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ES-PENSION FUND. Een goede k i j k op nu en later.
Pensioensparen kan u nu 21 000 trank belastingvoordeel opleveren. En bovendien zorgt u voor een
welkome aanvulling op uw pensioen. Helaas .. meer
kunnen we u niet beloven, want dat ziet de fiscus
niet zitten. Maar waarom niet grijpen wat u grijpen
kan >
Heel eenvoudig
Het enige wat u hoeft te doen is nu een pensioenspaarrekening openen". Hierop kunt u tot 21.000
frank per jaar sparen. Als u ook een rekening opent
voor uw echtgeno(o)t(e), kan u tot 42.000 frank
storten Dat bedrag wordt automatisch omge/et in
deelbewijzen van het ES-PENSION FUND, een
erkend Belgisch Pensioenspaarfonds

De specialisten van het ES-PENSION FUND zorgen
voor een maximaal rendement bij een minimaal
risico. Precies zoals u het wenst.
U kunt nog meedoen . . als u stort vóór 31 december
Ga vandaag nog langs bij uw agentschap en zorg
meteen voor minder belastingen en voor een
welkome aanvulling op uw pensioen.
Een folder en het laatste financieel verslag zijn
beschikbaar in uw agentschap
Rekening met een looptiid van niininuini Hen | a a i . ci moeien
mmslens in vijl \eisthillende jaren sloilingen wolden veinehl en
elke sloning moei minstens vij( jaar belegd blijven Wanneei ii vooi
19^2 geboren bent, wordt de minimumduiii bepeikl lol vi|l jaai en is
écn slorling voldoende

Direct fiscaal voordeel
De stortingen die u doet in het kader van het
pensioensparen mag u aftrekken van uw nettobelastbaar inkomen. In het geval u 42.000 frank stort en
bij een marginale aanslagvoet van 50 %, levert u dat
een belastingvoordeel op van liefst 21.000 frank !
Da's gemakkelijk verdiend
Veilig én rendabel
Het ES-PENSION FUND wordt beheerd door
specialisten die dagelijks het reilen en zeilen van de
financiële markten volgen.
ASLK • ANHYP • SPAARKREDIET • HBK-SPAARBANK • CODER • VDK SPAARBANK • PETERCAM
MAURETUS SPAARBANK • ALCREDIMA/BCE • BANQUE DREZE • NMB • ROYALE BELGE FINANCE

EERST DIT

EEN
HEERLIJKE OPDRACHT

A

LLE parlementaire verkozenen van 24 november
werden, op één na, deze week in de Wetstraat
geïnstalleerd. Het is een multikoloor palet en de
toekomst moet uitwijzen of deze verscheidenheid verrijking dan wel verwarring brengt. De
werking zal vooralsnog bescheiden blijven, het
kerstreces staat voor de deur en eer opnieuw
vergaderd wordt zit de kalender reeds een stuk
in januari 1992.
Wie nog niet uit de opdracht is blijft Guy
Verhofstadt, verder in deze uitgave proberen wij
de stappen van de formateur te achterhalen en zijn kansen op
sukses naar waarde te schatten.
Van deze .leegte' maken de politieke partijen, en zeker zij
die op de jongste stembusdag klop hebben gekregen, gebruik
om zich te beraden over het waarom van hun neergang. Zij
worden daarbij een hand toegestoken door politieke kommentatoren, door deskundigen die ,het' hadden zien aankomen en in herinnering brengen dat ze ,het' vroeger reeds
allemaal al een keer hadden voorspeld.
Uit de vele klachten en raadgevingen is het mogelijk een
sterke draad te trekken, met name het verlangen van de
burger om bestuurd te worden door
mensen die op een fatsoenlijke manier
aan politiek doen. De burger heeft dit
verlangen uitgedrukt omdat hij dagelijks gekonfronteerd wordt met de vele
mankementen van onze samenleving.
En vooral met zijn onmacht om daar
wat tegen te doen.
En als hij er niet zelf door getroffen
werd dan kreeg hij het leed, al dan niet
aangedikt, te horen, te lezen en te zien
in de media.
Toen de VU jaren geleden als eerste
een kongres aan het tema van een
open en eerlijke politiek wijdde was het
misschien reeds te laat, want het gesjoemel in de politiek is een slepende ziekte die langzaam
maar zeer zeker het hele bestel aantast.
De opdracht die de VU zich toen aanmat was wellicht té
ambitieus voor een partij die niet over de volle middelen
beschikt om haar ideeën massaal uit te dragen. In de voorbije
jaren heeft zij nochtans genoeg voorstellen gedaan voor een
nieuwe politieke kuituur, wij denken hier aan de depolitisering
van de openbare diensten, van het gerecht, enz. Bovendien
heeft de partij zich in haar waardevol Toekomstplan voor
Vlaanderen op een duidelijke wijze ,bloot gegeven', maar
programma's moeten ook nog gelezen en begrepen worden
en daar is zij wellicht te kort geschoten.
Maar de partij werd, zoals elke partij die verantwoordelijkheid draagt op gemeentelijk, regionaal en federaal vlak, ook
belaagd door de gevaren van de macht. Wie dag-in-dag-uit
paraat moet staan om problemen om te lossen verliest
gemakkelijk de blik op de toekomst en wordt uiteindelijk
platgemalen door de slijpsteen van elke dag.
De Vlaams-nationalisten hebben zich in de regering van
Martens 8 nauwgezet van hun opdracht gekweten. We

denken hier aan de inspanningen van minister Hugo Schiltz
om de Rijksbegroting te fatsoeneren, aan zijn inzet om de
amnestiedossiers op te lossen, aan zijn niet-aflatende moed
om vaart te zetten achter de afwerking van de staatshervorming. André Geens zal als minister van Ontwikkelingssamenwerking sporen nalaten waartoe géén minister voor hem in
staat is geweest. Johan Sauwens drukt in de Vlaamse
regering zijn stempel door een eigen beleid inzake Verkeer en
Openbare Werken.
Maar de burger raakt uiteindelijk uitgekeken op partijen en
politici die te lang in touw zijn, in de meerderheid of in de
oppositie speelt daarbij weinig of geen rol. Dat hij zich daarom
tot partijen en kandidaten richt die een matig perspektief
bieden mag verwondering wekken, maar behoort tot de
uitwijkmogelijkheden van het protest.
Dit land is te lang matig tot slecht bestuurd geweest om de
gevolgen in één legislatuur recht te trekken. Als wij het hier
vorige week over ,nieuwe paden bewandelen' hadden dan
biedt de ommekeer van 24 november de gelegenheid om dat
radikaal en zichtbaar te doen. En dit geldt zowel voor de
nieuwe regering als voor de partij. De burger kan slechts
oordelen wanneer duidelijkheid heerst, wanneer hem niet bij
voorbaat de moed ontnomen wordt om
beslissingen te doorzien en te begrijpen.
De installatie van de nieuwe kamers
deze week heeft kommentatoren ook
tot bedenkingen over de verkozenen
gebracht, zij werden daarbij kritisch
maar menselijk benaderd. De ,stier is
niet te benijden, want zeer onzeker.
Bovendien is de glans die het beroep,
zowel binnen als buiten het halfrond,
uitstraalde biezonder sterk gaan tanen.
De macht van de drukkingsgroepen op
de regering is uitzonderlijk sterk, het
parlementslid zit er voor spek en bonen
bij en ziet zijn taak te veel beperkt tot
,vragen stellen' en stemmachine zijn.
Het parlementslid zal zichzelf opnieuw moeten waarmaken
en zijn kontrolerende rol, onontbeerlijk in een demokratie,
opnieuw moeten spelen.
Wil aan de dreigende ontwaarding van het beroep een einde
komen dan moet daar nu mee begonnen worden. Uit de
vernieuwing van de huidige bezetting kan een wedergeboorte
groeien, maar dat is niet zeker. De partijen die deze week met
verve het halfrond zijn binnengetrokken bieden daartoe
helemaal geen waarborg. Toch zou het verkeerd zijn hen nu
reeds af te zonderen. Elke afwijzing zou hen aan een aureool
van martelaar helpen en aan nog meer aandacht bij de
publieke opinie.
De enige manier om de demokratie te herwaarderen
bestaat er in deze toe te passen en vooral ze zelf strikt te
eerbiedigen. Dan moet ,verkozene van het volk zijn' weer een
heerlijke opdracht betekenen.
[__ M'-J-J
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De moord op d'onnozel kinderen gebeurt nog altijd, in
Brazilië. 4.611 straatl<inderen
zijn het afgelopen jaar door
doodseksaders om het leven gebracht. Rhea van der Vloet trekt
zich het lot van de zwervertjes aan.
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Europarlementslid Jaak
Vandemeulebroucke
geeft in een vraaggesprek kommentaar bij de
Top van Maastricht. Hij komt tot de
vaststelling dat de regio's geen reden tot jubelen hebben.
^

ƒ% Deze week ontrafelen we
M ^ het jaarrapport van Uni^J cef. Spijts een aantal positieve punten ziet de gezondheidstoestand er voor heel wat
kinderen in de wereld allesbehalve
rooskleurig uit.
I
I
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/ \ ^i'^'^^'^J^s '1^ ^3 show-biz
^ 1 zijn een omstreden gege^ ^ ven. Is er een wezenlijk
verschil tussen het lot dat
Sylvie Melodie nu ondergaat en dat
van de stumperdjes die ten tijde van
Priester Daens in de fabrieken wegteerden.
I
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Formateur Guy Verhofstadt
gaat onvermoeibaar door met
z'n gespreksronde. Echte regeringsonderhandelingen, aldan niet met de groenen erbij, liggen in 't verschiet. Een stand van
zaken.
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In deel twee van onze
Vlaams Blok-story nemen
we de niet kommunautaire standpunten van deze
partij onder de loep.
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Was de Top van Maastricht een grote stap voorwaarts of was het veeleer
,,de Top van de gemiste

kans"?
4

Het Algemeen Beschaafd
Nederlands kostte ooit
i^ijna het leven van weerman Armand Pien. In deel
twee van ,,De Taalstrijd" het relaas.
ƒ ^ ƒ% Onlangs stierf rockster
3 tt^ Freddy Mercury aan Aids.
^ ^ ^J Artiesten die om gruwelijke ziekten sterven zijn er
altijd geweest. Zo was er bijvoorbeeld Franz Schubert...
ƒ ^ ^m
J g
^^ I

Het
gala-verjaardagsfeest voor Toon Hermans
was volgens onze kritische verslaggever een
belediging voor het publiek.

(omslagfoto R. Szommer,
tekening Ellen Serkeyn)

RIP USSR
De Russische president Boris Jeltsin en
Sovjet-president Gorbatsjov kwamen overeen om op oudejaarsavond de Sovjet-Unie
op te doelden. De USSR haalt dus '92 niet.
De voormalige kommunistische evenknie
van de VS was al sedert de oprichting van
een „Slavisch Gemenebest" ten dode opgeschreven. Het duurde alleen nog een tijdje
vooraleer ook Gorbatsjov dat besefte.
Dat besef drong blijkbaar pas door toen de
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken öaA^er eerst bij Jeltsin op bezoek ging, en
daarna pas, als het ware louter uit beleefdheid, bij de Sovjet-president op visite ging.
Baker reist het voormalige Sovjet-imperium
rond om een antwoord te vinden op de vraag
hoe de kernwapens van de USSR nu zullen
gekontroleerd worden.
Volgens Jeltsin is er voor de Sovjet-president in het nieuwe Gemenebest geen rol
meer weggelegd. De nieuwe Unie neemt
intussen grotere vormen aan. Morgen sluiten
nog 6 republieken zich aan bij het door de
Slavische republieken Rusland, Oekraïne en
Wit-Rusiand opgerichte Gemenebest.

KROATIË
Gisteren maakte Duitsland bekend dat het
Kroatië en Slovenië erkent. Die erkenning
zal, om de schijn van Europese eensgezindheid een beetje hoog te houden, pas op 15
januari ingaan. Dat is de datum waarop de
andere EG-landen overgaan tot erkenning
van de Joegoslavische republieken die dat
wensen.
De EG spreidde weer een knap beeld van
haar verdeeldheid over de kwestie ten toon,
toen de diverse ministers die het kompromis
rond de erkenning gesloten hadden, dit naar
eigen smaak verschillend uitlegden. Volgens
de enen hield het kompromis in dat men voor
15 januari niet tot erkenning overgaat, volgens anderen kunnen de EG-landen vanaf
nu beslissen om Kroatië en Slovenië wél te
erkennen. De republieken moeten om erkend te worden wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
De verdeeldheid heeft te maken met de
vrees dat een erkenning van Kroatië nog tot
verhevigd geweld zou leiden. Daarvoor hadden o.m. de VN gewaarschuwd. Volgens
anderen maakt een erkenning van Kroatië
als onafhankelijke staat een interventie met
VN-blauwhelmen makkelijker te verantwoorden.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Thomas Pickering
(linies) komt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken David Levy
gelukwensen. De VN herriep deze week een 16 jaar oude rezolutie die
zionisme gelijkstelt met racisme. Geen enkel Arabisch land stemde voor de
herroeping.
(foto afp)
den vanuit de USSR naar Israël geëmigreerd, maar daar konden ze niet aarden.
Daarom verlieten ze dat land en trachtten in
Nederland erkend te worden als politiek
vluchteling.
Dat is dus niet gelukt, en de Nederlandse
autoriteiten traden krachtdadig op. Een honderdtal leden van de oproerpolitie werd ingezet om de aktie gesmeerd te laten verlopen.
Op de tv verklaarde een politieman dat de
vluchtelingen een half uur kregen om in te
pakken. Wie daar geen aanstalten toe maakte, werd een handje geholpen.

