalig
onderwijs. Door de federalisering moeten zij hun eigen bonen doppen maar, de eeuwige
chantage hangt nog in de lucht.
Zij laten dan al maar hun hoofdblaffer los: Monsieur H.
Dat Vlaanderen zich maar voorbereide op een meer zelfstandige opstelling in de toekomst.
Rond deze problematiek seiekteerden wij deze week de perskommentaren. (W.V.B.)

PERSSPIEGEL
aan gemeenschappen en gewesten, wordt
de opstelling van een prioriteitenplan
,,Vlaanderen in de wereld" wenselijk en
dringend "

ii PEOPLE
Happart dreigt met een verdere onafhankelijkseis van Waalse kant. Voor ons
niet gelaten.

GAZET VAN ANTWERPEN
Jan Veestraete onderstreept hoe noodzakelijk de staatshervorming m '88 was.
Maar ruimere armslag is nodig In de toekomst.
„Tot dusver heeft Vlaanderen dit dossier
koel-afstandelijk bekeken Het minst dat er
kan worden gezegd is dat uit dit Waalsregionale konflikt blijkt hoe noodzakelijk de
staatshervorming van 1988 geweest is Het
land zou nu ongetwijfeld op zijn grondvesten
daveren als onden/vijs nog steeds een nationale materie zou zijn en met alleen de
Waalse leraars maar ook hun Vlaamse kollega's er maanden het blok zouden opleggen
Ovengens maakt Vlaanderen er zich net
iets te goedkoop van af met de bemerking
dat sinds de staatshervorming Wallonië
maar zijn eigen boontjes moet doppen Uit
het onderwijsdossier blijkt duidelijk dat de
gewesten en gemeenschappen te weinig
financiële armslag krijgen voor de opdrachten die hen worden overgedragen "

De Standaard
Wie ondertussen al verder durft denken
dan de huidige horizonten, is onze minister Sauwens die door zijn bezoek aan
Litouwen duidelijk maakte dat vooraanstaande Vlamingen voor dit dappere Baitische volk meer over hebben dan verre
llefdesverkiaringen.
,,Dat twee relatief kleine en behoorlijk
autonome volkeren beloven met elkaar samen te werken zonder daarvoor de goedkeunng te vragen aan hun centrale regenngen,
vraagt belangstelling Hoewel de omstandigheden volkomen anders zijn, zoeken zowel
de Vlamingen als de Litouwers hun weg naar
zelfstandigheid
Nu er weer enige hoop bestaat dat er vaart
komt m de derde faze van het verdragsrecht
WIJ — 30 NOVEMBER 1990

„Het IS duidelijk, zonder dat daarom de
financienngswet moet herzien worden, dat
het de opdracht is van het centraal gezag in
de huidige strukturen van de staat om bijkomende middelen bovenop te geven voor het
onderwijs in Wallonië en Brussel, dat er grote
nood aan heeft De intentieverklanngen, ja
de engagementen in het bijzonder, van de
Parti Socialiste zijn er Maar er zijn tekenen
van een Vlaamse wil om dit volledig te
weigeren en dan moeten wij, Walen maar
ook Frankofonen van Brussel, er goed over
nadenken dat dit de weigenng inhoudt door
het centraal gezag van een gefedereerde
staat om een rol van evenwicht en kompensatie te spelen Wat juist de normale taak is
en de logika van een centraal gezag in een
gefedereerde staat In deze hipoteze van
weigenng, verder dan de meest brede autonomie voor onze regio's die wij dnngend
eisen, moeten wij er dan zelfs aandenken de
onafhankelijkheid op te eisen in afwachting
van de Europese staat."

HET BELAKG
VAK LIHBURG
Mark Platei verwittigt de politieke partijen dat bij een weigering van de derde fase
de middeipuntvliedende krachten in
Vlaanderen ook sterker zuilen worden.

DE NIEUWE GAZET
Ais oppositiebiad van de PVV zet zij
uiteraard de Waalse geidhonger, die lonkt
naar de nationale pot, in de verf.
,,Wie gemeend had dat de overname van
de Luikse schulden door de nationale regering de laatste stuiptrekking van deze perfide
mentaliteit was, heeft zich grondig vergist
Als het franstalig potje overkookt, wordt daar
zoals gewoonlijk naar het ultieme nationale
redmiddel gegrepen Je moet het maar doen,
andermans geld uitgeven zonder daar eerst
zelfs eens over te praten
En er is meer Spitaels en Deprez hebben
de Vlamingen een dik jaar voor de verkiezingen voor een voldongen feit geplaatst Net
zoals bij de vonge regenngsonderhandelingen, zal Vlaanderen mee de nationale regenng moeten vormen die de hh Spitaels en
Deprez nu al voor ogen hebben Wat ook de
uitslag van de verkiezingen wordt Zullen we
die verkiezingen dan maar meteen afschaffen?"

En over problemen in eigen huishouden, maar die ons toegewaald zijn uit
verre landen, namelijk het migrantenprobleem, heeft regeringskommissans Paula
D'Hondt uitvoerige bedenkingen over de
manier van aanpak in dit land en vergelijkt
met Nederland.
,,lk benijd de Nederlanders Die mannen
hebben met allen kompetentie m hun ambtenarenrangen, ik bedoel, een kerel die doktoreert op de migrantenproblematiek wordt
daar van de universiteit weggeplukt en hoofd
migranten van een dienst Hij blijft daar tien
jaar zitten en krijgt de ruimte om met zijn
minister, of opeenvolgende ministers, een
beleid uit te bouwen Als je dan bekijkt hoe
het hier gebeurt, ocharme toch "

,,De derde fase, de echte en de volledige
fase, die van dit land een federaal land zou
kunnen maken is met voor morgen of overmorgen

GEZEGD IS...
...GEZEGD

De unitanstische tegenwringers moeten
nochtans beseffen dat ook hun dwarsliggerij
een illusie is Ooit zullen de middeipuntvliedende krachten waarop dit land nu zwalpt,
toch doorbreken en voor een ander Belgische samenlevingsmodel zorgen Dan zal
het spijtig genoeg meer kwaadschiks dan
goedschiks moeten gebeuren "

„Als ik stop met koersen, begin ik
met een cirkus Paarden en honden
heb ik al M'n lief is een tijgenn en ik
ben een ezel "
Roland Liboton, Het Belang van
Limburg. 27 nov. '90.

WETSTRAAT

OVER SPELEERS
EN ZOVELE ANDEREN
AT de Eerste minister persoonlijk aanwezig was, vond Walter
Luyten maar logisch. Onlangs
nog opende hij een tentoonstelling over de volkerenmoord in
Katyn, een gebeurtenis die niet
langer voor diplomatieke rimpels
zorgde sedert werd toegegeven
dat Stalin voor de moord verantwoordelijk was.
Waar het Luyten om te doen
was, ligt in het verlengde van Katyn. In 1947
werd in ons land prof. Speleers veroordeeld,
omdat hij had deelgenomen aan de internationale onderzoekskommissie naar de moord
op de duizenden Poolse officieren in de
bossen van Katyn. Die kommissie kwam toen
— in 1943 — reeds tot het besluit dat Stalin
de slachtpartij op zijn geweten had.

D

HET RAADSEL K A ï ï F
Het heeft geduurd tot 1990 voor het raadsel Katyn definitief uit de wereld was, en de
Sovjet-Unie haar schuld toegaf. „De Pool
Walesa zegt geen bestraffing meer te eisen
maar wel de oprichting te willen van een
internationale rect)tbank die de verantwoordelijkheid inzake Katyn zal bepalen.'' Wij van
onze kant, aldus de VU-senator, hebben veel
goed te maken in verband met Speleers.
Deze vooraanstaande Vlaming kan rustig als
simbool gesteld van de strijd voor de langzame opgang van het fundamenteel recht van
de Vlamingen. Hij behoorde tot de strekking
van Vandeperre-Van Cauwelaert en stelde
de tekst van „De drie kraaiende hanen" op.
In 1918 werd zijn huis verbrand en moest hij
op de vlucht slaan. Als bekend oogheelkundige keerde hij terug bij de vernederlandsing
van de Gentse universiteit.
De veroordeling in 1947 maakte hem kapot. In 1951 overleed hij. „Op een ogenblik
dat wij uit koninklijke mond vernamen dat er
pacifikatie komt en dat ook in Oost-Europa
de tijd van verzoening is aangebroken, zullen
wij dan in het individueel geval van een
hoogstaand Vlaams slachtoffer eerherstel
weigeren?"
Het antwoord van Eerste minister fJlartens
toonde begrip voor het verzoek. Toch begaf
hij zich niet op het politieke pad. „De kinderen en kleinkinderen van prof. Speleers kunnen een herzieningsprocedure aanvragen.
De afwikkeling hiervan valt onder de bevoegdheid van de rechterlijke macht. Op
grond van de scheiding van de machten kan

ik geen oordeel formuleren over een destijds
uitgesproken vonnis." En tot besluit: „De
waarheid heeft haar rechten. Dit komt best
tot recht in een demokratische rechtstaat, via
de mogelijkheid tot herziening door de rechterlijke macht."

VERZOENING?
Een ontgoochelde Luyten replikeerde: „Ik
dacht dat het op dit keerpunt in de geschiedenis mogelijk moet zijn om met eerlijke
mensen uit alle partijen tot een oplossing te
komen." Het gaat hier om meer dan een

Het is dan toch gelukt. Vorige
week vrijdag mocht Walter Luyten het spreekgestoelte op om
zijn interpellatie over de volkerenmoord in Katyn te houden.
Meer zelfs: het was de Eerste
minister zelf die hem van antwoord diende.
Later op de avond stond hij ook
nog Walter Peeters te woord.
Deze ondervroeg hem over de
passus van het regeerakkoord,
die wil dat in het kader van de
pacifikatie tussen de gemeenschappen maatregeien bestudeerd worden die kunnen bijdragen tot de verzoening tussen aile burgers.

juridische konstruktie. „In 1930 zei prof
Speleers tot zijn studenten: wij die alles op
het spel hebben gezet voor jullie rechten,
hebben het recht streng te zijn voor u."
Waarom, aldus Luyten, kunnen we niet dezelfde moed opbrengen als men nu in het
Oostblok opbrengt?
De tussenkomst van Walter Peeters sloot
hier goed bij aan. Zijn vraagstelling betrof de
passage van het regeerakkoord waarin de
regering zich engageerde om „in het kader
van de pacifikatie tussen de gemeenschappen maatregelen te zullen bestuderen die
kunnen bijdragen tot de verzoening tussen
de burgers." We hoopten, aldus Peeters, dat
de Belgische politieke klasse eindelijk bereid
was een sereen gesprek aan te gaan over dit
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Senator Walter Luyten begrijpt niet,
waarom we niet dezelfde moed kunnen opbrengen als men nu in het
Oostblok opbrengt.
dossier. Niets is echter minder waar... Het
blijft bij louter individuele maatregelen.
Enige hoop leefde op wanneer de koning
in zijn 21-juli-toespraak de paragraaf uit het
regeerakkoord herhaalde. Maar al snel werd
die hoop de grond ingeboord. De afwijzing
door de Franstaligen was echt brutaal. „Het
is dan ook van essentieel belang dat de
Eerste minister alle onduidelijkheid over de
,, verzoeningspassus'' wegneemt.''
In zijn wederwoord pleitte Martens voor de
grootste sereniteit. „We zullen der verzoening niet bereiken met grote verklaringen,
maar we moeten zoeken naar de juiste
middenweg." Die middenweg lag zijns inziens aan de basis van de wet van 30 juni
1961 betreffende de uitzuivering inzake burgertrouw en bij het onderzoek van individuele gevallen in het licht van bestaande wetten
en besluiten. De regeringsleden kregen de
opdracht alle wetten korrekt en zonder onderscheid toe te passen, wat de premier met
statistische gegevens staafde. Tot slot vroeg
hij begrip voor de voorzichtige aanpak: „Dit
betekent niet dat de regering passief blijft. In
de geest van het regeerakkoord worden
maatregelen bestudeerd en wordt de bestaande wetgeving toegepast."
Een eerlijk antwoord, dat wel. Maar nog
steeds blijft het regeringsoptreden beperkt
tot individuele maatregelen. Wat Peeters
wrang deed opmerken, dat de tijd van verzoening in ons land nog niet voor morgen is.
0.3.)
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EENOUDERGEZINNEN IN WOONPROBLEMEN
Senator Jef Valkeniers wijst de leden van
de Vlaamse Raad op de huisvestingsproblemen van eenoudergezinnen. De Vlaamse
overheid zou een echt beleid naar die groeiende groep van mensen moeten ontwikkelen. Op dit punt blijft de Vlaamse Eksekutieve in gebreke, en ontplooit ze te weinig
initiatieven, aldus Jef.

zeer zwaar door in het gezinsbudget van de
éénoudergezinnen.
Al diegenen die bij de sociale huisvesting
betrokken zijn weten echter dat er een groot
tekort is aan sociale huurwoningen of -appartementen, en vooral juist voor die éénoudergezinnen, waarvan de gescheiden vrouwen
met kinderen een groot percentage uitmaken. Daarbij hebben bepaalde huisvestingsmaatschappijen de neiging deze vrouwen
zoveel mogelijk te weren, omdat ze vrezen
dat deze na één of twee jaar niet meer in
staat zullen zijn hun huur te betalen.

Alle demografische studies tonen aan dat
in de toekomst het aantal alleenstaanden en
éénoudergezinnen zal toenemen. De stijging
van het aantal echtscheidingen, de afname
van de huwelijksbereidheid en de toename
van andere samenlevingsverbanden dan het
huwelijk zijn hiervoor verantwoordelijk.

Hetzelfde probleem stelt zich voor de talrijke bejaarden die alleen achterblijven na het
overlijden van hun partner. Voor deze groep
van éénoudergezinnen moet de overheid
speciale inspanningen doen, meent Jef Valkeniers. In Vlaanderen is dat het Vlaams
gewest.

EEN INKOMEN
In éénoudergezinnen zijn veelal vrouwen
de enige kostwinner. Ze bevinden zich doorgaans onderaan de inkomensladder en hebben een hoog armoederisiko. Ze zijn immers
afhankelijk van slechts één (meestal laag)
inkomen en moeten zich meer dan andere
gezinnen op sociale uitkeringen beroepen.
Omdat de meestal vrouwelijke kostwinners vaak geen of slechts beperkte rechten
hebben opgebouwd in de sociale zekerheid
zijn hun uitkeringen te laag. Onze sociale
beschermingsssstemen zijn immers niet
aangepast aan instabiele gezinsstrukturen.
Getuige hiervan bijvoorbeeld het groot aantal éénoudergezinnen dat moeilijkheden ondervindt om zijn rechten te laten gelden in de
sektor van de kinderbijslag.
Aan de andere kant, zo stelt senator Valkeniers, zien we dat meer gehuwde vrouwen
buitenshuis gaan werken, zodat steeds meer
huishoudens over twee inkomens beschikken. In de toekomst zullen de meeste echtparen tweeverdieners zijn. Vele vrouwen zuilen
zich aanbieden op de arbeidsmarkt, en dit is
op zich zeker niet verkeerd, want dat bevordert hun zelfstandigheid. Maar tegelijkertijd
zal er een zeer grote ongelijkheid ontstaan
tussen alleenstaanden en éénoudergezinnen (de ééninkomensgezinnen) enerzijds en
de echtparen (de tweeverdieners) anderzijds.

POLARISATIE
Dit betekent dus dat er zich een polarisatie
zal voordoen tussen twee groepen van mensen : een kategorie die bij het optreden van
een sociaal risiko zoals ziekte of werkloosheid een zeer zware val in inkomen moet
inkasseren, en een tweede kategorie die in
zekere mate zelf de schok van een inkomensverlies kan opvangen dankzij de aanvulling van de sociale uitkeringen met een
ander gezinsinkomen.
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HUISVESTING A K U U T ~
Senator Valkeniers vindt dat de
Vlaamse regering te weinig initiatieven neemt om woonproblemen van
eenoudergezinnen op te lossen.
(foto WIJ)

Senator Valkeniers vindt het daarom van
het grootste belang dat de overheid meer
aandacht betoont voor de zwakke financiële
positie van de éénoudergezinnen, en een
echt beleid ten gunste van deze groep ontwikkelt. Vooral op het vlak van huisvesting
valt er veel te doen. Deze kost weegt immers

Daarom roept hij de Vlaamse Raad op een
resolutie goed te keuren waarin de raadsleden de Vlaamse Eksekutieve vragen bij voorrang maatregelen te nemen om tegemoet te
komen aan de akute huisvestingsproblemen
van de éénoudergezinnen. De bal ligt nu in
het kamp van de verschillende frakties. Met
Jef hopen we dat ze dit voorstel zullen
ondersteunen. Wat ons betreft is het alvast
een konkreet voorbeeld van wat we in ons
Toekomstplan voor Vlaanderen verstaan onder de pijler,,welvaart en welzijn".
PVS

P-SPROKKELS
• Het was deze week een winwar van parlementaire aktiviteiten. Wat Vlaamse Raad,
nadien wat Kamer en Senaat en veel kommissiewerk. Overigens vertoefde er een delegatie in Rome voor de Konferentie van de
EG-parlementen, en bleven Hans De Belder
en de zijnen pogen de gijzelaars uit Irak mee
te brengen.
• Centraal op de Vlaamse Raadsagenda
stond het ontwerpdekreet over het bestuurlijk beleid. De stemming hierover zal vermoedelijk pas volgende week plaatsvinden.
• De weigering van voorzitter Gaston Geens
om een Voercel op te richten blijft deining
veroorzaken. Fractievoorzitter Paul Van
Grembergen sprong initiatiefneemster Frieda Brepoels ter hulp. In een brief aan zijn
kollega's van CVP, SP en PVV verzocht hij
om een gedachtenwisseling rond de gerezen
problematiek.
• De Kamer behandelde wel een twintigtal
ontwerpen en voorstellen, gaande van het
Verdrag over de Rechten van het Kind tot de

10

toekenning van de titel stad aan de gemeente Lommei, de gemeente van SP'er Vanvelthoven.
• Lul< Vanhorenbeek polste vice-premier
Dehaene over het zogezegde SST-Fonds.
Persoonlijk bestempelde hij het als een middel ,,tot omkopen van de goodwill van de
gemeenten".
• Etienne Van Vaerenbergh diende een
wetsvoorstel in om de pensioenleeftijd te
verlagen voor werkende moeders met een
beroepsloopbaan.
• Naar aanleiding van de Konferentie van de
EG-parlementen stemde de Kamer bijna
unaniem in met een resolutie. VU-woordvoerder Paul Van Grembergen noemde de
bijeenkomst politiek belangrijk. Hij bepleitte
een sociaal Europa, waarin solidariteit tussen landen en regio's gestalte krijgt en
waarin het demokratisch spel korrekt wordt
gespeeld. Tot slot stelde hij onomwonden
dat een demokratisch Europa meteen een
gefederaliseerd Europa is.

ONDERWIJS

HET VLAAMS ONDERWIJS
STILTE VOOR DE STORM?
Over enkele dagen begint in de Vlaams
Raad de bespreking van de begroting 1991
voor onderw/ijs.
Nelly Maes en Luk Vanhorenbeek, onze
leden in de kommissie onderwijs van de
Raad stonden hierover uitgebreid de pers te
woord.
De VU-onderwijsdeskundigen knoopten
vanzelfsprekend aan bij liet in uitzicht gestelde einde van de wekenlange stakingen in het
Franstalige onderwijs en de onderwijsonrust
in Frankrijk.
Weliswaar verschilt het onderwijslandschap in Vlaanderen grondig van dit in het
Franstalig landsgedeelte en plukt Vlaanderen thans de vruchten van de besparingspolitiek uit het verleden (besparingswoede)
waardoor er ruimte is gekomen voor een
weddeaanpassing van de leerkrachten.
Deze financiële herwaardering was immers
dringend nodig, maar is slechts één element
in de herwaardering van het lerarenambt in
het algemeen, voorwaarde voor het bieden
van kwaliteitsonderwijs.
Een aantal fundamentele onderwijsproblemen krijgen ook in deze onderwijsbegroting
geen oplossing.
In het dossier dat Nelly IVIaes en Luk
Vanhorenbeek aan de pers voorstelden,
wordt, naast een analise van de begrotingscijfers, de richting aangegeven waar de VU
inzake onderwijspolitiek naar toe wil.

BESLUITEN
De politieke besluiten die de fraktie uit de
onderwijsbegroting trekt zijn de volgende:
De overheveling van de onderwijsbevoegdheden naar de Vlaamse Gemeenschap was voor Vlaanderen een goede zaak.
Ze verschaft ons onderwijs ruimere middelen
en stelde elke gemeenschap voor haar eigen
verantwoordelijkheid.
Vlaanderen heeft nu zelf de middelen voor
een langvenwachte, zij het beperkte financiële herwaardering van het lerarenambt. De
noodzaak van zulke herwaardering werd
door de VU sinds jaren onderstreept!
Ook de uitvoering van het dekreet op de
basisedukatie die door deze begroting verzekerd wordt, stemt tot tevredenheid.
De onderwijsminister kondigt een aantal
ontwerpen van dekreet aan die voor de
toekomst van het onderwijsbestel in Vlaanderen van groot belang zijn: het bijzonder
ontwerp dat betrekking heeft op de f^UG en
RUCA en het ontwerp betreffende het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met een
nieuwe regeling voor de financiering en de
akademische graden.

Al deze ontwerpen werden voor binnenkort
beloofd.

KWALITEIT
Meer dan ooit blijft de VU bij de eis:
kwaliteitsonderwijs op alle nivo's!
Er mag dan al een ruim aandeel van de
gemeenschapsmiddelen aan onderwijs besteed worden, dit is nog geen waarborg voor
kwaliteit!
Ook misgroei moet worden weggewerkt.
Een veelheid van instellingen die elk voor
hun banen en voor hun voorbestaan vechten
in een periode van dalende nataliteit vormt
een permanente bedreiging voor de kwaliteit
en betekent een gevoelige financiële aderlating.

Nelly Maes.
(Hopelijk maakt men ook vorderingen inzake rationalisatie en programmatie van het
hoger onderwijs. De universitaire wereld
dient hier zelf richtinggevende voorstellen te
formuleren in het kader van de VLIR).
Ook inzake de hervorming van het hoger
kunstonderwijs, een erg gevoelige materie,
wordt gewacht op de konkrete ontwerpen.
Het langverwachte statuut voor de leerkrachten in het gesubsidieerd onderwijs
wordt eveneens in het vooruitzicht gesteld en
ook voor het ontwerp inzake de Algemene
Raad voor het Ondenwijs is de VU uitdrukkelijk vragende partij.

Het voorbeeld van het visserijonderwijs
met 5 instellingen voor minder dan 200
leerlingen illustreert mee de kwalijke financiële gevolgen van de verzuiling.
Enkel indien de optie voor pluralistisch
onderwijs reëel mogelijk wordt zal de financiële impasse vermeden worden en een
kwaliteitsaanbod gegarandeerd. Hoe zal
men anders ooit komen tot een rationalisering en een gezonde programmatie van het
hoger onderwijs. (Thans in HOLT = 26
instellingen en in het HOKT een veelvoud
hiervan)
Oplossingen door zachte ontzuiling, samenwerking, afspraken en fusies mogen niet
langer uitgesloten worden.
Binnen het vrij onderwijs wenst de VU een
daadwerkelijke erkenning van het feitelijk
pluralisme dat op het nivo van leerlingen,
ouders en leerkrachten bestaat, door het
realiseren van echte inspraak van deze geledingen.
Ook binnen het gemeenschapsonderwijs
valt het te hopen dat de nieuwe strukturen
demokratie en pluralisme tot stand brengen.
In de huidige stand van de dekreten blijft
de inspraak van de leerkrachten al te simbolisch.
Meer dan ooit moeten bekwame leerkrachten kansen krijgen, moet in hen geïnvesteerd
worden inzake vorming, navorming en bijscholing. De beste leraars moeten kansen
krijgen, ook op medezeggingschap en verantwoordelijkheid.
L. de Beul

Luk Vanhorenbeek.
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De volledige tekst van de perskonferentie
kan worden aangevraagd op het VU-fraktiesekretariaat van de Vlaamse Raad, Natieplein 2 te 1000 Brussel.
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BEDENKINGEN BIJ
HET EERSTE VLAAMS
LENSSENSKONGRES

S

CHRIJVER van dit verslag kon
voor dit kongres geen uitnodiging te pakken krijgen want —
zo luidde het volgens de, overigens erg vriendelijke kabinetsmedewerkster die er zelf „ook
niet aan kon doen" — het was
de „basis" die aan het woord
moest komen, de veldwerkers
en direkt betrokkenen. Om tot
het kongres toegelaten te worden moest men dan ook behoren tot de
geselekteerde gelukkigen. Medewerkers van
politieke frakties behoorden daar duidelijk
niet toe I

Via een kleine omweg en een leugentjeom-bestwil slaagden we er dan toch maar in
aan het Welzijnskongres deel te nemen.

BOERENBOND
Groot was mijn verbazing toen tijdens de
kommissievergaderingen het woord uitgebreid werd gevoerd door vertegenwoordigers
van de studiedienst van... de Boerenbond.
Verbazing die slechts steeg wanneer ook de
studiediensten van KAV, KWB, KVLV... zich
in de debatten mengden en daarbij vooral de
eigen onvervangbare rol en plaats in het
welzijnsgebeuren meenden te moeten benadrukken.
De vera/ondering steeg alleen maar bij het
panelgesprek dat plaatsvond onder vertegenwoordigers van diverse kabinetten over
de raakpunten tussen de verschillende beleidsterreinen en de welzijnssektor. Het kabinet van Johan Sauwens werd hieruit geweerd en dit ondanks de uitgebreide nota
over ,,Voorzieningen voor de mindervalide
reiziger" die de VU-minister nog maar onlangs publiceerde.

SOCIALE ONRUST
Dit welzijnskongres was een uitvloeisel
van de sociale onrust die vorig jaar de
gehandikaptensektor en de bijzondere
jeugdzorg gedurende maanden in de ban
hield. Men werd er zich in de sektor van
bewust dat men méér was dan de „oppas"
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van bejaarden, zieken, kinderen of gehandikapten. Het was de wording van het,,maatschappelijk belang" van wat men als „professional" presteerde. De zachte sektor
klom op de barrikaden, zette akties op het
getouw, ging (aanvankelijk aarzelend) in staking en betoogde. De vakbonden — LBC op
kop ontdekten de sektor als een nieuw aktieen wervingsterrein waar nog engagement,
inzet (en nieuwe leden) te vinden waren. Iets
wat men in de traditionele bediendensektoren — waar men al lang tevreden is wanneer

Vorige week donderdag en vrijdag vond in het Gentse Kongrescentruffl het gorots aangeicondigde
Welzijnsfcongres
plaats. Volgens de organtsato*
ren zo'n 1000-tal, volgens onze
schatting een kleine 700 deelnemers luisterden twee dagen
lang naar ernstige wetenschappelijke referaten, naar toespraken van de CVP-ministers
Geens en Lenssens, keken
naar videomontages en namen
deel aan diskussies in verschillende werkgroepen waar serieuze en moeili|ke „toekomstoriëntaties" en dikke bundels
teksten over de welzijnssektor
onder de loep werden genomen.
men huis en auto kan afbetalen — al lang
niet meer tegenkwam!
Men eiste niet enkel financiële opwaardering en betere werkomstandigheden, maar
ook kwaliteitsbevordering o.m. door betere
opleidingen. Om aan die kwaliteit te werken
moest er een welzijnskonferentie komen.
Werkgevers, werknemers, overheid en gebruikers moesten zich kunnen uitspreken
over de toekomst en het belang van de
welzijnssektor. Minister Lenssens zegde toe,
trok het initiatief naar zich en organiseerde
een welzijnskongres.
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Dikke bundels over welzijn. IMaar
worden de mensen er ook beter van?
(foto Dann)

WETENSCHAPPELIJK
De opzet was groots en omvangrijk. Een
centrale kongreskommissie en diverse bijzondere kommissies onder leiding van wetenschappers werden aan het werk gezet.
Op korte tijd werden hopen papier geproduceerd. Men wilde de hele welzijnssektor
vatten en er krachtlijnen voor formuleren.
Het is waarschijnlijk hier dat het misliep.
Mensen uit het werkveld en gebruikers of
hun vertegenwoordigers waren niet allemaal
zo thuis in het gebruikte wetenschappelijk
jargon, konden het hoge ritme en 2de stapels
papier niet meer aan en haakten ontmoedigd
af.
Inderdaad, het verwerken van een pak van
zo'n 10 tot 15 cm wetenschappelijke teksten
is voor iemand die reeds een ganse dag
bezig is met de opvang van bv. jongeren nog
bezwaarlijk haalbaar. Men laat dan de besprekingen maar liever over aan wetenschappers of vrijgestelden van allerlei koepels en federaties.

