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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR - ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASERWARMING 
Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nvde winne-fabrisac 

^ , 
migrostraat 128 

9200 schoonaaude 
^- dendermonde 

052 / 42 33 04 - 42 39 16 

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

A OEVRIESE 
V woonvenicnur 

k 
\)i ^ 

l).lr<nl ru/cltfl.i.in 7S 

^ M i j u n bruggr oostkamp^fl 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

I1M1^@ 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE: 
moderne app. en villo's 

in alle prijsklassen 
Gratis catalogus op aandraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

HET GEGEVEN WOORD 

A
LS er in dit land mets veranderd is dan is het wel 
de arrogantie van de Franstaligen en zeker van 
de PSC Met haar 18 kamerleden zijn de Waalse 
kristen-demokraten zowat de grilligste bent van 
de Wetstraat 

Nadat zij in een vorige legislatuur met groteske 
nummers de federalizering van het Ondenwijs poog
den te verhinderen zijn het nu ook weer zij die zich 
het radikaalst verzetten tegen de verdere afwerking 
van de staatshervorming De PSC heeft daar wel
licht haar Belgicistische redenen voor 

Toen eerder deze week de werknota Dehaene uitlekte was 
dat voor de franstaligen en dan vooral voor de PSC, waar 
federalisme bij sommigen nog een taboe is, het sein om op de 
achterste poten te gaan staan Voor het eerst worden zij 
daadwerkelijk gekonfronteerd met het beknotten van de 
voorrechten die als van nature de hunne lijken Daar aan 
tornen doet ze pijn Anderzijds begrijpen wij hun kritiek op de 
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
met Reeds vroeger deden PSC-burgemeesters voorstellen m 
die richting 

Voor de Waalse socialisten liggen de zaken anders, zij 
geraken maar met uit hun interne diskussies over het al dan 
met samensmelten van gemeenschap en gewest De harde 
Wallinganten binnen de PS liggen met wakker van het 
gewriemel in de villawijken rond Brus
sel, ZIJ achten de tijd gekomen om hun 
renardistische dromen waar te maken 
ZIJ zien verder dan Franstalig Brussel 
waarmee zij geen gemeenschap heb
ben, Bruxelles is voor hen geen partij 
ZIJ beschouwen de Franstalige ge
meenschap als een onnatuurlijke en 
opgedrongen struktuur Voor radikale 
Walen, en hun stem klinkt steeds har
der, moet een Waals gewest, net zoals 
Vlaanderen, tot een volwaardige regio 
in Europa uitgroeien Daartoe is echter 
meer zelfbestuur nodig 

PS-voorzitter Spitaels laveert tussen 
de verschillende standpunten die daar
over binnen zijn partij botsen en probeert de meubels te 
redden door het lauw te spelen Vooral wil hij Philippe 
Moureaux, zijn Brusselse poot, met voor het hoofd te stoten 

Met het njet van de PSC zijn wij plots in een nieuwe situatie 
beland, zeker omdat zij de VU rechtstreeks aanpakt De PSC 
verklaart boudweg dat de Vlaams-nationalisten maar moeten 
opstappen Maar zo eenvoudig ligt het met 

De PSC IS dringend aan opfrissen van haar geheugen toe 
Deze regering is er gekomen om de staatshervorming uit te 
voeren en om de financiën te saneren Vijf partijen waren het 
daarover eens, ook de PSC Nu doen alsof dat met meer 
nodig IS, is het gegeven woord schaamteloos verbreken Is 
bovendien onverantwoord- Dit land dat financieel geteisterd 
IS dreigt in een komplete chaos terecht te komen Met een 
mogelijk Golf-konflikt op de achtergrond worden de kansen 
om er uit te geraken met de keer kleiner Want wat staat er 
ons te wachten"? 

Om de PSC te plezieren zouden de prille strukturen 
onafgewerkt in de steigers blijven staan en verder mank 
funktioneren De moeilijke overgang van unitair naar federaal 
zou gehandhaafd blijven en als het ware geinstitutionalizeerd 
worden Op redelijke termijn uit het begrotingsmoeras gera
ken mag vergeten worden als aan dubbelmandaten, te veel 
ministers en overlappingen van bevoegdheden geen einde 
komt Saneren door verder federalizeren"? Vergeet het 
maar 

Reeds eerder waarschuwden wij hier voor de stille krachten 
die onderduims de verdere federalizering tegenwerken Van
daag komen zij open en bloot aan het licht De behoudsgezin-
de Franstalige bourgeoisie, die zich krampachtig aan het 
Belgische gras vasthoudt, laat haar ware gelaat zien En zij 
heeft in de Vlaams-nationalisten een zondebok gevonden, zij 
moeten het dus maar afbellen 

Wanneer wij hier herhaaldelijk schreven dat de VU des
noods de regering moet verlaten dan deden wij dat in de 
eerlijke overtuiging dat wij het menen met de staatshervor
ming, dat WIJ die willen uitgevoerd zien vanuit onze jarenlange 
strijd voor Zelfbestuur Omdat wij de vaandeldragers van dit 
streven waren en zijn willen wij er bij zijn om het werk af te 
maken Maar om onze tijd te verbeuzelen aan uitstel dat tot 
afstel leidt zijn wij te goedi 

Het IS nu aan eerste-mimster Martens om van de PSC te 
eisen dat zij haar gegeven woord ge
stand doet De premier verklaart dat hij 
de derde faze wil uitgevoerd zien kan 
met dulden dat een van de partners 
obstruktie pleegt 

Wilfried Martens gaat er prat op te 
zeggen (en te schrijven) dat hij zijn 
gegeven woord trouw blijft, hij moet 
eenzelfde trouw nu ook van de PSC 
eisen Vandaag is het gegeven woord 
binnen deze legislatuur de uitvoenng 
van de derde faze van de staatshervor
ming verwezenlijken I 

Als de PSC dan nog bij haar stand
punt blijft dan verbreekt zij het akkoord 
en bestaat deze regenng eigenlijk met 

meer In dat geval rest de eerste-mmister slechts de weg naar 
het staatshoofd om hem mee te delen dat zijn regering in de 
onmogelijkheid verkeert nog verder te regeren 

Alle medespelers moeten dan wel goed weten dat dit land 
naar een diepe krizis gaat, zij moeten rekening houden met 
een ontwaken dat biezonder bitter zal zijn Wellicht is er dan 
geen klimaat meer om het over verdere federalizering eens te 
worden en zinkt de staatskist nog meer weg in het moeras van 
de rode cijfers Of is de Wetstraat vergeten dat de vorige 
regeringskrizis dit land 25 miljard surplus heeft gekost"^ 

De bal ligt nu in het kamp van de regering om initiatieven te 
nemen voor de afwerking van de staatsomvorming Dan zal 
geweten zijn, welke partij het land m een diepe krisis dompelt 
Maar eerst moet de eerste-mimster beginnen met de nukkige 
Franstalige partner aan zijn gegeven woord te herinneren 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
9

Begrotingsminister Schiltz 
zorgde weer voor een primeur 
in de Wetstraat door de admi
nistratieve begrotingen snel

ler dan wettelijk verplicht bij het 
parlement in te dienen. Straks is 
Schiltz de Beaujolais Nouveau nog 
voor! 

4 / \ ^^^'^ aanleiding van de 
l i l begroting voor Justitie 
I ^J hield Willy Kuijpers een 

tussenkomst over het ge
vangeniswezen. 

11 VU-senator Hans De Bel
der ging, zag en overwon. 
De gewezen diplomaat 
slaagde erin alle Belgi

sche „gastelaars" vrij te krijgen. 

M ^ ^ Ondertussen neemt in de 
I ^ Verenigde Staten de kri-
I ^J tiek op de aanvankelijke 

politieman-reaktie van 
president Bush toe. Zo meldt onze 
korrespondent in Washington. 

M H In Rome waren 173 leden 
I p ^ van nationale EG-parle-
I ^ ^ menten en 85 Europarle

mentsleden samen voor 
een gezamenlijke konferentie. VU-
fraktieleider m de Vlaamse Raad 
Paul Van Grembergen en EP-lid 
Jaak Vandenmeulebroucke waren 
erbij. 

^ ƒ% Wanneer iets met uitster-
T l l ^ ven bedreigd is, neemt 
I ^J het in waarde toe. Zoals 

onze boerenpaarden. 
Voor ,,het Belgisch trekpaard" zal 
zelfs een standbeeld opgericht wor
den. Belgisch? Pardon, Vlaams ze
ker! Het schokkend verhaal over 
hoe het Vlaams paard Belgisch 
trekpaard werd. 

19 
Paardefokkers proberen 
het Vlaams landpaard 
,,terug te kweken". 

f\ f\ ' " '^^ Pajottenlandse ge-
^ f I '̂ ®®"̂ ® Lennik wonen 

^ ^ ^J veel Brabanders. Straks 
ook een van vier meter, 

genaamd Prins, de trots van Bra
bant. 

f^ ƒ ^ Zijn Antwerpenaren wel 
J J Vlamingen, of zijn het 

^ ^ |£i^ Brabanders die niet 
deelnamen aan de Gul-

densporenslag, tenzij in het ver
keerde kamp. Een verhaal over vol
keren, talen en historisch-geografi-
sche verwarring. 

f\ A '̂ '̂̂ 9®' '^^ vader van de 
3 / I Europese strip, is al een 

J H I ^ I '̂J*̂ J® dood. Zijn striphel
den verkopen echter nog 

als zoete broodjes. 

f^ ^m De eenmaking van Duits-
M Ê land het een volledig ont-

^ ^ f redderd Oost-Duitsland 
zien. Wat vroeger toch zo 

mooi, sterk en knap was, blijkt nu op 
schijn te berusten. Ook op sport-
vlak. 

(omslagfoto: R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

GASTON 
De voorzitter van de Vlaamse regering, 

Gaston Geens, moet van de overheveling 
van het resterende Kijk- en luistergeld uit de 
federale pot niet weten wanneer daar geen 
bijkomende bevoegdheden aan gekoppeld 
zijn. De premier van de Vlamingen zegt dus 
al op voorhand dat hij geen ekstra geld van 
de federale regering moet hebben. Geens 
krijgt de kans om de budgettaire speelruimte 
voor een goed Vlaams bestuur wat te verho
gen en hij weigert ze. 

Hij voegt daar zelfs aan toe dat hij vreest 
dat de funeste wafelijzerpolitiek wordt verder 
gezet wanneer het volledige kijk- en luister
geld overgeheveld wordt om de eisen van de 
Franstalige leraars te betalen. 

Ofwel meent Geens het en is hij echt zo 
dom, ofwel is hij te kwader trouw. Van een 
wafelijzerpolitiek kan sedert de federalise
ring van het onderwijs immers geen sprake 
meer zijn. Iedereen moet nu zijn eigen boon
tjes doppen. 

Maar ook wanneer het kijk- en luistergeld 
volledig naar gemeenschappen en gewesten 
zou gaan, blijven de wafelijzers in de kast. 
De overheveling van deze belasting is voor 
Vlaanderen zeker geen nadelige zaak. 
Thans gaat 63,35% van het kijk- en luister
geld naar de Vlaamse gemeenschap, terwijl 
,,slechts" 61,70% van de personenbelasting 
door Vlamingen wordt betaald. 

ROEMENIE'S 
ADOPTIEBAZAAR 

Onder deze titel bracht het Amerikaanse 
weekblad Newsweek deze week een schok
kend verhaal over de weeskinderen in Roe
menië en de handel die in adoptiekinderen 
wordt opgezet. Sommige Amerikanen (maar 
ook Europeanen!), wanhopig op zoek naar 
een adoptiekind om te bemoederen, schrik
ken blijkbaar voor niets terug. Ze trekken op 
eigen houtje naar Roemenië en schuimen er 
de weeshuizen af op zoek naar een geschikt 
zoontje of dochtertje. 

De toestanden zijn er schrijnend: de kin
deren liggen er in hun eigen uitwerpselen, in 
onverwarmde kamers, met verschillende in 
één bedje. De kinderen komen er aan je lijf 
hangen en smeken om meegenomen te 
worden, zo vertelt een getuige. Het is alsof je 
een paar schoenen koopt, ja zeggen tegen 
het ene kind en nee tegen het andere. 

Er is keuze genoeg: naar schatting 
130.000 kinderen verzeilden in een 300-tal 
weeshuizen, gehuld in lompen, met chro
nisch voedsel- en geneesmiddelengebrek. 
Op korte termijn zien de autoriteiten adoptie 
als enig middel om de kinderen een leefbare 
toekomst te garanderen. Verleden zomer 
charterden 67 Canadese families een vlieg
tuig richting Roemenië. Enkele weken later 
keerden ze terug met 130 kinderen aan 
boord. 

Gedaan met de Splendid Isolation: onder het geflikker en gezoem van 
tientallen fototoestellen en kamera's konden Philippe Cozette (rechts) en 
Graham Fagg (links) de vlag van hun land uitwisselen door de versgehakte 
opening in de rotsen onder het kanaal. Het is nog maar de dienstentunnel die 
Engeland en Frankrijk met elkaar verbindt. De laatste rotsblokjes werden 
doorgekliefd door een echte Fransman en een echte Engelsman. Dat was niet 
zo vanzelfsprekend, want de meeste arbeiders die het zware en ongezonde 
werk opknappen zijn Marokkanen en leren. (toto Reuter) 

Een kind vinden is één zaak, het ook 
Roemenië uitsmokkelen is niet zo eenvou
dig. Maar met wat smeergeld komt alles wel 
in orde, zo weten de Amerikanen. En dan 
moet je nog zien dat je geen kat in een zak 
koopt: veel kinderen zijn gehandikapt, zwaar 
ziek, enkelen hebben al aids of zijn seroposi
tief. 

W O : TAALSTATUUT 
SABENA... 

De Waalse gewestregering wil de niet-
nakoming van de paritaire verdeling van de 
betrekkingen bij Sabena aanhangig maken 
wij het overlegkomitee tussen de federale en 
de deelregeringen. Het Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel verzette zich 
prompt tegen deze eis. 

Volgens het W O klopt het dat er bij 
Sabena minder Franstaligen dan Neder-
landstaligen werken. Maar de paritaire ver
deling van de betrekkingen is volledig onwet
telijk, omdat ze steunt op de onwettelijke 
bepaling van artikel 7 van het betreffend KB 
(van 10 oktober '78 tot vaststelling van de 
bijzondere maatregelen om de toepassing 
van de wetten op het gebruik van talen in 
bestuurszaken, gekoördineerd op 18 juli '66, 
bij de Belgische Naamloze vennootschap tot 
Eksploitatie van het Luchtverkeer te rege
len). Dit artikel bepaalt dat de zaken die te 
Zaventem gelokaliseerd zijn, voor de helft in 
het Nederlands, door Nederlandstalige per

soneelsleden, en voor de andere helft in het 
Frans, door Frantalige personeelsleden, 
moeten afgehandeld worden. 

Dit is in strijd met de wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, die voorschrijven 
dat de in het Nederlands taalgebied gelokali
seerde zaken (dus ook Zaventem) in het 
Nederlands moeten behandeld worden. 

...ONWETTIG 
Het VVO staat trouwens standpunt voor 

dat de meeste diensten van Sabena die te 
Zaventem gevestigd zijn, zoals de techni
sche diensten (eigenlijk een werkplaats voor 
onderhoud van de vliegtuigen) en de cate
ringdiensten, geen diensten zijn waarvan de 
werkkring het ganse land bestrijkt. Het zijn 
plaatselijke diensten, waarin alleen Neder-
landstaligen kunnen worden tewerkgesteld, 
aldus het VVO. En zelfs wanneer het alle
maal diensten zouden zijn waarvan de werk
kring het ganse land bestrijkt, is het wezen
lijk belang van het Franse taalgebied er 
praktisch onbestaande. 

Het W O wijst verder op het gevaar voor de 
verfransing van Zaventem en omgeving dat 
uitgaat van de paritaire verdeling van de 
Sabena-betrekkingen: Brussel gooit al te 
begerige ogen op het gebied. En bovendien 
onthoudt deze onwettige toestand duizen
den betrekkingen aan Vlaamse werkzoeken
den uit Vlaams-Brabant. Het VVO vraagt 
terzake van de Vlaamse regering een ondub
belzinnige en kordate houding in het overleg
komitee. 
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DOORDEWEEKS 

Boze boeren in de Belliardstraat dreigen door het Rijkswachtl<ordon te brelcen 
richting Europees parlement. De landbouwonenigheid tussen de EG, die zeer 
weigerachtig staat tegenover de afbouw van de landbouwsubsidies, en de VS 
dreigde voor een volledige mislukking van de Uruguayronde te zorgen. Dat 
zou, zo menen de meeste waarnemers, vooral een ramp betekenen voor de 
ontwikkelingslanden. (foto R. de MOOO 

LIETART SCHRIJFT 
De politieke l<lowns zijn gelukkig nog de 

piste niet uit. Zo voerde de Franstalige bur
gemeester Liétart van Linkebeek deze week 
een gesmaakt nummertje op. Hij schreef een 
open brief aan koning Boudewijn om de 
Vlaamse regering, Verkeersminister Dehae-
ne, en Vlaamse manifestanten aan te klagen. 

Liétart doet zich In de brief voor als een 
overtuigd royalist en haalt uit naar de Vlaam
se regering die een belangrijk deel van de 
Linkebeekse bevolking het recht ontzegt in 
haar taal de gemeenteraden te volgen, naar 
Dehaene omdat die zijn verkeersvredesplan 
eentalig Nederlands liet verspreiden in Lin
kebeek, en naar de schismatieke kalkers van 
slogans als Franse ratten rol uw matten. 

Ja, als je niet beter weet, zou je voor 
minder in je pen kruipen. Van een zodanig 
bekrompen burgemeester als Liétart kan 
men moeilijk iets zinnigs verwachten. Van de 
koning echter, die sinds kort naar eigen 
zeggen in een federaal land leeft, verwach
ten we wel dat hij weet hoe de vork werkelijk 
in de steel zit. We zijn benieuwd naar zijn 
antwoord. 

TAK IN WEMMEL 
Een honderdvijftigtal TAK-leden blokkeer

den zaterdag langer dan een uur het centrum 
van de faciliteitengemeente Wemmei. 
Woordvoerder Guido Moons verklaarde dat 
TAK met de aktie sommige wantoestanden 
in de randgemeenten rond Brussel wil aan
klagen. 

Er werden pamfletten uitgedeeld met vijf 
eisen: afschaffing van de faciliteiten, taal
grens is kiesgrens, oprichting van een pro
vincie Vlaams-Brabant, een sociaal grondbe
leid in Vlaams-Brabant, geen stemrecht voor 
de Eurokraten. 

Het Taalaktiekomitee eiste verder de toe
passing van de taalwetten door de Franstali-
gen en de Franstalige gemeenteraadsleden, 
protesteerde tegen de agressieve aanwezig-
heids- en ekspansiepolitiek van de Franstali-
gen in de Vlaamse rand en bekloeg zich over 
de lauwheid die de Vlaamse overheid daarte
genover stelde. 

OP Z'N POOLS 
De Poolse kiezer moet zondag weer naar 

de stembus, om ofwel Lech Walesa, ofwel 
Stanislaw Tyminski tot president van Polen 
te verkiezen. Dat wordt vrijwel zeker vak
bondsleider en gewezen nobelprijswinnaar 
Lech Walesa. 

Aan de verkiezing kleven toch enkele vle
ze geurtjes die ons aan het België van de 
jaren vijftig doen denken. Zo kreeg Walesa 
de onomwonden steun van de katolieke kerk 
in Polen. In een land waar 93% van de kerk 
zich katoliek noemt, betekent dit zo goed als 
de verkiezing van Walesa. Sommige pas
toors nepen hun gelovigen zelfs van op de 
kansel op om hun stem op Walesa uit te 
brengen. 

De kleskampanje van nieuwkomer Ty
minski verloopt verder niet van een leien 
dakje. Hij heeft bvb. af te rekenen met 
hardleers en weinig demokratische horden 
Walesa-aanhangers die hem het spreken 
tijdens openbare redevoeringen trachten te 
beletten, en hem met rotte tomaten van het 
spreekgestoelte verdrijven. Tyminski wordt 
verder door de Walesa-klan zo ongeveer van 
alles beschuldigd wat in Polen doodzonde is: 
niet ter kerke gaan, een geheim wapen zijn 
van de kommunisten, etc. Walesa zelf, die 
zich in het westen met zijn autoritaire trekjes 
steeds minder populair aan het maken is, 
aarzelde niet om die spelletjes op TV vlijtig 
mee te spelen. 

LEDENAANTALLEN 
Volgens een studie vervalsen ABVV en 

ACV sistematisch hun ledenaantallen, en dat 
al sedert de tweede wereldoorlog. De bon
den doen er een serieus schepje bij (ACV 
15%, ABVV 20%). De bonden wijten dit aan 
de grote konkurrentie na de oorlog, waarbij 
heel wat te verdelen viel in allerlei raden en 
kommissies. 

In '52 waren de grote vakbonden zelfs niet 
te beroerd om hierover een pakt te sluiten, en 
af te spreken niet meer dan 20% te overdrij
ven. Dit noemde men zeer verbloemend de 
verhogingskoëfficiënt. Het roept herinnerin
gen op aan de produktiecijfers in de voorma
lige Oostbloklanden. 

GROENE GIDS 
Naast de Gele Gids is er sedert deze week 

ook een Groene Gids De vzw Mens en 
Milieuvriendelijk Ondernemen (Memo) heeft 
een adressenboek uitgebracht waarin alle 
bedrijven vermeld staan die mens- en milieu
vriendelijk werken. 

Mensvriendelijke bedrijven zijn bedrijven 
die naar demokratische arbeidsverhoudin
gen streven. Milieuvriendelijke bedrijven zijn 
bedrijven die aandacht hebben voor het 
leefmilieu, nuttige en degelijke produkten 
maken, zuinig omspringen met grondstoffen 
en energie en afvalproduktie zoveel mogelijk 
vermijden. 

De Groene Gids is een uitgave van Memo-
De Koevoet-Kritak, telt 260 biz. en kost 350 
frank. Het is te verkrijgen In de boekhandel, 
de wereldwinkels en de natuurvoedingswin
kels. 

VOEDSEL VOOR DE 
USSR 

Tien miljoen ton graan, 4,5 miljoen ton 
melkprodukten, 1,9 miljoen ton suiker, 
357.000 ton vlees, 277.000 ton plantaardige 
olie en 156.000 ton bloem. Dat wil Sovjetpre-
sident Mikhail Gorbatsjov invoeren om de 
voedseltekorten in zijn land op te vangen. 
Geschatte kostprijs voor de bestelling: 2,1 
miljard roebel. 

Als oorzaken voor de hongersnood noe
men diplomaten de welig tierende zwarte 
markt, het hamsteren van de bevolking en de 
gebrekkige opslag en distributie. Aan de 
oogst kan het niet liggen: die klopte dit jaar 
alle rekords. 

De wankele positie van Gorbatsjov lijkt 
weer even verstevigd nu de Opperste Sovjet 
hem de uitbreiding van de bevoegdheden 
verleende waar de president om gevraagd 
had. Het parlement stemde ook in met de 
hoofdlijnen van het Unieverdrag dat Gorbat
sjov heeft opgesteld om de relaties tussen 
het Kremlin en de 15 Sovjet-republieken te 
regelen Het kongres van Volksafgevaardig
den, het voltallige parlement dat slechts 
zelden bijeenkomt, zal dit verdrag nu bespre
ken op 17 december. 
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KORTWEG 

• Gewooniiik zijn er tijdens het vra-
genuur^e $n de Kamer niet meer 
dan vijftien voll<svertegenwoordl-
gers aanwezig. Behalve afgelopen 
donderdag, toen PW-voorzltter 
Verhofetadt Martens ondervroeg 
over de financiering van het F r̂ans-
tallg onderwijs. De PW-faanken wa
ren toen opvallend goed bezet. Vol
gens CVP-fraliöeieider D'hoore 
was de aanweciglield van V tM 
daar niet vreemd aan. Politieke kui
tuur in praktijk... 

• Koen Baert nam ontslag als ko-
voorzitter van het iUctiekomitee 
Viaanderen '90, wegens „teveel 
werk" met zijn taak als sekretarls 
van het Bedevaartkomltee. Het was 
ai eerder bekend dat Baert zeer 
ongelukkig was met de richUng die 
het komltee uitging, zoals het ge
flirt met Mark Grammens en diens 
verrottingsstrategie. 

• De Duitse verkiezingen leverden 
enkele opmerkelijke resultaten op: 
de grootste verrassing is ongetwij
feld dat de Westdultse Qrünen uit 
de Bondsdag verdwijnen. 

• De RepublikanerparttJ van Franz 
Schdnhuber maaMe ook al geen 
te beste beurt bl] de Duitse verkie
zingen. De eksfreemrechtse partij 
kondigde ook aan dat ze de rechtse 
fraktie In het Europees Parlement 
verlaat, omdat ze niet met „neo
nazi's, racisten en ekstremisten" in 
een fraktie kan zitten. In die fraktie 
zit naast Jean-Marie l ^ Pen ook 
Vlaams Blok-EP-iid Karel Dillen. 

• Begrotingsminister Hugo Schmz 
slaagde er deze week reeds In atle 
administratieve liegroilngen 
voor 1991 over te maken aan het 
parlement. Dit moest voor 15 de
cember gebeurd zijn, maar Schlltz 
geeft de parlementsleden nu nog 
een tiental dagen ekstra tijd om hun 
kontroleteak uit te voeren. 

• in het i^raftstaiig onderwijs ztt 
men nu met de kater van de staidn-
gen. De minister voor het basison
derwijs, PSC-er Jean-Plerre Qrafé, 
moedigt nu de Franstalige lagere 
scholen aan hun leerlingen niet 
jaarlijks, maar tweejaarlijks eksa-
men te laten afleggen. 

• In Argentinië werd een militaire 
opstand door regeringsgetrouwe 
troepen neergeslagen. Het was 
reeds de vierde militaire muiterij 
sedert april '87. De opstandige mili
tairen waren ontevreden over het 
opperbevel en boos over de be
rechting van militairen die dch 
schuldig gemaakt hadden aan 
schendingen van de mensenrech
ten tijdens de militaire junta's van 
'76 tot '83. 

FRANSTALIGEN 
IN GELDGEBREK: 

E ZAL DAT BETALEN? 
De Franstalige Gemeenschap zit in fi

nanciële problemen. De wekenlange sta
king in het Franstalig ondenwijs illustreer
de dit duidelijk. De Eksekutieve van de 
Franse Gemeenschap oefent daarom se
dert een paar maanden druk uit op de 
politici van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Eksekutieve. De Eksekutieve van de 
Franstalige Gemeenschap wil een aantal 
taken waarvoor ze in Brussel bevoegd en 
dus verantwoordlijk is, door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Eksekutieve laten op
knappen én financieren. Hier is een be
drag van ongeveer 200 miljoen mee ge
moeid. 

IMinister-voorzitter Charles Picqué heeft 
de Vlaamse ministers en staatssekretaris-
sen van de Brusselse Hoofdstedelijke Ek
sekutieve, Jos Chabert, Rufin Grijp en Vic 
Anciaux tweemaal over deze kwestie inge
licht en voorstellen geformuleerd. Aan Vic 
Anciaux vroeg WIJ hoe de Vlaamse be
leidsverantwoordelijken in Brussel gerea
geerd hebben op deze voorstellen? 

„Wij hebben deze voorstellen afgewe
zen. " 

• Waarom? 

„De Franstaligen moeten beseffen dat hun 
eisen onwettelijk en onredelijk zijn. De Brus
selse Vlamingen verzetten zich tegen elke 
illegale overdracht van Brusselse gelden, uit 
bekommernis om het welzijn van alle Brusse
laars. " 

• Qp welke wijze wordt de wet dan over
treden? 

,,De Grondwet en de bijzondere wetten 
van de staatshervorming hiebben de be
voegdheden van de Gewesten en Gemeen
schappen duidelijk omschreven. Het Brus
selse hoofdstedelijl< Gewest heeft als dusda
nig geen enkele bevoegdheid inzake onder
wijs, kuituur en de sociale persoonsgebon
den aangelegenheden. De gewestelijke 
begroting voorziet voor deze materie dan ook 
geen enkele frank." 

• Zulke „transaktie" is onredelijk zegt U? 

„Het is onaanvaardbaar dat de gezagsdra
gers in de Eksekutieve van de Franse Ge
meenschap hun verantwoordelijkheid ont
vluchten. Het gaat toch niet op dat zij door 
hun voorstellen de Brusselse kinderen en 
jongeren vervoer van en naar de school 
ontzeggen, of dat ze daardoor de uitbouw 
van de toeristische infrastruktuur in Brussel 
belemmeren." 

• Brussel heeft de eigen centjes broodno
dig? 

„Tweehonderd miljoen weghalen van de 
Brusselse Gewestelijke— of Agglomeratie
begroting betekent 200 miljoen minder be
steden aan de vele behoeften die zich binnen 
onze gewestelijke bevoegdheden stellen. 
Denk maar aan het armoede- en migranten
probleem die beide het maatschappelijk le
ven in Brussel bezwaren. Er zijn de broodno
dige investeringen in de stadsrenovatie, so
ciale huisvesting, tewerkstelling, veiligheid 
en de verbetering van het leefmilieu." 

• Maar gaan de Vlamingen dan niet zwich
ten voor de Franstalige dmk? 