NEDERLAND WIJST
UIT

De uitgewezenen waren niet te spreken
over de mensonwaardige behandeling die
hen in Nederland te beurt was gevallen.
Maar ook in Israël zal het niet allemaa
rozegeur en maneschijn zijn. Gezien de
zionistische ideologie worden de emigranten
in Israël beschouwd als „verraders" omdat
ze dat beloofde land ontvluchtten. Bovendien kloegen ze eens in Nederland openlijk
over de diskriminatie van de Sovjet-joden in
Israël.

Nederland zette 43 Sovjet-joden die in het
land aziel hadden gezocht op een vliegtuig
richting Israël. Zij waren de afgelopen maan-

Met deze uitwijzing handelden onze noorderburen konsekwent. Kandidaat-azielzoekers moeten snel en degelijk beoordeeld
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worden over de gegrondheid van hun aanvraag. Wanneer ze evenwel niet erkend
worden als politiek vluchteling, moeten ze
uitgewezen worden, hoe sneller hoe beter.

VOEREN
De Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden Luc Van den Bossche gaf
opdracht aan de Limburgse provinciegoeverneur om de beslissing van de Voerense
gemeenteraad om de Franse gemeenschap
te belasten met de inrichting van het Franstalig onderarijs in de gemeente te vernietigen.
Ook de verkoop van de school aan de Franse
gemeenschap zal niet doorgaan.
Volgens de ministers Van den Bossche,
Coens (Onderwijs) en Geens (Vlaamse premier) betekenen de recente beslissingen van
Voeren een ekspliciete schending van de
taalwetgeving en een schending van de
gekoördineerde wetten op het lager onderwijs. Die wetten verplichten elke gemeente
ertoe tenminste één lagere gemeenteschool
op te richten en te onderhouden.
WIJ — 20 DECEMBER 1991

EEDAFLEGGING
Maandag waren alle kamera's gericht op
het Paleis der Natie, waar de kamerleden en
158 senatoren (er moeten nog 26 nationale
senatoren gekoöpteerd worden) de eed aflegden. Alles verliep rustiger dan verwacht.
Voor de grootste kommotie zorgde een
afwezige, J.P. Van Rossem. Rossem-voorzitter Standaert had een rezolutievoorstel ingediend tot onmiddellijke vrijlating van Van
Rossem Hij wees erop dat de gewezen
beursgoeroe nog niet veroordeeld is voor de
hem ten laste gelegde feiten. Met zijn voorstel wou hij niet het gerechtelijk onderzoek
laten stopzetten, maar wel Van Rossem de
toelating geven om zijn eed te komen afleggen.
Een meerderheid van kamerleden besloot
op basis van het kamerreglement de zaak
naar een speciale kamerkommissie te verwijzen. Vooral VU-kamerlid Coveliers was het
met deze gang van zaken oneens. Bij de
stemming over de verwijzing naar een kommissie stemde het Antwerps kamerlid samen
met Rossem-leden Standaert en Decorte en
de VB-fraktie tegen. Om onduidelijke redenen onthield de rest van de VU-fraktie zich.
Coveliers had immers gelijk. Hij haalde er
het kamerreglement bij, dat alleen spreekt
over wat er moet gebeuren indien wordt
gesproken over de opheffing van de onschendbaarheid en de stopzetting van de
vervolging. Dat was niet aan de orde. Van
Rossem is wel aangehouden maar (nog) niet
veroordeeld.

WILDIERS IN DE
PRIJZEN
De Vlaamse geleerde Max Wildiers viel de
jongste dagen echt in de prijzen. Eerst was
er de Prijs Johan Fleerackers van de Vlaamse gemeenschap. In februari wordt de 87jarige wetenschapsfilozoof en teoloog doctor
honoris causa aan de KU Leuven. En in
november '92 wordt Wildiers aan de Westfalische Wilhelms-Universitat van Munster de
Joost van den Vondel-prijs overhandigd.
Deze prijs wordt beurtelings uitgereikt aan
een Duitser, een Nederlander en een Vlaming voor uitmuntende prestaties op het
gebied van wetenschap en kuituur.
Wildiers heeft zich zijn leven lang een
ijverig voorvechter getoond van de Nederlandse kuituur en de Vlaamse emancipatie.
Voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten
schreef Wildiers dit jaar het manifest Kuituur,
sen totaalbegnp, het handvest voor de
standpunten van de partij op kultureel vlak
De redaktie houdt eraan Max Wildiers met
deze prijzenregen van harte te feliciteren!

GRYP EN..
Het is deze dagen bon ton om te ,,bewijzen" hoe ondemokratisch het Vlaams Blok
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Tijdens „Het Groot Dictee der Nederlandse T a a l " in Den Haag werd het
Vlaamse taalraadslid Eugene Berode bijna tot opgave gedwongen door
schrijfkramp. Hij behaalde uiteindelijk toch een fraai rezultaat, met 8 fouten.
Het gemiddeld aantal fouten bij de 57 bekende en minder bekende Vlamingen
en Nederlanders bedroeg 24,5. Een Nederlandse lerares schreef met slechts 5
fouten het beste diktee. Verleden zondagavond werd het Diktee reeds
uitgezonden op de Nederlandse televisie. Morgen (zaterdag 21 december)
zendt ook de BRTN het uit (waarom zond onze Vlaamse zender het trouwens
niet samen met de NOS uit?). De uitzending is zo opgevat dat wie wil
meespelen, dat kan.
(toto p. BOISIUS)
wel is, en welke bedreigingen de demokratie
wel het hoofd moet bieden sedert 24 november. Men bestelt studies bij hooggeleerde
professoren die moeten onderzoeken hoe
men als demokraat het best de degens kan
kruisen met deze wolven in schaapsvacht.
Men kondigt aan dat men de kiezer thuis
gaat opzoeken om hem te bewegen stommiteiten als deze van 24 november niet meer te
herhalen. Men plant betogingen in de stijl
van de grote antiraketten-manifestaties.
Volgens ons gaat dit toch voorbij aan het
essentiële. Wij menen dat het niet volstaat de
demokratisch verkozen VB-parlementsleden
verbaal het gras voor de voeten weg te
maaien. Het zou al heel wat meer helpen
wanneer de voedingsbodem waarop hun
denkbeelden gedijen omgespit wordt. Op het
VB reageert men best door een doortastend
en ingrijpend beleid te voeren, met door hen
tot zwarte piet te promoveren.

...DE ZWARTE
PIETEN
Spijtig genoeg blijken heel wat politici
liever zwarte piet te spelen Eén van hen is
Eric Gryp, gewezen senator bij Agalev. Hij
nam ontslag uit die partij omdat de groenen
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ondanks gedane belofte's aan een genaturalizeerde Marokkaanse migrant, een Vlaming
koöpteerden.
In het PVDA-blad Solidair kon Gryp volop
stoom aflaten over deze zaak. Hij legt er ook
uit waarom hij zo verontrust is door de
verkiezingsuitslag van het VB. Ofwel is exgroene Gryp nog onverdraagzamer dan de
VB-verkozenen waartegen hij ten strijde
trekt, ofwel heeft de brave man per ongeluk
één of ander pepmiddel geslikt waardoor hij
alle remmen kwijt is. Gryp noemt het VB
onomwonden een nazipartij, en wie dat niet
begrijpt, is volgens hem ziende blind.
De interviewer merkt op dat de nazi's toch
bijna vijftig jaar geleden de plak zwaaiden,
en vraagt Gryp wat de huidige generatie daar
nog mee te maken heeft. Eric Gryp: >l//es. De
nazikoliaborateurs liebben kinderen en
kleinkinderen. Die zijn vaak opgevoed in de
tradities van het fascistoïde gedachtengoed.
De kollaborateurs mogen dan wel veroordeeld zijn na de oorlog, hun nazi-ideeëngoed
hebben ze behouden en doorgegeven.
Ene Gryp vindt dan ook dat het de plicht is
van elke demokraat om na te denken hoe
deze bruine vloedgolf kan gestopt worden.
We raden Ene Grijp aan enkele uurtjes op te
houden met nadenken. W\a weel was het
toch die peppil.

KORTWEG
• Nadat de Engelse politie in Dover vier illegalen uit een kontainer haalde, kwam een georganizeerde mensensmokkel van Illegale gastarbeiders vanuit de
Vlaamse kustiiavens naar GrootBrittannië aan liet licht.
• Het Iers republikeins leger
(IRA) is aan een zgn. kerstof>
fensief bezig. Er weerden brandbommen ontdekt in de National
Gallery in Londen, en in winkelcentra. Er vielen geen slachtoffers. Het IRA vecht voor de onafhankeliikheid van Noord-lerland
van Groot-Brlttannië.
• Wim Van Boxeiaere, de
Vlaamse Rode Kruisheiper die
verleden week woensdag in de
Somalische hoofdstad Mogadisjoe neergeschoten was, is tijdens
zijn overbrenging naar Antwerpen overleden. Het volledig wetteloze Somalië wordt in feite geregeerd door gewapende bendes.
• De aids-telefoon ging in staking. Vlaanderen vormt voor aids
in Europa de zwakste schakel,
aldus vier verenigingen die zich
met de ongeneeslijke ziekte bezighouden.
• Paul Goossens heeft zich kandidaat gesteld voor de funktie
van omiHtdsman bij de Vlaamse
gemeenschap. Nogal wat joernalisten stelden zich hiervoor ook
kandidaat. Onder hen ook Daniël
Buyie.
m Er moet in het kader van hetzelfde dekreet Bestuurlijk beleid
ook een voorlichtingsambtenaar benoemd worden. Daarvoor zijn o.m. Dirk Sterckx en de
persattaché van Gaston Geens
kandidaat. Beide aanwervingen
moeten de openbaarheid van het
Vlaams bestuur verhogen. Ze verlopen vla het Vast Wervlngssekretarlaat.
• Uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Belgische
vrouw gemiddeld 1,8 idnderen
baart. De vrouwen krijgen hun
eerste kind op steeds latere leeftijjJ. Sinds '87 Is het aantal geboorten weer flink aan het stijgen. Ook de levensverwachting
stijgt nog. Die bedroeg in '90 voor
mannen reeds 72 jaar, en voor
vrouwen 79 jaar. Vrouwen blijven
dus het sterke geslacht.

HET BESTAAT NOG ANNO'92:
DE MOORD OP
D'ONNOZELE KINDEREN
Op 10 juni j.l. toonde de AVRO in haar
aktualitelsprogramma een schrijnende dokumentalre over de afgrijselijke moorden,
na marteling en/of verkrachting op Braziliaanse straatkinderen. Voor deze schanddaden worden de moordenaars nog betaald ook. In de voorbije drie jaar werden
op deze wijze in drie gote Braziliaanse
steden niet minder dan 4.611 kinderen
wreedaardig om het leven gebracht. Er
zouden in Brazilië zo'n 10 miljoen ,.zwerfkinderen" op de dool zijn, vooral in de
steden, maar ook op het platteland. De
straatkinderen zijn weesjes, in de steek
gelaten of van huis weggelopen kinderen.
Sommigen gaan nog thuis slapen na een
dag rondhangen, de meesten overnachten gewoon op straat met alle gevaren
vandien. Allen hebben echter gemeen dat
ze noodgedwongen de straat op moeten,
thuis is er toch geen eten genoeg voor de
meestal zeer kinderrijke families. De kinderen moeten dus overleven, ze doen van
alles, auto's wassen, kranten verkopen,
schoenen poetsen, maar velen komen ook
in de kleine of grote kriminaliteit terecht.
Voor de meisjes is vaak een horizontale
toekomst uitgestippeld, nl. de prostitutie.
Ze verdienen er een aalmoes mee en hoe
cynisch het ook moge klinken, ze zijn het
dikwijls gewoon om verkracht te worden,
de reputatie van de Brazilliaanse politie op
dit vlak is genoegzaam bekend.
Dit armenleger bestaat uiteraard niet uit
doetjes, de kinderen worden door de omstandigheden gedwongen regelmatig te
stelen bij begoede handelaars. De winkeliers kunnen daar blijkbaar niet mee lachen en nemen dan maar hun toevlucht
tot de kindermoordenaars. Bovendien
staat zo'n zootje armzalige kinderen niet
netjes in een moderne grote stad. Men
vreest nu al dat men naar aanleidmg van
de konferentie van de UNEP (het internationaal milieuburo van de Verenigde Naties) die dit jaar in juni in de Braziliaanse
hoofdstad doorgaat, de straten van de
stad eens grondig zal „reinigen".
Volgens sommige bronnen zouden de
doodseskaders die de kinderen vermoorden betaald worden door de stadsbesturen, deze laatsten zouden er 4 tot 40
duizend Belgische franken voor over hebben om de vuile klus te laten klaren. De
Brazilliaanse regering is wel verontwaardigd maar doet eigenlijk weinig.
Rhea van der Vloet uit Essen, moeder
van vijf kinderen, was danig geschokt van
wat op de Nederlandse televisie werd
getoond dat ze spontaan reageerde. Al-

leen kon ze natuurlijk niets beginnen,
daarom schreef ze brieven naar de koning
en de koningin, naar alle politieke partijen,
naar alle leden van de Kamerkommissie
van Buitenlandse Zaken. Ze kreeg van
allen een positief antwoord.
• Wat vroeg u precies in die brieven?
,Mn de politieke partijen vroegen we in
de eerste plaats om zoveel als mogelijk een
petitie die ik opstartte te onderschrijven.
Hugo Van Dienderen, Annemie Neyts en
Nelly Maes, alle drie parlementsleden die m
de Kamerkommisssie van Buitenlandse Zaken zetelen schreven op hun beurt brieven
naar minsiter Eyskens Nelly Maes interpelleerde de minister in de kamer met de vraag
om de Belgische regering tot initiatieven aan
te manen Er werd ook een resolutie gestemd en unaniem goedgekeurd in het Europees Parlement Ik moet zeggen dat alle
parlementsleden van de verschillende parijen bijzonder positief stonden tegenover mijn
aktie, maar gezien de val van de regering
kan ik nu natuurlijk opnieuw beginnen "
• U had ook kontakten met Unicef België
en Unicef Brazilië, met Amnesty International en nog enkele andere Derde Wereldorganisties, wat brachten die op?
„Op 27 december a s gaan we de petitielijsten uit gans Vlaanderen — we schatten
dat we zo'n goede 100 000 handtekeningen
vergaarden — samen met de media en
vertegenwoordigers van alle partijen, van
Unicef en Amnesty International aan de ambassadeur van Brazilië overhandigen Dit om
de druk op de Braziliaanse regering te verhogen "
• Wat bent u nog meer van plan om uw
aktie kracht bij te zetten?
„Intussen meldden zich spontaan verschillende mensen om een vzw te stichten met de
naam SOS Kindermoord, dit opdat wij ook
in de toekomst zouden kunnen opkomen
voor de rechten van het kind, waar ook ter
wereld Wij vernamen bovendien dat in Brazilië kinderen ook louter voor de organen
worden gedood Dit is wel het allerlaagste
waartoe een mens zich kan vernederen' Wij
willen duidelijk stellen dat het hier dus gaat
om de rechten van het kind èn om de
menselijke etiek Wij willen dit drama dan
ook belichten en verder kenbaar maken naar
de ganse wereld toe Daarom richten wij
vanaf nu info-avonden in en later benefietavonden "