SOCIAAL
Er werd zeker heel wat nuttig wetenschappelijk werk verricht, en dit mag samen met de
konfrontatie onder de verschillende subsektoren op de bonus-zijde van dit initiatief
geschreven worden De monografieën die
professor Lammertyn en zijn medewerkers
publiceerden geven een vrij volledig beeld
over de stand van zaken in de welzijnssektor
en de verschillende subsektoren De referaten verzameld onder leiding van kongresvoorzitter Herman Baert vormen een prima
overzicht van de wijze waarop de Vlaamse
wetenschappelijke wereld de toekomst van
de welzijnssektor ziet Het ontbreekt echter
aan de echte konfrontatie met de werkelijkheid buiten de muren van de universiteit

KONKREET
Tekenend hiervoor waren sommige diskussies die m de werkgroepen tijdens het
kongres werden gevoerd Docenten van sociale scholen verschilden van mening of we
nu het woord welzijns,,zorg" dan wel welzijns,,werk" dienden te gebruiken en vervielen zo in teoretische onderonsjes
Andere deelnemers vroegen luidop wat we
hadden aan al die teksten en teorieen wanneer ze met konkreet gemaakt werden, wanneer het voor de gebruiker er met wat eenvoudiger op gemaakt kon worden „Wat
zitten we hier te diskussieren wanneer we
nog moeten meemaken dat de toelage voor
een rolstoel verschilt naargelang men thuis
verblijft, al of met reklasseerbaar is, in een
bejaardenhuis verblijft, in een andere instelling terecht komt of werkt in een beschutte
werkplaats ' " en „ Waarom hebben we maar
recht op een kinesiterapiebehandeling per
dag wanneer we ons kind thuis laten verzorgen en op vier behandelingen wanneer het
intra-muraal wordt gerevalideerd"^" Dat zijn
de konkrete vragen i
Zo kunnen we ons eveneens afvragen of
de vage beleidslijnen die minister Lenssens
in zijn — overigens vooraf zorgvuldig opgestelde slottoespraak — bekend maakte echt
zinvol zijn op het ogenblik dat iedereen met
spanning zit te wachten op de konkrete
uitvoeringsbesluiten van het dekreet op het
Vlaams Fonds voor Integratie van mensen
met een handikap en op een ogenblik dat
ook de bijzondere jeugdzorg nog steeds
snakt naar enige duidelijkheid
Koen Van Caimere

K^

ÊWKÊÊÊ^

„Wat zitten wij hier te disicussiëren wanneer de toelage voor een rolstoel
verschilt al naargelang men thuis verblijft, al of niet rel<lasseerbaar is, of in een
tehuis verblijft..."
(foto Photo News)
ADVERTENTIE

LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELDERS
OOK VOOR ZELFROUWERS
Gentsesteenweg 5
9410 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS

Kostuums naar maat
-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM
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091/60.13.37

HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN
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FRANSTAUGEN
TUSSEN GEMEENSCHAP
EN GEWEST

D

RIE hoofdstromingen fungeren
als referentiepunt voor de verschillende stellingnamen. Vooraleer deze te belichten, even
een korte weergave van de huidige stand van zal<en.
In tegenstelling tot Vlaanderen waar Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest één
geheel vormen, maakt men in
Franstalig België onderscheid
tussen gemeenschap en gewest. De Franstalige gemeenschap omvat Wallonië en
Franstalig Brussel. Ze is bevoegd voor de
kulturele en persoonsgebonden materies.
Het Waalse gewest omvat Wallonië en is
bevoegd voor de ekonomische materies. Het
Waalse gewest kent een gezonde financiële
situatie. De Franstalige gemeenschap daarentegen kampt met een zwaar budgettair
deficiet.
Afgezien van de financiële problemen van
de Gemeenschap zijn er ook organisatorische problemen die een rechtstreeks gevolg
zijn van de onlogische bevoegdheidsafbakeningen van de gemeenschap en van het
gewest. Zo is b.v. de Franstalige gemeenschap verantwoordelijk voor het ondenwijs en
de permanente vorming alsook voor heel het
sociale luik, het Waalse gewest voor de
ekonomische ekspansie. Deze artificiële
scheiding is moeilijk te aanvaarden in een
samenleving die nood heeft aan een samenhangend maatschappijprojekt waarin het sociale, het kulturele en het ekonomische sterk
met elkaar verbonden zijn.

DËDRË
HOOFDSTROMINGEN
Er is ten eerste de radikaal regionalistische strekking die de volledige overdracht
van de bevoegdheden van de Franstalige
gemeenschap naar de gewesten — het
Waalse gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest — eist. Dit komt neer op een
opheffing van de Franstalige gemeenschap
en'het ontstaan van autonome gewesten:
het Vlaamse, het Waalse, het Duitstalige en
het hoofdstedelijk gewest. Deze strekking,
ook de Happartistische strekking genoemd.

WIJ — 30 NOVEMBER 1990

wordt verdedigd door uiteraard José Happart
zelf, door Robert Collignon (vice-voorzitter
van de PS), door het FGTB (het Waalse
ABVV) , door Van Cauwenberghe (de PSburgemeester van Charleroi), en door JeanMaurice Dehousse, eveneens PS.
Een tweede strekking staat de samenvoeging tussen Franstalige gemeenschap en
Waals gewest, naar Vlaams model, voor. Het
onderscheid tussen gemeenschap en gewest wordt zo opgeheven. Deze stelling
wordt verdedigd door de Franstalige liberalen (PRL) en door de meeste PSC-politici.
PSC-voorzitter Gérard Deprez dacht enkele maanden geleden met een originele oplos-

Twee openbare debatten beheersen op dit ogenblik het sociaal-politlel(e ieven in Wallonië: de Itontroverse Franstalige
gemeenschap/Waais gewest
en het onderwijsdebat. Belde
staan niet los van mekaar.
Waalse en Franstalige politici
trachten mekaar sinds enige
maanden in originaliteit te
overtreffen. Men heeft soms
moeite het bos nog door de
bomen te zien. Waarschijnlijk is
dat ook de bedoeling van sommigen. Denise Van Dam probeert voor ons deze knoop te
ontwarren.
sing uit de bus te komen en iedereen te
plezieren door een naam te bedenken voor
deze nieuwe gemeenschap: ze zou voortaan
,,Waalse gemeenschap" en niet meer
,,Franstalige gemeenschap" heten. What's
in a name?
Een derde strekking is die van het status
quo, d.w.z. het naast elkaar laten bestaan
van de Franstalige gemeenschap en het
Waals gewest, mits grondige aanpassingen.
Voorstander hiervan is vice-premier Philippe
Moureaux (PS).
Een ding is duidelijk: niemand is gelukkig
met de huidige situatie. De stakende leerkrachten nog in het minst.
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De burgemeester van Charleroi, de
Waalse federalist Van Cauwenberghe, legde de rode loper uit voor
Schiltz. Waarnemers zien mooie perspektieven voor de Vlaamse en Waalse beweging in de tandem SchiltzVan Cauwenberghe.
(foto vum)

OPGEDRONGEN
Het huidige debat kan, vooral voor een
buitenstaander, de indruk wekken niet meer
te zijn dan een politiek steekspel waarin
ieder tracht zich te onderscheiden. Toch laat
de heftigheid waarmee het debat gevoerd
wordt en de emoties die het losweekt bij de
Waalse bevolking en haar sociale organisaties, zoals het FGTB, vermoeden dat een
diepere problematiek in het spel is. Deze
diepere betekenis van het debat wordt pas
duidelijk in het licht van Walloniës verleden.
Op het einde van de 19de eeuw schreef
Albert Mockel, de meest bekende Waalse
dichter uit die dagen, het volgende:,,Wallonië aan de Walen, Vlaanderen aan de Vlamingen en Brussel aan de Belgen"...
In 1937 weigerde Willy Bal, in het tijdschrift
van de Leuvense studenten, dat de Walen
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zouden geassimileerd worden met de
„Franstalige Belgen"
In 1961 sprak/4ncfrefle/7ard over Wallonië
en Vlaanderen als twee volkeren en over
Brussel als een „gemeenschap", wat een
veel zwakkere betekenis heeft
Het Waalse nationaliteitsgevoel heeft in
tegenstelling tot het Vlaamse nooit een taalbasis gehad De Vlaamse taalgemeenschap
heeft nooit zijn gelijke in Wallonië gevonden
De grondwettelijke erkenning van de
Vlaamse gemeenschap in 1970 betekende
voor Vlaanderen de bekroning van een lange
strijd Het was meteen een garantie voor het
verder bestaan van het Nederlands als taal
Vanuit een nationaal-unitaire bezorgdheid
voor institutionele simmetne in België werd
de Franstalige gemeenschap gekreeerd
Noch bij de Walen, noch bij de Brusselaars
wekte deze gemeenschap enig samenhorigheidsgevoel op Er bestaat geen Franstalig
„natiegevoelen" in Wallonië De Franstalige
gemeenschap werd eerder als een opgedrongen instelling bekeken en aangevoeld

IN EEN ADEM...
In tegenstelling hiermee herkennen de
Walen zich wel in hun gewest De wetTerwagne over het ekonomisch regionalisme
werd met zeer veel entoesiasme door de
socialistische Waalse parlementariërs onthaald Het koncept,,gemeenschap" roept bij
de Walen emotionele ,,etno-linguistische"
bijklanken op, het koncept,,gewest" ekonomische demokratie De federale idee van
Andre Renard die ekonomische struktuurhervormingen en politiek federalisme (via de
gewesten) in een adem uitsprak is hieraan
wellicht met vreemd
In 1983 nep een groep Waalse mtellektuelen, verenigd in het Manifest pour la culture
wallonne" op tot de opheffing van de Franstalige gemeenschap Het einde van de
Franstalige gemeenschap werd als noodzakelijk geacht voor het verkrijgen van Waals
zelfbestuur op kultureel vlak Gedurende
jaren bleef deze oproep politiek onbeantwoord
In 1989 heeft José Happart zich deze eis
van de Waalse mtellektuelen eigen gemaakt
en politiek vertaald Omdat het m politiek
Wallonië nu eenmaal de gewoonte is geworden dat de politici stelling nemen ten aanzien
van de uitspraken van Happart, kent Wallonië sinds enige maanden een opeenvolging
van standpunten in dit debat
Belangrijk is dat de diskussie oorspronkelijk gevoerd werd in intellektuele middens en
dus met kan gedoodverfd worden als een
louter partijpolitiek steekspel Bovendien eist
het FGTB ook het vaderschap op van deze
diskussie Niet vanuit kulturele overwegingen maar wel vanuit sociaal-ekonomische (in
de lijn van Andre Renard) is het FGTB al
sinds verscheidene jaren voorstander van de
geweststruktuur en met van de gemeenschapsstruktuur
Denise Van Dam

SCHILTZ IN WALLONIË
Premier Martens kondigde zondag jl. in
de Zevende Dag aan dat de regering werk
gaat maken van de uitvoering van de
derde faze van de staatshervorming, nog
deze legislatuur en zoals voorzien in het
regeerakkoord. Later lekte uit dat de
Vlaamse partijvoorzitters deze week reeds
de koppen bijeen gestoken hebben over
die derde faze. Voor een groot stuk is de
nieuwe schwung van Martens VIII op het
vlak van de staatshervorming te danken
aan een brief van vice-premier Schiltz.
De VU-topminister in de federale regering trok uitgerekend deze week de taalgrens over voor een Ronde van Wallonië.
WIJ woonde het debat bij tussen Schiltz
en FGTB-leider Urbain Destrée in Louvainla-Neuve.
Wie vanuit Leuven de taalgrens oversteekt, moet door het Meerdaalwoud 's
Avonds is het er pikdonker, de grens die het
woud vormt is een echte buffer tussen Wallonië en Vlaanderen Eens uit het bos, zijn alle
richtingaanwijzers en publiciteitsborden
plots Franstalig, en de verkeerspalen nog
rood-wit Dat is ongeveer het enige verschil
tussen beide regio's
Sedert de regionalisering van België is
Wallonië echter een heel stuk verder naar de
Vlaamse achtergrond verschoven Vlaanderen bereddert het grootste stuk van zijn eigen
zaken zelf, net als Wallonië dat doet Wat er
in Wallonië gebeurt, raakt Vlaanderen met zo
sterk meer als vroeger En vice versa
Nochtans, zo begon vice-premier Hugo
Schiltz zijn uiteenzetting, is het nodig dat
Vlaanderen en Wallonië, beiden tenslotte
partners in de federale staat België, van
elkaar weten hoe er gedacht wordt over de
federale bevoegdheden De verwezenlijking
van de derde faze van de staatshervorming
IS voor beide deelgebieden van gemeenschappelijk belang

VIER BAKENS
In het kader van de gesprekken die op dit
ogenblik op het hoogste nivo over die derde
faze gevoerd worden, maakte Schiltz voor
het in grote getale opgekomen Waals studentenpubliek de uitgangspunten van de
Vlamingen bij die besprekingen duidelijk
Schiltz zette vier belangrijke bakens uit waaraan de Vlamingen zich bij de onderhandelingen met de Franstalige vertegenwoordigers
te houden hebben In de eerste plaats moet
de politieke besluitvorming op federaal vlak
steeds gebeuren met twee, en met met dne
Er kan geen sprake van zijn dat België
evolueert naar een staatshervorming met
drie, waarbij Brussel scheidsrechter zou kunnen spelen tussen Wallonië en Vlaanderen
Dit IS voor de zes miljoen Vlamingen in
België onaanvaardbaar
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Ten tweede stelde Schiltz dat de deelstaten m een federatie hun autonomie dienen
uit te oefenen binnen hun geografische grenzen Anders gezegd het respekt voor de
grenzen vormt een onmisbare basis voor de
pacifikatie en de stabiliteit van de federatie
Op de derde plaats dienen de Vlamingen
in Brussel op dezelfde voet van gelijkheid
behandeld en bestuurd te worden als de
Franstaligen m de federale staat Schiltz
voegde daar aan toe dat in Brussel het
klimaat tussen Franstaligen en Vlamingen in
gunstige zin evolueert, al blijft er op het nivo
van de Vlaamse vertegenwoordiging in de
hoofdstedelijke raad wel een probleem bestaan
En tenslotte haalde Schiltz het probleem
van de financiële solidanteit aan Schiltz
wenste uitdrukkelijk dat het Wallonië goed
voor de wind zou gaan Omdat hij als ekonomist beseft dat het met in Vlaanderens voordeel speelt een buur te hebben die slecht
boert En omdat hij als federalist weet dat te
grote verschillen tussen de deelgebieden
van een federatie onvermijdelijk een weerslag hebben op de minimale samenhang die
op federaal nivo nodig is Want Schiltz heeft
mets tegen een zekere interfederale solidanteit

WAALS SZ-DEFICIT
Maar voor de Vlamingen dient die solidanteit gebaseerd te zijn op objektieve gegevens, identiek in de twee regio's, en binnen
redelijke grenzen De solidanteit wordt op dit
ogenblik bepaald door de financienngswet
en de sociale zekerheid Wat die laatste
betreft, geven de cijfers te denken Het
Waalse deficit in de SZ bedroeg in '89 meer
dan 100 miljard, voor 85% betaald door
Vlaanderen, en voor 15% door Brussel
Schiltz gaf toe dat Vlaanderen een gemeenschappelijke basis van interpersonele solidanteit kan aanvaarden Maar dit betekent met
dat heel de SZ uniform moet blijven, of dat de
toepassing van dezelfde regels verschillen
mogelijk maakt van het gehalte zoals ze zich
in de klinische biologie hebben voorgedaan
Soortgelijke verschillen brengen uiteindelijk
het voortbestaan van de Belgische federale
staat in gevaar
In zijn repliek legde FGTB-leider Urbain
Destree vooral de nadruk op de Waalssindikale benadenngswijze van de sociale
zekerheid Wallonië gaat volgens de sindikalist met uit van de verschillen tussen het
noorden en het zuiden des lands, maar wel
van de verschillen tussen aktieven en nietaktieven, zieken en gezonden, etc Deze

I>
WIJ — 30 NOVEMBER 1990

DE OVERKANT
aanpak kijkt niet naar de taal, maar naar de
sociale status, en de ekonomische wederzijdse afhankelijkheid. Destrée gaf het voorbeeld van de ekonomische banden tussen
Luik en Antwerpen via het Albertkanaal. Als
het Antwerpen voor de wind gaat, profiteert
Luik mee, en omgekeerd. Dit heeft gevolgen
voor de SZ-uitgaven en -inkomsten in beide
gebieden.
De konklusie van Destrée was dan ook dat
de SZ een teken van solidanteit tussen
Vlamingen en Franstaligen moet blijven. Destrée kon zich niet voorstellen dat, op het
ogenblik dat minister van Arbeid en Tewerkstelling Van den Brande (CVP) de Belgische
SZ-stelsels in Oost-Europa tot voorbeeld
stelt voor de nieuwe sociaal-gekorrigeerde
marktekonomie die men ginds tracht in te
voeren, we ze hier in België zouden gaan
afbreken. Hij ging wel akkoord met Schiltz
dat eventuele misbruiken beteugeld dienen
te worden.
Het is volgens Destrée een verkeerde
voorstelling van zaken om bvb. inzake de
klinische biologie van Waalse misbruiken te
spreken, want uiteindelijk betalen de Walen
zo'n misbruiken, die zich hoofdzakelijk in het
Henegouwse afspelen, toch zelf mee.

FEDERALISME MET 3
Destrée verklaarde zich als notoir renardist ook voorstander van een federalisme
met drie. Ook hier geeft de sociaal-ekonomische benadering de doorslag. Volgens de
vakbondsleider kan men niet loochenen dat
Brussel een sociaal-ekonomische realiteit is
die andere problemen heeft en andere prioriteiten stelt dan Vlaanderen of Wallonië. Destrée ziet bijgevolg met in waarom de Vlamingen hoeven te vrezen dat Brussel op federaal
nivo Vlaanderen in een minderheidspositie
zou willen brengen. Destrée voorspelde trouwens dat de Vlamingen in Brussel zich al
snel eerder Vlaamse Brusselaars dan Brusselse Vlamingen zullen noemen. En Destrée
verklaarde zichzelf eerst te beschouwen als
Waal, en dan pas als Franstalige.
Het federalisme met drie heeft volgens
Destrée dan ook nooit de bedoeling de
Vlaamse meerderheid in België te slim af te
zijn, maar doodeenvoudig de eigen identiteit
van enerzijds het Waalse en anderzijds het
Brussels gewest te bevestigen. Net als de
Vlamingen Vlaanderen willen beheren, willen de Walen dat m Wallonië doen (zonder
Brussel) en moeten de Brusselaars Brussel
kunnen besturen.
De konfrontatie Schiltz-Destrée had het
grote voordeel twee belangrijke visies op de
verdere ontwikkeling van ons staatsbestel
tegenover elkaar gesteld te horen. Tijdens
het debat was de onderwijskwestie aan
Franstalige kant nooit ver weg. Dit debat
wortelt ook in de diskussie aan Franstalige
kant of de Franse gemeenschap nu moet
opgeheven worden (waarvoor ook Vlaamse
stemmen gevonden moeten worden!) ofwel
of de fusie tussen Franse gemeenschap en
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De brief van Schiltz aan Martens bracht vaart in de derde faze. Op de foto
overlegt Schiltz met minister van Institutionele Hervormingen Dehaene.
Schiltz' ronde van Wallonië kwam op een uitstellend moment.
(foto vum)
Waals gewest moet doorgevoerd worden
(wat met een gewone meerderheid in Franse
gemeenschaps- en Waalse gewestraad kan).
(Zie ook het artikel van Denise Van Dam
hierover)
Oudminister en moderator Perm is voorstander van de tweede optie, maar Destrée
kleeft de eerste visie aan. Volgens Destrée
heeft de Franse gemeenschap in Wallonië
met de aantrekkingskracht van het gewest.
De basis van de Waal is het Waals gewest,

de basis van de Vlaming is de Vlaamse
gemeenschap. Voor Hugo Schiltz valt over
een afschaffing van de Franse gemeenschap
en de overheveling van de gemeenschapsbevoegdheden naar het Waals en het hoofdstedelijk gewest wel te praten, maar dan
mogen de Franstaligen niet venwachten dat
de Vlamingen hetzelfde gaan doen. De Vlamingen houden aan hun gemeenschap, aldus Schiltz.
(pdj)

ADVERTENTIE

NIETTEGENSTAANDE VEEL POLITIEKE TEGENWIND
ZIJN VLAAMS-NATIONALISTEN STEEDS WELKOM

IN RUSTOORD WINDEKINDS
LANGE HEERGRACHT 61-63
2800 MECHELEN
Voor meer informatie kan U steeds terecht bij mevr. Deboes of Mr.
Dierick op telefoonnr.: 015/21.06.05.
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NAAR EEN EUROPEES
VREDESBELEID

D

E ontwerp-nota van EP-lid Vandemeulebroucke stelt dat het
volksnationalisme vanuit zijn eigen aard tegen imperialisme en
agressie gekant is. Echte én vredevolle samenwerking in Europa
en in de wereld is slechts haalbaar, wanneer die gegrondvest
is op de wederzijdse erkenning
en waardering van eikanders eigenheid. Centraal staat dan ook
de vrijwaring van rechten van de mens en
van de rechten van elk volk naast de internationale solidariteit in de breedste zin van het
woord: humaan, sociaal, kultureel, ekonomisch, ekologisch.
De nota stelt verder dat een evenwichtig
vredesbeleid geweld in al zijn vormen tegengaat. Een goed vredesbeleid houdt zich
bijgevolg niet enkel bezig met de militaire
problemen, maar vooral ook met de nietmilitaire vraagstukken als opdracht in het
streven naar een betere wereldsamenleving.
Vanuit dit denken is het Noord-Zuidprobleem
even belangrijk als de thans afbrokkelende
konfrontatie tussen Oost en West.

FEDERAAL
WERKMODEL
Uit dit alles volgt de uitwerking van een
konsept van een waarachtig defensief beleid, dat elke agressie kan opvangen zonder
daarom even agressief terug te slaan.
De nota besteedt heel veel aandacht aan
het federalisme als werkmodel. De federale
denkmetode kan worden toegepast op alle
deelterreinen van het maatschappelijk leven: kuituur, ekonomie, sociaal, ekologie en
dus ook inzake buitenlands, veiligheids- en
defensiebeleid. In plaats van een vernietigende konfrontatie van tegenstellingen aan
te wakkeren of zelfs maar te aanvaarden, wil
het federalisme deze spanningen ombuigen
tot konstruktieve doeleinden. Het federalisme vertrekt vanuit de evenwaardigheid van
elk volk en buigt de huidige staats-egoïsmen
om tot samenwerkingsverbanden die een
overkoepelend overleg noodzakelijk achten,
zowel omwille van de evenwaardigheid als
omwille van de samenwerkingsplicht. De
stadia van samenwerking verlopen trapsgewijze naar een wereldgemeenschap toe.
De federale denkoefening draagt in zich
de opdracht de nuttigheidsfaktor te evalueren van tal van internationale verdragen,
organisaties en initiatieven: de Nato, het

Warschaupakt, de Westeuropese Unie, de
Raad van Europa, de Europese Vrije handelsassociatie (EFTA), de Europese Gemeenschap, de Helsinki-akkoorden (KVSE),
de Verenigde Naties. Hun ,,traditionele taken", voor het overgrote deel gekonsipieerd
in het Jalta-tijdperk, kunnen worden herdacht, omvormd, vernieuwd of omgebogen.
Op termijn kunnen sommige organisaties
zelfs worden afgebouwd, terwijl andere internationale instellingen nieuwe taken op zich
kunnen nemen.
Deze evaluatie moet leiden tot de instelling
van demokratische, elkaar niet overlappende strukturen die elk op hun terrein vredesbevorderend werken.

Tijdens de namiddagzitting van
de studiedag over een Europees vredesbeleid stelde Jaak
Vandemeulebroucke de ontwerp-nota vrede en veiligheid
voor. Achteraf vond een dialoog plaats tussen de aanwezigen en een afvaardiging van
het partijbestuur. Jaak Vandemeulebroucke, kamerfraktielelder Herman Candries en Patrick Vankrunkelsven beantwoordden de vele vragen.
Een nieuw vredes- en veiligheidsbeleid
moet stap voor stap ontworpen en gerealiseerd worden. De nota geeft een opsomming
van maatregelen die onmiddellijk genomen
kunnen worden: een substantiële en veralgemeende vermindering van alle konventionele troepen- en wapennivo's tegen 1995;
de verwijdering van alle massavernietigingswapens uit Europa; dit veronderstelt ook de
ontmanteling van het Franse en Britse kernwapenarsenaal, de verwijdering van alle
vreemde troepen van andermans grondgebied ; een veralgemeende jaarlijkse procentuele afbouw van de defensiebegrotingen en
de ondersteuning van alle initiatieven om
toezicht op de produktie en de uitvoer van
wapens, munitie en oorlogsmateriaal in te
voeren en/of te versterken; de ondersteuning en inachtneming van elk wapenembargo tegen landen in konfliktsituaties en de
steun aan projekten voor de omschakeling
van wapenindustrie naar produktie voor
vreedzame en civiele doeleinden.
Jaak Vandemeulebroucke gaf ook de nivo's aan waarop de veiligheid georganiseerd
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De ontwerpnota over vrede en veiligheid van EP-lid Jaak Vandemeulebroucke vormde de basis van een
vruchtbare dialoog over het toekomstige Europese vredesbeleid.
(foto archief)

moet worden. In eerste instantie betreft het
de Europese Gemeenschap. De nota opteert
voor de totstandkoming van de Europese
Politieke Unie met een gemeenschappelijk
buitenland beleid. Dit is onlosmakelijk voor
de totstandbrenging van een eigen Europes
veiligheidskonsept zonder evenwel als een
derde machtsblok op te treden. Enerzijds
moet er een efficiënte defensieve strategie
uitgestippeld worden, anderzijds moet de
Europese Unie een verfijnd sociaal-ekonomisch sisteem ontwerpen, ook op kultureel,
ekologisch en ontwikkelingsgebied.
De Westeuropese Unie (WEU) staat onder
geen enkele serieuze demokratische kontrole. Vandemeulebroucke ijvert dan ook voor
de verdwijning van de WEU. Haar militaire
taken kunnen door de EG worden overgenomen, waarbij evenwel uitdrukkelijk de neutraliteit van Ierland wordt gerespekteerd.

NIEUW-EUROPESE
FEDERATIE
In het nieuw-Europese kader moet het
vredes- en veiligheidskonsept opgebouwd
worden rond de Konferentie over Veiligheid
en Samenwerking in Europa (zie WIJ van
vorige week). Hier kunnen alle problemen
aan bod komen die verband houden met
veiligheid én samenwerking op heel-Euro-
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pees gebied De besluiten van de konferentie moeten in een internationale overeenkomst worden neerglegd De Raad van Europa kan een zeer nuttigerol spelen als demokratisch ontmoetingsveld met landen van
Midden-Europa die van de Raad lid kunnen
worden Hierdoor ontstaat een permanente
dialoog op kultureel en wetenschappelijk
vlak, blijft de aandacht voor de naleving van
de mensenrechten die dan meteen jundisch
afdwingbaar worden voor het Hof van Justitie
te Straatsburg

WERELDFEDERATIE

^

Op wereldnivo moet de positie van de
Verenigde Naties versterkt worden Net
zoals in de vijftiger jaren de Benelux model
stond voor de totstandkoming van de EEG
kan de EG nu op haar beurt model staan voor
de verdere uitbouw van de Verenigde Naties
Van groot belang is de uitbouw van demokratische strukturen waar alle volkeren op voet
van evenwaardigheid met elkaar kunnen
dialogeren Dat veronderstelt de versterking
van de rol van de Algemene Vergadering die
uitgebouwd moet worden naar een demokratisch parlement van naties en volkeren In de
veiligheidsraad zouden Frankrijk en GrootBrittannie hun vetorecht moeten overdragen
aan de EG en een vertegenwoordiger van de
Derde Wereld (bs)

VRUCHTBARE DIALOOG
Na Vandemeulebroucke's toelichting volgde een geanimeerde diskussie met de aanwezigen Vijf afzonderlijke tema's passeerden de revue
• Herman Candrtes stelde dat met alle middelen moet voorkomen worden dat het Golfkonflikt uitdraait op een militair treffen Een
militair konflikt zou met alleen heel wat
mensenlevens kosten, het zou ook brutale
ekonomische gevolgen hebben Een tweesporenbeleid van embargo enerzijds en militaire druk anderzijds moet Sadam Hoessein
tot de konklusie doen komen dat hij moet
terugkrabbelen
• De zaal stelde nogal wat vragen bij de
stelling dat alle kernwapens uit Europa verwijderd moeten worden Pnncipieel is dat
een goede en terechte stelling, zo luidde het,
maar kom je zo met bloot te staan aan de
chantage van anderen? Een meerderheid
van aanwezigen was ervan overtuigd dat in
geval van behoud van kernwapens die op
een zo laag mogelijk nivo moeten behouden
worden Het bevel ervan moet dan aan de
Europese Unie worden overgelaten en onttrokken aan Fransen en Britten Patnck Vankrunkelsven lanceerde de gedachte van een
internationaal kernwapen-ontwapeningsak-

GLADIO IN HET EP
Tal van Europese regenngen onthulden
dat reeds 40 jaar een klandestiene organisatie zich in regelrechte koude oorlogsfeer
bezig houdt met het verzamelen van inlichtingen over ,,subversieve" elementen Bij
een eventuele bezetting zou zij ook de kern
vormen van het gewapend verzet Berichten
over banden van deze netwerken met terroristische en klandestiene organisaties, het
ontsnappen aan enige parlementaire kontrole, het met voorlichten van top-mimsters.