„Serge tvloureaux, voorzitter van de Fran
se Gemeenschapskommissie van Brussel, 
heeft op een arrogante toon, die helemaal 
strijdig is met de pasifikatiegedachte, bedrei
gingen geuit. Hij zou de koalitie in Brussel 
laten springen als de Vlaamse leden ervan 
niet toegeven aan zijn eisen. Moureaux zou 
moeten beseffen dat hij niet meer leeft in zijn 
FDF-glorietijd. In het Brusselse Hoofdstede
lijk Gewest bestaat thans een paritaire 
machtsverhouding tussen Vlamingen en 
Franstaligen. Brussel kan niet meer zonder 
of tegen de Vlamingen bestuurd worden. 

Indien de Vlaamse leden van de Ekseku
tieve eendrachtig blijven, kan hij onmogelijk 
een alternatieve oplossing uitwerken. Zelfs al 
zou hij een verbond sluiten met de Franstali
ge liberalen, dan zou dat nog mets wijzigen 
aan de houding van de Vlaamse partners." 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Wie ze verdient mag ook af en 
toe de bloemen eens krijgen. 
Met het „einde goed, alles 
goed" waaide de kritiek weg en 
kreeg de parlementaire delega
tie onder leiding van Hans De 
Belder de lof die zij verdiende. 
Slechte vaderlanders van toen 
en nu - zeer relatieve l)egrlp-
pen - komen ook aan bod. En 
maakt iVlartens zich klaar om 
een iX achter zijn naam te zet
ten? (W.V.B.) 

De Standaard 
Dirk Achten belicht de leidende rol van 

senator Hans De Beider bij de onderhan
delingen over de gijzelaars in Irak. 

„Na een paar nachten slapen, is het stof al 
wat gezakt, zijn de emoties van het eerste 
ogenblik verteerd, en wordt het langzamer
hand mogelijk een stand van zaken op te 
maken. Delegatieleider en VU-senator Hans 
De Belder heeft als voormalig diplomaat een 
straat voorsprong op zijn kollega's bij het 
inschatten van de toestand. De Belder blijft 
erbij dat de Belgische parlementsleden nau
welijks zijn afgeweken van het Belgische 
regeringsstandpunt. De ondertekening in 
Bagdad van een politieke verklaring was 
nodig om de gijzelaars vrij te krijgen." 

HET BELAHC 
YAH LIHBURC 

Kritiek op het werk van de De Belder-
delegatie toont volgens Mare Platel de 
pietluttigheid van sommige zogenaamde 
„grote politiekers". 

,,De groten van de Wetstraat hebben last 
met die bloemen voor hun kollega. Op Za-
ventem waren zondagavond geen ministers, 
geen partijvoorzitters, geen kollega's. En 
nochtans was er daar heel veel televisie. Wie 
ook maar iets wilde zeggen over het gebeu
ren, vond wel één gewillig verslaggever om 
zijn of haar historische uitspraak te noteren. 
Alleen dwarsligger Mark Eyskens liet onom
wonden horen dat ook hij de bloemen voor 
de zeven oprecht verdiend vond. De groten 
van de Wetstraat hebben misschien politiek 
gelijk, menselijk hebben ze de kans niet 
gemist om te tonen hoe klein ze eigenlijk 
maar zijn." 

HUMO 
In een vraaggesprek met IVIaurice De 

Wilde zegt deze nog nooit zoveel druk te 
hebben ondervonden als rond zijn reeks 
over de repressie. Met een stevige god-
verdoemd hoelang nog spreekt hij zich 
onomwonden uit voor amnestie. 

„Humo: Verbaast het u dat de oorlog na al 
die jaren nog zoveel passies opwekt? 

De Wilde: Wij lijden aan een slepende 
ziekte: wij kunnen niet over die tweede 
wereldoorlog heen stappen. Jongens toch, 
hoe is het in godsnaam mogelijk dat men 
daar na 45 jaar nog altijd zo zwaar aan ligt te 
baggeren I Dat is eigenaardig, hoor, dat zie je 
in het buitenland niet. Neem nu amnestie: in 
de Sovjetunie is die al jarenlang verleend, in 
Frankrijk en in Nederland ook. IVIaar als onze 
koning er nog maar naar verwijst, veroor
zaakt hij bijna de zoveelste ontploffing." 

HETVOLK 
De nederlaag van socialisten en groe

nen in Duitsland heeft aangetoond dat een 
normale vaderlandsliefde (voor ons is dat 
volksliefde) een gevoel is waar men niet te 
brutaal mag op trappen. Wie dit wel deed 
verloor. 

„Tegen het sukses van de kanselier maak
te de socialistische oppositie met Oskar 
Lafontaine weinig kans. Dat laatste was ook 
al het gevolg van het feit dat Lafontaine 
weigerde af te stappen van de „ernstige 
ondenwerpen" en van het nieuwe grote va
derland alleen maar de keerzijde liet zien, 
met name de zware last van de hereniging en 
de grote milieuproblemen. Maar de bevol
king had weinig oor voor deze onheilsprofeet 
en klampte zich vast aan de hoop en de 
beloften voor een nieuwe toekomst, die heel 
Duitsland te wachten stond. Lafontaine heeft 
door zijn koele aanpak en door niet te willen 
delen in het entoesiasme van het volk, de 
verkiezingen verloren." 

In zijn verklaringen voor RTBf verklaar
de Martens in Louis XlV-stijl „j'y suis, j'y 
reste". Of is het ,,liever de eerste In 
België, dan een tijdelijke in Europa". 

„Premier Martens zal dus nog enkele 
jaren lang, zo de kiezers het daarmee eens 
zijn, een aktieve rol in de binnenlandse 
politiek spelen. De konsekwentie van die 
beslissing kan niet anders zijn dan dat hij als 

nationale regeringsleider weer sterker op de 
voorgrond zal willen treden. Het kan een 
heropflakkering teweegbrengen van de rege-
ringsaktiviteiten. Zeker is dat niet. De politie
ke tegenstrevers weten nu immers met ze
kerheid dat de premier over enkele maanden 
het elektorale boegbeeld van de CVP zal 
zijn. Het kan ze aanzetten om een domper te 
zetten op het vuur dat hij wil aanblazen. 

Zijn tweede belangrijke verklaring sloeg op 
de derde fase van de staatshervorming. Hij 
blijft die noodzakelijk vinden maar vroeg zich 
terstond af of alle regeringspartijen nog de 
politieke wil hebben om ze tot stand te 
brengen. Met uitzondering van de VU blijft 
het geloof in de haalbaarheid ervan bij de 
kristendemokratische en socialistische koali-
tiepartners afnemen. Er wordt opnieuw sterk 
rekening mee gehouden dat de VU, zo de 
derde fase volledig of grotendeels in het dak 
blijft steken, vroegtijdig zal afhaken." 

Paul Goossens heeft beschouwingen bij 
het einde van de lerarenstaking in Wallo
nië. Wallonië dat op politiek vlak een stuk 
buitenland is geworden. 

„ In Vlaanderen werd het lerarenprotest 
slechts vanop verre afstand gevolgd. Sinds 
de staatshervorming is Wallonië voor vele 
Vlamingen immers het buitenland geworden. 
Een oord waar je de vakantie doorbrengt of 
waar je — ondenweg naar het zuiden — 
tegen topsnelheid doorraast. Meer dan ooit 
is Wallonië onbekend terrein en moeten de 
rationele oordelen het afleggen tegen de 
taaie vooroordelen. Nog altijd vindt men het 
in het noorden van het land een doodgewone 
zaak dat Wallonië entoesiast, langdurig en 
uitgebreid staakt. Dat past in het beeld dat de 
overlevering en de traditie van Wallonië op
hangt." 

GEZEGD IS 
GEZEGD... 

De Belgische delegatieleider Hans 
de Belder keerde uit Bagdad terug met 
het hart vol genegenheid voor het gety-
rannizeerde Iraakse volk en zijn kop vol 
vredesplannen en -gedachten. Dat was 
ongetwijfeld genereus van de VU-sena
tor, maar misschien een tikje goedgelo
vig. Weet Martens meer en beter? 

Frans Verleyen in Knack, 5 decem
ber. 
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HERVORMING EN 
HERSTEL HAND IN HAND 

F
RAKTIEVOORZITTER Jef Valke
niers kostte het niet de minste 
moeite, zijn partijgenoot Hugo 
Schiltz in de bloemetjes te zetten; 
„In 70 jaar is hij de eerste Minister 
voor Begroting die erin slaagt zijn 
begroting tijdig in te dienen en 
aldus het Parlement zijn werk te 
laten doen, gezien de begrotings-
kontrole een prioritaire plicht is." 

Maar niet alleen omwille van de 
procedure verdient Schiltz een pluim. Nog 
vorige week schreef een waarnemer als 
Manu Ruys: „Zonder Begrotingsminister 
Hugo Schiltz en de koppeling van de frank 
aan de D-mark, zou het budget uit de hand 
lopen." 

BLAUWE DEMAGOGIE 
De VU-minister hield inderdaad woord. 

Overeenkomstig het regeerakkoord diende 
het netto te financieren saldo in 1989 beperkt 
te blijven tot 7 % van het bruto nationaal 
produkt, terwijl het geheel van de uitgaven
stijging beneden het geheel van de inflatie, 
inklusief de rentelasten, moest gedrukt blij
ven. Deze belofte werd nagekomen, meer 
zelfs: het tekort daalde tot 6,6 % van het 
bruto nationaal produkt. „Het is dan ook 
intellektueel niet eerlijk, het getuigt zelfs van 
de reinste demagogie om, zoals de heer 
Verhofstadt het herhaaldelijk deed, te gaan 
stellen dat het jaarlijks begrotingstekort in 
absolute cijfers moet bekeken worden in 
plaats van in BNP-procenten." Aldus Jef 
Valkeniers, die verder instemde met de stel
ling van Schiltz, dat de vruchten van de 
ekonomische hoogkonjunktuur niet de over
heid maar wel de gezinnen en de bedrijven 
ten goede kwamen. „Waar wij zien dat de 
overheidsuitgaven ongeveer gelijke tred 
houden met de ekonomische groei moeten 
wij vaststellen dat de fiskale ontvangsten 
daalden van 31 % tot 28 % van het bruto 
nationaal produkt." 

Verder aandringen op belastingsverlaging 
zoals de liberalen vond de VU-fraktievoorzit-
ter dan ook gevaarlijk. Dit kan alleen de 
overheidsfinanciën in gevaar brengen, wat 
ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
aanstipte. Bovendien zijn er vandaag al te 
veel onbekende faktoren: de olieprijs, de 

prijs van de dollar en het rentepeil, de 
mogelijke gevolgen van de Duitse eenma
king en de verdere evolutie in Oost-Europa 
en het nabije Oosten. „I^et 7000 miljard 
staatsschuld, waar nog ongeveer 400 miljard 

1 
Na de Kamer zal meer dan 
waarschijnlijk deze vteek de 
Senaat het licht op groen zetten 
voor de Rijksmiddelenbegro
ting 1991. Aldus is Vice-pre
mier Hugo Schiltz er een twee
de maai In geslaagd, zijn be
groting binnen de voorge
schreven termijn te laten afhan
delen. 
Bovendien kon hij vorige week 
niet zonder enige fierheid mel
den dat de laatste administra
tieve begrotingen voor volgend 
jaar aan het Parlement waren 
bezorgd. Het Is nu aan de ver-
kozenen om hun kontrole ern
stig uit te oefenen. Tijdsgebrek 
kan in ieder geval niet langer 
als alibi ingeroepen worden. 

per jaar bijkomt, kupnen wij onze minister 
voor Begroting alleen maar gelijk geven 
wanneer hij pleit voor een aangehouden 
begrotingsortodoksie." 

GEEN SINTERKLAAS 
Valkeniers zette overigens nog een stapje 

verder: ministers die denken dat men nu 
reeds de teugels kan laten vieren, moeten 
ingetoomd worden. 

Zo gaat de VU zeker akkoord met een 
menselijk en sociaal beleid, wat tot uiting 
kwam in de gunstmaatregelen voor gepen
sioneerden en lagere inkomensgroepen. 
Maar het ogenblik voor een nieuwe Sinter-
klaaspolitiek zoals de Groenen wensen, is 
zijns inziens nog niet aangebroken. Hij 
schaarde zich dan ook achter de mening van 
minister Vandenbrande, dat dringend maat
regelen vereist zijn om het oneigenlijk ge
bruik van de sociale zekerheid in te dijken. 

Manu Ruys: „Zonder Begrotingsmi
nister Schiltz en de koppeling van de 
frank aan de D-mark, zou het budget 
uit de hand lopen." (De Standaard, 30 
november 1990) 

Aan minister Busquin suggereerde hij iet
wat cynisch dat er nog vele miljarden te 
besparen vallen in de klinische biologie. Hij 
moet dan wel de moed hebben om de 
medisch niet-verantwoorde Waalse en Brus
selse overkonsumptie in te dijken, en dit 
zowel in de ziekenhuizen als in de ambulante 
sektor waar het mercantilisme nog steeds 
zegeviert op de wetenschap. 

Al bij al vond Valkeniers het een heil voor 
deze regering dat zij ingegaan is op de 
verkiezingsboodschap van de VU in 1987: 
de gezondmaking van de overheidsfinanciën 
en het herstelbeleid hebben pas kans op 
sukses, wanneer een grondige staatsomvor-
ming wordt opgezet met meer verantwoorde
lijkheid voor Gewesten en Gemeenschap
pen. 

De derde fase van de staatsomvorming is 
in dat opzicht onontbeerlijk: zij moet het 
sluitstuk worden van de grootse en geslaag
de staatsomvorming. ,,Wij zijn dan ook blij 
dat de Eerste minister onmiddellijk gevolg 
heeft gegeven aan het verzoek van Vice-
premier Schiltz en opnieuw het initiatief in 
handen heeft genomen om het regeerak
koord op dat vlak uit te voeren." 

„Het is nu aan de voorzitters van de 
Vlaamse meerderheidspartijen om de violen 
op mekaar af te stemmen", aldus nog Valke
niers die de Franstaligen waarschuwde met 
onredelijk te zijn. De VU blijft in ieder geval 
loyaal. ,,We hopen op dezelfde loyauteit bij 
onze partners. ' (j.a.) 
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WETSTRAAT 

PLEIDOOI VOOR 
EEN NIEUWE GEVANGENISKULTUUR 

Vorige week donderdag was het de beurt 
aan M Wathelet om de begroting van zijn 
departement toe te lichten Senator Ku/ypere 
maakte van deze gelegenheid gebruik om 
een aantal aktuele en specifiek problemen 
opnieuw m de verf te zetten Hij vraagt dan 
ook Justitieminister Wathelet dringend werk 
te maken van een aangepaste rechtszorg en 
dito gevangeniswezen, alsook van een ade-
kwaat vluchtelingenbeleid 

VERNIEUWDE 
RECHTSZORG 

„De wet op de probatie wordt te weinig en 
willekeurig toegepast, rechters schuwen al
ternatieve straffen en de slachtofferhulp is 
nog met uit de kinderschoenen getreden " 

W Kuijpers stak terzake zijn licht op m 
Amsterdam „Deze stad beschikt over meer 
probatiemogelijkheden, probatie- en maat
schappelijke assistenten dan voor heel deze 
staat samen ' Nochtans hebben zowel Bel
gië als Nederland te kampen met begrotings-
moeilijkheden " 

Jaarlijks belanden 26 000 mensen in de 
Belgische gevangenissen, zowat 42% van 
de veroordeelden 'hervalt', dit is tekenend 
voor het failliet van het Belgische gevange-
nissisteem 

Uit deze cijfers blijkt dat de opgelegde 
straffen en maatregelen weinig adekwaat 
zijn Het landlopersprobleem wordt telkens 
opnieuw opgelost via de rechtbank Te wei
nig wordt gebruik gemaakt van OCMW's en 
ondergewaardeerde onthaaltehuizen In zijn 
tussenkomst pleit Senator Kuijpers met voor 
de afschaffing van de gevangenissen, maar 
wel voor een volgehouden aanpassing aan 
deze tijd en humanisenng ervan De slach
tofferhulp moet dringend gekoppeld worden 
aan de reïntegratie Volgens de besluiten 
van de Raad van Europa, skoort de Belgi
sche staat binnen de EG zeer laag inzake 
sociale verzorging van de ex-gedetineerden 
De universiteiten moeten dnngend ingescha
keld worden bi] het uitstippelen van een 
nieuw gevangenistjeleid 

„BIJ ons is de gevangenis een opvangbak 
van alles en nog wat moordenaars, illegale 
vluchtelingen, psichiatrische geïnterneerden 
en delinkwente jongeren Hoe knoopt men 
deze verschillende soorten in een beleid aan 
mekaar'^", aldus W Kuijpers Daarbij komt 
nog het onvoldoende gevormd en onderbe
taalde personeel 

VEILIGHEID IN DE WIJK 
Niet los te koppelen van deze problema

tiek IS de bedreiging van de veiligheid van de 
burger Daarom pleit de VU ervoor om de 
wijkagent in ere te herstellen Deze agenten 
moeten een 'kruising' zijn tussen een maat
schappelijke assistent en een politieman Hij 
moet de wrevel en onrust die heerst in zijn 
buurt kunnen opvangen 

KLEIN KASTEELTJE 
Ter afronding van zijn tussenkomst drukte 

Senator Kuijpers Wathelet met zijn neus op 
de schrijnende problematiek van het Klem 
Kasteeltje „De betrokken mensen wachten 
er in totaal onaanvaardbare ondervragings
toestanden en ik bewonder degenen die 

moeten ondervragen Als de stroom van 
kandidaat-politieke vluchtelingen nu op
houdt en als de administratie de achterstand 
zou inhalen, dan duurt het tot het jaar 2004 
vooraleer alle gevallen behandeld zijn Zo 
kan dit spektakel met verdergaan", tot zover 
Kuijpers Door het steeds meer toelaten van 
schijn-kandidaat-politieke vluchtelingen, 
meestal beroepsgekwalificeerden ondergra
ven WIJ onze goede wet op het politiek asiel 

Via onze diplomatie moeten wij m al de 
betrokken staten de modaliteiten van onze 
gastvrijheid duidelijk stellen Een eenvormig 
Europees kandidaat-vluchtelingenbeleid 
moet daarom tot stand komen 

„Al deze problemen kunnen morgen geen 
oplossing krijgen Maar een effektief vreem
delingenbeleid kan rekenen op de steun van 
alle politieke verantwoordelijke", aldus W 
Kuijpers 
Minster Wathelet, hij make er gebruik van 

(grc) 

P-SPROKKELS 
• Erg eenvoudig verliepen de parlementaire 
werkzaamheden vorige week met Dinsdag 
en woensdag waren voorbehouden aan de 
Vlaamse Raad, donderdag en vrijdag aan 
Kamer en Senaat Voeg hierbij nog de wirwar 
van kommissievergaderingen, en het valt te 
begrijpen dat zelfs de fraktiesekretanaten er 
het noorden bij verliezen 

• De dinsdagzitting van de Vlaamse Raad 
duurde amper 20 minuten Het verslag over 
het ontwerp van dekreet betreffende het 
bestuurlijk beleid had de Raadsleden te laat 
bereikt, zodat de bespreking pas woensdag 
kon aanvatten 

• Bob Van Hooland betitelde het dekreet op 
het bestuurlijk beleid als de administratieve 
tegenhanger van de wetten op de staatsher
vorming ,,Het behelst een eerlijke poging tot 
herwaardering van het Vlaams overheidsper
soneel " In die zin zegde het VU-Raadslid 
dan ook de steun van zijn fraktie toe Wel 
bepleitte hij een jaarlijkse evaluatie, om de 
goede uitvoenng op te volgen „Het is een 
test voor een nieuwe Vlaamse stijl en voor 
een echte depolitisering " 

• Tijdens het vragenuurtje kaartte Frieda 
Brepoels de mogelijk gnndwinmng op de 
Solterheide te Neerglabbeek aan f\/linister 
Waltmel beloofde een bezoek aan de streek, 
waarna hij zijn besluiten zal trekken 

• Dezelfde minister werd door Bob Van 
Hooland ondervraagd over de geplande in
dustriezone in het oostelijk deel van West-
Vlaanderen Het BPA van de Wielsbeekse 
gemeenteraad zou momenteel door de admi
nistratie onderzocht worden, en midden ja
nuari 1991 voorgelegd worden aan de 
Vlaamse regering 

• Tijdens het vragenuurtje in de Kamer deed 
zich een klem incident voor Waar normaal 
het halfrond op zulk moment dunnetjes bezet 
IS, bleek nu heel toevallig de PVV-fraktie 
voltallig en even toevallig was een VTM-
ploeg aanwezig CVP-fraktievoorzitter Dhoo-
re vermoedde dat die toevalligheid mis
schien wel met zo toevallig was 

• Voor het ovenge handelden de kamerle
den een aantal wetsontwerpen af zoals over 
de legersterkte voor 1991 en de financiële 
transakties en financiële markten 

• De Senaat trok twee volle dagen uit voor 
het debat over de rijksmiddelenbegroting 
voor 1991 Namens de VU-fraktie schetste 
voorzitter Jef Valkeniers in grote lijnen de 
visie op het gehele regeringsbeleid 

• Zijn kollega's gingen nadien in op de vele 
onderdelen Zo kwamen Frans Baert en Willy 
Kuijpers tussenbeide bij Justitie, Walter Luy-
ten en Bob Van Hooland bij de sektie Binnen
landse Zaken Buitenlandse Zaken werd be
handeld door Walter Luyten en Willy Kuij
pers, terwijl Bob Van Hooland Landsverdedi
ging voor zijn rekening nam Jef Valkeniers 
zelf voerde het woord bij Volksgezondheid, 
en Rob Geeraerts tot slot bij Tewerkstelling 
en Arbeid 

WIJ — 7 DECEMBER 1990 10 



LANDUIT 

>j 

DELEGATIE BRENGT 
GASTELAARS" TERUG 

N
A afloop van het partijbestuur 
maandag jl. gaven VU-voorzitter 
Jaak Gabriels en delegatieleider 
Hans De Belder, net terug uit 
Bagdad, een druk bijgewoonde 
perskonferentie. Daarin werd in 
hoofdzaak geluisterd naar het 
verhaal dat De Belder uit Irak 
meebracht. De parlementaire 
delegatie had de jongste weken 
nogal wat neerbuigende kritiek 

te verwerken gekregen. Er zouden zware 
toegevingen gedaan zijn die in zogenaamde 
politieke verklaringen gegoten werden, de 
delegatie zou vooral bestaan uit parlementai
re backbenchers (tweederangsparlementai-
ren), de veilig thuis gebleven grote vissen 
zouden het met de manier van werken van 
de delegatie zeker niet eens zijn, de delega
tie zou in Irak een beetje de toerist uitgehan
gen hebben, en bovendien geen toonbeeld 
van eensgezindheid verspreid hebben. Als 
klap op de vuurpijl waren nogal wat joernalis-
ten en perslui er als de kippen bij om de 
vrijlating van de gijzelaars in overwegende 
mate te danken aan de toespraak van koning 
Boudewijn in Algiers. 

EEN VU-INITIATIEF 
v u Vlaamse Vrije Demokraten-voorzitter 

Jaak Gabriels zette alvast voor wat het VU-
partijbestuur betreft de puntjes op de i. Het 
VU-t)estuur toonde zich bijzonder verheugd 
over het sukses van de delegatie, en beklem
toonde de rol van de parlementaire delegatie 
in het proces van de vrijlating. In het bijzon
der dankte Gabriels senator Hans De Belder 
die, als leider van de delegatie en gesterkt 
door een bijzondere kennis van de Midden-
Oosten problematiek, een erg belangrijke 
bijdrage hiertoe heeft geleverd. Namens de 
VU stelde Gabriels met klem dat De Belder 
van bij de aanvang van de opdracht op de 
volle steun van zijn partij kon rekenen. Ook 
het feit dat het initiatief van de VU kwam, bij 
monde van algemeen sekretaris Willy Kuij-
pers en De Belder, werd door Gabriels in het 
licht gesteld. 

De Belder had de missie tot in de puntjes 
voorbereid. De gewezen diplomaat had voor 
het vertrek van de delegatie kontakt opgeno
men met andere parlementaire delegaties 
die reeds naar Irak waren vertrokken, met 
joernalisten die de situatie ter plaatse reeds 
hadden kunnen inschatten, met de parle
mentaire frakteis in België, met het koninklijk 

paleis. Gewapend met een bundel standpun
ten (de UNO-resoluties tegen Irak, de EG-
verklaringen terzake, de standpunten van de 
Belgische regering) stapte de delegatie op 
het vliegtuig. 

RODE K R U I S D E L E G A ¥ 
Op dat moment wist De Belder reeds een 

dag of vijf dat de Rode Kruisdelegatie er niet 
in zou slagen om gijzelaars te bevrijden. Die 
delegatie was zeer nuttig, maar kon geen 
politieke denkoefening doen zoals een parle-

De pariementeire delegatie die 
onder de leiding van senator 
Hans De Belder erin slaagde de 
Belgische gijzelaars uit Irak te 
krijgen, kreeg pas aciiteraf de 
lof die ze verdiende. Zolang het 
sukses van de parlementsie* 
den niet vaststond, werd er in 
kringen van zgn. grote politici 
en joernalisten vrij neerbui
gend gedaan over het zevental 
dat op humanitaire zending in 
Bagdad was. De Grote Politici, 
zo schreef Manu Ruys, gingen 
liever in het BFTT-praatkafee de 
konfrontatle met elkaar aan, 
dan in Bagdad met de Irakezen. 
Van een knieval was er in Bag
dad volgens De Beider echter 
geen sprake. De delegatielei
der zei met de hand op het hart 
geen moeite te heblien met de 
politieke verklaringen die de 
delegatie in Bagdad onderte
kende. 

mentaire delegatie, volgens De Belder een 
pure noodzaak om sukses te hebben. Insi
ders menen ook dat de aanwezigheid van 
een dokter in de Rode Kruisdelegatie bij de 
Irakezen bepaald niet goed overkwam: vol
gens de Irakezen gaf dit de indruk dat Irak de 
gijzelaars op een of andere manier verkeerd 
behandelde door hen bvb. voedsel en drank 
te weigeren, of, godbetert, moreel of fysiek 
geweld aan te doen. 

De parlementsleden stelden zichzelf in 
Irak voor als vertegenwoordigers van hun 
politieke partij, en in die zin de vertegenwoor-

Deiegatieieider Hans De Belder: ge
slaagde missie. 
digers van zo'n 90% van de publieke opinie. 
De delegatie werd er behandeld zoals men 
elke andere buitenlandse delegatie aan het 
Iraaks parlement zou ontvangen. Alles werd 
door de Belgische parlementairen zelf be
kostigd, behalve die uitgaven die om rede
nen van hoffelijkheid niet geweigerd konden 
worden. De werksituatie was er zeker niet 
van de aangenaamste. De Belder noemde 
het een zeer pijnlijke ervaring om met de 
kollega's delegatieleden tot drie keer toe 
verplicht te worden de eerste banken in het 
Iraaks schijnparlement te gaan bezetten. 

Anderzijds kreeg men door het dag in dag 
uit samenleven met de Iraakse parlementai
ren een beter begrip van de plaatselijke 
krachtsverhoudingen. Het onbegrip van de 
Irakezen voor ons parlementair sisteem was 
volgens De Belder grenzeloos. In Irak wordt 
het onderscheid tussen parlement, minis
ters, revolutionaire raad, partij niet zo nauw
gezet gemaakt als in ons land. Een op het 
eerste gezicht vrij onbelangrijk Iraaks minis
ter kan bvb. een zeer groot gewicht vertegen
woordigen in de regering wegens zijn funktie 
in de Baath-partij. 

ARAFAT 
De Belder arrangeerde ook een ontmoe

ting met PLO-leider Arafat. Die bleek niet 
zonder belang te zijn, omdat Arafat de dele
gatie duidelijk maakte dat een „Arabische 

O 
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Delegatieleider De Belder, enkele andere delegatieleden en de Iraakse ambassadeur (links) staan de pers te woord. 
Volgens De Belder werden er in de „politieke verklaringen" geen toegevingen gedaan. (foto j . Jacobs) 

oplossing" voor de Golfkrisis op dit moment 
zeker nog geen haalbare kaart Is. 

De toespraak van Koning Boudewijn is 
volgens de VU-senator niet van doorslagge
vend belang geweest bij het sukses van de 
missie. De onderhandelingen van de delega
tie waren doorslaggevend. De Belder: „An
dere initiatieven, zoals de toespraal< van de 
l(oning of de Rode Kruismissie eerder in 
november, waren zeer nuttig maar niet vol
doende". 

De Belder ging vervolgens dieper in op de 
verklaringen die de delegatie ondertekende, 
en die op het thuisfront vrij veel stof hadden 
doen opwaaien. Die verklaringen zijn tot 
stand gekomen in een klimaat van funda
menteel ondemokratische besprekingen. 
Wanneer de Belgische delegatie het humani
tair karakter van hun missie benadrukten, 
antwoordden de Irakezen dat hun bevolking 
ook met heel wat humanitaire problemen te 
kampen had: het embargo zorgde voor grote 
gebreken aan geneesmiddelen, baby- en 
kindervoeding. Anders gezegd: de Irakezen 
eisten politieke toegevingen en zetten die 
tegenover hun eigen zelf veroorzaakte, dus 
kunstmatige, maar daarom niet onwerkelijke 
problemen. Volgens De Belder was het on
mogelijk om sukses te boeken zonder een 
politieke denl<oefening te doen. 

