AANBEVOLEN HUIZEN
N.V. BERT Cars en T r u c k s
Verdeler
VOLKSWAGEN

02/582.13.12
02/582.04.10

Tel.

Assesteenweg 101-103
TERNAT

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

DE PRIJSBREKER

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1 0 9 0 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASERWARMING

Tel. 426.19.39

058-51.26.29
Leopold II laan 205
8458 OOSTDUINKERKE

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

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Open van 10 tot 19 u.

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE
AAN ZEE:
moderne app. en villa's
in alle prijsklassen
Gratis catalogus op aanvraag

AUDI - PORSCHE 944

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

'IBI

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortler
02/428.69.84

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
Vijfhulzen 6, Erpe

nv de winne-fabrisac
<

Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09
/
migrostraat 128
\ ,\
,/B 9328 schoonaarde
^'
dendermonde
052/42 33 04 -42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
E 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....

EERST DIT

INTERNATIONAAL BESTAAN

V

LAMINGEN zijn nooit sterl< geweest In de Internationale politiek. De aandacht van de doorsnee
burger voor dit gegeven is ook zeer gering, ons
onderwijs is er niet op afgestemd en de mediabelangstelling komt pas goed op dreef. Wie weet,
buiten P.H. Spaak en Pierre Harmei misschien,
nog te vertellen wie hier allemaal minister van
Buitenlandse Zaken is geweest en vooral wat zij
hebben verwezenlijkt?
Bovendien hebben Vlamingen in de diplomatie weinig ervaring kunnen opdoen. Niet dat er
geen merkwaardige Vlaamse diplomaten zouden zijn, integendeel. Velen dienen in verre landen, naamloos en niet
zelden onder het bevel van een loot van de franstalige
bourgeoisie. Daar komt met de tijd en veel geduld verandering in.
Vlaanderen leeft als het ware in een internationaal vakuüm:
nog een beetje België en nog niet helemaal Vlaanderen. Het
is onwennig als het om ,,de wereld" gaat, niet de onwennigheid van jonge staten die pas vrijgevochten zijn, maar het
gedraagt zich als iemand die wel wil maar nog niet mag van
thuis. De grote buitenlandse zaken lijken per definitie het
terrein van door geboorte voorbestemde grote geesten...
De zendingen met VU'ers aan boord
die de jongste weken de mediabelangstelling haalden is daar een voorbeeld
van. Wat voor goeds kan er van zo'n
eng taaipartijtje komen?
Want het verbaast dat het nu juist
Vlaams-nationalisten zijn die zich in
deze hebben geprofileerd, dat heeft tot
wenkbrauwgefrons geleid. Ons verwondert het niet, het ergert wel. Daar
waar altijd verteld werd dat volks-nationalisme slechts taal- en bodemgebonden diende te zijn bewijzen de Vlaamsnationalisten het tegenovergestelde.
Wij doen niet mee aan het gehakketak over wie nu eigenlijk
de gegijzelden van Saddam en van de Silco heeft verlost. Wij
stellen alleen vast dat alle soorten diplomatie, de stille en de
andere, niet heeft geholpen. De zure oprispingen duiden op
de ziekte binnen Buitenlandse Zaken waar politieke benoemingen en de invloed van franstalige kringen geleid hebben
tot inteelt en onwerkzaamheid. De gevolgen ervan zijn thans
zichtbaar.
En men moet niet doen alsof men het niet wist, in de
voorbije jaren hebben VU-politici herhaaldelijk gewezen op
deze toestand waarin ook Vlaamse BuZa-ministers geen
verandering hebben gebracht.
Wanneer nu VU-mensen op eigen houtje bewijzen dat het
ook anders kan gaat er gehuil op. Waar moeien die zich wel
mee? Maar wanneer b.v. de Socialistische Internationale of
de kristen-demokraten gezanten sturen vindt iedereen dat
vanzelfsprekend.
De VU heeft steeds een-blik op de wereld gehad en dit
vanuit haar verbondenheid met andere volkeren, vooral met
deze die nog steeds dienen op te komen voor hun bestaansrecht. Een standpunt dat haar niet altijd in dank werd
afgenomen — soms ook in eigen kring — , vooral door
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degenen die de partij in de hoek van de kneuterigheid wilden
opsluiten. Als bewuste leden van een volk weten de Vlaamsnationalisten maar al te best wat internationale solidariteit is,
zij hebben daarover van niemand lessen te ontvangen.
Integendeel, zij kunnen er geven. Dat heeft de partij de
jongste weken bewezen.
Haar volksverbondenheid is trouwens niet van vandaag
maar een konstante in haar bestaan. Het waren en het zijn
VU'ers die volkeren in en buiten Europa hebben gesteund,
getroost, een forum gegeven en als het moest daadwerkelijk
geholpen. Dat een parlementaire delegatie op aandringen
van senator Willy Kuijpers onlangs de toestand van de
Koerden in Turkije is gaan zien zegt toch genoeg.
De uitspraak van senator Hans De Belder bij zijn terugkeer
uit Tripoli heeft dat hele streven nog eens beklemtoond. Het
moet nu maar eens uit zijn, zegt De Belder, met de gewoonte
dat ministers van Buitenlandse Zaken niet grondig worden
geïnterpelleerd. Een bestendige zorg voor buitenlandse politiek zal onvermijdelijk ook de interesse bij de bevolking
aanscherpen. Het buitenland kan niet langer het terrein
alleen zijn van enkele specialisten, in deze wereld leeft men
niet langer meer als op een eiland. En deze indruk geven de
meeste van de politici.
Een brede wereldvisie zal ook onze
zakenmensen van pas komen en de
jongeren die zin hebben in een internationale toekomst. Het Vlaanderen dat
zijn zonen uitzond is geen nostalgie
maar werkelijkheid. In tal van Vlaamse
families wordt internationale betrokkenheid in daden omgezet. Het verrijkt
het menszijn, het doet ,,toestanden"
beter begrijpen en leert verdraagzaamheid tegenover andere kuituren en gewoonten aan.
Voor de VU Vlaamse Vrije Demokrater) is het buitenland geen onbekende
en zeker geen vijand. In haar Toekomstplan is internationale politiek een volwaardige programmapijler. Vanuit de Nooit-meer-oorlog-gedachte heeft zij een
buitenlandse visie opgebouwd waarin kulturele uitwisseling,
ekonomische samenwerking en verdraagzaamheid bouwstenen voor een duurzame vrede zijn. Dat het federalisme
daarbij hét middel blijkt om tot een vredevolle bestuursvorm
te komen bevestigt dat de Vlaams-nationalisten ook op dat
vlak baanbrekend werk doen.
Een eigen buitenlandse politiek moet Vlaanderen op termijn ook onafhankelijker maken binnen de Belgische en de
Europese federatie. Wij willen niet beweren dat een zo groot
mogelijk zelfbestuur voor onze gemeenschap vooral bedoeld
is om in de internationale politiek een rol te spelen, toch zal
ons gelaat pas dan erkenbaar zijn als Vlaanderen ook
internationaal bestaat.
Maar daarmee zitten wij in het straatje van de beslommeringen rond de verdere afwerking van de staatshervorming
waarin het intemationaal verdragsrecht voor de gemeenschappen geschreven staat. Dit punt zo vlug mogelijk verwezenlijkt zien is een verklaring voor ons ongeduld.
Maurits Van Liedekerke

WIJ — 11 JANUARI 1991

INHOUD
Senator Willy Kuijpers bracht
een bezoek aan Turks Koerdistan.
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Minister Schiltz maakte
de begrotingsresultaten
voor 1990 bekend. Het
netto te financieren saldo
bedroeg eind vorig jaar 12 miljard
minder dan geraamd.
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De Werkgroep Brabant
van de VU heeft haar plan
voor de splitsing van de
provincie Brabant klaar.

18

Senator Rob Geeraerts
wil de Vlaamse waterzuiveringstaks niet betalen.

De oproep van Kadhafi
om de Silco-gijzelaars vrij
te laten, het gevolg van
de VU-zending naar Libië, kende snel resultaat.

16
^

Is het aftellen voor de oorlog in de Golf nu echt
begonnen?

Jean-Bertrand
Aristide
won de presidentsverkiezingen van Haïti. Dat
vond niet iedereen even
leuk, zoals een mislukte poging tot
staatsgreep aantoonde.
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Wegwijs in het vrolijke
bos van de groene produkten.
Een tip voor jongens en
meisjes die nooit willen
stempelen: wordt milieukonsulent!
Hoe ziet de toekomst van
het voetbal er uit?
(omslagfoto R. Szommer)

COENS...
Minister van Onderwijs Coens heeft weinig
l<unnen genieten van zijn l<erstvakantie. Hij
moest zijn megadekreet over de universiteiten herscinrijven. Daartegen was zoveel protest gerezen dat de al zo geplaagde Coens
kon kiezen: buigen of barsten. Het werd
buigen.
Zo komt er een dekretaal vastgelegd maksimum inschrijvingsgeld, waardoor de mogelijkheid dat er „elite-universiteiten" ontstaan
drastisch beperkt wordt. De studenten krijgen een gewaarborgde inspraak in de
Vlaamse Onderwijsraad, aan wie de minister
verplicht advies moet vragen als hij bepaalde
dekreten wil doorvoeren.
De zo verguisde oriëntatieproef wordt teruggedraaid tot een ,,initiatieweek". Tijdens
die week wordt de student diets gemaakt wat
er van hem of haar wordt verwacht. Een
oriënteringsproef kan, maar hoeft niet, en
bovendien zou de student die ,,oriëntateringsproef nieuwste versie" thuis mogen
oplossen.

...BEKEERD
In de nieuwe tekst van Coens wil de
minister richtingen van ,,filosofische en religieuze aard" sparen van de rationalizeringsnorm die voor de andere richtingen blijft
gelden. Een aantal simulaties over de financiële gevolgen van het dekreet voor de
universiteiten dienen de rektoren gerust te
stellen dat het nieuwe dekreet geen verdere
achteruitgang zou betekenen.
De VU had van bij de aanvang het dekreet
van Coens globaal genomen gesteund, maar
wou toch ook een en ander bijgestuurd zien.
Zo legde de VU de klemtoon op het behoud
van het Nederlands als onderwijstaal. Ook
voor de postuniversitaire studies dient de
anderstaligheid de uitzondering te blijven. In
het licht van de toenemende internationalisatie kan hier wel soepel opgetreden worden.
De VU zou ook een wat minder verwarrend
jargon in het universitair onderwijs wensen,
en een betere begeleiding van laatstejaarshumaniora-leerlingen en eerstejaarsstudenten om het grote aantal mislukkingen aan de
universiteiten te voorkomen. De VU wenst
voor het postuniversitair ondenwijs ook een
geëigende vorm van studietoelagen te zien,
zodat het gevaar bezworen wordt dat het
aanvullend diploma alleen voor studenten uit
beter gegoede middens is weggelegd.

SUYKERBUYK MET
VU-PLUIMEN
De Standaard van vorige zaterdSg berichtte dat minister Geens van Ontwikkelingssamenwerking een diskriminerende bepaling in
het statuut van het samenwerkingspersoneel
uit '67 zal schrappen. Totnogtoe kwam de
schatkist enkel tussen in de reiskosten van

Voor het hotel in Geneve waar VS-minister van Buitenlandse Zaken James
Baker woensdag zijn Iraakse kollega Tareq Aziz ontmoette, poetst een
arbeider de vredesduif nog even op. De wereld beschouwde de ontmoeting
Aziz-Baker als die van de laatste kans om een Golfoorlog om Koeweit te
voorkomen. De VU verklaarde na haar partijbestuur van maandag dat alles
beter is dan oorlog (zie Het partijbestuur deelt mede). De Vlaamse Vrije
Demokraten roepen al hun mandatarissen, leden en simpatisanten op om deel
te nemen aan de vredesbetoging van zondag 13 januari om 14 u. aan de WTCtoren in Brussel (Noordstation), onder het motto: Geen oorlog in de Golf!
(foto Reuter)
de echtgenote die haar man-koöperant vergezelt naar zijn standplaats.
Deze regeling wordt nu uitgebreid tot de
reiskosten van de echtgenoten van vrouwelijke koöperanten. Om misbruiken te voorkomen wordt voorzien dat de tegemoetkoming
door de Belgische overheid niet geldt indien
de meereizende partner recht heeft op een
vergoeding van haar of zijn gebeurlijke werkgever.
De Standaard meldde echter verkeerdelijk
dat deze opheffing er komt op suggestie van
CVP-senator Suykerbuyk. Dit gebeurde wellicht op basis van een persmededeling van
deze laatste naar aanleiding van een antwoord dat hij van Geens kreeg op een
parlementaire vraag over dit onderwerp.
Deze CVP-senator poogt hierbij andermaal onverdiend VU-pluimen op zijn hoed te
steken. André Geens had dit besluit om te
komen tot een gelijke behandeling van mannen en vrouwen reeds geruime tijd voor
Suykerbuyk zijn vraag stelde (in december
'90) voorbereid. Het ministerieel besluit
wacht voor zijn uitvoering nog op het sindikaal overleg en op het advies van de Raad
van State.
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ACHTERGORDELPLICHT
Federaal Verkeersminister Dehaene begint het te leren. Nadat hij reeds tweemaal in
zijn hemd gezet werd (de eerste keer zoge^
zegd door een te snelle dochter, de tweede
keer door een joernalist met achtervolgingstalenten), zal hij zich achterin zijn dienstwagen niet laten betrappen op het niet dragen
van de gordel. Sinds nieuwjaar geldt immers
ook achterin de gordelplicht.
Wie tijdens de files de moeite neemt om de
naleving van die achtergordelplicht even te
kontroleren, zal zonder twijfel vaststellen dat
het daarmee voorlopig droevig gesteld is. En
dat zal Dehaene zelf ook wel weten.
De minister zelf wil alvast het goede voorbeeld geven. En hij schreef ook naar alle
kabinetschefs een brief waarin hij hen oproept om niet aan de achtergordelplicht te
verzaken. Immers: „Voertuigen met personaliteiten worden door de andere weggebruil<ers dikwijls nauwlettend bekeken", weet
Dehaene.
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LITOUWEN
De spanning in de Baltische republiel<
Litouwen is weer te snijden. Maar niet alleen
met Litouwen ligt het centrale bestuur in
Moskou weer danig overhoop. Oorzaak van
de nieuwe spanningen vormt de massale
dienstweigering. De jonge mannen uit een
heleboel republieken weigeren hun legerdienst te vervullen in het Sovjetleger. Ook in
de twee andere Baltische republieken Estland en Letland, in Armenië, Georgië, de
Oekraïne, Moldavië en Oezbekistan doen
zich gelijkaardige problemen voor. Gorbatsjov stuurde reeds troepen, wat zijn imago
als nobelprijswinnaar voor de Vrede natuurlijk niet goed doet.
In Litouwen werd ook massaal geprotesteerd tegen de prijsverhogingen van 200 tot
800 procent die de regering Prunskiene
voostelde. De regering nam er ontslag. Veel
Litouwers vonden ook dat Prunskiene zich
niet strijdend genoeg inzette voor de onafhankelijkheid van de Baltische republiek.
De internationale gemeenschap bewees
totnogtoe niet veel meer dan lippendienst
aan het Baltische onafhankelijkheidsstreven.
Er wordt immers gevreesd dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ook de val van Gorbatsjov zou betekenen, en een (te snelle)
desintegratie van de USSR Europa in een
avontuur zou storten waarvan niemand de
afloop kan voorspellen.

WKSM EN
VLAANDEREN
Dat het Vlaams Verbond van Katolieke
Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM) zich weinig bekommert om de eerste V van haar
naam, is een wonde waar in traditionele
Vlaamsgezinde kringen met de regelmaat
van de klok de vinger op gelegd wordt.
Enkele Vlaamsvoelende scouts raakten hierdoor zo gegriefd dat ze een (dissidente)
Werkgroep Vlaanderen oprichtten. Deze
werkgroep wil volgens mede-initiatiefnemer
Ward Robert alle Vlaamsgezinde scouts en
gidsen bereiken om samen de verbondsleiding onder druk te zetten. Een eerste gelegenheid waarmee de werkgroep naar buiten
wil treden, is door een opgemerkte aanwezigheid op het Vlaamsnationaal Zangfeest
van 3 maart a.s.
Op het sekretariaat van VVKSM reageerde
men een beetje ontgoocheld. PR-verantwoordelijke Jan Van Reusel vindt het spijtig
dat een meningsverschil binnen de scoutsbeweging op die wijze op het publieke forum
uitgevochten wordt. Dit net nu VVKSM een
groepsleidingskongres voorbereidt waar met
name de ,,V" als een van de zeven tema's
weerhouden werd.
Op dat kongres krijgen de groepsleiders
en verantwoordelijken uit de distrikten en
gouwen de gelegenheid om een standpunt in
te nemen dat dan gedragen wordt door heel
de katolieke scoutsbeweging. Daar zal dus
eindelijk eens duidelijkheid geschapen worWIJ — 11 JANUARI 1991

Een neie trits organisaties, verenigd in de Test Stop Koalitie, hielden in
Brussel een fakkelbetoging voor de stopzetting van alle kernproeven. Alleen
dan zal er een einde komen aan de nukleaire t)ewapeningswedloop en aan de
vernietiging van het leefmilieu. Deze week vond in New York een VN-Teststopkonferentie. Het is de bedoeling dat alle landen die destijds het verdrag voor
een gedeeltelijke stop van kernproeven ondertekenden, zich nu uitspreken
over een volledige stop van zulke proeven.
(foto j . Jacobs)
den. Maar wie zolang niet kan wachten, kan
alvast het debat tussen VU-kamerlid Herman
Lauwers (oud-VVKSM-verbondskommissaris), Lionel Vandenberghe (IJzerbedevaartkomitee) en Linda Boudry (huidig WKSMverbondskommissaris) van 21 januari a.s.
(zie kalender).

75 PER UUR
Zo snel wil Vlaams minister Sauwens dat
er op de autowegen gereden wordt wanneer
er files zijn. Op de tweevakswegen wil Sauwens de snelheid beperkt zien tot 55 kilometer per uur. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat bij deze snelheden een maksimale doorstroming op onze wegen verkregen
wordt.
In Nederland wordt nu reeds via elektronische borden een „adviessnelheid" meegegeven, die echter niet verplicht is. In Duitsland is de aangegeven snelheid op matriksborden wel verplicht.
Men gaat er bij zo'n regeling van veranderlijke snelheden van uit dat op bepaalde
plaatsen en bepaalde uren van de dag (of het
seizoen, denk bvb. aan het blokrijden) lagere
of hogere (bvb. wanneer er zeer weinig
verkeer is) snelheden ingevoerd worden,
ongeacht de maksimumsnelheid. De nieuwe
snelheden worden dan op grote borden boven de snelwegen aangegeven. De voorstellen van Sauwens moeten besproken worden
in het interministerieel komitee waarin alle
verkeersministers van ons land zetelen.

6

DEPREZ
Tijdens een uitzending door derden verklaarde PSC-voorzitter Gérard Deprez dat
zijn partij nog steeds het regeerakkoord
loyaal wil uitvoeren, maar dat hij niet meer
gelooft in de mogelijkheid om de derde faze
van de staatshervonning tijdens deze legislatuur te realiseren. Dat is zijn goed recht. Het
is al lang geweten dat de PSC niet de partner
is van wie men veel dinamisme moet verwachten bij de venwezenlijking van de derde
faze.
De PSC-voorzitter zit echter niet in de
regering. Andere partijen en ministers van
niet gering kaliber verklaarden nog steeds
achter de derde faze te staan. Onder meer
de premier heeft duidelijk gezegd dat hij de
nodige initiatieven zal ontwikkelen. Martens
kan daarbij rekenen op de VU, zolang dit
geen toegevingen impliceert, bvb. voor de
Franstaligen in de rand.
Deprez verklaarde ook dat hij het vertrek
van de VU niet wenst, maar niet bereid is om
maar één kopek te betalen om de VU in de
regering te houden. Alsof de VU verwacht
betaald te worden om in de regering te
blijven. Neen, de realisatie van het regeerakkoord is daarvoor voldoende, bijkomende
kopeke's zijn niet nodig. Die kan Deprez best
voor zichzelf houden: hij kan alle gewicht in
de schaal gebruiken om zijn positie binnen
de PSC te handhaven.

KORTWEG
• Verhofstadt voelt zich als Belg beledigd omdat de Engelse twulevardpers de Betglsctie staat van lafheid en
onbetrouwbaarheid beschuldigt. België weigerde Immers om munitie
voor de Golf te leveren aan GrootBrittanniê. De PW-er vraagt de regering terzalte haar houding te herzien.
Hopelijtc gaat de regering daar niet op
in: het getuigt integendeel van moed
om niet mee te huilen met de Amerikaanse en Britse oorlogswoiven In de
Golf.
• Nederfand toonde zich, zo moeten Verhofstadt, de VS en Groot-Brlttannië wei denken, heel wat moediger: onze noorderburen kondigden
aan dat in geval van oorlog, haar
fregatten onder Amerikaans bevel
nilten komen, en zuilen mogen schieten.
• De Vereniging van Belgische Dagbladuitgevers was zo vriendelijk om
de vzw Kaningsfe«sten een gratis
paginagrote advertentie aan te bieden in de aangestoten kranten, zodat
de wijzigingen in de programmatle
van de Koningsfeesten bekend gemaakt kon worden. Bij ons moest de
vzw betalen, maar ons werd dan ook
niets gevraagd.
• Volgens een onderzoek zijn overheidsambtenaren - ons land teit er
zo'n 800.000 - gemiddeld 17,87 dagen per jaar ziek of afwezig.
• Om zo'n wantoestanden te vermijden kan de overheid misschien het
voorlieetd van een Amerikaans bedrijf In Nederland volgen, dat zijn
werknemers een weeitje v«l(a«tte
in de VS aanbood, weliswaar op voorwaarde dat ze een jaar lang geen dag
ziek of onwettig afwezig geweest waren.
• t}e BRT wli de twee programma's
van De Wilde over de repressie dan
toch uitzenden, wanneer ze i.s.m. de
„wetenschappelijke kommissie" aangepast worden. Dit zou de schrapping van 37 minut»n uit de derde
aflevering inhouden, en 70 bladzijden
van het ll7-paglna's tellend scenario
van de vierde aflevering. De Wilde wH
hierop niet toegeven.
• De „wetenschappeiljke kommissie" was van mening dat de mensen
die De Wilde ondervraagd heeft te
fcritiseli staan tegenover de repressie in België. Professor Charles van
de kommissie beschuldigde De Wilde
er van pro amnestie te zijn.
• Gelukkig betekent censuur op het
ene BfTT-programma nog niet dat de
andere BRT-programma's aan kwalitett zouden Intweten. Of wat dacht u
van de aangektmdigde uitzending
van Zeg m a a r Jessie van 19 januari
over erotiek, met een debat tussen La
Clcdoilna en Wendy Van Wanten?
Het Huis van Vertrouwen heet u welkom.

WILLY KUIJPERS
IN KOERDISTAN
VU-senator Willy Kuijpers is net terug
uit Turkije. Kuijpers maakte deel uit van
een afvaardiging Vlaamse parlementsleden die, samen met leden van Pax Christ!
en het Koerdistan-komitee, een bezoek
brachten aan Turks-Koerdistan.
• Waarom en op wiens verzoek ging deze
afvaardiging naar Turks-Koerdistan?
,,Ten gevolge van een hongerstaking van
Koerdische politieke vluchtelingen in Brussel, bracht ik het voorstel ten berde om met
parlementsleden uit verschillende partijen de
onderdrukkigstoestand ter plaatse te onderzoeken. Agaiev, CVP en SP vaardigden
iemand af. Spijtig genoeg, de franstalige
partijen niet. In ieder geval: Ik was al blij dat
deze keer andere Vlaamse partijen wèl reageerden. Vroeger stonden we met de Volksunie in het Parlement zowat alleen om luidop
de belangen van de Koerden te behartigen.'
• Wat voor een volk zijn de Koerden? Kan
u ze aardrijkskundig en geschiedkundig
beschrijven?
„De Koerden zijn een Indo-Europees volk,
dat verspreid leeft over 5 verschillende staten: Turkije, Irak, Iran, de Sovjet-Unie en
Syrië. Je treft hen in kleinere groepen aan in
de Sovjet-Republieken Armenië en Azerbeijdzjan. Bovendien week dit demografischsterk volk uit naar grote steden zoals: Istanboel, Ankara, enz... Meestal wonen ze in erg
ontoegankelijke berggebieden. Ze leven grotendeels van vervoer, van nomadische veeteelt maar ook van graanverbouw, tabaks- en
fruitteeelt. Hun taal is met het Perzisch
venwant. Gedurende eeuwen behielden ze
een grote mate van hun typisch, familiaal
opgebouwd, zelfbestuur. Rond 1900 heeft
hun gestudeerde elite een sterk nationalisme
ontwikkeld en bij de verdeling van het Ottomaanse Rijk, tijdens het Vedrag van Sevres
in 1920, werd hen zelfs een eigen Koerdische staat beloofd, maar deze verdragsbepaling is nooit uitgevoerd... Nochtans, in
Iran, hebben ze in 1946 onder de bescherming van de Sovjetunie, gedurende een
korte tijd een zelfstandige republiek gehad.
Ook in Irak won vanaf 1961 de legendarische
Barzani de strijd tegen de Arabieren en
venwierf voor zijn Koerdisch gebied onafhankelijkheid tot 1975. De onderdrukking op dit
ogenblik en de assimilering van de Koerden
die erbij hoort, is het sterkst in Turkije."
• Hoe was het met de kennis van de
andere parlementsleden aangaande de
Koerdenproblematiek gesteld?
„Elkeen vertrok met een groot menslievend
hart. Maar de Koerden kan je moeilijk beoordelen met een klassiek naastenlievend WestEuropees oog. De Koerden zijn nu eenmaal
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een apart volk met een typische eigen, enige
aard die — bij mijn weten — nergens bij
aansluit. Ze hebben hun zichtbare grote
nationale fierheid, dat wel, maar hun eigen
zeden en gewoonten moet je toch op voorhand bestudeerd hebben, wil je ze tenvolle
kunnen waarderen. Bovendien is het zo dat
de Koerden in de toop van de geschiedenis
wisselende partners waren! Bv. zij hebben
voor een goed stuk de Turken geholpen om
destijds... een ander mooi volk, de Armeniërs, praktisch om te brengen in Turkije...
Zo zie je maar!"
• Welke besluiten heeft de afvaardiging
uit dit bezoek getrokken?
„Welnu, Turkije, moet als lid van de Raad
van Europa absoluut méér zelfbestuur, méér
demokratie aan de 16 verschillende volkeren, die er wonen, toekennen. Naast de
Turken, is het Koerdische volk het talrijkste.
Zowat 20 van de 71 Turkse provincies zijn
bewoond door Koerden. 13 van deze provincies kennen sedert 12 jaar een bezettingstoestand van het Turkse leger... De Turkisering is er gewelddadig. Koerdisch onderwijs
ontbreekt er volledig. Kulturele en sociale
rechten, zoals internationaal voorzien, evenzeer."
• Kunnen we deze zending naar Koerdlstan In verband brengen met de gespannen toestand in de Golf?
„Jazeker, de Turks-lraakse grens in het
Zuid-Oosten, die het Koerdisch woongebied
doormidden snijdt, is nu hermetisch gesloten. Irak is de tweede grootste kliënt van
Turkije. Het hele vervoer en de verkoop van
produkten is totaal stilgevallen. Cizzre, een
grensovergang, werd nu een spookstadje.
De werkloosheid heest er alom. De Koerden
zijn er dus dubbel getroffen. Bovendien is
Haiabja in Irak niet zo ver van daar! De
Koerden vrezen dan ook de eerste slachtoffers van een tweede front in de Golfoorlog te
zullen worden... met een mogelijke scheikundige aanval."
• Hoe wordt dit dossier nu verder opgevolgd?
„We gaan trachten met onze verworven
inzichten en kontakten bij de andere 11
lidstaten voor de nodige druk te zorgen bij de
leden van de Raad van Europa om o.m. de
Turkse overheid er toe te bewegen onderwijs
in het Koerdisch toe te laten. Het is net zoals
destijds in de Vlaamse Beweging: zonder
eigen Koerdische elite, is dit volk gedoemd
geassimileerd ten onder te gaan in een
Turkse massa."
Volgende week brengt WIJ een utigebrelde bijdrage over het lot van de Koerden.
WIJ — 11 JANUARI 1991

PERSSPIEGEL
Als een menselijk nieuwjaarsgeschenk in het dreigender
wordend wapengekletter van
het Nabije-Oosten kwam het
bericht dat Kadhafi zijn belotte
aan Gabriels en De Belder had
vervuld en met goed gevolg.
Op de valreep van de werkelijke vrijlating van de Houtekins
geven wij toch al reakties uit de
dinsdagkranten vooraleer de
drukmachines in werking schoten om ons blad bij U te brengen,
WIJ geven ook een late echo
van het gebeuren rond Maurice
De Wilde, waar die met zijn
repressieprogramma 1944 en
volgende zelf represslesfachtoffer werd van de zogezegde
„wetenschappers" onder leiding van franskiljon Charles.
En met links en rechts wat gesprokkel rond de nieuwjaarsvraaggesprekken is onze eerst
pot voor 1991 gevuld. (W.V.B.)

GAZET VAN ANTWERPEN
Onder de titel „Vlaamse jongens" was
het rond Kerstmis nog wat ironisch gedoe
in deze krant over wat genoemd werd „de
VU-pelgrims". Maar in de slotregels voelde men dat Allora ons duo een warm hart
toedroeg.
„Het ontroerende van de VU-missie zat
ook in de getuigenis, het bestaat dus toch
nog, die grote mate van warmbloedigheid
onder het vriesblauwe oppervlal< van politiel<
en diplomatie. Want de twee van Tripoli
waren wel jongens, vervuld van mensen- en
naastenliefde. Je voelde en zag ook dat ze
nog genoeg wanhoop in huis hadden om
desnoods met een windbuks op de Poolster
te mikken, als het aankomt is het toeval maar
dat geeft niet.
Ze zijn zeldzaam tegenwoordig, politici die
zich voor de goede zaak nog publiek willen
vernederen aan het klaptafeltje van een
waarzegster. Het wezenskenmerk van de
bureaukratie is dat de gezetenen van de
macht op een of andere manier zo onkwetsbaar zijn voor kritiek van buitenaf, dat er
nooit iets gebeurt, Gabriels en De Belder
hebben tenminste die fatale kwintessens één
keer doorbroken."
WU — 11 JANU.ARI 1991

DEIMOReElN
Na het bericht van de komende vrijlating
interviewde dit blad dadelijk de Volksunievoorzitter.
„Het diplomatiek offensief van de Volksunie, die eind december eigenmachtig met
voorzitter Gabriels en ex-diplomaat De Belder richting Tripoli trok om er de Libische
leider Kadhafi te paaien, zette destiids heel
wat kvt^ad bloed in regeringskringen. Niet
het minst bij minister Eyskens, die zijn officiële stille diplomatie doorkruist zag, hoewel
hij er zich voor hoedde publiek kritiek te uiten
op de Vlaamsnationale onderhandelaars. En
ook bij premier Martens, die de missie impliciet veroordeelde met de uitspraak „te hopen dat de regeringsinitiatieven niet door
anderen zouden verstoord worden."
Begrijpelijk dat Gabriels en De Belder
gisteren blij en opgelucht reageerden, en
grootmoedig aan iedereen bloempjes uitdeelden,

Lentdecker en anderen, die heel wat kritiek
hebben op de repressie en begrip vragen
voor de veroordeelden, kwam daardoor minder aan bod. Dat vind ik jammer"."

^ T BELAHC YAH LIMBURC;
Bij wat het blad noemde een drievoudige nieuwjaarsbrief van Schiltz gaf Mare
Platel zijn kommentaar over het veranderende Vlaanderen na een langdurig gesprek met Hugo Schiltz.
,,ln de voorbije twintig jaar is onbetwistbaar een lange weg afgelegd. Vlaanderen
kan een eigen onderwijs uitbouwen, een
milieupolitiek realiseren, de eigen ekonomie
organiseren, het Vlaamse landschap zelf
organiseren, kortom, Vlaanderen kan vandaag meer dan de grootste optimisten in de
Vlaamse beweging ooit durfden dromen.