Voldoende stof dus voor een geanimeerd
debat in het Europees Parlement
Een resolutie namens socialisten, groenen
en Regenboog haalde onverwacht een meerderheid tegen kristen-demokraten in Tandengeknars dus op die banken'
In zijn tussenkomst drong Jaak Vandemeulebroucke namens de Regenboogfraktie
aan op de instelling van parlementaire onderzoekskommissies m de nationale lidsta-
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• In antwoord op een vraagsteller over de
aanwezigheid van bezettingstroepen in
Noord-lerland en Baskenland antwoordde
Jaak Vandeïïieulebroucke dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen politiemacht en defensie In een federaal sisteem
behoort de politie tot de deelstaat of de regio.
Defensie daarentegen hoort tot de federatie.
Herman Candries wees ook op het VUdefensieplan ,.Defensie 2000" dat voorziet
m een beperkt leger dat inspeelt op de
internationale kontekst Daarnaast bestaat
een territoriaal gestruktureerde krijgsmacht
die ondermeer tegemoet komt aan de tematiek van de burgerbescherming
• Candries en Vandemeulebroucke erkenden beiden dat de oplossing van het Palestijnse vraagstuk essentieel is voor vrede in
de wereld Met betrekking tot de Golf verdedigde Paul Van Grembergen deze stelling
ovengens in het Kamerdebat

ten HIJ laakte de totstandbrenging van netten van besluitvorming en uitvoering die
parallel aan de demokratische instellingen
werkzaam zijn
De resolutie zelf kant zich tegen de inmenging van de NAVO en verzoekt de regenngen alle inspanningen te leveren om deze
geheime militaire en paramilitaire organisaties te ontmantelen De suggestie-Vandemeulebroucke inzake de oprichting van onderzoekskommissies werd integraal overgenomen Tenslotte wordt de Raad van Ministers gevraagd voor het EP verslag uit te
brengen van de m de twaalf lidstaten verzamelde inlichtingen
Bart Staes

Verder wordt de Kommissie verzocht konkrete voorstellen in te dienen met de vermindering van C02 met 30 % tegen 2005, 50 % in
2020 en 80 % m 2050

EP-SPROKKELS
• Hoofdtema vonge week tijdens de maandelijkse openbare zitting van het Europees
Parlement te Straatsburg betrof een debat
over de resultaten van de voorbije Europese
Top van Rome (27-28 oktober) gekoppeld
aan het debat over de voorbereiding van de
intergoevernementele konferenties over de
wijziging van de verdragen van Rome Jaak
Vandemeulebroucke en de Regenboogfraktie hamerden vooral op de inbreng van een
passus over de plaats van de regio's in de
Europese konstruktie Dit debat kreeg deze
week haar beslag in de zogenaamde ,.assises"
een bijeenkomst van delegaties van

koord Landen die zich daar bij aansluiten
komen dan onder de paraplu van een internationale organisatie (bv de UNO), die wel
nog over kernwapens beschikt als afschrikking tegen met-ondertekenaars en buitenbeentjes

het Europees Parlement en de 12 nationale
parlementen Jaak Vandemeulebroucke en
Paul Van Grembergen woonden die vergadering bij Daarover leest u meer volgende
week
• Vorige week nam het Europees Parlement, mede op initiatief van Jaak Vandemeulebroucke, een resolutie aan over de konklusie van de tweede Wereld klimaatkonferentie die begin november in Geneve plaatsvond
Het Parlement dnngt er bij de lidstaten op
aan de uitstoot van de C02-emissies voor
1995 op het nivo van 1987 te bevriezen
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Het parlement geeft ook de wegen aan
waarlangs dit objektief moet gerealiseerd
worden de invoenng van milieuheffingen,
een rationeel energieverbruik, vermindering
van elektriciteitsverbruik in de ekonomische
sektor, het toenemend gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de bevordenng
van het openbaar vervoer en maatregelen
tegen ontbossing
Het voorstel om ook de nukleaire sektor
aan te pakken werd met in de slottekst
opgenomen omwille van het verzet van socialisten en kristen-demokraten

WIJ IN EUROPA

KORTRIJK-RIJSEL, VLAAMSE AS IN WORDING
Op zaterdag 17 november 1990 had er in
het nieuw OC te Bissegem voor een ruim
en geïnteresseerd publiek een studienamiddag plaats met als tema: „Ekonomische en kulturele implikaties op de as
Kortrijk-Rijsel".

zen een producerende regio, met afwezigheid van grote distributie-aktiviteit Bovendien hebben onze produkten in Frankrijk
doorgaans een sterke reputatie, zodat intense ekonomische samenwerking voor beiden
verrijkend kan zijn

Het panel bestond uit een viertal prominente personen uit het Kortrijkse en uit
Frans-Vlaanderen. Jo Libeer vertegenwoordigde als direkteur de Kamer voor
Handel en Nijverheid van Kortrijk. Jan
Peumans verving in zijn funktie van adjunkt-kabinetschef minister Sauwens, die
verontschuldigd was.
Jaak Fermaut, Frans-Vlaming en leraar
Nederlands, was onze gastspreker uit
Frans-Vlaanderen. Moderator van het gesprek was Bert Vanbelle, direkteur van de
Interkommunale Leiedal.

* arbeidsoverschot I arbeidstekort Zoals
hierboven vermeld leidde de inknmping van
de Noordfranse industrie tot een relatief
grote arbeidsreserve, wat in schril kontrast
staat met de toestand langs deze kant van de
grens Het fundamentele verschil in situatie
leidt niettemin tot gemeenschappelijke, minstens verzoenbare belangen Belangrijk in
deze materie is tevens dat de Noordfranse
arbeidskracht gegroeid is in dezelfde sfeer
van vakmanschap als hier

Als eerste kwam Jo Libeer aan bod, die
vooral de ekonomische implikaties van de
groeiende ekonomisch-industriele as Kortrijk-Rijsel behandelde Waar vanaf het midden van de 19de eeuw en het begin van de
20ste eeuw Vlamingen naar Noord-Frankrijk
trokken, zien we nu een omgekeerde beweging Naar schatting een kleine 10 000
Frans-Vlamingen vinden in Vlaanderen een
nieuw werkterrein Een uitleg hiervoor is
gemakkelijk te vinden in Kortrijk bedraagt
de werkloosheid onder de mannelijke bevolking slechts 2,1 %
Bijgevolg is er bij ons een tekort aan
werknemers Deze tekorten worden aangevuld door werknemers uit Noord-Frankrijk,
waar in de omgeving van Rijsel een werkloosheidscijfer bestaat van 17 tot 18 %
Noord-Frankrijk vormt aldus een rezerve
voor de arbeidsschaarste in onze streek

TEKSTIEL
De werknemers uit Noord-Frankrijk komen
vooral terecht in de tekstielsektor, de drukkerijen en in mindere mate de haven van
Zeebrugge
Dat Noord-Frankrijk fundamenteel verschillend IS van het Zuid-Westvlaamse weefsel spreekt voor zichzelf Bij nader toezien
leggen vele punten van verschil eigenlijk
komplementariteiten bloot
* metropool gebied I semi-landelijk gebied Zuid-West-Vlaanderen beschikt over
diverse kleine tot middelgrote steden, Rijsel
daarentegen is het meest nabije metropole
gebied Het voorzieningspeil is er veel hoger kultureel, sociaal, kommercieel, opvoedkundig
* distributie funktie I industriële funktie In
Noord-Frankrijk zijn de centrales gevestigd
van grote Franse distnbutieketens Het is
hun vorm van rekonversie geweest na de
tekstielknsis Zuid-West-Vlaanderen is m we-

* nieuwe infrastrukturen I traditionele infrastrukturen Noord-Frankrijk ligt ver voorop
m de planning van nieuwe infrastrukturen
Supersnelle trein, kanaaltunnel, telekomvoorzieningen, internationale luchthaven Er
dient zeker nagegaan te worden waar voor
Zuid-West-Vlaanderen de infrastrukturele
opportuniteiten liggen aan de overkant van
de grens

De centralistische geest komt ook tot uiting in het feit dat Frankrijk de havenstad
Duinkerke als haven laat vallen Meer en
meer wordt afgestemd op Antwerpen en
Rotterdam
Kultureel heeft Rijsel echter heel wat te
bieden muziek, toneel, tentoonstellingen
De Fransvlamingen stellen zich wel vragen
over hun achterstand Zij willen de welvaart
van Vlaanderen over de grens brengen In
die zin moeten we samengroeien en moeten
WIJ, Vlamingen, hierop bevestigend antwoorden
Trouwens, Noord-Frankrijk heeft voor de
toekomst veel troeven in handen omdat er
voor het vestigen van bedrijven volk en
gronden voorradig zijn
Jan Peumans tenslotte lichtte het Verkeers- en Vervoersplan 90-95 van minister
Sauwens toe In dit plan zitten er voor ZuidWest-Vlaanderen tal van perspektieven ingebouwd Peumans stipte aan dat de Al 9 over
een afstand van ongeveer 8 km ongebruikt
blijft liggen, niettegenstaande deze autoweg
jaarlijks bommen geld kost voor onderhoud
Voor ons is het interessant de haven van
Zeebrugge uit te breiden en kunnen we
genieten van de SST

KULTUUR
Daarmee zijn enkele redenen en terreinen
geschetst voor intensere samenwerking met
Noord-Frankrijk Een belangrijk feit is eveneens dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Franknjk eenvoudiger is dan
met Wallonië
Jaak Fermaut handelde over de kulturele
en taalkundige implikaties in Frans-Vlaanderen HIJ bracht drie belangrijke punten onder
de aandacht het Franse centralisme, de
bewustwording binnen Frans-Vlaanderen
dat meer en meer zijn ware oorsprong kent
en de kulturele kontakten die er bestaan met
Vlaanderen
Geleidelijk aan wint het aanleren van het
Nederlands (Vlaams) veld In 1951 was er
nog geen sprake van om Nederlands te
leren Vanaf 1984 is hienn een kentenng
gekomen De universiteit van Rijsel bezit een
leerstoel Nederlands De bewustwording bij
de Frans-Vlamingen neemt meer en meer
uitbreiding De samenwerking met Vlaanderen spoort de Fransvlaming aan om Nederlands te leren
Wat het centralisme betreft was en blijft
Frans-Vlaanderen een stuk Rusland in Europa Waar vroeger het Vlaams verbannen
was, zien we nu een opmerkelijke vooruitgang Maar toch blijft alles gecentraliseerd in
Parijs Gevolg daarvan is het feit dat in de
regio jaarlijks 16 000 hooggeschoolden uitwijken richting Parijs Dit heeft te maken met
het feit dat zij in eigen streek weinig promotiekansen hebben
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Uit de antwoorden op de door het publiek
gestelde vragen blijkt dat een strukturele
samenwerking met Frankrijk eerder wordt
tegengewerkt Denken we aan de spoorweg
Adinkerke, de Al 8 Oorzaak van deze stonng is het eeuwenoude centralisme, dat
moet doorbroken worden

INTEGRATIE
De sociale en financiële aspekten zouden
maar randverschijnselen zijn die geen onmiddellijke invloed hebben op de mobiliteit
van bedrijven
Het venwerven door de Noordfransen van
onze taal staat nog in zijn beginfaze Zij
worden zich echter meer en meer bewust
van de noodzaak om Nederlands te leren
Een aktieve politiek moet door de Kamer
gevoerd worden in Noord-Frankrijk Tevens
dient opgemerkt dat de Noordfransen zich
perfekt integreren in onze omgeving
In het vooruitzicht van het Europa van
1992-1993 stelt de heer Libeer dat in onze
regio vele bedrijven zullen opgekocht worden en dat dit nu reeds bezig is Anderzijds
participeren onze bedrijven nu reeds in Europa
De Volksunie Vlaamse Vrije Demokraten
van het arrondissement Kortrijk heeft met de
organisatie van deze boeiende studienamiddag ongetwijfeld bijgedragen tot een duidelijker beeld van de regio en haar relatie met de
buren in Noord-Frankrijk
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MINISTER GEENS
HERVORMT ABOS

D

E hervormingen zijn gestoeld op
de aanbevelingen van een Sobemap-studie die de ontwikkelingshulp en ABOS doorlichtte.
Minister Geens wil komen tot de
koncentratie van de ontwikkelingssamenwerking bij minder
partners en in minder interventiewijzen. Hij wil een toenemend
aandeel van de financiële samenwerking en de invoering van
het medebeheer. Er wordt ook uitgegaan van
de versterking van de samenwerkingssekties
In de ontwikkelingslanden zelf. De schuldenproblematiek dient aangepakt en de lokale
privésektor bevordert. Verder moet men komen tot de noodzakelijke koördinatie tussen
de verschillende instanties die zich in dit land
bezighouden met Ontwikkelingssamenwerking.

ABOS
Het ABOS beheert een jaarlijks pakket aan
betalingsmiddelen van 20 miljard en moet
instaan voor de koördinatie van het volledige
ontwikkelingsbeleid. De instelling lijdt echter
aan de algemene ziekteverschijnselen van
het openbaar ambt: politieke benoemingen,
te weinig verantwoordelijkheid voor de ambtenaren, demotivering, verkeerde aanwervingen...
Minister André Geens wil de ABOS-administratie vooral een vertikale indeling meegeven. Eenzelfde dienst zal voortaan een welbepaald dossier van begin tot einde opvolgen. Nu behandelen diverse diensten elk
een aspekt van een ontwikkelingsprojekt,
waardoor een grondige evaluatie vaak onmogelijk is.
Erg belangrijk zijn de voorstellen voor wat
betreft het personeel. Voortaan zal een personeelsbeleid gevoerd worden dat aangepast is aan de specifieke behoeften van
ABOS. De relaties tussen de centrale administratieve diensten in Brussel en de sekties
in het buitenland dienen verbeterd. Die sekties in het buitenland zouden wel meer beslissingsmacht krijgen.
Administratieve bedienden moeten meer
kennis krijgen van het veldwerk, ondermeer
door vlottere verschuivingen mogelijk te maken binnen de personeelsstaf. Daarom wordt
een rotatiesisteem voor het personeel ingevoerd.
Het huidige niet-statutair personeel dient
verminderd.
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De huidige voorstellen bevatten ook een
hoofdstukje over een aantal taken die momenteel door de administratie worden uitgevoerd maar door hun zuivere techniciteit
beter overgeheveld worden naar eksterne
instellingen. Minister Geens denkt hierbij
aan de organizatie en het beheer van de
studie- en stagebeurzen, de aankoop en
verzending van goederen voor de projekten
in het buitenland, de reizen van de ontwikkelingswerkers en ABOS-agenten, het vertaalwerk. Ook wordt nagegaan of de overheveling van de ABOS-biblioteek naar de Afrikabib nuttig zou zijn om efficiënter te werken.

INTERVENTIES
Niet alleen de administratie dient een nieuwe struktuur te krijgen. Tegelijk komen er

Minister van Ontwii(keiings$amenweriting André Geens
heeft aan de ministerraad een
aantal l^onlcrete voorstellen
voorgelegd om de Ontwikkelingssamenwerking en haar administratie te reorganizeren.
De voorstellen zijn aan een Interministeriële
werkgroep
overgemaakt. Het is de bedoeling dat de konkrete doorvoering van de herstrukturering zal
plaatsgrijpen in het eerste trimester van 1991.
ook veranderingen in de manier waarop er
aan Ontwikkelingssamenwerking wordt gedaan.
De direkte bilaterale samenwerking via
NGO's en universiteiten moet eveneens gekoncentreerd worden in minder landen. Tegelijk dient het sisteem van het „medebeheer" verder ingevoerd. Het toenemend aantal kleine projekten in steeds meer landen
wordt onhoudbaar. Ook de NGO's moeten
prioriteiten durven stellen. Voor die NGO's
had de minister goed nieuws. Door verschuivingen binnen het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking komt er dit jaar nog eens 500
miljoen ekstra vrij voor deze instellingen.
Wat de direkte bilaterale samenwerking
betreft, zal meer en meer de nadruk gelegd
worden op de financiële samenwerking. Bij
de administratie ontbreekt op dit ogenblik de
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Minister André Geens herstruktureert
de Ontwikkelingssamenwerking.
kennis en ervaring om deze nieuwe interventievorm deskundig toe te passen. Eén van de
mogelijkheden zou zijn om een samenwerkingsakkoord af te sluiten met de Nationale
Investeringsmaatschappij, die over een ruime ervaring beschikt wat betreft het beheer
van industriële projekten. Ook zouden eksterne specialisten opdrachten kunnen krijgen om dergelijke projekten uit te voeren.
De verhoging van de buitenlandse schuld
van de Derde Wereldlanden moet tegengehouden worden. Een hulpmiddel daarvoor is
het Tegenwaardefonds dat de schulden omzet in ontwikkelingshulp.
Wat het uitsturen van koöperanten betreft
zijn er een aantal voorstellen om meer met
globale programma's te werken, om het
statuut van het koöperatiepersoneel aan te
passen en hun aanwerving objektiever te
laten verlopen. Ook wordt gedacht om de
Belgische scholen in het buitenland eerder te
gaan subsidiëren dan er koöperanten te
werk te stellen.
Minister Geens legt met deze uitgewerkte
voorstellen een samenhangend herstruktureringsplan voor de hele sektor voor. Het
overleg binnen de interministeriële werkgroep zal, met inbreng van alle verantwoordelijke departementen, moeten uitmaken
welke konkrete stappen vanaf begin 1991
kunnen gezet worden. Alleen door een aanpak in volledige dialoog met alle belanghebbenden is het mogelijk om een reorganizatie
door te voeren die vele jaren lang stand kan
houden, aangepast aan de nieuwe vereisten
van een efficiënt en eigentijds ontwikkelingsbeleid.

VAN MALPERTUUS EN
GROENINGHE

H

ET projekt Vlaamse Huizen
wordt uitgewerkt door historika
en ADVN-medewerkster Anne
Himpe. Het ontvangt financiële
steun van het Oostvlaamse provinciebestuur via de provinciale
werkgroep Museum van de
Vlaamse Sociale Strijd. A. Himpe bestudeert de organisatie en
de werking van de Vlaamse Huizen, vanaf de stichting van de
eerste, op het einde van de vorige eeuw, tot
aan de Tweede Wereldoorlog.
Het is de bedoeling een zo precies mogelijke inventaris van de Vlaamse Huizen en hun
aktiviteiten en wederwaardigheden op te maken. Daarbij moet men oog hebben voor de
evolutie binnen de Vlaamse beweging en het
Vlaams-nationalisme. Het is bekend dat die
in het Interbellum niet rimpelloos verliep.

FRONTERSALMANAK
Bij de aanvang van het onderzoek werden
verschillende wegen bewandeld. Een vragenlijst omtrent Vlaamse Huizen werd aan
een aantal geselekteerde personen bezorgd,
in de hoop zo gegevens, hetzij schriftelijk,
hetzij in de vorm van archieven te verzamelen. Uit de antwoorden kon men reeds enkele
belangrijke inlichtingen halen.
Verder raadpleegde A. Himpe de Frontersalmanak en de Vlaamsche Volkskalender.
Hierin waren lijsten opgenomen van de
Vlaamse Huizen. Het was immers de bedoeling dat elke „Vlaamsgezinde" het Vlaamse
Huis in de gemeente waar hij op bezoek
kwam kon terugvinden, om er met gelijkgestemde geesten en zielen in kontakt te treden. De oogst van deze lijsten bedroeg
meerdere tientallen Vlaamse Huizen.
In een derde stap nam zij de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van 1890 tot 1940
door. Hieruit haalde ze de Vlaamse huizen
die georganiseerd waren als Samenwerkende Vennootschap (SV). Het ging hier opnieuw om enkele tientallen. Door de statuten
kreeg ze meer inzicht in de struktuur en de
doelstellingen van de Vlaamse Huizen en
van de vennootschappen die ze beheerden.
Ook namen en adressen werden genoteerd:
Groeninghe, Malpertuus, Uilenspiegel, enz.
Tenslotte nam A. Himpe de beschikbare
regionale pers door: uit de bonte mengeling
van aankondigingen en verslagen van aktiviteiten haalde ze opnieuw heel wat inlichtingen.

DAENSISTEN,...
Het allereerste Vlaamse Huis was dat van
Brussel. Het werd in 1899 als SV opgericht
door liberale Vlaamse kringen. Het droeg de
naam Eendracht is macht en bevond zich
aan de Grote Markt nr. 16. Men kan stellen
dat dit het enige echte Vlaamse Huis was dat
voor de Eerste Wereldoorlog bestond. Wel
was er nog een Vlaams Huis in Luik, waar de
migranten en de pendelarbeiders terecht
konden. Daarnaast bestonden in sommige

in zowat elke Vlaamse gemeente bestaat wel een Glldehuis. In
vele vinden we ook een Volkshuls. Zij werden meestal decennia geleden opgericht om
onderdak te bieden aan aktiviteiten van katoiieke en socialistische verenigingen. Zowel de
z/eürenüras als de tumkring en
de fanfare hadden er hun lokaal.
Enkele Jaren geleden werd er
een tentoonstelling aan deze
parti{- of gezindheidgebonden
„huizen" gewijd. Daar schitterden echter door afwezigheid de
eertijds
nochtans talrijke
Vlaamse Huizen. Eenvoudigweg omdat er tot dan toe geen
wetenschappelijk onderzoek
over gedaan was. Op het Archief en Dokumentatiecentrum
voor het Vlaams-nationalisme
(ADVN) wordt deze lacune
weggewerkt.
steden, zoals Antwerpen, wel cafe's met een
Vlaamsgezinde herbergier achter de tap...
In die periode waren echter wel drie Daensistische huizen werkzaam. „Zeker voor de
eerste Wereldoorlog kan men deze moeilijk
als Vlaamse Huizen catalogiseren. Pas in de
loop van de twintiger jaren wordt in sommige
Daensistische huizen de verbinding met het
Vlaams-nationalisme gelegd. In deze huizen
ligt de nadruk vooral op het sociale aspekt:
zij hebben de mutualiteit, de vakbond van
het dorp of de stad onder hun dak. Meestal
behouden ze hun naam (Volksverheffing,
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Werkerswelzijn, Weldoen), eventueel met de
woorden 'Vlaams huis' toegevoegd," aldus
A. Himpe. Tipisch voor de Daensistische
huizen was wel dat ze over een goede
struktuur beschikten, en zelfs een overkoepelende raad kenden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef het
Brusselse Vlaamse Huis aktief. Het beleefde
de installatie van de Raad van Vlaanderen en
er werden Guldensporen-vieringen gehouden. Na de wapenstilstand belandden de
medewerkers in de gevangenis, maar ze
werden vrij spoedig vrijgelaten.

...FRONTERS,...
Na de Eerste Wereldoorlog richtten oudfrontstrijders Frontershuizen op in Antwerpen, Gent en Brugge. Ze volgden het model
van de Daensisten en van het Vlaamse Huis
van Brussel, en namen de struktuur van de
SV aan. Vele kleine aandeelhouders bekostigden de aanschaf van een pand. Dat gebeurde trouwens uit pure noodzaak: de
Vlaamsgezinde Fronters werden meestal uit
andere zalen en lokalen geweerd. Dit was
ondermeer het geval in de Kempen, waar
Thomas De Bacicer een goed georganiseerd, volks netwerk van Vlaamse Huizen
uitbouwde.
Dikwijls echter vond men gewoon niet het
kapitaal om een SV op te richten. Het Vlaams
Huis vond dan een onderkomen bij een
Vlaamsgezind herbergier. Het hoeft geen
betoog dat dit de stabiliteit en de kwaliteit
van het Vlaams Huis in kwestie niet steeds
ten goede kwam. Toch zouden alles bijeen in
heel Vlaanderen dicht bij de vijfhonderd
Vlaamse Huizen gewerkt hebben; hiervan
waren hoogstens een tachtigtal SV's aktief.
Vooral tussen 1930 en 1932 gebeurden veel
stichtingen volgens het SV-principe.
Deze SV's kenden meestal dezelfde strukturen. Zij beschikten over kleine beginkapitalen.
,,Merkwaardig is dat in de statuten haast
nooit expliciet melding gemaakt wordt van
het Vlaamsgezinde karakter van de onderneming," stelt A. Himpe vast.
„Alleen in Brugge was dat het geval.
Meestal heeft men het over de uitbating van
een lokaal, het inrichten van feesten, enzovoort. In de beheerraad zaten naast Daensisten of fronters ook wat je 'technici' zou
kunnen noemen: een architekt, een boekhouder bijvoorbeeld."

WIJ — 30 NOVEMBER 1990

OMSLAGVERHAAL

...EN DINASO'S
Het uiteengroeien van de Vlaams-nationalisten in de loop van het Interbellum heeft de
zaken ook voor de Vlaamse Hulzen gekompliceerd. Vooral In West-Vlaanderen en in
Antwerpen, waar rivaliserende groepen en
partijen aktief waren, is de situatie chaotisch.
In West-Vlaanderen was het Verdinaso van
Joris Van Severen zeer ijverig. Zij richtten
hun eigen lokalen op en organi-seerden hun
Dinaso-Huizen zeer goed; een overkoepelend orgaan zag hierop toe.
Het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV)
pakte de zaken anders aan. Het trachtte de
bestaande Vlaamse Huizen over te nemen,
zonder nieuwe eigen lokalen op te richten.
Uiteraard gaf dit aanleiding tot wrijvingen,
vooral in de periode toen deze partij nog niet
de onbetwiste Vlaams-nationalistische politieke partij was.
De intrek van het VNV in de Vlaamse
Huizen is trouwens aanleiding tot een dlskussie die onder historici gevoerd wordt.
Sommigen zien immers deze lokalen een
belangrijke rol spelen in de ideologische en
politieke ontwikkeling die het VNV en het
Vlaams-nationalisme voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog zou doormaken. Zij
kennen deze lokalen een grote politiserende
funktie toe. Anderen houden het daarentegen bij een rol die veeleer op het sociale en
kulturele vlak lag, waarbij de echte politieke
diskussies minder belang hadden.
In de lokalen werd voorzien in een „anti"aanbod, tegen de als ,,Belgisch" ervaren
manifestaties en organisaties. Eindelijk kon
er aan een eigen identiteit gewerkt worden,
zonder bevoogding van overheid of Kerk.

ARCHIEVEN
De naweeën van de Tweede Wereldoorlog
hebben ware ravages aangericht in de archiefbestanden van de Vlaamse Huizen.
Meestal verdwenen ze in de repressie, of
mogelijk werden ze bij processen gebruikt.
Hoeveel interessante dokumenten zouden
zich zo nog in de kelders van de gerechtshoven en in het Brusselse Justitie-paleis bevinden?
Toch heeft A. Hlmpe reeds heel wat kunnen bijeen sprokkelen. Zo zijn er archieven
van het Vlaams Huis van Merksem met zeer
waardevolle inlichtingen over de werking.
Ook beschikt het ADVN over enkelg foto's,
o.m. uit Welle. De infrastruktuur van de
Vlaamse beweging genoot echter duidelijk
niet de voorkeur van de toenmalige fotografen.
Voor haar studie kan A. Himpe alle inlichtingen, dokumenten, illustratiemateriaal terzake gebruiken. Wellicht zijn er lezers die
haar daarbij kunnen helpen...
Frank Seberechts
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Het allereerste Vlaamse Huis was dit van Brussel. „Eendracht is macht"
heette toen het huis nr. 16 op de Grote Markt. Waar nu de disco dreunt werd
ooit de Raad Van Vlaanderen geïnstalleerd.
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TWEE VLAAMSE HUIZEN
Als illustratie bij het omslagverhaal geven wij hier de summiere geschiedenis
van twee Vlaamse Huizen. Beide bevonden zich in het arr. Aalst en waren van
daensistische oorsprong. Beide waren bezige centra van politiek, kultureel en sociaal leven en kunnen wellicht model
staan voor de vele Vlaamse Huizen her en
der in het Vlaamse land.

VERBROEDERING
DENDERLEEUW
In 1913 kochten de kristen-demokraten in
de Stationsstraat te Denderleeuw een winkelpand. De daensisten hadden in de gemeente een grote aanhang en bestuurden
geruime tijd mee. In het bescheiden huis,
een Delhaize-winkel, hielden zij hun bijeenkomsten, aanvankelijk enkel van politieke
aard maar vrij vlug ook kultureel en sociaal
Binnenzicht van de Verbroedering. Boven de slogan „Wij wilden wat was recht
van inslag. Zo vestigden zij er hun maatschappij voor sociale woningen. Werkerswel- en wonnen wat wij wilden" hingen de foto's van Pieter Daens, burgemeester
Désiré Boriau en van priester Daens.
(foto w. oemetsenaere)
zijn. Onder toedoen van de daensistische
schepen, Bonaventura Coppens, werden in
Denderleeuw de eerste „werkmanswoninIn 1924 richtten de Daensisten de maatVanaf 1934 werd de naam Verbroedering
gen" gebouwd.
schappij Verbroedering op, deze gaf de meer en meer vervangen door Vlaamsch
naam aan het gebouw en beheerde de loka- Huis, maar de aktiviteiten gingen gewoon
Na WOl, waarin het gebouw zwaar vebelen. Voordrachten, muziek- en toneelopvoe- door, ook tijdens de oorlogsjaren. In septemschadigd raakte, werden herstellingen uitgeringen en ontspanningsavonden volgden ber '44 nam de Weerstand de lokalen in en
voerd en in 1924 vonden grondige verboumekaar op. De eigen fanfare genoot binnen vanaf '46-'47 werden ze verhuurd aan het
wingen plaats. Het waren voor Denderleeuw
jaren van bewogen politieke strijd. Zo werd en buiten de gemeenten groot aanzien. Om- ministerie van Nationale Opvoeding die er
dat jongeren er ook muziekondenwijs konden
een rijksschool in onderbracht.
o.m. aan de daensistische burgemeester
Désiré Boriau een kerkelijke begrafenis ge- volgen sprak de volksmond van ,,de muziekIn 1952 kochten de Katolieke Werken van
school van de Verbroedering".
weigerd.
Denderleeuw het kompleks en richtten er
parochiale aktiviteiten in. Tien jaar later ging
de Verbroedering in privé-handen over en in
Het Aalsters lokaal van de Kristene
1973 werden de gebouwen nog eens opgeVolkspartij Groene Poort bevond zich
frist, zij doen nog altijd dienst als vergaderjaren op de hoek van de St.-Jorisen feestlokaal.
straat en de Hopmarkt. In 1911 trokMaar in de herinnering van Denderleeuw
ken de demokreten naar hun nieuwe
blijft de Verbroedering het lokaal van de
Donsjen.
lokaal Volksverheffing, genoemd
naar de gelijknamige in 1909 opgerichte koöperatie, in de Lange Zoutstraat. (Onze illustratie is de architektentekening, gedateerd 6 jan. 1911)
De Maatschappij voor Onderlinge Bijstand
Tot juni 1927 bleven zij er, toen verWeldoen van Welle werd op 1 juni 1921
huisden de daensisten-fronters naar
opgericht. Zij had o.m. tot doel geneeskundieen nieuw gebouwenkompleks in de
ge zorgen te verlenen aan haar leden en hun
Molenstraat. Volksverheffing was te
familie, ,,aan de werkende leden eene dageklein geworden voor de steeds maar
lijksche schadeloosstelling te betalen gedugroeidende partijgeledingen: ziekenrende den tijd hunner onbekwaamheid tot
den arbeid", het uitbetalen van een geboorfonds,fanfare, drukkerij, biblioteek,
tepremie, tussen te komen in de begrafenisvakbonden, wijkklubs...
onkosten en — niet onbelangrijk — aan de
Het lokaal werd van dan af Vlaamsch
deelgenoten de aansluiting bij de Lijfrentkas
Huis Vollisverheffing genoemd.
te vergemakkelijken.
In de septemberdagen van '44 werd
Na een poos in een herberg aan de steenhet geplunderd en daarna in brand
weg tussen Aalst en Ninove te hebben vergagestoken.
(foto DAVS, Aaist)
[>

WELDOEN WELLE
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derd verhuisden de kristen-demokraten van
Welle naar een groot herenhuis in het centrum van de gemeente. Het pand kreeg de
naam Weldoen en later werd er Vlaamsch
Huis aan toegevoegd. Het werd begin van de
jaren dertig door dr. August Borms ingesproken.
Na de verbouwingen van 1936 kreeg het
Vlaams Huis er een feestzaal bij waar de
socio-kulturele aktiviteiten plaatsvonden.
Harmonie en toneelmaatschappij Kunst En
Eendracht gaven er hun voorstellingen. Zij
kenden groot sukses bij de bevolking.
In tegenstelling tot andere gemeenten,
waar de Daensisten in Vlaams-nationale formaties opgingen, bleven de kristen-demokraten in Welle op gemeentelijk vlak de
beweging trouw, maar stemden nationaal
wel voor het VNV. Het VNV-ledenbestand
was er dan ook gering. De Mutualiteitsvereeniging Weldoen was echter wel aangesloten
bij de Landsbond van Vlaams-nationale Ziekenfondsen.
Het statige herenhuis aan het dorpsplein van Welle waar de Samenwerkende
Maatschappij Weldoen en het Vlaamsch Huis waren gevestigd. Het bevatte
een herberg, vergaderlokalen en een feestzaal.
(foto M.Lézy, weiie)

Toen eind 1944 de Weerstand het Vlaams
Huis van Welle wou plunderen kon dit op het
nippertje vermeden worden. Het huis ging
later in andere handen over.
(m.v.i.)