Daarmee bedoelde De Belder de onderte
kening van de zogeheten politieke verkla
ring. Met de hand op het hart bevestigde de 
VU-senator de verzamelde pers dat hij geen 
moeite had met de politieke inhoud van die 
verklaringen. De Belgische delegatie ver
klaarde zich akkoord met het volgende: dat 
er prioriteit verleend moet worden aan dia
loog en onderhandelingen, en dat oorlog ten 
alle prijze vermeden moet worden; dat er 
omwille van het respekt van de mensenrech
ten onder geen enkel beding geweigerd kan 
worden om voedsel en geneesmiddelen ter 
beschikking te stellen van het Iraaks volk; en 
dat er bij een regeling van het konflikt ook 
rekening gehouden moet worden met de 
situatie van de Palestijnen en Libanon. Het 
vliegtuig vol geneesmiddelen waar de Belgi
sche delegatie voor zorgde, mag volgens De 
Belder niet beschouwd worden als pasmunt 
voor de gijzelaars, maar als een blijk van 
begrip voor de situatie van de zwakste lagen 
van de Irakese bevolking. 

NOOIT MEER OORLOG 
De Belder stelde dat de verklaringen hele

maal geen toegevingen bevatten, zoals bvb. 
de Zweedse premier wel deed. Die riep in 
een brief op om de Amerikaanse troepen uit 

de Golf terug te trekken. Anderzijds beklem
toonde De Belder nogmaals dat delegaties 
die weigerden een politieke verklaring te 
ondertekenen, er niet in slaagden hun gijze
laars-gasten (ze noemen zichzelf gastelaars) 
vrij te krijgen. De Belgische parlementaire 
delegatie was de eerste wie het lukte om alle 
landgenoten die het wilden in een keer vrij te 
krijgen. 

Senator De Belder neemt zich voor om de 
unieke politieke ervaring en de gedegen 
informatie die hij in Irak opdeed in België te 
zullen gebruiken om de toekomstige Belgi
sche standpunten naar best vermogen te 
beïnvloeden. In dat verband kondigde De 
Belder aan kontakt te zullen opnemen met 
minister van Buitenlandse Zaken Eyskens. 
België speelt binnenkort immers een sleutel
rol in het konflikt: als motor van de EG was 
dat al zo, maar in januari wordt ons land lid 
van de VN-Veiligheidsraad. Ik zou er grote 
moeite mee hebben mocht België de oor
logsresolutie in de Veiligheidsraad onderte
kend hebben; wanneer ik zoiets zou aan
vaarden zou ik alles verloochenen wat ik in 
Irak getekend heb, verklaarde De Belder. 
Wie kan De Belder, wiens vredesmotivatie 
geworteld is in het Nooit meer oorlog van de 
Fronters, ongelijk geven? Welke Vlaming wil 
er nu in godsnaam oorlog in de Golf? 

(Pdj) 
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ONDERTUSSEN ERGENS IN WASHINGTON 
De afgelopen week was dus wel bijzonder 

zenuwslopend voor de Belgische gijzelaars 
in Irak, hun familieleden en de parlementaire 
delegatie onder leiding van senator Hans De 
Belder. Hun terugkeer was meer dan een 
opluchting. 

De vreugde wordt echter overschaduwd 
doordat nog steeds honderden andere Wes
terse gijzelaars achterblijven en doordat de 
toestand in het Golfgebied de wereld op een 
gevaarlijk korte afstand van een zoveelste 
oorlog brengt. 
Dit vooruitzicht schrikt steeds meer mensen 
in Oost en West af. Ook in de Verenigde 
Staten neemt de kritiek op de aanvankelijke 
politieman-reaktie van president Bush toe. 

Ondergetekende kon het van nabij mee
maken in het hartje van politiek Amerika, 
Washington DC. Óp het ogenblik dat de 
Amerikaanse president zijn verzoenend aan
bod voor wederzijdse bezoeken op topni
veau tussen de VSA en Irak voor de TV 
uitsprak zat deze midden in een vergadering 
op het befaamde onafhankelijke Centrum 
voor Strategische & Internationale Studies 
(CSIS). Eindelijk, was de eerste reaktie van 
de medewerkers van het centrum. Zij wijzen 
immers al een tijdje op de uitzichtloosheid 
van een mogelijke tegenaanval door de Ame
rikaanse troepen. Gesteund door een aantal 
belangrijke parlementsleden van de Demo-
kratische meerderheid bekwamen ze dit eer
ste diplomatieke initiatief van president 
Bush. 

Meer dan dit tot op dit ogenblik het geval 
lijkt te zijn voor de Amerikaanse overheid, 
bekijken ze vooral een mogelijk resultaat van 
een open konflikt in het Midden-Oosten, 
zowel op politiek als militair vlak. Een visie 
die ook in Europa meer aanhang vindt. 

POLITIEMAN 
Bij toeval verbleef uw WIJ-medewerker 

ook tijdens de eerste weken van de krisis in 
augustus in Washington. De stemming was 
er toen, op z'n minst gezegd, zeer kombatief. 
Amerika moest en zou, als behoeder van 
vrijheid, demokratie en veiligheid, een einde 
maken aan de agressie van ,,diktator en 
terrorist" Saddam Hoessein. Binnen de kort
ste keren kon de Amerikaanse president een 
enorme troepenmacht mobiliseren, in de 
eerste plaats om de ekonomische boykot die 
de Verenigde Naties tegen Irak afkondigde 
hard te maken. Bush werd hierin gesteund 
door al zijn traditionele, maar ook door nieu
we Arabische bondgenoten zoals Syrië. 
Toen reeds werd de vraag gesteld of dit 
militair machtsvertoon wel mogelijk was zon
der de troepen ook effektief te gebruiken. 
Een vraag die trouwens door niemand beant
woord werd. Slechts weinigen vroegen zich 
af of dit op termijn bekeken wel de meest 
wijze optie was. 

Sindsdien komt de nadruk in de verklarin
gen van de Amerikaanse president over zijn 
optreden in de Golf steeds minder te liggen 
op de ekonomische boykot. Deze wordt zelfs 
afgedaan als onhoudbaar, aangezien de ei
gen ekonomie er schade onder kan lijden. 
Over het feit dat er op nog geen twee straten 
van het Witte Huis oliehandelaars grof geld 
verdienen aan het louter kunstmatig opdrij
ven van de olieprijzen wordt wijselijk gezwe
gen. Meer en meer wordt de optie tot een 
tegenaanval open gehouden. De mogelijke 
ontwikkeling van nukleaire wapens door Irak, 
en de bedreiging van een gevaarlijk macht
hebber in het Midden-Oosten halen hierin de 
bovenhand. 

Ook de mogelijke bedreiging die deze voor 
Israël vormt speelt, begrijperlijkwijze, mee. 
Ondertussen werden de resoluties van de 
Verenigde Naties behoedzaam in die richting 
gestuurd. De jongste resolutie van de Veilig
heidsraad zet de deur naar een Westers 
militair,optreden in de regio open. 

PUBLIEKE OPINIE 
Daags nadien verklaarde de Amerikaanse 

president zich evenwel bereid om tot bespre
kingen met Hoessein over te gaan. Van 
onderhandelingen over de posities die wer
den ingenomen in Koeweit kon echter geen 
sprake zijn. Deze schijnbare koerswending 
werd voornamelijk ingegeven door de hou

ding die de publieke opinie in de Verenigde 
Staten innam. De kritiek op het optreden van 
de president nam immers toe naarmate de 
mogelijkheid van een oorlog werd geopperd. 

Deze kritiek werd publiek verwoord door 
enkele vooraanstaande Kongresleden. Het 
Kongres was immers al in reces toen de 
krisis aanvatte en heeft, gelukkig volgens 
sommigen, nog niet de kans gehad een 
woordje mee te praten over de ontwikkelin
gen in de Golf. ,,Onze mensen hebben 
ernstige vragen over hetgeen we ginds aan 
het doen zijn", verklaarde senator Byrd. 
Deze vragen gaan over de belangen die de 
VSA op dit ogenblik verdedigen, olie of 
enkele rijke Koeweitse families? Vormt Irak 
een ernstige nukleaire bedreiging? Wordt er 
wel voldoende werk gemaakt van de ekono
mische boykot? Ook wordt de bereidheid 
van president Bush om andere oplossingen 
dan de militaire voor de Golf-krisis na te 
streven duidelijk in vraag gesteld. 

De verklaringen van Bush worden mede 
gezien als een antwoord op deze laatste 
kritiek. Als het al tot een oorlog zou komen, 
dan kan de president niet meer venweten 
worden overhaast te handelen. 

Met een toenemend Vietnam-sindroom, 
met name de angst om opnieuw onverhoeds 
in een langdurige en mogelijks uitzichtloze 
situatie terecht te komen,in het achterhoofd 
is dit een ovenweging die zelfs de president 
van Amerika niet langs zich neer kan leggen. 
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ONZEKERHEDEN 
In zijn verklaringen heeft de Amerikaanse 

president een ultieme datum voor diploma
tieke uitwegen vastgelegd. Midden januari 
ten laatste zal secretary of state Baker een 
bezoek brengen aan Bagdad. Tezelfdertijd 
stelde Bush zeer formeel dat hij met „deze 
inspanningen om alle middelen om tot een 
politieke en diplomatische oplossing te ko
men, uit te putten, geen gesprekken wil 
voorstellen die uitmonden in ook maar iets 
minder dan de volledige terugtrekking van 
Irak uit Koeweit, het opnieuw aanstellen van 
de legitieme regering van Koeweit en de 
invrijheidstelling van alle gijzelaars." 

Enerzijds zegt Bush dus dat dit de (eerste 
en de) laatste mogelijkheid is voor Hoessein 
om tot een opbouwend gesprek te komen. 
Anderzijds kan er wel een politieke denkoe
fening worden gemaakt rond voorstellen die 
door andere instanties worden aangebracht. 
Een mogelijkheid hiertoe zou bijvoorbeeld in 
de handen van die voormalige Koeweitse 
regering kunnen liggen. De hele wereld weet 
ondertussen dat deze, bijna familiale, rege
ring zich onnoemelijk verrijkt met de inkom
sten van de oliebronnen van het land. En dat 
deze inkomsten ook ten koste van Irak wer
den verzameld. Op een ogenblik dat de 
wereldgemeenschap, ook omwille van haar 
belangen, in een gevaarlijke situatie wordt 
geplaatst, hult de Koeweitse regering zich in 
een onbegrijpelijk stilzwijgen, 

Ook in de VSA wordt, onder meer door het 
CSIS, openlijk de vraag gesteld naar de 
mogelijke uitkomst van een gewapend kon-

ADVERTENTIE 

Bush: schijnbare koerswending. 

flikt. Niemand gelooft nog dat dit in een 
handomdraai zal worden beslecht. Integen
deel, in de lucht kan er dan wel een zwaar 
overwicht zijn — hetgeen echter eveneens 
door militaire advizeurs wordt genuanceerd 
—, een mogelijk langdurige oorlog in de 
woestijn, ziet er voor velen al minder aantrek
kelijk uit. Zelfs indien zo'n konflikt ten nadele 
van Irak wordt beslecht, dan nog stelt zich de 
vraag naar een latere bezetting van de regio. 
Een blijvende aanwezigheid van Westerse 
troepen in het Midden-Oosten is noch poli
tiek, noch militair, noch budgettair haalbaar. 
Een konflikt kan zelfs aanleiding geven tot 
het oplaaien van anti-westerse gevoelens in 
de Arabische wereld. Tevens houdt het het 
risiko in dat andere konflikthaarden (Liba
non, Jordanië, Iran) mede zullen ontsporen. 
In geen geval biedt een militair konflikt een 
oplossing voor de strukturele problemen 

Deze week 
in Knack 

Jonge 

Magazine 
adel 

Dankzij het rallye-circuit is liet weer iedere weeli feest op het Icasteel. Maar de 
jonge aristokraten krijgen ook nieuwe kansen en troeven voor leidende funkties. 

Een reportage over de jonge 

De gijzelaars 
Knacks Dirk Draulans leefde twee we
ken lang tussen de Belgische gijzelaars 
in Irak. Hoe was het echt in Bagdad? 

De parlementsleden 
Er zijn parlementsleden die het beu zijn 
dat ze nog alleen worden beschimpt. 
Sommigen mviteren wie dat wil om hun 
leven een week te delen, anderen heb
ben zich verenigd om de politiek als vak 
een serieuzer aanzien te geven. 
Wat doet een parlementslid eigenlijk? 

adel, deze week in Knack. 

Tranen om Kasjmir 
In het Noord-Oosten van India woedt 
al maanden een bloedige burgeroorlog. 
Kasjmiri's vechten er tegen het 
Indiase leger voor meer zelfbestuur. 
Eric Raspoet was in Kasjmir. 
Een reportage, deze week in Knack. 

En meer... 
• Londen: een portret van John Major, 
de nieuwe premier van Groot-
Brittannie 
• Leningrad: hoe de voedselbevoor-
rading verkeerd liep. 

waarmee het Midden-Oosten volgestouwd 
zit. 

Blijft er uiteraard een mogelijke nukleaire 
dreiging. Een analyse van de uitspraken die 
hieromtrent door de Amerikaanse regering 
werden gedaan leren ons dat er nergens 
duidelijk wordt gesteld dat Irak binnen korte 
termijn over nukleaire wapens zou beschik
ken. Uitspraken in dat verband zitten vol wat 
indien, als, misschien en we zouden kunnen 
veronderstellen dat. Onafhankelijke bronnen 
hebben het over een termijn van nog min
stens vijf jaar vooraleer Irak een kernwapen 
kan ontwikkelen, tien jaar in het geval dat er 
een effektief embargo voor belangrijke on
derdelen hiertoe wordt toegepast. 

LANGE TERMIJN ~ 
Heel wat elementen pleiten bijgevolg voor 

een oplossing van het konflikt die op langere 
termijn houdbaar is. Zulk een oplossing moet 
vreedzaam en duurzaam zijn. Een fier, zelfs 
ijdel volk als het Irakese kan men geen 
eenvouding ,,lesje leren". De VU heeft van 
bij aanvang gepleit voor een vreedzame 
benadering. Bij voorkeur moet deze uit de 
Arabische landen zelf komen. Ze kan met 
voorbijgaan aan de globale problematiek van 
het Midden-Oosten. Zo kan er geen onder
scheid worden gemaakt tussen de verschil
lende resoluties van de Verenigde Naties. 
Ook deze met betrekking tot het Palestijnse 
probleem dienen te worden gerespekteerd. 
Binnen de Verenigde Naties dient alvast te 
worden gestart met de voorbereiding van 
een internationale konferentie over het Mid
den-Oosten. 

Verder dient er gewerkt aan een ekonomi-
sche solidariteit tussen de wereld, Europa in 
het bijzonder, en de Arabische wereld. De 
Europese gemeenschap kan er bijdragen tot 
een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom 
en een grotere demokratisering van de regi
mes. Het is immers overduidelijk dat een 
aantal Arabische landen bijna verdrinken in 
de petrodollars, terwijl andere er niet in 
slagen om hun welvaart in gelijke tred te 
laten lopen met de enorme toename van hun 
bevolkingen. 

Zowel Libanon, Syrië, Jordanië, Iran, Irak, 
Koeweit, Qatar, Bahrein, Algerije, Libië, Soe
dan, Oman en de Vrenigde Arabische Emira
ten hebben immers een toename van hun al 
erg jonge bevolking die de toename van hun 
BNP ver overstijgt. De kleine BNP-groei is 
bovendien m de eerste plaats te wijten aan 
de olieprijzen die de jongste jaren bijzonder 
laag zijn gebleven. Vroeg of laat leidt dit tot 
nieuwe konfliktgebieden. 

Een militair konflikt in de Golf, met betrok
kenheid van het Westen, verandert hier hoe
genaamd niets aan, integendeel, het zal het 
samenleven tussen de VSA en het nabijerge-
legen Europa en de Arabische wereld enkel 
maar moeilijker maken. 

Men moet zich afvragen wat daarvan de 
prijs op lange termijn zal zijn. 

Stefan Ector 
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WIJ IN EUROPA 

EUROPA KOMT DICHTERBIJ 

R
OME, de eeuwige stad, niet al
leen van Ceasar en de ganzen 
van het kapitool, ook van 
Alexander VI, Michelangelo en 
Bernini, de absolute schoon
heid van de piazza Navone, de 
zwierige elegantie van de Ro
meinen. 

Voor deze keer echter boven
al de „wieg" van de Europese 
Gemeenschap, waar in 1957 

het Verdrag werd getekend dat nu aan her
ziening toe Is. 

Er waren 173 leden van nationale parle
menten, waaronder Paul Van Grembergen 
en 85 Europarlementsleden waaronder Jaak 
Vandemeulebroucke. 

RAAD VAN DE REGION 
Dat beide de regionale toer zouden op

gaan lag voor de hand. Dat was al aangekon
digd van vorige week. Landen zoals Vlaan
deren, Kafalonië, Schotland, om deze maar 
te noemen, moeten kunnen meedoen aan de 
Europese besluitvorming, anders wordt bin
nenkort over hun lijk gelopen. Van Grember
gen kwam als eerste van de Belgische dele
gatie tussen en zette meteen de bakens waar 
ze staan moeten: wanneer we niet mee 
kunnen beslissen hoeft het voor ons niet. 
Blijkbaar zeer opgemerkt, want er was opval
lend veel applaus. Dat zou trouwens door 
heel de konferentie doorklinken: de gevoe
ligheid van de nationale parlementen voor de 
regionale betrachtingen liggen veel hoger 
dan bij het doorsnee Europarlementslid die 
uit de aard van zijn job al minder kontakt 
heeft met de bevolking. 

Vandaar trouwens dat het regionaal deel 
van de resolutie veel meer inhoudt dan wat 
het Europarlement in Straatsburg zou heb
ben aanvaard. Maar toch was dat niet ge
noeg, vond de VU-delegatie, en ze diende 
dan ook een aantal amendementen in die 
meer klare garantie bieden zoals het recht op 
toegang tot het Hof van Justitie en de oprich
ting van een Raad van de Regio's, en de 
garantie voor de eksklusleve bevoegdheden 
van de regio's. In vakjargon heet dat het 
doortrekken van de subsidiariteit tot op het 
regionaal vlak. 

me gemeenschappen. De Bask en de Kata-
laan hadden zijn amendementen mee onder
tekend. Een positief antwoord kwam er van 

REGIO'S NIET 
N HET HOF 
Vandemeulebroucke verdedigde in zijn 

tussenkomst de VU-amendementen, en 
deed openlijk appel op de vertegenwoordi
gers van de Lender en de Spaanse autono-

Het was aprii van dtt vooi^ar 
toen president Mitterand een 
inval kreeg, en voor de pers 
lanceerde dat de nationale par
lementen samen met het Euro
pees parlement zich in een ver* 
gadering zouden bezinnen 
over de toekomst van Europa. 
Weinig reaktïe vanwege de na-
tlonale parlementen, maar tn 
Straatsburg werd ll/Htterand op 
zijn woord genomen, en men 
ging er op !n. De voorzitter van 
de Belgisciie kamer, C.F.No* 
ttiomb van zijn kant werd gang
maker voor de nationale parle
menten. 
De zitting diende de Assisen 
van de Parlementen te worden. 
Plaats van het gebeuren: 
Rome; datum: eind november. 
Wij schrijven Motttecik>rto, de 
Camera dei Depirtatf, vlakbij de 
zuil van Trajanus, het mauso
leum van Victor Emmanuel en 
het hopeloos In de knoop ge
raakte verkeer In Rome waar 
een taxirit een stuk van je leven 
verkort. 

PVV-Europarlementslid Karel De Gucht, die 
trouwens ook al in het Europarlement het 
standpunt van Vandemeulebroucke was bij
getreden. 

Voldoende om het amendement erdoor te 
halen was het echter niet: de meerderheid 
vindt nog steeds niet dat regio's toegang 
moeten hebben tot het Hof. 

GUNSTIGE SFEER 
Toch is het geheel van de resolutie aan

vaardbaar omdat ze uitdrukkelijk de regio's 
vermeldt. Ook kommissievoorzitter Delors 
had in zijn toespraak melding gemaakt van 
het feit dat de toekomstige Gemeenschap 
met de groeiende rol van de regio's zou 
moeten rekening houden. Hij verbond er zich 
trouwens toe dat in de dagelijkse werkzaam
heden al te doen. 

Feit is natuurlijk dat niet elke staat van de 
EG geregionaliseerd is. Nederland, Grieken
land, Denemarken kennen dat begrip niet. 
En in Frankrijk en Groot-Brittannië is men 
zeer tel tegen het afbouwen van de centralis
tische macht. Maar er zit beweging in. In 
Schotland groeit de invloed van de Schotse 
nationalisten gestaag. In Frankrijk heeft men 
heel voorzichtig de stap gezet naar de ,,er
kenning van het Korsikaanse volk". Een 
steuntje van de Europese Kommissie die de 
efficiëntie van de kontakten Europa-regio 
toegeeft. Is in dit opzicht veelbetekenend. 

De Assisen zijn verlopen, de teksten zijn 
gestemd en worden nu doorgestuurd naar de 
regeringen van de twaalf lidstaten die vol
gende maand bijeenkomen in een ,,intergoe-
vernementele konferentie" om te beslissen 
welke richting het allemaal zal uitgaan. 

Vlaanderen in Europa? Nog niet, maar 
hier in Rome werd er wel een gunstige sfeer 
voor geschapen. 

Herman Verhelrstraeten 

GROEN MULTIUNGUISME... 
De Belgische groenen waren te Rome 

vertegenwoordigd door Ludo Dierickx. Hij 
had duidelijk pech, want zijn toespraak was 
de voorlaatste van dinsdagavond, zodat er 
hoop en al nog vijf man In de zaal zat, 
waarvan vier van de fraktie van Le Pen die 
hun fraktiegenoot Blott kwamen toejuichen. 
Dierickx hield zijn toespraak In het Frans. 
Waarom is zeer de vraag, want er was zoals 
steeds vertaling in negen talen. Hoe dan ook, 
hij pleitte voor „multilinguisme" wat in de 
gegeven omstandigheden nogal grotesk 

overkwam... Zijn Europese fraktiegenote Bri
gitte Ernst de la Graete schreef eens over de 
VU dat haar mandatarissen en leden mis
schien wel geen racisten zijn, maar toch op 
zijn minst linguïstische xenofoben. Leuk na
tuurlijk wanneer je weet dat de Luikse ecoio-
dame eentalig is. 

Maar goed, Dierickx trok van leer tegen 
het nationalisme, pleitte voor een groot Euro
pa, en veel vijven en zessen. Om rillingen te 
krijgen van dat soort Euronationalisme, dat 
schaamteloze zelfvoldoening uitstort. 
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HOE HET VLAAMS PAARD 
BELGISCH TREKPAARD 

WERD 
N 1834 schreef een zekere Anciaux de 
Glisnes in een rapport bestemd voor 
koning Leopold I dat er m België drie 
soorten paarden gehouden worden het 
Vlaams paard (de Vlaanderaar of de 
Flander), de Ardenneren de paarden van 
de Leemstreek 

Het Vlaams paard ŵ as eigen aan de 
Vlaamse kustvlakte die zich uitstrekte 
van Zeeland over het Brugse Vrije, van 
de kasselrij van Veurne tot de kasselrij 

van Broekburg Dat Vlaamse paard was 
geen uniform dier maar had al naar gelang 
de streek eigen kenmerken Zo was het 
paard uit de buurt van Boulogne (Bonen) — 
de Boulonnees — een van ongine Vlaams 
paard (Wij vermelden het speciaal omdat 
het in ons verhaal nog een rol zal spelen) 
Net zoals het Zeeuwsche paard een Vlaams 
paard was, voor het met warmbloedpaarden 
gekruist werd 

VU\ANDERAAR 
Reeds in de vroege middeleeuwen was het 

Vlaams landpaard gegeerd omdat het groot 
en kloek was maar vooral voor zijn beweeg
lijkheid Die grote, kloeke maar tevens ,,ril
de' ' Vlaanderaar was het ideale strijdros voor 
de geharnaste ruiter In 807 schonk Karel de 
Grote er een aantal van aan kalief Abasside 
van Bagdad en de kronieken vertellen dat 
het Vlaamse paard er een grote indruk naliet 
Drago, een monnik van St -Winoksbergen, 
schreef in 1058 dat er op het eiland Walche
ren sterke paarden worden gehouden Door 
de hele geschiedenis van Europa zullen wij 
trouwens de sporen van Vlaamse landpaar-
den blijven ontmoeten 

Julius Caesar vermeldt dat de inwoners 
van Groot-Brittanie kleine paardjes hadden 
maar dat de Belgae die het Zuidwesten van 
Engeland bezetten grote sterke paarden be
reden Het paard waarover Caesar het had 
was kleiner dan de paarden die de Romeinen 
kenden maar het was vinniger en het be
schikte over een groot uithoudingsvermo
gen 

In de middeleeuwen veranderde de oor-
logstaktiek Ruiter en paard werden zwaar 
geharnast om op de vijand in te beuken en 
om slagen te inkasseren De fokkers pasten 
zich aan aan de vraag en kweekten zwaarde-

Het is maar wanneer iets met 
uitsterven bedreigd is dat iwt in 
waarde toeneemt. Dat doet zich 
thans voor met het Brabants 
treiipaard, u weet wei die zacht
moedige koudbloeö die tot 
eind van de jaren vijftig vooral 
in de landbouw dienst deed. De 
zware trel(paarden zijn zeld
zaam geworden, je ontmoet ze 
nog wel eens dromend in de 
weide of dapper hijgend in een 
van de vele stoeten die Vlaan
deren rijlc is. 
Tijd dus om voor zo'n paard 
een monument op te richten, en 
dat i(omt er. Het zal meer dan 
vier meter hoog zijn en de 
naam dragen van Prins, de 
trots van Brabant. In de zomer 
van 1992 zai Prins een plaats 
{(rijgen in de Vtaamsbrabantse 
gemeente lennik, het hartje 
van het pajottenland. 
Maar hebben wij ons al eens 
afgevraagd waar de roots van 
zô n trekpaard liggen, waarom 
het zo'n kotos is en vooral 
waarom hei Belgiseh heet? 
Wie dieper graaft naar de ont
staansgeschiedenis van ons zo 
geprezen en geliefd Belgisch 
trekpaard ontdekt een hele 
maskerade... 

zonder Vrees (1199-1216) schafte er zich 
een 100-tal aan en Richard Leeuwenhart, bij 
de Derde Kruistocht onder de indruk geko
men van het Vlaams paard, importeerde er 
Edward III (1327-1355) gaf voor 25 000 florij
nen aan Vlaamse paarden uit, enz 

re en grotere paarden geschikt om een ruim 
200kg wegende last te kunnen dragen en om 
er nog mee te bewegen ook De Vlaanderaar 
leek daarvoor biezonder geschikt te zijn 

Ivanhoe zou, althans volgens Walter Scott, 
een Vlaams paard bereden hebben Jan 

UITGEPUT 
De uitvoer van Vlaamse paarden kent 

hoogtepunten zodat bewarende maatrege
len moeten genomen worden en die komen 
er Tussen 1502 en 1546 verbieden vijf 
ordonnanties de uitvoer van mernes onder 
de vier jaar Toen dan door het invoeren van 
de infanterie het overwicht van de gepantser
de ruiters wegviel taande ook het belang van 
zware paarden op het slagveld, meer en 
meer echter deed het landpaard zijn intrede 
in de landbouw 

Het Vlaams landpaard was door de eeu
wen heen een voorbeeld van een groot en 
sterk werkpaard Uiterlijk zou het met hele
maal beantwoord hebben aan het hippisch 
schoonheidsideaal want wat overbouwd en 
te klem van hoofd Gravures met paarden-
rassen, in 1568 te Brugge uitgegeven, tonen 
dat de Flander wel de grootste was maar met 
de mooiste Onder invloed van de Spaanse 
bezetting begint een zekere terugval maar in 
de 18de eeuw wordt de handel opnieuw 
intenser Per jaar worden tot 14 000 Vlaan-
deraars vooral naar Frankrijk uitgevoerd 

Uit die tijd zijn er over het Vlaams paard 
talrijke buitenlandse kommentaren bewaard 
gebleven Enkele voorbeelden 

- de Vlaamse mernes zijn de beste, sterk 
en met een groot uithoudingsvermogen (ein
de 18de eeuw, pastoor Mann) 

- jaarlijks worden door kooplieden uit Nor-
mandie zo'n 10 000 jonge veulens in Vlaan
deren opgekocht om ze als Normandische 
paarden door te verkopen 

- de Engelse paarden moeten het afleggen 
tegen de geïmporteerde Vooral deze ge
kocht op het eiland Walcheren trekken veel 
bewondenng (1688, Macauley) 
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Een ferm span om het weerbarstig strand van Koksijde in de gewenste plooi te 
strijken. De foto dateert van 1970, het was de laatste rit van dit prachtig 
paardenduo... (toto Beiga) 

- het paard uit de streek van Veurne is tiet 
grootste en het zwaarste, het wordt uitslui
tend als trekpaard gebruikt. 

- de Polders en het Waasland tellen het 
grootste aantal paarden, meer dan het 
Schelde-departement dat er 30.000 telt. 

- in 1828 voerden de beide Vlaanderen 
voor meer dan 500.000 florijnen paarden uit 
naar Groot-Brittanië, meer dan 1900 stuks 
alleen reeds vanuit de haven van Oostende. 

Na de Napoleontische oorlogen was de 
paardenstapel sterk uitgedund, ook de 
Vlaamse had als reservoir gediend. Rond 
1800 deden er jaarlijks tussen de 500 en de 
700 Vlaamse hengsten dekdienst voor ruim 
50.000 merries. Het kon niet anders dan dat 
deze roofbouw zijn weerslag zou hebben op 
het Vlaamse paardenbestand. In 1860 
schreef de Engelsman Burke dan ook te
recht: het Vlaams paard is niet meer 
zoals weleer." 