Jaak Gabriels: „Ik ga niet beweren dat
uitsluitend wij verantwoordelijk zijn voor wat
nu is gebeurd, een suksesrijk initiatief heeft
immers altijd vele vaders. Anderzijds dient
gesteld dat nu toch duidelijk bewezen is dat
onze inspanningen nodig en nuttig waren in
een dossier dat zich al drie jaar zonder
resultaat voortsleepte binnen officiële diplomatieke kanalen". "

En toch blijft een bittere nasmaak, blijft de
terechte vraag van Hugo Schiltz naar een
,,ander" Vlaanderen, met inderdaad meer
openheid, meer verdraagzaamheid, naar
een Vlaanderen dat de nieuwe strukturen
meer eigentijds doet leven. Vlaamser én
opener naar de wereld toe. We kunnen niet
volwassen worden als we ons terugtrekken
in ons eigen stevig afgeschermd klein tuintje,
een tuintje dat we nochtans mogen beschermen tegen ongewenste pottekijkers."

HUMO

De Standaard

In een vraaggesprek, waar men nog de
woede van Maurice De Wilde hoorde natrillen, geeft hij ons een zicht op BRT en
de manier waarop hij moest werken aan
zijn programma's met het advies dat censuur werd van de zichzelf over het paard
tillende professoren. Een staaltje.

En onze eerste (minister) wordt onze
laatste van de persspiegel. Voor Martens
op kerstvakantie vertrok naar Algerije
blikt hij even terug op zijn KVHV-verleden
toen hij op een evidente manier de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd steunde.
Hij blikt naar de toekomst hoe in een derde
fase een stap dichter wordt gezet naar
meei Vlaamse onafhankelijkheid.

„Mijn programma is nog maar een flauwe
afspiegeling van de werkelijkheid!
„Ik heb er ook zeer veel materiaal moeten
uitgooien omdat die professoren de voorkeur
geven aan weer andere professoren... Die
mogen van mij het woord voeren, geen
probleem: ik heb zélf beslist hen te gaan
interviewen. Maar ik wou er ook de gewone
mensen in hebben, want die zien de zaken
soms helemaal anders en drukken zich veel
simpeler uit. Door de steeds grotere inbreng
van de Kommissie, door hun beslissingen —
normaal zouden zij advies moeten geven
maar zij namen beslissingen — ging er
steeds meer kritiek uit. De stem van Louis De
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,,Men moet zich geen illuzies maken. Als
er tegen Pasen geen politiek akkoord is, met
het vooruitzicht dat men tegen de grote
vakantie de zaak kan omzetten in teksten,
dan komen we er niet uit.
Ik ben grote voorstander van de staatshervorming, want ik wil dat de federale hervorming van ons land wordt voltooid. Ik vind het
overigens een onnodige en zelfs onverantwoorde belasting om een volgende regering
daar weer mee op te zadelen. Zal men dan
trouwens nog over een tweederde meerderheid beschikken?"

WETSTRAAT

DE WILDE IN
DE VLAAMSE RAAD

T

EN laatste binnen een jaar worden we uitgenodigd om in het
stemhokje l<leur te bekennen.
Elektorale verklaringen worden
vanaf nu dagelijkse kost. Evenzeer als onrustige kommentaren
over dreigende krisissen en vervroegde verkiezingen.
Een en ander dient de werksfeer binnen de regering niet. Die*
kan te grote animositeit best missen bij dossiers ais de staatsomvorming, de
begroting '91 en de internationale ontwikkelingen. Daarmee zijn in een notedop de
uitdagingen van dit jaar aangegeven.

EEN INTENS 1991
Volgende week start Vice-premier Hugo
Schiltz de begrotingsbesprekingen. Geen
gemakkelijke klus, want om en bij de 40
miljard moet bespaard worden en erg veel
maneuverruimte is er niet. Komt hierbij dat
de Golfkrisis nog voor bijkomende onaardigheden kan zorgen.
De derde fase van de staatsomvorming
vormt een tweede klip. Voor de VU duldt het
niet de minste twijfel: het regeerakkoord
dient nageleefd. Zuiver institutioneel zouden
er niet al te veel problemen zijn, de struikelblokken zijn eens te meer van kommunautaire aard. En na jaren stilte dook plots voorzitter Deprez opnieuw op... de franstalige kristen-demokraten kiezen weldra een nieuwe
voorzitter. Enige kloeke woorden komen kandidaat Deprez goed van pas.
Tot slot zijn er de internationale verwikkelingen, en vooral de Golfkrisis. Te pas en te
onpas grijpt de SP van Vandenbroucke hef
buitenlands beleid aan om zich alvast met
woorden te profileren. Daartegenover staat
de al even grote praatvaar Eyskens. Het
wordt voorzichtig rijden voor Martens-VIII.

BRT EN REPRESSIE
Het kwam de Vlaamse Raad toe om het
nieuwe jaar parlementair te opnenen. Walter
Peeters greep deze kans aan, om onmiddellijk de opschorting van de tv-uitzendingen
over de repressie ter sprake te brengen.
Zijns inziens is het de verdienste van joerna-

list Maurits De Wilde om „de kollaboratie op
een andere wijze diepgaand te hebben geanalyseerd en de resultaten van zijn onderzoek op een vulgariserende en begrijpelijke
wijze voor het brede televisiepubliek te hebben vertaald". Dat hij daarbij gebruik maakt
van de methode van het individueel historisch intervieuw, kan hem niet verweten
worden. De methode behoort tot de wetenschappelijke methodes van moderne geschiedschrijving. „Niemand betwist dat De
Wilde de bevragingstechniek beheerst tot in
de puntjes, dermate dat reeds velen hem
deze benadering ten kwade hebben geduid
bij het op de buis brengen van heel wat
historisch materiaal, waarvan de objektiviteit

Maandagochtend kwam definitief een eind aan de vredige
rust en het uitbundig vieren van
de jaarwende. Het dageiifkse
leven hernam zijn gewone
gang. Scholen en parlement
openden opnieuw hun poorten.
Nog enige tijd, en ook de
nieuwjaarsrecepties en -wensen deinen weg. 1991 staat er
dan in vol ornaat. En alvast op
poiltiek vlak belooft het een
intens Jaar te worden. De naderende verkiezingen staan daar
ruimschoots borg voor.
door de betrokkenen zelf althans zelden
werd in vraag gesteld". Evenmin bereikte
Peeters enig kristisch geluid van de Wetenschappelijke Kommissie tijdens de reeks
over de kollaboratie. „Tot wanneer dezelfde
Maurits De Wilde zich in eer en geweten
verplicht zag om in alle objektiviteit de keerzijde van de kollaboratieperiode, namelijk de
repressie en epuratie, aan eenzelfde diepgaand onderzoek te onderwerpen en de
resultaten daarvan voor hetzelfde televisiepubliek te brengen".
Plots sneed de Wetenschappelijke Kommissie de helft van de acht voorziene uitzendingen weg, en op 21 december werd de
derde aflevering onaangekondigd afgevoerd. „Het is onaanvaardbaar dat een zender die zich „de zender van de Vlaamse
Gemeenschap" noemt, een joernalist waarvan de onkreukbare objektiviteit nooit werd
betwist, verhindert de geschiedenis van deze
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donkere episode voor het televisiekijkend
Vlaanderen te brengen, met dezelfde metodiek waarover in verband met de andere
zijde van het kollaboratie-repressie-dossier
door dezelfde BRT, nooit vragen werden
gesteld noch opmerkingen gemaakt".
Minister voor Kuituur Dewael stelde dat
uiteindelijk de beheersorganen van de BRT
de beslissing moeten nemen over het uitzenden van de repressie-programma's. Het
komt de Vlaamse Regering noch de Vlaamse
Raad toe zich te bemoeien met de programmalle van de BRT. Ondertussen besloot de
BRT de gewraakte programma's wel degelijk
uit te zenden, mits rekening gehouden wordt
met de opmerkingen van de Wetenschappelijke Kommissie. Wordt vervolgd.

.PACIFIKATIE'
Heel wat meer afleveringen rijk is het
Voerens dossier. Met de regelmaat van een
klok duikt het op. Daar staan Happart en de
zijnen borg voor. Ditmaal spelen zij stokevuurtje rond de betoelaging van de uitbreiding van de franstalige school in Voeren.
Happart dreigde er zelfs mee opnieuw in de
burgemeesterszetel plaats te nemen, wanneer de Vlaamse regering niet over de brug
komt met subsidies voor de aankoop van
gronden en van gebouwen bestemd voor
afbraak.
Wie anders kaartte dit zoveelste opduikend „egeltje" aan dan Frieda Brepoels?
"Op welke wetgeving steunt men zich om in
dit dossier subsidies van de Vlaamse regering te vragen?" Meteen bracht zij ook de
betoelaging van de provinciale lagere school
in 's Gravenvoeren ter sprake.
Het antwoord van minister Coens liet aan
duidelijkheid niets te wensen over: „Konform het Schoolpakt komt de aankoop van
gronden en van gebouwen bestemd voor.
afbraak niet voor subsidies in aanmerking".
Over de provinciale school zou er een principieel akkoord zijn, maar de konkrete uitvoering dient nog opgestart.
In ieder geval bracht deze zoveelste Voerense opwelling Frieda Brepoels een zoveelste argument bij, om de opnchting van een
Voercel te staven. Maar even halsstarrig
minimaliseerde Voorzitter Geens de noodzaak hiervan. Hoelang kan Vlaanderens'premier de aanbeveling van 104 Raadsleden
blijven negeren.
WIJ — 11 JANUARI 1991

STAATSHERVORMING

SPLITSING PROVINCIE
BRABANT : LAATSTE UNITAIR BOLWERK !
Begin deze week stelde de werkgroep
splitsing provincie Brabant, onder voorzitterschap van ere-senator Bob Maas, haar konkrete plannen voor aan de pers. Deze werkgroep werd opgericht in opdracht van het
Partijbestuur. Van deze werkgoep maakten
verder deel uit : de Brabantse parlementsleden, de Brabantse provincieraadsleden, de
voorzitters, sekretarissen en afgevaardigden
van de drie arrondissementen Brussel, Halle-Vilvoorde en Leuven, en medewerkers uit
het kabinet van staatssekretaris VicAnciaux.
Deze voorstellen zijn de basisdokumenten
voor een diskussie binnen het kader van de
derde faze. De Volksunie meent dat de
administratieve indeling van de provincie
Brabant, een laatste unitair bolwerk, niet
past in een konfederale struktuur.
De oplossing splitsing van de provincie is
eenvoudig. De realisatie ervan is lang niet zo
eenvoudig en langs beide zijden zal er duchtig onderhandeld moeten worden.

BRABANT IN TWEE

^

Voorzitter Bob Maes beklemtoonde dat de
VU konform de laatste staatshervormingen
de tweeledigheid van België wenst te beklemtonen. De territoriale ligging van de
tweetalige hoofdstad Brussel met de 19 gemeenten in het eentalig Vlaams gebiedsdeel
van de provincie Brabant, maakt de splitsing
niet eenvoudig.
Daarom opteert de VU voor een splitsing
van de unitaire provincie Brabant in twee
provincies : een provincie Vlaams-Brabant
(met 979.719 inwoners) en een provincie
Brabant-Wallon (met 310.706 inwoners). Het
gebied Brussel-Hoofdstad wordt in het voorstel onttrokken aan de indeling in provincies.

WAT MET BRUSSEL 19?
Zonder dat een grondwetswijziging nodig
is kan Brussel-Hoofdstad onttrokken worden
aan de indeling van de provincies. Dit in
toepassing van artikel 1 van de Grondwet.
Deze regeling werd destijds ontworpen voor
Voeren, maar werd nooit toegepast. Dit betekent dat het provinciale nivo in Brussel
gewoon wordt opgedoekt. Het gaat echter
niet op de provinciale bevoegdheden zomaar
aan de Brusselse hoofdstedelijke eksekutieve over te dragen. De plaatsgebonden materies zoals het ondertioud van de provinciewegen, die overeenstemmen met de gewestelijke bevoegdheden, kunnen overgedragen
worden aan de gewestelijke instellingen.
WIJ — 11 JANUARI 1991

De persoonsgebonden materies, bvb. de
provinciale scholen, overeenstemmend met
de gemeenschapsbevoegdheden kunnen
overgenomen worden door de Vlaamse, de
Franse of Gemeenschappelijke gemeenschapskommissie.
De bevoegdheden van de goeverneur inzake politie, bestrijding van rampen, besmettingen, epidemieën kunnen worden overgenomen door de federale ministers van Binnenlandse Zaken of Volksgezondheid. Het
bijbehorende adminstratief toezicht wordt
eveneens volgens dit schema opgedeeld.

SPLITSING BRUSSELHALLE-VILVOORDE
Uiteraard verbindt de VU aan deze herindeling van de provincie Brabant ook de
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de herschikking van
de huidige gemengde kieskantons. Deze
toestand is onverzoenbaar met het grondwettelijk bestaan van de vier taalgebieden.
Eerder werden reeds verschillende wetsvoorstellen ingediend door o.a. Daan Vervaet en Jef Valkeniers, deze voorstellen
moeten echter herzien worden in het kader
van de recente ontwikkelingen in de werkgroep Vlaams-Brabant.
Het nieuwe voorstel betreffende splitsing
van de provincie Brabant geeft een oplossing
aan deze problematiek. Twee elementen
verantwoorden een herziening van de indeling van de kieskantons : de fusies van de
gemeenten enerzijds; de volkstelling van
1981 anderzijds. Bij aanpassing van de kiesomschrijvingen werd, voor wat het arrondissement Haiïe-Vilvoorde betreft, geen rekening gehouden met de doorgevoerde fusies
van de gemeenten.
Evenmin werd, bij de herziening volgens
de algemene volkstelling, van de indeling
van de provincieraadsleden over de kiesdistrikten een wijziging aangebracht aan de
kieskantons. Zo kwam men tot de dubbelzinnige situatie dat bepaalde deelgemeenten in
het arrondissement Halle-Vilvoorde tot andere kieskantons behoren dan deze waarvan
de hoofdgemeente deel uitmaakt, bvb. de
gemeente Dilbeek is gespreid over drie kieskantons. Het is duidelijk dat alle deelgemeenten van een fusiegemeente moeten
worden ondergebracht in éénzelfde kanton
en de kantons moeten homogeen gemaakt
worden. Dit wil zeggen dat er geen gemengde kieskantons met Vlaamse en Brusselse
gemeenten meer mogen bestaan.
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De voorzitter van de werkgroep Brussel, eresenator Bob Maes, beklemtoonde dat het laatste unitaire bolwerk dat de provincie Brabant is, niet
past in een konfederale struktuur.
(foto WIJ)

Om de kritiek te weerleggen dat op die
wijze Vlaams-Brussel wordt afgesneden, is
de VU voorstander van de apperentering
tussen de Vlaams-Brusselse lijsten en HalleVilvoorde, en tussen de Frans-Brusselse lijsten en Nijvel. Bob Maes merkte tot slot op
dat inzake dit dossier, hoe dan ook, bij alle
politieke akteren de politieke wil aanwezig
zal moeten zijn om deze enorme klus te
klaren. Doch bij onderhandelingen over de
derde faze zal dit dossier logischerwijze een
onderdeel vormen van de besprekingen.
(ge)
Wie geïnteresserd is in het volledige dossier kan dit op het Algemeen VolksunieSekretariaat aanvragen bij Greet Sels
(02/210.49.30).

BEGROTING 90
MAGER EN GEZOND

D

E saneringsinspanning van de
openbare financiën werd dus
ook in 1990 onverminderd verdergezet.
De omvang van het financieringstel<ort verminderde van
12,9 percent van het BNP in
1983 tot 6 percent in 1990.
Deze inspanning blijl<t vooral
uit de evolutie van het primaire
saldo, dit is het verschil tussen
ontvangsten en uitgaven na aftrel^ van de
rentelasten.

KRIMPBEGROTING
De overheidsuitgaven die niet aan rentebetalingen werden besteed verminderden in
dezelfde periode dan ook van 35,6 percent
tot 22,8 percent van het BNP. Ook de OESO,
de autoriteit bij uitstek om het financieel
beleid van een land te beoordelen, erkent
volmondig dat de inspanning die via de
inkrimping van de niet-renteuitgaven werd
geleverd haar weerga niet vindt bij de industrielanden. Resultaat hiervan is dat het overheidsapparaat, in vergelijking met de andere
westerse landen, steeds kleiner wordt. Zo
bedroeg het aandeel van de uitgaven door
de globale overheid voor haar werking en
diensten nog maar 16,4 percent van het BNP
in 1989.
In Duitsland was dit 21,3 percent, in Nederland 18,9 en in Frankrijk 21,8 percent.
Zelfs in landen waar het beleid het minst
staats-vriendelijk is, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, was dit aandeel nog merkelijk hoger: respektievelijk
19,7 en 20,7 percent. De facto is ons land
een ,,minimal state" geworden.

KOEKOEK 1
Dit alles is minder het resultaat van een
bewust beleid dan van de budjettair-ekonomische wetmatigheden waardoor dit beleid
wordt begrensd. Vice-eerste-minister Schiltz
lanceerde de term „koekoekseffekt". Hiermee bedoelt hij dat de schulden van de staat
zo'n omvang kregen, voornamelijk door een
veel te laks begrotingsbeleid bij het begin
van vorig decennium, dat de uitgaven voor
de rentebetalingen op deze schuld in die
mate toenamen dat zij de andere uitgaven
gewoon verdrongen.

Als een koekoeksjong werden de uitgaven
voor de gewone werking van de overheid uit
het begrotingsnest geduwd. Ook dit kan uit
de cijfers worden afgelezen. Het renteaandeel in de totale uitgaven van de globale
overheid is verder toegenomen, van 23,6
percent in 1988 tot 28,1 percent in 1990.
Voor de federale staat alleen bedraagt het
aandeel van de renteuitgaven al 40 percent
in 1990.

Vorige week heeft Minister van
Begroting Hugo Schiltz de begrotingsresuitaten voor 1990
beleend gemaaM. Deze zijn
qoed: het telfort op de t}egroting, het zogenaamde netto te
nmncïeren saldo (NTFS), bedroeg eind vorig jaar 393,5 miljard. Dit is 12 miljard minder
dan het oorspronicelijk geraamde tekort. Daarmee werd het
NTFS tot 6 percent van het
Bruto Nationaal Produlct, onze
gezamenlijke verdiensten, herleid. Volgens de begrotingsminister is dit goede resultaat niet
het gevolg van de betere ekonomische omstandigheden,
wel van een zuinig beleid op
het terrein.
Ook de jongste OESO-studie
over ons land bevestigt dit. De
overheid heeft een grondige
vermageringskuur ondergaan.
Ze is er wel een stuk gezonder
op geworden.

Strikt bekeken bestaat bijna de helft van
de overheidsuitgaven uit rentebetalingen
aan banken en eigenaars van overheidsobligaties. Zelfs ondanks de vermindering van
het tekort op de begroting blijven de overheidsfinanciën daardoor zeer kwetsbaar. De
minste stijging in de rentevoeten doen de
uitgaven immers de pan uit rijzen.

KOEKOEK 2

Begrotingsminister Schiltz: goed resultaat te danken aan zuinig beleid.
(E. Peustjens)

Ie koekoek. De sociale uitgaven vormen
immers een harde kern van uitgaven die bij
ons veel hoger ligt dan in de meeste andere
westerse landen.

Naast deze rentekoekoek ligt er ook een
ander ei in Schiltz' begrotingsnest: de socia-
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BEGROTING
In 1989 bedroegen ze bijvoorbeeld 19,9
percent van het BNP; tegen 15,9 in Duitsland, 18,5 in Nederland, 11,9 in de Verenigde Staten en 10,9 in het Verenigd Koninkrijk.
De overheidstransfer naar ons sociaal stelsel
bedroeg op dat moment 5,2 percent van het
BNP. Zelfs met een halvering van deze
overdracht zou ons sociaal stelsel nog op
een behoorlijk peil blijven. Het overheidstekort zou daardoor echter meteen teruggebracht worden tot iets meer dan 4 percent
van het BNP, een niveau waarbij de begrotingsminister opgelucht mag ademhalen.
De sociale uitgaven hebben echter de
allures van een koekoeksjong. Niettegenstaande ze licht daalden blijven ze konstant
zowat éénvijfde van ons BNP opslorpen. Het
lijkt een dwingende opgave om, met uitzondering voor de zwaksten in de samenleving
die echter vaak nog het minst in de sociale
koek delen, na te gaan hoe de individuele
verantwoordelijkheid in ons sociaal stelsel
verhoogd kan worden.

HOOGKONJUNKTUUr
Ook nu weer was de gewezen begrotingsminister Verhofstadt er als de pinken bij om
het goede resultaat van Hugo Schiltz af te
doen als minimaal. Nu heet het dat de
regering onvoldoende gebruik heeft gemaakt
van de ,,vruchten van de hoogkonjunktuur"
om de begroting diepgaander te saneren.
Vraag is wat deze zogenaamde vruchten
inhouden. Aan de uitgavenzijde zijn deze
eerder miniem.
Een mogelijke vermindering van de uitgaven, bijvoorbeeld in de werkloosheid wordt
gekompenseerd door meeruitgaven als gevolg van inflatie en rentestijgingen. Vooral
aan de inkomstenzijde zou de betere ekonomische aktiviteit tot een toename van de
belastingsinkomsten kunnen leiden al was
het maar omdat meer mensen werken en
bedrijven opnieuw meer winsten kunnen maken.
Dit is echter niet het geval geweest. De
globale fiskale ontvangsten, hetgeen men
gewoonlijk de fiskale druk noemt, zijn gedaald van 31 percent van het BNP in 1987 tot
28,9 percent in 1989. Ook de parafiskale
Inkomsten zijn gedaald in termen van het
BNP. Indien beide konstant op het niveau
van drie jaar geleden gebleven waren had dit
de overheid inderdaad zowat 200 miljard
meer opgebracht.
De relatief mindere fiskale ontvangsten
zijn echter het gevolg van de belastingshervorming — die een serieuze belastingsverlaging inhield — en de fiskale spitstechnologie
waardoor heel wat bedrijven en partikulieren
de fiskus een, perfekt legale, neus zetten.
Het pleidooi van PW-voorzitter Verhofstadt om een groter deel van de vruchten van
de hoogkonjunktuur naar de overheid te
draineren komt bijgevolg neer op een pleidooi voor belastingsverhogingen. Of hoe
zelfs een gehaaid politikus verstrikt raakt in
de eigen liberale retoriek.
Stefan Ector
WIJ — 11 JANUARI 1991

Manu Ruys voelt in de VNOS-uitzending minister Schiltz aan de tand.

MET VNOS EN WIJ OP TV
PRATEN OVER VLAANDEREN
Onze Vlaams-Nationale Omroepstichting
meet zich in 1991 een nieuw kleedje aan. De
TV-uitzendingen krijgen een grondige poetsbeurt.
Vooreerst komen er tijdens het voorjaar
zes praatprogramma's onder de titel Praten
over Vlaanderen, een reeks gesprekken over
de toekomst van Vlaanderen.. Elk programma is gewijd aan één van de pijlers van het
,,Toekomstplan voor Vlaanderen". Op 22
januari reeds komt Vlaamse identiteit aan
bod.
Vervolgens zijn er 26 februari met aandacht voor Welvaart en welzijn, 26 maart
over Verdraagzaamheid, 23 april over Onafhankelijkheid, 21 mei over Vrede, en in juni
wordt de reeks afgesloten met Leefbare
Toekomst.

IS ER BIJ
U kan deze TV-uitzendingen bijwonen.
Elke WIJ-lezer kan erbij zijn, en de opname
van de VNOS-uitzending meemaken. U moet
dan wel snel een seintje geven aan het
Algemeen Sekretariaat, en vragen naar Marie-Roos Maes (02/219.49.30). Let op: de
plaatsen in de studio van de BRT zijn beperkt. Snel reageren dus.
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De eerste uitzending vindt dus plaats op
22 januari om 21u.30 op TV2. Tema is de
Vlaamse identiteit, en als centrale VU-gast is
vice-eerste minister Hugo Schiltz uitgenodigd. Hij wordt aan de tand gevoeld door
gewezen Standaardhoofdredakteur Manu
Ruys en Knack-joernalist Mar/c Reynebeau.
Maar ook u kan hem bestoken met vragen.
Bel het sekretariaat, bevestig uw aanwezigheid en formuleer eventueel uw vraag. Nadien krijgt u van ons een schriftelijk bericht
met o.m. alle praktische gegevens. Noteer
alvast dat uw aanwezigheid op de BRT
gewenst is vanaf 18u. tot 22u.30.

MAGAZINES
Voor de volledigheid vermelden we nog de
data van de andere VNOS-uitzendingen, die
de aard van een magazine meekrijgen. Het
zijn 11 januari, 15 maart, 10 mei en 14 juni.
De uitzending van vandaag 11 januari
onder de titel Kijken naar Vlaanderen, reportages over het Vlaanderen van alle dagen
bevat volgende onderwerpen:
— Gedaan met de fuzie Groot-Antwerpen,
— Vlucht naar Mechelen,
~ Kruistocht naar Libië.
Niet vergeten, BRT 2, om 19u.!

KLEUR BEKENNEN.
DE BLAUWDRUK
VAN VERHOFSTADT

H

ET PVV-kongres behandelde in
de eerste plaats sociaal-ekonomische tema's. Omdat een goede ekonomie niet gehinderd
mag worden door een slechtwerkende staat willen de liberalen ook aan het politieke en het
overheidsapparaat
sleutelen.
„Politici hebben geen brevet
van onbaatzuchtigheid", zegt
Verhofstadt in Trends (15.11.90)
en als remedie wordt een drastische afslanking van het aantal ministers, ambtenaren en
overheidsbedrijven voorgesteld.

Zo zal de PVV niet meer deelnemen aan
regeringen die meer dan 15 nationale en 7
regionale ministers omvatten. (We zullen
zien.) Ook moet er een variant op de Amerikaanse Gramm-Rudmann wet komen die de
overheidsuitgaven automatisch stopzet als
de vooropgestelde tekorten worden overschreden. Er wordt een ,,efficiency-act"
voorgesteld, waarbij aan de private sektor de
mogelijkheid wordt geboden een openbaar
bod te doen om een overheidsservice te
leveren tegen een betere prijs/kwaliteit-verhouding.

MINDER AMBTENAREN
Voor aanwerving van ambtenaren wil de
PVV private selektiebureau's inschakelen. In
ieder geval zijn er teveel staatsdienaars. De
ministeriële kabinetten moeten afslanken en
dit kan door de topambtenaren door de
ministers te laten benoemen voor de duur
van hun ambtstermijn. In de Verenigde Staten, waar dit nu reeds het geval is, is dit een
ideale plaatsingsdienst voor niet-verkozen
kongresleden of goeverneurs.
Voor een aantal leidinggevende taken
wordt de vastheid van betrekking afgeschaft
en de produktiviteit van de ambtenaren moet
worden verhoogd door invoering van premies. Herkenbaar zijn de voorstellen om de
uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen uit handen van de vakbonden te nemen
en de aktiviteiten van de mutualiteiten strikt
te beperken tot de ziekteverzekering, dus
geen apotheek- en ziekenhuiskartels meer.

MINDER STAAT
De staat, en dan vooral het teveel eraan,
de overheidsfinanciën en de belastingen lopen verder als een blauwe draad in het PVVdenken van de jaren negentig. In navolging
van de afgezette Britse premier Tatcher wil
Verhofstadt een groots privatiseringsprogramma opzetten. Als het van hem afhangt

In WU van 21 dec. ].I. brachten
wij kommentaar bij het sociaal
SP-kongres. Tweede kongres
in onze minireeks is dit van de
Vlaamse liberalen. Met „Opnieuw aan dê slag" geeft voorzitter-in-oppositie Guy Verhofstadt één weg aan: opnieuw
naar de regering. Het kongres
tekent een blauwdruk voor een
samenleving met minder staat,
meer ekonomische vrijheid en
heel wat minder sociale zekerheden.
Hiermee wordt een samenwerking met de sociaal-demokraten op het eerste zicht opgeborgen. Wellicht rekent Verhofstadt op een poiarizering van
het politieke spektrum zoals in
het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten. Dit zijn trouwens de landen waar de PW
haar inspiratie heeft gehaald.
Samen met een grondig wantrouwen tegenover elke staatsinmenging in de samenleving
geeft dit een helblauwe cocktail
van grote en kleine maatregelen.
kunnen de RTT, de havens, Sabena, Distrigas, de openbare kredietinstellingen zoals
de ASLK en het Gemeentekrediet en de
overheidsholdings (o.a. de GIMV) binnenkort
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een „Te Koop"-bordje op hun deur hangen.
Andere overheidstaken inzake openbare
werken en de nieuwe milieudiensten moeten
evenzeer worden uitbesteed.
Het teveel aan staat dient ook in de cijfers te
worden teruggeschroefd.
Vanaf 1995 mag het overheidstekort niet
meer bedragen dan 2 percent van het BNP.
Er is een jaarlijkse begrotingsinspanning van
80 miljard nodig tot de overheidsschuld nog
60 percent van dit BNP bedraagt.

MINDER BELASTINGEN
En in goede liberale traditie wordt opnieuw
een belastingsverlaging aangekondigd.
Eerst mogen er maar twee belastingstarieven meer zijn, 25 en 40 percent, op termijn
nog slechts één, 33 percent. Hiermee wordt
de P W meteen in het Guiness-rekordboek
opgenomen als de meest a-sociale belastingspartij.
Grote prijzen zijn er te verdienen voor de
KMO's die maar 25 percent vennootschapsbelasting moeten betalen, voor de aandeelhouders die op een vermindering van de
[>
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MAATSCHAPPIJ
roerende voorheffing tot 10 percent kunnen
rekenen en voor de grote dubbelverdieners
die een volledige dekumul krijgen.

MINDER NATIONAAL

MINDER SOCIALE
ZEKERHEID

In tegenstelling tot de SP wil de PVV wel
grondig aan ons sociale zekerheidsstelsel
sleutelen. Zij wil een stelsel in pijlers waarbij
in de eerste pijler de minimumvoorzieningen
worden vastgelegd. Een tweede pijler omvat
de aanvullende verzekeringen en een derde
tenslotte de individuele vrije verzekering.

Pechvogels zijn de langdurig werklozen,
want de P W wil de duur van het recht op
werkloosheidsuitkering afhankelijk maken
van de gepresteerde arbeid. Wie een omscholing of een betrekking weigert wordt
trouwens uit de werkloosheid gezwierd. Het
loonoverleg moet voor haar op het niveau
van de onderneming gebeuren. De automatische koppeling van het toon aan de indeks
wil de partij vervangen door één jaarlijkse
aanpassing, binnen een vooraf vastgelegd
kader. Ook voor de financiering van de
sociale zekerheid worden de liberale remedies afgestoft.
Zo moeten pensioenen opnieuw via het
kapitalisatiestelsel worden opgebouwd. Alle
bedrijven moeten daarvoor pensioenfondsen
oprichten of er aan deelnemen. Hoe het moet
tijdens de overgangsfaze waarin aktieven
tezelfdertijd voor de huidige gepensioneerden als voor hun eigen pensioen betalen is
niet helemaal duidelijk.

Aansluitend eisten de PW-jongeren ook
de federalizering van de sociale zekerheid.
Na een lang debat (dixit Vrij van dec. '90)
werd aanvaard dat de eerste pijler nationaal
blijft en ook de minimumnormen van de
tweede pijler nationaal zouden worden vastgelegd. Slechts de organisatie en invulling
van deze laatste zou dan tot de bevoegdheid
van de gemeenschappen behoren.