WAT HET ADVN DOET
Het Archief en Dokumentatiecentrum voor
het Vlaams-nationalisme (ADVN) werd opgericht in 1984. Op nauwelijl<s zes jaar tijd
groeide het uit tot een volwaardige wetenschappelijl<e onderzoel^sinsteliing, naast het
Liberaal Archief, hei Archief en Museun) van
de Socialistische Arbeidersbeweging (A^/lSAB) en het Katholiek Documentatie- en
Onderzoekscentrum (KADOC).
Het ADVN houdt zich bezig met het verwerven, bewaren en bestuderen van getuigenissen over het Vlaams-nationalisme. Dat
kan gaan om dokumenten, boeken, foto's,
interviews, pers of andere zaken. Ook aan de
nationaliteiten in Europa wordt aandacht besteed. Tenslotte is het Vlaams-nationalisme
geen alleenstaand fenomeen, maar kadert
het in de brede stroom van nationalistische
bewegingen in Europa.

ARCHIEF
Het ADVN beschikt over een uitgebreide
Wetenschappelijke Biblioteek voor de Nationaliteiten in Europa (WBNE). Het spreekt
vanzelf dat in de eerste plaats het Vlaamsnationalisme hier aan bod komt. Naast recente werken, vindt de geïnteresserde lezer
er ook nogal wat brochures uit het Interbellum en zelfs van voor de Eerste Wereldoorlog. Meer en meer kunnen ook werken over
bv. Ierland, Baskenland, Katalonië en zovele
andere volkeren in Europa geraadpleegd
worden.
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De archieven die de instelling onder haar
bescherming heeft zullen op termijn wellicht
het belangrijkste element van de instelling
vormen. Een aantal belangrijke organisaties
heeft immers verkozen met het/4DVA/samen
te werken voor de bewaring van hun dokumenten. Zo heeft het IJzerbedevaartkomitee
haar — zeer omvangrijke en waardevolle —
bestanden aan papieren, foto's, films enz.
naar het ADVN overgebracht. Met het Borms
Dokumentatie- en Aktiecentrum (BDAC), het
Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) en
diverse andere verenigingen werden samenwerkingsakkoorden gesloten of worden gesprekken gevoerd.

INTERVIEWS
Belangrijk is dat de kollekties op een
verantwoorde wijze worden bewaard. In het
archiefmagazijn worden temperatuur en
vochtigheidsgraad geregeld om een optimale bewaring te verzekeren. De dokumenten
worden na inventariëring in aangepaste dozen bewaard. Foto's worden in speciale
kristalomslagen gestopt. Kranten en tijdschriften komen in aangepaste fardes terecht. Knipsels worden gebundeld en eventueel gerestaureerd: het gebeurt immers dat
het ADVN een pak half verbrande documenten binnenkrijgt. Die moeten dus ,,gebruiksklaar" gemaakt worden.
Het ADVN verricht belangrijk werk op het
gebied van mondelinge geschiedenis. Veel
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dokumenten zijn immers verloren gegaan,
door onachtzaamheid, door rampen, door
oorlog en repressie, door gebrek aan historisch bewustzijn. Door op wetenschappelijk
verantwoorde en op menselijke wijze getuigen te interviewen, kan het ADVN een belangrijke bron voor het historisch onderzoek
aanbieden. De instelling wordt erkend voor
haar baanbrekend werk in dezen.
Drie werkgroepen zijn aktief binnen het
ADVN. Een eerste werkgroep bereidt de
publikatie voor van het vijfde deel van de
Bibliografie van de Vlaamse Beweging, en
bestudeert andere mogelijkheden om bibliografisch werk i.v.m. het Vlaams-nationalisme
te verrichten. Een tweede werkgroep houdt
zich bezig met de historiografie van het
Vlaams-nationalisme; deze werkgroep is in
feite gegroeid uit de werkgroep-mondelinge
geschiedenis. Tenslotte is er de Werkgroep
Historiografie van de Nationaliteiten in Europa (WHNE). Deze laatste bereidt een kollokwium en/of andere activiteiten voor i.v.m. de
problematiek van de geschiedschrijving over
de nationaliteiten in Europa. Tevens tracht
de werkgroep de ontwikkelingen terzake in
Europa te volgen.
In de instelling wordt aan verschillende
projekten gewerkt, o.m. over de Vlaamse
huizen en over de repressie.
Het ADVN is gevestigd aan de Minderbroedersstraat 24, 2000 Antwerpen. Tel.:
03/22518 37. Open van maandag tot en met
vrijdag, 9u tot 16u30, zaterdag 9u tot 12u30.
(f.s.)

S.O.S.
AKTIE "MOEDER TEREZA
VLAANDEREN - KOSOVA"
Speciale uitgave van het tweemaandelijks "Tijdschrift van Kosova - Vrije Tribune van de Albanese Gedachte" - 28 november 1990
v.u.: Gani J. Azeml, A. Dansaertstraat 173,1000 Brussel.

VOLKERENMOORD IN JOEGOSLAVIË
heid in 1981 beperkt en in 1989 volledig
afgeschaft. Sindsdien voeren de Serviërs er een schrikbewind met schending van alle mensenrechten.
Het huidige Kosova, een gebied zo
groot als Vlaanderen, telt bijna 2 miljoen
inwoners. Zo'n 90% daarvan zijn Albanezen. Een meerderheid wordt hier dus
onderdrukt door een kleine minderheid.
In totaal leven er zowat 3 miljoen Shqiptaren in Joegoslavië (in Kosova en in
Montenegro, Macedonië, Kroatië, Slovenië). Honderdduizenden zijn gevlucht
naar het buitenland, o.m. naar de
V.S.A. Ook in Vlaanderen leven duizenden Albanezen.
In het prachtige Balkangebied van
Midden-Europa leeft één van de oudste
volkeren van Europa, de Albanezen of
Shqjptaren. Zij stammen af van de
lllyriërs, die 3000 jaar geleden bijna
gans het Balkangebied bevolkten.

OOSTENRIJK

SHQIPTAREN
Het oprukken van de Slavische volkeren verkleinde hun leefruimte voortdurend. In de 15de eeuw vielen de Turken
het land van de Shqiptaren binnen en
voerden er tot het begin van deze eeuw
een waar schrikbewind. In 1913 werd
het Albanese grondgebied verdeeld; in
het Zuiden ontstond een zelfstandige
Albanese staat, de Albanezen van het
Noorden kwamen bij Servië (Kosova),
Montenegro en Griekenland. Na 1918
begon een echte afslachting van de
Shqiptaren van Kosova door de Serviërs. Na de 2de Wereldoorlog volgde
een nieuwe slachting. Na 1968 kregen
ze enkele kulturele rechter^ en m 1974
schonk Tito autonomie aan Kosova. Na
de dood van Tito werd die zelfstandig-

lEKENLAND

IN ZUID<X)ST- EUROPA HEEFT EEN VOLKERENMOORD PLAATS!
Bijlage bij het weekblad WIJ

AANSLAG OP
ALLE MENSENRECHTEN IN KOSOVA
Sinds de opheffing van de autonomie van Kosova op 23
maart 1989 teven de Shqipta*
ren onder Servische terreur.
Een schrikbewind dat jd|ns geiijice niet leent in Europa en ver
daartHitten.
Aite mensenrechten zijn hun
ontnomen!

-

^

Een greep uit de waslijst van schendingen van de elementaire mensen- en
volkerenrechten:
— In Kosova werd de zo verguisde
apartheid ingevoerd in scholen, ziekenhuizen, ja zelfs in drankgelegenheden.
— Werkloosheid en armoede:
Kosova wordt door de Serviërs uitgebuit
als een kolonie; de rijkdom van zijn
bodem afgeroomd. Het gemiddeld loon
(van ongeschoold arbeider tot professor) bedraagt er 7.500,- fr., tegen
14.000,- fr. voor gans Joegoslavië. Meer
dan de helft van de aktieve bevolking is
werkloos en krijgt geen uitkering. Tienduizenden dompelaars kwijnen weg in

de sloppenbuurten van de steden.
— Geen recht op onderwijs:
De belangrijkste fakulteiten van de universiteit zijn gesloten. Nu is men begonnen met een systematische sluiting van
de lagere en middelbare scholen.

— Geen recht op vrije meningsuiting:
De gebouwen van krant, radio en TV
zijn door de politie bezet; het personeel
werd ontslagen.
— Onder de mom van huiszoel<ingen worden dagelijks huizen verwoest,
de bewoners gemarteld of gedood.
— Intimidaties en arrestaties:
Sinds 1981 kwamen zo'n 600.000
Shqiptaren in aanraking met politie en
gerecht. Tienduizenden werden voor
jaren opgesloten. Kosova heeft zijn Nelson Mandela: de schrijver Adem DemaQi zat 28 jaar in de kerker.
— Regelmatig worden Albanezen op
beestachtige wijze gemarteld in de gevangenissen, op politiekantoren of op
verlaten plekken. Zelfs kastraties van
kinderen schuwt men niet.
— Meer dan 6000 - vooral jonge mensen werden in april jl. vergiftigd
met zenuwgas in de scholen.
— Bij betogingen vielen reeds meer
dan 200 doden en meer dan 800
zwaargekwetsten.

I

— Reeds 35 Albanese dienstplichtigen werden in de Joegoslavische l<azernes op een afschuwelijke wijze vermoord.
— Sinds kort is ook het recht op
medische bijstand ontnomen. Albanese artsen en verpleegkundigen werden
uit de ziekenhuizen gezet en mogen de
geneeskunde niet meer uitoefenen. Geneesmiddelen zijn in Kosova onvindbaar!
De gezondheidswerkers van Kosova
doen een dringende oproep tot hulp uit
het Westen, ook uit Vlaanderen.
In Vlaanderen startte het komitee
S.O.S. - KOSOVA daarom de aktie
"Moeder Teresa". De 80-jarige Nobelprijslaureate voor de Vrede, Moeder
Tereza, is zelf Albanese. Zij is dus een
passend symbool voor de solidariteitsaktie Vlaanderen-Kosova.

HELP KOSOVA!

HELP ONS HELPEN!

Geneesmiddelen (ook kleren en niet bederf baar voedsel zijn welkom) kunnen
honderden mensenlevens redden in Kosova!
DOE MEE!
We the d » c t « r s ©f M e d i c a l Center " I s a Grezda" i « G j a k e v a ,
Keaov.n, have a g r e a t n e c e s s i t y f o r m e d i c a t i » « s . We ask
mur c<ïllegues i n F l a n d e r s , B e l g i u m , t o h e l p us c » l l e c t l o l l o v / i a g
list
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DOE MEE!
Het komitee "S.O.S. - KOSOVA" wil
de publieke opinie voorlichten over de
volkerenmoord in Kosova, wil de gezagdragers aanzetten tot initiatieven t.a.v.
de Servische overheden, wil een solidariteitsaktie in Vlaanderen op gang brengen.

AKTIE

Wij organiseren een protestaktie met
fotokaarten, te sturen aan de Joegoslavische Ambassade. Te koop bij ons
tegen 25,- fr per stuk (5 voor 100,- fr) als
steun voor de solidariteitsaktie.

INFORMATIE
Wat bieden wij aan?
— "De Schande van Kosova": een film
van twintig minuten (VHS).
— Een informatiemap.
— Een fototentoonstelling.

SOLIDARITEIT
Wat vragen wij?
— Financiële steun op rekening 9793735579-17 van Aktie Moeder Tereza
p/a Kapucijnenlaan 45 te 9300
Aalst.
— Geneesmiddelen (en andere hulpgoederen). Lijst met regionale inzamelpunten kan aangevraagd op ons adres.
Het koördinatiekomitee S.O.S. - KOSOVA: Philippe Angeline, Gaby Baetens, Dr. Frank Claessens, Dr. Jef De

leder mens heeft recht op
pen monsw.inrdig bestaan,
elk volk heeft recht op zelfl)eschikking. Stop de schending v.in de mensen- en
volkeienrechten m Kosovo.

de Federale Republiek
Joegoslavië
E. De Motlaan 11 B5
1040 Etterbeek

Loof, Lieve Devijver, Tim Dirven, Eddy
Haesaerts, Bart Somers, Koen Stassijns, Chris Van Der Steen, Karel Van
Reeth, Veerie Wijffels i.s.m. Demokrati-

IK DOE MEE!
O
O
O
O
O
O

Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

Aan de ambassadeur van

wil de informatiemap over Kosova ontvangen.
wil een info-avond over Kosova organiseren.
wil meewerken aan de solidariteitsaktie "Moeder Tereza"
bestel .... fotokaarten.
wens de lijst met de regionale inzamelpunten.
treed toe tot het beschermkomitee en stort 1000,- fr

Naam:
Adres:
Telefoon:

Terugsturen aan S.O.S. - KOSOVA - "Aktie Moeder Tereza"
p/a Kapucijnenlaan 45
9300 Aalst
tel: 053/77 39 23

sche Liga van Kosova in Benelux en
Albanese Kulturele Kring Anton Cetta
(Paviljoenstraat 56 te 1030 Brussel).

HHnmnmimaiM!

DOMEN CRACCO,
EEN VOORLOPER

A

D

E familie Cracco was van Italiaanse afkomst en heeft in fiet
Roeselaarse steeds artistieke
beroepen uitgeoefend. Domien
Cracco werd er één van de eerste leerlingen van tiet klein Seminarie (1806-1809) en zou weldra een bewogen levensloop
kennen, nadat fiij te Gent aan
fiet Groot Seminarie (1810-1813)
ingescfireven werd als teologiestudent. Uit deze periode wordt op de
tentoonstelling een Griekse brief aan een
studiegenoot, de latere bissctiop Bracq, getoond.

Wij verontschuldigen ons bij de lezers dat
de tentoonstelling rond deze boeiende fituur
pas nu aangekondigd wordt. (De uitnodiging
bereikte ons pas eind verleden week). Toch
willen wij onze lezers aan de hand van
onderstaand artikel een portret brengen van
deze boeiende Vlaamse dichter en hellinist.

LERAAR
In 1813 maakte Cracco deel uit van de
seminaristen, die uit protest tegen de verwijdering door Napoleon van mgr. de Broglie en
de benoeming vanuit Parijs van een nieuwe
bisscliop, de diensten in de katedraal weigerden bij te wonen, door de Fransen opgevorderd voor het leger en in groep weggevoerd werden, de enen naar Parijs, de anderen naar Wezel (D), waar ze in de citadel
werden opgesloten en voor de helft omkwamen van ontbering.
In 1814 maakte Cracco daar zijn eerste
gepubliceerde gedicht,.Vaarwel aan Wezel"
over, nadat hij was gevlucht en over Nederland (via een vrijgeleide) terug in Gent aankwam.
Weldra werd hij leraar in Aalst (tot 1829),
priester gewijd en begon hij zijn llias-vertaling, die hem tot het einde van zijn leven zou
begeleiden. Ook zijn er bewijzen en pogingen zijn leerlingen aan het dichten te krijgen,
en van zijn eigen drukke dichterlijke aktiviteit: in het Nederlands, het Frans en het
Latijn. Hij begon er met de zogenaamde
,,gemoedspedagogiek".
In 1830 ging hij hiermee verder als leraar
in Roeselare: Gezelle zou het hem 20 jaar
later nadoen, ook in het regelmatig leveren
van verzen voor bidprentjes. Cracco schaarde er zich aan de zijde van de patriotten en
dichtte in 1830 een Lied der vrijheid.

Geleidelijk ging hij zich zelfstandig opstellen in de strijd voor de spelling (1839-1842),
en kwam door zijn streven naar de eenheid
van de Nederlandse taal in botsing met mgr.
Boussen.
In die tijd beginnen ook zijn kontakten met
de Vlaamse beweging in Gent: met Willems,
Snellaert, Blommaert, de Saint-Genois, en
vooral met de dichter Prudens van Duyse,
die hem levenslang in vriendschap zou bijstaan, ook in levensperioden waarin het hem
minder goed ging. In 1842 werd hij bijvoor-

In de Centrale Bibiloteek van
de Universiteit, Rozier 9 te
Gent, wordt tot 1 december een
gelegenheidstentoonstelling
ingericht n.a.v. de geboorte,
twee eeuwen geleden, op 16
november 1790 te Roeselare,
van de Vlaamse priester-dichter Domien Cracco, die op 5
maart 1860 te Gent zou overlijden.
De tentoonstelling werd opgebouwd uit de kollektles van de
familie, het KuHureel Dokumentatiecentrum, de Unlversiteitsbiblioteek (vooral de sektie
Handschriften en Vliegende
Bladen) en het Bisschoppelijk
Archief.
Domien Cracco is voor de
meesten van ons een onbekende naam, maar uit het hiernavolgend verhaal zal blijken dat
hij een niet onbelangrijke rol
heeft gespeeld in de prille
Vlaamse beweging.
beeld als monomanus ambitiosus (kollokatie
voor krankzinnigheid) voor een jaar opgesloten in Het Strop, maar daarna in 1843 toch
weer aangesteld als leraar te Kortrijk. Hij
richtte er zich o.m. in een gedicht tegen de
Walen, werd strijdend flamingant en trad in
1849 ook op als voor-lezer van zijn verzen op
het eerste Nedertands Letterkundig Kongres
te Gent. Uit die tijd stammen ook zijn bijdragen aan allerlei almanakken en literaire tijdschriften in Noord en Zuid. Veel van zijn
vertalingen uit Pope, Milton, Lafontaine, Metastasio en uit de klassieke oudheid bleven
ongepubliceerd in zijn nalatenschap achter.
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Domien Cracco, flamingant.
Ook met veel van zijn eigen poëzie is dit het
geval.
In 1852 verzocht mgr. Malou hem ontslag
te nemen als leraar en zich uitsluitend te
wijden aan de afwerking van zijn llias-vertaling. In 1855 werd hij andermaal opgesloten
in Het Strop, waar hij in 1860 ook zou
overlijden.

ILIAS
Pogingen om hem uit de inrichting te
bevrijden liepen op niets uit. Hij kende een
bewogen leven, deels door tegenwerking
van hogerhand, maar ongetwijfeld ook door
zijn psichologische instelling, die hoogst origineel was en wars van willige onderworpenheid aan het gezag en door het uiten van een
eigen mening in Vlaamse, taalkundige en
pedagogische kwesties.
Hij heeft belang als voorloper van Gezelle
in het Klein Seminarie te Roeselare en als
vertegenwoordiger van de verloren gegane
hellenistische traditie in onze geschiedenis.
Daarom lijkt het ten volle verantwoord om
hem ter gelegenheid van zijn geboortedag,
twee eeuwen geleden, terug in herinnering
te roepen, d.m.v. enkele bewaarde portretten, publikaties en autografen, die getuigen
voor zijn originaliteit en talent.
De tentoonstelling loopt nog tot 1 december in de Centrale Biblioteek, Rozier 9.
Openingsuren: alle werkdagen van 8u.30 tot
19u. Toegang gratis. Info: prof. A. Deprez,
tel. 091/64.37.82.
WIJ — 30 NOVEIVIBER 1990
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MANU ADRIAENS,
SCHRIJVENDE DUIZENDPOOT
In 1988 kwam joernalist Manu Adriaens
plots uit de anonimiteit opduiken, meer zelfs;
hij haalde met de door hem opgetekende
biografie van ex-wielerkampioen Freddy
Maertens Niet van horen zeggen heel wat
aandacht. Deze rechttoe-rechtaan story van
de op zijn minst kontroversieel te noemen
sportvedette vormde stof voor kranten, radio
en televisie en aan menige cafétoog ging dit
boek bij wielersupporters geanimeerd over
de tong. Het kende een paar herdrukken en
werd zelfs vlug in het frans vertaald. De
naam van Manu Adriaens was hiermee meteen gemaakt. Zijn datzelfde jaar verschenen
,,Het fenomeen tweelingen in Nederland en
Vlaanderen" had weinig of niet tot die bekendheid bijgedragen.
Manu Adriaens (°1959) is reeds een paar
jaar bedrijvig als sportjoernalist en leverde
links en rechts was free-lance-bijdragen. Hij
ging dan werken op het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en in de loop van
1990 zegde hij zijn ambtenarenbestaan
(voorlopig?) vaarwel om vooral werk te maken van o.m. interviews voor het weekblad
Humo.
Maar Adriaens koppelt deze vrij drukke
joernalistieke bezigheden aan het samenstellen en schrijven van boeken, en dit met
een frekwentie van verschijnen die wel enige
vragen oproept.

BRIEF AAN EEN PRINS
Je zou Adriaens niet ten onrechte een
schrijvende duizendpoot kunnen noemen als
je bedenkt dat hij in het voorbije half jaar drie
boeken publiceerde.
Rond pasen 1990 verscheen zijn zogenaamde brief aan prins Filip {Van U, prins,
geen kwaad, uitg. Hadewijch/Antwerpen), en
een paar weken geleden de schriftelijke
versie van de VTM-klasgenoten-Serie (Standaard-Uitgeverij/Antwerpen) om te besluiten
met een benefietboek voor de aktie ,,Kom op
tegen kanker" met als titel Nooit meer lietzelfde (uit. Dedalus/Antwerpen).
De klasgenoten-in-boekvorm kunnen we
best vergeten, ze vormen de schriftelijke
weerspiegeling van een suksesrijk televisiespektakel waarvan na verloop van tijd alleen
een paar zeldzame uitschieters in het geheugen blijven rondzweven.
De bijna 130 bladzijden tellende brief van
Manu Adriaens aan zijn leeftijdgenoot prins
Filip van België is echter een merkwaardig
boek dat alvast een flink stuk beter leesbaar
is dan het gros van het nieuw Vlaams proza
dat in de meeste gevallen uitsluitend dienst
kan doen als slaapverwekkend leesvoer.
WIJ — 30 NOVEMBER 1990

zeer mooi, zwart, dik en in goede gezondheid". De oude gedistingeerde heer was
niemand minder dan de toen 71-jarige Leopold II, koning bij de gratie van God en
Kongo.
En Adriaens kan ook niet nalaten om op
pagina 122 zeer sec te wijzen op de ,,makabere ingreep" op het lichaam van de laatste
Oostenrijkse keizerin Zita: zij werd op 1 april
van vorig jaar zonder hart in de Weense
Kaïsergruft begraven. Paola en Albert woonden dit luguber ceremonieel bij, aldus
Adriaens.
Hoofddoel van deze brief aan Filip is
zonder enige twijfel het wegwerken van barrières tussen volk en koninklijke familie. De
auteur plaatst de Coburglevens in een breed
historisch kader waarin ingrediënten als alledaagsheid en menselijke spontaniteit niet
ontbreken.
Vorsten worden keurig van hun troon getild en de man in de straat wordt voor een
keer de rode loper opgeduwd. Zo komen
koning, prinsen en de 10 miljoen „ware
landgenoten" een flink stuk dichter bij mekaar. Voorwaar een onmiskenbare verdienste van Manu Adriaens. Ook al blijft in de
realiteit de afstand dezelfde.

Duizendpoot Manu Aa..ae.:^.
(foto F. De Maitre)
In zijn Van U prins ; " ? n kwaad schrijft
Adriaens in ' s n vlo;... Lv^óStijl zijn eigengereide historiek van ons vorstenhuis met de
telkens weer opduikende kroonprins Filip op
óo voor- of achtergrond. De auteur refereert
bij de aanvang naar zijn illustere voorganger
van dit Coburggericht proza, namelijk Walter
Van den Broeck met zijn onvolprezen Briet
aan Boudewijn. Deze laatste werd reeds in
1980 door de uitgeverij Manteau naar Laken
en de lezerswereld gestuurd. Adriaens
schrijft zijn brief met een in de inkt van de
joernalistiek gedoopte pen maar een vleugje
poëzie is hem niet vreemd zodat het boek op
veel momenten een subtiel laagje literair
vernis meekrijgt. Adriaens neemt geen blad
voor de mond wanneer hij prins Filip zijn
Coburg-historie serveert, maar nooit is hij
scherp of spottend, alles wordt met de mantel der milde ironie bedekt. Soms duikt door
kontrastwerking wel enige spot op zoals
wanneer hij een naar aanleiding van een
operatie-van-niemandal aan een prinselijke
kuit refereert naar de veelbesproken en op
zijn minst dramatisch te noemen verkeerde
beenamputatie in het Brugse, nu een paar
jaar geleden.

„ZWART EN DIK"...
In feite zit het boek voor een groot deel
verpakt in anekdotiek die door koningshuisinslag ietwat boven de alledaagsheid uitstijgt. Wanneer Adriaens de huwbare status
van Filip aanraakt verwijst hij met plezier
naar een advertentie die eind 1906 in Le Soir
verscheen en als volgt luidde: „Oude zeer
gedistingeerde heer zoekt kennismaking met
winkeljuffrouw of arbeidster, 20 tot 22 jaar,
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NOOIT MEER
HETZELFDE
Van een totaal ander allooi is het door
Adriaens samengestelde boek met ,,onvergetelijke momenten" van min of meer bekende Vlamingen (en in mindere mate Nederlanders) als Jo Röpcke, Louis De Lentdecker,
Mare Sleen, Eddy Wally, Willy Courteaux,
Johan Verminnen, Freddy Maertens en een
ganse reeks haast onvermijdelijke politiekers. Adriaens stelde het werk samen als
benefiet-boek voor de BRT-aktie ,,Kom op
tegen kanker". Een lovenswaardig initiatief
dus.
Niet alle bijdragen skoren hoog, sommigen zijn zelfs ronduit banaal te noemen,
maar ja, de samensteller publiceerde wat
hem — op vraag/bestelling — werd ingestuurd. Kwestie van beleefd te blijven. Wie
dacht dat Urbanus altijd de plezantste is
komt hier toch even van een kale reis thuis.
Maar een paar door,,bekende figuren" als
onvergetelijk naar voor geschoven momenten zorgen voor korte maar verkwikkende
leesogenblikken. Eentje wil ik er hier uitpikken: dat van auteur, radio-man en vooral
poppenteater-gigant Freek Neirynck.
Deze simpatieke Gentenaar zorgt voor een
bijdrage-juweeltje. Meer kan en mag ik er
niet over vertellen. Gewoon lezen dus. En
het boek kopen. Voor het goede doel.
W.V.
— Nooit meer hetzelfde. Manu Adriaens. Uitg.
Dedalus-Antwerpen. 498 fr.
— Klasgenoten. Manu Adriaens. Standaard
Uitg.-Antwerpen. 495 fr.
— Van U, prins, geen kwaad. Manu Adriaens.
Uitg. Hadewijch-Antwerpen. 690 fr.
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FEESTELIJK VERMOORD
Feestelijk vermoord is een verhaal over
korruptie, zwendel, afpersing, juridisch gefoefel, polifiel< gesjacher en kruiperijen.
Een speurdersduo stort zich, in onvervalste Dempsey and Ma/repeace-stijl, op een
zaakje dat al gauw een rotte, stinkende boel
blijkt te zijn. Ze raken verstrikt in het web van
bijzonder boosaardige spinnen. De ploerten
in dit verhaal deinzen voor niets terug, de
helden krijgen zowel fysieke als emotionele
opdoffers, maar bijten tegen beter weten in
terug.
Het verhaal begint op zondagochtend, 19
juli 1987 om 4 uur. De eerste nacht Gentse
feesten zit erop. De wagen gaat aan het
rollen wanneer een Nederlandse detektive,
met vakantie in de fuivende Arteveldestad,
toevallig het lijk vindt van Erik Hoet, hoofdredakteur van het rioolkrantje De Kuip. De
vondst geschiedt na een vingerwijzing van
het plaatselijke orakel, een wauwelende
oude gek (hetgeen het verhaal onmiddellijk
een mysteneus tintje meegeeft). De ironie
van het lot wil dat Erik Hoet het verwende
zoontje is van de baas van de speurder. De
Hollandse speurneus en z'n Vlaamse vrouwelijke kollega krijgen de opdracht de moordenaar van Erik Hoet te ontmaskeren. Algauw krijgen ze het aan de stok met de
gemeentelijke en de gerechtelijke politie die
blijkbaar één en ander te verbergen hebben.
Het duo komt in een draaikolk van onthutsende gebeurtenissen terecht, de onthullende
feiten volgen mekaar razendsnel op.

vermoord heeft iets ,,Vlaams". Dit is uiteraard te wijten aan de lokatie waar het drama
zich afspeelt (Gent en dan nog tijdens De
Fleste) maar ook door de dialogen (,,Awel
madame, bekomen van uw escapades" hoor
je Hercule Poirot, Holmes of Lord peter nog
niet vragen). Bovendien drinken de helden
Duvel en eten ze mosselen met f ritten, dat
doen zelfs Grijpstra en de Gier niet. Naar
mate je vordert in het boek begin je te
vermoeden hoe het zal eindigen. Welbeschouwd kan zo'n boek niet anders eindigen.
Toch neemt dit niet weg dat weduwe Oppermans, wie dat dan ook moge wezen, een
puik debuut heeft afgeleverd.
(ts)
— Feestelijk vermoord. Weduwe Oppermans.
Uitg. Kritak, 1990. 315 biz., 595fr.
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KATER
Na de ontknoping van het drama blijft het
detektivepaar met een zware kater zitten: de
realiteit is hard, de mensen zijn cynisch, de
politiek is een maffia, de flikken zijn smeerlappen. De (huur)moordenaar is gevat en
gaat, met het vooruitzicht op vroegtijdige in
vrijheidstelling, achter de tralies. De échte
schuldigen gaan vrijuit, de vuiligheid gaat de
doofpot in, de oude vetes worden met de
mantel der liefde bedekt, er wordt veel geld
onderhands toegestopt...Onze speurneuzen
krijgen een schouderklopje maar bovenal de
raad het hele zaakje snel te vergeten.
De twee helden zitten op een bank naast
de bushalte leeg in hart en ziel, met onthechte geest. Wat rest is de desolate aanblik van
leeggefeest Gent, bezaaid met plastik bekertjes. De lucht is grauw, zwarte wolken, koude
wind, donder en bliksem...het leven is niet
eerlijk, de wereld is slecht.
Alle ingrediënten voor een lekker misdaadverhaal zijn aanwezig: spanning, humor, net
genoeg geweld, aktie, achtervolgingen, razzia's, bezwarende foto's, kortsondige romances, spitse dialogen, scherp getypeerde
karakters.
Een vlot leesbaar boek dat, zoals op de
achterflap staat, leest als een strip. Feestelijk

N U T E KOOP
IN U W
DAGBLADWINKEL
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MARGRIET, KOEN CRUCKE EN VERMANDERE:
HETEENENTANDER(E)!
Dit jaar was voor een stuk ook het jaar van
ons aller Margriet, die deze zomer van aan
de kust, via haar spontaan en hartveroverend presentatiewerk in het gelijknamige
televisieprogramma, de weg effende voor
haar teaterprogramma. Deze show die in vier
Vlaamse steden werd opgevoerd was veelbelovend. Nu is Hermans er weer met de
straalplaat Margriet, en ze klinkt op haar
best! Ze schreef vrijwel alle teksten zelf, dit is
ook waarom ze zo overtuigend overkomt. De
aanhef van de plaat is het inmiddels gekende
Loop niet weg, dat ze als afsluiter van haar
televisieshow zong. De wereld is zo klein en
Als je naast me staat zijn mooie hedendaagse luisterliedjes: vokaal én instrumentaal
scheppen ze een romantisch sfeertje. Relatievorming is haar voornaamste boodschap
en vriendschap haar remedie om deze wereld een beetje draaglijker te maken. Haar
recente radiohit Alle mooie mannen spreekt
voor zichzelf. Het is een lekker deuntje met
een Cha-cha-cha/Lambadaritme, dat het
naast het titelnummer met de stevige beat
Als de nacht komt en het swingende Wacht
tot de lente komt goed zal doen tijdens de
volgende eindejaarsfeesten. Het gevoelvolle
Katleentje (op muziek van Chris Peeters)
blijft het mooiste dat Margriet ooit zong. Het
live(?) opgenomen Het goede doel hekelt
schalks de vele gratis koncerten waar artiesten zo vaak voor worden aangezocht. De
afsluiter De tijd voorbij, op tekst van de
Gentenaar Walter Ertvelt (die o.a. voor Hans
De Booy schreef) is een een echt chanson in
de stijl van weleer.
Om kort te zijn, de CD Margriet, van
Margriet Hermans (uitgebracht bij Polydor) is
een aanrader.