Het Vlaamse landpaard heeft ook tal van 
andere rassen beïnvloed. Wij vermelden er 
slechts enkele. 

Tot in 1876 werden in het Rijnland Vlaam
se paarden ingevoerd en bouwden er mee 
aan het Rijnlandskoudbloed. 

Het Vlaams paard hielp in de vroege en de 
hoge middeleeuwen mee om de Shire, the 
great Knighthorse from Flanders, in de wei
destreken van Midden- Engeland te vormen. 
Het wordt er nu nog gefokt, het beest kan tot 
1m.80 hoog worden en weegt om en bij de 
lOOOkg. 

De Vlaanderaar lag mee aan de oorsprong 
van het Wad/m/r-trekpaard uit de Tatarenre-

publieken, een paard met een groot trekver-
mogen. 

Tenslotte lag de Vlaanderaar ook aan de 
bazis van het trekpaard uit de Leemstreek, 
de latere Brabander. Daarover bestaan er 
echter tal van gissingen. Een daarvan is 
deze van Hynderick: op zijn weg naar het 
Westen werd het paard uit de Maasvallei 
vermengd met het oude Vlaamse bloed." 

En hoe is het de Ardenner vergaan? 

WEGGEFOKT 
Opnieuw moeten wij terug naar Caesar 

want hij ontmoette, in wat nu de provincie 
Luksemburg heet, de Trevieren. Zij bereden 
,dixit Caesar, onvermoeibare en geharde 
paarden: de Ardenner. Het dier was biezon-
der geschikt om in de dichte wouden van de 
Ardennen hard labeur, vooral in de houtnij
verheid, te verrichten. Maar na de Franse 
revolutie bleef er ook van het Ardennerras 
weinig of niets over. Wat er restte was 
nauwelijks voldoende om op wedstrijden aan 
het publiek te tonen. 

De laatste krachten van het ras werden 
met de resten van het Vlaams paard en met 
het Brabants paard gemengd en weggefokt 
tot wat men triomfantelijk het Belgisch trek
paard is gaan noemen. 

Het nieuwsoortig beest paste wonderwel in 
het beleid van het jonge België en werd 
uitgeroepen tot een Belgisch produkt... 

(m.v.l.) 

WILLEM VAN 
SAEFINGHE 
DROEG GEEN 
UURWERK 

Wie zich de film De Leeuw van S/laan
deren herinnert zal wellicht gezien heb
ben hoe Willem van Saeftinghe zich op 
een bepaald ogenblik op de Groenln-
gerkouter van Kortijk in de strijd gooit. 
Hij berijdt daarbij een gigantische grof-
gebeende bruinschimmel, een tipisch 
voorbeeld van een Belgisch trekpaard. 

„Heb ik toch even moeten lachen, 
zegt Jean- Paul Halsberghe. De mon
nik van Ter Doest kon in 1302 nooit op 
zo'n paard gereden hebben'. Dat zou 
hetzelfde zijn als zou van Saeftinghe 
een digitaal uurwerk om de pols heb
ben, in 1302 bestond zo'n paard nog 
niet... De monnik moet daarentegen 
een Vlaams landpaard hebben bere
den. Dezelfde nonsens maakt men mee 
in andere Vlaamse films die spelen 
rond de eeuwwisseling en waar uit 
onwetendheid veelvuldig gebruik ge
maakt wordt van indrukwekkende Bel
gische trekpaarden die toen nog niet zo 
lomp waren. 

De filmmakers brengen de paarden 
liefst zo lang mogelijk in beeld om de 
melancholische gevoelens van de kij
ker te bespelen. Van historische non
sens gesproken!" 
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EEN BELGISCHE UITVINDING 
De jonge Belgische staat ging op zoek 

naar eigenschappen en omdat die er niet 
waren dienden ze te worden uitgevonden. 
Een van die truul<s was het Belgisch trek-
paard. 

UNIFORM 
J.P. Halsberghe: „Een zwaar paard van 

meer dan 1.000 kg fokken lijkt indrukwek
kend en dat is tiet ook. Onze verre voorvade
ren hadden verschillende eeuwen nodig om 
het Vlaams paard te fokken. Door oordeel
kundige opbouw en stelselmatig werken 
werd een dier bekomen dat aan de toenmali
ge eisen beantwooordde: groot, sterk, koel
bloedig, vurig in de strijd en met een onge
meen groot uithoudingsvermogen." 

In 1886 werd de Société Nationale du 
Cheval de trait Beige opgericht met als 
bedoeling „een goed en uniform ras te 
bekomen tot meerdere glorie van het land 
waar de wieg had gestaan." Dat was klare 
taal. Op de plaast, de bakermat van het 
Vlaamse en het Ardenner ras, diende een 
nieuw ras van trekpaard te worden bekomen. 
En de tijd hielp een handje mee, zowel de 
Vlaanderaar als de Ardenner waren door 
historische omstandigheden aan het einde 
van hun krachten, uit beider kwaliteiten was 
het Brabantse ras ontstaan in een gebied dat 
ongeveer samenviel met Brabant, Oost-
Vlaanderen, Luik en Henegouwen. In het 
midden van de vorige eeuw zowat het politie
ke en ekonomische centrum van de jonge 
staat waarin geen plaats meer mocht zijn 
voor regionale verscheidenheid. 

De Brabantse paardensoort moest het tipe 
worden van het op te richten Belgisch trek
paard, en met sukses want in 1888 wordt de 
eeuwenoude benaming Vlaams paard, een 
van de oudste rassen van Europa, ge
schrapt. 

J.P. Halsberghe: ,,ln amper twee jaar tijd 
wordt een trotse en een duizendjarige 
Vlaamse traditie tot de slachtbank veroor
deeld. En in die tijd waren er geen Vlaamse 
akademici of een Vlaamse beweging om te 
protesteren." 

GLORIETIJD 
De Société National du Cheval de trait 

Beige was een blauwbloedig gezelschap, 
een gesloten klub en werd fors gesteund 
door de franstalige bourgeoisie (en eigenlijk 
is hel dat nog). Er werd een Stamboek 
opgericht waarin een kontroleerbare afstam
ming wordt genoteerd en er is ook weten
schappelijke begeleiding. Wie er vandaag de 
eerste kweekrezultaten van toen op nakijkt 
ziet dat het Belgisch trekpaard nog steeds de 
trekken van het Vlaams paard vertoont en 

Aan de hand van oude gravures wil J.P. Halsberghe bewijzen hoe atletisch 
Vlaamse landpaarden wel waren en niet lomp zoals het huidige Belgisch 
trekpaard. (*oto R. szommer) 

nog totaal verschillend is van de huidige 
Belgische grofgebeende bruinschimmel 
trekpaarden. In 50 jaar tijd werd het Belgisch 
doel bereikt: een nieuw soort paard. Om dat 
te bekomen speelde een zeer gewaagde 
familieinteelt een grote rol. Honderd jaar 
geleden werd reeds gewaarschuwd voor 
deze werkwijze; ,,lnteelt is een mes dat aan 
twee kanten snijdt, gevaarlijk te hanteren en 
de onhandige snijdt zich..." 

Deze doorgedreven fokwijze moest op de 
duur zijn vruchten afwerpen en rezulteren in 
een nieuw soort paard, het beoogde stan
daardmodel. Aanvankelijk waren er nog af
zonderlijke wedstrijden voor het Vlaamse, 
het Ardenner en het Brabantse ras maar 
wanneer in 1878 te Parijs de Belgische 
hengst Brillant de eerste prijs wegkaapte 
was dat de bevestiging van het Belgische 
trekpaard. De kenmerken van deze Belgi
sche uitvinding werden geprezen, het beest 
was felgebeend, gedrongen en bezat een 
bruinschimmelkleur. Eigenschappen die tot 
dan toe in Vlaanderen onbestaande waren 
want het Vlaams landpaard was een slank, 
zelfs atletisch dier met een betrekkelijk klei
ne kop, had dunne pijpbeenderen, was vos-
kleurig, schimmel of meestal zwart. 

Wanneer in de vorige eeuw alles nog 
onschuldig leek dan leverde in onze eeuw de 
Belgische gelijkschakeling perfekt werk en 
werd in 1923 een absoluut hoogtepunt be
reikt met de bekroning van Albion d'Hor, de 
eerste bruinschimmelkampioen van de Bel
gische fokkerij. Met hem en zijn zoon Avenir 
d'Herse begon een onafgebroken reeks van 

kampioenen die alle Belgische kenmerken 
vertonen; nog zwaardere poten en nog meer 
bruinschimmels... 

De pijpomtrek van de benen bedroeg in 
1880 nog 25 cm, in 1932 was dat reeds 31 
cm. 

In 1886 was slechts 13% bruinschimmel, 
in 1984 was dat reeds tot 80% gestegen. 

In een van zijn brieven in Landbouwleven 
maakt prof Piessens gewag van bedrieglijke 
praktijken zoals de behandeling van de 
benen van de paarden,.." 

Wie een Belgisch trekpaard aandachtig 
bekijkt zal merken dat de paarden dikge-
beend zijn. Dit bedenkelijk schoonheidideaal 
werd door ziekelijke geesten uitgevonden 
want is nergens goed voor. Om dit rezultaat 
te bereiken schrikken sommige fokkers er 
niet voor terug de poten te ,,behandelen", 
dat gebeurt dan met stalen borstels of ande
re tuigen die de paarden kwetsen zodat de 
gewonde poten zwellen. Door herhaling van 
de kwetsuren worden de poten nog dikker, 
kwestie van het schoonheidsideaal nog 
scherper te benaderen... 

„Dat de bedrieglijke praktijken zoals de 
behandeling van de benen van de paarden 
nog steeds in voege zijn en dat het Stamboek 
daar niets tegen onderneemt, is inderdaad 
wraakroepend." Dat schrijft prof Piessens. 

f̂ âar de Maatschappij voor het Belgisch 
Trekpaard doet maar ongestraft verder. Te
gen deze onwaardige praktijken verzet ook 
de vereniging het Vlaams Landpaard zich. 

WIJ — 7 DECEMBER 1990 18 



OMSLAGVERHAAL 

EEN VLAAMS LANDPAARD IN DE MAAK 
De man die ons „eens vrijelijk wou praten 

over het bestaan het Vlaams landpaard,, is 
Jean-Paul Halsberghe, een jonge slager uit 
Kortrijk. Van kindsbeen af vertrouwd met en 
bezeten door paarden is hij uiteindelijk in de 
beenhouwersstiel terecht gekomen. Specia
liteit...paardenvlees, biezondere specialiteit 
veulenvlees. En inderdaad, het veulenvlees 
dat hij aanbiedt is van een biezondere kwali
teit. 

GESJOEMEL 
Nee, dit is geen welwillende reklame, maar 

J.P. Halsberghe voert reeds jaren een gas
tronomische kruisvaart voor veulenvlees dat 
hij de vlezige truffels van onze keuken 
noemt. Hij vindt het een beetje onrechtvaar
dig dat voor ingevoerd vlees zoveel dure 
publiciteit gemaakt wordt en dat ons eigen
ste veulenvlees — inderdaad biezonder sma
kelijk, hormonenvrij en kaloriearm — in de 
gastronomie geen kansen krijgt. 

hebben het label Belgisch laten vallen en 
kozen rezoluut voor de benaming Vlaams 
Landpaard. Door literatuur en studie zijn de 
leden van de vereniging tot de wetenschap 
gekomen dat in alle historische dokumenten, 
studies en geschriften steeds sprake is van 
Vlaamse en niet van Belgische landpaarden. 

Een bezoek aan Halsberghe levert enkele 
uren paardengeschiedenis op en... een gron
dige afkeer tegenover de officiële alweters 
van het Belgisch Stamboek. 

Halsberghe: „Veelal wordt gedacht dat 
een zwaar trekpaard een Belgisch trekpaard 
is. De doorsnee man in de straat maakt geen 
onderscheid tussen boerenpaarden, als ze 
maar van de goede oude tijd zijn... 

Maar Jean-Paul Halsberghe is vooral een 
paardenliefhebber. Met enkele Westvlaamse 
medestanders heeft hij rond de jaarwisseling 
1990 de vereniging Het Belgisch Landpaard 
opgericht. Rond deze oprichting verscheen 
in de gespecializeerde pers een drukke brief
wisseling. Wij proberen er wijs uit te geraken. 

Op 12 januari van dit jaar drukte Land-
bouwleven een brief van professor Robert 
Piessens, van de Vereniging voor het be
houd van het Trekpaard, af. Daarin ant
woordde de prof op vijf brieven die reeds 
eerder in het weekblad waren verschenen en 
afkomstig waren van Het Belgisch Land
paard. Daarin werd het ongenoegen ver
woord over de gang van zaken in de Belgi
sche paardenfokkerij. De prof probeerde de 
kntiek over het gesjoemel bij keuringen, de 
werking van het stamboek van het Belgisch 
trekpaard en vooral de inmenging van 
vreemd bloed in de fokkerij, te weerleggen. 

De prof gaf ruiterlijk toe dat er tal van 
bedrieglijke praktijken zijn, zo had hij het 
o.m. over de behandeling van de benen van 
de paarden en het verzuim van het Stam
boek om daar iets tegen te ondernemen. 

Halsberghe en zijn organisatie hebben het 
opgenomen voor het Vlaams landpaard, ze 

ï> 

J.P. Halsberghe toont twee jonge lichte Vlaamse landpaarden. 
handelbare tuigpaarden. 

Ooit zullen ze uitgroeien tot krachtige, atletische en 
(foto R. Szommer) 
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OMSLAGVERHAAL 

PRINS 
DE TROTS VAN BRABANT 

In het atelier van Koenraad Tinel staat Prins, de gigantische kolos, op zijn 
bronzen kleed te wachten. (foto Godelieve Eeckhoudt) 

Toen ik voor het eerst de idee lanceerde 
om terug te gaan tot het Vlaams landpaard 
kreeg ik enkel verbaasde reakties. De mees
te mensen hoorden voor het eerst over zo'n 
paard. Toen ik hen dan uitlegde dat ons 
paard verdreven was om Belgische belangen 
te dienen kreeg ik onmiddellijk gehoor Men 
mag niet vergeten dat er naast de 2000 
ingeschreven paarden bij het Stamboek er 
nog zo'n 7000 niet ingeschreven „wilde" 
merries zijn, toch ook mooie paarden. 

EEN HALVE EEUW 
Van officiële zijde hoorde ik slechts hoon

gelach. Enkele fokkers lieten weten dat ik 
misschien wel gelijk had. De klap kwam toen 
ik gevraagd werd om op een vergadering van 
paardenkwekers van West-Vlaanderen mijn 
verhaal te doen. De fokkers hadden wel 
belangstelling, maar hun bestuur lachtte mij 
vierkant uit, op het vernederende af." 

Maar J.P. Halsberghe ging onverstoord 
verder, op 11 maart werd op een perskonfe-
rentie meegedeeld dat zal gepoogd worden 
om het Vlaams landpaard opnieuw te kwe
ken. Daartoe werden drie Boulonnese heng
sten aangekocht. Een Boulonnees is een van 
oorsprong oud Vlaams paard dat hier eeu
wenlang, zelfs tot 1900, werd gefokt. De 
dieren zijn gekend om hun kracht, sterke 
stap, goede draf en hun uithoudingsvermo
gen. Zij vonden onderdak in Kortemark, 
Geraardsbergen en Watou. 

Halsberghe: „Hen wacht een zware taak 
want zij moeten de grondleggers worden, de 
stamvaders, van een nieuwe generatie 
Vlaamse landpaarden. Volgend jaar ver
wachten wij de eerste veulens en kunnen wij 
ons eigen Vlaams stamboek opstarten. I^aar 
als je vraagt wanneer het eerste echt Vlaams 
landpaard mag venvacht worden dan moetje 
zeker op werk van een halve eeuw rekenen. 
Maar dan mag je er zeker van zijn dat het 
Vlaams landpaard weer in eer zal hersteld 
zijn!" 

(m.v.l.) 

HET VLMMS 
LANDPAARD 

De vzw Het Vlaams Landpaard be
schikt over een Infobank die te raadple
gen is bij Roger Taipe te Komen, 
056/55.58.60. 

De vereniging verzamelt tevens alle 
dokumentatiemateriaal aangaande de 
paardenfokkerij, ook oude prenten zijn 
welkom. 

Info: J.P. Halsberghe, Zwevegemse-
straat 50 te 8500 Kortrijk 
(056/22.02.42). 

Het was Daan Vervaet die aan Etienne 
Van Vaerenbergh en Maurits Van Liedeker
ke voor het eerst zijn plannen ontplooide 
voor een monument voor het Brabants trek-
paard. Daan was als zovelen onder de indruk 
van de Brabander die nog ruim in het Pajot-
tenlandse landschap aanwezig is. Hij zag 
Lennik als standplaats voor zo'n monument. 
Ruimdenkend als hij was wou hij zijn plan 
verwezenlijken gesteund door alle politieke 
partijen maar ook door de landbouwers die 
nog Brabanders fokken. Allen werden dus 
uitgenodigd om het plan te bespreken. Er 
groeide onmiddellijk warme belangstelling 
voor het initiatief. Met vertegenwoordigers 
van alle politieke partijen en landbouwers
fokkers werd een bestuur opgericht. Allen de 
CVP betoonde geen belangstelling. De eVen-
eens uitgenodigde landbouwminister De 
Keersmaeker verwees naar de Maatschappij 
voor het Belgisch Trekpaard, maar reageer
de verder zeer lauw,.. 

De beeldhouwer Koenraad Tinel die on
middellijk bereid was mee te werken ont
wierp een eerste makette maar problemen 
als de financiering van het munument en 
later het overlijden van Daan Vervaet zorg
den er voor dat het initiatief op de lange baan 
geraakte. Tot burgemeester Van Vaerenberg 

de zaak opnieuw ter harte nam en het 
steunkomitee De Brabander oprichtte. 

Een heuse organisatie kwam aldus op 
dreef en dank zij bereidwillig mecenaat kon 
beeldhouwer Koenraad aan het meer dan 4 
meter hoge beeld beginnen. 

Onlangs werd het gipsen model aan het 
publiek voorgesteld. Onder enorme belang
stelling werd het beest gekeurd. Zelfs Gas
ton Geens kwam zijn lof betuigen en achteraf 
werd het paard even bestegen door de 
beeldhouwer, senator Valkeniers en kamer
lid Van Vaerenbergh. 

In de zomer van 1992 zal op Prinsdag het 
monument in Lennik een plaats vinden. 

Er werd een prachtige folder met de be
knopte geschiedenis van het Brabants trek
paard uitgegeven en iedereen die van Prins 
houdt kan zijn steentje bijdragen. 

Vbor meer inlichtingen: Steunkomitee De 
Brabander, Gemeentehuis van en te 1750 
Lennik 02/532.56.01 of 532.14.41. 

Het monument is op de eerste plaats een 
hulde aan de Brabander maar iedereen in 
het Pajottenland is het er over eens dat het 
ook een hulde is aan Daan Vervaet die als 
eerste het initiatief nam. 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•^DeCrulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34.30.82 

dranken 
snacks 

restaurant 
za^l voor 50 pers. 

mi m liMo M M l 
HOOFDVERDELER KAAPSE WIJNEN 

— RODE EN WIHE WUNEN 

— TYPE PORTO (rode en witte) 

— TYPE CHERRY 

— TYPE CHAMPAGNE 

(001) 60 26 27 NELEKOUTER 13 — 9620 ZOnEGEM 

r—<~^ 

Tdverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - Ijs - Wafels - Pannekoeken. 
Sfeervol trelnmeubllair - Ook vergaderruimte. 
WMtstraat 131 — 9930 SLEIDINQE. 
Tel.: 091/57.68.48. - Zal en zond. gesloten 

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent 
Tel. 091/25.16.56 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tei. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

' Cnfy :^^ ^cta 
'C'MHMHUS ' 

UttiUralnutt 3 3W 3i** 

M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURArfT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^titm 
Oerensfraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

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

Wij bieden U 
• 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, è la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste manu's. 

• Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
- Eveneens pension en half-pension mogehjkheden. 
- Week-end verblijf 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden: 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem fel. 058/288 007 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

ZOALS MEN IN HET 
ZWITSERS ZEGT... 

N de middeleeuwen was er het Graaf
schap Vlaanderen, dat strekte zich uit 
van de zee tot aan de Schelde. Dat 
graafschap Vlaanderen had leenplicht 
tegenover de koning van Frankrijk, daar
om noemt men het soms /Croon-Vlaande
ren, want er bestond ook een stuk Rijks-
Vlaanderen, een gedeelte (bvb. het land 
van Aalst e.a.) dat rechts van de Schelde 
lag en leenplicht had tegenover de keizer 
van het Heilig Roomse Rijk der Duitse 

natie. 

EEN DEEL VAN HET 
GEHEEL,, 

Rechts van de Schelde lag het hertogdom 
Brabant, daarin Antwerpen, Mechelen en 
Leuven; toen belangrijker dan Brussel. Dat 
Brabant van toen is nu: de provincie Brabant 
plus de provincie Antwerpen plus de provin
cie Noord-Brabant in het Zuiden van Neder
land plus nog wat Limburg, ruw weg ge
schetst. Het noorden ligt dus in het zuiden... 

Wanneer we nu, en dat is al lang zo, over 
,,Vlaanderen" spreken, bedoelen we heel 
wat meer dan het grondgebied of de inwo
ners van dat oude graafschap; we bedoelen 
er sedert 1830 het Nederlandstalige gebied 
in België mee. 

Heel wat geografische namen noemen 
een „pars pro toto", een deel voor het 
geheel. We noemen een gedeelte van een 
streek en bedoelen er de hele streek mee. 
Een paar voorbeelden: Holland, voor heel 
Nederland; Engeland voor heel Groot-Brit-
tannië; Rusland voor de hele Sovjet-Unie. 

De Fransen spreken over l'Allemagne en 
bedoelen veel meer dan alleen maar gebied 
waar ooit de Alemanen woonden. 

Ook het omgekeerde taaiverschijnsel be
staat : we noemen een groot geheel en be
doelen er maar een deel mee. Zo spreken we 
van Amerika en bedoelen we alleen maar de 
Verenigde Staten van Amerika, de VSA. 

We spreken soms over Afrika en bedoelen 
alleen maar... één van de vele staten die er 
ontstaan zijn, die we echter van ligging en 
van naam niet goed kennen, zoals we ook de 
deelstaten van de VSA niet kennen, 

,,Hlj reist naar de States" en komt maar in 
één van de vijftig staten terecht. Bestaan er 
Joegoslaven en Tsjechoslovaken ? 

Bij ons was het anders dan in uc anuc ie iai iuci iz.ui iuci ida i i io i i iuyct iue i i . mer 
had de taaimeerderheid zich in een minderheidspositie laten dringen. Wij 
hebben eindeloos geduld opgebracht om ons uit die situatie te werlcen. 
Volgens sommigen een internationaal voorbeeld van lanlcmoedigheid. 

We brachten onlangs een 
groepsbezoek aan Antwerpen, 
bezochten er het Scheepvaart» 
museum in het Steen en de 
Cogets-Os^el tn Berchem, tel
kens begeleid door een gids 
die ruim aan de verwachtingen 
beantwoordde. Maar van beide 
gidsen moesten we horen dat 
Antwerpenaars geen Vlamin
gen 3̂ jn maar wel Brabanders 
en dat Brabandera niet deelna
men aan de Guldensporenslag, 
tenzij In het verkeerde kamp. 
Was dat een gidsenafspraak? 
Uit dergelijke beweringen blijkt 
nog maar eens hoe verwarrend 
histortsch-geogransche bena
mingen kunnen zijn. Brabant Is 
nu een provincie in België, Ant
werpen ligt niet In die provincie 
Brabant Van verwarring ge
sproken... 

ZWITSERS.,, 
Ook de naam van de taal sluit vaak zo een 

verwarrng in: Antwerps is een Brabants 
dialekt. In ,,Rusland" spreekt men naast 
Russisch nog honderd andere talen. Joego-
slavisch en Tsjechoslovaaks bestaan al 
evenmin als Belgisch of Zwitsers. Wie van 
ons werd in het buiteland niet gekonfron-
teerd met de vraag: „En, zeg eens iets in het 
Belgisch..."? 

In de jaren onmiddellijk na de bevrijding 
van 1944 hadden de germanisten-studenten 
te Gent een heel geleerde prof die graag en 
veel Duitse citaten aanhaalde, maar er toen 
telkens aan toevoegde: ,,zoals men in het 
Zwiters zegt". De man had zin voor humor... 

Er bestaan weinig taalhomogene landen, 
al geven de meeste landen niet graag toe dat 
er binnen hun grenzen nog andere taalgroe
pen zijn. Officieel is bvb. Frankrijk taaihomo
geen Frans, maar wat met het Baskisch ? Het 
Bretoens? Het Italiaans? Het Oksitaans? 
Het Duits en het Nederlands? Overal zijn er 
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ergens taalminderheden Bij ons echter was 
het anders de taaimeerderheid in dit land 
had zich in een minderheidspositie laten 
dnngen Een unikum Iets enigs is ook de 
vreedzame manier waarop we ons uit die 
minderheidspositie gewrongen hebben Iets 
enigs is ook het geduld dat wij daarbij opge
bracht hebben Een internationaal voorbeeld 
van lankmoedigheid I 

Alleen in de voetbalwereld bestaat Groot-
Bnttannie uit Engeland, Schotland, Wales en 
Noord-lerland (ooit ook nog uit Ierland) In de 
„grote" politiek is er van die regio's geen 
sprake, nog geen sprake of alleszins te 
weinig sprake Waarom in de voetbalkompe-

Jan Veulemans (1928), dichter, kntikus en 
romancier, publiceerde onder de titel Vogel
vrij dagboek zijn reflekties over feiten en 
evoluties van de jongste jaren Een sterk 
geprofileerd getuigenis van een zoeker naar 
zekerheden in de maalstroom van onze tijd 

VRIJUIT 
Een dagboek roept de idee op van een 

reeks aantekeningen gemaakt op het ntme 
van de gebeurtenissen van elke dag Geda
teerd en veelal fragmentarisch werpen flit
sende gedachten dan een licht op de manier 
waarop de dagboekschrijver zijn dag op
nieuw beleeft Dit soort snapshots vindt men 
met direkt bij Veulemans Zijn vijfenzestig 
stukjes, vanerend van een tot zes bladzijden, 
nemen meestal meer afstand van het onmid
dellijk gebeurde Het zijn heel persoonlijke 
bedenkingen bij maatschappelijke fenome
nen of trends gespreid in de tijd ofwel verwij
deren de gedachten zich al vlug van een of 
ander momentaan gebeuren naar een brede
re kontekst Zo biedt hij een ander soort 
dagboek aan dat voor elke dag, twee maan
den lang zo men wil, een beschouwing bevat 
die de lezer aanzet tot eigen denkwerk, soms 
ook weenwerk Want het ander woord uit de 
titel van deze verzamelde notities laat er 
geen twijfel over bestaan Veulemans 
spreekt vrijuit, vogelvrij In dit opzicht doet 
Veulemans' dagboek denken aan de onom
wonden ontboezemingen in IJlings naar ner
gens van Ward Ruyslinck, zijn kollega in de 
Koninklijke Akademie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde Maar ds scherpe en 
bittere toon van de bneven van Ruyslinck 
maakt in dit dagboek plaats voor een rustiger 
toonzetting waardoor reflekties en argumen
taties de meedenkende lezer met afstoten 
maar gaandeweg in hun ban brengen Met 

titles w e l ' En telt die regionalisenng/federah-
sering met voor andere landen' Zal het 
herenigd Duitsland gefederaliseerd mogen 
meedoen op de sportmarkt, in de sportindus-
t r ie ' 

OPNIEUW 
OMSCHRIJVEN 

Daar hebben we dan nog zo een geogra-
fisch-histonsch begrip „Duitsland" is in de 
loop der eeuwen ook aan heel wat omvangs-

Ruyslinck heeft Veulemans een zeker kul-
tuurpessismisme gemeen maar geeft als 
knstelijk humanist nogal wat tegenwicht 

De hoopvolle toon van Veulemans' dag
boek komt reeds tof uiting m het openings
stukje De ordinaire kievit, die de eerste is 
om lente en nieuwe bloei aan te kondigen 
beroert hem „Temidden van de onbereken-
baarheden, die het leven vullen, is hij een 
teken van zekerheden Hij is meer, hennnert 
mij aan de kringloop, die teken van hoop is 
Want herbeginnen is een begrip, dat het 
leven leefbaar maakt " (7) 

AANKLACHT 
Die zekerheid vindt Veulemans terug wan

neer hij ,,è la recherche du temps perdu" 
terugloopt langs zijn scholen van weleer, de 
poëzie van Ida Gerhardt leest of Loutenngs-
berg van Thomas Merton herleest, in de 
trappistenabdij van Zundert de Goede Week 
meevolgt, terugdenkt aan het taalvermogen 
van Anton van Duinkerken, de geschnften 
van frère Roger van Taizé doorneemt, een 
schaapherder in de Eifel ontmoet, zich reali
seert hoe moeder Teresa ,,met een neerbui
gend gebaar van hulp" een verpletterende 
aanklacht is tegen de hipoknsie, enz 

Weemoed om wat verloren dreigt te gaan, 
gaat samen met de wrevel over wat verkeerd 
loopt, de andere teneur van het dagboek 
Moderne teologen vinden in Veulemans' 
ogen geen genade Bewogen schrijft hij over 
en tegen abortus en weinig goeds valt er te 
lezen over het politiek bedrijf, de werking van 
onze instellingen en de bureaukratie Hij pleit 
voor een etiek in het bedrijfsleven (als gewe
zen personeelsdirekteur van een grote multi
national weet hij waarover hij schrijft) en voor 
een henwaardenng van het gezin 

wijzigingen onderhevig geweest het middel
eeuwse rijk, het Bismarckrijk, de Weimarre-
publiek, het derde (duizendjangi) rijk, de 
twee Duitslanden van na 1945 En Oostenrijk 
voor of na 1914, voor of na de Napoleontijd i 
Alles anders, alles met een verschillende 
inhoud en omvang Om van de bestuursvorm 
nog met te spreken 

De geografische omvang van land en 
streeknamen zou bijna generatie per genera
tie opnieuw omschreven moeten worden 
Daarenboven zouden die definities met heel 
wat gevoeligheden en dito gevoeligerheden 
rekening moeten houden 

Herman Maes 

Jan Veulemans is een konservatief in de 
goede zin van het woord Wat hij over zijn 
vnend Achilles Cools zegt, tipeert ook hem 
„Als konservatief echter ook nog mag bete
kenen de zorg om het authentieke, het mooie 
en het wonderlijke voor verlies of plompe 
vernieling te behoeden, dan is Cools benij
denswaardig konservatief" (141) Het moei
lijke evenwicht tussen vernieuwing en be
houd IS een van de grote bekommernissen 
van dit dagboek 

BEWOGEN 
Laat de schrijver de lezer royaal delen in 

zijn leeservaringen (naast de reeds vermelde 
auteurs zijn er o m nog Cesbron, Boll, Bo-
mans, Solsjenitsyn, Pascal), over zijn eigen 
schrijverschap heeft Veulemans het relatief 
weinig Het siert hem dat hij met toegeeft aan 
navelstaren zoals men wel eens in dagboe
ken mag verwachten Wat hij over zijn poëzie 
en proza schrijft (dne stukjes) heeft te maken 
met het wezen van de schrijversakt en zijn 
estetika Ovengens zijn de meeste tema's 
die hij m zijn dagboek aanraakt, in eenklank 
zijn met zijn poëtisch oeuvre en zijn proza
werk geluk en lijden, vrijheid en verdraag
zaamheid, inkeer en stilte (,,de kostbaarste 
en krachtigste natuurremedie " — 67) 

Misschien mocht dit dagboek met iets 
meer humor gekruid zijn De ernstige intel-
lektueel die Veulemans is, benijdt trouwens 
zelf de ,,lacher" in zijn vriend Caers die op 
de Filippijnen werkzaam is en de ,,spitse en 
speelse" zegkracht van Godfned Bomans 
Maar de ernst waarmee de dagboekschrijver 
zijn onderwerpen uitwerkt, getuigt van een 
eertijk bewogen, oplettende toeschouwer 
als een vrije vogel vliegt Veulemans hoog 
boven het menselijk bedrijf Met één oog 
speurt hij naar rustpunten in een woelige 
wereld, met het ander oog heeft hij zijn 
bestemming reeds bereikt 

Lp. 