MINDER LIBERALISME?
De vraag is al gesteld: „Is de P W met
haar ultramontaans liberalisme nog wel een
mogelijke regeringspartij?". Het antwoord
van PW-voorzitter Verhofstadt is uiteraard
affirmatief. Hij beperkt zich trouwens tot zes
punten die hij bij regeringsonderhandelingen

verzilverd wil zien: een afslanking van de
regering, een definitieve gezondmaking van
de overheidsfinanciën met privatisering en
deregulering, een verlaging van lasten en
belastingen, een grondige hervorming van
ons sociaal stelsel, een praktische aanpak
van het migranten- en vluchtelingenprobleem, het opstarten van het milieubeleidsplan. Stuk voor stuk zijn dit „eisen" waar
geen enkele volgende regering onderuit kan.
Verhofstadt slaat hiermee geen deuren
dicht, hij zet ze wagenwijd open, in de eerste
plaats voor de CVP die weer op rozen naar
een volgende verkiezing toekan.
Met dit kongres verwijdert de PVV, aangevoerd door haar voorzitter, zich opnieuw
verder van het werkelijk filisofisch liberalisme dat gestoeld wordt op verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Het leven en de politiek zijn
blijkbaar een zakjapanner, waarbij de taak
en het optreden van het liberalisme beperkt
wordt tot het eigen sociaal en geografisch
kringetje en het zorgvuldig berekenen van
wat financieel kan en niet kan. Met dit
programma wordt Verhofstadt de Jan Theys
van politiek Vlaanderen: alles is goed als de
prijs maar juist zit.
Stefan Ector.

BALANS OVER TIEN JAAR
VROUWENKONVENTIE
konventie niet eens hebben geratificeerd.
„Maar we zouden sterlier in onze sctioenen
staan om drul< uit te oefenen op andere
lidstaten als we zelf geen enkel voorbetioud
maakten", zo redeneert ze.
En druk is nodig, want in heel wat landen
heerst nog steeds flagrante diskriminatie. In
Indië worden nog altijd vrouwen verbrand
wanneer hun echtgenoot sterft. In Iran worden nog elk jaar een honderdtal vrouwen
gestenigd wegens overspel.

Juist tien jaar geleden is de konventie over
de uitbanning van alle vormen van diskriminatie tegen de vrouw met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van de UNO. Lily Boeyl(ens,
voorzitter van de Internationale Vrouwenraad, grijpt de verjaardag aan om een balans
op te maken.

KONING
Wij zijn zeer blij over de viering, zo begint
ze, maar tegelijkertijd moeten we toegeven
dat de toepassing veel te wensen overlaat.
Inmiddels hebben de 101 UNO-lidstaten de
konventie bekrachtigd, maar dat neemt niet
weg dat 21 staten alles samen op 80 punten
voorbehoud hebben gemaakt. De vrouwenorganisaties moeten dus blijven lobbyen bij
hun respektieve regeringen om die reserves
in te trekken, want ze ontkrachten het nut en
het doel van de konventie.
Wat er ook van zij, officieel maakt België
nog voorbehoud op één punt: het koningschap moet hier een mannelijk privilege
blijven. De vrouwenbeweging in het algemeen tilt hier niet zwaar aan, maar principieel is het diskriminatie.
WIJ — 11 JANUA^.

N DE KOU

Vrouwen blij met konventie maar het
blijft opletten.
(toto B. coecke)
Lily Boeykens geeft trouwens toe dat België geen kwaad figuur slaat. Zeker in vergelijking met andere westerse landen als Ierland en zelfs de Verenigde Staten, die de
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Veel van de bezwaren tegen de konventie
weerspiegelen een patriarchaal samenlevingsmodel. Vooral in de Moslimstaten waar
het fundamentalisme de kop heeft opgestoken hebben vrouwen het steeds harder te
verduren. Even hard is het lot van vluchtelingen. Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat
men politiek asiel kan krijgen wanneer men
vervolgd wordt op grond van ras, godsdienst
of politieke overtuiging, maar niet op grond
van geslacht, zodat de vrouwen in de kou
blijven staan.
Letterlijk!
Hilda Uytterhoeven

SILCO'SVRIJ?

D

E overwinning heeft In de politiek steeds vele vaders, verklaarde VU-voorzitter Jaak Gabriels
aan De Morgen, toen hem de
vraag gesteld werd wie of wat nu
eigenlijk de doorslag heeft gegeven bij de verwachte bevrijding
van de Silco-gijzelaars. Was het
de toespraak van de koning in
Algiers? De beslissing om een
handelsakkoord met Libië af te
sluiten? Het resultaat van jarenlange stille
diplomatie? Was het de demarche van VUparlementsleden Jaak Gabriels en Hans De
Belder? Of was het een gevolg van de nooit
verminderde inspanningen van de familie?
Laten we de verschillende mogelijkheden
eens stuk voor stuk bekijken. Het handelsakkoord tussen Libië en België is, zo vertelde
ons gewezen diplomaat Hans De Belder, niet
meer dan een doodgewoon akkoord tussen
twee landen, zoals ook de EG en verschillende buurlanden er een met Libië hebben
lopen. Niets nieuws dus, en zeker niets
determinerends. Maar volgens De Belder
wel gunstig voor het opwekken van goede wil
ten aanzien van België en de VU-missie.

Hetzelfde geldt voor de toespraak van de
koning in Algiers. Daar pleitte het Belgisch
feestvarken van het jaar voor de toepassing
van alle VN-resoluties, ook die betrekking
hebben op de Palestijnse kwestie. Boudewijn dient echter steeds het regeringsstandpunt te vertolken. We wezen er verleden
week reeds op dat het juist de VU was die als
eerste de Palestijnse kwestie aan de Golfkrisis koppelde en dit via vice-premier Schiltz
ook in de regering ten berde bracht.
Of de bevrijding het resultaat is van de
jarenlange stille diplomatie a la Hollants van
Loocke, kan ook ten zeerste betwijfeld worden. De Belgische diplomatie in Tripoli was
toen Gabriels en De Belder er verbleven zo
stil dat er op de Belgische ambassade geen
enkele diplomaat aanwezig was. Het personeelslid met de hoogste rang was een kanselier, een graad behorend tot het uitvoerend
nivo. De Belgische ambassadeur verbleef
met ziekteverlof in Namen.
Een tweede aanwijzing voor de op z'n
minst twijfelachtige invloed van de stille diplomatie bij de bevrijding, vormt de volslagen
onbekendheid van de Silco-gijzelaars bij de
Libische gezagsdragers. Hans De Belder en
Jaak Gabnèls dienden de Libische minister
van Buitenlandse Zaken nog de meest voor
de hand liggende gegevens te verstrekken
over de gegijzelde Belgische tak van de
familie Houtekins-Kets: foto's, persoonsbeschrijvingen, geboortedata etc. '
Wanneer jarenlange stille diplomatie er
zelfs niet in geslaagd is zo'n gegevens aan
de Libiërs over te maken, leidt dit tot de
konklusie dat de Belgische diplomatie het

De oproep van Kadhafi om de Silco-gijzelaars vrij te laten, een gevolg van het
bezoek van VU-voorzitter Gabriels en senator De Belder aan Libië, heeft
resultaten opgeleverd.
(toto R. De Moor)

Op het moment waarop we
deze lijnen schrijven stond het
nog niet voor het volle pond
vast dat de Silco^ljzelaars bevrijd waren. Toch verwachtte
Iedereen dat het verlossend
bericht op eik ogenblik van de
teleks zou kunnen rollen, of dat
een telefoonqe vanuit de Libische ambassade de laatste onzekerheid zou wegnemen.
Maar, het is bifna te walgelijk
om te geloven, die zekerheid
was er nog niet of het gebakkelei om met de pluimen van de
bevrijding te gaan lemen, was
reeds losgebarsten. Nochtens
kan er niet de minste twijfel
over bestaan op wiens hoed
die pluimen thuishoren.
Libische spoor eigenlijk nooit gevolgd heeft,
of nooit heeft willen volgen. Dat zou ook de
plotse aanwezigheid van Hollants van Loocke in Tripoli verklaren. Buitenlandse Zaken
moet lucht gekregen hebben van een mogelijk sukses voor de VU-delegatie in Libië, en
er onmiddellijk een topdiplomaat op afgestuurd hebben om niet helemaal gezichtsverlies te lijden.

KADHAFI
Het duidelijkste bewijs dat het wel degelijk
de VU was die van doorslaggevend belang
geweest is bij de vrijlating van de Silco's,
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staat echter letterlijk in de persmededeling
van de Palestijnse Aboe A//da/-verzetsgroep
te lezen. Daarin wordt ekspliciet vermeld dat
de groep met de vrijlating van de familie
Houtekins-Kets ingaat op de oproep van de
Libische kolonel Kadhafi. En zoals iedereen
zich herinnert beloofde Kadhafi tijdens het
onderhoud met De Belder en Gabriels om
zo'n oproep te doen.
De verklaring voor de ontmoeting van de
VU-delegatie met Kadhafi en de oproep tot
de vrijlating die daaruit volgde heeft volgens
senator De Belder zeker ook te maken met
de volksnationalistlsche ideologie van de
VU. Het maakt immers deel uit van het
wezen van de Volksunie om zich in te zetten
voor de bevrijding van (verdrukte) volkeren.
De Libiërs hebben volgens De Belder de
politieke moed erkend die de delegatie van
de VU, als partij die deel uitmaakt van de
meerderheid, toonde door de reis naar Kadhafi te ondernemen, en daar naar de boodschap van de Libische leider geluisterd te
hebben: Ook de daden van de Palestijnse
gijzelnemers getuigen van de wil van een
volk om zijn vrijheid te herwinnen.
Iedereen is het ermee eens dat het gevangen houden van onschuldige gijzelaars een
verderfelijke praktijk is om een misschien
edel doel te bereiken. Maar wat dan te
zeggen van de bezetting van een land, de
onderdrukking van een volk? De Palestijnen
hebben in tegenstelling tot Koeweit geen olie
om van de Verenigde Naties te verwachten
dat, desnoods met militair geweld, een einde
gemaakt zou worden aan de bezetting van
hun land. Geen enkele westerse natie was
totnogtoe bereid oorlog te voeren om de
Palestijnen te bevrijden. Dat is nu eenmaal
de werkelijkheid.
(pdj)
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LANDUIT

DOVEMANSGESPREK OVER GOLF
Op 2 augustus van vorig jaar verpletterden
de Iraakse tanks de grenzen met het buurland Koeweit. De held uit het Irak-Iran konflikt liet zich daarmee van een kant zien die
elk diktator eigen is: imperialistisch, agressief en onberekenbaar.

SINJALEN
Er zijn direkte oorzaken van deze daad van
agressie. De enorme schuldenlast die Irak uit
de oorlog met Iran meesleepte. Schulden
waarvan vooral het rijke Koeweit de terugbetaling eiste. Het onevenwicht tussen hel
grote en relatief verarmend Irak en het kleine, gewezen Brits, vazalstaatje waar enkele
families de overvloedige olie in harde dollars
verzilverdeN. Het ,,kontentieux" tussen de
twee staten, over grensoverschrijdende oliebronnen en twee eilandjes die Irak een
veilige doorgang naar de Golf konden bezorgen. Voor sommige van deze problemen kon
Irak tot voor 2 augustus op begrip rekenen.
Ook voordien had het reeds sinjalen van
haar ongenoegen uitgezonden.
Tot voor 2 augustus speelden landen als
Irak echter niet mee in het internationale
politieke spel. In het Noordelijk halfrond werd
de Koude Oorlog opgeruimd. Europa was
tevreden en te zeer met zichzelf begaan om
zich met de problemen van de buren bezig te
houden.
Het was een pijnlijk ontwaken, die tweede
augustus. De internationale gemeenschap
reageerde terecht verontwaardigd. Problemen tussen landen zijn onderwerp van diskussies, onderhandelingen, niet van het
manu militari bezetten van de zwaksten. De
Verenigde Naties en de Veiligheidsraad bewezen dat ze meer konden zijn dan vrijblijvende praatbarakken. Resoluties werden
snel gestemd en effektief gemaakt.
Sommigen wilden echter veel verder gaan.
Vooral de Amerikanen ontplooiden een nooit
geziene troepenmacht. Al lang ging het niet
meer om principes als de verdediging van
vrijheid (welke vrijheid?) en demokratie (welke demokratie?). Wel om olie, een mogelijke
nukleaire dreiging van Irak, het instellen van
een nieuwe Pax Americana voor na de Koude Oorlog. Gemakkelijkshalve werd vergeten
dat het Westen en het Oostblok Saddam
Hoessein het oorlogsapparaat verkocht hebben waar hij nu over beschikt.

AFWEZIG
Europa had, binnen het kader van de VNresoluties, een eigen koers kunnen varen.
Europa's belangen in dit konflikt veronderstellen immers een juiste, eigen inschatting.
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Een oorlog aangaan, aan de zijde van de VS, is gevaarlijl< voor Europa. De
Middellandse Zee is immers kleiner dan de Atlantische Oceaan.
(foto EPA)

zowel van het regime van Saddam Hoessein
en het optreden daarvan, als van de motieven van het Amerikaanse optreden. Deze
inschatting werd niet, of onvoldoende gemaakt. In de feiten dribbelde het papieren
Europa achter haar Amerikaanse bondgenoot aan. Nu nog kunnen onze vliegtuigen
,,een beetje gaan rondvliegen". Als het tot
een oorlog komt zitten ze mee in de boot, of
moeten ze er verdwijnen.
De weigering van Irak om in te gaan op de
uitnodiging tot een gesprek tussen de Europese Gemeenschap en de Iraakse minister
van Buitenlandse Zaken Aziz onderstreept
het pijnlijke gemis aan een Europese politiek
in dit Golf-konflikt. Welke boodschap kunnen
wij op dit ogenblik brengen?
Ondertussen ziet het er naar uit dat een
ontmoeting tussen Amerika en Irak op een
dovemansgesprek zal uitdraaien. In dat geval lijkt een oorlog onafwendbaar. Ons land,
noch Europa heeft echter belang bij een
gewapend konflikt in het Midden-Oosten.
Integendeel, een vreedzame en duurzame
oplossing voor de vele grote en kleine proble-
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men in dit kruitvat zal nog moeilijker binnen
bereik komen te liggen. Los van het feit dat
het waanzin is te denken dat het afslachten
van het Hoessein-regime — want waar draait
dit anders op uit — niet ongewraakt zal
blijven.
Wij pleiten niet voor een zwakke of naïeve
houding. Irak moet weg uit Koeweit, zoveel is
duidelijk. Pas dan kan een gesprek beginnen
over de problemen en onevenwichten in het
Midden-Oosten. Over de uitvoering van alle
VN-resoluties met betrekking tot de regio. En
over een betere samenwerking, ook met
Europa, om tot meer welvaart en demokratie
te komen in al de betrokken landen. Een
oorlog hiervoor aangaan, aan de zijde van de
Verenigde Staten, is gevaarlijk, bijzonder
gevaarlijk.
Ook dan kunnen de verhoudingen tussen
Europa en grote groepen binnen de Arabische wereld tot een dovemansgesprek verworden. Alleen is de Middenlandse Zee een
stuk kleiner dan de Atlantische Oceaan.
Stefan Ector

DE HOOP VAN PE TITID

I

N 1986 werd president voor het leven
Jean-Paul Duvalier, bijgenaamd Baby
Doe afgezet en uit het land verdreven.
Een nieuwe staatsgreep, in de nacht van
17 op 18 september 1988, bracht brigade-generaal Prosper Avril aan de macht
ten nadele van luitenant-generaal Henri
Namphy.
Stabiel kon men Avrils regering nauwelijks noemen. Vooral in het voorjaar van
1989 werden couppogingen ondernomen
en werd de president belaagd en zelfs gegijzeld door rivaliserende militairen. Intussen
werden wei beloftes gedaan om naar een
demokratisch en burgerlijk regime terug te
keren.
In de praktijk kwam daar voorlopig niets
van terecht. Herstel van de demokratie was
nochtans een voorwaarde voor de volledige
hervatting van de Amerikaanse hulp. Die was
immers opgeschort nadat een poging om
verkiezingen te houden in november 1987
was uit elkaar geschoten door de Tontons
Macoutes, de nog steeds opererende privémilitie van de Duvaller-familie die het land
gedurende dertig jaar regeerde.

VERKIEZINGEN
Op 10 maart 1990 trad generaal Prosper
Avril af na een periode van groeiende oppositie van het volk tegen zijn regering. Hij werd
na enige konstitutioneie strubbelingen en
opstootjes in het hele land opgevolgd door
Ertha Pascal-Trouillot, de enige vrouw die in
het Hooggerechtshof zetelde. Zij verklaarde
dat zij volledige vrije en demokratische verkiezingen zou voorbereiden.
Alle verhoudingen in acht genomen is ze
alvast in die taak behoorlijk geslaagd, al
bleven de Tontons Macoutes voor willekeurige moorden zorgen. Een belangrijk deel van
deze privé-militie is in de loop van de voorbije
jaren trouwens in het leger opgenomen. Dit
verklaart trouwens gedeeltelijk de houding
van het leger in de voorbije maanden.
Verkiezingen werden aangekondigd voor
december 1990. De kandidaten moesten
door een kollege erkend worden. Bij degenen die niet werden erkend hoorde Roger
Lafontant. Deze was minister van Binnenlandse Zaken geweest onder het Duvalierregime. Hij had in die periode naam gemaakt
als één der meest korrupte en gewetenloze
Duvalieristen. Hij was beslist niet bang om
opposanten en andere personen uit de weg
te ruimen.
Na de afzetting van Baby Doe verdween hij
naar het buitenland, maar hij slaagde er in op
misterieuze wijze opnieuw in het land op te
duiken, ondanks de tegen hem uitgevaardigde aanhoudingsbevelen. Hij werd steeds

begeleid door een sterke militaire lijfwacht.
Het mocht dan ook bepaald moedig genoemd worden dat het kollege hem niet tot
de verkiezingen toeliet.

PE TITID
Wie wel werden toegelaten waren Mare
Bazin, een liberaal ekonoom en voormalig
minister van Financiën en Jean-Bertrand
Aristide, een salesiaan die sinds jaren de
oppositie vanuit de basis leidde. Het was een
verrassing dat deze laatste aan de verkiezingen zou deelnemen. Voor diens kandidatuur
had Bazin beslist de beste troeven in handen, maar pater Aristide beschikte over een
grote aanhang bij de arme bevolking.

In de nacht van zondag op
maandag j.l. werd fn Haïti, het
westeliike deel van het Caraïbische eitand Hispaniola, een
staatsgreep gepleegd.
Ha'ifti Is één van de allerarmste
landen ter wereld. Het is iets
kleiner dan België en telt zo'n
vijf en driekwart miljoen inwoners, waarvan 90 % zwarten en
10 % mulatten. 77 % van de
Ha'rtianen Is analfabeet en het
BNP bedraagt 330 $ per inwoner.
De geschiedenis van het land
Is er altijd één geweest van
bloedvergieten, sinds het in
1804 onafhankelijk werd, maar
ook voordien. De recentste jaren zijn geen uitzondering op
de regel geweest.
De verkiezingen verliepen zonder de gevreesde incidenten en de internationale
waarnemers waren het erover eens dat ze in
alle opzichten demokratisch en representatief waren. De 37-]arige pater Aristide — „Pè
Titid" — werd met liefst 70 % van de
stemmen verkozen tot nieuwe president van
Haïti. Het volk vierde feest en zowel in
binnen- als in buitenland hoopte men dat er
stilaan iets zou kunnen veranderen in dit
straatarme en door geweld geteisterde land.
De „lawine", zoals hij zijn aktie noemde,
scheen op gang gebracht. De overdracht van
de macht werd voorzien voor 7 februari 1991.
Toch bleven velen vrezen dat pater Aristide
met zou slagen, dat de grote hoop niet zou
kunnen worden vervuld. Bijna is hij zelfs niet
eens kunnen starten met zijn taak...
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ONBELANGRIJK...
In de nacht van 6 op 7 januari namen
legereenheden waaronder leden van de Tontons Maeoutes het presidentiële paleis in de
hoofdstad Port-au-Prince in. Intenm-president Ertha Pascal-Trouillot verzette zich met
en nam prompt ontslag. Roger Lafontant, de
teruggekeerde Duvalierist die niet als presidentskandidaat werd erkend, nam de macht
in handen. Hiermee scheen de machtigste
kombinatie van faktoren uit de Haïtiaanse
samenleving, een makabere drievuldigheid
opnieuw aan de macht: Duvalierisme, leger
en Tontons Maeoutes.
Maandagavond verscheen dan een nieuwe boodschap op de teleksen: de couppoging was mislukt en Lafontant had zich
overgegeven. Wat niemand voor mogelijk
had gehouden was toch gebeurd: het volk
was massaal de straat op gekomen en had
zich tegen de staatsgreep verzet. Het protest
was zo intens dat het leger niet anders kon of
wou dan de kant van het volk kiezen. Eén
dag en een veertigtal doden later was de
toestand weer bij het oude en Lafontant
opgepakt.
Niets schijnt nu nog de beëdiging van
pater Ariside in de weg te staan. Hem wacht
een zware taak, waarbij hij alle binnen- en
vooral buitenlandse hulp en samenwerking
zal kunnen gebruiken.
Maar noch de Verenigde Staten, noch
Frankrijk zuilen zich ooit echt om dit land
bekommeren: daar vallen immers geen strategische belangen te „verdedigen". Het onbelangrijke Haïti heeft slechts koffie te bieden en vooralsnog geen olie.
Frank Seberechts
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EKOFRONT

WATERZUIVERINGSTAKS,
WELLES NIETES
E heer Andries stelt dat een
politikus van de meerderheid andere middelen heeft om de watervervuiling tegen te gaan.
Mag il< opmerken dat ik reeds
twintig jaar aktie voer tegen de
totaal onverantwoorde vervuiling van de Laak en de Nete,
waardoor een heel stroombekken vergiftigd wordt, grondwaters vervuild worden in een hele
streek, drinkwater onbruikbaar wordt enz. ?

D

Geachte redaktie,
Het niet-betalen van de Vlaamse waterzuiveringstaks door senator Rob Geeraerts kan, hoe
goed bedoeld ook, naar mijn mening niet door de beugel. Hebben parlementsleden niet de
plicht het goede voorbeeld te geven en demokratisch gestemde belastingen al dan niet met
tegenzin te betalen, zeker nu hun gunstig fiskaal regime in de publieke opinie op de korrel
wordt genomen?
Dit doet niets af van het gelijk dat Geeraerts ten gronde heeft over het waterzuiveringsbeleid
in het algemeen en over de toestand van de Nete en de Laak in het bijzonder. Maar voor een
tot de meerderheid behorende politikus moeten er toch andere en meer effektieve middelen
ter beschikking staan om iets ten goede te veranderen dan deze (publicitair interessante?)
Mark Andries, O.L.V.Waver

DE VERVUILERS ZIJN
GEKEND
Onze akties zijn zowel demokratisch (brieven en onderhandelingen met ministers en
bedrijven) als ondemokratisch (bijv. de belastingsweigering) geweest. Sommige akties
waren zelfs illegaal: afsluiten van lozingspijpen. Nooit heeft de overheid echter de lozingen verboden. Nooit werden de betrokken
bedrijven door de overheid voor de rechtbank gebracht.
De vervuilers zijn gekend, de gevolgen zijn
bekend en dramatisch: de overheid laat
echter betijen, zowel de ministers als de
rechterlijke macht.
Wat moeten wij dan doen?
Naast politikus ben ik ook een burger, die
samen met de andere mensen uit mijn streek
ijver voor de leefbaarheid van ons milieu.
Honderden mensen uit mijn streek hebben
bewust de belasting geweigerd en zij hebben
mijn steun voor hun aktie gevraagd. Ik heb
dit gedaan, omdat wij het zien als een ultiem
middel om de minister toch te bewegen de
vervuilers aan te pakken.
De ministers durft nu wel de burgers aan te
pakken, die 300 fr. schuld hebben aan de
staat.
Hij durft echter nog steeds de grote vervuilers niet aanpakken: daar zit de knoop en
daar zit de reden van mijn protestgedrag. Wij
hebben trouwens reeds gezegd dat onze
aktiegroep wel zal betalen, zodra een stap
gezet wordt om de vervuilers aan te pakken.
De Laak en de Nete moeten opnieuw
leefbaar worden, wat kan indien twee bedrijven stoppen met hun giftige lozingen!
Onze betalingsweigering is dus hoegenaamd geen middel om belastingen te ontduiken: integendeel. Wij zullen ooit toch
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De redaktie ontvlrw een brief
van dhr. Mark Anaiies waarin
deze zich boos maal(t op senator Rob Geeraerts die de
Vlaamse burgers gelijli geeft
die weigerden de nieuwe waterzuiveringstaks te betalen.
W!| vroegen de senator een
reaktie en publiceren deze hier
samen met de brief van dhr.
Andries. Stof tot diskussie en
nadenken...

Geen waterzuiveringsprojekten, maar beletten dat het water vervuild wordt: dat is de
ekologische boodschap!
Dat vergt echter moed van de minister.
Ik ben alvast blij dat in mijn streek honderden mensen de moed opbrengen hun belasting bewust te weigeren, wetende dat er fikse
boeten kunnen komen. Deze mensen wil ik
als politikus niet teleurstellen: ik zal aan hun
zijde staan tot de laatste man.
Rob Geeraerts, senator

(moeten) betalen, en wellicht meer dan de
andere burgers, indien er boeten bijkomen.

DE BOODSCHAP

~"

Het financiële argument dat de heer Andries aanhaalt is dus wel bijzonder zwak!
Bovendien haalt hij er het zogezegde gunstige fiskale regime van de parlementairen bij
wat steunt op een volledig gebrek aan kennis, want de parlementairen hebben helemaal geen gunstig regime Indien men vergelijkt met andere vrije beroepen of zelfstandigen. Daarover wil ik ook wel een debat
voeren, maar dit behoort niet tot de essentie
van onze aktie inzake waterzuivering.
Wat de briefschrijver wel beseft, en dat is
zeer belangrijk: de waterbelasting en het
beleid inzake waterzuivering zullen onze rivieren niet zuiveren. Dat is jammer en daarom moeten èlle akties te baat genomen
worden om het beleid om te buigen.
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Rob Geeraerts: pak de vervuilers aan.

GROENER DAN GROEN?

D

AT een teveel aan fosfaat op
termijn een volledig ekosisteem
kan verstoren werd nog niet zo
lang geleden op dramatische
wijze in de Skandinavische
zeeën aangetoond. Een jarenlange aanrijking van fosfaat (en
stikstof) veroorzaakte er een
massale algengroei met een algemene vissterfte als gevolg.
Fosfor en stikstof vormen basisvoedsel voor planten zodat een teveel aan
voeding(of eutrofiëring) tot overpopulatie uitgroeit.

NIET PROPER

~

Vissterfte was tiet gevolg van de door de
algen in onderlinge konkurrentie verspreide
gifstoffen en van het zuurstofgebrek 's
nachts ontstaan doordat de algen dan net als
kamerplanten zuurstof verbruiken. Het fenomeen doet zich ook geregeld voor in onze
waterlopen en was de oorzaak van het afsterven van een van de grootste meren, het zo
geprezen Erie-meer tussen de VSA en Kanada.
Fosfaatfabrikanten blijven echter halsstarrig beweren dat men niet door fosfaat maar
door stikstofbeperking de eutrofiëring moet
bestrijden.
Cijfers uit Nederland leren ons dat met
volgende vervuilers rekening moet gehouden worden: wasmiddelenfosfaat 25%, fecaiiën 25%, fosfaatindustrie 40%, uitspoeling
van landbouwgronden 5%. Alhoewel er voor
België geen cijfers bestaan mag men aannemen dat de vervuilingsgraad hier gelijklopend is.
Alhoewel wasmiddelenfosfaat niet de belangrijkste vervuiler is is duidelijk dat het
weren van fosfaat uit wasmiddelen de meest
afdoende manier is om het eutrofie-probleem
direkt en via de fosfaatindustrie indirekt aan
te pakken.
Andere maatregelen zijn strengere lo-

WIÏÏER DAN WIT
Wasmiddelen bevatten in kleine hoeveelheden optische witmakers. Tijdens
het wasproces hechten deze zich vast
aan het weefsel waar ze het onzichtbare UV-licht van de zon in zichtbaar licht
omzetten. Door deze optische truuk,
anderen noemen het bedrog, ziet het
kledingsstuk er helderder uit dan het
werkelijk is en wordt de witter-dan-witslogan waar.

zingsnormen voor de fosfaatindustrie en bevordering van de biologische land- en tuinbouw.
Fosfaten verzachten het waswater en fosfaatvrij betekent dan ook dat er iets voor in de
plaats moet komen en hier nijpt het schoentje. Zo vertoont de fosfaatvervanger NTA de
onrustwekkende eigenschap zware metalen
op te lossen en zo de verspreiding ervan te
verhogen. Een OESO-rapport omschrijft
deze eigenschap als in belangrijke mate

Toen enige tijd geleden fosl^atvrije wasmiddeien op de markt
kwamen slaakten natuurmtnnende huismoeders een zucht
van vertichUng. Eindelijk kon
een schone was verzoend worden met een proper leefmilieu.
Maar toen wat later fosfaatfabrikant Rhone-Pouienc een
krantenaktle startte onder de
agressieve titel „Fosfaatvrlfe
wasmiddelen, wolven in schapevacht zijn schadelijker voor
het milieu" gleed het optimisme snei weg.
Fosfaatvervangers Weken Immers ook niet zo erg zuiver te
wassen en fostaatvrije wasmiddelen zouden nog heelwat
schadelijke stoffen bevatten.
Het pas geopende fosfaatdebat
verwaterde dan ook vrij viug.
Tot de komst van echt groene
wasmiddelen opnieuw het debat opende.
„Witter dan wit" vervangen
door „groener dan groen"? Laten wij wel wezen. Ons omslagverhaal van deze week is een
poging om wegwijs te geraken
m het vrolijke bos van de groene produkten. Ons verhaal begint in de magische wereld van
de wasmiddelen.
verantwoordelijk voor de opeenhoping van
zware metalen in de voeding.
Onderzoek van vissen uit duits-nederlands
kustwater heeft bevestigd dat naast veel
hogere dan de toegestane koncentraties van
vooral kadmium ook belangrijke hoeveelheden NTA werden gevonden. Dit naast andere
produkten, het rapport vermeldt o.m. een
bleekmiddelstabilisator (EDTA). Het zijn
vooral de drinkwaterbedrijven die zich zorgen maken over de aanwezigheid van deze
produkten.
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Van de keuken naar de rivieren,
't scliuimt dat het een plezier is...
(foto WIJ)

NIEUWE VONDSTEN
Zijn er aanvaardbare alternatieven voor
fosfaat? Daarvoor moeten wij terecht bij de
laboratoria die ons zeggen dat zeoliet en
citraat gemengd met soda en sillikaten de
werking van fosfaat heel goed vervangen.
Zeoliet is een volledig inert en onoplosbaar
mineraal, dat in tegenstelling tot NTA onoplosbare verbindingen vormt met zware
metalen, niet bijdraagt tot eutrofiëring en
gemakkelijk in de zandvang van een zuiveringsinstallatie verwijdert wordt. Citraat is
vlot afbreekbaar.
De fabrikanten van fosfaatvrije wasmiddelen hebben vervolgens polycarboxylaten in
verbinding met zeoliet ingezet, maar over het
rezultaat is weinig bekend. Hun petrochemische oorsprong doet echter weinig goeds
hopen.
Fosfonaten vormen dan weer een van hun
andere uitvindingen. Zij laten net zoals fosfaten fosfor vrij en leveren dus weinig positiefs
voor het eutrofieprobleem.
Vloeibare wasmiddelen bevatten weinig of
geen fosfaat. Niet om milieuredenen maar
het kan er niet door opgenomen worden. Ook
NTA en zeoliet zijn met aanwezig, maar het
gebrek aan fosfaat wordt hier opgevangen
door wel 4 maal meer dedergent per wasbeurt te gebruiken. Het spreekt vanzelf dat
deze fosfaatvrije vloeibare wasmiddelen een
even grote bedreiging voor het milieu zijn.
Het zogenaamde groener dan groen heeft
dus niets met milieuvriendeliik te maken.
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PETROCHEMISCH
Petrochemische detergenten, ook wel tensio-aktieve stoffen genoemd, zijn de eigenlijke reinigende bestanddelen van de meeste
wasmiddelen. Men wijst evenwel op hun
hoge giftigheid, onvoldoende afbreekbaarheid en de eigenschap de schadelijkheid van
andere stoffen als pesticiden te verhogen.
Peter Marcfiand, hoofd van de Ecover
Research-afdeling, stelt dat de koncentraties
aan detergent in onze waterlopen zo hoog
zijn, „dat alleen al daardoor het leven van
vele vissoorten en andere waterdieren onmogelijk gemaakt wordt".
Van een veelgebruikt tipe detergent (LAS)
zouden in rivierslib tot 20 jaar oude resten
terug te vinden zijn. Als dat slib dan als
meststof in de landbouw komt blijken de
detergenten heel lang in de bodem te verblijven en ook door de planten te worden
opgenomen.
De Europese wetgeving op de biodegradeerbaarheid van detergenten valt dan ook
te beschouwen als ,,slechts een afroming
van het milieuprobleem door detergenten".
Van de eigenschap om bvb. de giftigheid van
pesticiden te verdrievoudigen wordt gesteld
dat, alhoewel er nog weinig gegevens over
bekend zijn, dit wel eens het belangrijkste
milieuprobleem kan zijn. Wellicht mag gezegd worden dat petrochemische detergenten nog gevaarlijker zijn dan fosfaten...