(lees verder biz 22)
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PERSSPIEGEL
De bijeenkomst van het nieuwe
parlement gaf aanleiding tot
een reeks beschouwingen
waar we niet te lang blJ stilstaan. Het was een herhaling
van wat ai gezegd is. Het onkruid dat Verhofstadt moet wieden op zijn tuinpad om in zijn
rood-blauwe tempel te geraken
begint vastere vormen aan te
nemen. Uit de waaier van de
verschillende opstellingen een
bloemlezing. (WVB)

De Standaard
Luc Neuckermans begint met een nieuwe rubriek „vanop de perstribune" waarin
hij — wat hij noemt — het onderhuidse
ook aan bod wil laten komen. Een stuk uit
de eerste bijdrage.
,,De nodige mentaliteitswijziging kan een
steuntje knjgen door het parlementslid beter
in te dekken Waarom zou men het aantal
met verminderen en het aldus vrijgekomen
geld met gebruiken om hun wedde in overeenstemming te brengen met de inkomens
van een minister, die bovenop zijn parlementswedde nog een ministeneel loon opstrijkt'
Want in strijd met wat dikwijls beweerd
wordt IS de wedde van een hardwerkend
parlementslid met te hoog Integendeel In
de partikuliere sektor wordt vaak meer verdiend Men zou de loonsverhoging wel moeten koppelen aan een stnkter kumulatieverbod Uitgroeimogelijkheden bij niet-herkiezing zouden meer vertrouwen in de toekomst
en dus meer innerlijke rust kunnen bieden "

HETLAATSTENIEUWS
Volgt met hijgende adem de poging tot
lukken van idool Verhofstadt.
„Het IS bekend dat Spitaels liefst nog over
een paar weken tijd zou beschikken om orde
op zaken te zetten in eigen huis, alvorens zijn
voorzitterszetel te ruilen voor een mimsterzitje En de CVP laat nog altijd op zich wachten
De partij van Herman Van Rompuy heeft
alweer een dubbelzinnig signaal uitgezonden Wat moet men konkluderen als de CVP
van de ene kant haar kiesprogramma tot
regeerprogramma verheft en van de andere
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kant de knstelijke waarden in haar visie
dermate wil beklemtonen dat zij daar een
bijeenkomst van haar nationale partijraad
voor organiseert, maar dan wel pas einde
januari' Verhofstadt zal ongetwijfeld met
dulden dat opnieuw spelletjes worden gespeeld HIJ verdient daarin gesteund te worden De socialistische partijen kunnen dat
doen met een ondubbelzinnige houding, welke ze ook weze "

IB PEUPLE
De PS is het scharnier waarrond de
poort van de rood-blauwe tempel moet
opendraaien. Hoofdredakteur J. Guy helpt
het pad effenen voor de tot voor kort zo
verafschuwde andere Guy. Hij gaat zoeken naar andere historische voorbeelden:
„In de winter '60 tijdens de grote staking
werd de afbeelding van Eyskens opgehangen In juni '68 werd dezelfde Gaston Eyskens eerste minister in een regenng Eyskens-Cools ondanks de moordende hennnenng die ,,de man van de Eenheidswet had
nagelaten" De socialisten van die tijd hadden het belang van het regenngsprogramma
laten voorgaan boven een personenkwestie
Deze histonsche blik om te onderlijnen dat
de houding die elke alliantie met Guy Verhofstadt „de man van Hertoginnedal" op voorhand wil veroordelen in tegenstelling is met
het verleden van een land dat veroordeeld is
tot politieke, ekonomische, sociale en kommunautaire kompromissen "

HETVOLK
Leo Marynissen hoopt op Vlaamse achterdocht van de Vlaamse socialisten tegenover de tandem in wording, nl. Spitaels-Verhofstadt.
„De Vlaamse socialisten vrezen bijvoorbeeld op kommunautair vlak een sterk overwicht van PS-voorzitter Spitaels die hen met
in het hart draagt Van de PVV wordt weinig
Vlaams weerwerk venwacht In een blauwrode koalitie zal de SP zo goed als alleen
staan om de Vlaamse belangen te verdedigen Omdat de CVP nu duidelijk het voornemen heeft om zich op Vlaams gebied veel
meer te profileren, is de nervositeit van de
SP verklaarbaar In België is het beleid altijd
sterk kommunautair gekleurd, zoals een
reeks recente incidenten bewijst Bovendien
heeft Spitaels het bewijs geleverd dat hij de
Waalse belangen hoger stelt dan het voortbestaan van de nationale staat Zal de formateur met zijn rood-blauwe formule enn slagen
het evenwicht op kommunautair vlak te eerbiedigen'' De SP IS met de enige partij die
zich deze vraag stelt "
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GAZET VAN
ANTWERPEN
Jan Veestraeten bekijkt het groene
kruid op de weg naar de top van de
regeringsformateur. De groene bloemen
zijn echter snel verwelkt op het vlak van
het non-konformisme.
,,Naar buiten vormt Agaiev een gesloten
blok, maar innerlijk knaagt de twijfel Eerder
deze week heeft Ludo Dierickx, in dienstjaren de nestor van Agaiev, al gezegd dat hij
de kelk van de regenngsdeelname liever aan
Agaiev zou zien voorbijgaan Dat is evenwel
bij met elke Groene in goede aarde gevallen
Ook bij Agaiev zijn er mandatanssen die de
al jaren gewenste anti-CVP-koalitie mee
wensen te schragen
Opvallend is het dat Agaiev de besprekingen met bij voorbaat wil kelderen en dat de
Groenen hun traditonele breekpunten in het
etenszakje gestoken hebben Voor de verkiezingen eiste Agaiev nog zeer formeel een
migrantenstemrecht op het gemeentelijke
niveau Intussen is deze eis alleen maar een
,,pnoriteit" meer Deze col lijkt Verhofstadt
dus al genomen te hebben vooraleer het
startsein van de koers gegeven is Maar of de
toeschouwers onderweg met hun groene,
gele, blauwe of rode truien ook de rest van
het parkoers zullen pikken is zeer de vraag "

LALI6REBELGI0UE
Deze Belgische oma Is boos op Happart
(die zij het verwende kind noemt) omdat
hij Wallonië als een zelfstandige regio in
Europa een plaats wil geven zonder zich
nog om de porseleinkast van 1830 te
bekommeren. De Libre doet een beroep
op de „weldenkende" Waalse socialist
Spitaels:
,,Het zou tijd worden dat de socialistische
partij zich uitspreekt over de konfederale
intenties van José Happart Wat deden mensen als Dehousse, Collignon (vice-voorzitter
van de PS) of nog Féaux op het kongres van
Wallonië Region d'Europe Zijn zij klaar om
Happart te volgen tot het einde'' Guy Spitaels zal zeggen dat enkel het programma
van de PS telt en dat het konfederalisme
daar met in voorkomt Moet men dan geloven
dat enkel het verkiezingsrendement van
José Happart belang heeft voor de PS''"

WETSTRAAT

SPOKENJAGEN
OP DE FRANJES

D

ISKRETIE bleef tot begin deze
week het sleutelwoord bij de besprekingen over de vorming van
een nieuwe regering. Formateur
Verhofstadt heeft een nota opgesteld waarmee hij de socialisten rond de onderhandelingstafel wil lokken. Van die nota lekte
eerst niet zoveel uit, maar daags
na het partijbestuur van de SP
stond hij toch grotendeels in De
Morgen. Een globaal regeerakkoord met een
uitputtende lijst van oplossingen voor de
uitdagingen waarmee het beleid vandaag
gekonfronteerd wordt, moet men (nog) niet
venwachten. Het wordt eerder een kombinatie van een sterke regenboog-coktall en een
fles water waarin nog wat blauw-rood-groene
wijnsporen te bespeuren vallen.
Zo'n regenboogcoktail moet elke koalitiepartner één of meerdere sterke tema's garanderen waarmee ze zich in de regering
mag profileren. Wanneer zo'n uit te voeren
beleidspunt in het programma van meerdere
partners geschreven staat, is dat mooi meegenomen. Zeg nu zelf, wie kan er bvb. tegen
een versnelling van de rechtspraak zijn?
Algemeen wordt ook ven/vacht dat de nieuwe regering ,,iets" zal doen op het vlak van
de,,verdere" gezondmaking van de openbare financiën. De begrotingsnormen die in het
kader van de Europese monetaire unie nageleefd moeten worden, vormen het uitgelezen
ekskuus om een hard saneringsbeleid bij de
partijen met een ,,sociaal kwetsbare flank"
verkocht te krijgen.

VREEMDEUNGEN-DEAT
De nieuwe regering zal verder natuurlijk
het vreemdelingenvraagstuk moeten aanpakken. We schrijven bewust ,,vreemdelingen" omdat er een konsensus mogelijk is
wanneer men het beleid t.a.v. de illegalen en
kandidaat-politieke vluchtelingen enerzijds
en de migranten anderzijds als één deal
bekijkt. We mogen ons vera/achten aan een
effektief uitwijzingsbeleid t.a.v. de eerste
kategorie, en een sterker doorgedreven integratiebeleid op basis van de voorstellen
D'Hondt, zij het zonder stemrecht, t.a.v. de
tweede kategorie. Door die uitersten te miksen wordt er een beetje gras voor de voeten
van het VB weggemaaid en houdt men de

Deze week mochten alle kandidaat-koalitiepartners met nauwelijks verholen
vreugde vaststellen dat Verhofstadt als formateur van een regering heel wat
toeschietelijker is dan als voorzitter van een oppositiepartij.
(foto E. Peustjens)

De formateur beijverde zich de
afgelopen week diskreet verder in hef opstellen van een
schema om rood-blauwe onderhandelingen met een beetje
groen te kunnen starten. De
kandidaat-koalitiepartners van
de liberalen lieten verstaan dat
ze zich niet zo makkelijk zullen
laten verleiden. De SP wou niet
haar eigen rosé, maar vooral
de blauwe wijn van Verhofstadt
aangelengd zien. En de groenen voelden zich, na een nauwgezette turf-aktie aan het kantertje van de formateur, gedegradeerd tot „franje" omdat de
socialisten al meer op visite
mochten bij de regeringsbouwer.
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,,etnocentristen" in eigen partij koest, en kan
men tegelijkertijd aan de „multikulturelen" in
eigen rangen uitleggen dat men voor integratie kiest en de bokshandschoen tegen het VB
opneemt.
Op socio-ekonomisch vlak lijkt Verhofstadt
zeer toeschietelijk te zijn. Het SP-partijbestuur kon een kreet van vreugde om zoveel
water in de wijn nauwelijks onderdrukken. En
de Verhofstadt-gezinde pers doet flink zijn
best om het harde neoliberale programma
om te toveren tot een sociale zegen voor het
land. De afgelopen jaren werd moedwillig,
door de politieke rivalen van de PVV en
Verhofstadt, een vertekend beeld van het
Vlaamse liberalisme opgehangen: dat het
een gevaar voor de welstand van de gewone
man bevatte, schrijft Frans Verleyen veelbetekenend in Knack. De ,.onafhankelijke publicist" Goossens heeft het in De Morgen
meer bij het rechte eind waar hij schrijft dat
Verhofstadt er enerzijds zou m gelukt zijn
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enkele myten over het PW-programma te
doorprikken, en anderzijds als formateur zoveel soepeler zou zijn dan als partijvoorzitter.
De socialisten maken dus al vast weinig
problemen over de nota die Verhofstadt hen
toeschoof. Maar vooraleer definitief het licht
op groen te zetten voor echte onderhandelingen, willen ze zich op hun ,,links-groene
flank" afdekken door Agaiev volwaardig bij
de regeringsvorming te betrekken.
Daarmee krijgen de groenen ook hun zin.
Eerder deze week besloten zij, volgens sommige bronnen verontrust door gemor aan de
basis om teveel ,,toegeeflijkheid", een turfaktie op touw te zetten aan het kamertje van
Verhofstadt in het Huis der Parlementairen.
Enig optelwerk leerde hen dat ze totnogtoe
minder op visite mochten komen bij Verhofstadt dan de socialisten. Kabaal natuurlijk,
want de groenen willen niet het franje vormen aan een rood-blauw kabinet, maar als
grote mensen meespreken over de regeerbijbel.
Dat mogen ze nu dus van de SP, meer
zelfs, de SP stelde het als voorwaarde. Na
deze rode omhelzing werd niet verwacht dat
Agaiev en Ecolo op hun beraad van woensdag nog veel problemen zouden maken om
aan de onderhandelingstafel aan te schuiven.