EEN AVOND IN BRUSSEL
De Westvlaamse bard Willem Vermandere
was eerder dit jaar vier dagen te gast in de
Brusselse Anciennne Belgique. Vorige week
werd een selektie uit de opnamen van deze
livekoncerten (op CD samengebracht) aan
de pers voorgesteld Een avond in Brussel is
een schitterend klankbeeld dat de sfeer van
Willems podiumwerk weergeeft, leder die
hem onlangs aan het werk zag zal dit beamen. Willem en z'n trio waren tijdens de
voorbije koncerttoer op hun best, ze brachten een uitgelezen keuze uit hun rijke en
gevarieerd repertoire. Het meest aangrijpende liedje is De ballade van Daniël. Hierin
raakt hij een onderwerp aan dat voor vele
Vlamingen uiterst gevoelig ligt; de oorlog en
de (al dan niet) vrijwillige arbeid in Duitsland.
De bindteksten van Vermandere blijven boeiend om naar te luisteren, ze zijn net als de
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Willem Vermandere op de planken van de Brusselse Anclenne Belgique.
Humor, emoties, poëzie...maar bovenal klasse.
liedjesteksten afwisselend humoristisch,
schalks-poëtisch, sarkastisch, maar dat alles
met een gezonde dosis zelfrelativering. In
Moeder Cordula, De historie van Steentje,
Tante Madeleine en het onvergetelijke Klein
ventje poot hij zéér herkenbare typetjes neer.
Tot slot volgen nog Mijn land, Menschen van
te lande,en Lat mie mor lopen, waarutt je kan
besluiten dat hij nog steeds één van de beste
,,streekzangers" is die Vlaanderen rijk is.
De CD Een avond in Brussel, voorzien van
een tekstboekje, kwam uit bij Philips-Phonogram. Meer dan een geschenktip!

VAN NU AF AAN:
TIJD VOOR KOEN
De Vlaamse tenor Koen Crucke, die zich
liet opmerken als vrolijk panellid in verschillende TV-shows en in Urbanus' recente film,
engageert zich nu volop in de lichte muziek.
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Hij pakte uit met de merkwaardige plaat Van
nu af aan (uit bij EMI) die door de liefhebbers
van ,,echte zang" op gejuich werd onthaald.
Koen kan — in tegenstelling tot vele andere
Tien om te z/en-adepten — vokaal prachtig
uitpakken I Hij is de betere Bob Benny, die na
lang zwoegen en vechten in het wereldje van
de klassieke muziek, zijn kans schoon zag in
het meer populaire genre. Als diamant is een
schoolvoorbeeld waarin hij al z'n talent botviert. Malaïka en Marquita zijn lichtvoetige,
eksotisch getinte juweeltjes. Met Blijven drijven, op tekst van Hugo Matthijsen bestormt
hij momenteel de hitlijsten. Muzikaal wordt
Crucke bijgestaan door o.a. Jean Blaute en
Johan Verminnen, maar ook op enkele van
onze grote dichters werd beroep gedaan.
Moederken van Guido Gezelle werd vakkundig op muziek gezet, maar ook Sonnet van
Hugo Claus is een hoogtepunt op de plaat.
Vrolijk kerstfeest, reeds vorig jaar alom te
horen, staat eveneens op de langspeler, een
fijn ekstraatje om de komende feestdagen
nog wat luister bij te zetten.
(sd)

DUBBELE BEDREIGING

D

E Brusselse rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de doelman van een klubje uit vierde
provinciale tot het betalen van
500.000 frank provisionele schadevergoeding aan een aanvaller
van de tegenpartij. De feiten dateren van oktober 1983 en het
mag merkwaardig genoemd
worden dat de scheidsrechter In
de fatale wedstrijdfase niet eens
voor fout blies...
In het ongevallendossier (de Voetbalbond
probeert haar spelers via een eigen verzekering zo goed mogelijk — maar nog altijd ruim
onvoldoende — tegen de gevolgen van ongevallen te beschermen) Is sprake van „een
spelfase met risiko's eigen aan het spel"...

OP LOSSE SCHROEVEN
Nadat de klacht van Lozano tegen Desloover werd verworpen kan men de jongste
gerechtelijke uitspraak wel „zeer verrassend
en verstrekkend" noemen. Vandaar dat de
voetbalbond ongerust reageert. In de gegeven omstandigheden dreigt voetballen Inderdaad onmogelijk te worden...
Een tweede klap werd toegediend door de
rechter in kortgeding van Luik. Omdat Club
Luik weigerde een speler (Jean-Marc Bosman) die einde kontrakt was naar het Franse
Duinkerke te laten vertrekken (de Franse
klub kon geen bankgarantie voorleggen...)
werd ze veroordeeld tot het betalen met
terugwerkende kracht van 30.000 frank per
maand. Er werd ook een dwangsom van
100.000 fr. per dag vooropgezet indien de
klub zich opnieuw tegen een overgang zou
verzetten. Het probleem werd al eerder opgelost omdat Bosman tussentijds naar SaintQuentin overstapte. Ook hier stelt zich evenwel de princlepskwestie. Temeer daar de
Luikse rechter een prejudiciële vraag stelde
aan het Europees Hof in Luksemburg. Het
toetsen van bondsreglementen aan de
rechtsregels van de Europese Gemeenschap dreigt vroeg of laat het bestaande en
door de meeste voetbalbonden als levensnoodzakelijk ervaren transfersisteem op losse schroeven te zetten.
Vanzelfsprekend voelen we mee met die
arme doelman die van een blijkbaar verbolgen of niet begrijpende rechter plots de volle
financiële lading krijgt. Niets wijst immers op
een zware en opzettelijke overtreding. Al
betekent het feit dat de scheidsrechter geen
overtreding zag op zichzelf nog niets. Wie
geregeld naar wedstrijden in de lagere afdelingen gaat kijken — en wij verkeren In die
situatie — weet hoe erbarmelijk hef in het
algemeen met de arbitrage is gesteld.

De tijd dat betere voetballers beschermd
werden tegen aanslagen op lijf en leden
behoort tot het verleden. De televisie en de
voorbeelden van de „gedisciplineerde
profs" hebben op dit vlak grote schade
aangericht. Waar nog bij komt dat goede en
toegewijde scheidsrechters almaar moeilijker worden gevonden. Om het kort en duidelijk te stellen; in de lagere afdelingen is de
arbitrage en bijgevolg ook de naleving van
de reglementen vaak „een zootje". Met alle
gevolgen van dien. De Voetbalbond weet dat
natuurlijk wel maar houdt zich gedeisd. Niemand kent een oplossing voor het probleem.
Toch kan het geen kwaad dat een rechter
effen — het vonnis zal in beroep vermoedelijk gewijzigd worden — een vinger in de
wonde heeft gelegd. Zelf kennen we meerdere jonge mensen die met blijvende of geregeld terugkerende voetballetsels sukkelen.
Letsels die vaak voortvloeien uit zware én
opzettelijke — kan het een wel zonder het
ander? — overtredingen die bijna altijd onvoldoende werden bestraft. Dit soort letsels
Is geen gevolg van natuurlijke risiko's.
De verantwoordelijkheidsvraag mag dan
ook, en desnoods voor de burgerlijke recht-

De Belgische Voetbalbond trok
tn de voorbife week tweemaal
aan de alarmbel. Tweemaal
dreven de Belgische rechtbanken de machtigste sportbond
van dit land in het nauw.
bank, worden gesteld. Daar kan geen weldenkend mens bezwaren tegen inbrengen.

DE PRIJS VAN
DE VRIJHEID
Een Luiks rechter plaatste op zijn beurt
vraag- en uitroeptekens achter het bestaande transfersisteem. De Bond heeft gelijk
wanneer zij aanvoert dat de reglementen al
herhaaldelijk werden versoepeld maar dit wil
natuurlijk nog niet zeggen dat zij zijn aangepast aan de tijdsgeest. Dat er voor voetballers die niet einde kontrakt zijn forse overgangsvergoedingen worden gevraagd, kunnen wij nog begrijpen. Dat mensen die van
voetballen hun beroep hebben gemaakt op
het einde van hun kontrakt niet zelf over hun
toekomst kunnen beslissen, is een andere
zaak. Om maar niet te spreken over de vele
amateurs die — al of niet betaald — voor het
uitoefenen van hun hobby afhankelijk zijn
van de goodwill van klubleiders van het
derde knoopsgat die zichzelf tijdens de

33

(foto De Mattre)

transferperiode plots heel belangrijk vinden.
Meester Meulemans van de voetbalbond
wordt een demagoog wanneer hij uitroept:
,,Zo'n slaaf wil ik ook wel zijn". Hij weet
beter. Veel beter. Hij zal nooit anderen over
zijn toekomst laten beslissen. Hij zal zichzelf
nooit laten degraderen tot koopwaar. Want
daar komt het in tachtig percent van de
gevallen op neer. Wanneer we vernemen dat
het spelerspotentieel vaak het enige ,,aktiva" vormt van grote klubs worden we ongerust. Dan is men verkeerd bezig.
Nu weten we ook wel dat het afschaffen
van het transfersisteem niet alle problemen
zal oplossen. Zwart geld bijvoorbeeld zal
altijd worden uitgewisseld. Die praktijken zijn
niet gebonden aan sistemen, wel aan mensen... Klubs zullen er niet armer of rijker door
worden. Het voeren van een goed beleid is
afhankelijk van de eigen beheersprincipes.
Anderlecht is bij ons zo machtig geworden
omdat het... nooit verder sprong dan de stok
lang was. Vervoert en Grun stelden eisen die
niet konden worden ingewilligd. Ze mochten
vertrekken. Zonder geld gaat men beter niet
naar de spelersmarkt. Kopen op krediet is in
voetbal dodelijk. Wanneer Meulemans zegt
dat de klubs over een aktiva (in zijn gedachtengang een in financiële termen vertaalbaar
spelerspotentieel) moeten beschikken om bij
de banken kredieten te kunnen losmaken is
het uitgangspunt verkeerd. Er moeten dan
drama's volgen. Hij wordt helemaal ongeloofwaardig wanneer hij stelt dat de Bond de
overal oprijzende ,,investmaatschappijen"
met een ongelukkig oog bekijkt. De Bond laat
enkel begaan omdat de tijden moeilijk zijn...
Vreemd bondie is dat.

ï>
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SPORT

GEEN WERELDKAMPIOEN

OOIT MOOIER
GEWEEST.,.
Waar is dat in Investmaatschappijen mensen samen komen die ,,de natuurlijke risiko's
van het voetbalbeheer" (waardevermindering van spelers, terugloop van de inkomsten
enz.) tot een absoluut minimum willen herleiden. Ze willen het toezicht op ,,hun" geld niet
aan derden afstaan. Waardoor we in een
gekke en gevaarlijke situatie terecht komen.
Topklubs zonder spelers (die zijn eigendom
van investmaatschappijen) en zonder infrastruktuur (die werd meestal tegen forse bedragen aan de overheden overgedragen om
eerdere schulden te kunnen aflossen...) leveren nog het administratief kader waarbinnen
het spelletje kan worden gespeeld. Voor het
overige zijn ze volledig afhankelijk van de
goodwill van derden. KV Mechelen bestaat al
lang niet meer. Dat is Cordier van A tot Z. Het
nieuwe AA Gent is de Investgroep achter
voorzitter Van Milders. Beerschot is... niets
meer. Een onoverzichtelijke berg schulden
waar men via administratieve spitsvondigheden toch nog probeert over te kruipen.
Voetbal is ooit mooier én gezonder geweest. In de voorbije weken werden we
verplicht ons daar rekenschap van te geven.
Flandrien

Onze landgenoot Steve Lemmens is in Sri
Lanka net geen wereldkampioen snooker bij
de amateurs geworden. Niet dat we dat
verwacht hadden. Neen, zeker niet. Lemmens, die in de eindstrijd met 11-8 tegen de
Ier Stephen O'Connors verloor maar wel de
hoogste frames lukte, kan in ons land evenwel de grote (en langvera/achte) doorbraak
van het snookerbiljart helpen forseren. Lemmens wordt volgend jaar prof. Indien hij daar
slaagt en op termijn naar de top twintig kan
doorstoten, wordt veel mogelijk. Geen sport
wordt groot zonder vedetten, zonder voorbeelden.

ONVOORSPELBAAR ^
Wat het tennis bij ons nooit heeft gevonden, schijnt voor het snooker voor het grijpen
te liggen. Misschien worden onze klassieke
biljarters ooit nog bedreigd. Is het daarom
dat de oude Ceulemans zich nog eens heeft
rechtgezet in het wereldbekertornooi ? Onvergelijkbaar en onvoorspelbaar blijft hij
toch. De ouwe uit Mechelen. Ook Dielis ziet
blijkbaar het gevaar aankomen. In Berlijn
deed hij zijn wereldtitel alle eer aan.

Snookeramateur Steve Lemmens
miste op een haar de wereldtitel in
deze discipline.

ADVERTENTIE

RESTAURANT
LUNCH 900 fr.,Proevertje
Gegrilde sliptong
met oude mosterd
Hazepeper
Nagerecht

Nieuwelaan 47, 1860 Meise
02/269 70 45
Woensdag en zondagavond gesloten
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Wi| stellen U voor in exclusiviteit

(C^cfuron^m)
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B.V.B.A Stassen-Verlinden

, Restaurateur

MARKTMENU 1.400 fr.-,
Hure van haas
Gebraden half kreeftje met
groentenjulienne en
kruidenboter
Gebraiseerd witloof
met eendelever
Fazant met raapjes en
knolseldergratin
Peren gemarineerd in
witte Port

HASSELTBERQ

Traiteur

Banketaannemer-j

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren Tel.:(Ml/811110
Groepen informeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu's voor groepen
•Furon: eerste vermelding van Voeren in 966

Pauwengraaf 119
3640 MAASMECHELEN
Tel. 011/76.07.76
FABRICATIE VAN
ECHTE DONSDEKENS
Gans 65 % dons of gans 90 % dons
Eend 65 % dons of eend 15 % dons
140/200 - 200/200 - 240/200 240/220
OOK MATRASSEN & LAHENBODEMS

GRAAG INLICHTINGEN
ZONDER KOOPVERPLICHTING
I.V.M.
D DONSDEKENS
D MATRASSEN
D LATTENBODEMS

NAAM:
STRAAT:

NR.: ..

PLAATS:
TEL:
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VLAKB J & ELDERS

VOEDINGSSUPPLEMENTEN
(KUNNEN) WERKEN
Het spreekt vanzelf dat een evenwichtige
dagelijkse voeding het fundament van onze
gezondheid uitmaakt Wat verklaart dan het
toenemende sukses van de vele voedingssupllementen die ons, doorgaans tegen met
geringe prijs m reformhuizen en apoteken
aangeboden worden' En werken die produkten echt' Het sukses ervan ligt wellicht in
een onbewuste angst die het ouder worden
met zich meebrengt
Tot de legende behoort het verhaal dat
knoflook vampieren afschrikt
maar zijn
antibiotisch spektrum reikt alleszins zeer ver
Knoflook werkt heilzaam bij het helen van

VAN AFDRONK
TOT
ZUURGRAAD
Het schijnt dat wijn breed, plat, log, mollig,
mager of vet kan zijn, nerveus, vineus, kaal
of uitgedroogd Of nog beter harmonieus,
elegant, fragiel, subtiel, vrouwelijk, viriel,
kompleks of kompakt De afdronk kan lang of
kort zijn, het bouquet fruitig, frivool, floraal,
kruidig, houtachtig, plantaardig, branderig of
zelfs dierlijk Dit en nog veel meer kom je te
weten als wat garsdumt in het onlangs bij
uitgeverij Zirkoon verschenen boekje Wijn
ABC, van stok tot slok
Het werkje heeft, volgens de samensteller,
met de pretentie volledig te zijn „Het wil de
lezer inzicht geven in de wereld die verscholen ligt achter zijn/haar glas wijn en entoesiasme wekken voor de veelzijdigheid daarvan Dit „ Wijn ABC" kan gezien worden als,
de eerste stap op weg naar een grotere
kennis van wijn, waardoor het drinken ervan
een nog groter plezier zal geven " aldus de
uitgever Deze kleine leksikon is er inderdaad eentje van zeer bescheiden opzet Het
IS geen bijbel voor wijnsnobs of pocherige
pseudokenners, die zich te pas-en vooral te
onpas van bovenvermeld jargon bedienen
Het Wijn ABC is een, weliswaar onvolledige,
mtroduktie in de fascinerende wereld van de
wijn
Het boekje ligt prettig in de hand (lang,
smal formaat 10,5 X 29,7 cm) en is vertucht

GINSENG, PRESTATIEVERBETERING

wondjes en huidaandoeningen, bij het weren
van gnep, cholesterol en celveroudering, het
biedt extra bescherming voor hart- en bloedvaten en versterkt ons immuunsiteem Sommige wetenschappers beweren zelfs dat
knoflook de groei van tumorcellen, kanker
dus, afremt of tot stilstand brengt Sluitende
bewijzen van de bewering werden evenwel
met geleverd Knoflookteentjes in de keuken
gebruiken is natuurlijk OK en lekker ook
Maar wie bezwaren heeft tegen de geur, mag
weten dat reukloze knoflookpreparaten
(meestal kapsules, soms verrijkt met vitamines, ginseng of selenium) dezelfde werking
hebben als verse knoflook

SPIRULINA, EEN
VEELZIJDIG ALGJE

w_

IJN

Spirulina is de botanische naam van een
minuskuul algje dat groeit aan de oppervlakte van alkalische zoutmeren in Mexiko en
Midden-Afrika De Azteken kenden zijn heilzame werking al, maar de Spaanse veroveraars gingen eraan voorbij Tot in 1964 de
botanikus Jean Leonard de opmerkelijke alg
opnieuw ontdekte, meteen ook de rijkste
plantaardige eiwit-, vitaminen- en mineralenbron tot dusver bekend Voeg daarbij ook
chlorofil, alle 8 essentiële en 9 andere aminozuren In 1974 werd spirulina door de Verenigde Naties bestempeld als de beste alternatieve voedingsbron voor de toekomst De
gunstige werkingen van spirulina zijn dan
ook onoverzichtelijk natuurlijk stimulerend,
evenwichtherstellend, dermatologisch regenererend, prestatiebevorderend, bloedzuiverend, enz Daarenboven licht verteerbaar Let
bij de met goedkope aanschaf ook hier op het
alggehalte

A B C
van stok tot slok

GOUDEN BERGEN

met tekeningen, kaartjes, tabellen en afdrukken van etiketten in zwart—wit en enkele
kleurenfoto's
Of het raadplegen van zo'n boekje je dorst
naar wijn, of naar kennis van wijnmystenen
kan lessen moet je zelf eens uittesten Maae
of je de wijn nu na het proeven doorslikt of
uitspuugt bepaal je uiteindelijk nog altijd zelf
(ts)
— Wijn ABC. Joop Luyckx. Uitg Zirkoon, 1990
73 biz., 339 fr
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Ginseng wordt wels eens in verband gebracht met Oosterse levenskracht en -wijsheid Niet ten onrechte Wetenschappelijk
werd inderdaad bewezen dat ginseng de
menselijke vitaliteit, zowel geestelijk als lichamelijk verbetert, kronische moeheid en
slapte tegengaat en geheugen en koncentratievermogen versterkt Het gaat dan wel om
zuivere ginseng of om een gekontroleerd
hoog gehalte in de samengestelde vorm
Een Zuidkoreaans of Chinees garantiezegel
biedt desbetreffend veiligheid, ook farmaceutische preparaten waarop het ekstraktgehalte vermeld staat Deze waarborg moet je
eisen, want ginseng is duur Naargelang
kwaliteit en grootte kan de prijs van een
ginsengworteïenkele honderdduizenden bedragen

Voedingssupplementen vind je veelvuldig,
maar wees kieskeurig, koop ze enkel in
betrouwbare zaken En gebruik ze met zomaar of tussendoor, dat heeft geen effekt
Alleen binnen een bepaald tijdsvertoop volgehouden kontinuiteit of een kuur heeft dat
En werk mee, geloof enn Zonder een psichologische positieve instelling kunt u zichzelf nooit helpen Natuurlijk mag u op de
beloofde .gouden bergen" vraagtekens
plaatsen Kontroleer de beloften zelf Als uw
voedingssupplement helpt, voelt u dat beslist Een geruststellende zekerheid om dan geduldig verder te doen
(NvB)
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TELEVISIE

MAANDAG 3 DEC.

ZATERDAG 1 DEC.
TV 1

TV 1

TV1

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 Ezelsoor, instruktieve omroep, 13 00 Doorsteek van de Chunnel, rechtstreekse reportage, 16 15 Wat Is er aan
de hand, doe?, film, 17 50 Nieuwskrant; 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 1805 Schoolslag, 18 45
Vlaanderen Vakantieland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 FC de Kampioenen, serie
20 25 Baraka, spelshow
21 35 Barry White in concert, show
22 30 Vandaag
22 50 Sport op zaterdag
23 20 In de hitte van de nacht, serie

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 De zevende dag, praatkaffee,
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 00 De ganzeprinses en Falada, jeugdfilm, 16 05 Schoolslag,
spelprogr, 16 45 Het pleintje, serie, 17 35 Homelook, info, 17 45 Draaimolen, kinderserie, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Van Pool tot Evenaar, toeristische kwis, 19 00 Sportweekend I;
19 30 Nieuws, 19 50 Sportweekend II.
20 20 Het dossier Verhulst, serie
21 10 België in zijn blootje, bloemlezing
22.00 I.Q., kwis

13 00 BRT-Joernaal Extra; 17 30 Het Capltool,
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons;
1810 Rondomons, jeugdprogr, 18 35 Ned en de
vagebond, serie, 19 03 Buren, sene, 19 30
Nieuws.
20 00 Zeg 'ns AAA, serie
20 20 Tien voor taal, Taalstrijd
21 05 De octopus, serie
22 30 Vandaag
22 55 De vrolijke dokters van St.SwIthin's, sene

TV 2
20 00 Belglé-Nederland, basketbal

19 30 Europese filmprijs 1990, rechtstreekse reportage

VTM

VTM

15 30 Hanna Barbara, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, verzoekprogr , 16 40 The Betty White
show, serie, 17 05 Super 50; 18 00 Nieuws;
18 05 Highway to heaven, serie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 De juiste prijs, spelprogr
21 00 Best Seller, film
23 00 Nieuws
23 30 The secret of the Black Dragon, serie
00 05 Nieuws

14 00 Love boat, serie, 14 50 Clip club, verzoekprogr , 1 5 00 The man who wasn't here, film,
17 00 Wild South, dok serie, 17 55 VTM-sport;
18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00
Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Walters verjaardagsshow, ontspanning
21 30 Sanseveria, verhalen
22 00 Nieuws
2215 De sportshow
23 20 Deadline USA, film
00 50 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 13 45 De V^ra matinee, koncert,
14 51 Neighbours, serie, 15 32 The Nutt House,
serie, 15 56 Howard's way, serie ,16 51 Museumschatten; 17 00 Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws;
17 40 Vroege voegels, milieumag , 18 19 Vara's
kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 Twaalf steden, dertien ongelukken, dramareeks; 19 47 The
Flying doctors, serie
20 36 Zeg 'ns AAA, serie
22 01 Sonja op zaterdag, praatshow
21 53 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 23 Per sekonde wijzer, spelprogr
23 00 Nieuws
23 06 De wereld van Boudewijn Buch, reisprogr
23 36 Langs de kade, serie
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Post!, bnevenrubriek, 17 44 The Thundercats, serie, 18 08
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV,
)ongerenmag , 1 8 56 Jackpot, kwis, 19 27 Growing pains, sene, 20 00 Nieuws.
20 28 Weekend Krimi, serie
22 05 Glamourland, Society volgens Droge
22 35 Karei, praatshow
23 26 Red, hot and blue, muziekprogr
00 42 Nieuws
Ned. 3
09 00 Nieuws; 15 45 Studio sport; 18 00 Paspoort Marokkanen; 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaai extra; 19 10 Het kulturele erfgoed
van Afrika, dok , 20 00 Nieuws.
20 20 Kanjers, serie
20 50 Werken aan werk, Bestemming Kreta
21 15 De familie Bakkus, sene
21 35 Inspiratie, portret Harvey Cox
22 05 De wilde ganzen
22 10 Nieuws
22 25 Studio sport
23 00 Private Investigations, film
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TV 2

Ned. 1
13 00 Nieuws; 14 50 De Brabantse pelgrim, dok ,
15 30 De geheime tuin, film, 17 00 Lekker weg...,
toeristische sene, 17 30 Nieuws; 17 35 KRO
Kresj; 18 21 Crash, jongerenprogr, 19 00
Nieuws.
19 05 Zondagavond met Van Wllllgenburg, praatprogr
20 00 Vreemde praktijken, serie
20 32 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr
21 18 Cirkelsl in het zand, 2-delige film
22 15 Brandpunt, aktualiteiten
Ned. 2
09 00 Babar de olifant; 09 25 Peter Papier, serie,
09 40 Van 8 tot 80, reis door de wereld, 09 50
Geheim gebied, de militairen, 10 05 Van heinde
en ver, dok , 1 0 40 Rembo & Rembo II, humor
voor kinderen, 11 00 Reiziger in muziek, life,
12 00 Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 18 00
Margreet Dolman begrijpt het, opgewekt progr ,
18 30 Johnny, praatprogr , 19 00 Lava, kolderserie, 19 30 Onrust!, subkultureel m a g , 20 00
Nieuws.
20 10 Keek op de week, satire
20 32 Belevenissen, portretten
20 57 Amnesty Dossier
21 00 The audition, TV-spel
21 25 Kontroleren, signaleren en rapporteren,
dok
Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 45 Hoofdpijn te lijf, kursus,
11 00 Intifada: een permanente faktor, gesprek,
11 30 Omroep Fryslan edukatyf; 12 00 Het Capltool, diskussieprogr , 12 45 Staatsbezoek Portugal, reportage, 13 15 Stichting Socutera; 16 00
Studio Sport, 17 30 Desktop Publishing, grafisch
vormgeven, 18 00 De stem van Duitsland, totaalprogr , 1 8 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport;
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TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 18 58 Over mijn lijf, gezondheidsmag ; 19 30 Nieuws.
20 00 In-grid! In-grid!, sportkwis
20 35 Verre vruchten, Ivoorkust
21 05 Oogappel, oudermag
21 35 Het papieren huwelijk, film
VTM
15 30 Dallas, sene, 1615 Santa Barbara, serie;
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kinderklub; 17 30 My secret identity, serie, 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 Videodinges, gekke videoclips
20 30 MacGyver,serie
21 30 Family Ties, serie
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtulgen
23 00 Race for the bomb, serie
23 45 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Switch, serie, 18 10 Paperclip, jongerenmag , 18 32 De
zijden draad, dok , 19 00 Nieuws.
19 20 Holidayshow, spelprogr
20 51 De Cosby show, serie
21 22 Hier en nu, aktualiteiten
22 07 Zo vader, zo zoon, spelprogr
22 33 Grensgesprek, praatprogr
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 14
Ontdek je plekje, Enkhuizen, 15 30 Studio Trappelzak, kinderprogr ,15 55 Service Salon, 17 30
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuurserie, 18 00 De held, sene, 18 30 Tussen kunst
en kitsch extra, antiek, 18 55 Avro Sportpanorama, 19 20 De hoogste versnelling, automag ,
20 00 Nieuws.
20 29 De uitdaging, het onmogelijke mogelijk
21 31 You must be the husband, sene
22 10 Avro Televizler, aktualiteiten
22 46 Capital City, serie
23 36 Ontdek je plekje, Enkhuizen
23 50 Nieuws
Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaai;
18 55 Het klokhuis; 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws.
20 20 Milieubericht
20 25 Men neme..., basisvoedsel
21 15 Eigenaardig, kolumn
21 20 Edukatief Extra
21 23 Steden des tijds, Breda
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal

TELEVSE

DINSDAG 4 DEC.

WOENSDAG 5 DEC.