GROOTMOEDERS ZEEP
Zeep verliest zeer snel haar aktiviteit, door
vorming van onoplosbare kalkzeep in de
meestal harde (kalkrijke) oppervlaktewateren. Daarmee gaat ook de giftigheid van
zeep, en de eigenschap het gifeffekt van
andere stoffen te verhogen, verloren. Jammer genoeg is het ook diezelfde eigenschap,
die het wassen met zeep in hard leidingwater
dikwijls moeilijk maakt.
Met een wateronthardingsapparaat voor
de wasmachine geplaatst of er ingebouwd,
of door wat bewuster met de was om te gaan,
vormt het wassen met zeep evenwel geen
enkel probleem.

Sedert enige tijd springen ook de termen
„met biokatalisator" en „biologisch aktief"
sterk in het oog. Afgezien van het gunstig in
de markt liggen van „blo", gaat het hier om
enzymen die eiwit- en recenter ook zetmeelhoudende vlekken afbreken. „Biologisch" is
juist, gezien ze door bakteriën aangemaakt
worden. Maar weinig aan deze term doet
veronderstellen dat men in de enzymenfabrieken dikwijls beschermende pakken
draagt, deze enzymen kennen het verschil
niet tussen een eiwit uit chokolade en de
eiwitten van de huid of de longen. Ze worden
er dan ook van verdacht een belangrijke
oorzaak te vormen van huidallergiën en astma.
SIntetische geurstoffen, de absoluut onnodige kleurstoffen, silikonen, organokloor- en
formaldehydebewaarmiddelen vullen het rijtje van bedenkelijke gangbare wasmiddelingrediënten nog aan.

DE ALTERNATIEVEN
Veel meer dan tot een overeenkomst tussen de overheid en de wasmiddelfabrikanten
om van elk merk minstens één fosfaatvrije
variant op de markt te brengen, is het onder-

tussen nog niet gekomen. Nu bieden zich
echter mogelijkheden aan. Nieuwe produdkten (wij denken aan Ecover en Meta) zijn te
vinden in natuurwinkels maar ook in supermarkten en aan traditionele prijzen.
Deze produkten willen meer dan fosfaatvrij
zijn. Naast fosfaten doen ze afstand van
petrochemische detergenten, NTA, EDTA,
fosfonaten, polycarboxylaten, optische witmakers, enzymen, sulfaat, kleurstoffen en
sintetische geurstoffen.
Zij werken met dertegenten uit kokosoiie of
enkel zeep, zeoliet en citraat, soda en silikaat, klei en cellulosederivaten. Milieubewegingen en konsumentenbonden staan 9 ^
meen positief tegenover deze nieuwe produkten.
•

•

•

Wij hebben wellicht te lang stil gestaan bij
de wasmiddelen. Maar zij waren zowat de
dragers van de strijd tegen waterverontreiniging. Zij waren ook de eersten die zich
groener toonden dan de werkelijkheid en
gevolgd werden door tal van andere „groene
produkten".
In ons volgend verhaal gaan wij op zoek
naar wat echt én wat (on)betrouwbaar groen
is...

ADVERTENTIE

META'
kompromisloos
grondig
reinigen
Zeep belast het milieu minimaal

DE MIDDENWEG!
Detergenten uit plantaardige olieën zijn
vrij zuiver en haast volledig biologisch afbreekbaar. Hun struktuur is eenvoudig, zodat de biologische afbraak snel en volledig
kan gebeuren. Ook in zuiveringsinstallaties
is hun afbraak volledig.
Bij verantwoord gebruik is het dan ook al
veel minder waarschijnlijk, dat bij deze detergenten visgiftige koncentraties bereikt zouden worden. Daarenboven vormen ze geen
schadelijke tussenprodukten bij de biologische afbraak.
WIJ — 11 JANUARI 1991

Alle META-produkten zijn
gegarandeerd
ZONDER
d e t e r g e n t e n . Zelfs d e m e e s t
"milieuvriendelijke" deterg e n t e n blijven nog altijd 3
tot 5 d a g e n oppervlakteaktief [= wasaktief] in het
water, e n vormen d u s voor
vele w a t e r d i e r e n en -planten e e n ernstige bedreiging.
Verdelers: Impuls, Toekomststraat 17, 9800 Deinze
Ecomat, Leopold I I - l a a n 161, 1080 Brussel

OMSLAGVERHAAL

GROENE PRODUKTEN
IN DE BELANGSTELLING
Het aandeel van milieuvriendelijke produkten lijkt hand over hand toe te nemen.
Producenten en produktontwikkelaars trachten deze nieuwe wending in het koopgedrag
zo efficiënt mogelijk op te vangen en slaan
mekaar en de konsument met steeds „groenere" produkten om de oren.
De klant is koning. De milieubewuste konsument kan echter de dupe worden van deze
groene publiciteitsslag. Want hoewel over
het basisprincipe van biologisch verantwoorde produkten niet kan gediskussieerd worden, dekt de vlag de lading niet altijd. Het
stellen van officiële normen en het toekennen van „ekolabels" moet in de nabije toekomst klaarheid scheppen. Het ekolabel
mag dan enkel toegekend worden als het
produkt als geheel — inhoud en verpakking
— deze kwalifikatie verdiend.

GROENER DAN GROEN
Het milieubewustzijn is niet uit de hemel
komen vallen. Het werd de bevolking langzaam ingelepeld, niet alleen door media en
overheid, maar vooral door de natuurdrukkingsgroepen. Het einde van dit „sensibiliseringsproces" lijkt nog met in zicht.
Na de overheid tasten momenteel ook
producenten en produktontwerpers de groene horizonten af en spelen op deze manier In
op de nieuwe noden. Het groene alternatief
was geboren.
Colruyt's ,,Green line-produkten" mogen
op dit vlak een trendsetter genoemd worden.
Het „groener dan groen "-aspekt is een belangrijk onderdeel geworden van de publiciteitscampagnes. Aan initiatieven Is er momenteel geen gebrek. De konsument kan in
deze konkurrentiestrijd echter enkel vertrouwen op de Informatie die de fabrikant in
kwestie meedeelt.
Stringente afspraken of verplichte normen
zijn immers afwezig zodat de zeer algemene
termen „milieuvriendelijk" en „groen" kritisch moeten benaderd worden.

EUROPESE
GEMEENSCHAP
Niet alleen de Vlaamse konsumenten zitten met dit probleem. In tal van Westerse
geïndustrialiseerde landen is men volop bezig met het definiëren van een officieel
ekolabel.
Om de uniformiteit en konkurrentiekracht

Meer en meer winkelketens pakken uit met groene produkten. Het blijft wel
opletten of groen wel echt groen is...
(<oto BOISIUS)
van de bedrijven te blijven garanderen onderneemt de Europese Gemeenschap stappen om het ekolabel voor de gehele Europese markt tot stand te brengen. De EGkommissaris voor milieuaangelegenheden.
Carlo Ripa dl l\/leana, wil om deze reden een
Milieubureau oprichten om de basispnncipen terzake uit te werken.
In West-Duitsland werd m 1978 reeds een
label ,,Blaue Engel" ingevoerd waarbij de
milieuvriendelijkheid vergeleken wordt met
gelijksoortige produkten. Deze Blauwe engel
wordt evenwel toegekend aan één milleuaspekt van het produkt en velt bijgevolg geen
oordeel over het gehele produkt. Een auto
zonder katalysator kan bijvoorbeeld een label verdienen, alhoewel de auto als zodanig
een milieubelastend produkt blijft.
Het aantal toegekende Blauwe engelen
blijft er evenwel stijgen. Ook buitenlandse
producenten kunnen deze kwalificatie aanvragen. Een jury bestaande uit vertegen-
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woordigers van de industrie, milieubescherming en konsumentenorganisaties laat het
produkt testen en velt op basis hiervan een
uitspraak.
Ook Kanada en Japan zijn reeds gestart
met het sisteem van ekolabels. Andere landen zoals Nederland, de Skandinavische
landen, Oostenrijk, Frankrijk en Engeland
bevinden zich in de voorbereidingsfase.
België hinkt alsnog achterop in verband
met het tot stand brengen van een officieel
erkend ekolabel. Dit weerhoudt de bedrijfswereld uiteraard niet om hun eigen groen
produkt op de markt te brengen. Er kan enkel
gehoopt worden dat de firma in kwestie het
spel eerlijk speelt en de groene slogans niet
louter presenteert om de eigen verkoopcijfers te verbeteren. De goodwill en milieubezorgdheid van de konsument kan op deze
manier uitgebuit worden.
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EKOLABEL VERSUS
BIOLABEL
Het stellen van labels In de landbouwwereld kent reeds een langere geschiedenis.
Voor België bestaat er immers een uitgebreide blo-etikettering voor wat de landbouwprodukten betreft. Het bio-etiket garandeert een
„biologische teeltmetode", geijkt op gedetailleerde lastenboeken. Omdat de landbouwprodukten en ook voedingsmiddelen
toch wel duidelijk verschillen van milieuvriendelijke produkten in de non-food industrie,
opteert men in dit verband om, naast het
ekolabel, het biolabel een eigen leven te
laten leiden.
In de sektor van landbouwprodukten is
men er onlangs zelfs In geslaagd de verschillende bestaande labels van biologisch geteelde produkten te uniformiseren tot een
overkoepelend label „blo-garantie". Voorheen bestonden er vier kwaliteitslabels verbonden met evenveel organisaties. VELT
(Vereniging voor Ekologische Leef- en Teeltwijze) is hiervan het bekendste voorbeeld.
Het tot stand komen van het overkoepelende label voor non-food produkten ligt vooralsnog moeilijker. In tegenstelling tot Blauwe
engel In Duitsland wil men streven naar een
ekolabel dat toegekend wordt voor het ganse
produkt, zowel de verpakking als de Inhoud

ervan. Het heeft immers weinig zin een
ekolabel te verlenen voor de verpakking als
de inhoud milieubelastend blijft. Onderzoeken in onze buurlanden en ook de Europese
regeling lijkt in de richting van de totaalbenadering te evolueren. Het produkt moet vanaf
de wieg tot het graf voldoen aan de vooropgestelde normen. De manier waarop men
deze beoordeling nu precies vorm moet
geven Is nog niet duidelijk. Verder dient de
vrijwillige basis gewaarborgd, wie wil kan
een label aanvragen.
Er moet tevens duidelijkheid komen in hef
gehanteerde woordgebruik. „Biodegradeerbaar" is vrijwel ieder produkt op termijn
omdat het wettelijk enkel aktieve stoffen mag
bevatten die op hun beurt voor minstens
80% biodegradeerbaar moeten zijn. Met de
term ,,biodegradeerbaarheid" wordt bijgevolg te pas en te onpas geschermd.

KONTROLE
Het Belgische biolabel „biogarantie" kent
een beschreven controle. Waar voorheen de
kontrole uitgevoerd werd door de eigen mensen van de verschillende teeltorganisaties
wordt dit nu uitgevoerd door een onafhankelijk controleorgaan. Dit verhoogt alleszins de
geloofwaardigheid. Hiertoe werd Blik vzw.
(Studiebureau voor kontrole en advies voor
Diologische landbouw) opgericht in 1988.

Voor de konsument geeft deze biogarantie
de zekerheid dat het produkt afkomstig is uit
de biologische landbouw. Bij de ekolabels (non food) is men nog niet
zover. Het zal wellicht wachten worden op
initiatieven vanuit de Europese Gemeenschap. In afwachting hiervan is het de konsument aan te raden zich telkens af te vragen
waarop de milieuvriendelijkheid van een produkt op gebaseerd is. Wat zeker niet wil
zeggen dat alle finna's en alle groene produkten over dezelfde kam geschoren moeten worden. Er zijn voldoende voorbeelden
van produkten waarbij niet alleen de inhoud
en verpakking van het produkt beantwoord
aan het milieuvriendelijk zijn, maar waarbij
ook de produktiemethode aangepast wordt
aan de groene doelstellingen.
Een officieel erkend ekolabel moet op
termijn een einde stellen aan de wildgroei
van,,groene" produkten die momenteel aangeboden worden. Het moet tevens een waarborg zijn voor de konsument dat het verkochte produkt daadwerkelijk en in verhouding
met soortgelijke produkten milieuvriendelijk
is naar inhoud en verpakking. De klant heeft
recht op eerlijke informatie. Op deze manier
kunnen deze produkten bijdragen tot het
algemene milieubewustzijn en de milieukwaliteit.
P.H.
Bron: Bond Beter Leefmilieu, Milieurama,
1990/6 en 1990/11.
ADVERTENTIE

ECOVER ^
Naar een minimale belasting van het milieu
pe hoeveelheid detergent in veel van onze waterlopen
^'
volstaat al om er de vissen te doen stikken.
Met^tle Ecover was- en reinigingsmiddelen kunt U daar zelf iets aan doen.
^/\A/ant ook fosfaatvrije wasmiddelen bevatten
detergenten uit petroleum. Die zijn giftig voor het
waterleven en slechts traag erronvoUedig
afbreekbaar in het milieu.
Bepaalde fosfaatvervangers kunnen de
hoeveelheid gtftige zware metalen in het
drinkwater verhogen of blijven h»eel lang in het
milieu achter.
Uw witter-dan-witte-was is bedekt met al
evenzeer bedenkelijke stoffen. En er is nog
meer... teveel om op te noemen.

Gewoon schoon wassen en het milieu minimaal
belasten kan nu ... met Ecover.
Zonder groene kleurstof erin ... open en eerlijk,
met alle bestanddelen op de verpakking.
Probeer Ecover... en ontdek dat er hoop is.
'Xigonder er^meer te fflattgn VOOP betalen.
Laat je stem horen ... samen brengen we de
wasmiddelwereid tot verandering.

Verkrijgbaar in Uw natuurwinkel en milieubewuste supermarkt!
»/

Voor meer informatie, schrijf naar: Ecover, Industrieweg 3, 2390 Malle.
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MILIEUVRIENDELIJKE
MATERIALEN IN EIGEN HUIS
Een gezonde leefomgeving wordt in liet
dagelijkse gezinsleven meer en meer centraal gesteld. Dit uit zich stilaan In een
gewijzigde levenshouding; het koopgedrag
wordt aangepast en er wordt zuiniger omgesprongen met energie en water.

de jongste tijd meer en meer onderzoek
verricht naar metodieken om de negatieve
effekten van het wonen op het leefmilieu
drastisch te verminderen. Het gebruik van
milieuvriendelijke en natuurlijke bouwmaterialen is hiervoor alvast een goede start. Het
is een markt die, alhoewel nog in de kinderschoenen, de toekomst voor zich heeft.

Maar het huishouden kan veel meer doen
voor een beter leefmilieu. Reeds bij de bouw
van de woning kan geopteerd worden voor
milieuvriendelijke bouwmaterialen. Momenteel zijn er bovendien produkten en installaties op de markt om de binnenhuisatmosfeer
zuiver te houden en het eigen afvalwater
biologisch te zuiveren. Als bovendien het
gezin in kwestie maatregelen treft om de
huishoudelijke afvalberg in toom te houden,
kan ze de sleutel worden tot een algemene
kwaliteitsverbetering van het leefmilieu en de
volksgezondheid.

Het interne leefklimaat wordt grotendeels
bepaald door het afstemmen van de binnenhuistemperatuur en de luchtvochtigheid. De
keuze van de bouwmaterialen gebeurt om
deze reden steeds in funktie van het ideale
binnenhuisklimaat. Uiteraard wordt hierbij
enkel gebruik gemaakt van natuurlijke basisprodukten die geen gezondheidsonvriendelijke stoffen bevatten of vrijgegeven aan de
omgeving.
Biologisch bouwen houdt bovendien de
keuze van inlandse hardhoutsoorten in voor
het schrijn- en timmerwerk. Tropisch hout
wordt om de bekende redenen niet langer
gebruikt. Verder wordt veel aandacht geschonken aan het gebruik van natuurlijke
verven en onderhoudsprodukten en een beheersing van het totale energieverbruik. Zonne-energie wordt zonodig aangewend.

BIOLOGISCH B O U W E F
Als iedereen veegt voor eigen deur, zal de
straat zuiver zijn. I-let is duidelijk dat de
huidige grootschalige aanpak van de leefmilieusanering door de overheid niet de vruchten oplevert die algemeen venwacht werden.
Erger, ondanks alle plannen en investeringen worden onze beken en rivieren nog
iedere dag vuiler en vuiler.
De brongerichte en kleinschalige zuivering
is in het verleden steeds geminimaliseerd.
De aanpak per gezin, per straat of wijk, kan
echter een belangrijke aanvulling betekenen
op het huidige beleid. Wat niet geloosd
wordt, moet nadien ook niet gezuiverd.
De idee van bouwbiologisch wonen kadert
in deze nieuwe visie. In het buitenland wordt

Milieuvriendelijk wonen kan bevorderd worden door de aanwezigheid
van planten ais aktieve luchtzuiveraars van giftige stoffen,
(foto zafar)

De zuiverheid van de binnenhuisatmosfeer kan verder verbeterd worden door gebruik te maken van bepaalde levende planten als aktieve luchtzuiveraars. Het uitgangspunt hierbij is dat de luchtkwaliteit in huls
vaak toksische stoffen bevat die door alledaagse voorwerpen en materialen afgescheiden worden.
Huishoudelijke produkten zoals schoon-

O

ADVERTENTIE

' biologisch bouwen
studie - planning - realisatie
studiebureau

voor gezond

bouwen

a

'UNIPOR'-baksteensysteem
luchtzuivering, afvalwaterzuivering
Averbodeweg 21 B
3271 ZICHEM - Tel.: 013/77.33.13
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planten

WIJ — 11 JANUARI 1991

OMSLAGVERHAAL
maakmiddelen, insekticiden, lijmen, luchtverfrissers, haarlak, markeerstiften en verzorgingsprodukten voegen inderdaad sintetische chemikalien toe aan de binnenhuisatmosfeer
Maar ook kunstmatige bouwmaterialen
zoals geperst hout, vezelplaat, plastiks en
kunstvezels brengen organische en scheikundige stoffen in de lucht Niet alleen kan
dit allerhande allergien veroorzaken, maar
kunnen ook andere ziektekiemen opwekken
en zelfs het kankerrisico verhogen
De NASA rekende voordat bepaalde plantensoorten schadelijke stoffen zoals formaldehyde, benzeen en koolstofmonoxide (kacheluitwazemingen) voor een groot deel kunnen afbreken
Op basis van dit NASA-onderzoek, waarvan het oorspronkelijke doel was de luchtkwaliteit in de ruimtekapsule te zuiveren,
werd een filtersisteem bedacht dat in kombinatie met de plant de toksische stoffen vasthoudt Deze toksische stoffen worden nadien
door de micro-organismen die bij de plantenwortels voorkomen, afgebroken Dit filtersysteem IS verkrijgbaar in de handel

EIGEN AFVALWATERZUIVERING
Ook vrij nieuw in de handel zijn de slstemen om het eigen huishoudelijke afvalwater
biologisch te zuiveren, vooralleer het in de
noleringen verdwijnt Dit idee is met nieuw
voor de VU In het verleden werden reeds
meerdere voorstellen gedaan i v m het invoeren van alternatieve waterzuivenng in
landelijke gebieden (voorstel kamerlid Jan
Caudron) Hierbij werd gedacht aan het gebruik van meertrapsvallen, perkolatie en
doorstroomrietvelden in kleinere beeksystemen
De huis per huis zuivenng gaat nog een
stap verder m deze richting en past volledig
in de brongenchte aanpak van de waterzuivenng
De op de markt aangeboden pnve-installatie bestaat uit een reeks afzonderlijke eenheden Er zijn twee slstemen die een vrij hoge
zuivenngfaktor bereiken In het eerste slsteem wordt de klassieke „septische put"
(vloeibaarmaker) aangesloten op een ,,bakterienfilter" Dit is een bed, gevuld met
poreus materiaal waarop zich een laag aerobe (zuurstofbehoevende) baktenen vestigen
Deze mikro-organismen oksideren en absorderen de organische stoffen uit het doorspoelende afvalwater Het huishoudelijke afvalwater, behalve de faekalien, worden hierbij voorafgaand door de ,,vetafscheider" gesluisd Deze schuimt de zwevende matenes
zoals vetten en detergenten af Nadien wordt
ook deze vloeistof naar de bakterienfilter
geleid Het water dat op deze manier naar de
straatnolen vloeit mag biologisch zuiver genoemd worden

septische put en de vetafscheider de ,,lagune" in te bouwen Deze lagune is een ondiep
waterbad met daarin een opeenvolging van
meanders Hierin worden diverse waterplanten geplaatst De afwaters die doorheen dit
bad meanderen worden gezuiverd door de
wortelstelsels van de plantengroepen De
lagune is in feite mets meer dan het nabootsen van het natuurlijk zelfreinigend vermogen van de beeksistemen
Deze methode waarborgt bijgevolg een

ADVERTENTIE

UNIBEL N.V.
TURNHOUT
Tel. 014/43.93.49
Import
en Groothandel
Biologische
bouwmaterialen
Import
voor Benelux van het

UNIPOR
baksteensysteem

Een tweede mogelijkheid is om na de
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biologische zuivering van 98% Ze is bovendien financieel interessant De keuze van de
waterplanten is evenwel bepalend Dit sisteem vraagt nogal wat ruimte De meanderende opbouw maakt de installatie echter vrij
kompakt en daardoor funktioneel In dicht
bebouwde gebieden ontbreekt vaak de nodige ruimte In dit geval kan geopteerd worden
voor een zuiveringsinstallatie per straat, per
wijk of zelfs per gemeente De mogelijkheden zijn in feite onbeperkt
P.H.
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FLANDERS GREEN LABEL
Bij de sanering van de erbarmeiljl<e milieukwaliteit wordt in hoge mate gerel<end op
de bedrijfswereld. De industrie is immers
verantwoordelijk voor een groot deel van het
totale vervuilingskoëfficiënt.
Met het doel de bedrijfswereld aan te
zetten het leefmilieu prioritair te stellen, werd
onlangs in Gent de Flanders Green Label —
de vereniging voor milieuvriendelijke bedrijven — opgericht.
ledere onderneming die de doelstellingen
onderschrijft, kan lid worden van deze nieuwe organisatie. Er dient evenwel een jaarlijks

lidgeld betaald te worden, berekend op basis
van objektieve kriteria. In ruil hiervoor biedt
de vereniging hen advies en begeleiding bij
het opzetten en het realiseren van speciale
kampanjes ter bevordering van het leefmilieu. Verder wordt geholpen bij het uitbouwen van hun milieukommunikatie. Hiertoe
werd een raadgevend kollege samengesteld
uit professoren en milieuadviseurs.
Flanders Green Label zal verder bijdragen
tot het verspreiden van objektieve informatie
over het milieubeleid van bedrijven en de
organisatie van sensibiliseringskampanjes
en dit In samenwerking met onderwijsinstel-

lingen en milieuorganisaties. Op deze manier wordt getracht het imago van het bedrijf
in kwestie te verbeteren door gerichte begeleiding en advies.
De bedrijven die het lidmaatschap betalen,
mogen het Flanders Green Label voeren. Dit
wordt enkel toegewezen na voorlegging van
de nodige bewijzen van hun initiatieven op
het vlak van milieubeheer.
De vereniging voor milieuvriendelijk bedrijven is te bereiken in de Paardenstraat 24,
9070 Destelbergen.
P.H.

ADVERTENTIE

Een dimensie
meer!
Voor uitstekende dienstverlening
tegen competitieve prijzen

ELECTRABEL
elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen
25
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DAAR KOMEN DE
MIUEUKONSULENTEN

H

ET Hoger Handels- en Taleninstituut in Genk zorgde In 1988
voor een primeur In Vlaanderen
door de oprichting van een afdeling milieu-administratie. Het
graduaat
milieu-administratie
loopt over drie jaar en kadert In
het ekonomisch hoger onderwijs. Dit maakt de afdeling juist
uniek daar er wel reeds richtingen milieuzorg bestaan meer
vanuit technische invalshoek.

Direkteur Tony Suffeleers, stuwende
kracht achter de oprichting van de afdeling,
situeert dit graduaat milieu-administratie:

„Ekonomie en ekologie liggen als begrippenpaar dichter bij mekaar dan men op het
eerste zicht zou denken. Zij overlappen elkaar in de oorspronkelijke Griekse betekenis
waarbij „oikonomia" de regels (nomos) bevatten voor een goed huishouden (oikos). In
deze zin is ekologie ekonomie en omgekeerd
en duidt ze op een ekonomie die uitgaat van
de natuurlijke begrensdheid en beperktheid
van de ter beschikking zijnde voorraad aan
energie en grondstoffen.
Sinds de vijftiger jaren wordt het begrip
ekologie vooral in sociologische zin gebruikt.

Het was het begin van een nieuw bewustzijn
met betrekking tot de milieuvervuiling en
natuurbescherming. Het konflikt met de welvaart en konsumptiemaatschappij kon niet

Sinds het milieu meer en meer
de aandacht krijgt die het zo
bitter nodig heeft, is de behoefte gegroeid aan een specialist
die alles op een rijtje lean zetten. Zo Iemand is de gegradueerde In milieu-administratie
waarvan dit Jaar de eerste lichting zat afstuderen. Deze studierichting kan in Vlaanderen
enkel en alleen gevolgd worden in het Hoger Handels- en
Taleninstltuut in Genk. En dit
zal zo nog zeker vier jaar blijven daar ondertussen een oprlchtlngsstop werd afgekondigd voor nieuwe afdelingen in
die richting.
uitblijven. De ongebreidelde ekonomische
groei werd in vraag gesteld in termen van
stoffelijke welvaart tegenover menselijk welzijn.

Sedert de tweede helft van de zestiger
jaren kwam de ekologie in een spanningsverhouding te staan tegenover de ekonomie. En
dat is de invalshoek van de afdeling milieuadministratie (oorspronkelijk milieu-ekonomie). Er zijn in ons land immers geen gestruktureerde opleidingsvormen in het ekonomisch hoger onderwijs die mensen vormt
om deze spanningsverhouding op een rationele en objektieve manier op te vangen,"
vertelt de direkteur.

NOODZAAK
Reeds tien jaar geleden werd duidelijk dat
er een groeiende behoefte ontstaan is aan
ekonomisch geschoolde milieudeskundigen.
Direkteur Suffeleers stelt terecht dat het
HHTI In Genk een gat In de markt gevonden
heeft. „ Het bedrijfsleven en ook de overheid
worden steeds meer gekonfronteerd met de
kosten en baten van de milieuzorg en met
een groeiende uitbreiding van de milieuwetgeving. Dit heeft op de arbeidsmarkt de
behoefte doen ontstaan aan gekwalificeerd
personeel met een stevige algemeen-ekonomische, juridische en bedrijfsekonomische

VERVEN MET LEINOS

ecomat

Wij bieden l<waliteitsprodukten en juist advies
ECOMAT
ANTWERPEN
WONEN
EN NATUUR
WONING
EN NATUUR
ECOLIFE

Em Vermeulenstfaat 82, 2153 Zoersel
Tel 03/384 19 07
Hamerstraal 16 8080 Ruiselede (Doomkerke)
Tel 051/68 7606
Bosstraat 10, 3040 Korbeek-Lo
Tel 016/4635 16
Beerselstraat 12, 1312 Dworp
Tel 02/38009 32

Leopold II laan 161
1080 Brussel
02/424.11.81
02/460.18.68

ecotnat heeft ook een volledig gamma
natuurlijke bouw-en dekoratiematerialen
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HOGER HANDELS EN
TALEN INSTITUUT GENK

Collegelaan 9, 3600 GENK
Tel. 011/35.45.24 Fajc. 011/36.42.81

G R A D U A A T

MILIEUADMINISTRATIE
(econom. hoger onderwijs k.t.3j.)
(UNIEK IN VLAANDEREN!)

/

AateÉigidÉipm^
Direkteur Tony Suffeleers ziet voor de milieukonsulent een ruime en aktieve
rol weggelegd in het bedrijfsleven en in de openbare besturen,
(eigen toto)

vorming, gekombineerd met een gedegen
kennis van de milieuproblematiek.
Doordat de milieuwetgeving met wetten en
dekreten en de administratieve verplichtingen op gewestelijk, nationaal en internationaal niveau zo kompleks zijn, is de noodzaak
gegroeid aan doelgericht en up-to-date informeren van de bedrijfsleiding en/of het hogere technische kader. In die leemte willen wij
met deze afdeling voorzien.
In 1987 dienden wij bij de onderwijsminister onze aanvraag in om dergelijke afdeling
op te richten. In september 1988 werd het
licht op groen gezet en werd gestart met een
vijftigtal studenten. De eerste lichting zal na
de driejarige opleiding nu in juni 1991 afstuderen. "

OPLEIDING
De nieuwe opleiding tot milieukonsulent
duurt drie jaar. De basis is niet technischwetenschappelijk wel juridisch-administratief. Het programma van de driejarige opleiding kwam tot stand in nauwe samenwerking
tussen docenten van de Genkse instelling en
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.
Het ganse studiepakket moet ervoor zorgen
dat de milieukonsulent voldoende ekonomisch gevormd wordt en bovendien de ekologische vakken in relatie ziet tot het ekonomisch handelen. Een milieukonsulent is

Graduaat
Marketing,
Sekretariaat-Talen,
Bedrijfsvertaler,
B e d r i j f s t o l k ,
Boekhouden-Fiscaliteit,
Boekhouden-Accountancy

>
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geen „groene jongen" die tegen, de bedrijven ageert maar een specialist die de bestaande wetgeving l<oördineert met de noodzal<en van de produl<tie.
In het opleidingspakket zitten dan ook
chemie, biologie, recht, ruimtelijke ordening,
aardrijkskundige aspekten van het ekosisteem, verontreiniging, sanering, statistiek,
wetgeving, boekhouding en eksport. Maar
ook vier talen, teksWerwerking, rapporteren
en vergadertechnieken komen aan bod.

ADVERTENTIE

L/ÏJI

wiKOiijiNiii

Er wordt duidelijk ingespeeld op de interesse bij de studenten en de bedrijfswereld.
Er wordt een zakelijke milieubenadering aangeboden, niet in tegenstelling met, maar als
vervolg op de waardevolle maar vaak emotioneel geladen aanpak van de milieubewegingen. In het buitenland is men trouwens al
veel langer bezig met milieu-ekonomie, vooral in Duitsland.