PROPORTIONALITEIT
Een koalitie waar de groenen deel van
uitmaken zal wel een beetje straffere taal
moeten spreken over het leefmilieu dan we
totnogtoe gewend waren. En natuurlijk zal
men op een of andere wijze het ,,politieke
gesjoemel" bestrijden. Het lijdt geen twijfel
dat Verhofstadt bvb. het aantal ministers
moet verminderen om een beetje geloofwaardig te blijven.
De moeilijkheden om dit te vera/ezenlijken
hangen gedeeltelijk samen met de pogingen
om de proportionaliteit in de Vlaamse regering vervroegd af te schaffen. Daar zijn
eigenlijk alle partijen wel voor te vinden.
Zelfs de Vlaamse CVP-premier Gaston
Geens schaarde zich achter dat standpunt.
Dat zou betekenen dat de CVP wel eens al
haar ministerportefeuilles kan verspelen, wat
in kristendemokratische rangen een ramp
moet heten. Maar politiek gezien kan de
partij haar Vlaams boegbeeld, dat terdege
beseft zélf toch niet meer voor een ministerportefeuille in aanmerking te komen, nu nog
moeilijk terugfluiten.

een meerderheid te helpen. Want de
Vlaamsnationalisten zijn hier incontournable
voor een meerderheid zonder CVP. De Standaard meent ook te weten dat Verhofstadt de
VU wil paaien met twee ministerportefeuilles.
Binnen de VU zou men luidens de VUMkrant zelfs aan het voorzitterschap van de
Vlaamse regering denken. De joernalist van
de Vlaamse kwaliteitskrant had dat bericht
opgevangen in de wandelgangen van de
(besloten) VU-partijraad van zaterdag jl, en
we nemen zelfs aan dat zijn gehoororgaan
hem niet bedrogen heeft. Maar hij hechtte er
een overdreven belang aan.
Want niet het aantal ministerportefeuilles
of het voorzitterschap van de Vlaamse eksekutieve zal voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten van doorslaggevend belang zijn om al
dan niet in een Vlaamse koalitie te stappen.
Wel van doorslaggevend belang zal het programma van die Vlaamse regering zijn, en de
mate van beslissingskracht die een VU-minister er aan de dag kan leggen. Zoals we
verleden week schreven: als de VU in de
Vlaamse regering maar het deuntje mag
spelen dat door anderen geschreven werd,
hoeft het voor de Vlaamsnationalisten echt
niet. Op dat vlak zal de VU haar sterke
onderhandelingspositie gebruiken.
Vanuit SP-zijde werden deze week ook
enkele proefballonnetjes opgelaten over het
premierschap van de rood-blauw-groene tripartite. Om het spook van een blauwe regering met rood franje te verjagen, ziet men bij
de socialisten liefst een regering die geleid
wordt door Willy Claes. De SP ziet zichzelf
immers nog niet gaan uitleggen aan haar
militanten dat ze nu plots deel uitmaakt van
een koalitie o.l.v. die ,,Vlaamse Thatcher"
Verhofstadt.
Kortom, aan Vlaamse kant werden er flink
wat spoken opgeroepen. We hebben echter
de indruk dat iedereen (behalve de CVP)
maar al te graag die ,,nieuwe" koalitie zon-

Indien deze proportionaliteit vervroegd afgeschaft wordt, en Verhofstadt erin slaagt
een regering zonder CVP te vormen, komen
de vier CVP-zetels (en de VB-zetel) vrij. Dan
kan de formateur al heel makkelijk twee
zetels ,,inleveren" op Vlaams nivo, zonder
de toekomstige koalitiepartners ,,pijn te
doen".
In dit verband lazen we deze week o.m. in
De Standaard dat de VU van plan is een
,,hoge prijs" te vragen om de rood-blauwgroene regering in de Vlaamse Raad aan
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Magda Aelvoet wilde de Groenen niet
gedegradeerd zien tot het franje van
een rood-blauw kabinet. Ze werd
prompt gerustgesteld.
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der de CVP wil. Men durft dat echter niet
luidop te zeggen om tegenover de eigen
achterban niet te ,,regeringsgeil" over te
komen. We verwachten echter dat op het
ogenblik dat u dit leest, rood, blauw en groen
al zitten te onderhandelen. De tijd was volgens de PVV woensdag al rijp, Verhofstadt
werd dus een beetje ongeduldig.
Alle beschreven maneuvers waren eigenlijk weinig meer dan spokenjagen op de
franjes. En niet deze doorzichtig opgeroepen
en vervolgens moedig verjaagde spoken zullen Verhofstadt uit zijn slaap houden. Al te
weinig werd er de jongste dagen in dit
gebrekkig gefederalizeerde land over de
taalgrens gekeken. Daar maakt nog steeds
de PS, incontournable voor een federale
regeringsvorming, de dienst uit.
En die Walen moeten hun kijk- en luistergeld hebben (of minstens evenveel geld uit
een andere pot) om de Franstalige leerkrachten te betalen. Er moet ook een „regeling"
gevonden worden om van die vervelende
ongrondwettelijke regionale ministerkomitees voor de wapenhandel af te geraken.

WALLONIË
REGION D'EUROPE
Bovendien zit men bij de PS in de maag
met een lastige vleugel van regionalisten. Op
een bijeenkomst van Happart's beweging
Wallonië Region d'Europe viel deze week
nieuws te rapen dat voor de wankele toekomst van dit land wel eens van zeer groot
belang zou kunnen zijn: de Voerense rebel
schaarde zich achter het VU-standpunt dat
het konfederalisme vandaag een dringende
noodzaak is, en dat zowel unitair als radikaal
federalisme voorbijgestreefd zijn.
Happart wil België nog gedogen voor de
buitenlandse betrekkingen, defensie, de
munt en de SZ (wat dit laatste betreft verschilt hij natuurlijk van de VU). Als er aan de
strukturen van de sociale zekerheid geraakt
wordt, betekent dit volgens de Waalse regionalisten een totale scheiding op alle vlakken,
met inbegrip van de openbare schuld.
De vraag is natuurlijk in hoeverre Spitaels
met de wensen van deze sterke vleugel in
zijn partij bij deze regeringsonderhandelingen rekening zal houden. Kan hij de regionalistische duikboot nog even afhouden ? Heeft
hij zijn partij nog even stevig in de hand als
vroeger? De nieuwe problemen in Voeren
rond de verkoop van de Franstalige gemeenteschool aan de Franse gemeenschap, uitgerekend op een moment van onderhandelingen met de Vlamingen, pleiten in ieder
geval niet voor vertrouwen in het gezag en de
macht van Spitaels. Toch zal de Waalse
leider op een of andere manier zijn Vlaamse
partners van morgen ervan moeten overtuigen dat zijn partij niet meer met institutionele
atoombommen zal spelen. Zolang Verhofstadt denkt die garantie niet op zak te hebben, is er geen vooruitgang geboekt.
(pdj)

PARTIJEN

EEN BUK OP HET BLOK/2

WASH AND GO?

V

RAAG aan Jan Modaal waar
het Vlaams Blok voor staat, en
hij zal zeggen tegen de vreemdelingen. Het VB legt met zijn
slogan Eigen volk eerst inderdaad de klemtoon op het migrantenvraagstuk. Het VB
plaatste het vreemdelingenvraagstuk op de politieke
agenda, zoals eerder de VU
dat met de Vlaamse kwestie
deed en Agaiev later met het leefmilieu.

IRRITATIE

Het VB speelde daarmee uitstekend in op
een langzaam gegroeid gevoel van ontevredenheid en wrevel (de Antwerpse burgemeester Bob Cools (SP) sprak van vizuele
irritatie) over en onveiligheid wegens de nietEuropese immigranten onder ons. Hoe lang
al worden er aan de talrijke Vlaamse togen
geen neger- of Marokkanenmoppen verteld ?
Wat er ook van zij, de andere partijen hebben
dit gevoel ofwel niet onderkend, ofwel het in
ieder geval ernstig onderschat. Zelfs de
PVDA, de objektieve tegenpool van het VB
op de ideologische rechts-links-lijn, kloeg
erover dat een deel van haar kiezers naar de
zogezegde fascisten van het VB overgelopen was. BRTN-joernalist Polspoel verklaarde hieromtrent dat de PVDA-kiezer als volgt
geredeneerd kan hebben: de rijken de krisis
doen betalen, dat zal niet makkelijk zijn,
maar weet je wat we doen, we gooien die
gastarbeiders eruit. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, zoals men bij
het VB wel weet.
Maar iaat ons eens kijken hoe ze dat in hun
verkiezingsprogramma trachten te verkopen. Daarin lezen we dat om echte wederzijdse vreemdelingenhaat te voorkomen er
maar één mogelijkheid is: een menselijke en
ondersteunde maar kordate terugkeer van
de overgrote meerderheid der hier aanwezige niet-Europese vreemdelingen naar hun
herkomstlanden. Men kan hier al meteen de
vraag bij stellen of het VB ook al die Amerikaanse en Japanse werknemers buiten wil
gooien.
Maar in haar programma onderscheidt het
VB verschillende kategorieën „vreemdelingen".
Wat de illegalen en de kriminelen
betreft, is er geen pardon: een onmiddellijke
terugkeer. De politieke vluchtelingen hebben
volgens het VB in de meeste gevallen helemaal geen andere klachten dan dat zij in hun
land niet zo rijkelijk kunnen leven als hier.
Dat is natuurlijk juist, zij het zeer overtrokken
geformuleerd. Men kan het hen toch niet ten

kwade duiden dat zij de armoede en hongersnood in hun land trachten te ontvluchten
voor een nieuw bestaan in het rijke westen?
Of waarom werd er anders vanuit onze
kontreien geëmigreerd naar Amerika?
Dat het om mensen gaat die meestal
afkomstig zijn uit landen waar Afrikaanse
tirannen of een of ander marksistisch bewind
hun onkunde bewezen hebben, zoals het VB
zegt, of dat wij ze met zo grote sommen geld
blijven bevoorraden, is manifest onwaar of
minstens een groteske simplifikatie. Het VB
is evenwel niet tegen de opvang van politieke
vluchtelingen, maar dan in hun eigen kuituur, in hun buurlanden.

In het tweede en laatste deel
over het programma van het
Vlaams Blok nemen we de nietkommunautelre standpunten
van de rechtse partij onder de
loep. In d«ze bijdrage komt het
belangrijkste tema van het VB
aan bod: het terugkeerbeleid
voor vreemdelingen. Hierdoor
evolueerde het VB van de antiegmontpartij die ze oorspronkelijk was naar een antl>migrantenpartij. Dit legde het VB
bepaald geen elektorale windeieren. Daarnaast profileerde
de partij zich via haar abortusen kriminaiiteitsstandpunt tot
de formatie bij uitstek voor de
verdediging van traditionele en
kristeiijke waarden.

TERUGKEERPLAN
Voor de gastarbeiders beweert het VB een
ondersteund en kordaat terugkeerbeleid uitgedokterd te hebben. Want daar zit het
grootste probleem: Grote groepen Turken,
Marokkanen e.d.m. klitten nu samen in onze
grootsteden. De jongeren van de tweede en
derde generatie zijn ontworteld en vormen
een bestendige haard van ontevredenheid
en kriminaliteit. Geregeld komt het tot gewelddadige uitbarstingen, ondermeer wanneer politiediensten de drughandel van de
jonge vreemdelingen pogen aan banden te
leggen. Zou je geen schrik krijgen van al dat
vreemd gespuis?
Gelukkig is er het VB, dat een volledig
terugkeerplan klaar heeft. In twee volzinnen
wordt het uitgelegd: Dit plan voorziet in een
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De partij van De Winter legt in haar
verkiezingsprogramma haar "volledig terugkeerplan" uit in twee volzinnen.
splitsing van de sociale zekerheid en de
kapitalizatie van de bijdragen in een Fonds
dat de terugkeer met huisvestings- en tewerksteliingsprojekten moet bevorderen.
Ook voor de tweede en derde generatie geldt
een terugkeer die tegelijk een nobele opdracht inhoudt ten bate van hun oorsprongkuituur.
Het VB-programma gebruikt plots lange en
moeilijke woorden. Meer dan die twee stadhuiszinnen staat er over het terugkeerplan
echter niet in het verkiezingsprogramma
Maar: Over het terugkeerplan kan u meer
lezen in diverse brochures van het Vlaams
Blok.
In een kort hoofdstukje werpt het VB zich
vervolgens op als de gezinspartij. Het VB
formuleert hier een aantal voorstellen die wel
aantrekkelijk maar even onbetaalbaar zijn
als het voorstel van Agaiev om alle meerderjarigen een socio-vitaal minimumloon te garanderen. Het VB heeft een herziening van
de belastingsschijven ten voordele van de
gezinnen opgenomen die voor een gemiddeld Vlaams gezin een besparing kan betekenen van meer dan 100.000 frank. Daarnaast gaat het VB de kinderbijslagen verhogen en een opvoedersloon uitkeren aan de
thuiswerkende ouder.
Nu ja, als je na een finale onderhandelingsronde met de Franstaligen de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroept met Brussel als hoofdstad, en een einde maakt aan de
jaarlijkse diefstal van 294 miljard Vlaamse
franken door de Walen, en als al die potverterende vreemdelingen de grens overgezet
zijn, kan er wel een ekstraatje voor de
Vlaamse gezinnen van af. Wie in de haalbaarheid van het VB-programma gelooft, zou
ook het gerucht dat het VB in Antwerpen aan
alle vreemdelingen een gratis wasmiddel
uitdeelt voor waar aannemen. Wash and go.
(pdj)
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EUROPA NA MAASTRICHT
EN van de knelpunten op de Top
van Maastricht was het sociale
luik. Groot-Brittanië wou onder
geen enkel beding ook maar één
toegeving doen op sociaal vlak.
De elf anderen stonden voor de
keuze: alles bij het oude laten of
met elf proberen een afzonderlijk
akkoord te sluiten. Men koos voor
de laatste oplossing.