DONDERDAG 6 DEC,

TV1

TV 1

TV 1

17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00
Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Saartje en Sander,
serie, 18 20 Sprookjesteater, Van het toverfluitje
en het toverhoedje, 18 35 Black Beauty, serie,
19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, kwisprogr
20 40 Zeker weten?, praatprogr
21 45 Tijd voor Koen, licht klassiek
22 30 Vandaag
22 50 Mobiele mensen, automag

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Jong
Tenuto '90, laureaten, 18 35 Noordstraat 17,
sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Tatort, sene
21 35 Steek-er-wat-van-op-show, praatprogr
22 30 Vandaag
22 50 Guy Vaes, sfeerfilm

17 30 Het Capitool, sene, 17 55 Nieuws; 18 00
Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Prikballon; 18 25
Malvira, serie, 18 35 Jennifers tocht, serie, 19 03
Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Stille samenzwering, sene
20 50 Première, nieuwe films
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 50 Gevaarlijke kennis, sene

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogenloos, sene, 18 58 Babel, voor migranten, 19 30
Nieuws.
20 00 Diamond Awards Festival, show
21 00 Uitzending door derden
21 45 Vlees en bloed, film
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, serie,
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-KInderklub; 17 30 My secret identity, serie, 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 Flying doctors, sene
21 00 Klasgenoten, Freddy Maertens
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, aktualiteiten
23 10 Soap, serie
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Jules Unlimited, jongerenmag , 18 06 Vara's kindermenu,
19 00 Nieuws, 19 20 De baas in huis? sene,
19 47 Labyrinth, spelprogr
20 17 Laat maar zitten, sene
20 50 internationaal Stuntfestival, verslag
21 43 In het nieuws, praatshow
22 29 Golden girls, serie
23 00 Nieuws
23 05 Impact: de mafia van Moskou, dok
23 48 Museumschatten
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 15
Een stuk of twee, middagmagazine, 16 25 Zorro,
sene, 16 50 Bright sparks, tekenfilmserie, 17 00
Mijn eerste keer, muziekles, 17 30 Nieuws; 17 40
Bouli, tekenfilm, 1745 B.O.O.S., jeugdprogr ,
18 10 Countdown, pop, 18 55 Veronica sport,
19 25 Het laatste woord, kwis, 20 00 Nieuws.
20 27 Tour of duty, serie
21 20 RUR Magazine, praatshow
22 00 Rocky I, film

TV 2

TV 2

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Uitzending door derden, 19 30
Nieuws.
20 00 Sportavond
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr ,17 00 Schuif af;
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Wie ben ik?, spelprogr
20 30 Jake and the Fatman, sene
21 30 Golden girls, sene
22 00 Nieuws
22 30 Scarecrow en mrs. King, sene
23 30 Benson, serie
23 40 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boggle,
woordspel, 18 05 Het Arabische schiereiland,
dok, 18 30 Neighbours, sene, 19 00 Nieuws;
19 20 Waku Waku, spelprogr
19 55 Volmaakte vreemden, sene
20 30 Silverstreak Express, film
22 25 Brandpunt special report, aktualiteiten
23 00 Nieuws
23 10 Liefde, niets dan liefde, serie
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 14
Gloss, serie, 16 02 Belfleur, middagmagazine,
16 56 De DD-show, jeugdspelshow, 17 30
Nieuws; 17 40 De teenage hero turtles, sene,
18 02 Diamond Awards Festival '90; 18 45 Billy
Hotdog, kinderprogr, 18 57 Bizz, jeugdmag ,
19 30 Alf, sene, 20 00 Nieuws.
20 27 Op goed geluk, spelprogr
21 25 Tros Aktua, aktualiteiten
22 00 TROS Triviant, spelprogr
•
22 50 Derrick, sene
23 55 Nieuws

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 19 00 Puur natuur; 19 05 Uitzending
door derden; 19 30 Nieuws.
20 00 Hoppers zwijgen, dok
20 45 Moeilijke liefdes, TV-film
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 My secret identity, 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 Tien om te zien, show
21 00 Dallas, sene
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmagazine
2310 VTM-Sport
23 35 Animals of Africa, dok sene
Ned. 1
10 00 Vrouw zijn, m a g , 10 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De natuur van de Britse eilanden dok , 15 40 Ceddie,
sene, 16 10 Het kleine huis op de prairie, sene,
16 58 Ik ben Benjamin Ben, kinderprogr , 17 30
Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 30
Avonturenbaai, sene, 19 00 Nieuws
19 20 Our house, sene
20 15 Binnenste buiten, jongerenprogr
20 45 Recht op liefde, dok
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten
22 05 De andere kant van..., portret
22 30 Het mammoeten kerkhof, dok
23 00 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene,
17 45 Baanbreker, info, 1810 Top 40; 18 55
Jackpot; 19 20 Bodylijn, mag , 20 00 Nieuws
20 27 In de Vlaamsche pot, serie
21 00 Op jacht naar de vos, spelprogr
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 40 Married with children, sene
23 05 Bergje voor berg, praatshow

Ned. 3
Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 15
Schrijvers van de nieuwe tijd, T S Elliot, 18 00
Sibi Busi — Tropische regenbui, dok , 18 30
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het
klokhuis; 1910 Robin of Sherwood, sene, 20 00
Nieuws.
20 20 Lopend vuur, aktuele mediarubnek
21 04 Emma, Koningin-regentes der Nederlanden, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-laat
23.15 Het andere Europa, dok

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 17 00 Sinterklaas in Sesamstraat; 18 10 Keesje Kikker en
Karel Krekel, animatiefilm, 18 45 Jeugdjoernaal;
18 55 Het Klokhuis; 19 10 Van gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 49 Politieke partijen.
20 00 Nieuws
20 20 Stichting Socutera
20 25 Het heerlijke avondje, eindeksamenfilm
20 51 In de grot van de draak, dok
21 24 Studio Sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Nieuws

37

Ned. 3
09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00
Zoektocht naar een nieuwe identiteit, dok ,
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55
Het Klokhuis; 19 10 Meestervervalser Tom Keating over schilders, restaureren, 19 35 Bekijk 't
maar, sene, 20 00 Nieuws.
20 25 Hotel du lac, TV-film
22 40 Aan de slag, tekenfilm
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Om het behoud van de aarde. Overbelasting
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 7 DEC.
TV1
17.30 Het Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 18.00
Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 Postbus X, serie;
18.35 Oproep der kabouters, tekenfilmserie;
19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 De wonderjaren, serie
20.25 De Octopus, serie
22.10 Hulzen kijken, bouwen en verbouwen
22.30 Vandaag
22.50 Tijd is geld, financieel magazine
23.00 Het ding, film

TV 2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30
Nieuws.
20.00 Wereldoorlog II: de repressie
21.30 Modem: Het zit hem In 't bloed, hartinfarkt
22.20 Jeugd en muziek 50 jaar, reportage
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, ver2oekprogr.;17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 My secret identity, 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 Bompa, serie
20.30 Wies Andersen show, spelprogr.
21.30 Barnum, TV-film
23.10 Nieuws
23.40 American hot wax, film
Ned. 1
13.00 Nieuws; 13.44 Concept, wetensch. mag.;
14.10 Emmy Verhey, violiste; 14.37 Ja natuurlijk
extra, dok.; 15.29 Disney junior, kinderprogr.;
16.00 Passage, middagmag.; 17.30 Nieuws;
17.40 Disney club; 18.30 Exodus, dok.; 19.00
Nieuws.
19.20 Dinges, spelprogr.
19.51 Ha, die pa!, serie
20.22 Splash too, TV-film
21.56 Rondom tien, diskussieprog.
22.42 Opmaat, orgel
23.00 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 River journeys, dok.; 18.30 Art kids, jeugdreeks; 18.55
Jackpot, beeld- en woordspel.; 19.19 T and T,
serie; 19.43 De TV-dokter; 19.44 Bassie en
Adriaan, serie; 20.00 Nieuws.
20.27 Medisch Centnjm West, serie
21.29 De TV-dokter
21.30 Binnenlandse Zaken, praatprogr.
22.15 In the heat of the night, serie
Ned.

3

08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Paspoort, migrantenmag.; 18.30 Sesamstraat; 18.45
Jeugdjoernaal; 18.55 Het Klokhuis; 19.10 Vogels kijken, natuurdok.; 19.24 Het gezicht van
Nederland, Breda; 19.54 Politieke Partijen; 20.00
Nieuws.
20.20 Studio Sport
20.55 Geen C te hoog, muziekemoties
21.35 Cinema 3, filmmagazine
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
23.20 Dead or alive, film
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Ryan O'Neal, de wereldvreemde muzikoloog, wordt het hoofd op hol
gebracht door Barbra Streisand in Wat is er aan de hand, Doe?. Zaterdag
1 december op BRT TV1, om 16u.15.
ZATERDAG 1 DECEMBER

WAT IS ER AAN DE
HAND, DOC?
Amerik. film uit 1972 met Barbra Streisand, Ryan O'Neal en Madeline Kahn. De
ondeugende Judy verblijft in hetzelfde
hotel als prof. Bannister, een musikoloog,
en diens bazige verloofde Eunice. Zij
raken betrokken bij een juwelendiefstal...
(What's Up, Doc? - BRT 1, om 16u.15)

ZONDAG 2 DECEMBER

DEADLINE USA
Een vooraanstaand politlkus vifordt ervan
verdacht de aanvoerder te zijn van een
gangsterbende. George Burrows, een
jonge joernallst van ,,The Day", begint op
zijn eentje de zaak uit te pluizen. Amerik.
film uit 1952 met Humphrey Bogart en Ed
Begley. (VTM, om 23u.20)

MAANDAG 3 DECEMBER

HET PAPIEREN
HUWELIJK
Kanadesefilm uit 1989. Claire, een alleenstaande universiteitsprof, laat zich door
haar zus overtuigen om een „papieren
huwelijk" te sluiten met een illegale Chileense Immigrant In Kanada. (Les noces
de papier - BRT 2, om 21u.35)

DINSDAG 4 DECEMBER

VLEES EN BLOED
In het begin van de 16de eeuw dient de
jonge soldaat Martin In het leger van de
onbetrouwbare Amolfini. Die belooft zijn
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manschappen dat zij vrij mogen plunderen en verkrachten als zij erin slagen zijn
geboortestad te veroveren. Amerlk.-Ned.
film van Paul Verhoeven uit 1985 met
Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh en
Kitty Courbols. (Flesh & Blood - BRT 2,
om 21U.45)

WOENSDAG 5 DECEMBER

TRANSAMERICA
EXPRESS
Amerik. film uit 1976 met Gene Wilder,
Richard Pryor en Jill Clayburgh. Tijdens
een treinreis van Kallfornië naar Chicago
raakt George Caldwell betrokken bij een
moordzaak. De tocht wordt een aaneenschakeling van romantiek, geweld en dolle grappen. (Silver Streak - Ned. 1, om
20U.30)

DONDERDAG 6 DECEMBER

THE MONEY TRAP
Amerik. film van Burt Kennedy uit 1966,
met Glenn Ford, Rita Hayworth en Rlcardo Montalban. Joe Baron, een politleInspekteur in San Francisko, ontdekt na
een inbraak bij dokter Horace Van Tilden
in diens brandkast een miljoen dollar. (FR
3, om 23U.15)

VRIJDAG 7 DECEMBER

HET DING
Op Antarktika wordt een Amerikaanse
wetenschappelijk ekspeditie gekonfronteerd met een vreemd wezen. Het „ding"
manifesteert zich In allerlei gedaanten.
Amerik. film uit 1982 met Kurt Russell en
A. Wllford Brimley. (The Thing - BRT 1,
om 23u.)

BIOS

SCHILDPADDENSOEP
De managers die filmbazen zijn geworden
vinden het helemaal niet leuk dat artiesten
ook nog eigenzinnige wezens blijken te zijn.
Daarom vinden diezelfde managers cartoons veel leuker. Maar nu is er die nieuwe
uitwas ontstaan: verfilmde cartoons. En zo
zie je dat Batman helemaal geen liefdesscènes wil spelen en dat weer andere cartoonfiguren nu eenmaal niet vloeken, niet roken
(weeral een sponsor minder) en dat sommigen zelfs niet van geweld houden. En opnieuw zitten de Hollywoodbazen met de
handen in het haar. Want nu gaan de scheppers van tekenverhalen de les spellen en met
reden, want Batman en Superman haalden
groot geld binnen voor Hollywood en Dick
Tracey legt ook helemaal geen windeieren.
Maar dat is niet hun enige zorg. Er is ook de
speelgoedindustrie, die op zichzelf het drievoudige aan omzet haalt als heel Hollywood
samen en die daarom ook graag een woordje
in het kapittel krijgt. Voor hen is een film een
risiko, die heel hun produkt kan kelderen en
daarom gaan zij ook „artistieke" eisen stellen.
In dit touwtrekkende geheel kwam omstreeks april van dit jaar plots Teenage
Mutant Ninja Turtles opduiken. Deze schildpaddenindustrie is goed voor een jaarlijkse
omzet van 10.500.000.000 Bfr. en meer dan
honderd firma's hebben licenties voor allerlei
schildpaddengedoe. De film werd uitgebracht op een ogenblik dat de striphelden op
hun populariteitspiek zaten, even goed als
strip dan als speelgoed, dan als TV-tekenfilmserie.

BRUCE LEE
De scheppers Kevin Eastman en Peter
Z.a/rd wrijven zich de handjes en krijgen stijve
vingers van het geld tellen, maar het is een
verlegen, bridge spelende Chinese multimiljonair, geboren in Hongkong en opgevoed in
Shanghai, die aan heel die schildpaddensoep het meest overhoudt. Zijn naam Raymond Ctiow, leeftijd 62 jaar en stichter van
de filmmaatschappij Golden Harvest, uitbrenger van de schildpaddenfilm. Chow en
Golden Jarvest zijn sinoniem en zij schoten
naar de wereldfaam toen ze er voor het eerst
in slaagden, de films van achter het bamboegordijn in de rest van de wereld te verkopen.
Ze hadden echter één sterk argument: Bruce Lee. Chow had reeds zeer snel begrepen
dat TV de Hollywoodproduktie zou afremmen en dat er binnen de kortste keren te
weinig films zouden zijn o m de bioskoopschermen te vullen, zodat deze maar wat blij
zouden zijn met wat hij hen aanbood. Hij
haalde Amerikaanse sterren of regisseurs in
zijn films, voorbeelden zijn Amsterdam Kil!
met Robert Mitchim, Ttie boys in Company C
van Sidney J . Furie, Cannonball Run met
Burt Reynolds en een hele schare, waaronder ook Jacl<ie Chan op dat ogenblik reeds

Strip-schildpadden kijken naar
TV-strips: één soep...
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de lijstaanvoerder in Azië, na de dood van
Lee. Chow is dus helemaal de tegenstelling
van wat deze Teenage Mutant Ninja Turtles
ons voorschotelt. Het is een irrationele filmversie van een nog irrationeler stripverhaal,
waar de kinderen gek op zijn. Jim Henson's
monster winkel (de nog niet zo lang overleden schepper van Kermitt e.a.) ontwierp
schitterende machines om de mensen erin te
verbergen en het allemaal echt te laten lijken
en de vier hoofdschildpaddenvertolkers Donatello, Leonardo, Raphael en Michelangelo
zijn ook nog echt charmant, met alle teenager-tikjes die je maar kunt bedenken en ook
het taaltje dat erbij hoort, maar daar zal het
jong grut nog weinig van begrijpen. Het lijkt
wel alsof de jaren worden teruggedraaid als
we zien dat de slechten Engels spreken
zoals de Japanners. Vaak zitten er verwijzingen naar de Japanse industriële heerschappij over Amerika. En wie graag lekkere gevechten ziet, kan zijn hartje ophalen met
stapels slechten die allemaal te hoop worden
gegooid, terwijl de helden de ene grappige
mop na de andere spuien. En opnieuw zien
we de nachtmerrie die New York is als
achtergrond. New York dat zelfs geen nice
place to visit meer is.
Willem Sneer

Deze week
in Knack Magazine
Afscheid van Maggie
Met Margaret Thatcher werd vorige week een politiek monument van zijn voetstuk gehaaid. Bijna twaalf jaar lang domineerde ze de Londense scène. Een overzicht van haar omstreden, maar altijd duidelijke politiek. Deze week in Knack.
Belgen in Bagdad
Vorige week vertrok er dan toch een
Belgische politieke delegatie naar Irak
om daar over de gijzelaarskwestie te
praten. Knack wachtte Hans De
Belder en co daar op.

Markus Lüpertz
Nieuwe wilde ? Neo-expressionist ?
Markus Lüpertz maakt heftige schilderkunst. Hij is één der sterkste figuren uit de eerste generatie die na
de Tweede Wereldoorlog opnieuw
Duits durfde schilderen.
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En meer...
• Europa: de Konferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
in Parijs, een reportage.
• Duitsland: zondag worden in
Duitsland de eerste verkiezingen gehouden sinds de eenmaking. Wat
staat er op het spel?
• .lustitie: prokureur-generaal Krings
bij het Hof van Kassatie is met pensioen. Een interview.
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MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 64
HORIZONTAAL

1 Met deze machine is tweemaal een

10
11
14
16
17
18
19

kracht uitgeoefend op een boek of een
krant (8)
Zo'n paard bevat uitsluitend een kostbare vloeistof (8)
Een grote stad met al haar voorsteden
(12)
De naam van deze Oostvlaamse stad is
in deze tijd van het jaar op de lippen van
alle kinderen (4-7)
Het vi/erk tot een goed einde brengen
zou voor mens of dier ook wel eens de
dood kunnen betekenen (7)
Die jongen voelt zich kennelijk goed
thuis in Vlaamse financiële kringen (5)
ZIJ geven hun ogen de kost (6)
Zo te horen heeft dit iets met een boek
van Hugo Claus te maken (2)
Gehjk (5)
Zeldzaam, maar ook kuneus verschijnsel, geval of voorwerp (8)

VERTIKAAL
1 In zulke menigten sta je heel dicht bij
elkaar (7)
2 Voori (3)
3 Er wordt beweerd dat dit nobele mensen
zijn (7)
5 Opdracht om een som te maken (7)
6 Zou die je gewicht kunnen doen dalen"?
(10)
8 Een vastenavond-attribuut kan ook gebruikt worden als bescherming tegen
een verfoeilijk oorlogswapen (9)
9 Voor een voetbalploeg is hij of zij overbodig (8)
12 Een klem meisje draagt de naam van
een onvolgroeide boom (5)
13 Klinkt als de naam van bomen, maar 't
gaat om het kontroleren van maten en
gewichten (4)
15 De start van het Griekse a-b-c (4)

SATERDAG

Thatcher stuurt haar...
Major in het veld

André Geens wil de bomen
door het abos blijven zien

OPLOSSING OPGAVE 63
Horizontaal: 1 gat, 3 sjiek, 7 wereldformaat, 9 schenkingen, 10 bui, 11
Edelare, 13 eivol, 14 leenheer, 17
Aaigem, 19 sul

A time to come,
a Heseltine to go

Vertikaal: 1 ga je m e e ' , 2 trema, 4
geschiedenis, 5 zeveren, 6 toonkamers, 8 dokwerker, 12 euvel, 15
Niel, 16 laken, 18 gul

V\/INNAAR
OPGAVE 62
Sinterklaas komt deze week op bezoek bij
Chris Bloes, Oostendelaan 111, 8430 Middelkerke Zet je schoen al maar klaar Chris'
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IJzeren lady uitgeteld
Rust roest

En als Hans De Belder Saddam nu
eens Hangende Tuinen beloofde

Wat wij zelf beloven,
beloven wij beter

AHASVERUS
„Koncert afgelast", las Ahasverus.
Schiet niet op de pianist, hij is reeds
dood.
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Misschien verkiest Polen wel
Dinska Bronska

UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

Dit schrijfseltje is opgedragen aan Ignacio
Ellacuria, rektor, die il< ooit ontmoette...
16 november 1990... Eenjaar later. Dag op
dag. Een Salvadoreens doodseskader drong
het Jezuïetenhuis van San Salvador binnen
en vermoordde er beestachtig 6 Jezuïeten,
de kokkin en haar dochter. 5 Proffen, weggegroeid uit Spanje; 1 uit El Savador. Jon
Sobrino ontsnapt. Hij was op 'n voordrachtentoernee in Tailand. Hun misdaad? Een
elite-universiteit omvormd te hebben tot een
dienstbare, Salvadoreense hogeschool-voorde-toekomst. De volgelingen van Ignatius,
die sobere Bask uit de 16de eeuw, hadden
een pers opgezet voor het volk. Zes malen op
8 jaren kregen ze een bomaanslag te verduren. Zes malen overleefde ze het en werkte
door met fondsen uit heel de wereld voor de
noden van het volk. „De vrijheid van de

zwal(l<en l<reeg voorrang op de macht van de
rijteen".
Dat werd het leefdoel van deze 8 tussen de
75.000... Zoveel mensen verloren reeds het
leven indeze zinloze Salvadoreense burgeroorlog. Intussen weigerde de CIA aan de
moedige onderzoeksrechter 21 sleuteldol<umenten te bezorgen. De grote schuldenlast
en een reuzehandtekeningenkampanje deed
de Amerikaanse Senaat op 19 oktober jl. de
VSA-militaire bijdrage aan El Salvador met
de helft verminderen...
Links en rechts werden de 8 herdacht.
Vlaanderen leeft sterk verbonden met Midden-Amerika. De kerk zond een deel van
haar priesteroverschot naar dit verspaanst
gebied: Roger Pontseele, Piet Declerck, Serge Berten, Luk Mees, Fons Stessel enz... De
meesten onder hen staan in de eerste lijn om
in al de Middenamerikaanse landen het goede recht van het volk én het volkerenrecht te
beklemtonen, te struktureren en te bezielen.
Want de Indianenmoorden blijven voortduren. 500 jaar na Columbus. De landhervorming blijft een wenszin... Elkeen die een
diploma behaalt en tegen de grootmachten
durft in te gaan legt zijn-haar leven in 't
verlengde van de loop. Deze wereldmensen
her-denken verplicht een vergelijking op te
bouwen naar onze gemeenschap, naar onze
intellektuelen. Velen glijden immers hier weg
tussen het materiële en het relatieve. Hun
engagement ligt laag o ook té ver. De verarming van het geestesleven in de Vlaamse
beweging is er een gevolg van. Wie schrijft
de volgende zin ?
Willy Kulijpers,
Algemeen Sekretarls.

DE
PARTIJRAAD
DEELT MEE
Op zaterdag 15 december 1990 gaat de
aanduiding door van een nationaal gekoöpteerd senator ter vervanging van Frans
Baert.
Kandidaten die menen in aanmerking te
komen moeten rekening houden met het art.
8.9 van de statuten: ,,De kandidaten voor
een mandaat van provinciaal of gekoöpteerd
senator worden aangewezen op voorstel van
het partijbestuur of van tien leden van de
partijraad.
Deze voordracht moet schriftelijk bij de
voorzitter van de partijraad gebeuren, tenminste één week voor de partijraad die de
kandidaten aanwijst.
De partijraad beslist over de aanduiding
met een bijzondere 2/3de meerderheid."
Kandidaturen t.a.v. de voorzitter van de
partijraad dienen het algemeen sekretariaat
(Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel) te bereiken ten laatste op maandag 10 december
1990 om 11u. en dit vergezeld van de handtekeningen van 10 partijraadsleden.

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE...
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur
van maandag 26 november j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de
pers.
Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije
Demokraten besprak tijdens haar vergadering de Konferentie van de 12 nationale
parlementen met het Europees parlement in
Rome en de derde faze van de staatshervorming.

KONFERENTIE VAN
DE 12
De VU Vlaamse Vrije Demokraten staat
positief ten aanzien van de Konferentie van
de 12 nationale parlementen met het Europees parlement die deze week doorgaat in
Rome. De Volksunie hoopt dat op deze
konferentie het licht op groen wordt gezet
voor de realisatie van de Ekonomische en

Monetaire Unie, van'de Europese Politieke
Samenwerking en van de uitbreiding van de
bevoegdheden van het Europees parlement.
De VU wenst evenwel dat deze parlementaire konferentie zich niet tot deze tema's
zou beperken, maar dat het Verdrag van
Rome zou worden aangepast aan de evolutie
die zich intussen heeft voorgedaan in de
Duitse Bondsrepubliek, Italië, Spanje en ons
land. Het probleem van de trapsgewijze
toewijzing van bevoegdheden (het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel) mag geen
diskussie worden van bevoegdheidsafbakening tussen nationale staat en de Europese
instellingen alleen. Zo dienen aan de lidstaten van de Europese Gemeenschap het
recht en de plicht te worden verleend de
materies ter kennis te brengen waarvoor de
regio's grondwettelijk bevoegd zijn. Deze
regio's moeten dan ook in staat zijn rechtstreeks in dialoog te treden met de Europese
kommissie en toegangsrecht krijgen tot het
Hof van Justitie.
In afwachting van een Senaat van de
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regio's wenst de VU de oprichting van een
Europese Adviesraad voor de regio's. Tenslotte wil de Volksunie de opname van een
kulturele paragraaf in het Verdrag van Rome
waarbij in principe de kulturele en onderwijsaangelegenheden behoren tot het domein
van de lidstaten en/of hun betrokken regio's.

DERDE FAZE
De uitspraak van eerste minister Martens
tijdens De Zevende Dag, nl. dat heel de
derde faze van de staatshervorming moet
worden uitgevoerd en dat dit weldra tot een
politiek akkoord moet leiden, is niet onbelangrijk. Het is immers zo dat de derde faze
waarin voor de VU vooral het eigen Vlaams
parlement centraal staat een regeringszaak
is. De niet-uitvoering ervan stelt een ernstig
probleem voor de regering. De VU zal verder
aktief aan de voorbereiding meewerken
maar stelt met premier Martens dat er spoedig moet beslist worden.
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W M : NIET RAKEN M N AUTONOMIE OCMW
De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn staan ter diskussie Naar aanleiding van een
aantal aangekondigde wijzigingen aan de OCMWwetgevmg gaan er andermaal stemmen op om de
OCMW's hun autonoom statuut te ontnemen en ze
te integreren binnen de gemeentebesturen Dergelijke diskussie heeft zich reeds voorgedaan naar
aanleiding van de opnchting van de Centra m 76
De wetgever opteerde toen uiteindelijk voor een
specifieke autonome instelling die het maatschappelijk welzijn op het lokaal niveau diende te organiseren Veel gemeentebesturen zijn daar nooit gelukkig mee geweest Volgens hen hebben ze te
weinig kontrole op wat zich in het OCMW afspeelt
Wel krijgen ze elk jaar,, het tekort'' voorgeschoteld
De Vereniging voor Vlaamse Mandatarissen
(VVM) vond deze diskussie belangrijk genoeg om
ze uitgebreid aan bod te laten komen tijdens het
ontmoetingsmoment voor OCMW-raadsleden in
Sint-Niklaas Argumenten voor of tegen een integratie van het OCMW binnen het gemeentebestuur
werden in een panelgesprek aangebracht door
Etienne Van Vaerenbergh, burgemeester van Lennik, en Hubert Temmerman, OCMW-voorzitter in
Zele

ONDEMOKRATISCH?
Etienne Van Vaerenbergh beklemtoonde het ondemokratische van het OCMW Hij is er allesbehalve voor te vinden dat een zgn minder politiek
orgaan het maatschappelijk welzijn „achter gesloten deuren" organiseert Volgens de Lennikse
burgemeester dient de besluitvorming rond maatschappelijk en sociaal welzijn even openbaar te
verlopen dan dat dit het geval is voor openbare
werken, verkeer, kuituur e d Dat persoonlijke dossiers achter gesloten deuren dienen behandeld te
worden, is volgens hem geen argument Ook in het
gemeentebestuur is dit het geval
Etienne Van Vaerenbergh betwist tevens de
efficiëntie van de OCMW's Een autonome dienst is
op zichzelf geen garantie voor efficiëntie Men kan
zich, volgens hem, trouwens afvragen of het maatschappelijk welzijn globaal genomen met aan belang zou winnen indien het door het kollege behandeld wordt De ,,politieke zwaargewichten" zouden
er dan wel meer interesse kunnen voor opbrengen
en zich met alleen laten verleiden tot klachten over
een gebrek aan kontrole en het verplicht bijpassen
van de stijgende ,,tekorten"

DOELTREFFEND?
Hubert Temmerman was het alles behalve eens
met Etienne Van Vaerenbergh De demokratische
spelregels gelden volgens hem evenzeer voor het
OCMW als voor de gemeente Het is met omdat we
hier met een „getrapte vertegenwoordiging" zitten
dat deze met politiek kan gestraft worden De
voogdij van de gemeente op het OCMW garandeert
trouwens dat de rechtstreeks verkozenen in de
gemeenteraad konstant de werkzaamheden van
het OCMW kunnen volgen en evalueren Men moet
er dan wel enige interesse kunnen voor opbrengen
En daar schort het volgens de Zeelse OCMWvoorzitter wel eens aan Zelfs het schepenkollege
brengt volgens hem weinig of geen belangstelling
op Het feit dat slechts een derde van de burgemeesters regelmatig de OCMW-vergaderingen bijwoont IS daar een sprekend voorbeeld van
De efficiëntie van de OCMW's in vraag stellen
gaat volgens Hubert Temmerman ook met op
Inzake welzijnsbeleid kunnen de OCMW's als voorbeeld gesteld worden Het is met omdat men in het
buitenland met over een dergelijke instelling beschikt dat ze met zou kunnen werken Integendeel,

WIJ — 30 NOVEMBER 1990

het maatschappelijk welzijn is, onder impuls van de
OCMW's, meer dan toegenomen
,,Het IS onfatsoenlijk de dotatie aan het OCMW
telkens als een tekort voor te stellen Trouwens het
aandeel van de OCMW-dotatie binnen de gewone
uitgaven van de gemeenten is, sinds de oprichting
van de OCMW's in '77, vrijwel konstant gebleven
en bedraagt gemiddeld 6 % Dit ligt lager dan de
kosten voor de gemeentepolitie (7,8 %) en voor
kuituur (9 %) Van deze sektoren zegt men toch ook
met dat ze „verlieslatend" zijn of,,tekorten" vertonen "

NAUWERE SAMENWERKING!
De diskussie met het publiek gaf aan dat de VUOCMW-raadsleden met gewonnen zijn voor een
integratie van het OCMW binnen het gemeentebestuur Wel dient een nauwere samenwerking en
koordinatie tussen gemeente en OCMW tot stand
te komen Om dit te realiseren denkt men vooral
aan een versterking van de positie van de OCMWvoorzitter Op zijn minst zou deze, op eigen verzoek
of op verzoek van het kollege van Burgemeester en
Schepenen, de kollegezittingen moeten kunnen
bijwonen Er dient te worden onderzocht of de
OCMW-voorzitter best geen volwaardig lid wordt
van het kollege van Burgemeester en Schepenen
Dit zou dan o a inhouden dat de voorzitter binnen
de gemeenteraad en onder zijn leden zou verkozen
worden Voor meer bevoegdheden aan de burgemeester (bv voorzitten OCMW-vergaderingen) zijn
de mandatarissen met gewonnen Burgemeesters,
die het wensen, beschikken nu reeds over voldoende mogelijkheden om inzicht te krijgen m de
werking van hun OCMW

deel een aantal demografische aspekten Daaruit
bleek o a dat tegen het jaar 2020 de bejaardenbevolking (65 +) met de helft zal zijn toegenomen De
85-1- zelfs met 131 % De konsekwenties voor ons
bejaardenbeleid zijn uiteraard immens Wanneer
we nu reeds vaststellen hoe duur/onbetaalbaar
sommige voorzieningen zijn geworden, moet men
zich afvragen wat er ons in de toekomst staat te
wachten
Zowel welzijns- als financiële ovenvegingen zorgen er ondertussen voor dat meer en meer aandacht aan de thuiszorg wordt gegeven Diverse
voorzieningen werden m dit verband overlopen

EN THUISZORG
Uit tussenkomsten van de aanwezigen bleek dat
er zich t a v de thuiszorg twee prioritaire opdrachten stellen Enerzijds dient meer aandacht te worden besteed aan het doorspelen van vatbare en
inzichtelijke informatie over beschikbare dienstverlening Vele initiatieven en berichten die vandaag
genomen worden zijn met steeds op de doelgroep
zelf afgestemd Anderzijds stelt zich het probleem
van de koordinatie van diensten De welzijnsmarkt
IS overbezet van eerste, tweede en derdelijnsmedewerkers, doorgaans met ,,firmalabel", die het de
klient met gemakkelijker maakt De OCMW-mandatarissen steunen daarom alle initiatieven die tot een
koordinatie en doorzichtigheid van de dienstverlening kunnen leiden Deze rol is volgens hen weggelegd voor het OCMW Als publieke en ,,neutrale"
instelling valt een koordinatie door het OCMW te
verkiezen boven alle mogelijke andere tot verzuiling leidende formules
Luk Bral

VERGRIJZING
Het tweede deel van het OCMW-ontmoetingsmoment was volledig gewijd aan de vergrijzing van de
samenleving en de konsekwenties voor de thuiszorg
Roger Van Ranst, OCMW-voorzitter van SintNiklaas, belichtte in zijn uiteenzetting m een eerste

De inleidende teksten van het OCiVIWdebat kunnen op liet VVIVI-sekretariaat
worden aangevraagd. Barrikadenplein 12
te 1000 Brussel (02/219.49.30).