TOEKOMST
Alles laat voorzien dat de tewerkstelling in
de milieusektor in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen omdat niet alleen de
overheid maar ook de partikuliere sektor
inspanningen zal doen. Zowat 30% van de
steden en gemeenten beschikken nog niet
over een milieu-ambtenaar of een groendienst. Niet alleen op gemeentelijk niveau
kunnen ze terecht maar ook in andere overheidsdiensten kunnen ze aan de bak komen
in de administratie belast met milieureglementering en kontrole.
Ook de partikuliere sektor gaat meer en
meer rekening houden met milieu-eisen en
maakt er mensen en middelen voor vrij. Ook
blijkt meer en meer dat milieudeskundigheid
een bijkomende onmisbare voon/vaarde
wordt voor een aantal belangrijke kaderleden
in elk bedrijf. Verder kunnen ze terecht in
advies- en informatiebureaus inzake milieuzorg, vooral ten dienste van KMO's. Zij
kunnen een bedrijf doorlichten door het uitvoeren van een milieu-audit.
De afgestudeerde van de afdeling milieuadministratie zal dienen te rapporteren over
wat kan en niet kan binnen de normen van de
milieureglementering. Zijn advies zal tot
stand komen na kommunikatle met de technische specialisten. Hij dient op tijd als
,,knipperlicht" te fungeren om zodoende het
bedrijf te hoeden voor overtredingen en vermijdbare milieubeschermingskosten. Konkreet IS Zijn funktie in het bedrijf dus registrerend en adviserend van aard.
Het Genkse instituut bereidt zijn studenten
wel degelijk voor op deze ruime markt. De
studenten lopen stage onder andere bij de
GOM Limburg, de interkommunale voor
huisvuilvenwerking, de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering, bij de gemeentebesturen van Mol, Genk en Dilsen en in een
hele reeks bedrijven. Overal worden de studenten entoesiast onthaald omdat ze werkelijk iets bijbrengen in de administratie van
deze instellingen.
WIJ — 11 JANUARI 1991

ONDERNEMEN IN VLAANDEREN
KRITAK - »E KOE¥<»ET - MeMO

Te verkrijgen mits overschrijving
op rekening van

KRITAK
nr. 001-0882117-75
Prijs 350 fr. - geen portkosten
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BOEKEN

OMTRENT ANNA-MARIE
Zopas kwam het 19de jaarboek van het
Felix Timmermans-genootschap van de
pers. Hoofdbrok is de oorspronkelijke versie
van de roman Anna-Marie, ingeleid en toegelicht door Louis Vercammen die Timmermans' boek vergelijkt met de toneelbewerking en de opera, waarvan het libretto werd
opgenomen. Belangwekkend zijn de teksten
van de auteur zélf over zijn moeilijk ontstane
roman en het toneelstuk.

afleveringen aan bod komt, verschaft immers ook heel wat inzichten in de evolutie
van de literaire kritiek, niet alleen in Nederland en Vlaanderen, maar ook in het buitenland. Het kan dus niet anders of heel wat
opstellen zich impliciet begeven en bewegen
op het gebied van de ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis. In een samenleving die gekenmerkt wordt door akute en kollektieve amnesie, is dat allerminst onbelangrijk.
Het lidmaatschap van het genootschap
kost 500 fr. per jaar, te storten op rek. 4139086411-63 ten name van het Felix Timmermans-genootschap, Lier. Leden krijgen het
jaarboek gratis toegestuurd. Nadere informatie over nog beschikbare jaarboeken kan
schriftelijk ingewonnen worden op het administratief adres: Felix Timmermans-genootschap, Lisperstraat 10 bus 3 te 2500 Lier.

STERVEN
José de Ceulaer brengt een boeiend overzicht van de receptie — ook in het buitenland
— van Anna-Maria, verschenen in 1921 en
thans aan zijn 18de druk. De toneelbewerking door de auteur in samenwerking met
Eduard Veterman verscheen in 1922 onder
de titel Mijnheer Pirroen. De KVS kreëerde
de opera (libretto van de auteur, muziek van
Renaat Veremans) in 1938. Frans Verstrel(en brengt de televisie-verfilming (1986) in
herinnering.

HenrI-Floris Jespers

— Omtrent Anna-Maria. Louis Vercammen (samenst.). Ultg. J. van In, Lier, 1990. 231 biz.,
geil!., 500 fr.

In het hoofdstuk „We zijn geboren om
schoon te sterven" behandelt Ignaas Dom
sterfscènes in het oeuvre van de Lierse
schrijver.
Naast tematische studies werden gewoontegetrouw in dit jaarboek een aantal uiteenlopende bijdragen opgenomen die rechtstreeks of rakelings Timmermans' leven en
werken belichten. Jef Arras evokeert zijn
oom, de letterkundige Jozef Arras. Frans
Verstreken herdenkt Paul van Morcl<hoven
die in de pioniersjaren van de beeldomroep
Leontientje voor de televisie bewerkte
(1954). Mare Mees onderzocht de aanwezigheid van Sint-Gummarus, de Lierse stadspatroon, in het literair en plastisch werk van
Timmermans. Uit de voortreffelijke bibliografie en l<roniek 1989 van Frank Sillis, de lijst
van toneelopvoeringen in datzelfde jaar en
de korte, vaak pittige aantekeningen Gelezen en Wel-en-wee-tjes, blijkt hoezeer de
belangstelling voor de Fee levendig blijft.

ONTGINNING
Dat het Felix Timmersmans-genootschap
met de publikatie van zijn voortreffelijke en
erudiete jaarboeken een beslist onmisbare
bijdrage levert tot de stelselmatige ontginning en sekure situering van een hoe dan
ook belangrijk oeuvre, ligt voor de hand. De
draagwijdte van deze bijdragen is echter
verderstrekkend. De studie van de receptie
van het werk van Timmermans, die in alle

Felix Timmermans: nieuw jaarboel< is
uit.
ADVERTENTIE

—
—
—
—

Inrichting van direktiekantoren
Systeemmeubelen
Ergonomisch zitkomfort
Totaalinrichtingen

A N T W E R P E N : A N T W E R P S E S T E E N W E G 3 6 3 - 2 5 0 0 LIER —
TEL.
03/480.22.51
B R U S S E L : T O L L A A N - P L A N E T I - 101 B • 1 9 4 0 S I N T STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35
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YVONNE WAEGEMANS IS NIET MEER
Prijs van de Vlaamse Provincies (1949) met
haar kindersprookjes De Kleine Ree en de
Sprookjesplant. Bovendien won zij de Sabamprijs voor Toneel in 1976.
Yvonne genoot vanaf 1957 grote bekendheid bij de jeugd met de kreatie en intrede
van de kabouterfiguur Patsjoepelke, die later
van 1971 af via talrijke luisterspelen voor de
BRT en poppenspelen populair zou worden.
André Demedts schreef over haar: „In
haar werk komen verschillende motieven
aan bod; geloof aan de menselijke goedheid,
vermengd met een godsdienstige overtuiging, een romantische symboliek en een
zachte humor, die in haar eenvoudige stijl
door haar eerlijk gevoel en rijke verbeelding
tot een harmonische eenheid verenigd zijn".

Op 81-jarige leeftijd overleed te Mortsel
Yvonne Waegemans. Zij werd geboren te
Lokeren op 29 maart 1909. Haar eerste
sprookjes die van het begin af aan een
originele persoonlijke klank hadden, verschenen gebundeld in 1927 en verder tweewekelijks in het kleuterblad Doremi in Averbode.
Waegemans schreef een twintigtal toneelstukken voor de jeugd die samen 4.000
opvoeringen kenden, gedichten, sprookjes,
verhalen en kinderboeken. Voor de BRTjeugddienst schreef zij van 1966 af veel
beluisterde hoorspelen.
Verscheidene literaire onderscheidingen
vielen haar te beurt, o.m. de Vijfjaarlijkse

Patsjoepelke is inderdaad een weesje geworden.

Yvonne Waegemans, sprookjesmoeder van Vlaamse kinderen, (foto Beiga)

Hilda Uytterhoeven

VIJFHONDERD JAAR IGNATIUS
In 1491, vijfhonderd jaar geleden dus,
werd de Bask Inigo geboren. Zeer vlug zal
deze telg uit de landadel beroemd worden.
De naam van de militair, die droomde in
termen van zeer hoofse ridderepiek en even
hoofse conquétes, prijkt bijvoorbeeld op het
Antwerpse barokjuweel, de Carolus Borromeuskerk die vanaf 1615 gebouwd werd.
Ignatius van Loyola had zijn later omgedoopte kerk nog voor zijn heiligverklaring.

leven van Jezus en wat dingen over heiligen.
Het zal wel wat geweest zijn. Uit verveling las
hij dat maar en ging hij met zijn droomvermogen op in dat leesvoer. Hij vroeg zich af welk
type van dromen, wensen hem het meest
aan het hart lagen en waarom? Hij koos
konsekwent. Uit dat élan werd de Jezuïetenorde geboren (1540) en zagen zijn Geestelijke Oefeningen, die de ordegenoten vandaag
nog inspireren, het licht.

ad mariorem Dei gloriam, tot de grootste
goddelijke verering. Dat is het doel waarvoor
we geschapen zijn en waartoe alles ons
gegeven is. Zien wat ons hiervan vervreemdt, wat meer nabij brengt in en buiten
ons, en dat spoor dan volgen, is de kern van
het ignatiaanse leven, 'n ,,onverschillig" volgen van dat spoor, als eminente vorm van
vrijheid, desnoods tot in de dood, zoals de
zes in El Salvador.

In 1521 herstelde hij van een wonde,
aangebracht door een kanonkogel — noblesse oblige —; in plaats van de gevraagde
pittige lektuur bracht men hem enkel een

Wie de handel en wandel van de orde
gevolgd heeft, zelfs van ver en met argusogen, weet dat alles hier pleegt te gebeuren

In God In heel de schepping werken
dertien jonge apostelen van Ignatius het
geschiedenisluik, het spirltureel luik, de
transpositie van het laat-middeleeuwse
denkkader van de heilige Bask naar huidige
omstandigheden toe, uit in een taal die
tenslotte boven de gelegenheidslektuur uitstijgt.

4.500 m2 TOONZALEN
De grootste en meest gespecialiseerde sierschouwenzaak.
Terwijl U even wacht ontwerpen wij
Uw schouw helemaal volgens Uw
persoonlijke woonwensen.
Doe-het-zelvers ontvangen bij het
materiaal een duidelijke werktekening.
Omdat het onder Vlamingen blijft,
„10% extra korting op onze laagste
prijs". Recent nummer van „WIJ"
volstaat als bewijs.

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI.
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur.
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Men moet de dertien loven voor hun nederigheid : zij stonden niet stil bij de historische
adelbrieven die de orde na enkele eeuwen
kan voorleggen. Geen navelkijkerij maar een
getuigenis. Het spoor van vrijheid leeft zeer
duidelijk in het derde deel waar jezuïeten hun
engagement in de samenleving uitleggen:
,,middenin deze trditie en tegelijk open voor
wat er daarbuiten gebeurt".
Persoonlijk zijn wij meer onder de indruk
gekomen van de ignatiaanse spiritualiteit in
Het goddelijk milieu wan Teilhard de Chardin,
dan in de ban van Ignatius' uittekening. Het
feit dat wij in het niet ter sprake komende
denken van Teilhard de hand van Ignatius
herkennen, pleit voor de duidelijkheid van dit
her-denkboek. (m.c.)
— God In heel de schepping. Rob Faesen en
Nicolas Standaert. Uitg. DNB/PeIckmans, Kapellen, 1990. 175 biz., 595 fr.

FAKKELBRUILOF BRANDT OP
Het Fakkelteater te Antwerpen heeft een
lange traditie van humanistische vrijzinnigheid, die echter de jongste tijd begint uit te
monden in een fervent anti-l<lerikalisme met
anti-Vlaamse trekjes, en dat is dan weer
weinig humanistisch te noemen.

WIÏÏE ZWARTE
PIETENPOPPEN
Ook nu weer met Witte Zwarte Pietenpoppen, dat een vertaling is van Wtiat The Butler
Saw (uit 1966), gaat men iets te ver. Het stuk
is opgebouwd als een lekker ouwerwets
melodrama, maar doorspekt met de meest
cinische en zwarte kijk op het leven en de
maatschappij die er de jongste jaren op het
teater werd gezet. Niettegenstaande het
boulevardklucht-aspekt, is Witte Zwarte Pietenpoppen een modern stuk, maar het nu
vergelijken met Monty Python (wat de aankondigingsfolder doet) is wat te ver gaand.
Weinig smaak en zelfs platvloersheid steken
af en toe het hoofd op, net zoals bij Spitting
Image (tweede vergelijkingspunt). Het stuk
vangt aan met dooreengehaspelde muziek,
French Cancan en Het Vlaamsche Heir, wat
moet verwijzen naar het einde, waarin een
belangrijke brok van het ontplofte standbeeld van Hendrik Conscience (in het oorspronkelijke stuk Lord Nelson) wordt teruggevonden in het lichaam van de pleegmoeder, die het mee in haar graf nam. Belangrijk
stuk dat later aan den volke zal worden
getoond onder het klinken van diezelfde
muziek.
Het is niet omdat men herhaaldelijk een
mooi — want dat is ze — naakt vrouwtje over
de scène laat paraderen, dat deze zich ook
aktrice mag noemen, en dat is Chantale
Thiry hier dus niet. Ook het bloot piemeltje,
maar vooral het blote achteraanzicht van
Johan Knuts gaan op d'n duur vervelen en
Jos Van Gorp is — vooral in het stuk voor de
pauze — samen met regisseur Achiel Van
Malderen op zoek naar zijn personage, en
dat kan niet verborgen worden achter de
gekheid van zijn personage; een psichiater.
Paula Sleyp heeft haar dagen, net zoals Bob
Stijnen, maar nu hadden ze deze blijkbaar
niet.
(Elke donderdag, vrijdag en zaterdag om
20U.30 en zondagmatinee om 15u.30 — tot 2
februari 1991).

BRECHT
Eugen Berthold Friedrich Brecht, of korter
Bertolt Brecht, werd in 1898 in Augsburg
geboren. Reeds in zijn gimnasiumtijd
schreef hij gedichten met sociale inslag. Ook

De bruiloft van Brecht è la maniere de Fakitelteater.
in de Augsburgse kranten stonden zijn stukken te lezen.

anti-klerikaal wil zijn, dat men het dan goed
doet; dit is een te slap gedoe.

De jonge dichter omringde zich met een
schare mooie vrouwen, waarmee hij ook het
nodige aanving, want het duurde niet lang of
zijn vaste vriendin, Paula Bahnholzer werd
zwanger. Maar dat kwam hem niet al te best
van pas, want zat zijn kop vol van vrouwen,
het teater nam een nog grotere plaats in zijn
leven in. Naast de historische gebeurtenissen van zijn tijd was het kabaretteater van
Karl Valentijn, dat hij tijdens zijn studies in
München herhaaldelijk bezocht, het gegeven dat hem echt inspireerde. Brecht, zelf
een getalenteerd muzikus, speelde zelfs
mee in Valentins Oktoberfeesttent.

In het tweede gedeelte (er is geen pauze)
wordt alles toegespitst op het huwelijksmaal,
in de flat van het pas getrouwd paar, waar de
bruidegom zowat alle meubelen zelf heeft
ontworpen.

DE BRUILOFT
Het was in de herfst van 1919 dat vijf
eenakters tegelijk ontstonden, helemaal in
Valentin-stijl. Groteske zedenschilderingen
met gezwollen dialogen, erg makaber en
bedoeld als volksvermaak. Eén van die korte
stukken was De Bruiloft. In Vlaanderen werd
het bekend in een regie van Jaak Vissenaken, die het stuk echter opvatte als een
Breugeiiaanse kermisvreterij die uit de hand
loopt. En zo had Brecht het toch niet echt
bedoeld.
De Fakkelbruiloft vangt aan in de kerk en
dat is het minst goeie gedeelte, hier wordt
echt te weinig van gemaakt, als men dan al
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Hier gebeurt wat op vele huwelijksfeesten
gebeurt. Er worden verhalen verteld die
enkel grappig zijn voor diegene die ze vertelt,
terwijl de anderen beleefd luisteren. Er ontstaan stiltes die iedereen ongemakkelijk maken. Je kan geen troep wildvreemden bij
elkaar zetten en bevelen plezier te maken.
Ook het klassieke geflirt is aanwezig en
bruid, bruidegom, tante, en vriend van de
bruidegom, allen bezondigen zich aan overdadig geflirt, zodat op de duur de spanning te
snijden is. Als dan ook nog de meubelen één
voor één de geest geven, omdat er een
slechte en stinkende lijm zou zijn gebruikt,
gaat alles in duigen vallen. Dit is Brecht op
z'n best, alleen moeten er goeie akteurs aan
te pas komen en daar heet het Fakkelteater
de jongste tijd meer Falendteater.
Naast een zeer sterke bruid Lut Hannes en
een schitterende vader van de bruid Rudi
Delhem (zelden zagen we hem zo sterk) zijn
er niet veel akteursprestaties te noteren,
gelukkig blijft het stuk heel. (Elke woens,
don, vrij, zaterdag om 20u. tot eind maart.
Matinee op 3 februari en op 3 maart '91).
(momos)
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OPERA

EEN GROTE MANON LESCAUT
Op zondag 6 januari j l , vond in de Vlaamse Opera van Antwerpen, de première plaats
van deze derde opera van Puccini. Met dit
werk werd hij in 1893 op slag beroemd en
kreeg aanzien als de grootste operakomponist van zijn generatie. Hij werd in 1858
geboren in Lucca, en stamde uit een oud
muzikantengeslacht. In 1924 stierf hij te
Brussel, na een operatie van een kankergezwel in de keel.

WERELDS
Voor zijn opera Manon Lescaut liet Puccini
zich inspireren door de roman van abbé
Antoine-Frangois
Prévost
(1697-1763);
L'Histoire du Chevalier Des Grieux et de
Manon Lescaut". Deze roman is cryptoautobiografisch, en duidt de voorliefde voor
wereldse genoegens van deze benediktijn,
wat hem dan ook in grote moeilijkheden
bracht. De roman is inspiratiebron geweest
voor vele kunstvormen; er zijn toneelbewerkingen, ballet, opera's (o.a. van Auber en
van Massenet in 1884) later zelfs films.
Met de toen reeds bestaande „Manon"
van Jules Massenet, moest Puccini grondig
rekening houden, wat zijn taak en die van de
librettisten niet gemakkelijk maakte, daar hij
zoveel mogelijk de scènes wilde vermijden
die Massenet beroemd hadden gemaakt.
Het libretto, dat door de handen is geweest
van maar liefst zeven personen, is dan ook
zeer moeilijk tot stand gekomen, en dit is
reeds een verhaal op zichzelf dat men kan
volgen in de briefwisseling hierover, die opgenomen IS in het programmaboek. Daar
vindt men ook interessant vergelijkingsmateriaal over de libretti van Massenet en Puccini, en over de bron van beiden: het werk van
Prévost.

PUCCINI-REEKS
Manon, is zi) pervers? Is zij lichtzinnig?
Leugenachtig? Bij Puccini is zij zeker wanhopig. Zij moet kiezen tussen de hartstochtelijke liefde van de arme edelman Des Grieux
die zij ontmoet in het eerste bedrijf, en tussen
de rijkdom en de weelde waarvan zij kan
profiteren bij de rijke Géronte in het tweede
bedrijf. Zij wordt door Géronte betrapt met
haar jonge minnaar, en beticht van diefstal
wanneer ze wil vluchten met al haar juwelen.
In het derde bedrijf zien we haar opgesloten
in een kazerne en wordt ze samen met
andere courtisanes afgeroepen om in te
schepen naar Amerika. Des Grieux, die haar
gevolgd is, smeekt om mee te mogen inschepen, en zo belanden zij samen in een desolate vlakte in New Orleans, waar Manon van
uitputting in de armen van haar geliefde
sterft.
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Een vluchtend paar zoekend in de puinhoop van het dekor naar de resten van
een oppervlakkig bestaan. Ook voor de operaliefhebber is het zoeken...
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Met deze Manon Lescaut-produktie opende de Vlaamse Opera de reeks van Pucciniopera's die we, verspreid over meerdere
jaren, zullen kunnen meemaken.
Intendant Mare CIèmeur wil hiermee de
grootheid van Puccini aantonen als één van
de belangrijkste komponisten van het muziekteater. Hij wil de aandacht vestigen op
„zijn subtiel kleurenpalet dat hem doet kennen als een venwant van de Franse impressionistische toondichters en hem groter
maakt dan Verdi." (!?) Nochtans... in een
artikel van 1894 vindt Bemard Shaw
Puccini meer de erfgenaam dan de rivaal van
Verdi".

ALS EEN HUIVERING"
in elk geval, ook Puccini kon rekenen op
een zeer groot sukses tijdens zijn leven, een
sukses waarvan zijn muziek later zelf het
slachtoffer geworden is. Minder goede en
slordige uitvoeringen die als ,,kaskraker" op
de affiches moesten prijken, werden het
gevolg voor het niet meer „au serieux"
nemen van zijn muziek. Want, zijn gepassioneerde muzikale liriek kan natuurlijk bij oppervlakkig uitvoeren gemakkelijk overslaan
naar sentimentele hoogdraverij of kitsch.
Of de „soms snobistische afwijzing",
waartegen de makers van deze produktie
willen ageren, nu wel nodig is, daarom geeft
niet minder dan Alban Berg zelf ons een
antwoord: „In naam van de goede smaak,
wat dat ook moge betekenen, denkt men
veel kwaad van deze komponist..." en hij zelf
hield van Puccini omwille van zijn artistieke
eerlijkheid.
Met diezelfde liefde voor Puccini heeft de
Zwitserse dirigent Silvio Varviso het orkest
van de Vlaamse Opera naar een waar muzikaal hoogtepunt geleid. Met een grote fijngevoeligheid heeft hij hen gewezen op het
raffinement van de klankleur bij Puccini, en
op een sobere maar indringende manier
bracht hij ons de passie en wanhoop in de
muziek: „als een huivering", een aanwijzing
voor de dirigent die vaak terugkomt in de
partituren van Puccini. Varviso's aandacht
was ook duidelijk merkbaar op de scène,
waar ook het koor, voorbereid door Peter
Burian, weerom een prachtige prestatie
heeft geleverd.
Puccini maakt in zijn opera's veel en graag
gebruik van koren, en ze worden in ensceneringen dikwijls dankbaar aangewend voor
schilderachtige taferelen.

ENSCENERING
Ook in deze produktie kunnen wij daar
volop van genieten. Van bij het begin overdonderde het feestgejoel ons, en jammer
genoeg ook het orkest dat ondertussen bijna
niet meer te horen was.
De jonge Kanadese regisseur Robert Carsen koos voor deze scène karnavalvierders
i.p.v. studenten, iets wat nog wel te verzoenen valt.

Maar, dat in het derde bedrijf de kazerne
plaats maakt voor een salon, is scenisch toch
zeer onduidelijk. Maar nog; hij vernietigt het
dramatisch effekt: het verschil van twee
werelden, dit van de glitter en verveling in het
rijke salon (bedrijf 2) en de sombere sfeer en
vernedering in de kazerne-scène. Ook de
grote verlatenheid van het vluchtende paar
In het laatste bedrijf is zoek in de puinhoop
van het dekor, waarin de stervende Manon
nog een restant zoekt van haar oppervlakkig
bestaan.
,,Het is geen geringe opgave een eenheid
te kreëren tussen de vier bedrijven die zo
verschillend zijn qua plaats en tijd" zegt
Carsen zelf, en daarom zocht hij samen met
zijn ontwerper Anthony Ward naar een formule om de vier lokaties van de handeling te
verenigen in één scènebeeld. Jammer genoeg heeft hij hiermee enkele scènes ongeloofwaardig gemaakt, zoals o.a. het afroepen
en inschepen van de prostituees, en de
vlucht in de desolate vlakte.

HOOG NIVEAU

VERENIGING VLMMSE
ZIEKENFONDSEN
U, ALS VLAMING
BENT U REEDS AANGESLOTEN
BIJ EEN VVZ - ZIEKENFONDS
VAN UW STREEK?

SEKRETARIATEN
WZ-ZIEKENFONDSEN:
PROVINCIE ANTWERPEN:
MECHELEN, Hoogstralenplein 1 tel 015/20 36 40
HEIST OP DEN BERG, Bergstraat 69 tel 015/24 73 65
MOL, Turnhoutsebaan 15 lel 014/31 27 16
ANTWERPEN, Amerikalei 21 tel 03/237 32 10
80RNEM, Kraanweg 21 tel 03/889 16 19
LIER, Antwerpseslraat 145 tel 03/480 89 81
PROVINCIE BRABANT:

De vertolkers waren van een hoog niveau.
De Manon van de Maltese sopraan Miriam
Gaud, was schitterend vertolkt in al haar
verschillende gedaanten, en vokaal zonder
moeilijkheden, ondanks de ijzingwekkende
hoogte, die deze partituur toch wel moeilijk
maakt voor de tenorpartij, die dikwijls mee
die hoge vlucht moet nemen samen met zijn
geliefde. Dit ondervond wel/lntomo Ordonez
als de Cavalier Des Grieux, die met zijn gaaf
en mooi stemgeluid een tipische Pucciniklank geeft. Jules Bastin, tipeerde met zijn
diepe sonore bas een van geld bulkende
Géronte. Ook Jan Danckaert uit Antwerpen,
als Lescaut (Manons broer) en Barry Ryan in
drie kleinere tenorrollen, passen goed in de
rij van voorgaande zangers.
Graag vernoem ik nog de koreografie in
het tweede bedrijf, van Gerda Vandenbos,
waarin zij in het salon een tafereeltje levend
maakt met een knipoog naar de rococo —
trouwens, muzikaal klonk deze madrigaal
niet eens zo slecht als het potsierlijke gedicht
van de oude pronker Géronte ons moet doen
geloven.
De Vlaamse Opera bezorgde ons met
deze produktie weerom een grote avond;
een voorstelling die een belofte inhoudt voor
de volgende Puccini-produkties. Onder de
leiding van deze begaafde dirigent, die nu
reeds houdt van het jonge orkest van de
Vlaamse Opera en zijn schitterend koor,
kunnen wij niet anders dan met spanning
uitkijken naar Edgar, tweede opera van Puccini, dit einde mei in concertante uitvoering.
Ondertussen kunnen wij nog genieten van
de uitzending van Manon Lescaut op TV, op
28 februan.
M.P.
— Manon Lescaut nog op vrijdag 11,
dinsdag 15, donderdag 17 en zaterdag 19
januari om 20 uur. Zondag 13 januari
(operatrein) om 15 uur In de Viaamse
Opera te Antwerpen.
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ADVERTENTIE

OVERUSE, Schapenweg 2 lel 02/687 95 42
KORTENBERG, Parkstraat 42 tel 02/759 71 49
GOOIK, Groeningenveld 15 tel 02/532 03 29
ANOERLECHT, Ninoofsesteenweg 228 tel 02/523 87 77
LEUVEN, Bli|de Inkomststraat 6 tel 016/23 90 85
LEUVEN, (Kessel-Lo), Martelarenlaan 139
tel 016/2611 11
LENNIK, Markt 15 tel 02/532 01 72
PROVmaE LIMBURG:
GENK, Nieuwstraat 35 tel 011/35 67 53
BREE, Nieuwsladstraat 10 tel 011/47 23 03
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN:
GENT, Holstraat 21 tel 091/23 52 27
AALTER, Ter Walle 12 tel 091/74 25 00
EKE, Steenweg 249 tel 091/85 50 10
MERELBEKE, Poelstraat 40 lel 091/30 79 09
MELLE, Brusselsesteenweg 359 tel 091/52 39 38
EEKLO, Leopoldlaan 40 tel 091/77 23 51
AALST Stationsplein 12 tel 053/78 52 75
NINOVE, 0nden«i|sstraat 5 tel 054/32 21 54
ZELE, Lokerenbaan 16 tel 052/44 83 03
BRAKEL, Markt 19 tel 055/42 51 88
BEVEREN, Oude Zandstraal 14 lel 03/775 66 66
SINT NIKLAAS, Kalkstraat 64 tel 03/776 51 12
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN:
BRUGGE, Kateli)nestraat 115 tel 050/33 22 24
KORTRIJK, Gr Gwijde van Namenstraat 7

lel 056/22 56 98
MENEN, leperstra^t 65 tel 056/51 06 91
ROESEURE, Sint Michielstraat 23 tel 051/20 83 45
IZEGEM, Nieuwstraal 29 tel 051/20 83 45
WZ-doelstellingen:
— Uitbouw van een Vlaams, niel-pai1i|-poliliek gebonden, ziekenfondswezen
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de
gezondheidszorg
— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal
kultureel front

Vereniging van VZ Ziekenfondsen
V.V.Z. sekretariaat: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056/
22.56.98)
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SPORT

DE ROZEN
EN DE DOORNEN

D

E lof van Rudy Dhaenens werd
in WIJ al herhaaldelijk gezongen. De wereldkampioen wielrennen is een model. Een voorbeeld van plichtsbesef en beroepsernst, een toegewijd professional die koos voor werken
op lange afstand, op lange termijn.
Sabine Appelmans groeide in
1990 uit tot een tennisspeelster
met internationale klasse. In het WTA-klassement klom ze op naar de 22ste plaats.
Appelmans weet dat ze in de grote internationale tornooien nog de bevestiging moet
brengen van haar talent. Daarom zal ze in
1991 sistematisch kiezen voor moeilijke opdrachten die aanvankelijk minder eer en
WTA-punten zullen opleveren. Ze beseft
evenwel dat alleen op die manier blijvend
een plaats onder de besten kan worden
afgedwongen. Appelmans heeft ambitie en is
niet verwend. Dit zijn de beste wissels op
haar toekomst. Misschien hebben we van
haar nog niet alles gezien.

KAN DE ZIEKE NOG
GENEZEN?
Sepp Blatter van de Uefa kwam in Het
Nieuwsblad uitvoerig aan het woord. Het was
de man zowaar niet ontgaan dat de Mondiale
op een waar sportief fiasko uitdraaide. De
Duitstalige Zwitser (de zetel van de Uefa is
niet voor niets in Zurich gevestigd) stelde
dan ook dat er dringend remedies moeten
worden uitgedokterd om de zieke nog te
proberen genezen voor de kwalen „dodelijk"
worden.
Blatter gelooft (of hoopt) dat wijzigingen
van de spelregels oplossingen kunnen brengen. Terugspeelballen verbieden, verkleining (halvering eigenlijk) van de zone waarin
buitenspel mag worden gefloten, drastisch
bestraffen van de professionele fout, het
verbieden van de muur bij vrijschoppen...
Betere, strengere en zonodig professionele
arbitrage.
Blatter is er niet gerust in en we kunnen
hem begrijpen. In Amerika zal geen mens,
-en zeker geen televisiestation, zich druk
maken over wedstrijden die op 0-0 of, als
alles meezit, 1-0 eindigen. Over wedstrijden
waarin de bal drie vijfde van de speeltijd (een
klein uur, een goede vijftig minuten...) in het
WIJ — 11 JANUARI 1991

spel of in beweging is. Amerika is gewoon
aan aktie en spektakel en vermits het die
,,markt" is die de voetbalekonomen willen
veroveren weten ze (of proberen ze te weten)
welke verkoopstrategie moet worden aangewend.
Misschien staan we voor een tijd van
veranderingen. Alhoewel het op zichzelf allemaal niet nodig is. Het volstaat het aloude

De jaarwende is gekomen.
Veertien dagen iang puilden de
sportbladzijden van de icranten
uit van overzicliten, terugblikken en (voorzichtige en gewaagde) toekomstvoorspellingen.
Er werden ook prijzen uitgedeeld. Rozen. Rudy Dhaenens
sportman van het jaar. Het kon
onmogelijk anders. Sabine Appelmans sportvrouw van het
jaar. Een onvermijdelijke keuze. Vermoedelijk werd Franky
Van der Eist van Club Brugge
inmiddels ook gelauwerd ais
Gouden Schoen. Al weet iedereen dat Enzo Scifo en niemand
anders onze beste en begaafdste voetballer was, is en nog
een tijdje zal blijven.
Er werd ook aan de alarmbel
getrold(en. Doornen. Waar
moet het voetbal naartoe in het
laatste decennium van de twintigste eeuw? Is er nog een toekomst op lange termijn voor het
populaire baispel? Zullen Amerika en het wereldkampioenschap 1994 de redding brengen? Veel vragen en weinig
(konkrete) antwoorden.
reglenientenboekje naar de letter toe te passen om binnen de kortste keren een gezuiverd wedstrijdklimaat te kreëren.
Het basisprobleem blijft bij mogelijke reglementswijzigingen
evenwel onaangeroerd : er staan in het topvoetbal vandaag zo
grote financiële belangen op het spel dat een
puur sportieve benadering en/of analise niet
meer mogelijk is. Trainers worden na twee
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Sepp Blatter, sekretaris Uefa, zoekt
mee naar remedies om het voetbal
opnieuw aantrekkelijker te maken. Hij
denkt aan wijziging van bepaalde
spelregels.
opeenvolgende nederlagen in hun werkzekerheid bedreigd tenwijl de budgetten van de
klubs voorgoed uit evenwicht dreigen te
geraken. De paniekreakties die uit deze
realiteit voortvloeien zijn op het veld zichtbaar en maneuvreren de scheidsrechters in
onmogelijke posities.