MET EEN VOET...
Dat afzonderlijk akkoord wordt als een
Protokol aan het Verdrag over de Europese
Unie gevoegd en wordt toegepast op de elf
ondertekenaars en dus niet op Groot-Brittannië. Zo komen we straks voor de eigenaardige situatie te staan dat op een Raad van
Ministers van Sociale Zaken de Britse ministers gevraagd zal worden de zaal te verlaten
voor bepaalde agendapunten. Vraag blijft
ook of in het Europees Parlement de 81
Engelse, Welshe, Schotse en Noordierse
parlementsleden zullen mogen deelnemen
aan stemmingen over richtlijnen die in hun
land niet worden toegepast. Groot-Brittannië
staat dus met één voet in de Europese
Politieke Unie, met een andere eruit. Zo
wordt een Europa a la carte mogelijk.
Al bij al leidt het akkoord van Maastricht op
sociaal vlak tot een haast onhoudbare situatie, in het Verenigd Koninkrijk gelden straks
andere minimumvoonwaarden op sociaal
vlak dan op het kontinent, wat zijn direkte
weerslag heeft op de konkurrentiekracht.
Een Britse werknemer geniet straks van
minder sociale bescherming dan zijn Vlaamse kollega, wat een argument kan zijn voor
het kiezen van een Europese vestigingsplaats voor internationale bedrijven.

NAAR EUROPESE KAO'S
Het sociale akkoord tussen de elf bevat
twee nieuwigheden. Voortaan kunnen met
een gekwalificeerde meerderheid in de Raad
van Ministers richtlijnen uitgevaardigd worden op het gebied van de verbetering van de
werkomstandigheden van de werknemers,
de informatie en raadpleging van de werknemers en de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen. Er is wel unanimiteit vereist voor
maatregelen inzake de sociale zekerheid, de
arbeidsomstandigheden van werknemers uit
derde landen of de bescherming van werknemers.
Een tweede nieuwigheid betreft de toekenning van meer macht aan de Europes sociale
partners. Wanneer vakbonden en werkgevers op Europees niveau tot een akkoord
komen, kan mits een bekrachtiging door de
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Raad van Ministers, dit akkoord gelden als
een Europese KAO, geldig in de elf lidstaten.

EEN EUROPEES
DEFENSIEBELEID?
Het akkoord van Maastricht voorziet in
grotere samenwerking tussen de twaalf lidstaten op het gebied van het buitenlands en
het veiligheidsbeleid, en op termijn zelfs van
het defensiebeleid. Maar in tegenstelling met
het akkoord over de Ekonomische en Monetaire Unie waar de onderhandelaars ondubbelzinnig een tijdskalender met te nemen
stappen aannamen, blijft de tekst heel wat
vager.
Eerst knelpunt was de wijze waarop de
twaalf Lid-Staten tot besluitvorming konden
komen inzake buitenlands beleid. Een buitengewoon ingewikkelde besluitvormings-

Op 6 december {.I. verklaarde
Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke aan ons weekblad dat de Top van Maastricht
„helemaal niet de grote stap
voorwaarts zou worden". Hij
noemde het treffen toen „de
Top van de gemiste kans". Het
EVA-lid vreesde tevens dat In
Maastricht de stem van de regio's niet zou gehoord worden.
Nu de Top achter de rug is
klopten wij opnieuw bij Vandemeulebroucke aan. Een stand
van zaken.
procedure zorgt ervoor dat pas beslissingen
met een gekwalificeerde meerderheid kunnen worden genomen na het doorlopen van
drie fases, waar eerst de Top van Staatshoofden en Regeringsleiders en de ministers van
Buitenlandse Zaken met algemeenheid van
stemmen hun goedkeuring gaven...
Inzake defensie werd een minimumakkoord afgesloten. De Britten wilden in het
Verdrag het enkel hebben over een gemeenschappelijk defensiebeleid, de Fransen
drongen aan op een gemeenschappelijke
defensie. Resultaat: in de eindtekst kwam de
zin „Het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid omvat alle kwesties met
betrekking tot de veiligheid van de Europese
Unie, met inbegrip van het uitwerken van een
gemeenschappelijk defensiebeleid, dat op
termijn kan leiden tot een gemeenschappelijke defensie."
En zo was iedereen tevreden...
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Vandemeulebrouckes vermoeden dat
de Top van IViaastricht „helemaal niet
de grote stap voorwaarts zou zijn"
werd grotendeels bevestigd.
(foto Dann)

TRAGISCHE TEST
Belangrijkste nieuwigheid betreft de Westeuropese Unie. De WEU is een bestaande
organisatie waartoe op dit ogenblik negen
van de twaalf lidstaten behoren (Ierland,
Denemarken en Griekenland niet). In het
Verdrag over de Europese Politieke Unie
wordt de WEU beschouwd als een ,,integrerend deel van de Europese Unie". De WEU
moet voortaan ,,beslissingen en maatregelen uitwerken en toepassen inzake defensie". In een bijlage wordt verder gesteld dat
de WEU wordt beschouwd als een ,,mogelijkheid om de Europese pijler van de NAVO"
te versterken.
De toekomst zal moeten uitwijzen of het
akkoord werkbaar zal zijn, zowel inzake
besluitvormingsmechanismen (die dus bijzonder gekompliceerd zijn) als inzake de rol
van de Westeuropese Unie in een Europa
dat in volle beweging is.
De gebeurtenissen in Joegoslavië vormen
terzake een eerste belangrijke en tragische
test...

WIJ IN EUROPA

FINANCIËLE WERELD HAALDE SLAG THUIS
WIJ: Welke zijn de grote pluspunten van
de Top van Maastricht?
J. Vandemeulebroucke: „Het akkoord
inzake de totstandbrenging van een Europese Monetaire Unie is wellicht het grootste
pluspunt van de Top. De verbintenis om
tegen het eind van de negentiger jaren een
gemeenschappelijke munt en een centrale
bank te kreëren, vloeit uit een goed afgewogen en duidelijk dokument. Het staat meteen
in schril kontrast met het slotakkoord over de
Europese Politieke Unie."
WIJ: Waar toch ook positieve dingen in
staan?
J. Vandemeulebroucke: „Zeerz6/cer. De
Inschrijving van hoofdstukken inzake kuituur
en onderwijs, waarbij de Twaalf er zich toe
verbinden de regionale en taalkundige verscheidenheid te respekteren is ongetwijfeld
een positieve stap waarbij eenheid in verscheidenheid een belangrijk element wordt.
Ook de wil tot meer solidariteit van de rijke
met de armere landen via de oprichting van
een kohesiefonds is een belangrijk gunstig
element.
Maar anderzijds heb ik het toch bijzonder
moeilijk met een hele reeks andere vraagstukken: het demokratisch deficit wordt niet
gedicht, het sociale akkoord kreëert een
Europa met twee snelheden en de regio's
kregen niet was ze eisten."

ge lidstaten, behorende tot de 11, zich achter
de brede rug van het UK. Voor hen is het
moment van de waarheid nu aangebroken.
In mijn tussenkomst nam ik voorzitter Delers op zijn woord. Terecht stelde hij dat van
het Sociaal Aktieprogramma, ondertussen al
twee jaar oud, nog niet een enkel serieus
element werd gerealiseerd. Blijkbaar zal dit
nu wel kunnen met 11. Ik verwacht dan ook
snel een verstevigde aktie en een prioriteitenprogramma op sociaal vlak. We zijn aan
een serieus Inhaalmaneuver toe opdat het
sociale Europa het Europa van de Interne
Markt zou kunnen bijbenen."
WIJ: De regio's kregen een Komitee van
de Regio's. Is dat een voorafspiegeling
van een Europese senaat van Volkeren en
Regio's?
J. Vandemeulebroucke: „ Van de eisen
die de regio's zelfstelden werd bitter weinig
gerealiseerd. Op zich is de oprichting van
een Komitee van de Regio's natuurlijk een
stap vooruit, maar het is werkelijk het minimum minimorum. Hoe zal een adviesorgaan,
dat niet eens moet worden samengesteld uit
verkozen regionale vertegenwoordigers enige invloed kunnen uitoefenen op de besluit-

vorming? De vraag van de regio's om ook
rechtstreeks toegang te krijgen tot het Hof
van Justitie werd met eens behandeld!"
WIJ: Uw konkiusie is dus: huiswerk
overdoen?
J. Vandemeulebroucke: „Het akkoord
van Maastricht is geen eindtekst, maar zal op
een groot aantal punten heronderhandeld
moeten worden. Wellicht biedt een interinstitutionele konferentie tussen Raad, Kommissie en Europees Parlement een aantal mogelijkheden. Anderzijds maakte het Parlement
zich hopeloos belachelijk door er niet eens in
te slagen een afgewogen eindoordeel aan
Raad en Kommissie over te maken.
Hoe dan ook: de winnaars van Maastricht
zijn niet de Europese burgers, zijn niet degenen die naar meer solidariteit zoeken, met
degenen op zoek naar meer demokratie en
regionale betrokkenheid.
Winnaar is de ekonomisch-financiële wereld met zijn beursspekulanten, zijn multinationale bedrijven die middels de realisering
van de interne markt, de nakende EMU en
het achterop hinkende sociale Europa een
zee aan speelruimte krijgen..."

WIJ: Kreeg het Europees Parlement
meer bevoegdheden toegespeeld?
J. Vandemeulebroucke: „Het Europees
Parlement wordt niet of nauwelijks betrokken
bij de besluitvorming in de tweede en derde
pijler van de Unie, m.n. het buitenlands- en
veiligheidsbeleid enerzijds, en de samenwerking inzake justitie en binnenlandse zaken
anderzijds. Óp veiligheidsbeleid krijgt het EP
overigens nog de konkurrentie van de parlementaire assemblee van de WEU, een niet
rechtstreeks verkozen orgaan! Daartegenover staat dat de bevoegdheden van het EP
weliswaar op een aantal terreinen worden
versterkt. Anderzijids is het zo dat de besluitvormingsprocedures te groot in aantal zijn en
bijzonder ingewikkeld en ondoorzichtig zijn.
Zelf had ik ruim drie bladzijden nodig om de
besluitvorming waar het EP een vetorecht
krijgt in een schema uit te tekenen!"
WIJ: Groot-Brittannië weigert nog te
werken aan het sociale Europa. Betekent
dit nu dat de elf anderen versneld maatregelen op het sociale terrein zullen kunnen
uitvaardigen?
J. Vandemeulebroucke: „Dat Groot-Brittannië gewoonweg weigert een sociale stap
voom/aarts te zetten is totaal onaanvaardbaar. De Top van Maastricht maakt een
Europa van twee snelheden mogelijk. De 11
zullen proberen het sociale Europa versneld
te realiseren, hoewel ik persoonliijk betwijfel
of het protokoi-akkoord de problemen ten
gronde oplost. Tot nu toe verscholen sommi-

De Britse delegatie geleid door premier Major en minister Hund lag meer dan
eens dwars. Zo zorgde ze er alvast voor dat een Britse werknemer straks
minder sociale bescherming zal genieten dan zijn Vlaamse kollega. (foto ap)
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REGIO'S KRIJGEN KOMITEE
Nauwelijks twee weken geleden kwamen
de Europese regio's op uitnodiging van het
Europees Parlement bijeen te Straatsburg.
Ze formuleerden er hun eisen met betrekking
tot hun plaats in de Europese besluitvorming.

BEPERKT BEVOEGD ~
Het akkoord van Maastricht maakt mogelijk dat voortaan ook de ministers van deelgebieden kunnen deelnemen aan de Europese
Raad van Ministers. Voorwaarde is wel dat
iedere lidstaat maar één minister afvaardigt,
ongeacht of hij lid is van een nationale of een
deelregering, en dat die iemand de regering
van die Lidstaat kan binden. Dat wil meteen
zeggen dat op Intern Belgisch vlak afspraken
zullen moeten gemaakt over de vertegenwoordiging van België op bijvoorbeeld een
Raad van Ministers van Onderwijs of van
Kuituur.
Er wordt ook een Komitee van de Regio's
opgericht. Het wordt samengesteld uit vertegenwoordigers die ,,de plaatselijke en regionale entiteiten vertegenwoordigen" en die
aangeduid worden door de regeringen van
de Lidstaten. Het gaat dus niet noodzakelijk
om verkozen vertegenwoordigers. Het Komitee van de Regio's is een adviesorgaan dat
verbonden wordt met het bestaande „Sociaal en Ekonomisch Komitee". Het krijgt wel

De Franse president Mitterand kan ook niet verhinderen dat na IMaastricht een
Europa è ia carte mogelijk wordt.
een eigen voorzitter en een eigen bureau en
het kan zelfstandig beslissen over bepaalde
materies advies uit te brengen. Raad en
Kommisie zijn slechts In een beperkt aantal
gevallen verplicht het Komitee van de Regio's om advies te vragen. Al bij al toch zeer
ontgoochelend, zeker als je een vergelijking
maakt tussen wat de verkozen vertegenwoordigers van de regio's zelf vroegen, en
wat er uiteindelijk maar uit de bus kwam.

De eis van de Vlaamse Eksekutieve om de
regio's voortaan ook te laten vatten door het
Hof van Justitie kwam niet eens op de
onderhandelingstafel, wat voldoende zegt
over de band tussen de Belgische onderhandelaars en Vlaanderen. Geen tekstwijzigingen inzake het Hof van Justitie dus.
Inzake kuituur en onderwijs werden wel
aparte titels ingeschreven.