— Vogelvrij dagboek Jan Veulemans Ultg 
Davidsfonds/Leuven. 1990 214 biz., 595 fr 

HET DAGBOEK 
VAN JAN VEULEMANS 
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STRIPS 

HERDACHT, HERZIEN, HERDRUKT EN 
HERUITGEGEVEN... KORTOM HERGE 

Toen Herge destijds met Kuifje op de 
proppen kwam zal hij er wellicht geen mo
ment aan gedacht hebben dat dit pienter 
kereltje ooit de wereld zou veroveren Sinds 
Kuifje voor het eerst, in aarzelende lijnen op 
papier werd gezet, rolden er miljoenen ek-
semplaren van z'n avonturen van de persen 
Voor heel wat Herge— en Kuifjefans werd 
het verzamelen van de albums een ware 
passie Helaas zijn de eerste drukken van de 
oude Kuifjes zeer zeldzaam en dus ook 
peperduur geworden Uitgeverij Casterman 
zag het gat m de markt en startte een reeks 
op met goedkope herdrukken Casterman 
zet deze serie Kuifje, facsimiles (heruitgaven 
van de oorspronkelijke Kuifjesboeken in 
zwart—wit) onvermoeid voort De echte strip
fanaat kan waarschijnlijk enkel maar bevre 
digd worden met een onginele herdruk, maar 
de doorsnee liefhebber van het wedervaren 
van de kleine reporter zal al meer dan 
tevreden zijn met deze ,,kopie ' 

Onlangs verscheen m de reeks facsimiles 
De krab met de gulden scharen 

DRONKELAP 
De krab met de Gulden scharen vormt m 

meer dan een opzicht een keerpunt in het 
werk van Herge De door de oorlog opgeleg
de besparingen brengen Herge ertoe zijn 
werkmetodes grondig te herzien Hij publi
ceert zijn verhaal met de regelmaat van een 
strookje van 17 X 24 per dag Dit nieuwe 
ntme leidt tot een nieuwe stijl de auteur 
maakt van de beperkingen gebruik om zijn 
verhaal nog intenser, zijn tekeningen nog 
strakker te maken Het feit dat hij gedwon
gen wordt zijn dagelijkse stroken tof drie of 
vier tekeningen te beperken, is voor hem een 
uitstekende leerschool in de vertelkunst 

ADVERTENTIE 

- BINNENHUISINRiCHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

PURE BLUF 

Kapitein Haddock, de latere onaf
scheidelijke kompangnon van Kuifje, 
verscheen aanvankelijk ten tonele als 
een meelijwekkende dronkelap. 

NIEUWE STIJL 
In dit verhaal dat, net zoals De sigaren van 

de farao over de drughandel gaat, maken we 
met alleen kennis met luitenant Allan Thomp
son, het prototype van de schurk, maar 
vooral met Kapitein Haddock, die in de 
volgende albums de evenwaardige metgezel 
van Kuifje zal worden Toch komt de kapitein 
de serie binnen door een klem deurtje, als 
een beklagenswaardige dronkelap Haddock 
bezat zich op een verschnkkelijke manier en 
verandert dan in een jammerlijke, gevaarlijke 
woesteling Uit elke van zijn inzinkingen 
komt een ramp voort hij steekt een red
dingssloep op volle zee in brand om zich te 
verwarmen, hij slaat Kuifje buiten westen 
terwijl deze een vliegtuig bestuurt En hun 
tocht door de woestijn lijkt echter geschikt als 
ontwenningskuur, maar laat Haddock ten 
prooi aan de afgrijselijkste hersenschim
men 

Hergé blijft leven Niet allen de Kuifjes 
worden aan de lopende band heruitgegeven, 
ook ander werk wordt herzien, ingekleurd, en 
opnieuw op de boekenmarkt gedropt Zo is er 
in de reeks Quick & Flupke een nieuw deeltje 
verschenen Alweer 47 bladzijden guiten-
streken van de twee Brusselse volksjonge-
tjes, bieden de jonge lezertjes (doch, de 
volwassenen durven er ook wel eens stiekem 
m gluren) enkele gezellige ogenblikken ver
strooiing 

Pure bluf is de titel van de (her)nieuwde 
avonturen van de twee ketjes De selektie, 
lay-out en mkleunng werd verzorgd onder 
leiding van Stichting Herge, met medewer
king van Johan De Moor 

Zoekt U nog wat ontspanningslektuur voor 
de kleintjes, dan is er alvast de nieuwste 
Yakari, eveneens uitgegeven bij Casterman 
In Het eerste ritje is het simpatieke indiaantje 
(ook bekend van de TV) opnieuw de held in 
een spannend verhaal Het paardje Kleine 
Bliksem deelt Yakan's lotgevallen Een leuk 
geschenk in het schoentje op 6 december of 
onder de kerstboom 

(ts) 

— Kuifje, De krab met de gulden scharen. Hergé. 
105 biz. 475 fr 
— Quick & Flupke, Pure Bluf Hergé. 47 bIz. 145 
fr. 
— Yakari, Mijn eerste ritje Derib/Job. 48 bIz. 135 
fr. 
De drie strips zijn uitgegeven bij uitgeverij Cas
terman. 

Quik en Flupke. De deugnieten|en 
van de twee ketjes doen het nog altijd 
goed.bij jong en oud. 
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FRED. VERONDERSTEL IK... 
Toen, ruim een eeuw geleden, ergens 

middenin de derde wereld (die toen nog niet 
bestond) Sir Stanley iemand van dezelfde 
huidskleur (of precies het ontbreken daar
van) tegenkwam, raadde hij trefzeker: ,,Dr. 
Livingstone, I presume". Het had er duizend 
mijlen naast geweest kunnen zijn, maar voor 
de rest had hij geen keuze. 

Toen, een tijdje geleden, wij aan een 
belangrijk tijdschrift een artikel voorstelden 
over een belangrijk Antwerps schilder, raad
de men met de trefzekerheid van een ontdek
kingsreiziger: „Toch Fred Bervoets niet, 
hoop il<". Het kon natuurlijk ook de dochter 
van de buurvrouw geweest zijn, die ook op 
de akademie gezeten had, maar voor de rest 
was er geen keuze. „De naam is Fred dus". 
„Aangenaam". 

JE KAN HET NIET 
Nee, aan Fred Bervoets voorbijgaan kan je 

niet. In Antwerpen dragen vele grote kunste
naars de geur van hun faam met zich mee... 
desnoods in hun regenjas, of in een aureool 
van roddels. Ja, er wordt wat afgezeurd in die 
stad. 

Maar... en dan is het gemakkelijk om te 
zeggen: „Toch Fred Bervoets niet, zel<er". 
Juist, Fred Bervoets wél. In zowat twee, drie 
decennia heeft die man een oeuvre bij me
kaar geschilderd, getekend en gegraveerd. 

Fred Bervoets, Pannekoekenbakster, 
1990, acryl op doek, 269 x 186 cm. 

dat geen woord — begroeting of afwijzing — 
hoeft te vrezen. Je mag nog mijlen naast je 
sokken lopen, maar de schilderijen laten je 
geen keuze. Fred dus. 

DE VINGERAFDRUK 
VAN 
JAN VAN EYCK? 

Bij het opbouwen van de tentoonstel
ling Het Lam Gods, een trip(-tiel<) door de 
eeuwen heen te ivlaaseik ontdekte dhr. 
G. Vandevoorde een vingerafdruk op de 
röntgenfoto van het paneel met de zin
gende engelen. 

Hij is van mening dat het hier om de 
vingerafdruk van Jan van Eyck zelf gaat 
aangezien deze voorkomt in de onderste 
verflaag. Momenteel bestudeert een ge-
rechtsdokter de vingerafdruk om meer te 
weten over geslacht en leeftijd van deze 
persoon. 

De originele foto kreeg in de Kapucij
nenkerk alleszins een ereplaats. 

Werpt dit onderzoek eindelijk wat meer 
licht op de misterieuze maar boeiende 
Vlaamse primitief? 

Als recensent het werk kritisch benade
ren... wie proberen wil, die mag. Er is maar 
één, elke kritiek bij voorbaat voorbijstormen
de norm: „Hier wordt geschilderd". Tegen 
de sterren op, als het moet, onder de gordel 
ook. Zo bereik je een autenticiteit die geen 
bewustzijnslaag niet doorbreekt. Freds beel
dende kracht heeft weinig kiloos verf nodig, 
maar heel veel zijn evenmin een bezwaar. Of 
het dan wel allemaal ook plastisch nog 
verantwoord is? Vraag het de pannekoeken
bakster, de Indianen van Wounded Knee, of 
gewoon aan Fred Bervoets. Nog tot 27 janua
ri in Galerij De Zwarte Panter, Hoogstraat 72 
te Antwerpen. 

(NvB) 

HULDE 
ARMAND 
DEWEERDT 

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag 
van de geboorte van de Nielse kunstschilder 
Armand Deweerdt wordt een huldetentoon-
stellfing georganizeerd in Galerij Campo, 
Meir 47 in Antwerpen. 

Donderdag 13 december vindt om 20 u. 
een huidezitting plaats waar H. Nieuwdorp, 
konsen/ator van de Kunsthistorische Musea 
van Antwerpen, het werk van de kunstenaar 
zal belichten. 

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

Armand Deweerdt. 
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VLAKBIJ & ELDERS 

WAT ETEN WE OP DE NOEN? 
Het middagmaal natuurlijk. Maar zeg nu 

eerlijk, wie doet dat nog echt? Onze steden 
zijn immense kantoorkompleksen en shop
ping centers geworden, waar men liefst zo 
ver mogelijk buiten gaat wonen. De gevolgen 
zijn bekend. Luister maar naar de boordradio 
's morgens: files alom. En de trams, treinen 
en bussen barsten. Vele aktentassen ook, 
want liet plastieken doosje met de boterham
men eist zijn plaats. 

Laat ons het maar toegeven:,,De kwaliteit 
van het leven kent 's morgens een filepro
bleem en 's middags een lunchprobleem, dat 
minstens even erg is." Tijdens het weekeind 
toch niet. Dat dacht u dan. Uitslapen mag 
toch, of niet soms? En dan wordt het,,brun
chen". Kortom, wat normaal, het verkwik-
kendste en gezelligste maal van de hele dag 
moet zijn, is een verstikkende bedoening 
geworden. 

Het is waar, sommige bedrijfskantines zor
gen wel eens voor een behoorlijk middag
maal. IVIaar de zelfbediening en de hoe-dan-
ook werkomgeving kan je bezwaarlijk gezel
lig noemen. En je wilt toch wel even naar 
buiten ook. Maar de lunchpauze duurt hoog
uit drie kwartier. Haasten dus. 

SMAKELIJK IS ANDERS "^'-^^ - ^---
(foto R.Z.) 

De snackbar op de hoek heeft lekkere 
broodjes met goed beleg. Maar de filevor
ming slaat ook daar toe. En uit het vuistje 

eten, wie doet dat graag? O ja, verderop is er 
een lunchrestaurantje. Het klinkt als een 
belofte, want er is zelfs een kaart waarop je 

kan kiezen. Alleen jammer dat het resultaat 
smaakt alsof in de keuken de mikrogolfoven 
vlak naast de diepvriezer staat. Dat zal wel 
zo zijn ook. De bediening... nu ja, bediening? 
De kelnerjuffrouw misprijst duidelijk haar 
beroep én de klanten. Én er wordt gekauwd 
alsof er een parkeermeter naast elk tafeltje 
staat. 

IS ER WAT AAN 
TE DOEN? 

Niet veel, naar ik vrees. Ons opgefokte 
tijdsbeeld heeft het noenmaal naar de folklo
re van inboorlingen en thuiswerkers venwe
zen. Daar moeten we ons maar bij neerleg
gen. Natuurlijk kan je van het weekeinde 
toch iets maken. Bv. zaterdag niet te laat 
opstaan en naar de kruidenier, beenhouwer 
of viswinkel gaan. Dan een wandeling in een 
of ander natuurrestant en met voldoende tijd 
van een echt noenmaal genieten in een 
restaurant waar de kok van de burgerkeuken 
nog een erezaak maakt, zonder dat de reke
ning een bittere nasmaak hoeft te hebben. 
Die eethuizen bestaan nog, al worden ze 
zeldzaam. Zet daarna al wat in de marinade 
voor het zelfgemaakte noenmaal van zon
dag. Wedden dat u zich een stukje gelukki
ger voelt. Ja als we niet naar de „24 Uren 
van Zolder" moeten. Dat moet u dan zeil 
maar weten. 

(NvB) 

ADVERTENTIE 

APESTREKEN 
Een poosje geleden verscheen De familie 

Chimpansee, een bijzonder aardig werkje 
over deze intelligente apensoort. Jane Good-
all, een Amerikaanse wetenschapsvrouw die 
bijna 30 jaar leefde en werkte tussen onze 
sympatieke broeders, schreef het boekje. In 
Gombe, een woeste en prachtige streek in 
Tanzania werkte ze het meest. In het reser
vaat leven zo'n honderdvijftig chimpansees 
in drie verschillende groepen. Elke dag trok 
ze er van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat 
op uit om de verbazingwekkende dieren te 
observeren. De schrijfster leefde op zéér 
vertrouwelijke voet met de apen. Jane Good-
all beschrijft een doordeweekse ,,werkdag" 
van de diertjes, ze begroet ze bij het och
tendgloren en neemt afscheid bij zonsonder
gang. 

De familie Chimpansee werd in 1989 door 
de FEE en UNICEF bekroond met de Interna

tionale Kinderboekenprijs Geneve 1989. Het 
boekje heeft ,,edukatieve waarde" maar is 
desondanks prettig om lezen. Zo wijst men er 
de lezertjes op dat, over het algemeen geno
men, de toestand en de overlevingskansen 
van de chimpansee er niet zo rooskleurig 
uitzien, zonder daar echter over door te 
zeuren. Jane Goodall schrijft met warmte en 
gevoel voor humor. Hierdoor kunnen heel 
wat kinderen warm lopen voor deze vorm van 
wetenschappelijke verslaggeving. 

Grote mensen kunnen ook iets leren uit het 
boekwerkje. De prachtige foto's die het ver
slag rijkelijk illustreren zijn van Michael Neu-
gebauer. Wanneer men ze aandachtig be
kijkt raakt men er van overtuigd dat apen 
vaak veel menselijker zijn dan de mens zelf! 

(ts) 

* • * LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 
— De familie Chimpansee. Jane Goodall. Ultg. 
J.H. Gottner - Haarlem, 1990. 498 fr. 
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IN OPSPRAAK 

D
R. CLAUS CLAUSNITZER, 
toonaangevend Oostduits we
tenschapper, heeft in Stern het 
licht laten schijnen op jarenlang 
gehuldigde praktijken. 

„Doping was zo alledaags en 
20 duidelijk als wat." 

Kampioenen als Kirstin Otto 
(zes gouden zwemmedailles in 
Seoul), Heike Friedricht, Daniela 
Hunger, Dagmar Hase, Heike 

Drechsler (oud-wereldrekordhoudster ver
springen), Ulf Timmerman (oud-wereldre-
kordhouder kogelstoten), Jurgen Schuit 
(Olimpisch kampioen diskuswerpen), Tor
sten Vos en Christian Schenk (twee toptien
kampers). Allemaal namen die door de ont
hullingen in opspraak werden gebracht. 

HOENDERHOK 
Gebleken is dat de Oostduitse sportwereld 

zo'n twintig jaar foutloos metodisch gebruik 
maakte van anabole steroïden. Er bestonden 
dagelijkse en jaarlijkse onder- en bovengren
zen voor vrouwen en mannen. Het gebruik 
van anabolika werd ,,gestuurd" door de 
Sportmedische Dienst van de DDR. De spor
ters zelf zouden wel degelijk geïnformeerd 

AA Gent is herfstkampioen. Vier punten 
liggen de Oostvlamingen voor op hun onmid-
dellijkste konkurrent, voorlopig Sporting An-
derlecht. 

Het Gentse sukses werd door niemand 
voorspeld en ook vandaag nog zijn er maar 
weinigen die luidop geloven dat ,,de Gantoi-
se" tot de 34ste speeldag bovenin zal kun
nen standhouden. Nochtans men zou beter 
moeten weten. 

Het kampioenschap '90-'91 kenmerkt zich 
door een onmiskenbare nivellering naar be
neden toe. Club Brugge gelijkt voorlopig niet 
op de ploeg van voor twaalf maanden. Bo
vendien verkeert men in het ongewisse over 
de fizieke paraatheid van Frank Farina en het 
vormpeil van de Australische spits is zowat 
,,de termometer" van de regerende kam
pioen. Anderlecht kwam na een mislukte 
start ongewoon sterk terug maar de ploeg 
van de Mos mist nog evenwicht, kracht en 
talent. Zij is ,.groeiende" maar beslist nog 
kwetsbaar. KV Mechelen kan in grote om
standigheden de tanden nog op elkaar zet
ten maar het onweerstaanbare van voor twee 
seizoenen is volledig uit haar spel verdwe
nen. Vermoedelijk een kwestie van zelfver
trouwen en lef. 

zijn geworden over wat gaande was. Het 
gebruik gold ook niet als absolute verplich
ting. Willy Daume, voorzitter van het (eenge-
maakte) Duitse Olimpische Komitee vraagt 
een diepgaand internationaal onderzoek. 
Dat komt wel wat laat natuurlijk. Men stapt 

Wat we altemaai al lang ver
moedden, wordt stilaan zeker
heid. De Oostduitse sportsuk-
sessen van weleer - „het visi
tekaartje" van president Ho-
necker - waren voor alles te 
wijten aan deskundige weten
schappelijke begeleiding, aan 
het geprogrammeerd „prepa
reren" van hele en halve kam
pioenen. 

met een stok het hoenderhok binnen waaruit 
de dieren zijn verdwenen. 

Het hele verhaal, dat door een aantal van 
de betrokkenen vanzelfsprekend wordt ont
kend, bewijst nog maar eens hoe ziek en 
verderfelijk de wereld van de topsport wel is 

Erwin Vandenbergh topscorer en 
herfstkampioen. (toto Herreman) 

Van wie zou Gent dan schrik moeten 
hebben? 

De ploeg van Rene Vandereycken, een 
toptrainer die voldoende persoonlijkheid be
zit om het als Belg ook in het buitenland waar 
te maken, telt weliswaar geen echte ,,vedet
ten" maar zij bevat wel de nodige mengeling 

geworden. Het zou bijzonder naïef zijn te 
geloven (of te hopen) dat soortgelijke toe
standen alleen maar in kommunistische lan
den mogelijk waren. Ben Johnson heeft het 
tegendeel bewezen en enkele dagen na de 
Oostduitse ,.ontboezemingen" vernoemde 
het zelfde blad namen van Westduitse zon
daars en zondaressen. De vermenging van 
sport en politiek, van sport en kommercie 
moet fataal naar misbruiken leiden. Er wor
den immers verkeerdelijk ,,hogere" belan
gen op het spel gezet. 

TROFEE 
De Keulse professor Manfred Donike, die 

al jaren een kruistocht voert voor zuivere 
sportbeoefening, heeft na de jongste onthul
lingen nog maar eens gepleit voor onaange
kondigde en geregelde kontroles tijdens de 
trainingsmaanden. 

Hij verdient de trofee voor moed en volhar
ding. Er zijn inderdaad mensen die het nooit 
opgeven al moet het stilaan tot hen beginnen 
doordringen dat de jachtopzieners de stro
pers altijd zullen blijven achterna lopen. 

Flandrien 

van talent, toewijding, kracht en karakter. 
Gent speelt van uit een gesloten verdediging 
die in moeilijke momenten de ,,0" (nul) kan 
vasthouden. Voorin loopt ene Vandenbergh 
rond die zich in de ogen van het Belgische 
voetbalpubliek wil rehabiliteren. Erwin heeft 
zijn karrière, draai of keer het hoe je wil, 
sportief grotendeels ,,gemist". Gebuisd bij 
Anderlecht en geslaagd ,,met voldoening" 
bij Rijsel. Te weinig voor een talent dat 
doelpunten maakt met de ogen toe en voor
bestemd scheen om jaar in jaar uit als 
topschutter gelauwerd te worden... Erwin 
weet dat zelf beter dan wie ook en hunkert 
naar eerherstel. Gent zal daar wel bij varen. 

Gent dat verder ook nog een paar jongeren 
herbergt die van week tot week beter worden 
en wiens zelfvertrouwen, met het uitblijven 
van de eerste nederlaag, onafgebroken 
groeit. De kans dat de Gantoise voor het 
eerst in zijn geschiedenis landskampioen 
wordt is dus niet denkbeeldig. Hoe de strop
pen op zo'n onverhoopte triomf zullen reage
ren, valt voorlopig niet te voorspellen. 

AA Gent bezit van de trouwste en vurigste 
supporters van het land. Als kompensatie 
voor de vele beproevingen die zij in de 
voorbije twintig jaar hebben moeten onder
gaan — en dat waren er nog al wat — 
gunnen wij hen de titel al evenzeer als de 
spelers en hun trainer. Van harte! 

HERFSTKAMPIOEN 
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SPORT 

MIRAKULEUZE SLOTSEKONDEN 
In basketbal kan alles. Dat is al lang 

geweten. De sport van plank (plexiglas) en 
ring was één der eersten die zich totaal 
plooide naar de kommerciële behoeften van 
haar sponsors. Die altrtheid of/en bereidwil
ligheid werd haar niet in dank afgenomen. 
Ondanks zware financiële inspanningen en 
massale invoer van Amerikaans talent ver
wierf de basketbalsport nooit de publieke 
bijval waarop zij aanspraak meende te mo
gen (moeten) maken. 

HEIMWEE 
Er zijn wel uitzonderingen geweest die de 

regel bevestigden. Het Racing Mechelen van 
Willy Steveniers was ,,een nationaal monu
ment". Het Oostende van Rik Samaey was 
de trots van West-Vlaanderen en momenteel 
viert de tweede ploegsport van het land 
triomfen m Wallonië en meer bepaald m 
Braine. Maar dit alles heeft niet kunnen 
beletten dat het basketbal uit de grootsteden 
is verdwenen. In Antwerpen, eens het mek-
ka, zijn Zaziko en Antwerpse hooguit nog 
een herinnering. Het Brusselse Zuidpaleis 
verteert van heimwee naar Royal IV en Luik 
is het Standard van... weer Steveniers en 
miljonair Tilquin ook nog niet vergeten. 

Moderne managers, linke lepe Leon Wan
del op kop, proberen het roer om te gooien. 
De televisie moet hen daarbij helpen. De 

Erik Struelens hielp aan de miraku-
leuze overwinning. (toto YDS) 

nationale ploeg moet de springplank worden. 
Vandaar dat de Belgian Lions (een benaming 
gekozen in funktie van sponsor BBL) zich 
absoluut moeten kwalificeren voor het Euro

pees kampioenschap. Vorige zaterdag was 
het al bijna zover. 

In Braine werd in ,,mirakuleuze slotsekon-
den" een scheve situatie rechtgezet. De 
Hollanders wierpen de bal als het ware naar 
de Belgen zodat deze zich al op weg waan
den naar het eindtornooi. Geen normaal 
denkend mens die het allemaal nog kon 
begrijpen. 

HERLEVING 
Maar in basketbal is werkelijk alles moge

lijk. Dat bleek luttele tijd na afloop van de 
match. Vernam men toch dat Polen Italië had 
verslagen zeker en dat was minstens even 
straffe koffie. Zodat onze Lions en hun bij de 
Fiba (het hoogste internationale basketbal-
gezag) sterk vertegenwoordigde managers 
nog steeds niet over de streep waren. 

Moeten de,,Lions" nog een midweekpartij 
in Polen winnen en hoe dat zal „geregeld" 
worden is voorlopig niemand duidelijk. Al 
merkte de Nederlandse coach stout op dat 
Zelig, één van de betere Polen, ooit in België 
speelde en dat zulks wel eens een slok op 
een borrel zou kunnen schelen... We houden 
onze lezers op de hoogte. De zaak is immers 
belangrijk genoeg. Begon de herleving van 
ons voetbal in het begin van de jaren tachtig 
ook niet met een onmogelijke kwalifikatie 
voor het Europees kampioenschap in Italië? 

ADVERTENTIE 

•fff Q41-810ZS2 Zitplaatsen feest-
lev-'-' zaal voor 100 oer-

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

WILLY 
MICHIELS 

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 

LUNCH 900 fr.,-
Proevertje 

Gegrilde sliptong 
met oude mosterd 

Hazepeper 
Nagerecht 

Nieuwelaan 47, 1860 Melse 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten | 

RESTAURANT 

HASSELTBERQ 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 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 65 

HORIZONTAAL 

5. De grond waarop deze agrariër werkt, 
hoort wellicht aan een ander toe (7) 

6. Moet je in een gebogen houding staan 
om dit schietwapen te hanteren? (4) 

8. Rondstappen tera/ijl je in bed zou moe
ten liggen (13) 

9. Wie dit gedaan heeft, kan aan een 
sportwedstrijd beginnen (8) 

12. Deze lichaamsdelen het^ben de vorm 
van een groente (6) 

13. Die doe je niet aan je voeten als je naar 
een plechtige bijeenkomst gaat (7) 

14. Els die menige Vlaming al veel jaren 
stelt (8) 

15. Het is zeker dat na dit woord een ander 
woord volgt (2) 

16. Deze tekst mag op een briefomslag niet 
ontbreken (5) 

17. Aan z'n gesjirp herken je dit insekt (6) 
19. Zulke mensen scheppen er behagen in 

iemand pijn te doen (8) 
20. Voor een zeker zoogdier is dit een nor

maal geluid, maar mensen die dit voort
brengen zijn mopperaars (7) 

VERTIKAAL 

1. Op zulke plekken wordt je loon verhoogd 
(14) 

2. Sportbeoefenaar die zich glijdend voort
beweegt (14) 

3. Hiermee kun je stromend water naar 
een zekere hoogte opvoeren (4) 

4. Buitenlandse munten die het hoofd van 
vorstelijke personen sieren (6) 

6. Vergeldingen, maar van de aangename 
soort (10) 

7. Voor grote mensen zonder belang, maar 
plezierig voor de jeugd (10) 

10. Ze transporteren bloed (5) 
11. Vloeistoffen die bedoeld zijn voor kon-

sumptie (7) 
18. Het nuttigen van voedsel, maar ook het 

voedsel zelf (4) 

OPLOSSING OPGAVE 64 
Horizontaal: 1. drukpers; 4. volbloed; 
7. agglomeratie; 10. Sint-Niklaas; 11. 
afmaken; 14. Frank; 16. kijkers; 17. 
DD; 18. effen; 19. rariteit. 