W M EN TOEZICHT OP GEMEENTEN
In een persmededeling zegt de Vereniging van
Vlaamse Mandatarissen met akkoord te zijn met
het voorontwerp van dekreet inzake administratief
toezicht dat Gemeenschapsminister Van den Bossche aan de Vlaamse Eksekutieve heeft voorgelegd De vereniging ziet in dit voorstel eerder een
verstrakking dan de reeds jarenlang gevraagde
versoepeling van het toezicht dat provincie en
Eksekutieve op de gemeente uitoefent
De VVM stoort zich voornamelijk aan een nieuw
soort centralisme dat blijkbaar op bepaalde departementen binnen de Vlaamse regering leeft Het
kabinet Van den Bossche en inzonderheid het
voorliggende ontwerp is daar volgens haar een
tipisch voorbeeld van Gemeentebesturen krijgen
vanuit het gewest steeds meer taken opgelegd,
zonder dat ze er evenwel de vaerantwoordelijkheden en de middelen voor krijgen Decentralisatie
mag dan wel een kernbegrip in het Vlaamse
regeerakkoord vormen, in de praktijk wordt er
weinig gerealizeerd
Dit blijkt uit het voorliggend ontwerp In plaats
van de sedert jaren gevraagde versoepeling van
het administratief toezicht, stelt de bevoegde minister een verstrakking voor Zo voorziet hij o m een
uitbreiding van het goedkeunngstoezicht voornamelijk dan inzake personeel en gemeentefinancies
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de lokale bestu-
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ren met in staat zijn een degelijk financieel beleid te
voeren De ontsporingen in sommige grootsteden
staan volgens de VVM in fel kontrast met de vele
gemeenten en steden waar men reeds jarenlang
Ijvert voor een gezonde financiële situatie VVM wil
daarom een pleidooi houden voor een grotere
responsabilisering van de lokale besturen en dit
zonder een onderscheid te maken tussen de gemeenten
Voor VVM hoeft goedkeunngstoezicht dan ook
met meer Wel kan men akkoord gaan met een
algemeen toezicht dat nagaat of de getroffen maatregelen met in strijd zijn met de wetgeving Dit
toezicht kan best door de goeverneur in één van
zijn gedekoncentreerde funkties worden uitgeoefend HIJ kan, indien nodig, beslissingen schorsen
of vernietigen Indien dit het geval is, kunnen de
gemeentebesturen beroep aantekenen bij de Eksekutieve
Binnen de integraal federalistische visie die de
VVM voorstaat past het dat het beleid zo dicht
mogelijk bij de bevolking gevoerd wordt De gemeente IS daarvoor het aangewezen niveau VVM
eist daarom een zo groot mogelijke autonomie op
en verzet zich tegen elke betutteling van bovenuit
Geert Bourgeois
Voorzitter VVM.
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VU-VROUWEN NAAR
ISRAËLISCHE
AMBASSADE
Op 10 oktober trok een delegatie van VU-vrouwen naar de Israëlische ambassade. Voorzitster
Nora Tommelein overhandigde aan de enige aanwezige Nederlandssprekende beambte (de heer
Ambassaseurwas met verlof!) een vijftigtal brieven
om de Palestijnse vrouwen in de Joodse gevangenissen vrij te krijgen. Kamerlid Nelly Maes verduidelijkte tegelijkertijd het standpunt van de VUkamerfraktie i.v.m. de recente gebeurtenissen op
de Tempelberg.

HAVIKKEN
De VU-leden van de Kommissie Buitenlandse
zaken hebben met ontzetting kennis genomen van
de bloedige onderdrukking door het Israëlische
leger van Palestijnse demonstraties op de Tempelberg in Jeruzalem.
De bezetting van Palestijns gebied sedert 1967
door het Israëlisch leger en het uitblijven van een
politieke oplossing voor de nationale verzuchtingen
van het palestijnse volk zijn een bestendige bedreiging voor vrede in het Midfden-Oosten.
In het kader van de golfkrisis vormen de recente
gebeurtenissen een regelrecht gevaar voor eskalatie, die in de kaart spelen van dezen die en

Een delegatie van de VU-vrouwen trok onlangs, onder leiding van voorzitster Nora
Tommelein, naar de ambassade van Israël. De dames braken een lans voor de
onderdukte Palestijnse vrouwen. Kalmerlid Nelly Maes zette het standpunt van de VUkamerfraktie, in verband met de recente gebeurtenissen op de Tempelberg in Jeruzalem, uiteen.
„militaire" oplossing voor het Golfkonflikt nastreven : de Arabische Emiraten die een vernietiging
van Irak willen en de Israëlische havikken die de
Palestijnen militair willen vernietigen.

TERUGTREKKING
De VU-kamerleden beklemtonen het partijstandpunt dat aktief en snel gestreefd moet worden

worden naar een politieke oplossing van de krisis.
Een konkreet engagement om ook voor het Palestijnse probleem op termijn tot een politieke oplossing te komen moet gekoppeld worden aan hel
streven naar onmiddellijke terugtrekking van de
Iraakse troepen uit Koeweit. Intussen moet elke
militaire provokatie vanwege het Israëlitisch leger
in Jeruzalem en de bezette gebieden ten stelligste
worden afgekeurd.

TAK-BLOKKADE IN
DERAND
Zaterdag 1 december zal TAK de dorpskern van
één van de zes faciliteitengemeenten blokkeren.
Voor deze blokkade haalt TAK heel wat redenen
aan.
Hoofdreden is dat de toepassing en de naleving
van de taalwetten door de Franstaligen en de
Franstalige gemeentemandatarissen in het biezonder sedert jaar en dag geblokkeerd blijft. Verder
wordt in de zes faciliteitengemeenten en ook in
bepaalde gedeelten van Vlaams-Brabant door de
Franstaligen en de Franstalige Gemeenschap een
offensieve en agressieve aanwezigheids- en ekspantiepolitiek gevoerd. Denk maar aan de verspreiding van het Franstalige magazine „Carrefour".
Van een offensieve Vlaamse aanwezigheidspolitiek in eigen regio en in eigen gemeenten is
nauwelijks sprake. TAK eist daarom dat de Vlaaamse Gemeenschap eindelijk deze frankofone ekspantiepolitiek daadwerkelijk blokkeert.
Het eisenplatform bij deze TAK-blokkade:
1. Stop de faciliteiten: de blokkering moet ongedaan worden gemaakt.
2. Taalgrens = Kiesgrens.
3. Een provincie Vlaams-Brabant nu.
4. Een degelijk sociaal grondbeleid
5. Geen stemrecht voor Eurokraten
TAK stelt verder dat zolang de verantwoordelijke
overheid weigert de belangen van de Vlamingen in
Vlaams-Brabant op een degelijke en grondige manier te behartigen het zal blijven protesteren. Dat
protest moet alle oprechte Vlaams-nationalisten
kunnen binden.

In het Schulensbroek te Herk-de-Stad werken jeugdverenigingen en natuurverenigingen
samen aan milieubeheer.

MIUEU-AKTIEDAG IN
HET
SCHULENSBROEK
Herk-de-Stad — Zoals op vele andere plaatsen
werd er ook in het Schulensbroek te Herk-de-Stad

LIMBURG

Daarom zal de blokkade uitsluitend doorgaan
achter de Leeuwevlag. Partijpolitieke kentekens
zijn daarom zeker niet gewenst.

NOVEMBER

Wie inlichtingen wenst kan terecht bij Guido
Moons, Kasselstraat 22, 9080 Zaffelare. Tel 09155.82.46 of bij Bart De Valck, Ninovestraat 114,
1745 Opwijk Tel.052-35.79.77.

30 BREE: Hugo Coveliers over o.a. De Roze
Balletten, de Zin/Onzin van de Rijkswacht. Om
20U.30 in Breekendkaffee, Witte Torenstraat. Org.:
VU-Bree.

43

een aktiedag gehouden van Jeugd Natuur en
Milieu in samenwerking met de jeugdvereniging
JNM en de plaatselijke natuurverenigingen. In gans
Limburg werkten zowat 233 jongeren, die gezamenlijk 1004 manuren besteedden aan de natuur.
In vergelijking met gans Vlaanderen, waar zo'n
1200 jongeren 6000 uren presteerden, is dit ruim 15
tot 20 %. In het Schulensbroek werden met 105
personen 422 uren gepresteerd.
(hjo)

DECEMBER
9 KLEINE-SPOUWEN: Restaurantdag in Vernieuwing Groot-Bilzen. In zaal Sint-Amandus. Mosselen en biefstuk 375 fr., vidé 275 fr, telkens met
soep en dame blanche. Kinderschotel met hamburger 150 fr. Inschrijven kan bij Frieda Brepoels
"(011/41.55.85).
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UIT DE REGIO

WEST-VLMNDEREN

™ 1 2 ! g ^ - U INSLAG
TE lEPER

NOVEMBER
30 BRUGGE: Vlaams Ontmoetingscentrum De
Gulden Spoor om 20u Detatavond „Invloed van
het massatoerisme op het leven in Brugge, door
Jean Vandenbuicke, schepen van Stadshernieuwing te Brugge Org Brugs Forum
30 VLISSEGEM: IJzertoren, Vlaams monument
of steen des aanstoots' Om 20u in Ter Praet
(vroeger Raadskelder, vlakbij kerk) Spreker Koen
Baert Toegang gratis Org Kring Vlaanderen
Morgen
DECEMBER
1 INGELMUNSTER: Verjaardagsfuif 1 jaar lokaal Vanaf 20u in 't Molentje, Oostrozebeekstraat
137 Gezellig samenzijn met Zjamoel Gratis inkom
Org VU-Ingelmunster
1 NIEUWPOORT: Gezellig samenzijn in restaurant Den Bliek, Kinderlaan 20, om 19u 30 Apentief
aangeboden door VU-afdelingsvoorzitter Menu
garnalencocktail, tomatenroomsope, rosbief met
groenten, koffie met gebak of ijs Inschrijven voor
25/11 bij Rita Deceuninck (058/23 36 52) aan 800
fr p p (drank met inbegrepen) Org VU-Nieuw^poort
3 KORTIRJK: Kookdemonstratie door FW-Kortrijk Om 19u 30 in leskeuken van Stadsschouwburg
te Kortrijk 250 fr p p Meebrengen bord, mes, vork
en lepeltje Inschrijving vereist (21 26 99) voor
29/11
5 OOSTDUINKERKE: Aerobic van 20u 30 tot
21u 30 in feestzaal Witte Brug Org FVV-Duneblomme Oostduinkerke-Koksijde
5 ROESELARE: Maken van kerstversiering Om
14u m H Verrieststraat 4 Meebrengen kaars
Inkom 25 fr Org Vlanajo-West-Flandria, Roeselare
6 lEPER: Openarr raad i s m L Dosfelmstituut
over ,,Het Nieuwe Vlaanderen uiteengelegd" In
eethuis De Keerie, Meensestraat 16 te leper, om
20u Org VU-arr leper
7 VEURNE: Zaal De Reygaerd, Reygardijkstraal
23, Avekapelle om 20u Voordracht door Hugo
Coveliers over „Banditisme, Roze Balletten,
Staatsveiligheid, Rijkswacht, Ontvoering VDB,
CCC, Bende van Nijvel " Org VU-Veurne
8 IZEGEM: Dagreis met bezoek aan Kerstmarkt
te Keulen Org en info FVV-lzegem
12 OOSTDUINKERKE: Aerobic van 20u 30 tot
21 u 30 m feestzaal Witte Brug Org FVV-Duneblomme Oostduinkerke-Koksijde
13 IZEGEM: Bar Akademie voor woord & muziek,
om 20u Hugo Coveliers over ,,De bende, de
rijkswacht, het gerecht" Inkom 50 fr Abonnees
gratis Org VSVK-lzegem
14 KORTRIJK: FVV-Kortnjk maakt bloemstukjes
voor de kerstdagen Om 19u 30 in Trefcentrum
Wesl-Flandria, Gr Gwijde van Namenstraat 7
14 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u Tiende
kaarting Ook om 16/12 vanaf 10u Org Kaartersklub Vlaamse Vrienden
16 lEPER: VVI-Kerstfeest in zaal Familiekring,
Crescendostraat, om 14u 15 Met Magic-Show,
koffietafel, poppenkast en bezoek van de kerstman Volw 100 fr, kinderen 75 fr Inschrijven voor
10/12 op het sekretanaat, Slachthuisstraat 29
17 IZEGEM. Bovenzaal Oud-Stadhuis, 15u
Kerstfeest Org VVVG-lzegem
19 ROESELARE: Tafelversienng voor de kerst
Om 20u in H Verrieststraat 4 te Roeselare Meebrengen versienng die men naar eigen smaak wil
venverken in kerstbloemstuk Org Vlanajo-W VI
19 OOSTDUINKERKE: Aerobic van 20u 30 tot
21u 30 in feestzaal Witte Brug Org FVV-Duneblomme Oostduinkerke-Koksijde
WIJ — 30 NOVEMBER 1990

Hier de uitslag van de trekking pasteikaarting van
vu-leper
1eprijs fonduestel — nr 30,2eprijs fototoestel
— nr 698, 3e prijs staande lamp — nr 762, 4e
prijs sierpot —nr 53 5e prijs bon voor fruitkorf—
nr 113, 6e prijs 2 serveerschotels — nr 430 7e
prijs 6 herenzakdoeken — nr 185, 8e prijs 12
drijfkaarsjes — nr 876,9epn)s 6 herenzakdoeken
— nr 116, 10e prijs fles van II shampoo — nr
473,11e prijs 1 paar damespantoffels — nr 290,
12e prijs 4 zeepstukjes — nr 215,13e rijs 1 paar
damespantoffels — nr 449,14e prijs 1 paar witte
damesslippers — nr 552,15e prijs 1 paar meisjessandalen — nr 448,16e prijs 1 paar kinderschoenen — nr 594, 17e prijs 1 boek — nr 152, 18e
prijs 1 puzzel — nr 487
Gelieve de prijzen af te halen tegen 15 december
bij Mare Meersseman, Poperingseweg 77 te 8900
leper

(advertentie)

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN WERVIK
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Wervik deelt mede dat de
betrekking ,,Dienstchef 2e klasse" (directiefunctie
Sint-Jansziekenhuis)
wordt vacantverklaard Man/vrouw
Voorwaarden, inlichtingen en verplicht voorgeschreven inschrijfformulier zijn te bekomen op de secretarie
van het O C M W , Steenakker 30,
8940 WERVIK, de maandag tot en met
vrijdag tussen 9 en 11 uur Telefoon'
056/31 16 57 of 31 16 18
Kandidatuur met currciculum vitae
en eensluidend verklaard afschnft van
diploma's en militiegetuigschrift (mannelijke kandidaten) moet worden gericht aan de Heer Voorzitter van het
O C M W , Steenakker nr 30, 8940
WERVIK, aangetekend ter post of tegen otnvangstbewijs en in zijn bezit zijn
uiterlijk op 14 december 1990.
Namens de Raad
Op last
de Voorzitter,
de secretaris.
Dany Verhaeghe
Palmer Blieck

ADVERTENTIE

NOVEMBER
30 DILBEEK: Open arrondissementsraad in zaal
Collegium, Brusselstraat, om 19u30 Agenda
Toekomstplan, sekretanaat en administratie, verkeer en vervoer, politieke situatie Org VU-arr
Halle-Vilvoorde
DECEMBER
1 LENNIK: VIAC organiseert geleid bezoek aan
„600 jaar Van Eyck te Maaseik" Vertrek om 8u 15
Markt te Lennik Deelname 500 fr
1 BUIZINGEN: Pensenkermis m de Don Boscokelder, Alsembergsesteenweg, vanaf 17 uur Ook
op 2/12 vanaf 11 u 30 Ook Sinterklaas komt Org
VU-Buizingen
1 OPWIJK: Jaarlijks eetfestijn VU-Opwijk-Masenzele in Sint-Pauluszaal, Proeessiestraat, van 18 tot
22u Ook op 2/12 van 11 tot 15u
1 HULDENBERG: Papierslag in de deelgemeenten Huldenberg, Loonbeek, Neerijse Het papier
kan gebracht worden naar de parking aan de
Kouterstraat te Loonbeek Org VU-Huldenberg
1 GRIMBERGEN: Kaasavond van VU-Grimbergen Vanaf 19u in zaal Wauxhall, O L Vrouwstraat
Muziek door M Leemans
3 DILBEEK: Gespreks- en diskussie-avond
,,lrak een reisverslag" door Hans Devroe Om
20u 30 in lokaal 301 van Westrand, Kamenjklaan
Org Werkgemeenschap G V d Bossche
6 KAMPENHOUT; Minister Johan Sauwens in
Kampenhout, Gemeenschapsschool, Tiendenschuur 17 te Kampenhout Over de Problematiek
van de Haachtse steenweg Om20u Org Kulturele Kring Kampenhout
7 LENNIK: Toekomstplan voor Vlaanderen Om
20u in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat
127 Iedereen welkom Org Vorming en Gemeenschap
9 BRUSSEL: Volksunie-Eetfeest, in Nekkersdal,
Schildknechtstraat 26 te Laken Van 11u30 tot
18u Org VU-Brussel
10 TIENEN: VU-Groot-Tienen Algemene ledenvergadenng in de Rookzaal, Stadsschouwburg, om
20u
13 LENNIK: Ambassadeur van Zuid-Afnka over
,,Ontwikkelingen in Zuid-Afnka" In de Raadzaal
Gemeentehuis Lennik, om 20u Org Vlaamse
Knng Lennik
15 HAACHT: 10 voor Taal Taalkwis georganiseerd door VU-Haacht, in zaal Familia te Tildonk,
om 20u Deelname 100 fr Zo vlug mogelijk inschrijven (016/60 32 23) Voor iedere deelnemer
een hennnenngsmedaille
15 BRUSSEL: 10u-12u30 Paleis der Natie
Rondleiding met senator Walter Luyten Tijdig inschrijven op nr 03/482 11 93
15 ITTERBEEK: Groot Bal van Volks Groot-Dilbeek, in het rekreatiecentrum te Itterbeek Muziek
door Waltra Fuif in een tweede zaal met Sven
Peeters en Didier van Londerzeel Muziek 21 u
Inkom 120fr, w k lOOfr
26 OVERUSE: Amnestie-avond in Overijse Meer
info volgt

HET JUISTE
GEWICHT
•71} n41-8l02j^
jeiAini

Zitplaatsen
Zitplaatsen feestfeest2aal
perzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

WIJ feliciteren Marcel De Vriendt, Voornlaan 37 te
1160 Brussel daar hij op het feest van de VUafdeling Brussel-Oost van 14 okt 1990 in het raden
van het gewicht van mevrouw Peeters-Hermans
zeer dicht benaderde hij schreef 106,850 kg , en
het werkelijke gewicht van mevrouw is 106,500 kg
De door hem gewonnen prijs zal hem ten zijnen
huize overhandigd worden

UIT DE REGIO

NOVEMBER

ANTWERPSE NOMENCLATURA
HOUDT STAND

30 MECHELEN: „De Ierse Kwestie" Info-avond
over deze problematiek met videomateriaal en
uitleg door mensen van het lerlandkomitee Vlaanderen Om 20u 30 in de achterzaal van cafe Het
Pleintje, Veemarkt Org VUJO-Mechelen

Dinsdagmorgen stonden Hugo Covelters en Ihor
Bergers, als advokaten, Gerard Bergers en de
ganse VU-fraktie bij voor de Antwerpse rechtbank
in hun eis in kortgeding de verplichte pensionering
van de agenda te voeren

DECEMBER

Enkele weken geleden was gemeenschapsminister Van Den Bossche een globaal saneringsplan
in maratonvergaderingen komen opdringen aan de
failliete SP-CVP-koalitie Opleggen, zo schreef de
burgemeester zelf al op 9 november j I aan de
stadsarchivaris die komplete desorganisatie van de
dienst aankloeg De fraktie had verleden week met
een deurwaarder laten vaststellen dat het hen
voorgelegd dossier totaal onvolledig was Het geeft
geen inzicht in de globaliteit van de sanering De
Antwerpse gemeenteraad kan daarom met in eer
en geweten het eerste luik beslissen de verplichte
afvloeiing door pensionenng van bijna 2 000 ambtenaren De rechter stelde haar beslissing uit wegens tijdsgebrek en legde hierdoor op de schouders van het kollege en de meerderheid een zware
verantwoordelijkheid

ANTWERPEN

1 ANTWERPEN: 18de Nacht van de Vriendschap Feestzaal Alpheusdal te Berche^^ Deuren
20u 30 Gratis aanwezigheidstombola oi i 22u Inkom 200 fr, w k 150 fr Org VU-arr Antwerpen
1 MERKSEM; Vlaamse Vrouwen N^.rksen met
autocar naar Kerstmarkt te Aken insthrijven voor
15/11 bij Joke Janssens, Olmenburg 3, 2170 Merksem (03/646 66 82), ook voor informatie Betaling
bi) inschrijving
1 KONINGSHOOIKT: 22ste Volksuniebal VU-Koningshooikt m de parochiezaal Koningshof Vanaf
20u
3 LIER: Berlarij 80, om 19ii 30 Lokaal VNC
Persoonlijk spreekuur met senator Walter Luyten
7 BERCHEM: Jaarlijkse kv.is van de Vlaamse
Kring Berchem, o I v Bob 3olsens In het Oud
Kapelleke, Ferd Coosemansstraat 127 Aanvang
20u Deelname 100 fr p p Inschrijven noodzakelijk
bij T van Gelder, Apollostraat 73 te 2600 Berchem
14 MARIEKERKE: Kwisa .--nd van de Vlaamse
Kring in de Parochiezaal, OTigangstraat 41 Inschrijven tot 6/12 bij Jan Van Borm (05'/33 37 35)
of André De Proft (03/889 19.55) A.'n- . g 20u ,
deelnameprijs 300 fr per ploeg (max 4 pers)
14 HERENTHOUT: Gustaaf Verswijver, dr antropoloot, spreekt over ,,De Kaïdpo-indianen van Centraal-Brazilie" Sandeleynhof, om20u 15 Info Van
Dyck (014/51 29 65) Org VU-Herenthout
17 ANTWERPEN: Fakkeltocht voor Amnestie
Om 19u 45 aan Gerechtshof, Bntse Lei naar Grote
Markt Org KVHV-Antwerpen
19 BERCHEM; Samenstellen van kerststukje, om
20u in het Kultureel Centrum Voor het nodige
materiaal kan u informeren op tel 321.73 60,
sekretariaat van FVV-Berchem

VOGELS VAN DE
HOBOKENSE
POLDER
Onder deze titel verscheen zopas een brochure
over de vogelwereld in één van Vlaanderens meest
opmerkelijke vochtige natuurgebieden De brochure bevat de essentie van meer dan tien jaar
vogelwaarneming in de Hobokense Polder De
meest biezondere waarnemingen (bijna 200) worden in het kort besproken Met behulp van een
visueel aantrekkelijke tabel is te zien welke kans
gemaakt wordt om een bepaalde soort op een
bepaald tijdstip te zien
De brochure bevat enveneens een vogelwandeling doorheen de Hobokense polder Op enkele
vogelkijkplaatsen langs het wandelpad wordt aangeduid welke soorten met een redelijke kans op
sukses kunnen waargenomen worden Veel aandacht wordt ook geschonken aan de broedvogels m
de Polder Kortom de brochure is zowel interessant
voor de ornitoloog als voor de wandelaar
De auteur is vogelkenner Bert Mertens Het
voorwoord is van Eckhart Kuycken, direkteur instituut voor natuurbehoud
De brochure is te bekomen door storting van 210
fr opreknr 001-1155525-40 van WHOP vzw met
vermelding „vogelbrochure" Voor informatie F
Thys, A Éinsteinlaan 22, 2660 Hoboken

Gerard Bergers opende dus de raad bij ordemotie met de vraag naar verdaging Hij verwees
ondermeer naar de gemeentewet die de gemeenteraadsleden volledig informatierecht oplegt Nu
staat de raad volledig buiten spel zowel in onderhandelingen als bi) deelbeslissingen Niet nodig,
bleef het motto van het meerderheidsblok onder
zeer zware partijdruk Met veel mooie saneringsprincipes verdoezelde men wat betiteld werd als de
tweede val van Antwerpen Betonneren van de
koahtie was het motto om met afspraakjes, halve
waarheden, wankele evenwichtjes en vriendendiensten zichzelf verder te handhaven

vakbonden hadden ondertussen hun eigen koop
van het jaar afgesloten akkoord met de 60-jarige
wegwerpambtenaren m ruil voor procenten en
maaltijdcheques voor de overblijvers De gemeenteraad trad op als een formele stemmachine om dit
alles een demokratische stempel te geven Antwerpen zelf blijft over zonder ingrijpende strukturele
maatregelen met een zoveelste boekhoudkundige
sanering die enkel tijdelijk begroting en kaolitie
redt De Antwerpse burger bekijkt deze machtsarrogantie en wendt zich verder af Het ganse stadsapparaat blijft gedesorganiseerd en vooral gedemotiveerd achter
De VU heeft puik werk geleverd, de perskommentaren liegen er met om De al dan met omfloerste ekskuses van individuele leden van de meerderheid evenmin Zij beseften heel goed hoeveel hun
stem bijdraagt in de stijging van het Antwerps
demokratisch deficit
Hugo Hermans

HULDE ARMAND
DEWEERDT
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van
de geboorte van de Nielse kunstschilder Armand
Deweerdt wordt een huldetentoonstelling georganizeerd in Galerij Campo, Meir 47 in Antwerpen
Donderdag 13 december vindt om 20 u een
huidezitting plaats waar H Nieuwdorp, konservator
van de Kunsthistorische Musea van Antwerpen, het
werk van de kunstenaar zal belichten

BIJ de oppositie beperkte de PVV zich tot woordenweerwerk onder druk van de hoop van de eigen
fraktieleider in een verruimde koalitie te treden De

De tentoonstelling loopt van 8 tot 22 december
en IS alle dagen, behalve zondag toegankelijk van
10 tot 12u30 en van 14 tot 18u

OOST-VLAANDEREN

7 DESTELBERGEN: Mossel- en visfestijn vanal
19u 30 in zaal Berghine, Dorp Inschrijvingen (350
fr p p ) bij Wim Raman (091/29 16 42) Org VUDestelberqen-Heusden

NOVEMBER

8 ZWALM: Breughelavond met muzikale animatie door Zakdoek, in zaal Bettina, Zottegemsesteenweg Vanaf 19 uur Prijs 300 f r , kind 150 fr Org
VU-Zwalm

30 WONDELGEM: Grote Hanenkaarting m zaal
De Nachtegaal, vanaf 19u Inleg 50 fr Eén beurt af
Voor met-kaarters is er teerlingbak Prijzen onmiddellijk beschikbaar Org VU-Wondelgem
30 WETTEREN: 5de Vlaamse Hutsepotavond op
Grootmoeders wijze In café-restaurant De Warande, Warendestraat 14 Van 18 t/m 22u Bestellingen voor gebruik ten huize afhalen vanaf 18u 350
fr p p , -12j 200 fr Org CDNV, ten bate van de
sociale werken

8 RUPELMONDE: Uitnodiging tot alle vnenden
van AVK's van Bazel-Kruibeke en Rupelmonde om
mee te reizen met A Verbruggenknng-Rupelmonde naar de Kerstmarkt te Keulen Kontaktadressen
R
de
Roeck-v d Meiren,
Kalverstr
49
(03/774 00 57) of A Koppen-Cortebeek, Temsestr
51 (03/774 1719)

30 HAALTERT; Arrondissementele hoorzitting
leerkrachten, in aansluiting van de brochure ,,Marionet of Meester' ' Om 20u in De Eglantier
Hoogstraat 14

11 BELZELE: Wijndegustatieavond Miei Cools
zal FW-Belzele inwijden over deze minder gekende wereld Plaatsen zijn beperkt Om 19u 30 in café
Lescrauwaet, achter de kerk

DECEMBER

12 SINT-NIKLAAS: „Flexibiliteit, een toverform u l e ' " , door Linda Turelinckx Om 20u In de
Stedelijke Openbare Biblioteek, Hendrik Heyman
plein lnkom60fr,FVV-leden40fr Org FVV-SintNiklaas

1 LEBEKE: 1 ste Groot Eetfestijn van VU-Aspelare-Nederhasselt-Lebeke In zaal De Jachthoor,
vanaf 17u 30 Ook oop 2/12 van 11u 30 tot 18u
Keuze uit steak, kip en tong
2 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in café De Hen
Samenkomst om 14u 30 Volw en met vergezelde
kinderen 150 fr, vergezelde kinderen 50 fr Om
15u30 koffietafel Geschenk aan kinderen -12j
Inschrijven op nrs 03/774 19 03, 774 2147 of
774 12 85 tot 26/11 Org VU- en AVK-Kruibeke
4 BELZELE: Maandelijkse hobbyklub van FVV
Belzele Van 13u 30 tot 16u Mogelijk tot aankoop
van genaaide kerst- en nieuwjaarswensen (3 voor
100 fr)

45

14 HERZELE: Tentoonstelling ,,70 jaar Vlaamse
Vredesbeweging Brengt de toekomst vrede'" In
Hof te Rullegem, Herzele Opening om 20u door
senator Willy Kuijpers Ook op 15/12 van 14 tot 20u
en op 16/12 van 10 tot 17u Org VU-6root
Herzele
15 BELZELE. FW-Belzele en FVV-Gent naar de
Kerstmarkt te Keulen + bezoek oud stadsgedeelte
o I v gids Vertrek kerk Belzele om 6u 30 Deelname 600 fr Inschrijven bij wijkverantwoordelijke
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ADVERTENTIE

Nu IS er een bruisende verzekering
voor bruisende mensen Free-Lifevan
de ASLK Een echtesroeiverzekenng

FREE-LIFE
DE GROEIVERZEKERING
DIE BRUIST VAN HET LEVEN.
die soepel beleggen, een verantwoorde overli/densvoorziening en riante
belastingvoordelen combineert Rendement'^ Bruisend' 8.5%* die u tot
10% of zelfs 15% opschroeft door
de mogeli/kheden tot fiscale aftrek slim
te benutten Interesse ? Kom eens langs
voor meer informatie.
• Celés lot emd 1990

BANKIEREN

BANKIEREN IN
DE EUROPESE REGIO
VLAANDEREN
N ,,1992"-termen heet het dat alle middelen vrijelijk doorheen de EG moeten kunnen worden ingezet: het „vrije verkeer
van personen, goederen, diensten en
kapitalen". En het is de „gemiddelde"
Europese burger-konsument die de
vruchten zal moeten kunnen plukken omdat de produktie van allerlei goederen en
diensten meer en meer zal gebeuren op
de plaats waar ze meest thuishoort, door
bedrijven van de meest geschikte omvang, die bovendien in een scherpe onderlinge konkurrentie staan en dus de best mogelijke prijzen zullen aan te bieden hebben.
Meer vrijheid, meer efficiëntie en meer konkurrentie ook in alles wat met financiën te
maken heeft. Dat is de boodschap van
„1992".