AANMOEDIGING

DAG... NATIONALE BANK
VAN BELGIË
Het akkoord over de Europese en Monetaire Unie is de best uitgeschreven
tekst. Hij is duidelijk en werd voorzien
van een heel nauwgezet tijdsschema.
Uiterlijk op 1 januari 1999 beschikt de
Europese Unie over één munt, een Centrale bank die volledig autonoom zal
handelen.
Op 1 januari 1994 wordt het Europese
Monetair Instituut opgericht. Dit instituut
Is de voorafspiegeling van de latere Europese Centrale bank. Ondertussen moeten de verschillende lidstaten meerjarige
ekonomische plannen indienen waarin
ze aangeven fioe ze zullen proberen te
voldoen aan de voorwaarden om tot de
EMU toe te treden. Voor België betekent
dat een plan zal worden uitgewerkt om de
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staatsschuld te herleiden tot het Europese gemiddelde.
Eind 1996 kan een Europese Top met
een meerderheid van twee derde beslissen over te gaan tot het instellen van een
Europese munt als zeven van de lidstaten voldoen aan de ekonomische voorwaarden om een eenheidsmunt te kreëren.
Op 1 januari 1998 wordt dan de Europese Centrale Bank opgericht en wordt
de pariteit vastgesteld tussen de deviezen van die landen die als ,,ekonomisch
gezond" worden bestempeld.
Een jaar later wordt de ECU de eenheidsmunt van de landen die aan de
EMU deelnemen.
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De Gemeenschap moet voortaan bijdragen tot de ontplooiing van de kuituren van de
lidstaten onder eerbiediging van de nationale
en regionale verscheidenheid van die kuituren. Tegelijk moet echter ook nadruk gelegd
worden op het gemeenschappelijk kultureel
erfgoed. Voortaan kunnen aktivlteiten ontwikkeld worden Inzake de verbetering van de
kennis en de verbreiding van de kuituur van
de Europese volkeren, de instandhouding en
de bescherming van het kultureel erfgoed,
de kulturele uitwisseling op niet-kommerciële basis en op het ,,scheppend werk op
artistiek en literair gebied, mede In de audiovisuele sektor".
Inzake onderwijs wordt de samenwerking
tussen de lidstaten aangemoedigd, evenwel
,,met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de Inhoud van het onderwijs en de organisatie van
het onderwijsstelsel en met volledige eerbiediging van de kulturele en taalkundige verscheidenheid.
Terreinen waarop kan worden samengewerkt zijn het onderricht In en de verspreiding van de talen van de Gemeenschap, de
verbetering van de mobiliteit van de studenten en docenten, de akademische erkenning
van diploma's, de ontwikkeling van het onderwijs op afstand,...

WIJ IN EUROPA

EUROPARLEMENT BESLISTE
NIET TE BESLISSEN
Uiteindelijk heeft het Europees Parlement
geen standpunt ingenomen over de beslissingen van de Top van Maastricht. Dat was
niet zo gewild, maar toevallig (?) stemde het
zichzelf volkomen in de vernietiging. Of hoe
je jezelf schaakmat kan zetten. Een raar
verhaal.

GEKRAKEEL
De Top beëindigde zijn werkzaamheden
op dinsdagavond, de tijd voor het Parlement
om de binnenrollende teleksen onder het
vergrootglas te nemen. Veel tijd had het niet,
aangezien op donderdagavond het Parlement een stelling moest innemen. Er waren
verscheidene teksten, die gingen van het
vennrerpen van de besluiten van Maastricht
(een Regenboog-voorstel), tot een waterachtige houding van de Institutionele Kommissie. Op donderdagavond werden dan de
verscheidene teksten aan de plenaire voorgelegd. Allen waren venworpen, tot men
kwam aan de tekst van de Institutionele
Kommissie, die duidelijk werd gesteund door
de Heilige Alliantie van socialisten en kristendemokraten. Maar wat gebeurde nu? Het
parlement had een paar amendementen op
die tekst aangenomen, maar venwierp nadien de eindtekst! Het Parlement nam dus
de beslissing geen positie in te nemen.
Nogal een vervelende zaak, aangezien daar
al maanden zoveel gekrakeel over was. Boel
in de kikkerpoel dus, de plenaire vergadering
stond op haar kop. Tot voorzitter Cot (socialisten) een schorsing van de zitting vroeg en
om een vergadering van het Bureau van het
Parlement.

Baron Crespo besteeg (overigens voor het
laatst, want zijn mandaat loopt deze maand
af) de tribune, en probeerde vooralsnog de
mayonnaise te doen stollen, maar dat lukte
hem nauwelijks. Heen en weer geroep, vooral vanuit Labour en Regenboog, maakten
van zijn laatste rede een zwanenzang. Al bij
al had de voorzitter van het Parlement inderdaad meteen moeten vaststellen dat er geen
meerderheid was om een positie in te nemen. De plenaire is inderdaad soeverein.
Maar Hls Master's Voice (zoals socialist Cot
vaak wordt genoemd) klonk harder door en
zodoende gaf hij de (valse?) indruk eens te
meer niet zélf de knoop te willen doorhakken.
Al bij al een trieste vertoning. Wat nog
meer ven/vonderde, is dat niet eens de helft
van de Europarlementsleden aanwezig waren op de stemming! En dat voor een zaak
die de toekomst van de Gemeenschap mede
bepaalt.

Zo nam voorzitter Baron Crespo afscheid.
Verdiende hij beter? De meningen hierover
zijn zeer verdeeld.
Feit is dat de Heilige Alliantie (kompromissen tussen socialisten en kristen-demokraten) vaak roet in het eten komt gooien, zeer
tot onvrede van het toch wel links-kontestataire Labour (dat 45 leden telt!). Dat doet de
Alliantie soms wankelen, zoals nu. Gaan de
socialisten verder die weg bewandelen ?
Voorzitter Cot werd herbevestigd in zijn
fraktie. Hij was de enige kandidaat en kreeg
slechts 43 % van de stemmen achter zich.
Toch blijft hij aan. Het rommelt, en wie ook
de volgende voorzitter mag worden (allicht
CDU-man Klepsch), het zal blijven rommelen. Dat belooft trouwens voor de verkiezingen van januari, want naar verluidt zou
Klepsch gejuicht hebben toen het Pinochetregime in Chili aan de macht kwam, en onder
andere dat wordt hem nog steeds niet in
dank afgenomen...

TRIESTE VERTONING
De bedoeling was meteen duidelijk: Cot en
Chanterie (CVP) stelden voor een andere
tekst ter stemming voor te leggen (een turboverkrachting van het reglement, maar goed)
opdat het gezicht zou gered worden. Vandemeulebroucke verzette zich daar sterk tegen, hierbij gesteund door Agiietta (Groenen) en Colajanni (Linkse Eenheid): ook het
Bureau moet de beslissing van de plenaire
en het reglement respekteren. Er bleef dan
niets over dan de voorzitter te vragen een
verklaring af te leggen waarbij hij de uitslag
van de stemming vaststelt, en voorstelt dat
het Parlement de besluiten van Maastricht
nóg eens onder de loupe zou nemen om dan
binnenkort — januari of februari — een
resolutie te stemmen.

Ruud Lubbers (rechts), voorzitter van de Top in IMaastricht, en Jacques
Delors, EG-kommissievoorzitter, zien de toekomst van het sociale Europa
blijkbaar somber tegemoet.
(foto ap)
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EEN JAAR
NA DE KINDERTOP

D

E teloorgang van het kommunisme als ideologie deed veel mensen hopen dat men nu eens
eindelijk werk zou kunnen maken van de échte problemen
waar de mensheid mee worstelt,
zoals de onderontwikkeling. Nog
steeds kampen één miljard mensen met een gebrek aan aangepaste voeding, drinkbaar water,
basisgezondheidszorg en basisonderwijs. Meer dan een eeuw lang hebben
oorlog en ideologische tegenstellingen alle
aandacht getrokken, staat in het Unicefrapport te lezen. Nu deze gevaren wijken, is
de tijd gekomen om de basisbehoeften van
elkeen te lenigen en een nieuwe wereldorde
op te bouwen die de weerspiegeling is van de
meest ambitieuze verwachtingen van de
mensheid, in plaats van de weerspiegeling te
zijn van haar somberste angsten.

KINDERTOP
Verleden jaar kwamen regeringsleiders,
ministers en presidenten van 159 landen
bijeen om op de Wereldtop voor Kinderen te
beraadslagen over de toestand van de kinderen van de planeet. Er werd een programma
overeengekomen dat moet leiden tot de
uitroeing van de kinderverlamming, de massale ondervoeding, dat iedereen de toegang
moet verzekeren tot veilig water, gezinsplanning en basisondenwijs.
Ambitieuze doelstellingen, maar haalbare,
zo meent Unicef. De internationale gemeenschap beschikt nu immers over goedkope
middelen en ontzaglijke mogelijkheden om
op een tastbare wijze vooruitgang in het
welzijn van de mens te verwezenlijken. Het
voorbeeld van de vaksinatie is treffend. Aan
het eind van de jaren zeventig werd de
doelstelling vooropgesteld om voor het eind
van 1990 80% van de kinderen te laten
vaksineren. Toen die doelstelling geformuleerd werd was hooguit 10% van de kinderen
in de ontwikkelingslanden gevaksineerd.
Vandaag redt vaksinatie het leven van meer
dan 3 miljoen kinderen per jaar en terzelfdertijd worden miljoenen kinderen beschermd
tegen infektie en ondervoeding.
Kritici van dit suksesvol programma beweren dat het voor gevolg heeft dat de bevolking nog sneller aangroeit. Er zouden immers meer kinderen overleven, maar de
middelen om deze kinderen een menswaardig bestaan te garanderen zouden niet In
gelijke mate toegenomen zijn. Het UnicefWIJ — 20 DECEMBER 1991

rapport meent het tegendeel: Zo'/? programma's helpen ook de bevolkingsgroei beperken, want het vertrouwen van ouders in de
gezondheid en de overlevingskansen van
hun kinderen is bepalend voor het sukses
van inspanningen op het vlak van de gezinsplanning.
Unicef hamert sterk op het belang van die
gezinsplanning om de kwaliteit van het leven
op aarde te verbeteren. Gezinsplanning zou
volgens het rapport meer voordelen kunnen
opleveren voor meer mensen, en minder
kosten dan om het even welke andere „technologie" waarover de mensheid nu beschikt.
Elk jaar sterven 500.000 vrouwen ten gevol-

Het jaarrapport van Unicef, het
kinderfonds van de Verenigde
Naties, hangt eiic |aar een beeld
op van de toestand van de {(inderen in de wereld. Aan de
hand daarvan kan men o.m.
afleiden hoe de ontwikkelingslanden evolueren. Of er op
onze planeet sukses geboekt
wordt met de strijd tegen ondervoeding, ziekte, ongeletterdheid,... De batans vertoont
positieve punten, maar ook
veel negatieve. Unicef betreurt
bvb. dat de regeringen van de
ontwikkelingslanden gemiddeld slechts 12% van hun budget besteden aan de gezondheidszorg en het onderwijs van
de armsten. En dat slechts 10%
van de internationale hulp bestemd is voor gezondheid, onderwijs en gezinsplanning.
ge van oorzaken die verband houden met
zwangerschap en bevalling. Elk jaar sterven
ongeveer 13 miljoen kinderen alvorens ze vijf
jaar geworden zijn. Veel van die sterfgevallen komen voor wanneer de geboortes elkaar
in minder dan 2 jaar opvolgen, of na 4 of
meer vorige geboortes, of wanneer de moeder jonger is dan 18 of ouder dan 35.
Gezinsplanning zou enorme gevolgen
hebben voor de kwaliteit van hel leven en
voor de kwantiteit van de sterfgevallen. De
vrouwen in de derde wereld zouden erdoor
bevrijd worden van de fizische en psichische
last van teveel geboortes op te korte tijd. Er
komt ook voor hen meer tijd vrij voor onder-
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wijs en opleiding, voor kinderverzorging,
voor gemeenschapsaktiviteiten, voor hun eigen ontwikkeling. Miljoenen vrouwen in de
ontwikkelingslanden kennen nu niet de rust
en vrije tijd die vandaag de dag voor de
vrouwen in het westen (gelukkig maar) zo
vanzelfsprekend is.

GEZINSPLANNING
Op de wereldtop voor kinderen in 1990
werd de doelstelling vooropgesteld om tegen
2000 alle koppels te informeren over het
belang van verantwoorde gezinsplanning.
Naast de voordelen voor de kwaliteit van het
leven helpt deze doelstelling ook de grote
problemen op wereldschaal, zoals de bevolkingsaangroei of de milieuvervuiling oplossen.
Volgens het World Fertility Survey lyJereld
vruchtbaarheidsonderzoek) zou naar gezinsplanning een grote vraag zijn. Dit onderzoek
toonde aan dat ongeveer 1/3de van alle
zwangerschappen ter wereld eigenlijk ongewenst zijn. Dit betekent dat indien alle vrouwen zouden kunnen beslissen hoeveel kinderen ze willen, de bevolkingsaangroei met
zo'n 30% zou verminderen. Tegen het jaar
2025 zou dat 1,3 miljard minder mensen
betekenen, ruwgeschat is dat het bevolkingsaantal van China.
De voordelen van gezinsplanning zijn inderdaad gigantisch. De vraag is evenwel hoe
men de koppels dusdanig kan overtuigen
van de voordelen dat ze ook effektief aan
geboorteplanning zullen doen. En op die
vraag waar de meeste ontwikkelingslanden
mee worstelen, wordt in het Unicef-rapport
eigenlijk niet geantwoord. Het is immers al te
makkelijk om te veronderstellen dat gezinsplanning even makkelijk in te voeren is
vaksinatie, hét voorbeeld bij uitstek dat Unicef geeft van een suksesrijke kampanje. Wie
gevaksineerd is, is beschermd. Maar wie
door een gezinsplanningsdienst op de hoogte gesteld wordt van de voordelen van geboorteplanning, zal deze nog niet noodzakelijk toepassen.
Om na te gaan of er al een merkbare
vooruitgang geboekt is in de doelstellingen
die gesteld werden op de Wereldtop voor
kinderen verleden jaar, is het volgens het
Unicef-rapport nog een beetje te vroeg. De
159 landen die op de konferentie vertegenwoordigd waren kwamen overeen om binnen
het jaar nationale plannen op te stellen om
tegen het jaar 2000 in hun land de vooropge-

OMSLAGVERHAAL

Afrika betaalt nu reeds meer intrest op zijn schulden dan het uitgeeft aan gezondheid en onderwijs voor zijn bevolking.
(foto Unicef/R. Lemoyne)
Stelde doelstellingen te venwezeniijken. Totnogtoe hebben meer dan 60 landen zo'n
plan ontwikkeld. Unicef verwacht dat tegen
begin '92 meer dan 100 landen hun plan
zullen opgesteld hebben.