Vertikaal: 1. drommen; 2. pro; 3. rid
ders; 5. bereken; 6. slankmaker; 8. 
gasmasker; 9. twaalfde; 12. Elsje; 13. 
ijken; 15. alfa. 
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1 Ĥ" 

1 î̂  
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WINNAAR 
OPGAVE 63 

Onze winnaar van deze week woont te 
8500 Kortrijk. Het is Willy Libbrecht en woont 
in de Eikenlaan 25. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Ultg. Houtekiet loopt leeg" 
las Ahasverus. 
Waar moet Rosalie Niemand nu naar 
toe? 

Boze boeren betogen 
„Gattverdomme!" 

De Belder brengt gijzelaars mee 
Hansje knap! 

Staatshervorming wordt 
...Deprezhistorie. 

Duitse olifanten.. 
...lusten groen. 

Duits eten voor USSR 
Kohl en Vogel-zonder-kop. 

Al die perslekken komen. 
...uit één grote lekpot. 

De Morgen lekt... 
...van de lekken. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 8 DEC. ZONDAG 9 DEC. MAANDAG 10 DEC. 
T V 1 

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 1.0. op zater
dag, mstruktieve omroep 16 00 Movie Movie, 
film, 17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws, 18 00 Tik 
tak; 18 05 Schoolslag 18 45 Vlaanderen Vakan
tieland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, serie 
20 25 Baraka, spelshow 
21 35 Videodance-finale, danswedstrijd 
22 40 Vandaag 
23 00 Sport op zaterdag 
23 30 In de hitte van de nacht, serie 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, 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 Young Sherlock Holmes, film 
22 50 Nieuws 
23 30 The secret of the Black Dragon, serie 
00 10 Nieuws 

Ned 1 

13 00 Nieuws; 13 45 De Vara matinee, koncert, 
14 51 Neighbours, serie 15 32 The Nutt House, 
serie 15 56 Howard's way, serie, 16 51 Museum
schatten, 17 00 Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws; 
17 40 Kassa, konsumentenmag , 1819 Vara's 
kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 Twaalf ste
den, dertien ongelukken, dramareeks, 19 47 The 
Flying doctors, serie 
20 38 Zeg 'ns AAA, serie 
22 01 Son|a 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 35 Langs de kade, serie 
00 36 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Post!, brie 
venrubriek, 17 44 The Thundercats, sene, 18 08 
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, 
jongerenmag ,18 56 Jackpot, kwis, 19 27 Gro
wing pains, serie, 20 00 Nieuws. 
20 28 Weekend Krimi, serie 
22 09 De Taaimeesters, stoeien en knoeien 
22 40 Karel, praatshow 
23 31 Dat vind ik nou mooll, kuituur 
00 02 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra; 
1910 Hindoe-festivals in India, dok, 20 00 
Nieuws. 
20 20 150 jaar Tsjaikovsky, koncertregistratie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 The clean machine, film 

T V 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Krokant, 
confits 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 13 00 
Sunday Proms, koncert, 14 00 Asterix de Galliër, 
tekenfilm, 16 05 Schoolslag, spelprogr, 16 45 
Het pleintje, serie, 17 35 Body-look, info, 17 45 
Draaimolen kinderserie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Leven... en laten leven, milieumag , 
19 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19 50 
Sportweekend il. 
20 20 Het dossier Verhuist, serie 
21 10 Het ei van Christoffels, reportage 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Oorden van illusies, Venetië 

VTM 

14 00 Love boat, sene, 14 50 Clip club, verzoek
progr , 15 00 Grease II, film, 17 00 Ben Cropp's 
Australia, dok sene, 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 15 De sportshow 
23 20 The last wagon, film 

Ned. 1 

1100 Omroepparochie; 1155 Thomas More, 
filosofie, 13 00 Nieuws; 14 35 Oekrame, dok, 
15 25 Toby McTeague, film, 17 00 De andere 
kracht van het verre Oosten, reportage, 17 30 
Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 18 21 Crash, jongeren-
progr ,19 00 Nieuws. 
19 05 Zondagavond met Van Wllligenburg, praat-
progr 
20 00 Vreemde praktijken, sene 
20 32 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 18 CIrkelsl In het zand, 2-delige film 
22 05 Brandpunt, aktualiteiten 
22 40 Inspekteur Dalgleish, serie 
23 35 Adventsoverweging 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Sprookjes van de 
zee, serie, 09 45 Toren van pizzas, jeugdmag , 
10 05 Mannetje & Mannetje, slapstick, 1010 Am
nesty International, mensenrechten voor kinde
ren, 10 45 O' bitt're smart, over smartlappen, 
11 00 Reiziger In muziek, life, 12 00 Tros voetbal 
plus; 13 00 Nieuws; 14 00 Opera Matinee, eigen
tijdse opera, 18 00 Margreet Dolman begrijpt het, 
opgewekt progr, 18 30 Lokolé, nieuwe Nederlan
ders, 19 00 Lava, kolderserie, 19 30 Onrust!, 
subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Amnesty International 
21 57 A bit of Fry and Laurie, serie 
22 27 De TavianI's, portret 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 45 Hoofdpijn te lijf, kursus, 
11 00 The book of signs, dok , 11 30 Omroep 
Fryslên edukatyf; 12 00 Het Capltool, diskussie-
progr , 18 00 De kooperatie, kursus, 18 30 Se
samstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
21 05 Werken aan werk, rekreatie 
21 30 Ischa, praatshow 
22 00 Abandonados, dok 
22 40 De wilde ganzen 
22 42 Dekaloog, verhalen 

T V 1 

17 30 Het Capitooi, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Rondomons, jeugd-
progr , 18 35 Operatie Mozart, serie, 19 03 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, serie 
20 20 Tien voor taai. Taalstrijd 
21 00 De octopus, serie 
22 50 Vandaag 

23 15 De vrolijke dokters van St.SwIthIn's, serie 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Op het terrras, seniorenmag 
20 35 Ekologisch tuinieren, mfo-serie 
21 05 Van Gogh, een museum voor Vincent, dok 
21 35 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kin-
derklub; 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 Videodinges, gekke videoclips 
20 30 MacGyver,serie 
21 30 Family Ties, serie 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Race for the bomb, serie 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Op de groei, 
over geloof, 17 51 Beestig, dierenprogr, 18 05 
NCRV sport op 1 ; 18 32 De zijden draad, dok , 
19 00 Nieuws. 
19 20 Teds famiiiespeishow, spelprogr 
20 40 De Cosby show, sene 
21 11 Hier en nu, aktualiteiten 
22 03 Zo vader, zo zoon, spelprogr 
22 28 Grensgesprek, praatprogr 
23 05 Cheers, serie 
23 30 Het concept, wetenschap 
23 55 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 14 
Ontdek je plekje, Antwerpen, 15 30 Studio Trap
pelzak, kinderprogr, 15 55 Service Salon, 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuur
sene, 18 00 De held, sene, 18 30 Tussen kunst 
en kitsch extra, antiek, 18 55 Avro Sportpanora-
ma, 19 20 Vinger aan de pols, medisch mag , 
20 29 De uitdaging, het onmogelijke mogelijk 
21 36 You must be the husband, serie 
22 12 Avro Televizler, aktualiteiten 
22 48 Capital City, serie 
23 39 Ontdek je plekje, Antwerpen 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele-
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis; 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 25 De Hollandse waterlinie, dok 
2115 Eigenaardig, kolumn 
21 20 Edukatlef Extra 
21 23 Personeelsmanagement, kursus 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 rndonesië: taal en kuituur 
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TELEVISIE 

DINSDAG 11 DEC. WOENSDAG 12 DEC. DONDERDAG 13 DEC. 
T V 1 
17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tal(; 18 05 Plons; 1810 Saartje en Sander, 
serie, 18 20 Sprool(jesteater, Hans en Grietje, 
18 35 Black Beauty, sene, 19 03 Buren, serie, 
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 Azuur, toeristisch mag 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 18 58 Sabel, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Diamond Awards Festival, show 
21 00 Uitzending door derden 
21 40 De schuld, film 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 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, serie 
21 00 Klasgenoten, Marva 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, sene 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Cult, jonge-
renmag , 18 06 Vara's kindermenu, 19 00 
Nieuws, 19 20 De baas in huis? sene, 19 46 
Labyrinth, spelprogr 
20 17 Laat maar zitten, sene 
20 51 Iedereen wil honderd worden 
21 41 In het nieuws, praatshow 
22 29 Golden girls, sene 
23 05 De kloof, disksussieprogr 
23 50 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, tekenfiimsene, 17 00 
Club Veronica, jongerenmag , 17 30 Nieuws; 
17 40 Bouli, tekenfilm, 17 45 B.O.O.S., )eugd-
progr , 1 8 1 0 Countdown, pop, 18 55 Veronica 
sport, 19 25 Het laatste woord, kwis, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Tour of duty, sene 
21 25 RUR Magazine, praatshow 
22 05 Rocky II, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 15 
Schrijvers van de nieuwe tijd, Luigi Pirandello, 
18 00 SibI Busl — Tropische regenbul, dok , 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het ktokhuis; 19 10 Robin of Sherwood, serie, 
20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, aktuele mediargbnek 
21 04 Zeven Ideeën om Iets weg te geven, dok 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Het andere Europa, dok 
23 45 Nieuws 
23 50 Studio Sport 

TV 1 
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 Wikken en wegen, konsumentenmag. 
22.30 Vandaag 
22 50 Verwant, kunstmag 

TV2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 58 Supersense, dok, 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, serie 
21 30 Golden girls, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Scarecrow en mrs. King, sene 
2315 VTM-Sport 
23 25 Benson, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boggle, 
woordspel, 18 05 Het Arabische schiereiland, 
dok , 1 8 30 Neighbours, sene, 19 00 Nieuws; 
19 20 Waku Waku, spelprogr 
19 55 Sugarland Express, film 
21 50 Vreemde praktijken, sene 
22 25 Kruispunt TV, info 
23.00 Nieuws 
23 05 Liefde, niets dan liefde, sene 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 1516 
Gloss, sene, 16 04 Belfleur, middagmagazine, 
16 55 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 Dieren In het wild, 
dok , 19 25 Tros Kieskeurig, konsumentenmag , 
20 00 Nieuws. 
20 27 Tros Triviant, spelprogr 
21 20 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 00 Eenmaal, andermaal, veilingen 
22 50 Omhangen... volgen, dok 
23 30 Waar het verleden heden wordt, musea 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 50 Stu
dio sport; 17 55 Geld op zak, dok ,18 30 Sesam
straat ; 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 Reis naar Schönberg, dok 
21 30 Studio Sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 
23 20 Studio sport 

TV 1 

17 30 Het Capitool, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Prikballon; 18 25 
Malvira, sene, 18 35 Jennifers tocht, sene, 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 Verrassende vertellingen, Dood in de mor
gen 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Ommekaar, De grote verwaanng 
20 50 Festival van Vlaanderen, Die Jahreszeiten 
21 50 Nordic lights, film 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 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 30 Star, filmmagazine 
23 20 VTM-Sport 
23 35 Animals of Africa, dok sene 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-frultmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De na
tuur van de Britse eilanden, dok , 15 40 Ceddie, 
sene, 16 10 Het kleine huls op de prairie, sene, 
16 55 Kinderkrant, kinderprogr , 17 30 Nieuws; 
17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 30 Avonturen-
baal, serie, 19 00 Nieuws 
19 20 Sounder, film 
20 55 Stampwerk, kwisprogr 
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 05 God verandert mensen, praatprogr 
23 05 Zeilen met een computer, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene, 
17 45 Konsumentenlijn, info, 18 10 Top 40; 18 55 
Jackpot; 19 20 Veronica film & video, mag , 
20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, serie 
21 00 Op jacht naar de vos, spelprogr 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 40 Married with children, sene 
23 10 Bergje voor berg, praatshow 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 Ba
hama is mijn leven, dok , 1 8 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 
Design Classics, Coca-cola-fles, 19 35 Bekijk 't 
maar, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Dierbaar, TV-film 
21 30 Barenboim speelt Beethoven, klassiek 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport foernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Om het behoud van de aarde. Overbelas
ting 
23 50 Studio Sport 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 14 DEC. 

TV 1 
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, tel<enflimserie; 
19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 De wonderjaren, serie 
20.25 De Octopus, serie 
22.00 Muziekproflel, Genesis 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23.00 Graffiti party, film 

TV 2 
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Wereldoorlog II: de repressie 
21.30 Uitgelezen, fin de siècle 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoelcprogr; 17.00 VTM-KIn-
derklub; 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 Bridesmaids, TV-flIm 
23.05 Nieuws 
23.35 French postcards, film 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 13.39 Rondom tien, disl̂ ussie-
prog.; 14.25 Ja natuurlijk extra, dol<.; 15.29 Dis
ney junior, l<inderprogr.; 16.00 Passage, middag
mag.; 17.30 Nieuws; 17.40 Disney club; 18.30 
Piloot in de Amazone, dol<.; 19.00 Nieuws. 
19.20 Dinges, spelprogr. 
19.51 Ha, die pal, serie 
20.22 Playing for keeps, film 
22.06 Ursul de Geer, praatprog. 
23.05 Nocturne, licht klassiek 
23.31 Studio Sport 
Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Een wereld 
op een postzegel, eduk. serie; 17.55 River jour
neys, dok.; 18.30 Art kids, jeugdreeks; 18.55 
Jackpot, beeld- en woordspel.; 19.19 T and T, 
serie; 19.42 De TV-dokter; 19.43 Bassie en 
Adriaan, serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Medisch Centrum West, serie 
21.36 De TV-dokter 
21.37 Binnenlandse Zaken, praatprogr. 
22.17 Tros Aktua in bedrijf, kunststofindustrie 
23.02 In the heat of the night, serie 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort, migrantenmag.; 18.30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaal; 18.55 Het Klokhuis; 19.10 Vo
gels kijken, natuurdok.; 19.24 Het gezicht van 
Nederland, Nijmegen; 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 La hlstoria official, film 
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De vrolijke avonturen van Asterix de Galliër en zijn vrienden. Zondag 9 
december op BRT TV1, om 14u.30. 

ZATERDAG 8 DECEMBER 

YOUNG SHERLOCK 
HOLMES 
Amerik. film uit 1985 met Nicholas Rovt̂ e, 
Alan Cox, Sophie Ward, e.a. In 1870 
ontmoet Watson voor het eerst Sherlock 
Holmes. Hun belevenissen hebben niets 
meer te maken met de boeken van Conan 
Doyle en de nadruk ligt veel meer op de 
speciale effekten waarvoor Steven Spiel-
berg tekende. (VTM, om 21 u.) 

ZONDAG 9 DECEMBER 

ASTERIX DE GALLIËR 
50 jaar voor Kristus wordt Gallië bezet 
door de Romeinen. Slechts één Gallisch 
dorpje biedt nog weerstand, want Asterix 
beschikt over een toverdrank. Frans-Bel
gische tekenfilm uit 1967 van René Gos-
cinny en Albert Uderzo. (Astérix Ie Gau-
lols - BRT 1. om 14U.30) 

MAANDAG 10 DECEMBER 

HOE DE FISKUS ONS 
UITKLEEDT 
Franse film uit 1983 met Jean-Pierre Ma-
rlelle, Claude Brasseur en Joslane Balas-
ko. Jean-Jacques Lestrade is een sukses-
volle dierenarts. Op een dag wordt zijn 
boekhouding gekontroleerd door een 
schuchtere belastingsinspektrice. (Slg-
nes extérieurs de richesse - RTBF 1, 
om 20U.05) 

DINSDAG 11 DECEMBER 

ROCKY II 
Vaak haalt een vervolgfilm niet het niveau 
van de eerste film. Rocky II is hierop een 

uitzondering. Sylvester Stallone maakte 
met zijn regiedebuut in 1979 een uitste
kende aktiefilm en stapt op uitdaging van 
Apollo opnieuw in de boksring. In de 
vrouwelijke hoofdrol schittert Talia Shire. 
(Ned. 2, om 22u.) 

WOENSDAG 12 DECEMBER 

SUGARLAND EXPRESS 
Amerik. film van Steven Spielberg uit 1974 
met Goldie Hawn, Ben Johnson en Wil
liam Atherton. Lou Jean Poplin heeft net 
een gevangenisstraf uitgezeten en is vast
besloten haar zoontje, dat in een pleegge
zin werd ondergebracht, op te halen. 
(Ned. 1, om 19u.55) 

DONDERDAG 13 DECEMBER 

SOUNDER 
Amerik. film uit 1972 over een negergezin 
in Louisiana in de jaren '30. Wanneer de 
vader wegens diefstal van eetwaren voor 
zijn hongerige gezin in de gevangenis 
belandt, komt de moeder er alleen voor te 
staan. Met Janet MacLachlan, Kevin 
Hooks en Cicely Tyson. (Ned. 1, om 
19U.20) 

VRIJDAG 14 DECEMBER 

GRAFFITI PARTY 
Matt, Jack en Leroy zijn in het begin van 
de jaren 60 de sterren van het Californi-
sche strand omwille van hun spektakulair 
surfen. Na enkele jaren wordt de pret 
echter bedorven door de oorlog in Viet
nam. Amerik. film uit 1978 met Jean-
Michael Vincent, William Katt, Gary Rusey 
e.a. (Big Wednesday - BRT 1 , om 23u.) 
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BIOS 

HELP! IK BEN ALLEEN THUIS 
Als je de Oscaruitreiking van dit jaar nog 

eens herbekijkt, dan zie je dat De Kleine 
Zeemeermin met maar liefst twee van die 
begeerde beeldjes ging lopen. Beste oor
spronkelijke song en beste oorspronkelijke 
muziek. 

Voor wie deze Disney-tekenfilm in Neder
landse versie gaat bekijken gaat er al een 
groot deel verloren van de originaliteit van de 
teksten, waarbij enkele calipsonummertjes 
zittten. Calipso hoort lekker dubbelzinnig te 
zijn (en daar hebben de volwassenen dan 
weer iets aan), maar in het Nederlands heeft 
het die charme bijna helemaal verloren. Dat 
is dikwijls het drama van gedubte versies. 
Werd er in de originele versie soms maanden 
gezocht naar dé stem op dat personage, in 
vertaling wordt er zeer dikwijls met de pet 
naar gegooid. Maar eerlijk is eerlijk, zelfs de 
Nederlandse versie kan deze goedgemaakte 
tekenfilm niet kapot krijgen. 

Hans Christian Andersen ligt bij ledere 
vertoning waarschijnlijk verheerlijkt in zijn 
beenderige handen te klappen. Alhoewel erg 
gemoderniseerd is deze kleine zeemeermin 
zeer trouw aan de geest van het Andersen-
verhaal en dat maakt de film dan ook ge
schikt voor jong en oud. 

Dat geldt eveneens voor Home Alone, een 
niet te missen kerstfilm, waarin de melo, het 
drama, maar vooral de allesoverheersende 
humor zo in balans liggen dat men deze film 
gemakkelijk enkele malen na elkaar kan 
gaan bekijken. 

REBELLIE 
Velen van ons zullen het herkennen. Kevin 

McCallister (het schitterend kindsterretje: 
Macaulay Culkin) is de jongste van het lot en 

dat maakt dat hij heel wat te stellen heeft, én 
met zijn oudere broers en zussen én met zijn 
ouders. Vandaag zijn er ook nog een stel 
neven en nichten en een oom en een tante 
die lekker mee op z'n kop zitten. Kevin kan 
niks, Kevis is dom, Kevis is... Kevin is het 
moe en valt z'n oudere broer Buzz aan, kop 
vooruit recht naar diens maag. Dat dit in de 
keuken gebeurt is een bezwarende omstan
digheden en Kevin vliegt op zolder naar bed. 
Hij wenst dat hij zijn familie nooit meer moet 
zien. En wat gebeurt er? De volgende mor
gen — het is drie dagen voor kerstmis — 
vertrekt het hele stel op een trip naar Europa 
en doordat ze zich hebben overslapen verge
ten ze Kevin. Vermits na een storm pas net 
het electra, maar nog niet de telefoon is 
hersteld, is Kevin onbereikbaar. Als ze dat in 
Europa ontdekken worden er allerlei pogin
gen gedaan om Kevin te bereiken. Om gek te 
worden en dat wordt Mama Kate bijna, ze zal 
terugvliegen — met véél hindernissen. On
dertussen wordt het huis belaagd door twee 
inbrekers, Harry (Joe Pesci) en Marvin (Da
niel Stern). En nu blijkt hoe inventief Kevin 
wel is, hoe deze knaap een pak intelligentie 
in huis heeft, waaraan door de ouderen veel 
te gemakkelijk wordt voorbijgegaan. Kinde
ren die leven in een te beschermende omge
ving worden dat dikwijls spuutgzat en dat 
was de rebellie van Kevin, die nu bewijst dat 
hij — laat het dan geen te snuggere zijn — 
twee volwassenen makkelijk de baas kan. 
Dat hij ondertussen nog een opa met zijn 
zoon verzoend — want het is toch kerstmis, 
neem je er bij en dat alles in orde komt dat 
weet je ook, maar je hebt dan wel een 
razendsnelle Tom en Jerryachtige film ach
ter de rug, die je net als ik dus, graag nog 
eens een tweede keer wilt terugzien. Aanbe
volen I 

Willem Sneer 

Een schitterend kindsterretje in een schitterende wensvervullende film. 

Edith Piaf, al tijdens haar leven een 
legende. Nu op de planken van de 
KVS, op meesterlijke wijze, tot leven 
gebracht door Erna Palsterman. 

BRAVO PIAF! 
Ronduit schitterend. Met Piaf brengt de 

K.V.S. een klasse-produktie op de planken. 
Free-lance aktrice Erna Palsterman vertolkt 
haar rol op een formidale wijze. Tien jaar 
geleden bracht zij deze rol voor de eerste 
keer onder de regie van Jaak Van de Velde in 
het Arena-theater. Toen al waren de kritieken 
meer dan lovend 'Erna Palsterman brengt de 
figuur van Edit Piaf, de kleine straatmus, 
heel waarachtig tot leven, (Standaard de
cember 80). 

In oktober '63 overleed Edith Gassion; het 
leven van de grote dame van het Franse 
chanson werd 15 jaar na haar dood gedra
matiseerd door de Engelse schrijfster Pams 
Gems. Het stuk werd voor de eerste keer 
gecreëerd op Broadway en kende daar ook 
een enorm sukses. 

In ,,Piaf" krijgen we een vrouw te zien die 
buitengewone strijd levert om te overleven 
en die daarbj nooit haar oorsprong neett 
kunnen verloochenen, ook wanneer zij door 
de betere klasse aanvaard werd. Zingen was 
voor Piaf alles, en ze zong met een immense 
gedrevenheid. Op het einde van haar leven 
was zingen een echte marteling. De journa
listen wachtten als echte aasgieren op haar 
val. Doch in 1962 overleed Piaf, na een zeer 
bewogen leven in het Zuiden van Frankrijk. 

De echte Piaf en de aktrice E. Palsterman 
hebben niet alleen dezelfde initialen, de 
fisieke gelijkenis en het zangtalent van laast-
genoemde blijven het hele stuk door het 
publiek fascineren. De sobere design van het 
dekor legt nog meer nadruk op het akteerta
lent van het gehele gezelschap. 

De staande ovatie van het publiek was 
meer dan verdiend. 

Opvoeringen vinden plaats in de KVS tot 
31 december, telkens om 20u30. Reserva-
ties op tel. 02- 219.49.44. 
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HET PARTBIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 

van maandag 3 december j . l . heeft alge
meen voorzitter Jaak Gabriels volgende me
dedelingen verspreid ten behoeve van de 
pers. 

EG-KONFERENTIE 
De Volksunie stelt vast dat de slotverkla

ring van de konferentie van het Europees 
parlement en de parlementen van de lid
staten belangrijke positieve bepalingen be

vat. Ten eerste juicht de VU de intentie toe 
om een Europese Unie op federale basis uit 
te bouwen. Belangrijk hierbij is dat de VU-
thesls „Europa moet vooral een Europa van 
de Volkeren worden" het heeft gehaald. Dit 
moet nu worden geïnstitutionaliseerd. Het 
subsidiariteitsbeginsel heeft blijkbaar bij de 
meerderheid van de deelnemers aan de 
konferentie ingang gevonden. Verder stem
men de plannen om het demokratisch deficit 
van de Europese instellingen weg te werken, 
tot tevredenheid, net ais het pleidooi voor 
een sociale unie en meer zeggenschap voor 
de regio's. 

OP DE 
BARRIKADE 

• Op een avond zaten ze in onze huiskamer. 
Een 70-jarige Waal, oud-rechter in de toen
malige Kongo en een Mechelaar. Paritair 
zoals men het meent te moeten doen bij een 
bezoek aan een VU-senator. Zij vertegen
woordigden immers de vereniging van land
genoten, die nu 30 jaar geleden, ,,de Kongo" 
verlieten, met het achterlaten van al hun 
bezittingen. Doorheen hun stemgeluid zag je 
't verre Afrika. Nog steeds waren ze niet ten 
volle vergoed. Nochtans waren ze vertrokken 
op aanraden van die Belgische Staat, nu 
volop in hervorming. Zouden ze hun geld nog 
krijgen? Zoals het een jurist past keek de 
ererechter over zijn bril om mij te fikseren 
voor die gedachte en er door, om voor de 
zoveelste keer zijn cijfers af te lezen. Dat 
laatste hoefde niet, want: op hoeveel kanto
ren, tegen hoeveel politici had hij ze reeds 
opgedreund? Nu zaten ze bij mij. Weer met 
hoop. De VU beheerde immers Ontwikke
lingssamenwerking. En zij waren toch — net 
als de missionarisen — de eerste ontwikke
lingshelpers geweest. Of niet soms? In Elisa-
bethstad wordt nu, mijnheer de Senator, 6 
keren minder melk voortgebracht dan in 
1960 voor heel wat meer inwoners. Tranerige 

verhalen kwamen er niet bij te pas. Neen, de 
droom van nijvere mensen verwekt geen 
tranen. Wel fierheid om het gepresteerde 
werk en bitterheid over de achterstelling. 
Hoe krijg je door zo'n dossier — bepoteld en 
voor zich uitgestoten door vele kollega's — 
de adem van de rechtvaardigheid en het 
beslag van de rechtmatigheid ? Ze leken moe 
toen ze opstonden. Moe van zo lang te 
wachten. En ik dacht dat de loodzware 
staatsschuld en een overrijke Mobutu... 

• Toen belden 3 anderen aan: 'n ME-ze/f-
hulpgroep. Ik had er nooit over gehoord. 700 
Vlamingen hebben zich verenigd rond „de 
ziekte van de vermoeidheid". Twee waren 
technici, de derde hield een boetiek. Hun 
leven werd al jaren beheerst door niet-kun-
nen, door het-iaten-afweten Als in een 
schelp slepen ze zich voort. Van doktei naar 
dokter; van ziekenfonds naar t minder-valie-
denfonds, parasiet-veroordelingen, beoorde
lingen, schrappingen, verwijzingen. Zoals in 
een glazen draaideur: steeds opnieuw jezel-
ve zien. dezelve moe-voelen en ronddraaien 
rond dezelfde onvoelbare as: een slap li
chaam. Nee, geen ontsteking, wellicht een 
virus! Maar wie vindt die? Wie omschrijft 
die? Wie beheerst die? En hoe geraak je 
erkend? Een ziekte met luimen en grillen 
waartegen de breedbandantibiotika zich te 
pletter loopt. Een ziekte die je zielekern 
uitholt en je wil wegjaagt; die je vreugde doet 
stollen en je handen verstillen. Waarom 
wordt ze niet erkend, mijnheer de Senator? 
Wie helpt ons? Wij worden geplet tussen de 
zieleknijper en een luchtkuur; tussen beter 
eten en eens goed met vakantie gaan. Over
al vind je van die vermoeiden: bijna allen op 
verkeerde stoelen en in onjuiste bedden. 
Hun evenwicht is flinterdun en hun verbon
denheid-met-de-volgende mager! Vlaande
ren bestaat! Ja, maar niet voor ons... Vlaan
deren belooft! Ja, maar voor wanneer? En 
toch: blijven geloven in de sterke kring van 
de mede-mens. Wie weet er iets over deze 
beide probleem-groepen? Wie wil helpen? 
Dan kan je terecht bij ondergetekende. 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris 

De VU betreurt dat de konferentie niet 
inging op haar vraag om de regio's toe
gangsrecht te verlenen bij het Europees Hof 
van Justitie. Zij zal hiervoor verder stappen 
ondernemen om dit principe te doen zegevie
ren. 

NATIONALE LOTERIJ 
Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 

Demokraten stelt vast dat de winsten van de 
Nationale Loterij aanleiding geven tot een 
alternatief financieringscirkuit. Op een bruto 
ontvangst van bijna 27 miljard frank wordt er 
door de Nationale Loterij een netto winst 
gerealiseerd van meer dan 8 miljard frank. 
Bijna de helft van deze winst gebruikt de 
Loterij om initiatieven te steunen die duidelijk 
tot de bevoegdheden behoren van gewesten 
en gemeenschappen. 

Bovenop het systeem van direkte subsi
dies hanteert de Nationale Loterij aktief het 
systeem van sponsoring en reklame. Dit 
alles geeft aanleiding tot onaanvaardbare 
situaties die de autonomie van de gemeen
schappen aantasten. 

Via de Loterij werd er in '89 in totaal voor 
meer dan 692 miljoen steun verleend aan de 
sport, dit bedrag overstijgt het Vlaams bud
get van Sport en Rekreatie dat 668 miljoen 
bedraagt in de ontwerpbegroting 1991. 