VEELVOUDIGE
SANERING
Daarmee is ook de link gelegd naar de
,,Belgische werkelijkheid". In hetzelfde dagblad kwamen vier dagen na elkaar John
Cordier, Michel Verschueren, Georges Leekens en bondsvoorzitter D'Hooghe aan het
woord.

SPORT
zoals in sommige landen (Duitsland en Nederland) het geval is. Over de toekomst van
de veelbesproken investmentclubs maakt
Michel D'Hooghe zich geen zorgen. Hij aanvaardt ze als een realiteit. Klubs zonder
patrimonium worden morgen en overmorgen
heel gewoon. Dat de heren desondanks niet
willen horen van de afschaffing van het
transfersisteem zult U wel willen begrijpen.
Welke waarborg blijft er de verhurende investmaatschapijen anders nog over...? Of
de N.V. Invest als financiële dubbelganger
van de VZW Voetbalklub.

Over de keuze van dit viertal l<an al een en
ander wforden gezegd. John Cordier meldt
zich stilaan maar zeker als een toekomstig
bondsbestuurder. Hoever zijn ambities reiken is niet geweten maar wie de man kent...
Overigens moeten we er aan toevoegen dat
de Mechelse voorzitter zich in de debatten
het duidelijkst uitsprak. Zijn kennis van zaken verbaasde ons. Dat Anderlecht Verschueren afvaardigde was ook veelbetekenend. Constant Vanden Stock trekt zich
geleidelijk uit de vuurlijn terug. De man wordt
ouder en wenst nog enkel de belangen van
zijn klub te behartigen. Het is zijn goed recht.
Dat zoon Roger Vanden Stock afwezig bleef
was kenschetsend. Er zal wel een reden voor
geweest zijn maar de voorzitter van de profliga moet als nationaal dirigent nog alles
bewijzen.
Georges Leekene vertegenwoordigde
Club Brugge en dat kwam goed uit maar de
WesMaamse topklub erkende daarmee wel
dat ze geen representatieve bestuursfiguur
kan naar voor schuiven. Tenzij ze zich door
de... bondsvoorzitter al voldoende vertegenwoordigd achtte. Wat misschien nog waar
was ook. D'Hooghe deed anders dan we van
hem gewoon zijn: hij bewandelde de platgetreden paden en hield zich aan zeer herkenbare officiële standpunten.
Wat zegden de heren dat voor het nageslacht moet worden bewaard of dat niet
geweten was?
Michel Verschueren legde al onmiddellijk
een vinger op de wonde door te stellen dat
het tijd werd voetbal opnieuw ,,als sport" te
promoten. Het publiek heeft lak aan de
financiële, ekonomische, juridische en fiskale perikelen van bond en klubs. En het
publiek heeft overschot van gelijk.
Cordier, daarin gesteund door Verschueren, pleitte voor de vorming van satellietklubs zoals die in sommige zuiderse landen
al zijn ingeburgerd. Een probleem met veel
facetten dat niet in één, twee, drie kan
worden opgelost.
De profliga zou ook werk moeten maken
(al weet voorlopig niemand hoe) van de
inkrimping van het aantal eerste klasse klubs
en een beleidsvisie op lange termijn moeten
proberen ontwikkelen.

NIEUWE WEGEN
Cordier, de zakenman aan de gesprekstafel, voorspelde financiële problemen voor de
onmiddellijke toekomst. Indien de ekonomische recessie zich doorzet zullen een aantal
geldbronnen opdrogen en vooral de kleinere
klubs en de middenmoters zullen daar
slachtoffer van worden. De ivlechelse voorzitter pleitte ook voor een kommercieel en
zakelijk klubbeleid. De spe<erssalarissen
moeten worden teruggedraaid en de klubleiders zouden daaromtrent best afspraken
maken. Het doorzichtig maken van boekhoudingen ligt in het verlengde van deze opties
al kan er geen sprake van zijn dat de

John Cordier vindt dat bij een ekonomische recessie vooral de middenmoters en zwakltere klubs het moeilijk zullen krijgen om te overleven. Hij
vindt ook dat de spelerssalarissen uit
de hand lopen.
foto MHB)
voetbalbond, aldus de voorzitter, boekhoudkundige controleurs bij haar klubs doorvoert

Georges Leekens kwam naar ons gevoel
éénmaal spektakulair tussen. Toen hij opkwam voor een open beleid waarbij de spelers inzage zouden venwerven in de ,,werkelijke situatie" van hun klub. Wij citeren; ,,Bij
veel klubs houdt men veel geheim voor de
spelers. Een vereniging lijkt alleen behoefte
te voelen overleg te plegen met zijn spelers
als het mes op de keel staat". De vera/ijzing
naar Beerschot kon niet mis worden verstaan.
,,Belgisch voetbal op nieuwe wegen", zo
heette de enquête, leverde eigenlijk weinig
spektakulaire of nieuwe standpunten op. Zij
verduidelijkte wel een aantal trends en zij
illustreerde dat op alle gebieden van sportief,
financieel en bestuurlijk beleid saneringen
moeten worden doorgevoerd. Ook dat was
echter geen openbaring.

ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine
D e zes onbekenden van H u g o Schiltz
Het overheidstekort kankert voort en Begrotingsminister Hugo Schiltz moet
voor '91 ramen met zes onbekenden. Drie buitenlandse - de Golf, ekonomische
recessie, ontwikkelingen in Oost-Europa - en drie binnenlandse staatshervorming, salaris-overleg en verkiezingen. Analyse, woord, wederwoord
en syntese, deze week In Knack.
De kleine oorlog van
Maurice De Wilde
De Tweede Wereldoorlog duurde
voor Maurice De Wilde twintig
jaar. In schoonheid eindigen, is er
echter niet bij: ,,Hij is een karikatuur van zichzelf geworden". Een
portret van een omstreden televisiemaker, deze week in Knack.
Onberekenbaar brein
De Britse matematicus Roger Penrose schreef een best-seller waarin
hij afrekent met artificiële intelligentie. Volgens hem steunen brein
en bewustzijn op een nog onbekende, niet-berekenbare wiskunde. Een
gesprek met Penrose, deze week in
Knack.
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De nieuwe Lynch
Philip Ridley schildert, schrijft,
filmt en wordt wel eens de nieuwe
David Lynch genoemd. Een gesprek
met de maker van de bizarre huiverprent The Reflecting Skin.
En meer...
• Voetbal: een interview met Luc
Nilis, de topschutter van Anderlecht, en een portret van Raymond
Goethals, de nieuwe trainer van
Marseille • Oost-West: de Oostenrijkse bondskanselier Franz Uranitzky over toetreding tot de EG,
vluchtelingen en relaties met OostEuropa • Serie: bericht van de
Westbank, waar de Palestijnen zich
verzetten tegen de Israëlische bezetting.
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TELEVISIE

TV 1

TV1

TV1

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 1.0. op zaterdag, instruktieve omroep, 11 00 Schooltelevisie;
12 30 Babel, voor migranten, 16 15 Een hond in
een Regelspel, film, 17 40 Korte film; 17 50
Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Schoolslag; 18 45 Vlaanderen Vakantieland,
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Zeg maar Jessie, TV-show
21 10 The Hollywood-Connection, filmkwis
22 30 Vandaag
22 50 Sport op zaterdag
23 20 Een jaar in Vietnam, serie

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 De zevende dag, praatkafee,
13 00 Huizen kijken, info, 1315 Sunday Proms,
koncert, 14 30 Schoolslag; 1510 Lisa en de
reuzen, jeugdfilm, 16 40 Korte film, 16 50 Het
pleintje, serie, 17 30 Kilimanjaro, nieuws voor
jongeren, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Plons, 18 10 Nova Zembla, toeristisch spelprogr,
9 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend II.
20 35 Het dossier Verhuist, serie
21 30 België in zijn blootje, reportages
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 Oog in oog, monoloog

14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, voor migranten, 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred J. Kwak,
tekenfilmsene, 18 35 Operatie Mozart, serie,
19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Zeg 'ns AAA, serie
20 25 De stem van het hart, sene
21 15 TVI-Denksportkampioen, spelprogr.
21 45 Op de koop toe, konsumentenmag.
22 30 Vandaag
22 55 Incrediblle, humor praatshow

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 Beverly Hills 90120, serie, 19 00 Nieuws.
19 30
20 00
21 00
22 40
23 05
23 55

Waagstuk, kwis
De juiste prijs, spelprogr
48 Hours, film
Nieuws
Gentlemen and players, serie
Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 13 45 De Vara matinee, koncert,
14 51 Neighbours, sene, 15 34 Jules Unlimited,
nieuwe technieken, 15 58 Howard's Way, sene,
16 52 Museumschatten ,17 01 Brainstorm; 17 30
Nieuws; 17 40 Vroege vogels;, 18 19 \fera's
Kindermenu, 19 00 Nieuws;
19 22 Twaalf steden dertien ongelukken, spelprogr
19 47 The Flying doctors, serie
20 38 Zeg 'ns AAA, serie
20 59 Sonja op zaterdag, praatshow
21 55 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 30 Per sekonde wijzer, kwisprogr
23 00 Nieuws
23 03 Boudewijn Büch, reisverhalen
23 34 Langs de kade, serie
00 34 Natuurmoment
00 44 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Post!, brievenrubriek, 17 44 The Thundercats, tekenfilmserie, 18 07 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, jongerenmag , 18 55 Jackpot, kwis, 19 25
Sorry, slapstick, 20 00 Nieuws.
20 28 Van der Valk, serie
22 20 Glamourland, Society volgens Droge
22 51 Karel, praatshow
23 42 Jonge mensen op het koncertpodium,
klassiek
0019 Nieuws
Ned. 3
09 00 Nieuws; 12 30 Studio sport; 15 15 Studio
sport; 17 30 Studio sport; 18 00 Paspoort, voor
Marokkanen, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra, 19 10 Transantarctica, dok
20 00 Suddenly last summer, film
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 50 Born American, film
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TV 2
13 25 BK veldrijden te Asper, wielrennen
VTM
12 00 Super 50, hitparade, 13 00 Nieuws; 13 30
Telebusiness, financieel-ek mag , 14 00 Love
boat, serie, 14 50 Clip club, verzoekprogr, 15 00
Porky's, film, 16 30 Murphy Brown, sene, 17 00
Dag Coco, dierenmag , 1 7 5 0 VTM-sport; 18 00
Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Wie ben ik?, spelprogr
20 30 Walters Verjaardagsshow, ontspanning
22 00 Nieuws
22 20 De sportshow
23 25 Stormy weather, film
00 45 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 14 00 Het einde van een tijdperk,
dok , 14 40 Afrika sterft van de honger, aktualiteiten, 14 45 Napoleon & Josephine, sene, 16 00
Lamers, praatshow, 17 00 Hou nou toch op, over
roken, 17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 17 55
Huize Kokkel, serie, 18 20 Crash, jongerenprogr,
19 00 Nieuws; 19 05 Afrika sterft van de honger,
hulpakties, 1910 Waku Waku, spelprogr
19 40 Zondagavond met \^n Willigenburg, praatprogr
20 25 Afrika sterft van de honger, hulpakties
20 30 The Hollywood Connection, filmkwis
21 35 Afrika sterft van de honger, hulpakties
21 40 Godfried Bomans, dok serie
Ned. 2
09 00 Babar de olifant; 09 25 Fitless, oefeningen,
09 30 Peter Papier, serie, 09 45 Prima ballerina,
kinderfilm, 10 05 De freules, serie, 10 35 Rembo
en Rembo II, sene, 11 00 Muziek op zondag,
12 00 Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 18 00
The wonder years, serie, 18 30 Johnny, praatprogr, 19 00 Moord-TV, popmag , 20 00 Nieuws.
20 10 Jongens van de Witt, dok
20 37 Van Dis in de IJsbreker, praatprogr
21 37 Berlin Alexanderplatz, sene
22 37 De roepstem van God, dok
22 35 Nieuws

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 De boomvalk, akrobaat van het
luchtruim, dok.; 19 30 Nieuws.
20 00 Ekologisch tuinieren II, serie
20 30 Oogappel, oudermag.
21 00 TOfSPORT, vrijetijdssporten
21 35 II magico della musica, operamuziek
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, serie,
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-KInderklub; 17.30 My secret identity, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and
away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin.
20 00 Videodinges, special
21 00 MacGyver, serie
21 30 Family ties, sene
22 00 Nieuws
22 20 Vroemtuigen, automag.
23 00 Immigrants, miniserie
23 50 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Op de groei,
over geloof, 17 51 Beestig, dierenprogr, 18 05
Different world, serie, 18 28 Paperclip, jongerenmag , 1 9 00 Nieuws.
19 20 The Cosby show, sene
19 50 Prettig geregeld, sene
20 26 Gevaarlijjke vrienden, serie
21 15 Hier en nu, aktualiteiten
21 59 Ha, die pa, sene
22 24 Cheers, sene
22 48 Grensgesprek, praatprogr
23 08 Tom Parker in koncert, live
23 38 Nieuws
Ned. 2

Ned. 3

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 1519
Ontdek je plekje. Gent, 15 29 Studio Trappelzak,
gevarieerd kinderprogr , 1 6 00 Service salon, familietijdschnft, 17 30 Nieuws; 17 40 Ko de Boswachtershow, natuurserie, 18 30 Goed gezond,
kursus, 18 55 Avro sportpanorama; 19 20 De
hoogste versnelling, automag , 20 00 Nieuws.
20 29 De belofte, live-reportage
21 51 Avro televizier, aktualiteiten
22 27 Capital City, sene
23 21 Televizier politiek
23 51 Ontdek je plekje. Gent

09 00 Nieuws; 11 00 Een proces voor twee,
moslims, 11 30 Omrop Fryslan Edukatyf; 12 00
Het Capitool, diskussieprogr, 12 45 Voorlichting
NOT; 13 05 Studio sport; 18 00 De kooperatie,
teleac, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport;
20 00 Nieuws.

09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 19 10
Teleac, 20 00 Nieuws.
20 20 Milieubericht
20 25 Dossier weerwerk, dok
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Ned. 3

TELEVISIE

DONDERDAG 17 JANUARI

DINSDAG 15 JANUARI
TV1

TV1

TV1

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie,
17 55 Nieuws; 18 00 Tilt tak; 18 05 Plons; 1810
Saartjeen Sander, serie, 1820 Sprookjesteater,
De dief, 18.35 Black Beauty, serie, 19 03 Buren,
serie, 19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, kwisprogr
20 40 Zeker weten?, praatprogr
21 50 Tijd voor Koen, licht klassiek
22 35 Vandaag
22 55 De vrolijke dokters van St.-Swithin's, serie

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10
Scoop, kult jongerenmag , 18 35 De woudlopers,
sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Tatort, sene
21 35 Dokument: Spiegeltje, spiegeltje
22 30 Vandaag
22 50 Maviola, filmmag

14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, voor migranten, 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Pnkballon;
18 25 Malvira, serie, 18 40 Seabert, tekenfilmserie, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Doet ie't of doet ie't met, spelprogr
21 15 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 50 In zeer geheime dienst, serie

TV 2

TV 2

TV 2

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 19 00 Uitzending door derden, 19 30
Nieuws.
20 00 Sportavond

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 19 00 Puur natuur; 19 05 Uitzending
door derden; 19 30 Nieuws.
20 00 Natuur, wat doe je ermee?, duinen
21 00 The Bostonians, film

VTM

VTM

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 Schuif af;
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30
Home and away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad
van fortuin.
20 00 Rap Klap, spelprogr
21 00 Embassy, sene
22 00 Nieuws
22 30 Scarecrow en mrs. King, sene
23 15 Benson, sene
23 40 Nieuws

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-KInderklub; 17 30 My secret identity, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and
away, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Dallas, serie
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmagazine
23 10 C.A.T.S. eyes, sene
00 00 Nieuws

Ned.

Ned.

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogenloos, serie, 19 00 The Will Vinton Touch, dok ,
19 30 Nieuws.
20 00 De zaak Boran, film
21 30 Uitzending door derden
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kinderklub; 17 30 My secret identity, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and
away, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Gaston en Leo, humor
20 30 Medisch Centrum West, serie
21 30 Cheers, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, aktualiteiten
23 10 Soap, serie
23 35 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Jules Unlimited, nieuwe technieken, 18 06 Vara's Kindermenu; 19 00 Nieuws, 19 22 Lingo, spelprogr
19 44 De baas in huis?, serie
20 13 Doet ie't of doet ie't niet, spelshow
21 34 In het nieuws, aktuaiiteiten
22 25 Golden girls, serie
22 49 Impakt: Roemeense revolutie...
23 35 Museumschatten
23 44 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws, 14 30 Santa Barbara, sene, 15 20
Een stuk of twee, middagmagazine, 16 25 Bright
sparks, tekenfilmserie, 16 35 Club Veronica;
17 00 Zorro, sene, 17 30 Nieuws; 17 45
B.O.O.S., jeugdprogr, 18 10 Countdown, pop,
18 55 Veronica sport, 19 25 Het laatste woord,
kwis, 20 00 Nieuws.
2017 Die 2 Special, sene
21 00 Tour of duty, serie
21 55 Rur, praatprogr
22 35 Drop the dead donkey, film
23 00 Stop de persen, mediamag
Ned.

3

09 00 Nieuws; 14 00 Omrop Fryslan; 14 56 Voorlichtingsprogr., 15 15 Myteen bewustzijn, teleac, 18 00 Mijn vader is een buitenlander, dok ,
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55
Het klokhuis; 1910 Robin of Sherwood, serie,
20 00 Nieuws.
20 20 Lopend vuur, mediarubnek
21 04 Variété, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-laat

1

13 00 Nieuws; 17 40 De Nijl, dok , 18 30 Neighbours, sene, 19 00 Nieuws; 19 20 Tien in de pan,
spelshow
20 35 Volmaakte vreemden, sene
21 06 Milou, praatshow
22 00 Vreemde praktijken, sene
22 30 Kruispunt TV, info
23 05 Begane grond
23 40 Nieuws

Ned.

2

14 00 Santa Barbara, sene, 15 04 De TV-dokter;
15 05 Gloss, sene, 15 54 Belfleur, middagmag ,
16 52 De bal is rond, mag , 17 30 Nieuws; 17 40
De teenage hero turtles, serie, 18 02 Popformule; 18 38 Billy Hotdog, kinderprogr , 18 50 Sweethaerts, spelshow, 19 25 Blizz, jongerenmag,
20 00 Nieuws.
20 27 Love letters, spelprogr
22 04 De TV-dokter
22 05 Tros Aktua
22 35 Tros Triviant, spelprogr
23 25 In the heat of the night, serie

Ned.

1

10 00 Vrouw zijn, m a g , 10 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De Amerikaanse zeearend, dok , 1 5 30 Ceddie, sene,
15 59 Het kleine huis op de prairie, sene, 16 46 Ik
ben Benjamin Ben, kinderprogr , 1 7 30 Nieuws;
17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 30 Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws
19 20 Our house, sene
20 15 Stampwerk, kwisprogr
20 45 Mannen, mag
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten
22 05 Lieve moeder, dok
23 05 Muziek uit de Hebriden, dok
23 30 Tenslotte
23 40 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene,
17 45 Baanbreker, info, 18 10 Top 40; 18 55
Jackpot; 19 20 De heilige koe, automag , 20 00
Nieuws
20 27 In de Vlaamsche pot, serie
21 05 Magnum, sene
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 40 Married with children, sene
23 05 Berg je voor berg, praatshow
23 50 Nieuws

3

09 00 Nieuws; 18 00 De familie Ramdam, sene,
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55
Het Klokhuis; 1910 Van gewest tot gewest,
regionaal nieuws, 20 00 Nieuws
20 20 Stichting Socutera
20 25 Bernstein dirigeert Beethoven
21 25 Studio sport
22 00 Nieuws en sport
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Nieuws
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Ned.

3

09 00 Nieuws; 18 00 Flamenco, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 De plattegrond van de Londense
metro, dok , 19 35 Bekijk 't maar, serie, 20 00
Nieuws.
20 24 Een hotelbar in Tokk>, toneel
21 21 Kleine dansgezelschappen, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 18 JANUARI
TV1
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capltool, serie;
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10
Postbus X, serie; 18.30 TV1 Top 30; 19.03 Buren,
serie; 19.30 Nieuws.
20.00 De wonderjaren, serie
20.25 De laatste dagen van Frank en Jesse
James, TV-film
22.00 Première film en video, filmnieuws
22.35 Vandaag
22.55 Tijd is geld, mag.
23.05 Biggies, film
TV 2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 IMooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30
Nieuws.
20.00 Made in India, dok.
21.00 Ommekaar, na de schok...
21.40 Huizen kijken, bouwen en verbouwen
21.55 De dans ontsprongen, dok.
22.20 Boat '91, reportage
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 My secret identity, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Bompa, serie
20.30 Wies Andersen show, spelprogr.
21.30 Found money, film
23.10 Nieuws
23.35 Friday's curse, film
00.20 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 13.46 Concept, wetenscfi.; 14.17
Emmey Verhey, viool; 14.39 Ja natuurlijk extra,
dok.; 15.34 Medeklinker, bezoeken aan kerkgemeenschappen; 16.00 Passage, infomag.;17.30
Nieuws; 17.40 Winnie the Poh; 18.05 Disney
Club; 19.00 Nieuws.
19.20 Dinges, speiprogr.
19.45 Maak dat de kat wijs, spelprogr.
20.25 't Torentje, aktualiteiten
20.40 Murder she wrote, serie
21.32 Ducker en Oudenrijn, serie
22.05 Rondom tien, aktualiteiten
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Een wereld
op een postzegel, eduk. serie; 17.55 Zuid-Amerlka: Amazone en gletschers, dok.; 18.40 Het
zeekalf, natuurfilm; 18.55 Jackpot, beeld- en
woordspel.; 19.25 Op goed geluk extra, ervaringen; 20.00 Nieuws.
20.27 Medisch Centrum Wtest, serie
21.34 De TV-dokter
21.35 Tros TV Show, praatshow
22.25 Tros Aktua in bedrijf, infoserie
23.05 Binnenlandse zaken, humor
23.30 Nieuws
Ned. 3
09.00 Nieuws; 09.30 School-TV; 10.55 Studio
Sport; 17.15 Studio Sport; 18.00 Arzu, dok.;
18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55
r Het Klokhuis; 19.10 Xerxes; 19.39 Het gezicht
van Nederland, Franekeradeel; 19.54 Politieke
Partijen; 20.00 Nieuws.
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Nick Nolte is als het ware een levende schietschijf in „48 Hours".
Zaterdag 12 januari op VTM, om 21 u.
ZATERDAG 12 JANUARI

48 HOURS
Amerlk. politiefilm uit 1982 met Nick
Nolte en Eddie Murphy. Met de hulp van
de Indiaanse reus Billy Bear slaagt Albert
Ganz, een veroordeeld misdadiger, erin
uit de gevangenis te ontsnappen. Twee
politiemannen zetten de achervolging in.
(VTM, om 21 u.)

ZONDAG 13 JANUARI

STORMY WEATHER
Amerik. musical uit 1942. Zoals in vele
musicals doet het verhaal (de karrière
van danser Bill Corky) eigenlijk weinig ter
zake. De prachtige muziek van E. Newman staat dan ook centraal: Lena Horne
zingt o.m. de titelsong. (VTM, om
23U.20)

MAANDAG 14 JANUARI

MET DE RUWE
BORSTEL
Een blanke, zwakke politiekommissaris (uitstekend vertolkt door Philippe Noiret) meent het recht in eigen handen te
moeten nemen en zoekt zijn toevlucht in
bloedige wraakakties, waarvan trouwens
niemand hem verdenkt. Franse film uit
1981, gebaseerd op een Amerikaanse
roman van Jim Thompson. (Coup de
torchon — FR3, om 20u.40)

DINSDAG 15 JANUARI

DE ZAAK BORAN
Philippe Boran is niet alleen voor het
grote publiek een filmster; ook in de ogen
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van zijn jongere broer Pierre is hij een
echte held. Maar Pierre is aan lager wal
geraakt en pleegt andermaal een holdup.
Duits-Vlaamse film van Daniel Zuta uit
1987, met Bernard Rud, Julien Schoenaerts en Renée Soutendijk. (BRT 2, om
20u.)

WOENSDAG 16 JANUARI

SPECIAL POLICE
Franse film uit 1985 met Richard Berry,
Carole Bouquet en F^nny Cotten^on.
Isabelle is getuige van de moord op haar
broer Marc. Zij zoekt hulp bij diens vriend
David, een ingenieur, die als elektronikaspecialist werkt voor de politie. (RTLTVI, om 20U.10)

DONDERDAG 17 JANUARI

THE BOSTONIANS
Boston, 1985. Olive, een overtuigde
maar schuchtere feministe, maakt gebruikt van het redenaarstalent van de
jonge Verena, de dochter van een gebedsgenezer, om meer aanhangers te
ronselen. Britse film uit 1984 met Vanessa Redgrave en Madeleine Potter. (BRT
2, om 21 u.)

VRIJDAG 18 JANUARI

BIGGLES
Britse film uit 1986, met Neil Dickson,
Alex Hyde-White en Fiona Hutchison. De
zakenman Jim Ferguson wordt door een
misterieuze oude man in de tijd teruggestuurd en beland aan het westerse front
in 1917. Daar ontmoet hij James Bigglesworth, die net met zijn vliegtuig is neergestort... (BRT 1, om23u.15)

EEN WRANGE GLIMLACH
Michael Verhoeven is een Duitser en de
zoon van Paul Verhoeven — niet die van
Turks Fruit en Robocop, want dat is een
Nederlander, uiteraard. Enkele Anfierikaanse
recensenten vergisten (?) zich namelijk terdege toen ze dit schreven.
Neen, Paul Verhoeven nfiaakte films, Duitse films, ook tijdens WO II — vooral operettefilms — en dat werd hem niet in dank
afgenomen, want van 1945 tot 1949 staat er
niks in zijn filmografie.

„JODENHOER"
Zoon Michael ging in Das Schrekliche
Madchen op speurtocht naar die periode, dit
aan de hand van wat Anja Rosmus enkele
jaren geleden overkwam. Anja, komend uit
een Passau's gezin, waar vader en moeder
leraar waren, is een leuke leerlinge en wint
op een dag een opstelwedstrijd. Enkele jaren
later is er een nieuwe wedstrijd en opnieuw
neemt ze deel, alleen is het onderwerp nu
iets gevaarlijker: Mijn stad (dorp) tijdens het
Derde rijl<.
Anja heeft de bedoeling van de rol van de
kerk in de strijd tegen het nationaal socialisme in het zonnetje te zetten en begint
gezwind aan de opzoekingen. Maar jeetje, ze
stoot her en der op zaken die volgens velen
beter bedekt bleven met de mantel der liefde
en het opstel wordt onafgemaakt ingediend.
Het zet Anja echter aan om verder te gaan
studeren: geschiedenis, en als ze haar eindwerk maakt, komt ze automatisch terug bij
het onderwerp dat ze enkele jaren daarvoor
niet kon uitdiepen. Eerst gaan er deuren voor
haar open, maar die gaan al snel dicht. Dan
begint de strijd tegen de bureaukratie.
Verhoeven heeft nu eens de omgekeerde
volgorde gebruikt, hij maakt van de feiten
een fabel en Anja Rosmus wordt Sonja
Rosenberger en Passau wordt Pfilzing. Maar
Philzing reageert even verschrikkelijk als
Passau ooit deed. Sonja, getrouwd ondertussen, met enkele kinderen, krijgt meerdere
doodsbedreigende telefoontjes, scheldpartijen die haar verwijten dat ze een Jodenhoer is
en meer van dat fraais. Neo-nazi's gaan zelfs
zo ver dat ze een bomaanslag op haar
plegen.
Lijkt dit alles zwaar op de hand? Dat is het
niet, integendeel. Hoe gek ook, Michael
Verhoeven is er in geslaagd een erg humoristische film af te leveren, indachtig dat
humor dodelijke steken kan toebrengen. Zijn
satire op de nonnenschool-toestanden is
gewoon goddelijk en de bureaukraten krijgen
een kleedje gepast dat hen zit als gegoten.
De vertelster Sonja wordt schitterend gespeeld door Lena Stoize, maar eerlijk gezegd, ieder rolletje zit goed In deze film, die
iedereen die maar één tikkeltje geïnterersseerd is in politiek moet gaan zien.

ONDERMAANS
Clive Barl<er is bij de liefhebbers gekend
als een der grootmeesters van de horror.
Horror echter die heel wat verder gaat dan
bijvoorbeeld Stephen King, die over Barker
zei: „//f heb de toeifomst van de horror
gezien, en zijn naam is Clive Barker". Er
werd uiteraard niet bij gezegd of dat Ironisch
was bedoeld. De eerste verschrikkelijk slechte verfilmingen naar scenario's van zijn hand
Rawhead Rex en Underworld deden hem
besluiten het zelf aan te pakken. Zijn eerste
film werd Hellraiser, een van de meest
inventieve, intelligent gemaakte en angstaanjagende horrorfilms der laatste jaren. Het
tweede deel gaf ie aan Tony Randel in
handen en hij zette zich aan het voorbereiden van Nightbreed.
Dit is een hommage aan het vreemde, het
bizarre, dat misschien enkel door de echte
liefhebber zal worden gesmaakt. Aaron Boone {Craig Sheffer) wordt geplaagd door verschrikkelijke nachtmerries, die bevolkt zijn
met even verschrikkelijke wezens: de laatste
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overlevende vampiers, weerwolven en andere gedaanteverwisselaars, die ondergronds
zijn gegaan in Midian, een plaats in Canada
dicht bij het mondaine Calgary. Zijn liefje Lori
(Anne Bobby) is erg bezorgd om hem en
dringt aan dat hij opnieuw zijn psichiater Dr.
Philip Decker (David Cronenberg zelf regisseur van bv. Scanners en Dead Ringers) zou
gaan opzoeken.
Decker is echter op een Ayatollaanse manier bezig met de uitroeiing van het soort
wezens waartoe Aaron wil behoren en heeft
een hele serie moorden gepleegd om Aaron
zo ver te krijgen dat ie ham naar de ondergrondse wereld van Midian brengt.
In een grandioze finale, waarin zowat alles
gepikt lijkt uit zowat alle films die Barker ooit
zag, wordt heel de tent opgeblazen, zien we
de goorste politiebrutaliteiten en de prachtigste verzameling lelijkerds ooit op één scherm
bij elkaar gebracht. Nogmaals, alleen voor
de liefhebbers. (Nightbreed is de verfilming
van Clive Barker's Cabal, dat in Vlaanderen
bij Kluwer te verkrijgen is).
Willem Sneer
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VLAKBIJ EN ELDERS

HET JAAR VAN MOZART
In de Antwerpse kinemazaal Rubens kan
men perfekt genieten van het samengaan
van beeld en klank. Dit is vooral belangrijk
voor muziekfilms en diegenen die er de
jongste jaren de grote blockbusters zagen
kunnen daar van meepraten. Dat geldt vooral voor de film van Milos Forman: Amadeus,
een volstrekt hoogtepunt in zijn genre. Dit
kind der goden werd op meesterlijke wijze
vertolkt door Tom Huice, die het op het
supergrote scherm en in onvergelijkbare Dolby stereo opneemt tegen de briljante Antonio
Salieri in de persoon van F. Murray Abrahams.
Nu heeft men in Antwerpen iets origineels
uitgedacht met de film en met de opening
van het Mozartjaar. Op zondag 27 januari
1991 om 10 uur (in de ochtend) krijgt men
daar een muzikale inleiding, waarbij een
aantal werken van Mozart wordt uitgevoerd,
waarna de filmvoorstelling volgt.
Later kunt u dan deelnemen aan een
uitgebreide, tipische Mozart-Brunch, (wat is
in een naam ?) in de Marmeren Zaal van de
Antwerpse Zoo, met keuze uit diverse warme
en koude gerechten, rijkelijk overgoten met
champagne. Dit laatste waarschijnlijk om
nog meer in de sfeer van de meester te
komen. Dit alles bij elkaar kost u ,,maar"
1.495 fr. per persoon. Lijkt me leuk als je net
een jarige in de familie hebt.
Wil je het wat kalmer aan doen, kan het
ook met koncert, film en versnaperingen in
de bar van ciné Rubens en dat liost je alles
inbegrepen 295 fr.
Voor meer inlichtingen bellen naar
03/231.78.00, vragen naar de heer Magiels
(en vertel hem er maar bij dat je het in WIJ
hebt gelezen). Dit alles voor 20 januari 1991.
Willem Sneer

Beeld uit de film Amadeus van Milos Forman.