ONTWRICHTE UITGAVEN
Op de Top werden verleden jaar ook door
de geïndustrializeerde landen beloften gedaan. Een aantal landen verklaarde de hulpprogramma's voor de derde wereld te zullen
aanpassen aan de nieuw gestelde doelstellingen. Dat was ook hoognodig. Het publiek
in het rijke westen beseft nog steeds onvoldoende dat een groot aandeel van de hulp
die aan de ontwikkelingslanden gegeven
wordt, eigenlijk niet besteed wordt aan het
lenigen van de basisbehoeften van de armsten. Slechts ongeveer 1 % van de internationale hulp wordt volgens Unicef besteed aan
de basisgezondheidszorg die 80% van de
ziekte en ondervoeding in de ontwikkelings-

landen zou kunnen voorkomen of genezen.
En slechts 1 % van die hulp gaat naar diensten voor gezinsplanning en minder dan 1 %
naar basisonderwijs.
Overigens zijn ook de ontwikkelingslanden
zelf niet zonder zonden. Ook daar stelt
Unicef een ontwrichting vast in het uitgavenpatroon. Unicef schat dat driekwart van alle
budgetten voor gezondheidszorg naar stadsziekenhuizen gaat. Die ziekenhuizen verzorgen in de meeste ontwikkelingslanden
slechts een beperkte minderheid van de
bevolking. Het is evenmin ongewoon dat
meer geld besteed wordt aan ingewikkelde
heelkundige ingrepen dan aan de goedkope
beheersing van massale ziekten.
Andere bronnen schatten dat 80% van de
12 miljard dollar die jaarlijks aan watervoorzieningssistemen besteed wordt, ten goede
komt aan private wateraansluitingen voor vrij
welstellende mensen. Slechts 20% van dat
bedrag zou naar waterputten en pijpleidingen gaan die de armste gemeenschappen
van zuiver water voorzien.
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En de onderwijsuitgaven zijn in hetzelfde
bedje ziek. Jarenlang onderzoek heeft aangetoond dat investeringen in basisondenwijs
veel hogere sociale en ekonomische rezultaten opleveren dan vergelijkbare investeringen in het middelbaar of het hoger onderwijs.
Desondanks blijven de regeringen in de
ontwikkelingslanden overmatig aandacht en
steun geven aan het hoger onderwijs.
Al bij al schetst Unicef geen al te fraai
beeld van de toestand van de kinderen (en
daarmee van de evolutie van het welzijn) in
de wereld. De oplossingen die het kinderfonds van de VN aanreikt klinken ook wat
naïef. Er worden wel mooie principes afgekondigd (bvb. meer gezinsplanning), maar
hoe die principes in de praktijk verwezenlijkt
moeten worden is al heel wat minder duidelijk. Wanneer men echter alleen een beroep
kan doen op de goede wil van individuele
staten om aan de mondiale problemen zoals
het leefmilieu, de demografische eksplosie
of de armoede, honger en ondervoeding een
oplossing te bieden, kan het nog lang duren.
(Pdj)
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10 AGENDAPUNTEN
VOOR EEN NIEUWE WERELDORDE
De auteurs van het Unicef-rapport '92
stelden vast dat er na de politieke en
ekonomische veranderingen van de jongste jaren een nieuwe wereldorde in de
maak is. Ook Unicef wil voor deze nieuwe
wereldorde een rits punten op de agenda
plaatsen. Deze tien agendapunten hebben samen de bedoeling om de absolute
armoede waar een kwart van de mensheid onder gebukt gaat uit de wereld te
helpen.

Tijdens de jaren '80 daalde het gemiddelde inkomen met ongeveer 10% in
Zuid-Amerika, en met 25% in Afrika. Een
van de oorzaken is de blijvende schuldenkrisis. De arme landen betalen jaarlijks 50 miljard dollar aan de rijke landen.
Een andere oorzaak is volgens Unicef het
protektionisme in de rijke landen, die de
arme landen jaarlijks een bijkomende 50
miljard dollar kost door gemiste uitvoer.

De tien stellingen zijn de volgende:

7. Er moet begonnen worden met
ontwapening in de ontwikkelingslanden. In de geïndustrialiseerde wereld
dient de vermindering van de militaire
uitgaven gekoppeld worden aan een
verhoging van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

1. De nieuwe wereldorde moet de
beloften van de wereldtop voor kinderen nal(omen.
De meest in het oog springende beloften van die top waren het voorkomen van
4 miljoen kindersterfgevallen per jaar, het
halveren van de kinderondervoeding, het
doen verdwijnen van ziekten als kinderverlamming en klem, het verschaffen van
basisonderwijs aan alle kinderen, ervoor
zorgen dat alle families beschikken over
zuiver water en toegang hebben tot gezinsplanningsdiensten.
2. Het principe dat Idnderen voorrang krijgen moet als leefregel van de
nieuwe wereldorde aanvaard worden.
Kinderen moeten kunnen rekenen op
basisbescherming als gepaste voeding,
gezondheidszorg, basisonderwijs. Dit
moet meer dan een prioriteit zijn, het
moet een absolute noodzaak worden. In
heel wat landen wordt deze regel niet
toegepast. De schuldenkrisis van de jaren '80 ging gepaard met een verhoging
van het aantal ondervoede mensen en
een daling van het aantal schoolbezoekers.
3. Het verbeteren van de gezondheid
en van de voedingstoestand van de
kinderen moet een aanleiding zijn tot,
geen hinderpaal voor, de strijd om de
bevolkingsgroei in te dijken.
Wanneer ouders meer vertrouwen
hebben in de overlevingskansen van hun
kinderen, zijn ze geneigd meer interesse
te tonen voor gezinsplanning. De meeste
ontwikkelingslanden staan nu (bijna) op
het punt waar verdere kindersterftedaling
gepaard gaat met een nog veel steilere
daling van het aantal geboortes.
4. De ekonomische marktstrategieën
moeten gepaard gaan met een investering in basisbehoeften van de bevolking.
Het verdwijnen van het idee van een
centraal staatsgezag over de ekonomie,
betekent nog niet dat nu alles door de
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De huidige uitgaven voor bewapening
bedragen volgens Unicef meer dan de
gezamenlijke inkomens van de armste
helft van de wereldbevolking.
De diskriminatie van meisjes in iiet
onderwijs is de grootste fout die
men kan maken. De opleiding van
vrouwen heeft immers enkele belangrijke gevolgen: meer vertrouwen in nieuwe werkmetoden en
technieken, een beter gebruik van
sociale diensten, een betere kinderverzorging en voeding, een lagere kindersterfte, geboorteplanning, kleinere gezinnen, hogere
inkomens.
(foto umcet/ j . schytte)

vrije markt moet beslist worden. Het is en
blijft de verantwoordelijkheid van de staat
ervoor te zorgen dat vrijwel iedereen
beschikt over gepaste voeding, basisgezondheidszorg, zuiver water, sanitaire
voorzieningen, gezinsplanning en minstens basisonderwijs.
5. Verhoging van Internationale hulp
dient te steunen op de verbintenis
tegemoet te willen komen aan de basisbehoeften van de mensen.
Op dit ogenblik wordt minder dan 10%
van de hulp besteed aan de basisbehoeften op het vlak van gezondheid, basisondenwijs, drinkbaar water en gezinsplanning.
6. Aktles op het vlak van schuld,
hulp en handel moeten een ekonomische omgeving scheppen waarin de
mensen van de ontwikkelingslanden
over een menswaardig inkomen kunnen beschikken.
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8. De kettingen van de Afrikaanse
schuldenlast moeten worden doorgezaagd.
Afrika kan momenteel slechts 1/3de
van de intresten op zijn schulden afbetalen. Dat alleen al vergt een kwart van al
zijn uitvoerinkomsten en kost dat werelddeel jaarlijks meer dan zijn totale uitgaven voor gezondheid en ondenwijs.
9. Een nieuwe wereldorde moet zich
even sterk verzetten tegen apartheid
van geslacht als tegen apartheid van
ras.
De vrouwen van de ontwikkelingslanden leveren een onevenredig groot deel
van de arbeid van de derde wereld, maar
ze krijgen in verhouding minder voedsel,
minder gezondheidszorg, minder onderwijs, minder opleiding, minder vrije tijd,
minder loon, minder rechten en minder
bescherming. Nochtans brengt ondenwijs
en opleiding voor vrouwen belangrijke
voordelen mee: vertrouwen in nieuwe
werkmetoden en technieken, beter gebruik van sociale diensten, betere kinderverzorging en voeding, minder kindersterfte, gezinsplanning, kleinere gezinnen, hogere inkomens.
10. Geboorteplanning op basis van
goede informatie is een van de meest
werkzame en goedkope middelen om
de levenskwaliteit op te vijzelen.
Zelfs al was er geen bevolkingsprobleem, dan nog zou gezinsplanning een
topprioriteit zijn, omwille van het belang
ervan op het vlak van de gezondheid van
moeder en kind.

OMSLAGVERHAAL

SHOW-BIZ: NIEUWE KINDERARBEID
Ook in ons land wordt een debatje gehouden omtrent kinderarbeid. Neen, het gaat
hierbij niet over de schrijnende sociale mistoestanden uit de 19e of eerste helft 20e
eeuw. Nog minder over het feit dat onze
onvolprezen moeder ons vroeger dwong tot
het dagelijks helpen afwassen of het tweewekelijks opruimen van onze kinderkamer, een
permanente Augiasstal. Wel over Sylvie Melody, de playback-show en minister Van den
Brande.

SLAGEN EN S T A M P E F
Het is bekend dat België, na Engeland, als
eerste land de industrialisatie kende. Steenkoolijverheid in Wallonië en mekanische katoennijverheid in Vlaanderen veroorzaakten,
vanaf 1800, een breuk met de traditionele
agrarische maatschappij en de ambachtelijke plattelandsindustrie. Het stedelijk fabrieksproletariaat werd geboren. Het hokte bijeen
in miserabele, stinkende wijken, slaafde tot
12 uur daags en meer, at grijs brood, patatten met ajuinsaus en sleets op feestdagen
een brokje hoofdvlees. Alkohol was dikwijls
de enige troost.
Ook kinderen werden reeds vroeg ingeschakeld in dit helse sisteem. Uit levensnoodzaak. Verplicht onderwijs was onbestaande. Vanaf acht jaar en vroeger moesten
jongens en meisjes in de meest miserabele
omstandigheden dagelijks met enkele centiemen het gezinsbudget aanvullen.
In zijn machtig werk Pieter Daens schreef
Louis Paul Boon o.a. over de fabriek Jacobs,
waar een arbeidskommissie in 1887 vaststelde dat „in de hele fabriek maar vier volwassen mannen werkten, aangesteld als meesterknechten, en de rest uit kinderen bestond.
Kinderen van acht en zeven jaar, van zes en
zelfs maar van vijf jaar, die door de meesterknechten met slagen en stampen werden
opgejaagd... en dat die kinderen zich vrij veel
stom dronken aan een fles genever."

Pas in 1884 werd een eerste, zeer bescheiden wetje afgekondigd dat werk in de mijnen
verbood aan jongens onder de 12 en meisjes
onder de 14 jaar. Het bleef zonder enig
praktisch gevolg. Het duurde nog tot 1889(1)
vooraleer, na ernstig sociaal oproer en ellenlange parlementaire debatten, een eerste
wet inzake kinderarbeid werd gestemd. Kinderen beneden de 12 jaar mochten geen
industriearbeid meer leveren. Jongens van
12 tot 16 en meisjes van 12 tot 21 mochten
maksimaal 12 uur per dag en 6 dagen per
week werken. Ook nachtarbeid werd voor
hen verboden.
Kinderarbeid uit miserie komt in ons land
vandaag nog zelden voor. Maar sommige
kinderen zijn nu buiten de school wél werkzaam in de glitterwereld van reklame, spektakel en televisie. En de wetgeving is hier
onvoldoende duidelijk, vindt minister van
Arbeid en Tewerkstelling Luk Van den Brande.
De huidige reglementering inzake kinderarbeid dateert van 1971 en bepaalt dat
minderjarigen onderworpen aan de voltijdse
leerplicht geen arbeid mogen verrichten. Wel
kan toegestaan worden dat kinderen meedoen als akteur of figurant aan kulturele,
opvoedkundige, artistieke... manifestaties,
aan opnames voor film, televisie of radio en
aan modeshows. Ambtenaren dienen hiervoor de toelating te geven, en bepalen zelf
de voorwaarden.

...SCHOON KIND
Deze wetgeving is echter geenszins geschikt om bepaalde wantoestanden te beteugelen die de jongste jaren om zich heen
grijpen, zo wordt gezegd. De kommercie
heeft de verleidingskracht van jonge kinderen ontdekt. Programma's als de Kinderakademie en playbackshows bewijzen dat kinderen veel simpatie, en geld, kunnen opwekken. En dan zijn er nog de te trotse ouders,
die via hun kind erkenning of „roem" willen
oogsten. Eigen kind schoon kind. En het blijft
niet allemaal even onschuldig.
In juni vorig jaar had de Inspektie van
Arbeid alvast weet van 4 gespecialiseerde
firma's die zich bezig houden met het verhuren van soms heel jonge kinderen aan reklameagentschappen en produktiemaatschappijen. De firma's betalen de ouders dan een
soort loon dat schommelt tussen 5.000 en
10.000 frank. Tevens blijken sommige
ouders zelf voortdurend op kontraktenjacht
met hun toch zo mooi ogende spruit.
In hoeverre dit allemaal verzoenbaar is
met het welzijn van het kind is natuurlijk een
open vraag. Kinderen die meewerken aan
shows of commercials kunnen wel leuke
ervaringen opdoen en nuttige dingen opsteken. En vroeg geleerd is oud gedaan. Maar
anderzijds kunnen ze heel wat organisatorische en emotionele problemen, bijvoorbeeld
op school, ondervinden.