Dit alternatief financieringcircuit bestaat 
los van iedere direkte parlementaire kontrole 
en is al te vaak totaal willekeurig. De VU stelt 
daarom voor dat de middelen rechtstreeks 
ter beschikking worden gesteld van de res-
pektieve exekutieven om tot een koherent 
beleid te komen. De VU-fraktie zal hiertoe de 
nodige initiatieven nemen in de Vlaamse 
Raad. 

GIJZELAARS 
Het VU-Partijbestuur dankte senator Hans 

De Belder en de parlementaire delegatie 
naar Irak voor haar inspanningen. 

De VU heeft het gijzelen van alle buiten
landse residenten in Irak steeds met klem 
veroordeeld omwille van de schending van 
internationale verdragsrechterlijke en huma
nitaire principes. De vrijlating van onze land
genoten kan als een gunstig teken worden 
beschouwd, maar kan geen afbreuk doen 
aan de veroordeling van de gijzeling van 
andere buitenlanders door het Iraakse regi
me. De VU blijft dan ook bij haar stellingna-
me dat de gijzelaars onvoorwaardelijk in 
vrijheid dienen te worden gesteld en beves
tigt haar steun aan de internationale solidari
teit terzake. 
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VRIJLATING 
De omstandigheden waarin de parlemen

taire delegatie heeft moeten werken kunnen 
bijzonder moeilijk worden genoemd. Ener
zijds was en blijft er de noodzaak van interna
tionale samenwerking en solidariteit in de 
veroordeling van de inval van Irak in Koeweit 
en de gijzelneming van de buitenlanders in 
beide landen. Anderzijds was er de direkte 
zorg voor onze landgenoten in beide landen. 
De VU meent dat de parlementaire delegatie 
er in geslaagd is om de vrijlating van deze 
laatsten te bekomen zonder toegevingen 
vanwege de Belgische overheid en in het 
kader van een louter humanitaire aktie. Het 
toont aan dat het principieel afwijzen van 
gesprekken met het Iraakse regime, hoe 
sterk ook de afwijzing van het optreden van 
dit regime in Koeweit kan zijn, niet de meest 
aangewezen weg is om tot konstruktieve 
oplossing voor deze problemen te komen. 

De VU meent dat de parlementaire delega
tie steeds binnen het kader van haar humani
taire opdracht heeft gehandeld. Hiervoor 
verdient zij alle lof. Tevens onderstreept het 
resultaat van haar inspanningen het nut van 
het streven naar een vreedzame oplossing in 
het konflikt. 

MILITAIRE INTERVENl " 
De VU blijft de invasie van Koeweit met 

kracht veroordelen. Zij meent dat het interna-
tionele recht en de resoluties van de Veilig
heidsraad dienen te worden gerespekteerd. 
Dit zal enkel het geval zijn wanneer de 
Iraakse troepen zich terugtrekken uit het 
land. 

Dit neemt niet weg dat de VU wil waar
schuwen voor een militaire eskalatie van het 
konflikt. De geografie van de regio, en de 
sterkte van de Iraakse troepen — waaraan 
trouwens alle Westerse landen hebben mee
gewerkt — doen vrezen dat dit niet in een 
handomdraai zal kunnen gebeuren. Dema
gogie en militaire krachtpatserij kunnen in 
deze kwestie tot verschrikkelijke gevolgen 
leiden. In de eerste plaats moet dan ook 
gestreefd worden naar een vreedzame op
lossing. 

EKONOMISCHE BOYKOT 
De VU meent dat de internationale ekono-

mische boykot van Irak een moeilijk, maar 
efficiënt middel is om het Iraakse regimes tot 
toegevingen in haar posities te dwingen. 
Hoedanook zal het Iraakse industriële en 
oorlogsapparaat sterk worden aangetast 
door deze boykot. Het komt er dan ook vooral 
op aan dat de internationale gemeenschap 
deze boykot hard maakt en dat elk land voor 
zich erop toeziet dat haar onderdanen en 
bedrijven de boykot respekteren. De VU 
onderstreept tegelijkertijd dat kinderen, ou
deren of zieken om humanitaire redenen niet 

het voonwerp mogen zijn van een internatio
nale boykot van medicijnen, baby- en priori
taire voeding. 

Ondertussen dienen de gevolgen van het 
konlikt in het Midden-Oosten op onze ekono-
mieën te worden beperkt. De VU veroordeelt 
daarom ook de huidige spekulatie op de 
oliemarkt, en meent dat er dient te worden 
opgetreden tegen het opportunistische 
winstbejag van Westerse bedrijven en perso
nen in deze omstandigheden. 

VREEDZAME 
OPLOSSING 

De VU meent dat nu alles op alles dient te 
worden gezet om tot een vreedzame en 
duurzame oplossing van het konflikt te ko
men. De partij juicht dan ook het initiatief van 
de Amerikaanse president toe om gesprek
ken tussen de regeringen van de Verenigde 
Staten en Irak op gang te brengen. 

Bij voorkeur wil de VU een oplossing uit de 
Arabische landen zelf tot stand zien komen. 
Een dergelijke oplossing kan vanzelfspre
kend niet voorbijgaan aan de globale proble
matiek van hef Midden-Oosten. Zo kan er 
geen onderscheid worden gemaakt tussen 
alle resoluties van de Verenigde Naties. Ook 
de resoluties van de Veiligheidsraad met 
betrekking tot het Palestijnse probleem die
nen te worden gerespekteerd. De VU her
haalt haar oproep tot de Veiligheidsraad om 
een Voorbereidend Komitee voor de reeds 
lang geplande internationale konferentie 
over het Midden-Oosten, op te starten. Zij 

dringt aan op het respekt voor het zelfbe
schikkingsrecht van het Palestijnse volk én 
de veiligheid van Israël. De Europese ge
meenschap heeft dit proces reeds beïnvloedt 
door de recente goedkeuring van het idee 
voor een Konferentie voor Veiligheid en Sa
menwerking in het Midden-Oosten. 

Verder pleit de VU voor een georganiseer
de ekonomische solidariteit tussen Europa 
en de Arabische wereld. Binnen deze Arabi
sche wereld zal de Europese gemeenschap 
moeten bijdragen tot een rechtvaardiger ver
deling van de rijkdom en een grotere demo-
krafisering van de regimes. De VU wenst 
tevens, in opvolging van de Europese bank 
voor Oost-Europa, te komen tot de oprichting 
van één Euro-Arabische bank om die Arabi
sche landen die op weg zijn naar demokrati-
sering, ekonomisch en financieel te onder
steunen. 

BESLUIT 
Het sukses van de parlementaire delegatie 
en alle initiatieven die hiertoe hebben bijge
dragen, voor de vrijlating van onze landgeno
ten door Irak, dient voor de VU gezien te 
worden als een stap naar een vreedzame 
oplossing van de Golf-problematiek. De VU 
staat achter de besprekingen die deze dele
gatie in Irak heeft gevoerd en meent dat er in 
de eerste plaats moet gezocht worden naar 
oplossingen die vreedzaam en duurzaam 
zijn. Zij roept de regering op om hiervan 
verder werk te maken, binnen het kader van 
de internationale solidariteit die hiervoor 
noodzakelijk is. 

Tijdens de herdenkingsplechtigheid van de oudstrijders in Ham voerde de VU-Ham een 
aktie omdat burgemeester IMichiels weigerde de vlag van de Vlaamse Gemeenschap uit 
te hangen. Om hun eisen kracht tx] te zetten hees een afvaardiging van de Hamse VU in 
aanwezigheid van senator Jet Van Bree haar eigen vlag. Hiermee wilden ze de 
herdenking ook in het teken stellen van de Vlaamse gesneuvelden. Aan de omstaanders 
werd een brief van het Verbond van Vlaamse oudstrijders en van luitenant Pil 
overhandigd. 
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MINISTER ANDRE GEENS OP VUJa RAAD 
Zaterdag 1 december vond in het kultureel cen

trum Elzenhof te Eisene de trimestriële VUJO-raad 
plaats. Tijdens de voormiddag werd een intormatiel 
bezinningsmoment gehouden omtrent de zoge
naamde „Vredesdriehoek". Dit begrip houdt in dat 
ontwapening, ontwikkelingssamenwerking en men
senrechten drie noodzakelijke en onlosmakelijk 
verbonden pijlers zijn wil men het ideaal van een 
betere en rechtvaardiger wereldgemeenschap 
dichterbij brengen. Een 60-tal aanwezigen kon 
vertegenwoordigers van drie organisaties aktief op 
dit terrein beluisteren en interpelleren. Wat dan ook 
gretig werd gedaan. 

Eerst kwam Georges Spriet, lid van het dagelijks 
bestuur van VAKA, het Vlaams Aktiekomitee tegen 
Atoomwapens, aan het woorti. Hij pleitte voor een 
vredesdividend, d.w.z. een vermindering van het 
defensiebudget ten gevolge van de recente interna
tionale gebeurtenissen, van 10% voor de onmiddel
lijke toekomst en van 50% op middellange termijn. 
Tevens waarschuwde hij voor een uitbreken van 
een oorlogsbrand in het Midden-Oosten. Op de 
vraag wat het VAKA voorstelt te doen indien het 
embargo tegen Irak niet effektief blijkt te zijn, had 
de heer Spriet het evenwel moeilijk. Verder dan een 
,,verder doen met het embargo" kwam hij niet. 

Nadien waren er nog uiteenzettingen van Koen 
De Feyter, lid van de Kommissie Politieke Instellin
gen van Amnesty International en van Melanie 
Schellens, medewerkster bij de studiedienst van 
het NCOS. Eerstgenoemde lichtte de werking van 
Al toe en kloeg de traagheid aan van het Belgische 
Parlement inzake het ratificeren van internationale 
verdragen over mensenrechten. Mevr. Schellens 
daarentegen drukte erop dat het NCOS veel meer 
is dan de jaarlijkse 11.11.11 .-kampanje. Een konse-
kwente informatie- en sensibilizerlngsaktie alsook 
een politieke aktie, via lobbying, behoren tot de 
aktiviteiten. Naar het beleid toe eiste ze, nog maar 
eens, dat 0.7% van het Bruto Nationaal Produkt 
aan ontwikkelingssamenwer1<ing zou worden be
steed en vroeg een realistische meerjarig beleids
plan. 

MEDEBEHEER 

Hoogtepunt van de studievoormiddag vormde de 
toespraak van minister André Geens, nog diezelfde 
morgen om 6 uur op Zaventem geland na een 
werkbezoek aan Mali. Kritische vragen zoals 
,.Waarom ontwikkelingssteun aan Indonesië terwijl 
de regering daar het nationalistisch streven van het 
volk van West-Papoea onderdrukt?" en „Denkt u 
nooit aan ontslag als de 0,7% drempel weer eens 
niet wordt bereikt?" waren ook zijn deel. Toch 
stelde de VU-minister zijn jonge achterban niet 
teleur, wel integendeel. Eens te meer bleek hij een 
rustig en nuchter man te zijn met zowel nuanceren
de als kordate opties. Verre van blind voor bepaal
de mistoestanden in de ontwikkelingssamenwer
king zoals de te lage kredieten („Vergeleken met 
andere industrielanden zijn wij goeie slechterik
ken") en de politisering van zijn administratie (,,er 
werken klinkklare gekken bij ABOS") was hij trots 
op de onafhankelijkheid waarmee hij zijn departe
ment kon beheren. Nooit voorheen, aldus de minis
ter, was er een dergelijke open dialoog tussen alle 
betrokken organisaties, hetgeen beaamt werd door 
de NCOS-vertegenwoordigster. Enkele ingrijpende 
hervormingen, zoals van de ABOS, en de invoering 
van het medebeheer-principe noemde de minister 
onomkeerbaar. Tevens pleitte hij voor een uitbrei
ding van het mensenrechtenbegrip. Ronkende ver
klaringen in internationale fora zijn verre van nutte
loos, maar wat zijn de massa's in Afrika en elders 
daarmee voor wie overleven het eerste levensdoel 
is? Recht op water en voedsel zijn eneneens 
elementaire mensenrechten. 

VUJO-kaderaag van 1 dec. j . l . : minister André Geens aan het woord. Rechts IVIelanie 
Schellens van het NCOS. Links Hildegard Callewaert, VUJO-raadsvoorzitster en Bart de 
Nijn, gelegenheidsmoderator. 

Het ontwikkelingsvraagstuk moet overigens, al
dus nog steeds de minister, integraal worden 
aangepakt. Het probleem van het kind centraal 
zetten en loskoppelen van de rest, zoals Unicef 
doet, vind hij radikaal fout. Tot slot stelde de 
minister, die uit Mali de wetenschap meebracht dat 

85% van de bevolking er analfabeet is, dat onder
wijs een prioritair probleem vormt en dat we zonder 
een „good government" in de Derde Wereldlanden 
zelf ook geen stap vooruitraken. 

F.D. 

Zondag werd op Zaventem delegatieleider Hans De Belder samen met de gijzelaars 
geestdriftig onthaald. Ook Sinterklaas (de VU-voorzitter van Steenokkerzeel Kamiel 
Ryon) was van de partij om de VU-senator geluk te wensen met het slagen van de 
humanitaire missie. 
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WEST-VLAANDEREN 
DECEMBER 

7 VEURNE: Zaal De Reygaerd, Reygardijkstraat 
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: FW-lzegem. 
12 OOSTDUINKERKE: Aerobic van 20u.30 tot 
21U.30 in feestzaal Witte Brug. Org.: FW-Dune-
blomme 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-izegem. 
14 OOSTDUINKERKE: Gespreksavond „Natuur 
en Toerisme: oorlog of vrede?", met joernalist Jan 
Huyghe. Om 20u. in de raadszaal van het gemeen
tehuis. Org.: VU-Oostduinkerke i.s.m. kamerlid Jan 
Loones. 
14 KORTRIJK: FVV-Kortrijk maakt bloemstukjes 
voor de kerstdagen. Om 19u.30 in Trefcentrum 
West-Flandria, Gr. Gwijde van Namenstraat 7. 
14 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Tiende 
kaarting. Ook om 16/12 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub Vlaamse Vrienden. 
16 lEPER: Wl-Kerstfeest in zaal Familiekring, 
Crescendostraat, om 14u.15. Met Magic-Show, 
koffietafel, poppenkast en bezoek van de kerst
man. Volw. 100 fr., kinderen 75 fr. Inschrijven voor 
10/12 op het sekretariaat, Slachthuisstraat 29. 
17 IZEGEM: Bovenzaal Oud-Stadhuis, 15u. 
Kerstfeest. Org.: VWG-lzegem. 
19 ROESELARE: Tafelversiering voor de kerst. 
Om 20u. in H. Verrieststraat 4 te Roeselare. Mee
brengen : versiering die men naar eigen smaak wil 
venwerken in kerstbloemstuk. Org.: Vlanajo-W.VI. 
19 OOSTDUINKERKE: Aerobic van 20u.30 tot 
21U.30 in feestzaal Witte Brug. Org.: FW-Dune-
blomme Oostduinkerke-Koksijde. 
20 ROESELARE: „De moorden van Beernem", 
met diamontage, door A. Ryserhove. Om 20u. in 't 
Leeuwke. Org.: Rodenbachkring Roeselare -f Vla-
najo. 
22 KOEKELARE: Vlaamse Kerstbal van VU-Koe-
kelare. Vanaf 20u.30 in zaal Amfora, Ringlaan. 
30 ROESELARE: KaarWoormiddag van kaarters-
klub 't Leeuwke. Om lOu. 

Een advertentie in 
RENDEERT. 
02/380.04.78 
(Karel Severs) 

WIJ 

GimftRLyi 
tWllSPUiT... 

IAMMEEU 

VU-KOEKELARE OP 
HET KRUISPUNT 

De VU-Koekelare heeft een aktie op touw gezet 
om de gemeentebestuurders te wijzen op de ge
vaarlijke toestand aan het kruispunt Ichtegem-
straat-Belhuttebaan. Reeds meermaals werd door 
de VU de gevaarlijke toestand aangeklaagd. 

Op een zaterdagmorgen trotseerden de be
stuursleden de koude om de aktie te doen slagen. 
Aan een elektriciteitspaal werd een „verongelukte" 
fiets gebonden. Twee hoge borden, met als tekst-
:„Gevaarlijk kruispunt-wanneer veilig?-Volksunie" 
vroegen de aandacht van de weggebruikers. Aan 
de weggebruikers werd een aangepast pamflet 
uitgedeeld. De reakties van vele weggebruikers: 
een opgestoken duim, een goedkeurend knikje, 
een woord van waardering. Dit hielp de aktievoer-
ders de koude trotseren. 

Bij de verkiezingen in 1988 was de verkeersvei
ligheid een belangrijk punt in het programma van 
elke partij. De PVV beloofde de werken aan twee 
gevaarlijke kruispunten aan te vatten. Ook de SP 
beloofde er werk van te maken. Na twee jaar 
bestuur door P W en SP is er niets veranderd. 
Erger nog, de ,,mooie" plannen voor het gevaarlij
ke kruispunt verdwenen in de prullemand en er is 
zelfs geen nieuw plan. 

De VU-Koekelare is vast van plan akties te blijven 
voeren om het doel te venwezenlijken. 

BUURTHUIS LEDEGEM:DURE GRAP 
De Ledegemse oppositie had tijdens de jongste 

raadszitting heel wat vragen over het buurthuis dat 
de gemeente in Roilegem-Kapelle opricht met het 
fonds voor kansarmen. 

VU-raadslid Geert Dessein ging fel tekeer tegen 
de realizatie van het buurthuis dat aangebouwd 
werd tegen een oud schoolgebouw. Het gebouw is 
maar 108 m2 groot maar zal wel 8,7 miljoen kosten. 
Aktiviteiten kunnen er niet ingericht worden en zelfs 
een keuken zonder nut wordt er ingericht. Dit is 
sollen met de gelden van de belastingbetaler. 

VU-raadslid en oud-burgemeester Firmin Debus-
seré noemde het buurthuis de gemiste kans om in 
het hart van de fusiegemeente een administratief 
en kultureel centrum op te trekken met daarbij 
ruimte voor een biblioteek. 

Het buurthuis dat voor kansarmen is gebouwd 
kost nu al 87.000 fr per vierkante meter zonder de 
grond. 

De bespreking van het rationalizatieplan inzake 
uitwisseling van gas-, kabel- en elektriciteitsdistri
butie liep met van een leien dak)e. Debusseré wilde 
van de CVP-schepen horen hoe de vork in de steel 
zat. Het was schrijnend vast te stellen dat deze van 
niets op de hoogte was. Om de woorden van Daniël 
Lagae aan te halen: hij had beter zijn les geleerd. 

Oppositieleider Debusseré veniveet de schepen 
dan ook onkunde en betreurde bovendien dat de 
gemeentelijke autonomie weer eens een ijdel 
woord bleek. 

VU-DAMME IN FEEST 

24 november j . l . was er het jaarlijks ledenfeest; 
een leuke gezellige bedoening dit keer rond kaas 
en wijn. We hadden wat konkurrentie van de heilige 
Cecilia waardoor wat leden-melomanen ergens 
anders de eerste viool speelden. Toch was het een 
prettige avond dankzij de organisatiegeest van de 
plaatselijke bestuursleden. 

Een tweede feestelijke gebeurtenis was er echter 
één van heel groot formaat: de komst van onze 
Vlaamse minister Johan Sauwens op donderdag 29 
november n.a.v. een informatie- en hoorzitting rond 
het Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen. Heel 
uitdrukkelijk kwamen echter de plaatselijke proble

men aan bod; meer bepaald de ontsluiting van de 
Zeebrugse haven, het Noorderkanaal en de plaat
selijke verkeerssituatie in Sijsele. Een hoorzitting 
die verliep in een eivolle zaal van het Vissershuis te 
Moerkerke; een bijeenkomst waarop vele vooraan
staanden uit diverse partijen naar op keken zijnde 
de technische organisatie! Ook de vele belangstel
lenden en luisteraars die onder kundige leiding hun 
grieven en vragen kwijt konden waren verrast door 
de beheerste dossierkennis van onze minister. 
Moderator joernalist P. Van Den Driessche zorgde 
voor de nodige discipline en het lukte wondenvel 
waarvoor dank! 

VU-Damme zorgde op deze manier voor een 
praktisch staaltje van onze principes nl. openbaar
heid van bestuur. Welke plaatselijke partij en minis
ter uit de streek neemt nu de handschoen op om 

ook onvervaard bv. de ondenwijsproblematiek aan 
te kaarten? 

Wij waren getuige van de gelukwensen van velen 
na deze prachtavond: ook niet-partijgezinden de
den dit persoonlijk en daarop zijn wij fier! 

Minder fier waren we bij het voorprogramma: de 
leden van het Dams schepenkollege vonden het 
nodig de minister afzonderlijk te onWangen in een 
geheim konklaaf nadat het plaatselijk VU-partijbe-
stuur geïsoleerd werd in een taaltje dat we hier niet 
durven herhalen. Deze Damse gasWrijheid promo
ten we liever niet en we willen kort en duidelijk 
stellen dat deze CVP-schepenen echt geen kaas 
gegeten hebben van wellevendheid. Saddam 
Hoessein ontvangt zijn „gasten" met Oosterse 
etikette, in Damme worden verdraagzame anders
denkenden buiten spel gezet, omdat mensen be
langrijk zijn? 
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ANTWERPEN 
DECEMBER 

7 BERCHEM: Jaarlijkse kwis van de Vlaamse 
Kring Berchem, o l v Bob Bolsens In het Oud 
Kapelleke, Ferd Coosemansstraat 127 Aanvang 
20u Deelname 100f rpp Inschrijven noodzakelijk 
bij T van Gelder, Apollostraat 73 te 2600 Berchem 
10 KALMTHOUT: FW-Kalmthout maakt kerst-
slinger van 1 m, o I V Sylvia Hendrickx Om 20u in 
De Raaf, Withoeflei 2 Verplicht inschrijven bij J 
Verbruggen (666 57 77) of S Hendnckx Meebren 
gen kerstgroen van éénzelfde soort (rododendron, 
laurier, mahonie of luxus), strikjes, bollen, lintjes, 
pakjes enz , tuinschaar, mes en schaar Leden 275 
f r , met-leden 350 fr 
14 MARIEKERKE: Kwisavond van de Vlaamse 
Kring in de Parochiezaal, Omgangstraat 41 In
schrijven tot 6/12 bij Jan Van Borm (052/33 37 35) 
of André De Proft (03/889 19 55) Aanvang 20u , 
deelnameprijs 300 fr per ptoeg (max 4 pers) 
14 HERENTHOUT: Gustaaf Verswijver, dr antro-
poloot, spreekt over ,,De Kaïdpo-indianen van Cen-
traal-Brazilië" Sandeleynhof,om20u 15 Info Van 
Dyck (014/51 29 65) Org VU-Herenthout 
15 ANTWERPEN: Bowling-avond ingericht door 
VUJO-Merksem Om 20u in Antwerp Bowling, 
Vorstermansstraat 9 Inschrijven en info bij Sabine 
Boury (03/646 75 03) 
17 ANTWERPEN: Fakkeltocht voor Amnestie 
Om 19u 45 aan Gerechtshof, Britse 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 FW-Berchem 
22 MERKSEM: „Wisselbeker Van Den Langen-
bergh" Kerst-kaartavond vanaf 20u in Vlanac, 
Bredabaan 360 te 2170 Merksem Inschrijven ter 
plaatse Deelname 100 fr Org Vlanac-Merksem 
27 BERLAAR: Davidsfondswandeling Info bij 
Walter Luyten (03/482 11 93) of bij de DF-bestuurs-
leden 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT - Wie heeft deel 1 en 2 van „De 
Belgische aanwezigheid in Groot-Brittannie" op 
videocassette' Graag had ik die ingekeken om 
mijn navorsingswerk van de 2e WO te vervolledi
gen Ik kom ze zelf halen en terugbrengen Jaak 
Vanhemeldonck, Kruisstraat 5, 3545 Zelem-Halen, 
tel 013/44 19 04 

ADVERTENTIE 

VJi\ stellen U voor in exclusiviteit 

(C^cfuroru^ 
BVBASlassen-Verlmden 

, Restaurateur Traiteur Banketaannemer, 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren Tel 041/811110 

Groepen informeer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu s voor groepen 

•Furon eerste vermelding van Voeren in 966 

PARKEERPLAATSEN 
GEHANDIKAPTEN 
MISBRUIKT! 

Antwerpen — Op zaterdag 1 december 1990 
voerden het Rodenbachfonds van de Provincie 
Antwerpen en de Werkgroep Vlaanderen 2000 aan 
de Grote Markt en omgeving een aktie tegen 
autovoerders die gebruik maken van parkeerplaat
sen voor gehandikapten, zonder daartoe gerech
tigd te zijn De aktievoerders hadden het met 
moeilijk om een aantal wagens te vinden die in 
overtreding stonden Die werden ingesnoerd met 
een rood-wit lint en voorzien van een pamflet 
waarin de voerder wordt gewezen op het onrecht 
dat hij begaat tegenover gehandikapten, door hun 
de reeds geringe kans om ergens te kunnen 
parkeren, gewoonweg af te nemen 

De aktie werd gevoerd in het raam van een 
projekt rond de integratie van gehandikapten, een 
samenwerking tussen de sociaal-kulturele sektor 
en welzijnssektor in Vlaanderen 

DRIELEDIG 

Dit projekt heeft een drieledig doel Allereerst wil 
men nagaan in hoeverre de sociaal-kulturele sektor 
en de welzijnssektor eikaars doelpubliek bereiken 
bij het programmeren en organiseren van vor
mingsprogramma's en vrijetijdsaktiviteiten 

Ook wordt een onderzoek ingesteld naar de 
respektievelijke aandachtspunten in het vormings
werk en het vrijetijdsaanbod, om na te gaan of 
daarbij geen verrijkende kontakten en samenwer
kingsverbanden verloren gaan 

Ten slotte zal worden nagegaan of bedoelde 
verenigingen en organisaties voldoende rekening 
houden met de mogelijkheden tot reïntegratie van 
gehandikapten, bij de keuze van hun infrastruktuur, 
planning en programmalle 

Uiteraard is aan dit projekt een sensibiliserings-
aktie verbonden Ook wil het Rodenbachfonds van 
de overheid verkrijgen dat de reglementen i v m 
subsidiering aangepast worden door het voorschrij
ven van allerlei maatregelen en opdrachten die de 
integratie van de gehandikapten in de hand werken 
en vergemakkelijken 

CIRKELS DOORBREKEN 

Voor de in de Antwerpse middenstad gevoerde 
aktie tegen foutparkeerders kon gebruik gemaakt 
worden van een reus, gekend als Reus De Vadder, 
die sinds jaren opstapt in de Bloemenstoet van 
Wommelgem 

Meer informatie over deze aktie „Cirkels door
breken, kultuurverrijkendi" wordt graag verstrekt 
door de Federatie van Vlaamse Kringen — Roden
bachfonds, Jozef Liesstraat 2,2018 Antwerpen, tel 
03/238 82 95, Ronnie Herbosch 

De eerstvolgende manifestaties in het raam van 
het hiervoor genoemd projekt vinden plaats in 
Antwerpen en Merksem Op dinsdag 11 december 
1990, om 20u spreekt Roger Vervloei over,,Wer
ken met dementen", in het Museum voor Rederij
kerij en Amateurtoneel, Durletstraat 4-6, 2018 Ant
werpen 

Op donderdag 20 december 1990, om 19u, 
wordt in het Huis Primavera, Terlindenhofstraat 20, 
2170 Merksem, een avond georganiseerd van 
„Volksdansen met mentaal gehandikapten", door 
Jan Wouters, die werkt in opdracht van de Volks-
danscentrale voor Vlaanderen 

Ronnie 

DECEMBER 

7 LENNIK: Toekomstplan voor Vlaanderen Om 
20u m Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 
127 Iedereen welkom Org Vorming en Gemeen
schap 
9 BRUSSEL: Volksunie-Eetfeest, in Nekkersdal, 
Schildknechtstraat 26 te Laken Van 11u30 tot 
18u Org VU-Brussel 
10 TIENEN: VU-Groot-Tienen Algemene leden
vergadering in de Rookzaal, Stadsschouwburg, om 
20u 
13 LENNIK: Ambassadeur van Zuid-Afrika over 
,,Ontwikkelingen in Zuid-Afrika" In de Raadzaal 
Gemeentehuis Lennik, om 20u Org Vlaamse 
Knng Lennik 
15 HAACHT: 10 voor Taal Taalkwis georgani
seerd door VU-Haacht, in zaal Familia te Tildonk, 
om 20u Deelname 100 fr Zo vlug mogelijk in
schrijven (016/60 32 23) Voor iedere deelnemer 
een hennnenngsmedaille 
15 BRUSSEL: 10u-12u30 Paleis der Natie 
Rondleiding met senator Walter Luyten Tijdig in
schrijven op nr 03/4821193 Middagmaal ter 
plaatse mogelijk aan 550 fr, liefst vooraf betalen 
via KB 416-1009691-12 van Roger Van Dijck 
15 ITTERBEEK: Groot Bal van Volks Groot-Dil-
beek, in het rekreatiecentrum te Itterbeek Muziek 
door Waltra Fuif in een tweede zaal met Sven 
Peeters en Didier van Londerzeel Muziek 21 u 
Inkom 120 fr, wk 100 fr 
19 ANDERLECHT: Ambassadeur van Zuid-Afri-
ka over ,,Ontwikkelingen in Zuid-Afrika" In het 
foyer van de Centrale voor Brussels Amateurto
neel, Veeweidestraat 26 Org Vlaamse Werk
groep Klimop 
26 OVERUSE: Amnestie-avond in Overijse Meer 
info volgt 

GELUIDSHINDER 
De vzw Welzijnszorg Brabant organiseert in de 

maand december een voordrcht over geluidshin
der, een probleem dat meer en meer om zich 
heengrijpt en ons leefmilieu bedreigt 

Dinsdag 11 december 1990 te 1500 Halle, P Van 
Ruycheveltstraat 2 Aanvang 9u 30 

Woensdag 12 december 1990 te 3000 Leuven, in 
„Het Klem Tafel Rond", Grote Markt, aanvang 
14u30 

Donderdag 13 december 1990 te 1000 Brussel, 
Moutstraat 5, aanvang 14u 30 

Vrijdag 14 december 1990 te 3090 Overijse, 
Schapenweg 2, aanvang 14u 30 

Toegang gratis i 

ADVERTENTIE 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I E T R A pvBA 
V4> HEIHOEFSEWEG 1 
J f fg i^ 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ Tel 03/457 23 89 
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SOLLICITEREN 
Heel dikwijls wordt er tijdens de schoolopleiding 

onvoldoende aandacht besteed aan doelgericht 
solliciteren. Dit is nochtans zeer belangrijk. We 
kunnen vaststellen dat positieve en negatieve erva
ringen betreffende het solliciteren, het verdere 
sollicitatie-gedrag van de werkzoekende beïnvloe
den, en bepalend kunnen zijn voor de verdere 
karrière. 