ONZE
FOTOKWIS
Rond vraag 20 van onze eindejaars-fotokwis (WIJ nr.51-52) rees wat onduidelijkheid.
Hiervoor onze verontschuldigingen. Tal van
lezers maakten ons op dit euvel attent,
waarvoor onze dank.
Zoals op het antwoordformulier werd vermeld zijn er acht mogelijke antwoorden: van
a tot en met h. De acht afgebeelde foto's
waren echter niet van lettertjes voorzien. We
drukken de opgave hiernaast opnieuw af,
deze keer voorzien van de letters a tot h.
e

f

Inzendingen worden nog altijd ingewacht
tot 26 januari op volgend adres: redaktie
WIJ, Bamkadenplein 12 1000 Brussel.
Veel suksesl

g

20) Wie hoort niet thuis in het rijtje?
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MENGELWERK

HERSENBREKER
1

OPGAVE 68
4. Spoedig (3)
5. Dat is pas eerbare schoonmaak! (4)
7. Dat moet met een scherp voonwerp gebeurd zijn (7)
8. Het grootste stuk van ons werelddeel
wordt tegenwoordig als een soort voorvoegsel gebruikt (4)
11. Wie bij een grote organizatie hoort, had
daar vroeger plezier mee (10)
12. Maakte destijds een eerbiedige buiging
(4)
14. Is bezig de hersenen te breken (5)
15. Die is vrijwel even schuldig als de man
die zelf het misdrijf pleegt (9)
18. Als je openhartig bent, neem je dit niet
voor de mond (4)
19. Voor één dag bijeen: de beste boogschutter, een klant en Boudewijn (12)
20. Dwang (6)

VERTIKAAL
1. Al staan zulke regels misschien niet op
papier, de afspraak is dat men zich
eraan zal houden (7)
2. Op die plek hoef je niet te werken (8)
3. Deze riskante stof is onbrandbaar, daarom klopt z'n naam niet (6)
6. Een sterk en een zwak dier, dan weet je
al hoe het bij hun ontmoeting zal aflopen
(3,2,4)
7. Deel van de haven waar een stuk hout
gelost wordt, in Irak misschien? (8)
9. Ritmisch voortbewegen, steeds maar in
een kringetje (10)
10. Terugschenken (9)
13. Een vonnis uitspreken schijnt iets te
maken te hebben met huiden (6)
16. Die katoen trekje niet zo maar kapot! (5)
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WINNAAR
OPGAVE 66

Onze eerste winnaar van het nieuwe jaar
komt uit 9540 Burst. Het is André Wauters en
hij woont op het Fierensveld 20. Proficiat
André!

SATERDAG
Coens draalt bij:
hij HOLT achterna.
Parijs-Dakar: weer..
... niet nickx.
Saddam: gas geven
wij: gaspakken.

OPLOSSING OPGAVE 67

Moskou stuurt para's
...en wij eten.

Horizontaal: 5. nachtmerrie; 7. broeinesten; 8. kippeveren; 12. nieuwjaarsliedje; 15. os; 16. kribbetje; 18. scheef;
20. bende; 21. d-e; 23. scheurkalenders; 26. kerstbomen; 17. Gent.

Tlndemans in Ankara
Mirages nog meer in de mist..

Vertikaal: 1. ontruimen; 2. scheepswerf; 3. perser; 4. drie; 6. Ton; 9.
vlasboer; 10. Ans; 11. gebod; 13. reek;
14. Dijle; 15. oost; 16. keihard; 17. ja;
19. Hes; 20. bedrog; 21. duit; 22.
kleed; 24. kool; 25. spit.

AHASVERUS
„Toerisme en re8tl>evoegdheden"
las Ahasverus.
Elndell|k wordt de hondenpoep
aangepakt.
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CVP: Evenwicht...
...tussen haar standen?
Onze zwemmers op WK:
Perth totale?
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kwalen" van ons volk o.m.: „Dwazepolitieke
gedachten en zeden". Ook dat bleef waar tot
op heden. Het pijnlijk-arm-dwaze geredeneer in vele nationalistische middens; de
verwijten en de slogans; de utopieën en de
formalismen; het bange gepronostikeer...
zijn ook van deze politieke tijd. In zijn gevangenisboek zinspeelt hij op „het oogsten van
de padie, die men zelfheeft geplant" (Multatuli).

Tijdens „Waar is de Tijd?", een Vlaamsnationaal ontmoetingseelmaal in Antwerpen,
ontmoette ik Goedele, een der kinderen van
wijlen senator dr. Jeroom Leuridan (18941945), gestorven van kommer in de leperse
gevangenis...
Zoiets doet je terugblikken.
Thuis had ik over Leuridan met verering
horen spreken. Ooit had ik de Parlementaire
Annalen, bij wijze van nieuwsgierigheid, nagetrokken om na te gaan waarover onze
Vlaams-nationale voorgangers uit het interbellum het zo al hadden in 't Parlement. Zo
kwam ik te weten dat Jeroom Leuridan in
febr. 1931 — nu 60 jaar geleden — interpelleerde over het lot der kleine vlasboeren en
over de hop.
Arthur de Bruyne schreef in Demoen's
boekoverJ. Leuridan, datditzijn leinterpellatie zou geweest zijn. Dit is onjuist: reeds
vanaf zijn eedaflegging op 19 nov. 1929, zou
Leuridan — rusteloos — over vele feiten
tussenbeide komen.
Het is opmerkelijk met welke geestdrift die
man „alles-wat-zijn-volk-aanging" ter harte
nam. En nog steeds werken onze Vlaamsnationale frakties in die zin. Ongebonden,
zwerven zij kritisch doorheen al die domeinen — krijtlijnen trekkend voor een beter
beleid, bouwend aan ons nieuwe Vlaanderen. Bij de jongste briefwisseling zaten twee
brieven uit Jeroom's West-Vlaanderen, een
over de hopproblemen en de andere over de
opbrengst van het vlas... Niets nieuws dus
onder de zon. Ook ik zal daarover tussenkomen... En deze week interpelleren de nationalisten viervoudig de Vlaamse Regering:
Frieda Brepoels over de franstalige school in
Voeren; Nelly Maes over de nederlandstalige muziekakademies in Brussel; Walter Peelers over het niet-uitzenden van een deel van
Dewilde's repressiedokument; Etienne Van
Vaerenbergh over het Europees Erasmusprojekt. Gebruiken we al dat goeie materiaal voldoende bij onze propaganda? Jeroom Leuridan noteerde tussen de 5,,hoofd-
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Doen wij dat genoeg? Week-na-week, op
alle domeinen van ons Vlaams en internationaal openbaar leven, trekken de volksnationalisten krijtlijnen voor een vredevolle volkshuishouding, die ieder volk vanuit de rechtvaardigheid nodig heeft.
„Nooit meer Oorlog!" schreef voorzitter
Gabriels in Khadaffi's gastenboek. Senator
Hans De Belder bracht onze gegijzelden
terug? Met een gelijkaardige delegatie trokken we over Kerstmis en Nieuwjaar naar het
zo ontzettend onderdrukte Koerdische volk
in Turkije. Wij beleefden er samen onze
nieuwjaarswensen rond vrijheid en demokratie terwijl de Turkse geheime diensten er
oorlogsverslagen van maakten... In het
Griekse Kassandra-schiereiland vonden we
o.m. een Antwerps-Nederlandssprekende
gewetensbezwaarde... Hij zat er reeds méér
dan drie jaar onooglijk — in een vervuilde

gevangenis als Getuige van Jehovah. Die
cyniekers die hun kerstlam of hun nieuwjaarsbiefstuk met een traditionele feestroes
verorberden zullen eens meewarig glimlachen over zoveel VU-naïeviteit. Zij zullen met
*^eel woorden wijzen op Khadaffi's stem-aanterroristen, op Saddam's (bijna Joodse!)
hardnekkigheid en sluwheid, op de Navorol
\/an de Turkse Ozal en op het sluimerend
militaire beest in Griekenland. En toch! Ik
denk bij wijze van antwoord aan de mooie
gepentekende Joe English'nieuwjaarskaart
— nu precies 75 jaar geleden, in de inkt
gezet tijdens die IJzrfrontwaanzin. Een klein
Vlaams soldaatje staat er op — met op de
achtergrond de dreigende onweersoorlogswolken. Hij plant zelfstandig, tegen 'n woeste
wind in, een grote leeuwevlag. Hij lijkt verloren te lopen in de kaalheid van het stukgeschoten Vlaanderen en struikelt bijna over de
bange letters: Vrede. Maar in de hoek zette
Joe English {die ooit de Godecharlesprijs in
Parijs won!) deze groots getekende aarzeling recht met 't eenvoudige boodschapke:
„'t En zal!" Mag ik jullie allen — lieve lezers
en lezeressen — deze drie woordjes voor
iedere-dag-in-1991 toewensen?
Willy Kuijpers,
alg. sekretaris.

HET PARTIJBESTUUR
DEELT MEE
Na afloop van het VU-Vlaamse Vrije Demokraten-Partijbestuur van maandag 7 januari j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers.

België geënt worden op de evolutie van de
posities van de 12. Maar België dient in de
veiligheidsraad vooral rekening te houden
met de Vlaamse publieke vredesopinie ten
aanzien van de krisis in de Golf.

Het partijbestuur van de VU-Vlaamse Vrije
Demokreten besprak tijdens zijn vergadering
de oorlogsdreiging in de Perzische Golf.

Harerzijds reikt de VU haar eigen specifieke stelling aan. De VU gaat uit van een aantal
basisbeginselen als het nationalisme, waaronder de VU de eerbied verstaat voor het
ontplooiingsrecht van de volkeren zoals de
Palestijnen, de Koerden, als voor het Arabisch nationalisme.

De VU is van mening dat de 12 van de
Europese gemeenschap zich duidelijker
moeten opstellen in deze kwestie. De EG
had bvb. de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Tareq Aziz in ieder geval, onafhankelijk van een ontmoeting Baker-Aziz, moeten ontvangen.
Europa's belangen in dit konflikt veronderstellen immers een juiste, eigen inschatting,
zowel van het regime van Saddam Hoessein
en het optreden daarvan, als van de motieven van het Amerikaanse optreden.
De rol die de Belgische staat als lid van de
VN-Veiligheidsraad kan spelen dient door de
regering nauwkeurig bepaald te worden.
Hierbij moet rekening gehouden worden met
twee zaken: ten eerste kan de positie van
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Een tweede basisbeginsel omvat het pacifisme gegroeid uit het IJzertestament, wat
hier vertaald kan worden in stellingname
tegen de wapenvoortbrengsten en -handel,
en tegen de bezetting van andermans grondgebied. Maar pacifisme betekent natuurlijk
vooral dat alles beter is dan oorlog!
Ten derde vertrekt de VU vanuit een fundamenteel demokratisch principe, en zet de
partij zich hiermee af tegen alle diktatoriale
en plutokratische regimes. Tenslotte vertrekt
de VU van de eerbied voor het volkenrecht,
en bijgevolg van eerbied voor alle VN-resoluties.

UIT DE REGIO

KOLLOKWIUM
AFVAL
De pijler „leefbare toekomst" organiseert
in het kader van het Toekomstplan Vlaanderen een kollokwium i v m de afvalproblematiek Dit kollokwium zal doorgang vinden m
de Bulo-kantoren te Mechelen op zaterdagvoormiddag 2 februari en dit vanaf lOu tot
13u
Het IS de bedoeling de VU-visie te konfronteren met deze van deskundigen van de
bedrijfwereld, de overheid en de universitaire
wereld Nadien volgt het debat met de aanwezigen.

ZAL DE GOLF
OVERLEVEN?
BRT-producer Peter Verlinden (en perschef van
minister Andre Geens) trok bijna drie jaar geleden
voor het eerst naar het Golfgebied Hij werd ontvangen door ministers en bedrijfsleiders, maar ook in
gewone families en bij de vele honderdduizenden
„gastarbeiders" die de meerderheid van de bevolking uitmaken in de meeste steenrijke Golfstaten
Dit Golfgebied is de jongste maanden op een
brutale manier in de Westerse belangstelling gekomen
Wat zijn de venwachtingen vandaag, van een
bevolking die twee decennia geleden met eens wist
dat er buiten de woestijn nog andere volkeren
leefden'
Daarover komen Peter Verlinden en zijn echtgenote Annemie vertellen, onder meer aan de hand
van een ruime reeks eigen dia's, resultaat van bijna
drie maanden rondzwerven doorheen de Verenigde Arabische Emiraten en Oman
In het vroege voorjaar verschijnt hun boek over
de Golf bij uitgeverij Davidsfonds De gespreksavond van 15 januari wordt dus een avant-premiere van een aantal verhalen die u daarna uitvoerig
geïllustreerd zal kunnen lezen in het eerste Nederlandstalige boek over het Golfgebied
Plaats De Wandelweg, Weidestraat 313 te VerAssebroek

HOTEL - RESTAURANT

aitino
Berg 17 B 3790 St Martens Voeren
Tel 09 32 41 81 09 08-81 09 29
Gastronomie in een groene oase
Diverse forel spec en streekgerechten
Marktverse produkten
Groepsarrangementen

ANTWERPEN
JANUARI
17 ANTWERPEN: Open VUJO-raadarr Antwerpen in de Durletstraat 4-6 te Antwerpen Gastspreker Andre Geens Aansluitend receptie Aanvang
20u Info Koen Van Bael (03/455 88 95)
17 EDEGEM: De natuurparken van de USA, door
mevr De Povere-Couvreur Om 20u in Drie Eiken
Org Kulturele Knng Edegem
18 BOECHOUT-VREMDE: Nieuwjaarsreceptie in
de benedenzaal Gildenhuis St Bavo te Boechout,
vanaf 20u Org VU-Boechout-Vremde
18 ANTWERPEN: VU-Antwerpen-Stad, Worstenbrood- en appelbollenavond vanaf 19u lokaal van
Cremerie De Bie, Carnotstraat 136 Deelnameprijs
150fr Inschrijven via bestuursleden of tel
238 82 08 of 21614 70
18 BERCHEM: Worstenbroodavond van VU-Berchem Om 20u in K O V , Jozef Wautersstraat 21
Gastspreker Herman Lauvrers 100 fr per worstenbrood of appelbol + konsumptie Inschrijven
bij T Van Gelder, Apollostraat 73 (321 19 86)
19 EDEGEM: Kaartavond om 20u in Drie Eiken
Inschrijven op voorhand Org VNSE
19 KAPELLEN: Nieuwjaarsreceptie in het Kultureel Centrum ,,d' Oude Pastorij", Dorpsstraat 45,
om19u30 Gast IS Herman Candries Muziek door
Joost Arnout en Yves Liberloo Org VU en VUJOKapellen
21 ANTWERPEN: Debat „De Derde Maandag"
over Jongeren en Vlaamse Beweging Met Linda
Boudry (VVSKM), Hennan Lauwers (VU) en Lionel
Vandenberghe (IJzrbedevaart) Moderator Paul
De Belder Om 20u 30 in 't Vliegen Peerd, Kleine
Koraalberg Org Coremanskring
22 MECHELEN;
Herdenkingskoncert
Louis
Neefs, in MMT te Mechelen om 20u 15 Ook op
23/1 Org Rodenbachkring & vzw Uilenspiegel
Toegang 300 en 350 fr Info Toon Pans
015/41 18 88
26 MERKSEM Bezoek aan het Provinciehuis te
Antwerpen o I v Koen Pauli Afspraak om 9u 50
aan Provinciehuis Info bij Joke Janssen, Olmenbrug 3 te Merksem (03/646 66 82) Org FVVMerksem
26 MERKSEM: Kaartavond, om 20u in Vlanac,
Bredabaan 360 Inschrijving ter plaatse Deelname
100 fr Org Vlanac Merksem
26 EDEGEM: Worstenbrood in Drie Eiken Inschrijven op voorhand in het lokaal Org VNSE
29 BERCHEM: Dr Paul De Ridder spreekt over
„Het andere Brussel" Om 20u het Kultureel
centrum Berchem, Driekoningenstraat 126 Org
Vlaamse Kring Berchem
FEBRUARI
1 LIER: Nieuwjaarsreceptie VUJO Arr Mechelen Om 20u in VNC Berlanj Gastspreker Antoine ,Baard" Denert
1 GEEL: Fuif in zaal Gasthuishoeve Aanvang
20u Org Vlaamse Aktiegroep Geel
2 WOMMELGEM: Busuitstap naar Brussel o I v
historikus Walter Luyten Geleide bezoeken aan
Paleis der Natie, katedraal en historisch stadscentrum Org en info 03/322 27 75 (Boogaerts) en
32122 64 (Castermans) Vertrek om 10u30 en
aankomst om 19u aan Rond Punt autosnelweg
3 MERKSEM: Jaarlijkse pannekoekennamiddag
en rommelmarkt Vanaf 14u m Vlaanc, Bredabaan
360 Inschrijven bij Joke Janssen Olmenbrug 3 te
Merksem (03/646 66 82)

Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne groot terras openluchtzwembad, kinderspeeltuin petanquebanen
en grote parking

Een advertentie in WIJ
RENDEERT.
02/380.04.78

San Martino waar Vlamingen thuis zijn!

(Karel Severs)

AMNESTIE-GESPREK
TE MECHELEN
Een publiek van dertig geïnteresseerden genoot
op dinsdag 18 december j I van een openhartige
en eerlijke benadering van het aanslepende amnestieprobleem Hiervoor stonden de ernstige en
logisch opgebouwde betogen van Hugo Coveliers
en Maurits Van Liedekerke borg
Maurits Van Liedekerke beet de spits at met een
relaas van zijn visie op het amnestiedossier Als
afstammeling van een familie die met onder de
repressie leed, vindt hij het vreemd en onbegrijpelijk dat nu nog steeds familieleden financieel en
menselijk moeten lijden onder onredelijk hoge
repressiestraffen Hij legde vooral de nadruk op de
familieleden die weinig of mets met de kollaboratie
te maken hadden, dat zij een levenlang onder de
gevolgen van de repressie blijven lijden vond hij
onmenselijk en een beschaafd land onwaardig

STRAFMAAT
Hugo Coveliers pakte de problematiek logischwetenschappelijk aan Volgens hem is de bestraffing van de normovertreders in onze maatschappij
door haar absolute strafmaten onredelijk hoog Bij
de repressieslachtotfers werd met gekeken naar de
relatieve grootte van de vermogens om de strafmaat te bepalen
Tevens stelde hij dat de rechterlijke macht moet
optreden als vertegenwoordiger van de hele samenleving BIJ de repressie-rechtspraak vertegenwoordigde de rechterlijke macht duidelijk maar een
gedeelte van de maatschappij
Eveneens gebeurde de bestraffing op basis van
foute normen de repressie was in essentie een
wraakoefening tegen een kollektieve en demokratische beweging I
Daarom stelde Hugo Coveliers dat men ten
eerste alle normovertreders moet bestraffen (wat
tijdens de repressie met gebeurde, cfr de ekonomische kollaborateurs) en ten tweede de normovertreders moet reïntegreren, veeleer dan ze onredelijk
hoog te bestraffen

VERGELIJKING
In een tweede luik werd gepoogd de vraag te
beantwoorden waarom in het buitenland reeds vrij
vroeg amnestie werd verleend en m België met
Zowel Van Liedekerke als Coveliers probeerden
een antwoord te geven Van Liedekerke wees, aan
de hand van voorbeelden,op het verschil van integratie in de maatschappij tussen Vlaanderen en
Nederland van gewezen kollaborateurs
De vraag naar amnestie zal in België, ondanks
alle redelijke argumenten, moeilijk ingewilligd worden De Belgische machtsstrukturen blijven deze
logische evolutie, die zich in alle andere ontwikkelde (of zelfs minder ontwikkelde landen, cfr Zaïre)
voordoet, verhinderen De Volksunie tracht de
individuele dossiers op te lossen Algemene amnestie wordt ook bemoeilijkt door schreeuwers van
VB-allooi die slechts een nog grotere negatieve
reaktie veroorzaken Sommigen suggereren dat in
een gefederaliseerd justitiedepartement de oplossing ligt De praktische haalbaarheid valt te betwijfelen, toch in de eerste jaren
Na afloop van de betogen, zorgde een flinke
receptie uit het gehoor voor een verdere interessante debatavond
Toon Pans
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UIT DE REGIO

OOST-VLAANDEREN
JANUARI

. f. «1 f •

11 HEUSDEN: Nieuwjaarsreceptie om 20u in
zaal Stekkershof, Laarnebaan 99 Gastspreker
Paul Van Grembergen Org VU-DesteibergenHeusden
11 WONDELGEM: Nieuwjaarsreceptie van VUWondelgem Om 20u in zaal „De Nachtegaal",
Westergemstraat 96 Speciale attentie de mooiste
dia's over de reis naar de Vogezen
13 LEDE. Nieuwjaarsreceptie van VU-Lede Om
11 u in lokaal „Bij den bok", Grote Steenweg te
Oordegem
13

GINTBRUGGE-LEDEBERG:

Nieuwjaarsre-

ceptie, vanaf 10u 30 in de voordrachtzaal van het
Dienstencentrum Braemkasteelstraat te Gentbrugge Eregenodigde Annemie Van de Casteele
13 AALTER: Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie biij
Pol en Yvonne, in huize Were-Di Van 11u tot
13u 30 VU-Leden en -simpatisanten worden verwacht
14 BELZELE: Nieuwjaarsviering met FW-Belzele Om 19u in zaal Lescrauwaet Met aperitief,
woordje over Roemenie, voorstelling jaarprogramma, maaltijd gezellig samenzijn Leden en huisgenoten 175 f r , met-leden 225 fr Inschrijven bij
wijkverantwoordelijke
18 ZOTTEGEM- Nieuwjaarsreceptie voor leden
en simpatisanten in ,,Jorishof", Markt, om 20u
Org VU-Zottegem
20 MELLE: VU-Nieuwjaarsreceptie in het bovenzaaltje Parochiehuis Melle-Centrum Gastspreker
Bert Anciaux Aanvang 10u30
20 DEINZE: Nieuwjaarsontmoeting van de afdeling Deinze (leden en WIJ-lezers worden verwacht)
in Brielpaviljoen van lOu 30 af Org VU-Deinze
23 DEINZE. In de kelder van de Stedelijke Biblioteek Natuureksploratie door Gaston Willemyns
(Wielewaal) Met diaprojektie Org FVV-Deinze
25 SINT-AMANDSBERG
Nieuwjaarsreceptie
voor leden en simpatisanten Om 20u in Raadszaal
Oud Gemeentehuis, Antwerpse stwg Gastspreker
Paul Van Grembergen Org VU-Sint-Amandsberg
25 GAVERE: Nieuwjaarsreceptie om 19u in ,,'t
Oud Asper, Kapellestraat 21 te Asper, gevolgd door
Kaasavond om 20u Inschrijven voor 20/1 bij bestuursleden (300 fr p p , kind 150 f r ) Org VUGroot-Gavere

VU-EVERGEM DENKT
AAN DE ZWAKKE
WEGGEBRUIKERS
De werken voor de rechttrekking van de N456 in
Evergem-Centrum werden door Volksunie-Evergem steeds met argusogen gevolgd Zo werden de
verkeerslichten aan het Brielken er pas geplaatst
na een rechtstreekse tussenkomst van de VUfraktie bij de gemeenschapsminister van Openbare
Werken en Verkeer Johan Sauwens
I V m de afrit naar het Eindeken werd door VUraadslid Lieve Grypdonck en VU-voorzitter Marcel
Neyt het ontbreken van fiets- en voetpaden aangeklaagd
De minister heeft nu schriftelijk medegedeeld dat
naast de betonnen greppel van 0,5 m die de rijweg
afboordt een fietspad in straatstenen zal aangelegd
worden met een breedte van 1,20 m Aldus zal er
een veilige fietsverbinding ontstaan tussen de vrijliggende fietspaden langs de nieuwe N456 en de
fietsstroken in het Eindeken
Langsheen de N456, vanaf de brug tot de verbinding tussen de nieuwe rechttrekking en het Eindeken zal een voetpad van beperkte breedte (0,6 m)
aangelegd worden Op die manier zullen de voetgangers geen gebruik meer moeten maken van de
fietspaden of zelfs van de rijbaan om de Waalbrug
over te steken
Het aanleggen van voetpaden in het Eindeken
langsheen de oude N456 is evenwel een taak voor
de gemeente
De minister laat ook weten dat de procedure zal
gestart worden om de oude gewestweg N456 over
te dragen aan de gemeente
(m.n.)

-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

091/60.13.37

WIJ stellen U voor in exclusiviteit

(^Jumu^
BVBAStassen-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

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 22-jarige gehuwde kinderverzorgster met ervaring als bejaardenhelpster in home,
zoekt een nieuwe betrekking in het Brusselse of op
de as Brussel-Ninove Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr J Valkeniers tel 02/56916 04

ADVERTENTIE

Bi] ons bent u thuis.

FEBRUARI
2 LEDE: Jaarlijks ledenfeest van VU-Lede Om
20u in zaal ,,Hoop in de toekomst". Dorp te
Wanzele Lekkere pannekoeken met koffie Gastspreker Andre Geens Daarna volkszanger Mandus Devos Inkom 150 fr

EVERGEM VRAAGT
VRIJWILLIGERS
Op 26 januan 1991 zal een omhaling gebeuren
op het grondgebied van de gemeente Evergem ten
voordele van Roemenie van voedselpakketten en
giften Indien U of uw groepering hieraan willen
meewerken, dan kunt U kontakt opnemen met
volgende personen
Nele De Bruyne, Riemewegel 92 te 9940 Ertvelde
(091/44 97 97) of
Dirk Van Hecke, Riemewegel 56 te 9940 Ertvelde
(091/44 69 35)

meubelcentrale m heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/7598991
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/6339,39.
Zondag open van 10.30 tot 18 uur - Dinsdag gesloten - Andere dagen open van 930 tot 19 uur.

De opgehaalde voedselpakketten zullen door
mensen van Evergem zelf ter plaatse gebracht
worden
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WEST-VLAANDEREN

VU-DEERLIJK OP DE BRES VOOR
BEJAARDEN

JANUARI
11 lEPER: Nieuwjaarsreceptie, gratis aangeboden door VU-arr. leper, vanaf 20u. in Eethuis De
Keerie, Meensestraat 16. In aanwezigheid van
senator Hans De Beider. Tel. verwittigen:
057/20.67.65 - 057/20.19.69 - 02/519.04.80.
11 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Elfde kaarting. Ook op 13/1 vanaf lOu. Org.: Kaartersi'jb de
Vlaamse Vrienden.
12 KORTRIJK: Nieuwjaarsreceptie v?,i VU-arr.
Kortrijk. In Ter Groenen Boomgaard, gemeenschapshuis, Boomgaardstraat 23 te K"urne. Om
18u. Gastspreker; prof.dr. Bob Van Ho'-iand, senator.
12 IZEGEM: Nieuwjaarswandeling o.l.v. Victor
Steelant. Verzamelen in het Vlai'ms Huis om
13U.30. Org.; Wandeiklub Vlaams Huls.
12 TIELT: Nieuwjaarsetentje voor bestuur en
simpatisanten. Vanaf 20u. in café 't Paradijs, leperstraat 14. Koud buffet met uitgebreid gama vlees en
vis door traiteur Chambord. 525 fr. p.p. (wijn
inbegrepen). Aperitief gratis, 'nschrijven bij Geert
Vermeulen, Kasteelstraal 165 (40.07.14).
15 IZEGEM:
Ruytershove,
Manegemstraat:
Nieuwjaarsviering. Org.; F^^'-lzegem.
16 OOSTDUINKERKE: ^ robic om 20u.30 in
zaal De Witte Burg. Org.; "^i/V-Duneblomme.
17 DEERLIJK: Ontmoetiiigsrentrum
d'lefte.
Nieuwjaarsfeest FVV-Deerlijk e., '"^en Westflandria.
18 IZEGEM: ALSK-zaal, Roeselaarses.; ï i , vanaf 19u.30: VU-nieuw)aarsreceptle met toespraken
door schepen Erik Vandewalle en kamerlid Paul
Van Grembergen. Org.: VU-lzegem.
18 WEVELGEM: Nieuwjaarsetentje voor VU-leden en -simpatisanten. Om 19u.30 in zaal Leyedaele. Met aperitief, mosselen/koude schotel-frieten,
koffie + gebak. Kostprijs mosselen 350 fr., koude
schotel 250 fr. Eregast: VU-Burgemeester Roza
Lernout. Inschrijven bij M. Debels (41.17.19) of F.
Soenen (41.58.88).
19 BRUGGE: Nieuwjaarsreceptie in De Balsemboom, Ganzestraat 44 te Bnjgge, vanaf 15u. Met
als gast: Hans De Belder. Org.: VU-Brugge.
20 MARKE-AALBEKE: Nieuwjaarsrecepte, opgeluisterd door Sonoro. Vanaf 11 u. in Ontmoetingscentrum-Cafetaria, Hellestraat 6 te Marke. Toespraak door Rosa Lernout. Org.. VU-Marke-Aalbeke.
21 IZEGEM: Oud Stadhuis, om 15u.; voordracht
over humor door Firmin Debusseré. Org.: VWGIzegem.
23 OOSTDUINKERKE: Aerobic om 20u.30 in
zaal De Witte Burg. Org.; FVV-Duneblomme.
26 BRUGGE: Koncertavond met Johan Vandenberghe met,,Westhoekliedjes" In De Frisse Sparre, Dudzelestwg 32, om 20u.30. Inkom 120 fr.
Kaarten: Kris Casier, Dorpsmoienstraat 11, Brugge
(050/333.58.00). Org.: VU-Brugge-Noord.
29 IZEGEM: Plantijnzaal POB, om 20u.: eerste
sessie van de kursus over Griekse Kunst. Org.:
VSVK.
30 DEERLIJK: Rustoord Deerlijk. Animatienamiddag. Org.: VU-Deerlijk.
30 OOSTDUINKERKE: Aerobic om 20u.30 in
zaal De Witte Burg. Org. FW-Duneblomme.
FEBRUARI
2 DEERLIJK: Molenhoek Deerlijk, om 18u.: Panelgesprek: Jean-Pierre Van Rosserfl-Hugo Coveliers. Moderator- Peter Verlinden. Org.: VU-Deerlijk.
2 OOSTENDE: Grote VUJO-Kwis en Receptie.
Om 20u. in zaal Den Anklap, Leffingestraat 85.
Deelname: 100 fr. per ploeg (ong. 3 pers.). Inschrijven bij Peter Cordy, Goedheidstraat 44 te 8400
Oostende.