EEN FINANCIËLE
RUIMTE
Vrijheid van kapitaalverkeer betekent min
of meer dat een financieel overschot (,,spaargeld") van om het even welke Europese
burger (of onderneming of instelling) ongehinderd kan terechtkomten waar er een financieel tekort is (,,kredietbehoefte"), om
het even op welke plaats in de EG. Een Deen
moet dus, voor zover hij dat wenst natuurlijk,
zijn geld vlot kunnen beleggen in Griekenland of Portugal. En een Nederlander moet
ongehinderd een krediet kunnen opnemen in
Duitsland of in Spanje. Dus zonder wisselkontroles, zonder enig verbod om gelden
elders in de EG te beleggen.
Sedert 1 juli van dit jaar kan de financiële
grondstof (geld, kapitaal) inderdaad al vrijelijk door (bijna) heel Europa cirkuleren. Een
paar zuiderse landen kregen wel een beetje
uitstel, zij mogen nog een aantal beperkingen opleggen.
Nu is daar voor onze landgenoten nog
nauwelijks iets nieuws aan: voor geld en
kapitaal staan onze grenzen al jaren nagenoeg helemaal open. Voor een reeks andere
EG-burgers is de verandering wel (véél) groter.

Binnen de EG is die vrijheid van kapitaalverkeer op zich al een efficiëntieverbetering
Maar de Europese burger kan zich duidelijk
nog te kort gedaan voelen zolang het hem
nogal moeilijk gemaakt wordt ervan te profiteren. Zolang m.a.w. wie in de financiële
wereld zijn diensten aanbiedt (banken.

Het Europese eenmakingsleven is er een van het „samen
sterk"-type, en terecht is het
dat. Binnen dit streven heeft
het ekonomisch - zeg maar
„19a2" en de meer en meer
uitgesproiten idee van de Ekonomisehe en Monetaire Unie
(de EiMU of „één marict, één
munt") •- absoluut het voortouw genomen. De onderliggende visie is duidelijk; atles
wat de EG hindert op de weg
naar n^er ekonomische efficiëntie moet worden weggegomd. Met de beschikbare
middelen moet Europa m.a.w.
een zo hoog mogelijk welvaartspeil bereiken. Weg met
de lange wachttijden en de papierwinkel aan de grenzen, weg
met onnodige verschillen in
technische normen en administratieve voorschriften, weg
met de ekonomisch-nationallstische, middeleeuwse poortershouding...
spaarbanken,...) dat ook niet ongeremd over
heel Europa kan doen.

EEN BANKENRUIMTE
En dat is meteen het tweede financieel
,,1992"-luik: de vrijheid van dienstverlening
en de vrijheid van vestiging voor financiële
instellingen, waarvoor we gemakshalve de
term banken zullen gebruiken.
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In het EG-jargon heet het dat (vooral) de
2de koördinatierichtlijn de vrijheid van
dienstverlening en vestiging van banken
vanaf 1993 gaat invoeren. Vrije dienstverlening betekent bijvoorbeeld dat een Engelse
bank overal in Europa haar produkten kan
verkopen. En vrije vestiging dat zij zich
daardoor ook overal in Europa daadwerkelijk
kan gaan vestigen. Dat lijkt allemaal niet zo
moeilijk te realiseren.
Toch is die 2de koördinatierichtlijn erg
belangrijk omdat zij de grote verschillen
tussen de bankwetgevingen in de diverse
EG-landen overbrugt. Vooraleer een onderneming zich bank mag noemen, moet zij
overal aan de nodige voorwaarden voldoen,
maar die voon/vaarden zijn in elk EG-land
anders. En eens zij bank is, mag zo'n onderneming een (beperkt) aantal dingen doen,
maar ook dat loopt tussen de EG-partners
fors uiteen.
Een op zich niet zo belangrijk, maar wel
gekend voorbeeld is dat de Duitse banken
zowat de enige zijn die bijna ongeremd
aandelen van niet-banken voor eigen rekening kunnen beheren, {em\\ dat voor bijvoorbeeld de Belgische banken meer dan 50 jaar
nagenoeg kompleet verboden bleef. In onze
termen zijn Duitse banken dus zowel eigenlijke banken als echte industriële holdings.

ï>
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Wie als bank in een of ander land is erkend
en er zich de aktiviteitsbeperkingen eigen
heett gemaakt, wordt ook nog grondig gekontroleerd door de overheid. Maar helaas
weeral op uiteenlopende wijzen.

Maar wie de bankiersstiel beoefent, heeft
wat dit betreft nog wel enige tijd om zich om
te scholen. De EMU (1 mark — 1 munt) is niet
voor morgen.
Ten eerste moet de markt, dus de burgers
en de ondernemingen, rijp zijn om een nieuwe munt te gaan gebruiken (ook al zal die
dan de vertrouwde naam EMU hebben) in de
plaats van de huidige munt.
Ten tweede is het technisch allemaal niet
zo eenvoudig. En ten derde hoort bij een
munt ook een muntbeleid, de monetaire
politiek. Dit behoort tot de allerbelangrijkste
aspekten van het nu nationale ekonomische
beleid. Eén munt betekent één gemeenschappelijke monetaire politiek. M.a.w. impliceert zulks een serieuze afstand van bevoegdheid van het nationale naar het EGvlak. Ook al geen sinekure. Een aantal EMU-

In heel grote lijnen heeft de EG daarop het
volgende bedacht. De vrijheid van dienstverlening wordt grosso modo ongenuanceerd
ingevoerd. En m.b.t. de vrijheid van dienstverlening werden eerst en vooral een paar
essentiële voorwaarden uitgewerkt waaraan
alle banken moeten voldoen; een behoorlijk
hoog eigen kapitaal is daar één van. Wie
ergens in de EG als bank is erkend en
inderdaad aan die voorwaarden voldoet,
krijgt meteen het recht zich overal in de EG
te vestigen. Hij krijgt een gemeenschapsvergunning, een soort Europees rijbewijs voor
banken.
De EG wil met de richtlijn ook de beperkingen op de bankaktiviteiten meer naar elkaar
doen toegroeien, zodat de EG-banken hun
Europees rijbewijs ook in mm of meer vergelijkbare konkurrentie-omstandigheden kunnen gebruiken.
En tenslotte wil de EG vermijden dat de
kontrole op de banken doorheen Europa een
speelterrein wordt voor alle mogelijke nationale kontroleurs. Daartoe wordt de „kontrole
door het thuisland" ingevoerd. Een Duitse
bank zal gekontroleerd worden door een
Duitse kontroleur. Een vestiging van die
bank buiten Duitsland valt onder diezelfde
kontroleur.
Eigenlijk dus gewoon een kwestie van
wederzijds vertrouwen: van wie in Duitsland
zijn bankstempel waard blijkt, wordt aangenomen dat hij die vaardigheid ook ten dienste van de niet-Duitse Europeanen mag
stellen.
Tot zover wat al te grof geborsteld het
1992-bankenverhaal. Eigenlijk bevat dat al
stof genoeg om met wat fantasie de Europese bankwereld van na 1992 te gaan schetsen. Maar er is meer, zodat sommigen de
bankwereld al met een TGV-snelheid zien
veranderen. En TGV kan dan op zijn Belgisch blijkbaar net zo goed staan voor,.train
a grande vitesse" als voor ,,transformatie
met grote verliezen".

plannen liggen op tafel, maar de politieke
autoriteiten hebben nog heel wat werk voor
de boeg.
Maar intussen worden aan de EG-trein een
serie andere wagons gekoppeld. Er is de
,,desintermediatie"; waarbij spaarders en
kredietnemers rechtstreeks met elkaar in
kontakt worden gebracht, dus zonder de kas
van de bank als tussenstadium te gebruiken.
Het traditionele bankieren ziet zo een stuk
van zijn belang, en dus ook van zijn rendement verdwijnen. Er is de ,,branchevervaging", waarbij ook niet-bankiers financiële
diensten verlenen, en bankiers zelf hun traditionele pad verlaten. Zij gaan bijvoorbeeld
verzekeringen verkopen.

DE BANKEN-TGV
Met ,,1992" is de laatste financiële inefficiëntie niet weggeveegd. Want al leven we
binnen de EG met behoorlijk stabiele wisselkoersen (hoe lang kost de Mark nu al goed 20
frank?), we leven er ook nog altijd met 12
munten. Om binnen de EG handel te drijven
moet er dus nogal wat omgewisseld worden
van de ene munt in de andere. En geld
wisselen kost... geld. Slimme jongens van de
EG-Kommissie berekenden dat het zelfs
handenvol geld kost, en dat de banken een
niet-onaardige bron van inkomsten zouden
verliezen mocht dat geldwisselen niet meer
nodig zijn.
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Er is de technologische vooruitgang die
ervoor zorgt dat in geldtransakties de komputer een kruciale rol speelt. Met de internationalisering van de ekonomie worden de
internationale transakties steeds belangrijker. En dan is het voor de bank niet langer
gewoon een zaak een ordentelijke komputer
in huis te hebben, maar wel over de toegang
tot de internationale elektronische netwerken te beschikken.

I
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Dit natuurlijk om de kliënt, de burger of de
onderneming, zo efficiënt mogelijk te bedienen. En die kliënt wordt, terecht, steeds
veeleisender. Op zijn gespaarde geld wil hij
de beste vergoeding, voor zijn kredieten de
beste voorwaarden en voor zijn transakties
de perfekte, snelle uitvoering. Hij weet ook
steeds beter wat er in de markt te koop is en
gaat meer en meer per produkt op zoek naar
de beste aanbieder. Zijn wedde komt op een
rekening bij bank X, een kasbon koopt hij bij
bank Y, en zijn auto financiert hij bij bank Z.
En dat maakt het bankiersleven zeker niet
eenvoudiger.
Onze eigen overheid doet daar overigens
nog een schepje bovenop. Eind januari laat
zij bij de Nationale Bank een nieuw instrumentarium voor monetair beleid van start
gaan, en voert zij hervormingen in de geldmarkt door. Het betreft hier eigenlijk heel
komplekse materies, die voor de banken wel
degelijk inhouden dan hun eigen kasbeheer
moeilijker wordt en dat wat aan hun winstgevendheid wordt geknaagd. Hetzelfde gebeurt via fiskale veranderingen. Ook daar
zijn er een gans pak van, maar de meest
opvallende was de verlaging van de roerende voorheffing van 25 naar 10 % in maart
1990. Plots werden daardoor de fiskaal interessante en voor de banken vrij goedkope
depositoboekjes minder, en de kasbons en
termijnrekeningen meer attraktief voor de
spaarder. Dit jaar bijvoorbeeld hebben de
winsten van de financiële sektor wel degelijk
zwaar te lijden onder het plots duurder worden van de spaamiiddelen. En het is een
gewoon statistisch feit dat al in 1989 de
bankwinsten in verhouding tot het door hun
aandeelhouders ingebrachte kapitaal een
stukje lager waren dan wat bijvoorbeeld in de
industrie kon worden behaald.
Daarmee is de banken-TGV zeker nog niet
helemaal de revue gepasseerd. Maar toch al
genoeg om te begrijpen dat bankstrategen
vandaag niet werkloos zijn.

FANTASIE EN
WERKELIJKHEID
Alles wat voorafgaat draait eigenlijk om
efficiëntie. Die moet er komen door van
Europa één bankruimte te maken, met een
forse konkurrentie tussen de banken en een
scherpe prijszetting. Die moet er in Europa
met één munt komen doordat aan het financiële globaal niet meer, maar ook niet minder
energie en middelen worden besteed dan
nodig. Maar eigenlijk wellicht minder dan
vandaag.
Vandaar een aantal vragen: zijn er niet te
veel banken? Werkt er niet te veel volk in de
banken? Hoe groot moet een bank wel zijn
om mee te kunnen, o.m. met de technologie? Waar moet een bank dan wel overal in
die ene Europese bankruimte aanwezig
zijn? Zullen de banken nog voldoende rendabel kunnen zijn?
En dat allemaal in een periode dat de
bankwinsten vooral buiten Europa enorm

BANKIEREN
onder druk staan Iemand drukte het voor de
Amenkaanse banken ongeveer zo uit in de
ekonomisch schitterende jaren '80 hadden
ZIJ allemaal een Guus Flater in huis Die dreef
hen tot onverantwoorde risiko's, waarvoor zij
vandaag hun straf krijgen
En die vragen worden in het eigen land
ook gesteld in de wetenschap dat door wat
tevoren al werd genoemd de bankwinsten
onderdruk staan, dat onze banken echt met
van de grootste zijn, tenwijl bijvoorbeeld in
Nederland via fusies zeer grote bankgroepen
ontstaan, dat wij een van de ,,dichtst bebankte" landen ter wereld zijn De stem van
de goeverneur van de Nationale Bank klinkt
luid en wordt ongeveer zo verstaan de
banken gaan misschien wel 30 % minder
winst boeken, zij zullen tot grotere instellingen moeten samensmelten of eventueel
door buitenlandse banken opgeslokt, De
beurskoersen wijzen er intussen op dat de
banken zelf behoorlijk goedkoop zijn geworden
Onze bankiers zijn met ingedommeld Er
wordt duchtig gebouwd aan een stevige
positie op de thuismarkt en gezocht naar een
gepaste, maar met alomtegenwoordige aanwezigheid in de EG en daarbuiten En een
buitenlandse hapklare bank staat geregeld
op het menu van de eigen instellingen, terwijl
in eigen huis de zieke plekken worden weggesneden Wat zonder rendabiliteitskans is,
gaa eruit sommige banken slanken hun
personeelsbestand af, andere hun kantorennet, en kostenbeheersing staat bij allemaal
vooraan op het programma De technologische vooruitgang wordt ten volle bespeeld
Niet alleen om de kosten te drukken, ook om
de snelheid van handelen te vergroten, om
de nsiko's nog beter te beheersen. Opleiding en vorming staan ook bovenaan op de
agenda sukses, thuis en in Europa, is wel

degelijk voor de ,,fittest" en de ,,smartest",
met noodzakelijk voor de „biggest"
Tenslotte met een laatste punt naar de
feiten toe de meeste banken m België zijn al
(lang) met meer Belgisch, of zijn het nooit
geweest Zelfs de allergrootste is dat met
meer Alles wat nog echt ,,van ons" is en dat
echt enige omvang heeft, kunnen we binnenkort precies op de vingers van een hand
tellen een grote bank, twee grotere spaarbanken en twee openbare kredietinstellingen

DE BANK IN HET
BELOOFDE LAND?
Het Europa van de toekomst heeft iets
bijbels over zich Kommissievoorzitter Delors
is wel geen Mozes, maar hij en de zijnen
trachten ons toch naar een (nog) welvarender land van beloften te leiden Geen land
van melk en honig, maar tenminste al een
land van meer ekonomische efficiëntie en
juist daarom meer voorspoed Wat overigens
met moet inhouden dat alleen nog het gouden kalf van de ekonomie mag aanbeden
worden Hoe en met wie zal of kan de
Vlaamse burger dan bankieren'
M b t de vraag ,,hoe''" moet hij ermee
rekening houden dat efficiëntie betekent dat
alles een juiste prijs heeft, en dat die prijs ook
voldoende doorzichtig is De prijsstruktuur
van financiële dienstverlening is in beweging De tijd dat de burgergemeenschap
bereid was om, vaak met wat fiskale steun,
de banken een groot pak vrij goedkope
geldmiddelen te leveren (geld op boekjes
bijvoorbeeld) in ..ruil" voor redelijk geprijsde
kredieten en vooral een ruime gratis (of bijna)
dienstverlening is voorbij Voorbij, in de eerste plaats omdat de spaarders zelf hebben

gewild dat die architektuur werd afgebroken
De nieuwe architektuur is in wording met
voor elk produkt afzonderlijk zijn juiste prijs
Laten we een kat een kat noemen, ook in
eigen land zullen er efficiënte markttaneven
zijn voor financiële diensten, voor het gebruik van cheques, voor safes.
Die dingen worden dus duurder, maar met
willekeurig want de wetten van de markt
zullen bepalen wat een billijk tarief is Men
mag dat ook met isoleren van de rest van de
prijsstruktuur Waar die juist haar evenwicht
gaat vinden is met op een-twee-drie te becijferen Maar het zal minder en minder kunnen
dat meneer X vrij goedkoop zijn huis kan
financieren omdat mevrouw Y met erg rentebewust IS in haar spaargedrag
De vraag ,,met w i e ' " is koffiedikkijken
Maar het is duw weinig waarschijnlijk dat het
gros van de vertrouwde bankiersgezichten
over enige jaren zullen verdwenen zijn of
onder een nieuwe buitenlandse vlag zullen
varen Als in de harde wereld van geld en
kapitaal nog plaats is voor enig sentiment,
dan kan hier gezegd worden dat een te
verregaande vervreemding van onze eigen
bankwereld misschien maatschappelijk ook
met de beste zaak zou zijn Er blijft ergens
een element van volksverbondenheid bestaan, met bijvoorbeeld ook een rol voor de
bankier in het kulturele in de ruimste zin van
het woord Natuurlijk is dat geen zuiver
altruïsme, maar het is ook geen pure kommerce Wanneer de beslissingen alle buiten
Vlaanderen zouden worden genomen, kan
het dat misschien wel worden Niemand
moet echter de Vlaamse klant vragen om
sentiment boven rationaliteit te verkiezen
Maar wanneer zij een kwaliteitsservice kan
leveren, zou ook een financiële instelling met
haar Vlaamse komaf toch nog een eigen
troefkaart in handen kunnen hebben
(gm.)

ADVERTENTIE

WILLY
MICHIELS
IMMOBILIEN
VERZEKERINGEN
LENINGEN
SPAARBANK

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan51 • 1511 HUIZINGEN
tel 02/360 20 40
Kantooruren 9-12-15-18 (zaterdag 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

van biesen b.v.b.a.
H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

Ljsterbessenbomenlaan 5
1950 KRAAINEM
Tel (02)720 32 50

open op

ma -dl do 9 00u 12 30u
vnj 17 00u 19 30u
za 9 00 u 1130 u
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GEEN UITSTEL
Voor de tweede maal lees ik met aandacht
het politiek kommentaar in WIJ over de 3de
faze van de staatshervorming Eerst op 7
sept ) I en nu op 23 november
Telkens wijst de hoofdredakteur de VUministers er op dat ze in deze regering er
best zouden aan doen op te stappen, indien
de andere regeringspartijen het door hen
ondertekend akkoord met willen uitvoeren
Reeds in mijn brief aan het partijbestuur
van 31 maart j I heb ik het gezegde aangehaald „Uitstel IS soms afstel"
Het Golfgetwist mag met tot alibi dienen
om de dnngende binnenlandse problemen
op de lange baan te schuiven, de partij mag
zich met langer meer in de doeken laten
doen, er zijn door haar top al genoeg mooie
woorden gezegd en geschreven, de schijnheiligheid en de woordbreuk van CVP-mandatanssen zijn gekend
Ik heb wellicht met veel jaren meer te goed
('k ben haast 85), toch wil ik nog de vruchten
zien plukken van m'n lange Vlaams-volksnationale strijd
Jan De Dier sr., Erembodegem

AMNESTIE
ledereen heeft kunnen horen hoe in de
Panorama-uitzending de NSB-voorzitter,
dhr l\/luls, zich 100 % tegen amnestie blijft
verzetten Bij hem blijft haat bestaan, hij is
vergeten dat tal van Vlaamse figuren werden
gekerkerd, geslagen en zelfs terechtgesteld
Denken wij aan Vindevogel, dr Borms, Irma
Laplasse, aan Van Severen en nog anderen
Is dat iets om fier op te z i j n '
Dat er fouten aan beide kanten waren,
neem ik grif aan, die gebeuren overal, maar
durven de helden van dhr Muls ook voor hun
fouten opkomen'
Men kan het toch geen heldendaad noemen dat een Vlaamse Wachter op de fiets —
hij ging zijn pasgeborene en zijn vrouw
bezoeken — van achter een muurtje werd
neergeschoten Het is gebeurd in Zeveneken
Herinnert dhr Muls zich wat Vlaamsgezinde mensen werd aangedaan ' Men heeft ze
afgeranseld tot ze er bij neervielen Weet hij
dat weerstanders in het eten van gevangenen te Lokeren plasten'
Dat zelfs geestelijken (Wollestraat) een
vredelievend pistool aan de zijde in de naam
van de Weerstand optraden ' Dat huizen van
Vlaamsgezinden in brand werden gestoken,
dat meubels uit de ramen werden gegooid,
dat ze bestolen werden'
Helden van witte brigade en Weerstand
schoren de haren van onze moeders en
zusters onze vaders en broers werden op de
knieën gedwongen en afgeranseld Ik zag
hoe drie weerstanders onder bedreiging van
hun geladen geweer mijn vader, die konijneWIJ — 30 NOVEMBER 1990

neten aan het snijden was, aanhielden Mijn
zusje van 8 jaar moest toekijken
Het valt dhr Muls zwaar dat op het overlijdensbericht van een gewezen Oostfronter
vermeld stond wat en wie de man was
geweest En waarom met' Velen van hen
waren idealisten, beïnvloed door de tijdsomstandigheden en door sommige priesters en
geestelijken die ons later in de steek hebben
gelaten
Het Rode Kruis was onlangs m het Midden-Oosten om gegijzelden vrij te krijgen,
een mooi initiatief Maar de Vlaamse meisjes
die tijdens de oorlog voor het Rode Kruis
werkten werden na de oorlog vervolgd en
bestraft
Ikzelf werd 6 jaar als ontrouwe staatsburger beschouwd maar was in 1952 wel goed
om het vaderland te dienen Zo vergevingsgezind was België wel
Ik vraag mij vaak af hoe de geestelijken die

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naarglang er plaats beschikbaar is. De redaktie 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, vertoll(t in
een iezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.
aan onze jongens de sakramenten weigerden dit met hun geweten konden verzoenen' Of was dat ook een heldendaad'
L. De Smet, Evergem
(ingekort)

AMNESTIE
Op donderdag 15 november j I verbaasde
het hoe in Panorama van de BRT joernalist
Dirk Mampaye het tema van amnestie naar
voor bracht sereen en begrijpelijk voor iedereen
Eerst kregen we de gebruikelijke beelden
te zien van België tijdens de bezetting
Hierna kwamen kinderen (nu volwassen
mensen) van repressieslachtoffers aan de
beurt De geïnterviewden werden nooit brutaal onderbroken door domme vragen of
nevenbemerkingen Dirk Mampaey liet deze
mensen kalm uitpraten, wat ten zeerste door
iedereen gewaardeerd werd
Louis De Lentdecker nam geen blad voor
de mond, hij spaarde vnend noch vijand In
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een klare taal sprak hij zijn walg uit over het
gedrag van de weerstanders van het late uur
en wel van bij en na de bevrijding Door
afschuwelijke beelden werden deze moedige
weerstanders voorgesteld als brutale bewakers van de zogenaamde zwarten
Er werden rake dingen verteld door kinderen van repressieslachtoffers, dingen die
opzienbarend waren en waarvan 80 % van
de Vlaamse bevolking geen weet had
Alleen dhr Muys (voorzitter van de Nationale Strijdersbond) deed vele passen terug
van zijn vroegere uitlatingen Ook hij sprak
van afzonderlijk herstel Hij kon het met laten
zijn vrees uit te drukken, dat zijn volgelingen,
door het verlenen van amnestie, financieel te
kort zouden gedaan worden Wees gerust
heer Muls, dat is de minste zorg van de
repressieslachtoffers
Alhoewel dhr Luc Huyse, nu bezig met
een juridische analise van 6000 vonnissen,
de onrechtvaardige en meedogenloze repressie aanklaagde, zocht hij toch ergens
een schuldvraag
Al bij al een uitzending die navolging
verdient Dank aan joernalist Dirk Mampaey
en de kinderen van de repressieslachtoffers
Moge hierdoor een fris bnesje over Vlaanderen waaien
V.J.,

Herentals
(ingekort)

OP Z'N SMALST
De IJzertoren, het enige officieel erkende
vredesmonument in Europa, door de Vlaamse Raad in die funktie erkend, heeft dnngend
nood aan herstellingswerken voor een bedrag van tien miljoen fr Het nationaal IJzerbedevaartkomitee is hiervoor een aktie begonnen onder het tema „Van puin tot toren,
van toren tot p u i n ' "
Deze aktie kent een overweldigend sukses
van de kant van prive-personen, verenigingen, bedrijven en gemeentebesturen die
deze oproep beantwoorden met financiële
steun
Op 19 oktober werd in de provincieraad
van Limburg deze oproep tot steun, verwoord door VU-provincieraadslid Jaak Cuppens Een logsiche oproep om naast de
jaarlijkse bijdrage van 40 000 fr, een eenmalige ruime bijdrage te leveren Beschamend
is de houding van CVP en SP hierop een
radikaal neen Depute Neven (CVP) was kort
en ijzig in zijn antwoord „Indien de Vlaamse
Raad dit monument aan de IJzer als Vlaamse memoriaal heeft erkend dan moet die
raad ook maar opdraaien voor de kosten
ervan i" En dat is dan kuituur aan de top van
Limburg Wat een tnestige mentaliteiti Er
zijn wel miljoenen te over voor een super-deluxe-provinciehuis met een super-de-luxetuin, waar de burger met om gevraagd heeft
Een éénmalige steun voor de IJzertoren kan
er met af Dat noem ik ,,Limburg op zijn
smalst I"
Wilfned Rosiers, Neeroeteren

LEPEL & VORK
Brugge b e z o e k e n is ook
kennis m a k e n m e t het

Vlaams
Ontmoetingscentrum
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De Gulden Spoor
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rechtover u i t g a n g p a r k i n g
't Zand 22 Brugge
tel. 050.34.30.82
dranken
snacks

' Caf/- T^féi Jfctét
' CMKbriKUS '

HOOFDVERDELER KAAPSE WIJNEN

kUmsUritnutt 3 3690 hm

RODE EN WITTE WIJNEN
TYPE PORTO (rode en witte)
TYPE CHERRY
TYPE CHAMPAGNE

^

DÜ=

restaurant
zaal voor 50 pers

(091) 60 26 27

NELEKOUTCR 13 — 9G20 ZOHEGEM

VLAAMS HUIS
'DE ROELAND'
TEHUIS ALLER VLAMINGEN
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
Streekbieren - Snacks - Ijs - Wafels - Pannekoeken
Sfeervol trelnmeubilalf - Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9930 SLEIDINGE.
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
MaancJag gesloten
Rustieke sfeer

Drank- en spijshuis
Open van 11 tot 01 uur
St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent

Tel. 091/25.16.56

Uoerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 SInt-IVIartens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

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
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

Hostellerie

y^ta^
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

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
14 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 menus
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN"

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alveringem tel. 058/288 007

Om te winnen, moet u sparen
Win een waardebon van 500 000 fr voor de aankoop van een auto naar uw
keuze Of een Subito-jaarabonnement waarmee u elke maand kans maakt op
een miljoen

KB-SPAARWEDSTRIJD

Beter nnet de bank van hier.