Om deze redenen stelde het Pajottenlands Jon-
gerencentrum een brochure samen: Sollici'^-^en 
hoe doe je dat? 

Deze brochure kan je schriftelijk of teleionisch 
bestellen bij het Pajottenlands Jongerenrentrum, 
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraai 127 te 
1750 Lennik (02/532.14.41) tegen de prijs van 100 
fr. 

VU-DIEST TEGEN 
MILIEUHINDEREND 
BEDRIJF 

De VU-Diest heeft zich verzet tegen een aan
vraag van het bedrijf NV Metalix dat wil uitbreiden. 
Dit metaalverwerkend bedrijf "loet volgens de VU 
vooreerst de bestaande toestand verbeteren zoda
nig dat zwart op wit bewezen woidt dat er met een 
minimum aan geluids- en milleuhindp^ kan gepro
duceerd worden. 

De historiek van dit hete hangijzer gaat terug tot 
in 1984 toen door het bedrijf bij het gemeentebe
stuur een aanvraag tot uitbreiding en de aanleg van 
een reservegebied werd ingediend. Via een BPA 
diende een stuk landbouwzone omgevormd tot 
industriezone. Het ontwerp BPA werd in 1985 door 
de CVP-PW-meerderheld goedgekeurd. VU en SP 
stemden tegen. 

De door de VU gehanteerde argumentatie was 
de volgende: er was geen hoorzitting geweest voor 
de bevolking, de milieuraad werd niet samengeroe
pen, de landbouwraad wist niet op welk been te 
staan en er was geen officieel milieu-onderzoek 
gebeurd. 

Bovendien vindt de VU-Diest dat de bedrijven 
met klasse 1 op de bestaande industriezone niet 
meer mogen uitbreiden door de nabijheid van de 
landbouwzone. Zij moeten uitwijken naar een echt 
industrieterrein. 

Toch werd het BPA-Kelbergen definitief goedge
keurd. De argumenten van de VU blijven nog 
steeds van kracht. Aan de hand van de klachten
bundels die nu op het schepenkollege toekomen, 
kan men zich vragen stellen over de garanties op 
het gebied van de milieuvriendelijkheid die door de 
overheid kunnen gegeven worden. 

De VU blijft om al die argumenten gekant tegen 
een mogelijke bedrijfsuitbreiding. 

VU-LEUVEN: S.O.S. 
DE TIENSESTEENWEG ZIT VOL 

De VU van het arrondissement Leuven heeft een 
sensibiliseringskampagne opgezet om de Tiense-
steenweg een veiliger en beter leefbaar karakter 
voor de omwonenden te bezorgen. Langs de ge
vaarlijke weg werden nu affiches aangebracht met 
de slogan „S.O.S. de Tiensesteenweg zit vol". Een 
honderdtal van deze borden worden aangebracht 
van Leuven tot Bierbeek en Boutersem. 

Volksvertegenwoordiger Luk Vanhorenbeek 
heeft in een brochure de problemen van deze 
onveilige Tiensesteenweg aangekaart. „De Tiense
steenweg zit vol met grote handelszaken en vol 
verkeer. Door de grote verkeersdrukte en de onstil
bare bouwhonger van de handelszaken wordt de 
Tiensesteenweg van Leuven en Bierbeek steeds 
meer verkeersonveilig en verkeersonleefbaar. De 
weg krijgt de weinig benijdenswaardige reputatie 
de gevaarlijkste te zijn in het arrondissement. 
Daarom hebben we voorstellen geformuleerd om 
de situatie te verbeteren." 

Vanhorenbeek stelt dat een herinrichting van de 
Tiensesteenweg zich opdringt. Normaal gaan de 

werken nog dit jaar van start. In de eerste fase is de 
aanleg van een vrijliggend fietspad voorzien vanaf 
de Philipslaan tot aan de Vlinderlaan. In een 
tweede fase wordt het gedeelte vanaf de Tiense-
poort heringericht. De stad drong aan op de omke
ring van de fasering. Vanhorenbeek bekwam ech
ter van minister Sauwens de geplande fasering aan 
te houden. Zo werd voor de eerste fase een krediet 
van 40 miljoen voorzien. 

In afwachting van de uitvoering moet volgens de 
volksvertegenwoordiger de bestaande gelijkgrond-
se fietsstrook voorlopig hersteld en verbeterd wor
den. 

Hij dringt ook aan op het veiliger maken van de 
oversteekplaatsen en de schoolomgevingen. Voor 
de Tiensesteenweg valt ook de beleidsoptie van 
minister Sauwens te ovenwegen Hij stelt voor de 
drie rijstroken terug te brengen tot twee. De mid-
denstrook is dan dienstig voor het afslaand verkeer. 

De brochure „S.O.S. de Tiensesteenweg zit vol" 
is verkrijgbaar bij volksvertegenwoordiger Luk Van
horenbeek. 

ADVERTENTIE 
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, 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE 9400 

Steenvi^eg naar Aalst 496 
Tel : 053-66.83.86 

AFD. OKEGEM - 9471 
Leopoldsfraat ^ 14 
Tel . : 054-33.17.51 

054 33 11 49 
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Lege blikjes werden simbolisch opgeknoopt door de Wase Jonge Leeuwen. Pamfletten 
die, spijts andersluidend verzoek door voorbijgangers toch op straat werden gegooid, 
werden door de aktievoerders naderhand opgeraapt. 

LIMBURG 
DECEMBER 
9 KLEINE-SPOUWEN: Restaurantdag in Ver
nieuwing Groot-Bilzen. In zaal Sint-Amandus. Mos
selen en biefstuk 375 fr., vide 275 fr., telkens met 
soep en dame blanche. Kinderschotel met hambur
ger 150 fr. Inschrijven kan bij Frieda Brepoels 
(011/41.55.85). 
15 BILZEN: Bal van minister Johan Sauwens. In 
Kultureel Centrum de Kimpel. Aanvang om 20u. 
Org.; VU-Groot-Bilzen. 
15 MAASEIK: 13de Uilenspiegelavond. Om 19u. 
eucharistieviering te Dorne, met daarna feestavond 
in ontmoetingshuis Oase te Dorne. Deelname 250 
fr. Inschrijven bij Wilfried Rosiers (86.35.38) of 
Mathieu Meuwis (86.65.24). Iedereen welkom. 
Org.; IJzerbedevaartkomitee gewest Maaseik. 
16 NEERPELT: Geleide natuunwandeiing in na
tuurreservaat 't Hageven. lederen kan gratis deel
nemen, wel inschrijven bij G. Schuurmans 
(011/64.71.38) of P. Triki (011/64.42.34) voor 9/12. 
Bijeenkomst op parking bij het gezondheidscen
trum van Neerpelt om 13u.30. Org.: VU-Neerpelt-
Lllle. 

VU-LOMMEL ROUWT 
Eind oktober overleed op 61-jarige leeftijd, onze 

Vlaamse vriend Herman Luyckx. Kort na zijn pensi-
oenering werd Herman ziek en kon hij niet genieten 
van de welverdiende opruststelling. Een pijnlijke 
ongeneeslijke ziekte heeft Herman uiteindelijk uit 
ons midden weggenomen. 

Herman stamde uit een grote Vlaamse familie. 
Hij was lid van de VU-Lommel van bij de oprichting 
zowat 25 jaar geleden. 

Op Herman kon men steeds rekenen, hij was 
altijd paraat bij de aktivlteiten van de afdeling, 
vooral bij het vele werk tijdens de verkiezingen. 
Herman en Maria waren steeds aanwezig op de 
Vlaamse kontaktavonden en festiviteiten in en 
buiten de gemeente . 

Aan Herman verliezen we een kalme, gediensti
ge en behulpzame medewerker. We zullen Herman 
missen. De VU-afdeling Lommei wenst veel sterkte 
toe aan zijn echtgenote en de ganse familie. 

De VU-afdelIng Lommei. 

NIEUW VU-BESTUUR 
IN OVERPELT 

In de afdeling Overpelt werden tussentijdse be-
stuursverkiezingen gehouden. Die gaven volgende 
uitslag: 
voorzitter: Benny Dreesen 
ondervoorzitter: Raf Geusens 
sekretaris: Linda Vissers 
penningmeester: Theo Vangeneugden 
bestuursleden: Jee Donckers-Gilles, Gerard 
Geerts, Jan Vandekerkhof, Jeanne Vanhoof-
Spreeuwers, Truda Bergmans-Rabijns, Jos Van-
denputte, Jef Van Bree. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Verkoopster-winkelbediende (vr.), 
geboren 1961. Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel of Aalst. Kontakteer kamerlid Etienne Van 
Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref.: 
9009-100. 

OOST-VLAANDEREN 
DECEMBER 

7 DESTELBERGEN: Mossel- en visfestijn vanaf 
19U.30 in zaal Berghine, Dorp. Inschrijvingen (350 
fr.p.p.) bij Wim Raman (091/29.16.42). Org.: VU-
Destelbergen-Heusden. 
8 ZWALM: Breughelavond met muzikale anima
tie door Zakdoek, In zaal Bettina, Zottegemsesteen-
weg. Vanaf 19 uur. Prijs: 300fr., kind. 150 fr. Org.: 
VU-Zwalm. 
8 RUPELMONDE: Uitnodiging tot alle vrienden 
van AVK's van Bazel-Kruibeke en Rupelmonde om 
mee te reizen met A. Verbruggenkring-Rupelmon-
de naar de Kerstmarkt te Keulen. Kontaktadressen: 
R. de Roeck-v.d.Meiren, Kalverstr. 49 
(03/774.00.57) of A. Koppen-Cortebeek, Temsestr. 
51 (03/774.17.19). 
8 SINT-NIKLAAS: Avond over huishoudelijk af
val. Eric Jansseune werpt een blik op de problema
tiek. Met dia's en infostand van Greenpeace. Org.: 
Wase Jonge Leeuwen i.s.m. Greenpeace. 
11 BELZELE: Wijndegustatieavond. Miei Cools 
zal FW-Belzele inwijden over deze minder geken
de wereld. Plaatsen zijn beperkt. Om 19u.30 in café 
Lescrauwaet, achter de kerk. 
12 SINT-NIKLAAS: „Flexibiliteit, een toverfor
mule?", door Linda Turelinckx. Om 20u. In de 
Stedelijke Openbare Biblioteek, Hendrik Heyman-
plein. Inkom 60fr., FW-leden 40 fr. Org.: FW-Sint-
Niklaas. 
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-Groot-
Herzeie. 
15 GENT: Sinterklaasfeest in Centrgm Reinaert, 
Reinaertstraat 26, om 14u. Optreden poppenteater 
Magie, gratis koffietafel, uitdelen van geschenken 
door de Sint, tombola. Iedereen welkom. Deuren 
open vanaf 13u.30. Org.: VU-Gent-Brugsepoort. 
15 BELZELE: FVV-Belzele en FVV-Gent naar de 
Kerstmarkt te Keulen + bezoek oud stadsgedeelte 
o.l.v. gids. Vertrek kerk Belzele om 6u.30. Deelna
me: 600 fr. Inschrijven bij wijkverantwoordelijke. 
16 GENTBRUGGE; Koffietafel van VOS-IJzerbe-
devaartwerkgroep Gentbrugge-Ledeberg in Dien
stencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 45 
om 15U.30. Inschrijven bij L Robert (31.19.41), I. 
Gheysenss (31.55.17) of A. Van Nevel (30.08.33). 

WASE JONGE 
LEEUWEN LATEN 
ZICH NIET INBLIKKEN 

Onder het motto „Blik naar de bliksem" hielde de 
Wase Jonge Leeuwen te Sint-Niklaas een milieu-
aktie. Zaterdag 8 december organiseren zij m.m.v. 
Greenpeace een info-avond over huishoudelijk af
val in de stadsbiblioteek. 

Het was de milieubewuste Jonge Leeuwen opge
vallen dat vele Vlaamse steden ontsierd worden 
door wegwerpblikjes. Ook in Sint-Niklaas is dat het 
geval. Iemand telde op de weg naar school 29 
platgetrapte blikjes. 

De Wase Jonge Leeuwen vinden dat de fris
drankproducenten moeten omschakelen naar een 
milieuvriendelijk, rekupereerbare verpakking. Ver
bruikers kunnen dit in de hand werken door bewust 
geen frisdrank in blik te kopen. Er zou een verbod 
moeten komen op frisdrankautomaten op de open
bare weg en in openbare gebouwen, ziekenhuizen 
en scholen. 

Een ander alternatief is statiegeld. In Canada 
wordt 10 cent voor een leeg blikje gegeven. Het blik 
wordt er niet op straat gegooid maar gerekupe-
reerd. 

GREENPEACE-AVOND 

Zaterdag 8 december om 20 uur organiseren de 
Wase Jonge Leeuwen een avond over huishoude
lijk (verpakkings)afval in de stadsbiblioteek, Hen
drik Heymanplein te Sint-Niklaas. Eric Jansseune 
van Greenpeace werpt een blik op de problematiek. 
Er worden dia's vertoond en er is een infostand van 
Greenpeace. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Bediende (vr), geboren 1969, 
Nederlandse origine; opleidingsniveau: middel
baar ondenwijs + 2 jaar detailhandel, typen. Zoekt 
deeltijds werk als onthaaljuffrouw in Brussel of ten 
westen van Brussel. Kontakteer kamerlid Etienne 
Van Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). 
Ref.: 9010. 
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ZOEKERTJES 
— UITBATERS GEZOCHT - Voor Café „De 
Boemeltrein" — Vlaams Huis Sleidinge — in het 
voormalig station te Sleidinge, Weststraat 131 
Liefst inwonend paar, in de ruime bijhorende wo
ning Nieuwe innchting, uniek interieur (treinmeu-
belen e d) , terras Zelfstandige uitbating van de 
Brouwerij Bios Steun van plaatselijke vzw (aktivi-
feiten) Vergaderruimte, mogelijkheden voor feest
maaltijden e d m 

ml Paul Van Steenberge, Brouwerij Bios, Lin-
denlaan 25 te 9940 Ertvelde, tel 091/44 50 71 of 
Paul Van Kerckhove, Sleidinge, tel 091/57 41 73 

— GEZOCHT — 22-jarige tweetalige jongeman met 
Al-diploma Ekonomische Wetenschappen en 18 
maand ervaring in grote verzekeringsmaatschap 
pij, zoekt een passende betrekking in het Brusselse 
of Halle-Vilvoorde Voor ml zich wenden tot sena
tor dr J Valkeniers, tel 02/56916 04 

— GEZOCHT — 29-jarige gehuwde vrouw zoekt 
betrekking in een onderhoudsdienst in het Brussel
se of op de as Brussel-Ninove Voor ml zich 
wenden tot senator dr J Valkeniers tel 
02/56916 04 

— UITBATER GEZOCHT - VU-Zwijndrecht zoekt 
voor haar Vlaams Huis, Polderstraat 15, een uitba
ter Inlichtingen bij Robert De Cleen (03/252 61 20 
— tijdens avonduren) 

— GEZOCHT — Bediende (vr), geboren 1960, 
nchting hoger sekundair onderwijs Zoekt werk in 
de omgeving van Vlaams-Brabant Kontakteer ka 
merlid Etienne Van Vaerenbergh, tel 02/519 86 94 
(7u30-12u) Ref 9010-109 

— GEZOCHT — Verpleegster (vr), geboren 1964, 
diploma van gegradueerde ziekenhuisverpleeg-
ster Zoekt werk in de omgeving van Brussel of 
Vlaams-Brabant Kontakteer kamerlid Etienne Van 
Vaerenbergh, tel 02/519 86 94 (7u 30-12u) Ref 
9011-110 

VOGELS VAN DE 
HOBOKENSE 
POLDER 

Onder deze titel verscheen zopas een brochure 
over de vogelwereld m eén van Vlaanderens meest 
opmerkelijke vochtige natuurgebieden De brochu
re bevat de essentie van meer dan tien jaar 
vogelwaarneming in de Hobokense Polder De 
meest biezondere waarnemingen (bijna 200) wor 
den m 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 vogelwande-
ling doorheen de Hobokense polder Op enkele 
vogelkijkplaatsen langs het wandelpad wordt aan
geduid welke soorten met een redelijke kans op 
sukses kunnen waargenomen worden Veel aan 
dacht wordt ook geschonken aan de broedvogels in 
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 insti 
tuut 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 Einsteinlaan 22, 2660 Hoboken 

OVERUSE, 
26 DECEMBER 1990 

vanaf 19 u. 30 

ÜMNESTIE 
A K T I E r 

19U. 30 EUCHARISTIEVIERING 
in de St.-Martinuskerk, 
Justus Lipsiusplein 

20 U. 00 FAKKELTOCHT van het Justus Lipsiusplein 
naar het Begijnhofplein 

20 U. 30 G.C.C DEN BLANK Begijnhofplein: 

GELEGENHEIDSTOESPRAAK 
door Senator Walter PEETERS 

EERHERSTEL aan onze Vlaamse idealisten 

OPTREDEN van de groep 
BILJARTEN NA HALFTIEN 

Een organisatie van V.U.-Overijse, 
i.s.m. V.U.-Nationaal en met medewerking 

van de Vlaams-Nationale verenigingen uit Overijse. 

Vorantw uitg Henn OTTE, Oaloensdelle 3t 3090 Ovenjse 
Vf| van zegel art. 198 7 

ADVERTENTIE 

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 & LATTENBODEMS 

GRAAG INLICHTINGEN 
ZONDER KOOPVERPLICHTING 
I V M 
n DONSDEKENS 

D MATRASSEN 

D LATTENBODEMS 

NAAM 

STRAAT 

PLAATS 

TEL 

NR 

^ 
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LEO BELGICUS 
De VU lanceert over heel Vlaanderen een 

leeuwewelpje als simbool van het nieuwe en 
jonge Vlaanderen Moge deze welp uitgroei
en tot een volwassen Leo Belgicusi 

Is deze wens met een contradictio in termi
nis'' Hoegenaamd met Want de Leo Belgi-
cus IS geen Belgische Leeuw zoals wij die nu 
kennen maar wel de benaming van een 
landkaart der 17 provinciën der Nederlan
den, getekend door de Mechelaar, Frans van 
Hombeek rond het jaar 1600 De grenzen 
ervan komen ruwweg overeen met de huidi
ge Benelux En met wat goede wil kan men 
er een Leeuw in herkennen 

Van dit gebied heeft Willem van Oranje 
ooit gezegd ,,Het is te klem om verdeeld te 
worden" Maar dom militansme en vuile 
politiek hebben er anders over beslist In 
1830 werd voor de tweede maal in de ge
schiedenis een militaire bestandslijn tot 
staatsgrens en scheurden de franskiljonse 
Belgische separatisten zich af van het Noor
den In 1930 lazen we op de Lagere School 
nog m onze Geschiedenisboekjes „Een 
grens van bloed en tranen scheidt voor 
eeuwig deze twee landen " Maar vandaag — 
gelukkig! _ komen we, als familie, weer bij 
elkaar, mede dank zij het toensme, de sport 
en de televisie 

We mogen het wellicht nog meemaken 
eens wordt de provincie Antwerpen herdoopt 
tot ,,Midden-Brabant" in het herenigde Bra
bant van weleer Er zal maar éen Limburg 
zijn ten Westen en ten Oosten van de Maas, 
samen met Voeren 

Er zal maar eén Vlaamse gouw zijn als ook 
Zeeuws-Vlaanderen (en ook Zuid-Vlaande-
ren in Frankrijk) samen met de twee bestaan
de provinciën tot eén provincie hersmeed 
worden Dan zullen onze gewesten omge
schakeld worden naar De Verenigde Neder
landen, die met hun 24 miljoen inwoners, 
een sterke en welvarende politieke federatie 
zullen vormen waar men in Europa rekening 
mee zal houden 

„WIJ zijn eén Volk'", nepen Oost- en West-
Duitsers en ZIJ werden opnieuw eén Staat 
„WIJ zijn een Volk'" kunnen wij met evenveel 
recht roepen en worden de Verenigde Ne
derlanden opnieuw een feit 

J. Gilissen, Maasmechelen 

HET AMBTSGEBED 
Het debat over dit tema in de Zevende dag 

(18 nov j I) IS mislukt Enkele beschouwin
gen hierbij dnngen zich op 

Als ,,citoyen" mag Louis Tobback zoveel 
Kladderadatsch-man zijn als hij wil, maar als 
minister moet hij zijn manieren houden Een 
minister, die een burgemeester die zijn ge
meente goed bestuurt, voor dom uitscheldt, 
IS ongemanierd 

De politieke bnl van minister Tobback 
heeft vele glazen met ongelijke dioptrieen 
als de burgemeester van Gent, partijgenoot 
van de minister, geen blaam verdient voor 
zijn anti-kruisbeeldenaktie, dan ook de bur
gemeester van Kruibeke met voor zijn ambts
gebed 

Daar de minister geen jundisch antwoord 
had op het grondwettelijk argument van de 
burgemeester heeft hij gepoogd dit te bestrij
den met drie mets ter zake doende argumen
ten Happart, de polkadans en het Te Deum 
Mijnheer Denert heeft met zijn zgn ambtsge
bed geen enkele wet of reglement overtre
den, Happart deed en doet dat aan de 
lopende band Een aansporing tot goed be
stuur op kristelijke gronden gelijkstellen met 
een polkadanserij is gewoon hatelijk Zeggen 
dat het bijwonen van het Te Deum met 
verplicht is maar het bijwonen van de ge
meenteraadszitting wel, 13 slechts gedeelte
lijk waar Het aanwezig zijn bij de gemeente
raadszitting IS slechts vereist om de uitbeta-

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

Iing van de zitpenning die eraan verbonden 
IS te rechtvaardigen Er is geen enkele ver
plichting voor een gemeenteraadslid om de 
vergadering van het begin tot het einde bij te 
wonen De gemeenteraadsleden van Kruibe
ke die het ambtsgebed met lusten kunnen 
nog altijd binnenkomen na het ambtsgebed 
Of doen zoals minister Tobback als hij een 
Te Deum bijwoont lichamelijk aanwezig zijn 
maar geestelijk afwezig 

Meer algemeen is de grond van het pro
bleem het volgende heeft een minister be
voegdheid om op te treden in louter ideologi
sche geschillen of opvattingen die met strij
dig zijn met de grondwet of de daarom 
steunende wetten en reglementen ' Is plura
lisme met juist verdraagzaamheid binnen de 
wettelijkheid'' Behoren dergelijke geschillen 
met tot de bevoegdheid van de onderge
schikte besturen die ze kunnen oplossen, 
hetzij met interne konsensus, hetzij op basis 
van het meerderheid-minderheidsprincipe' 

F. Vanbrabant, Hasselt 

BRUSSEL 
Vlaanderen laat Brussel met los' Brussel, 

stuk van ons' Hiertoe zijn de jongste tijd 
belangrijke aanzetten gebeurd, die tegemoet 
komen aan de wensen van de Vlamingen 

Toch wegen nog heel wat vragen op de 
Brusselse problematiek De Vlaamse verte
genwoordiging in de struktuur moet versterkt 
worden, tenwijl ook deze strukturen, zoals 
elders m het land, moeten vereenvoudigd 
worden De immigrantenproblematiek is aan 
dringende oplossingen toe De praktijken 
van de immobilienmafia (met het oog op 
1992'') moeten gekortwiekt worden, vooral 
hun verstrengeling met bepaalde politieke 
(PSC) milieus, teneinde een degelijk woon-
milieu te herscheppen 

Is deze opgave voor een kleine grootstad 
van 1 miljoen inwoners al met erg zwaar'' 
Zullen deze problemen met opgedreven wor
den, zelfs vermenigvuldigd met nieuwe evo
luties'' Bedreigt een immigratiegolf uit Oost-
Europa ook ond land'' Is de roep ,,Brussel, 
hoofdstad van Europa" wel heilzaam'' Wordt 
de stad geen zielloos kantoorkompleks'' Zal 
de toevloed van duizenden Europese ambte
naren, maar ook even zovele andere buiten
landers, aangetrokken door de Europese 
aktiviteiten, de stad nog met meer in proble
men stellen'' Is Europa (vandaag 12 landen, 
morgen hoeveel'') wel gebaat met een cen
tralistische aanpak in éen enkele stad'' 

Is de recente evolutie m Europa geen 
aanleiding om de vraag „Brussel, hoofdstad 
van Europa" te herbekijken en te herformu
leren '' Of zal de hoofdaandacht eens te meer 
gaan naar mogelijke ,,groer'-resultaten met 
miskenning van andere waarden, die thans 
zo vaak op de achtergrond worden gedrukt'' 

E.L., Brugge 

BELGEN IN HET ZUIDEN 
Waarom zoveel drukte om enkele gijze

laars/blanken die kozen om in verdrukte, 
arme en dus konfliktueuze kontinenten te 
leven, en er ook (ondanks militaire of politie
ke missies) te blijven leven'' Waarom zo 
weinig woorden en daden voor de ovnweldi-
gende (demokratische i) meerderheid der 
wereldbevolking ginds'' De huidige GATT-
voorstellen in Brussel betekenen in feit nog 
meer „vrije" handels-wijze voor rijke landen 
Of zijn wereldhandelsstrukturen (voor ons) te 
moeilijk om te begrijpen'' Is één onbekende 
landgenoot in deze kleine wereld méér 
mens, méér nieuws dan het onrecht aan 
miljoenen „vreemden"'' Nog steeds'" 

Ach, media en politici die denken zich te 
moeten „verkopen" en willen in de markt 
liggen waar is uw intellektuele moed ? Vertel 
ons wat ge wéét, in plaats van wat we graag 
horen Straks begint Paula D'Hondt nog een 
links oppositiepartijtje hoori 

Jan Gauderls, Antwerpen 
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Vandaag minder fiscus morgen meer cosia s Ja u heeft tiet 
goedgelezen Dit|aarmoetuminderbelasimgenbetalen Vergeelde 
fiscus en duik in een zee van plezieri 

Inderdaad wie tussen 18 en 64 laar oud is kan dankzij tiei 
ES PENSIONFUNO elk jaar een mooi bedrag aftrekken van zn netto 
belastbaar inkomen of hg nu belastingplichtige of met werkende 
echtgeno(o)t(e) is 

Een zonnig vooruitzicht met ' Vooral omdat u terzelfderti|d een 
appeltje voor de dorst bijeenspaart en een aantrekkeli|k aanvullend 
pensioen samenstelt 

Om uw plaats m de zon te veroveren volstaat hei een pensioen 
spaarrekening te openen en er een bedrag op te storten Tot maximaal 
21000 F per persoon 42 000 F per gezin 

Die som wordt omgezet in deelbewijzen van het ES PENSION 
FUND dat wordt beheerd door specialisten die de hnanciele markten 

ASLK • CERA • ANHYP • SPAARKREDIET • HBK • CODEP • VOLKSDEPOSITOKAS • UNISPAR • ARGENTA • PETERCAM 

MAURETUS SPAARBANK-ALCREDIMA • BANQUE DREZE • NMB • EL SPAARBANK 

van dichtbi] volgen De inkomsten van uw deelbewijzen zijn vri| van 
roerende voorheffing Ze worden automatisch en veilig herbelegd 

Wanneer het kapitaal uitgekeerd wordt bi) pensionering 
brugpensioen of overlgden wordt op de netto gestorte bedragen 
Igekapitaliseerd tegen 6 25 %) een eenmalige belasnng geheven 
van slechts 16 5 % 

ES PENSION FOND garandeert een vlot pensioensparen 
Veilig en interessant 

Wacht met tot 31 december om u in het zonnetje te zetten en 
stort nu al op het ES PENSION FUND 



VRAAG ONZE FOLDER! 

ïïiTTil kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaomste materialen: vol
kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr, 1 van het 
betere kantoormeubilair. * 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat be 
doorvoer en niet-refl-^ 

-jn^de hoogte verstf 
lie is er een ideala 

Verzonken kabel-
^ bovenbladen die 
Voor elke werksitu-

,d.4ai 
FLEXIBILITEIT ^ ^ i 
Met één enkel o n d è j p i ^ f e e n beperkt aantal 
bladen kon je alle kanten'uit bij aanbouw en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke ëfepvoud werkt sterk kostenbesparend. 

MECHELEN Industriezone Noord II tel. (015)21 10 00 
Toonzalen open van 8.30 u tot 17.30 u Ook op zoterda 
BRUSSEL Montoyerstrr- '^'^ ' - ' ^^" '^ i^ ^^ •, n 
Toonzolen open var 