De leefsituatie van de bejaarden roept vragen op.
Dat blijkt uit tal van studies.
Verwijzend naar de pijler,.Welvaart en Welzijn"
uit het Toekomstplan voor Vlaanderen, maakte de
VU-Deerlijk tijdens de perskonferentie (bijgewoond
door een ruime delegatie bejaarden) de resultaten
bekend van de plaatselijke toestand.

deden de Vlaamse Vrije Demokraten bij monde van
raadslid Janneke Verbrugge een rist voorstellen op
de jongste gemeenteraad.
— Gevraagd werd nu dringend werk te maken
van de bouw van een polivalente zaal (bruikbaar als
buurthuis voor bejaarden) op Sint-Lodewijk;

Marcel Depraetere, Dirk Demeurie, Rik Knockaert, Hendrik Koninckx stelden het
bejaardendossier van VU-DeerlIjk voor.
Ook in Deerlijk is de demografische veroudering
duidelijk vast te stellen. Een kleine 20 % is ouder
dan 60 jaar, 1 op 3 bejaarden kan het huishoudelijk
werk niet meer aan en liefst 40 % van deze
bejaarden verblijft nog in een woning met meerdere
verdiepingen
De vraag van vooral invalide bejaarden (30 %)
naar hulp en bijstand richt zich vooral naar de
kinderen. Tevens is 40 % van alle bejaarden
geïnteresseerd in een mogelijke verhuizing naar
een bejaardenhuisje en ongeveer 20 % heeft nood
aan meer duidelijke informatie rond vooral mogelijke financiële tegemoetkomingen. Op Sint-Lodewijk, de grootste wijk van Deerlijk, dringen de
bejaarden erg aan op een eigen buurthuis.
Vertrekkende van deze en andere konklusies,

— Eveneens werd aangedrongen op het bouwen
van bejaardenwoningen, verhoging tegemoetko
mingen voor thuiszorg, vereenvoudiging van het
aanvraagsisteem en een verlaging van de leeftijdsdrempel (nu 75 jaar);
— Ook pleitte de VU voor de aankoop van enkele
hulpgroepsistemen, het plaatsen van ekstra rus!banken langs wandelpaden, verhoging toelagen
aan bejaardenbonden enz.
De CVP-meerderheid kon met anders dan deze
voorstellen zeer waardevol vinden en de bevoegde
schepenen ,,beloofden" één en ander op hun
realiseerbaarheid te toetsen.
Heel konkreet werd wel onmiddellijk een bedrag
van 1 miljoen voorzien voor de aankoop van grond
voor het bouwen van bejaardenwoningen.

VU-IZEGEM G E E F JAAROVERZICHT
Op vrijdag 18 januari 1991 organiseert de Izegemse VU de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Afspraak wordt gemaakt vanaf 19u.30 in de ASLKzaal, Roeselaarsestraat.
Geen Bourgeois, eerste schepen van de stad
Izegem, en VVM-voorzitter, leidt in en verzorgt de
overgangsmomenten tussen de inbreng van de
gelegenheidssprekers.
Erik Vandewalie, schepen van kuituur van Izegem, komt als eerste aan bod. Hij zal ingaan op de
lokale politieke toestand en de VU-inbreng daarin,
en zal zich daarbij toespitsen op de terreinen
waarop hij zich als schepen beweegt• kuituur (met
o.a. een flinke brok biblioteekwezen), onderwijs,
informatiebeleid, toerisme en relaties met andere
Europese gemeenten.
Eregast op 18 januari is Paul Var) Grembergen,
volksvertegenwoordiger en voorzitter van de VUfraktie in de Vlaamse Raad. Paul Van Grembergen
is te Izegem geen onbekende: een zevental jaar
geleden was hij een opgemerkt redenaar n a.v. de
viering van het 25-jarig bestaan van de Izegemse
VU Zijn meeslepende, levendige en geheel eigen
stijl zullen velen ongetwijfeld ook nu weer weten te
appreciëren. Paul Van Grembergen zal het meer
hebben over de grote nationale tema's die dezer
dagen de VU beroeren.
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Met deze nieuwjaarsreceptie wil de Izegemse VU
een welgevuld werkjaar inluiden.

VSVK OP Z'N GRIEKS
De Vlaamse Studie- en Vormingskring van Izegem, met voorzitter Erik Vandewalle en sekretaris
Josée Bogaert, zit nooit om een origineel initiatief
verlegen. In de loop van het eerste trimester van
1991 organiseert deze kulturele en vormende vereniging een kursus over Griekse kunst, gestotterd
met een sillabus, en geïllustreerd met dia's. Docent
IS licentiaat Frank Baert van Kortrijk.
Data van de lessen: 29 januari, 5, 19 en 26
februari, 5, 12, 19 en 26 maart 1991. Plaats van
afspraak is de Plantijnzaal van de stedelijke openbare biblioteek, telkens van 20 tot 22 uur.
Kostprijs voor het volgen van deze kursus (sillabus inbegrepen) is 2.000 fr. Men schrijft in door
voor 21 januari dit bedrag te storten op het rekeningnummer 465-0195771-57 van VSVK, Kortrijksestraat 166, 8870 Izegem, met vermelding ,,kursus Griekse kunst", en door zich terzelfdertijd
schriftelijk of telefonisch aan te melden bij Erik
Vandewalle, Henri Dunantstraat 9, 8870 Izegem,
tel 051/30.26.70
Daar de inschrijvingen relatief talrijk zijn, is he'
aan te raden om in alle geval eerst telefonisct,
kontakt op te nemen met E Va idewalle.
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AANBEVOLEN HUIZEN

AFSCHEID VAN
GILBERT DEVRIENDT

Houtzagerij

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

Tel 053-66 83 86
AFD OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51

054-33 11 49

WILLY
MICHIELS

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

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

rmees

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Op 9 december '90 nam de arrondissementele
raad van Oostende-Veurne-Diksmuide afscheid
van Gilbert Devriendt die naar de Oostkantons
(Sourbrodt) uitweek
Bedolven onder vriendschappeli|ke woorden van
dank, geschenken en een pak sneeuw, vertrok
Gilbert die zondag nchting Leffinge, waar zijn
tweede kleindochter goed en wel het levenslicht
zag In het afdelingsblad van Koksijde-Oostduinkerke schreef zijn vriend Pierre Nolg een afscheid
neer Wij citeren uit de tekst

Torleylaan51 • 1511 HUIZINGEN

Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

tel 02/360 2040
Kantooruren 9-12-15-18 (zaterdag 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

COL EN PLASTRONG
,,Zijn interesse voor de geschiedenis bracht hem
tot het verzamelen van veel boeken, tijdschriften en
waardevolle dokumenten tot een uniek archief,
hoodzakelijk in het teken van de ontvoogdingsstrijd
van zijn Volk Nauw daarmee verbonden is zijn
grote liefde voor de natuur in het algemeen en meer
bepaald voor de Hoge Venen Zijn direkteursjas
(col en plastrong) van het ASLK-agentschap te
Oostduinkerke heeft hij aan de kapstok gehangen
en IS met have en goed naar Sourbrodt vertrokken,
alwaar hij met zicht op de Venen een huis liet
optrekken
HIJ kan er zich moeilijk vervelen, omdat hij
minstens nog 80 jaar nodig zal hebben om al zijn
boeken uit te lezen
Naast het VU-afdelingswerk was Gilbert ook lid
van het arrondissementeel bestuur en drie jaar
arrondissementeel sekretaris, tevens lid van de
partijraad
Gilbert van harte dank voor uw jarenlange inzet,
voor de genegenheid en de vriendschap'"
De redaktie sluit zich bij deze dank aan, met in
het minst omdat Gilbert jarenlang een trouwe
korrespondent was voor ons weekblad

g^^^J^W

3798v-^h'exmm
Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

I E T R A PVBA
V| y
Jff/V
^^^^

*.4

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89

H^

LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELDERS
OOK VOOR ZELFBOUWERS
Gentsesteenweg 5
9410 ERPE-Mere
053/80.54.56

N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAAROSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

BEZOEK ONZE KIJKKELDERS

ADVERTENTIE

LUNCH

9 0 0 fr. p . p .

MARKTMENU

RESTAURANT

P'°^^^^i^

HASSELTBERQ

1.500 fr. p.p.

Proevertje
7>

Zalmpapillote, julienne van groenten
Tussennb „Bordelaise"
Nagerecht
Nieuwelaan 47, 1860 Meise
02/269 70 45
Woensdag en zondagavond gesloten
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St -Jacobsnootje en zalm
gemanneerd met dille
Levendvers kreeftje geparfumeerd
met lichte kerrie uit Madras
ir

*MÉ!fc%.

Lamszadel met salie
Nagerecht

UIT DE REGIO

GESLAAGDE UILENSPIEGELAVOND
TE OPOETEREN

JANUARI
17 HASSELT: „Marionet of meester?". Informatie-avond voor alle leerkrachten, om 20u. In zaal
Salon van liet Kultureel Centrum te Hasselt. Laurens Appeltans licht de brochure toe. Mogelijkheid
tot vragen stellen. Johan Sauwens houdt slottoespraak. Org.: VU-arr. Hasselt.
25 TESSENDERLO: Wijnavond, om 20u.30 in
Het Goor. Met voorstelling door dhr. Edmonds, en
het proeven van wijnen (leden 200 fr., niet-leden
250 fr.). Inschrijven bij bestuursleden. Org.: RA/Tessenderlo.
FEBRUARI
2 SINT-TRUIDEN: Jaarlijks afdelingsbal, om
20U.30 in zaal Veemarkt, Speelhoflaan. Aan het
orgel: Joep Lichter! Inkom; 99 fr. Org.: VU-afd.
Sint-Truiden.

RICHARD PLUYMERS
OVERLEDEN
Op 21 december overleed Richard Pluymers, 76
jaar oud.
Van jongsaf was hij doordrongen van het
Vlaams-nationaal gedachtengoed en konsekwent
heeft hij dat in zijn daden toegepast. Het heeft zijn
leven en dat van zijn gezin niet gemakkelijk gemaakt. Integendeel, zij hebben er iang onder geleden, materieel en moreel.
Verbitterd hebben wij hem echter nooit gezien:
steeds stond hij klaar met een kwinkslag of een
geestige uitspraak. Het heeft hem ongetwijfeld
deugd gedaan op het einde van zijn leven te
kunnen vaststellen dat de idealen waarvoor hij zijn
hele leven had gestreden, werkelijkheid aan het
worden waren: een zelfstandig Vlaanderen.
,,Mogen velen van ons in hem een voorbeeld zien
om de laatste fase in de strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen moedig mee te strijden", zei exburgemeester Willy Putzeijs bij het graf.
VU-Lummen dankt Richard voor hetgeen hij is
geweest en voor hetgeen hij heeft gedaan en biedt
zijn echtgenote Jeanne, zijn kinderen, kleinkind en
familieleden haar welgemeende deelneming.
(w.p.)

De dertiende Uilenspiegelavond georganiseerd
door het IJzerbedevaartkomitee-gewest Maaseik
kende opnieuw bijval.
Gezelligheid-sfeer-entoesiasme was troef in de
Oase te Dorne. Elke Uilenspiegelavond begint met
een eucharistieviering voor Vrede in Vlaanderen en
waar ook ter wereld. De celebrant kruisheer P.
Wieërs verwoordde de problematiek vanaf de eerste wereldoorlog tot op heden in zijn rijk gestoffeerde homilie.
Tejo Klerkx begeleidde op het orgel de zang die
verzorgd werd door het zangkoor van de Vlaamse
gepensioneerden o.l.v. Jef Geebelen. Een vijftal
jongeren bracht instrumentale muziek. Het werd
een stijlvolle viering. Daarna werd er verder gefeest
in de Oase te Dorne. Voorzitter W. Rosiers mocht
meer dan 130 aanwezigen welkom heten.
Het hoogtepunt van het jaarlijks feestgebeuren
op de Uilenspiegelavond is de uitreiking van het
Uilenspiegel-eremerk aan een verdienstelijke Vlaming uit de regio. Dit jaar werd dit eremerk toegekend aan mevrouw 7c*e Wieërs uit Geistingen en
met haar werd gans de familie Wieërs in de hulde
betrokken. De levensloop van Toke en van de fam.

FRANSTALIGE
OMSLAGEN IN GENK
Provincieraadslid Hugo Olaerts heeft vastgesteld
dat het provinciebestuur Franstalige briefomslagen
gebruikt heeft bij de verzending van de aanslagbiljetten voor de toeristische belasting. In Genk wist
hij al enkele eksemplaren op de kop te tikken.
Het provincieraadslid tilt zwaar aan het voorval
en verwijst naar de wet op het taalgebruik in
bestuurszaken. Daarin staat uitdrukkelijk dat alleen
de taal van het gebied mag gebruikt worden.
Volgens Olaerts zullen enkele personen zeker
bezwaarschriften indienen zowel bij de goeverneur
als bij de minister van Binnenlandse Zaken.
Het provincieraadslid vraagt zich af waarom de
provincie briefomslagen liet bedrukken met Franstalige hoofding. Bij nadere informatie blijkt dat er
minstens duizend van dergelijke omslagen moeten
besteld zijn om van voorkeurtarieven bij de post te
genieten.
De kabinetschef van de goeverneur bevestigde
dat de provincie dergelijke omslagen bezit om de
Franstalige Voerenaars aan te schrijven. Op de
vraag hoe die omslagen pbts in Genk opduiken
moest hij het antwoord schuldig blijven.

ADVERTENTIE

GRAAG INLICHTINGEN
ZONDER KOOPVERPLICHTING
I.V.M.

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
O O K MATRASSEN & LATTENBODEMS

n DONSDEKENS
D MATRASSEN
D LATTENBODEMS

NAAM:
STRAAT:

NR.: ..

PLAATS:
TEL:

Wieërs werd vertolkt door de WVG-voorzitter R.
Nauwelaerts.
Senator Jef Van Bree viel de eer te beurt het
Uilenspiegeleremerk uit te reiken. Een ontroerde
Toke werd minutenlang toegejuichd. Mathieu
Wieërs hield in naam van Toke en van zijn familie
een opgemerkt dankwoord dat door alle aanwezigen sterk werd gewaardeerd.
Er werd heerlijk getafeld en gezongen o.l.v.
muzikant Jan Luyten en bard Noël.
Laat in de avond kwam Armand Schreurs nog
binnengeduikeld en bracht een onverbeterlijk satirisch poppenspel dat erg in de smaak viel.
Alle aanwezigen gingen naar huis met mooie
tombolaprijzen. Met de opbrengst van de tombola
kan de busreis naar de IJzerbedevaart gezinsvriendelijk gehouden worden wat de kostprijs betreft.
De dertiende Uilenspiegelavond was een gelukte
avond met gelukkige overtuigde Vlamingen voor
wie het,,Vlaanderen Eerst" een blijvend streefdoel
is, het testament van de Fronters indachtig.
Heel veel dank aan allen die door hun inzet en
aanwezigheid deze stijlvolle deugddoende Uilenspiegelavond mogelijk maakten I

UITSLAG BUITENTOMBOLA
16 — 45 — 57—160—192-211-237-253
-325-421-472-496-521-644-649688 - 20065 - 20084 - 20165 - 20236 - 20266
- 20324 - 20346 - 20437 - 20524 - 20536 20578 - 20605 - 40057 - 40065 - 40184 40266 - 40292 - 40346 - 40417 - 40422 40533 - 40614 — 40635 - 40679 - 40793
Prijzen af te halen bij Leo De Clerck, Dorperberg
18 te 3680 Opoeteren (011/86.36.24).
W. Rosiers

WOONBEHOEFENONDERZOEKIN
RIEMST
Vrijdag 11 januari wordt in de raadszaal van het
gemeentehuis in Riemst een studienamiddag georganizeerd rond ,,Woonbehoeftenonderzoek in
Riemst". Het is de bedoeling het onderzoek en de
resultaten aan een breed publiek voor te stellen. De
afgelopen jaren werden een reeks hoorzittingen
gehouden en daarbij kwam vooral de woonproblematiek aan bod. Vooral jonge mensen kloegen het
gebrek aan goede en betaalbare woningen aan.
De studie vormt nu de basis voor een woonbeleidsplanning.
Tijdens de studienamiddag wordt tevens een
parallel getrokken tussen de gemeente Riemst en
de gemeente Koekelare, in West-Vlaanderen, waar
al geruime tijd een beleid rond wonen en woonomgeving wordt uitgevoerd.
De studienamiddag start met een situering van
beide gemeenten. Daarna worden recente projekten in Koekelare voorgesteld en wordt de woonbeleidsplanning in Riemst bekeken. Schepen voor
ruimtelijke ordening Jan Peumans uit Riemst stelt
de beleidsintenties op korte en lange termijn voor.
Daarna volgt een panelgesprek met als moderator
Jean Weekers, gemeentesekretaris van Riemst.
De studienamiddag loopt van 14 tot 16.30 u.

> ^
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BROUWERIJ

MOORTGAT
Breendonk
Voor "AL" Uw bieren
en frisdranken
Bijiiuizen: Vosveld 8a
2110 Wijnegem
Tel. 03-353.08.77
Karel Bogaerdstraal 21
1020 Laken
Tel. 02-478.07.50

Onder de genodigden bevond zich kamerlid Etienne Van Vaerenbergli

(foto wu).

25 JAAR VU-HOFSTADE
Twintig jaar lang leidde de Vlaamsnationale gedachte in het naoorlogse Hofstade een eerder
bescheiden en geïndividualiseerd bestaan. In het
najaar van 16965 besloten Jos Neveux en Viktor
Mispellers daar wat aan te doen: ze richtten een
Hofstaadse afdeling van de Volksunie op.

BRABANT
JANUARI
11 JETTE: Kaas- en wijnavond, met voorstelling
en bestuursleden en videofilm ,,6 pijlers", in Huize
Esseghem, Leopold I straat, (geen uur vermeld).
Org.: VU-Jette.
11 TERALFENE: „Kartelvorming en mogelijkheden in Affligem". Voordracht in restaurant Elckerlick, Daalstraat te Teralfene. Aanvang: 20u. Inkom
gratis. Iedereen wrelkom. Info: 02/532.14.41. Org.:
Vorming en Gemeenschap.
12 KAPELLEN O/D BOS: VU-afdelingsbal in zaal
Palmhof. Om 21 u.
15 SINT-AGATHA-BERCHEM:
Ambassadeur
van Zuid-Afrika over „Ontwikkelingen in Zuid-Afrika". In het OC De Kroon, JB Vandendrieschstraat
19. Org.: Karel Bulsfonds St.Agatha-Berchem.
18 BRUSSEGEM: Wèlpenfuif in zaal De Toekomst vanaf 20u.30. H^et discobar Overdrive. Inkom 100 fr., w k 80 fr. Org.: VUJO-Merchtem.
19 MACHELEN: N ieuwjaarsreceptie in De Arend,
aan de kerk te Machelen, om 20u. Met als eregaste: Nelly Maes. Org.: VU-Machelen.
26 WILSELE: 10de VU-Winterfeest met kaas- en
vleesschotels, wijn en streekbieren. Met optreden
van Zakdoek. Vanaf 20u.30 in parochiezaal, Bosstraat Wilsele-Putkapel. Inkom + eetmaal: 300 fr.,
inkom alleen 70 fr. Inschrijven gewenst.
27 ZEMST: Mosselrestaurant in zaal Prins Leopold, Brusselsesteenweg, van 11u.30tot20u.Org.:
VU-Groot-Zemst.
FEBRUARI
2 SINT-KWINTENS-LENNIK:
Gemeentehuis
20u. „Glimlachen en gnmiachen in het Belgisch
Parlement. Ervaringen van een Vlaams-nationaal
senator", door Walter Luyten. Info: 02/532.09.11.
Inkom gratis.
2 BRUSSEL: 10u.-12u.30: Paleis der Natie.
Rondleiding door senator Walter Luyten. Middagmaal nadien mogelijk door storting van 550 fr. op
KB 416-1009691-12 van Roger Van Dyck. Info:
015/24.80.86. (ook op 2/3)
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Aan hen bracht de huidige voorzitter een welgemeende hulde op de viering van 25 jaar Volksunie
Hofstade, die vrijdag 14 december 1990 in het
Bootshuis gehouden werd. Ook twee dames werden speciaal in de bloemetjes gezet, Liezeke Vanhorenbeeck, die door haar werk- en werfkracht, en
Greet De Grave, die door haar kreatieve, sociale
inzet medebepalend zijn geweest voor het kwanti-

tatieve en kwalitatieve imago van de Volksunie in
Hofstade.
Tussen de zalm van het voorgerecht en de tong
van de hoofdschotel feliciteerde volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh de jarige vereniging en situeerde de partij t.o.v. de nationale en
internationale aktualiteit. Daarbij had hij vooral
aandacht voor het pluralisme en pacifisme als
belangrijke pijlers van het politiek denken en handelen van de Volksunie in het zich wijzigend
wereldbeeld.
De vrijdag was reeds lang zaterdag geworden als
de deur van het Bootshuis achter de laatste VUlustrumvierder gesloten werd.
Tot over vijfentwintig jaar...

VU IN BRUSSELSE HOOFDSTEDELUKE RAAD
In de Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft Jan
De Berlangeer namens de VU de begroting goedgekeurd. Hij wees op het feit dat Brussel als
Europese hoofdstad heel wat ambtenaren aantrekt.
Financieel is dit interessant maar het drijft de
huurprijzen erg op zodat jonge gezinnen Brussel
moeten verlaten. Daarom moet de sociale huisvesting en de stadsrenovatie meer middelen krijgen.
Ook de veiligheid en het leefmilieu zullen veel
geld opslorpen, daarom moet het nuttig gebruikt
worden. Hij vraagt ook meer middelen om de
energie rationeler te gebruiken. Wat betreft de
veiligheid stelt hij voor tot één kommando voor

politie en rijkswacht te komen.
De brandweer en de hulpdiensten moeten snel
kunnen optreden Daarom moeten de interventieposten gespreid worden. Zo stelt hij voor drie
voorposten op te richten in Sint-Gillis, Vorst en
Neder-over-Heembeek.
De Berlangeer brak ook een lans voor het agglommeratiepersoneel. De veelvuldige overplaatsingen werken demotiverend en zijn financieel niet
te verantwoorden.
De VU zal met alle mogelijke middelen haar
opties verdedigen.

NIETTEGENSTAANDE VEEL POLITIEKE TEGENWIND
ZIJN VLAAMS-NATIONALISTEN STEEDS WELKOM

IN RUSTOORD WINDEKINDS
LANGE HEERGRACHT 61-63
2800 MECHELEN
Voor meer infornnatie kan U steeds terecht bij mevr. Deboes of Mr.
Dierick op telefoonnr.: 015/21.06.05.
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

M i llHi il iMS

^ De Gulden Spoor

—
—
—
—

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel. 050 34 30.82
dranken
snacks

restaurant
zaal voor 50 pers

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

M

SL
(091) 60 26 27

NELEKOUTCR 13 — 9620 ZOHEGEM

TEHUIS ALLER VLAMINGEN

Streekbieren - Snacks - Ijs - Wafels - Pannekoeken
Sfeervol trelnmeubilair - Ook vergaderruimte
WeMstraat 131 — 9930 SLEIDINGE.
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten

JfoM

UotiUrytnud 3 3690 hm

BODE EN W i n E WIJNEN
TYPE PORTO (rode en wille)
TYPE CHERRY
TYPE CHAMPAGNE

VLAAMS HUIS
'DE ROELAND'
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis

^ CaféT 7 ^

HOOFOVERDELER KAAPSE WIJNEN

Drank- en spijshuis
Open van 11 tot 01 uur
St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent
Tel. 091/25.16.56

OVEREINDE

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

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

RESTAURANT-HOTEL

Banketbakkerij

Kapelstraat 1
Tongerfo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

'tboerenhof

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

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

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

De familiezaak met traditie

Hostellerie

yettttg
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel. 058/288 007

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
WIJ bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken, é. la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kmderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
'SEMINARIEMOGELUKHEDEN"

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13
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WEDERWOORD

EIGEN DEUR

KNACK OUT

In plaats van verzoening predikt U In uw
Kerstnummer weer haat en broedertwist tussen de Vlaams-nationalisten. Uit ondervinding weet ll< dat er in beide, zich Vlaamsnationaal noemende partijen, nog vele echte
Vlaams-nationalisten zijn, naast anderen
voor wie dit aspekt slechts zeer bijkomstig Is.

Uw opmerkingen in WIJ (4 jan.) van vrijdag
jongstleden, op het jaaroverzicht van het
magazine Knack, bevestigt alleen maar datgene wat Ik sinds lang heb opgemerkt, nl. dat
het blad van week tot week meer antiVolksunie is. Alles wat de partij doet wordt In
een verkeerd daglicht gesteld of geminimaliseerd. Ik denk dat de verantwoordelijkheid
daarvoor bij direkteur Fr. Verleyen ligt die nu
eens met deze partij flirt en dan weer met
een ander.

Zouden wij niet beter voor eigen deur
vagen en onze voorzitter laten uitpakken met
zijn beloofde spijkerharde garanties l.v.m. de
3de faze op weg naar onze eigen Vlaamse
staat?
H. Schaerlaekens, Turnhout

De maat is bij mij nu vol en ik heb
onmiddellijk mijn twintigjarig abonnement
opgezegd. Ik hoop dat vele Vlamingen mij
hierin volgen.
C. Vandenbroucke, Brugge

SWAHILI
In WIJ van 21 december j.l. besteedt U
enige aandacht aan de klacht die ik indiende
bij de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht
tegen de ook in het Arabisch gestelde folder
van staatssekretaris Vic Anciaux. Het
Vlaams Blok laat zich, volgens uw redakteur,
eens te meer van zijn belangrijkste zijde
kennen: die van anti-mIgrantenpartij. Voor
de zoveelste keer slaat WIJ de bal danig mis.
Het verspreiden van informatie in andere
talen dan de wettelijk voorziene, betekent,
hoe men het ook draait of keert, een uitbreiding van de faciliteiten. Dit heeft niets te
maken met het feit dat het Vlaams Blok niet
wil dat Islamgezinnen zouden geïnformeerd
worden. Het legt echter nogmaals de vinger
op de wonde, met name de vaststelling dat
de nefaste immigratiepolitiek voor gevolg
heeft dat zelfs een staatssekretaris van de
VU het nodig vindt andere talen dan de
wettelijk voorziene te gaan gebruiken in zijn
folders. Trouwens, waarom dan ook geen
folders verspreiden in het Italiaans, het
Grieks, het Ghanees, het Swahili enz...? Of
moet ik even de stupide konklusie trekken
als uw redakteur en nu stellen dat de VU
blijkbaar alleen de Belgen en de Arabischsprekenden wil waarschuwen, en dat de rest
kan stikken? Volgens uw redakteur mag het
onwettig gebruik van het Frans wel aangeklaagd worden, maar het onwettig gebruik
van een andere taal, In casu het Arabisch,
mag niet aangeklaagd worden. Begrijp wie
kan. Wie is hier nu konsekwent? Het Vlaams
Blok heeft met zijn klacht aangetoond dat
precies de strijd om het Vlaams belang wel
degelijk primeert, door wie dat Vlaams belang ook wordt ondermijnd. Uitbreiding van
faciliteiten strookt naar onze bescheiden mening niet met het Vlaams belang. Wanneer
een klacht indienen tegen een overtreding
van de taalwetgeving afgedaan wordt met
„anti-mIgrantenpartIj", dan vraag ik mij af
waartoe een taalwetgeving nog dient.
Joris Van Hautetn,
Brussels Gewestraadslid
WIJ — 11 JANUARI 1991

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naargiang er plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

MIRAGES
De regering (en dus ook de Volksunie)
zendt gevechtsvliegtuigen naar Turkije. Naar
mijn weten, ontzegt Turkije nog steeds de
meest elementaire mensenrechten aan de
Koerden. Mia Doornaert merkt In De Standaard op dat Turkije evenals Irak op totaal
onwettige wijze een stuk grondgebied bezet
houdt (nl. Noord-Cyprus).
Jeroen De Smet, Kessel-Lo

N HET HARNAS
Vanuit onze Vlaamse overtuiging van
grootvader op kleinzoon overgedragen hebben wij steeds geijverd voor taalwetten en
later voor de toepassing en tegen de overtreding ervan.
Aanvankelijk had ik dan ook moeite met de
meertalige waarschuwingsfolder van Vic An-
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ciaux. Maar wie over het probleem nadenkt
moet toegeven dat de VU-staatssekretarls
geen ongelijk heeft.
Een mededeling in een grootstad met een
bevolkingssamenstelling die niet meer „de
eenvoud" heeft van twee taalgroepen vergt
andere middelen. Zeker wanneer men nastreeft zoveel mogelijk verstaanders te bereiken.
Het Is niet omdat de Vlamingen altijd
gediskrimineerd werden dat zij op hun beurt
moeten gaan diskrimineren.
Met haar klacht probeert het VI. Blok haar
antl-migrantenproflel af te zwakken en een
Vlaams probleem te kreëren. Dat moet haar
goed uitkomen nu gebleken Is dat slechts 7
% van haar kiezers Vlaamse motieven koesteren.
Tot slot kan niet genoeg gewezen worden
op het feit dat deze partij haar antl-migrantenprogramma met een Vlaams sausje kleurt
om Vlaams over te komen en maar één zaak
beoogt: Vlamingen tegen mekaar en tegen
de migranten in het harnas jagen!
P.L., Hofstede (O.VI)

VREDESWAKE
De oorlogsdreiging In het Midden-Oosten
wordt met de dag groter. Langs verschillende kanten worden initiatieven genomen om
de vrede te bewaren en dit om verschillende
beweegredenen en op verschillende manieren.
Dit is een ultieme oproep aan de jongeren
en hun leraars, ongeacht hun religieuze
overtuiging, om gezamenlijk initiatieven te
nemen om de vrede te bewaren.
Het lijkt misschien de traditionele druppel
op de even traditionele hete plaat, maar
evengoed kan deze druppel de emmer (van
de vrede) doen overlopen.
Ons initiatief wil een reaktle losmaken,
wereldwijd misschien, bij de jeugd en de
mensen die de jeugd begeleiden.
Los van elke politieke of religieuze overtuiging moeten wij als jongeren en jongerenbegeleiders een vredesaktle ondernemen die
zou kunnen uitdeinen tot in de verste hoeken... van onze aarde.
Jongeren, waar ook ter wereld, groeien op
om te leven voor een toekomst zonder oorlog, niet om te vechten en mekaar uit te
moorden. Geen enkel argument, geen enkele motief Is sterk genoeg om er een medemens voor te doden.
Daarom willen wij aan alle jongeren en
jongerenbegeleiders in onderwijs en jeugdbeweging, van islamietische, joodse, kristelljke of niet religieus geïnspireerde overtuiging om een vredeswake te organiseren in
scholen en jeugdlokalen of andere initiatieven op te zetten om de aandacht te trekken
op onze vaste wil van vrede over de ganse
wereld.
H.L. Ombelets, leraar
Herk-de-Stad

TeneKOMMyHMKOUMM

made in "Bell gium.
Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuw
communicatietijdperk aan. Voortaan maakt de

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale
5400 BCN PABX-lijnen produceren.

Sovjetunie deel uit van de v/ereld van Alcatel Bell.

Hiernaast werd een overeenkomst ondertekend

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een

over wederzijdse samenwerking met het oog op de

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel

ontwikkeling van de telecommunicatie-industrie.

Bell het eerste bedrijf dat een joint venture opricht in
de

USSR in

het domein van

de

digitale

telecomopparatuur.

Telecommunicatie is een belangrijke factor in de
economische herstructurering van de Sovjetunie.
Perestroïka via de telefoonkabel, als het ware.

Na verloop van een vijfjarige inloopperiode zal
deze nieuwe joint venture jaarlijks 1.500.000 digi-
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Communkatie is onze wereld.

A LC A T EL
' TELECOMMUNICATIE

BELL

SIEMENS

Aqualifting, de schoonheidskuur
van Siemens voor uw linnen

Aqualift, de uitvinding van
Siemens luidt een nieuw wastijdperk in: het linnen dirigeert
voortaan de wasmachine.
De revolutionaire trommel
besproeit het linnen met net
voldoende water en zeep.
Zo wordt het linnen héél zacht,
tot in de kleinste vezel ge-aqualift.
Tevens past het waterniveau zich
automatisch aan het gewicht en
het absorptievermogen van het
wasgoed aan.

Met dit nieuwe systeem bespaart
Siemens op magistrale manier
tijd, energie, water en detergent.
Zelfs linnen opfrissen in 30 minuten is voortaan mogelijk!
Op de zachte aqualifting volgt het
progressief droogzwieren met intervals. Met tussenpozen wordt
het linnen herschikt in de trommel zodat het niet door rekken
of wringen beschadigd wordt.
Het komt bijna kreukvrij tevoorschijn. Dringend gaan strijken is
niet langer een must!

Onze voorsprong geeft
u meer tijd om te leven