O

EIGEN KIND.
In naam van de vrijheid en de ekonomische konkurrentiekracht werd door liberalen
en konservatieve katolieken lange tijd elke,
zelfs minimale, sociale wetgeving onmogelijk
gemaakt.
,,En ik begon ook de strijd om de kinderen
uit de fabrieken te verwijderen," laat Boon
Pieter Daens zeggen. ,,lets wat erger moest
genoemd, want hierdoor haalde ik me het
misnoegen van rijke en machtige vrienden
op de hals. Senator en garenfabrikant Leirens, in wiens fabriek het volgestampt zat
met kinderen, raakte ontstemd. En kamerlid
Louis De Sadeleer, bij mij aan huis komend,
zei dat ik toch té ver ging."

De show-biz, een nieuwe vorm van kinderarbeid. De Sylvie's en de Isabella's
(A op de foto) weten er over mee te sprelcen!
(foto F. oe Mattre)
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.AFWIJKINGEN'
Redenen genoeg, aldus minister Van den
Brande, om eens wettelijk een aantal zaken
op een rijtje te zetten. Bovendien dreigt de
Belgische wetgeving terzake achterop te
hinken op een aantal internationale normen,
zoals het Europees Sociaal Handvest en het
VN-verdrag over de Rechten van het Kind
van 20 november 1989. Een omstandig wetsontwerp werd op 2 september jongstleden in
het parlement ingediend. In het ontwerp
worden,,kinderen" gedefinieerd als alle minderjarigen beneden de 15 jaar of diegenen
die nog onderworpen zijn aan de voltijdse
leerplicht. Het principiële verbod op kinderarbeid blijft behouden, maar aan de drie hierbovengenoemde toegelaten aktiviteiten (,,afwijkingen") wordt nog een vierde toegevoegd: de fotosessies.
Nieuw is het invoeren van drie leeftijdskategorieën, waarvoor aparte uurgrenzen worden voorzien. Kinderen van 1 tot 6 jaar
mogen maksimaal tot 19 uur 's avonds
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werken. Voor kinderen tussen 7 en 11 jaar
wordt die grens opgetrokken tot 22 uur, voor
kinderen tussen 12 en 15 jaar tot 23 uur.
Bij elke ,,afwijking" moet aan een aantal
voorwaarden voldaan worden. Zo mogen er
geen negatieve gevolgen zijn voor de ontplooiingskansen of gezondheid van de kinderen, moet de organisator de aktiviteit
schriftelijk aanvragen, dient er een schriftelijke toestemming te zijn van de ouders én
instemming van de kinderen zelf, moet het
betrokken schoolhoofd advies geven wanneer schoolverzuim onvermijdelijk is, enz...

Door de jongste regeringskrisissen, de val
van de regering en de verkiezingen is dit
wetsontwerp op de achtergrond geraakt. En
hoewel het ontwerp de kinderarbeid scherper afbakent, werden toch reeds enkele
kritieken geformuleerd, o.a. door Herman
Pas, kamervoorzitter van het Arbeidshof van
Antwerpen. Hij vindt het vreemd dat in het
ontwerp het kind moet beschermd worden
tegen werkgever, promotor én ouders, en dit
door een „bevoegde ambtenaar". Inzake de
deskundigheid van die ambtenaar over het
bepalen van het welzijn van de kinderen,
heeft Pas grote vragen.

Nieuw is eveneens dat het geld waarop het
kind recht heeft gestort moet worden op een
geïndividualiseerde, geblokkeerde spaarrekening, waarover enkel het kind kan beschikken. Het loon wordt dus niet aan de ouders
uitbetaald, en dit om op geld beluste ouders
te ontmoedigen. Ten slotte wil Van den
Brande een Adviesraad voor Idnderarbeid
oprichten, waarin zowel vertegenwoordigers
van de sociale partners als psichologen en
pedagogen zullen zetelen.

Ook in verband met de betaling van het
,,loon" van het kind, ontneemt het wetsontwerp aan de ouders het wettelijk beheer over
de goederen van hun minderjarige kinderen,
dat het Burgerlijk Wetboek hun nochtans
toekent. Herman Pas pleit dan ook voor een
uitbreiding naar burgerlijk recht en jeugdbescherming, naar meer objektieve kriteria binnen de arbeidswet op kinderarbeid én naar
een uitbreiding van de wetgeving naar de
kompetitiesport toe.
pQ
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WERELDDAG VAN DE KINDERPOËZIE
In 1978 werd de Werelddag Kinderen en
Poëzie opgericht. Deze vzw had de bedoeling kinderen van heel de wereld via het
medium poëzie aan het woord te laten.
Kinderen werden aangespoord om naar zichzelf, hun omgeving en de wereld te kijken en
zich onder de vorm van een gedicht uit te
drukken. Wie aanvankelijk dacht dat zoiets
alleen voor de „hele slimme" was weggelegd had het verkeerd voor, want het schuchtere begin groeide tot een wereldgebeurtenis
uit.

De slotdag van de Werelddag gaat door op
zaterdag 21 maart (om 14u.) met een indrukwekkend Nationaal Vlaams Kinderpoëziefeest in het kultureel centrum Westrand te
Dilbeek. Ook de 360 provinciaal geselekteerden worden er gehuldigd. Er zijn optredens
van artiesten, voordracht, muziek en de
bekendmaking van de eindlaureaten voorzien. Maar eer het zover is gaan er regionale
en provinciale kinderpoëziefeesten door. Alles daarover staat te lezen in het driemaandelijks tijdschrift Het Goede Nieuws.

Vlaanderen nam telkens aan het evenement deel, maar pas sinds verleden jaar ging
een eigen zelfstandige vereniging van start.
Duivel doet al is Jan Vanhalen, leraar en zelf
dichter, hij is voorzitter van de Vlaamse
Werelddag.
Het tema voor 91-92 wordt „Morgen-kinderen van Europa"

Op 9 mei '92 heeft op de Europese feestdag te Brussel een ontvangst van de Vlaamse laureaten plaatst.
Alle informatie kan bekomen worden bij
Jan Vanhalen, Kloosterstraat 159 te 1700
Dilbeek (02/466.48.50)
ADVERTENTIE

Jan Vanhalen:,,Morgen is dat grote Europa met al zijn dorpen en steden, al zijn
monumenten en landschappen, al zijn verschillende kinderen, al zijn kunstenaars één
groot land. Morgen zijn wij kinderen van
Europa."
Het is duidelijk dat de organisatoren inspelen op de Europese omgrenzing van begin
1993. Het tema ligt natuurlijk voor de hand,
maar toch zal hij op school „tekst en uitleg"
moeten krijgen want helemaal zo eenvoudig
is het ondenwerp nu ook weer niet.
Kinderen zal moeten uitgelegd worden wat
een tekst als deze wil zeggen en inhoudt.,.
Morgen hebben wij de kans om de natuur te
redden, om het verkeer veiliger te maken,
om weer trager en gezonder te leven, om
weer op ontdekking te gaan in dat ene grote
land. Morgen... geen grenzen die ons aan
banden leggen en geen versnippering van
wetten en beknottingen...Allen samen voor
een wereld vol goed nieuws, zonder geweld
en drang naar geld...in één groot Europa."
Mooi en stichtend, maar is dat niet wat
hoog gegrepen voor lagere schoolkinderen ?
Enfin, om dat uit te leggen werden onderwijzers uitgevonden...
De wedstrijd is e» voor alle kinderen tot 13
jaar: kleuters, lagere school-kinderen en
1ste middelbaarscholieren, en verloopt in
leeftijdskategorieën. Het tema mag ruim worden opgevat want al het goede en positieve
nieuws komt In aanmerking. Elke deelnemer
mag een onbeperkt aantal gedichten insturen, deze mogen naar eigen goeddunken
geïllustreerd zijn. Op de achterkant naam,
school of jeugdvereniging vermelden is wel
een noodzaak

ends
Generale Maatschappij
in tijdnood
Trends sprak met het topduo van de Generale. Etienne
Davignon en Gerard Mestrallet tekenen de krachtlijnen van
hun strategie. De grootste Belgische holding verhoogt de druk
op zijn dochters. "Beter of buiten" is de slogan. Binnen twee,
driejaar moet de operatie geklonken zijn, of de Franse moeder
Suez grijpt in. De tijd dringt voor de Generale.

Kwislijn
Straks verdwijnt Kwislijn wellicht van de beeldbuis.
De wereldprimeur werd een fiasko. Wat ging er mis? Was het
BRT-spelprogramma een politiek wangedrocht, een financieel
doodgeboren kind, of beide?

De zaak Robeco
Beleggen is niet meer de grootste zorg van de Nederlandse
beleggingsgigant Robeco. De konservatieve degelijkheid en
beleggingsexpertise moeten plaatsruimen voor marketing.
Kliënten bewerken wordt belangrijker dan
portefeuilleresultaten boeken.

rends/Beleééen

De inzendingen moeten voor 21 januari 91
(voor Limburg 11 januari) naar tiet provinciaal sekretariaat gestuurd worden. Lokale
selekties bepalen wie naar de nationale jury
gaat.

NU BIJ UW DAGBLADHANDELAAR
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(vervolg van biz. 7)

• Hebt u soms niet het gevoel dat u tegen
windmolens vecht? Zich het lot aantrekken van 10 miljoen verpauperde kinderen
is niet niks!
„Zelfs indien ik het gevoel zou hebben
tegen windmolens te vechten zou ik verderdoen. Ik ben er van overtuigd dat die windmolens vroeg of laat toch graan zullen malen! Onlangs durfden de straatkinderen in
Brazilië openlijk manifesteren, dat was tot
voorkort ondenkbaar, de internationale druk
die steeds sterker wordt heeft hier zeker mee
te maken."
• Maar gaat het niet vooral om een struktureel probleem?
„Het probleem moet aan de wortel aangepakt worden. Brazilië is een land op de rand
van het falliet, maar wanneer de internationale schuldenlast wordt kwijtgescholden komen er toch fondsen vrij om ingrijpende
dingen te doen. Of neem gewoon al de
bedragen die worden neergeteld om de kinderen van kant te maken, daar kan je toch
ook al heel wat leed mee verzachten. Een
organisatie ais Unicef zou veel aan dit probleem kunnen doen. Zij feliciteert ons wel
voor onze inzet, maar daadwerkelijke hulp
hebben we nog niet gezien. Ik heb een
projekt in mijn achterhoofd, maar ik kan er
spijtig genoeg niets aan doen, er is te veel
geld voor nodig."
• Wat behelst dat projekt dan?
„Het moet mogelijk zijn om buiten de
steden eenvoudige boerderijen op te richten
waar de kinderen niet alleen onderdak krijgen, maar waar ze onder leiding van de
oudere jongeren ook meedraaien in hetproduktieproces. De kinderen kunnen toch maar
enkele uren naar school omdat er in Brazilië
veel te weinig leerkrachten beschikbaar zijn.
Na de schooluren kunnen ze dus gemotiveerd worden om een handje toe te steken
op de boerderij, dit is iets heel anders dan
kinderarbeid. Het feit dat ze allen samen
eigen verbouwde grondstoffen verwerken en
verkopen, en dus ook voor hun eigen inkomsten instaan, moet de kinderen stimuleren
om hun gevaarlijke zwerversleventje in de
stad op te geven en een nieuw bestaan op te
bouwen op het platteland."
• Hoe kan men als individu zijn steentje
bijdragen?
„U kan ons helpen met het verspreiden
van affiches en petitieiijsten. Wie in het
verenigingsleven aktiefis kan ons misschien
een lokaal ter beschikking stellen om er een
info-avond te organiseren."

O KERSTNACHT,
SCHONER DAN DE DAGEN
Terwijl Herodes in zijn arme tent
in het bewaakte vluchtelingenkamp
een bord gekookte groenten eet
met wat brood en wat water,
blijft plotseling de felle lichtstraal
van de uitkijktoren stil staan
als destijds de ster.
De prikkeldraad wordt door het helder licht
als met sneeuwkristallen verzilverd
en de lopen van de mitrailleurpistolen glanzen
geolied door de stilte en de nacht.
En op hetzelfde ogenblik in de feestzaal van Hilton,
afgehuurd door Bethlehem Steel,
brengen zeven jonge kelnerinnen,
in blote engelen verkleed,
het kerstgebraad op gouden schotels aan.
De maagd Maria kiest de beste hapjes
en propt een voetje in haar mond.
Jozef haar gemaal, schuift de armpjes
als kippeboutjes heen en weer tussen de tanden
en groet onderwijl zijn goedgunstige gasten
met een gulzige glimlach.
Drie Koningen uit de onderwereld
rukken met hun kiezen van achttien karaat
het zachte vlees van de ribjes
en zuigen uit broze wervels
het nog prille merg.
En terwijl Sinatra staat te janken van:
I'm dreaming of a white Christmas,
vreten aan de verste tafel
de dikke herders van Chicago
het levertje op en na de zoete ingewanden
de niertjes en ja,
ook het kleine hart van Jezus.

Paul Snoek
(uit Frankenstein, 1973)

(ts)
Voor meer informatie kan u terecht bij
SOS Kindermoord vzw, Rhea van der
Voort, Heidelaan 1, 2910 Essen, tel.
03/667.76.69, bij Linda Nelen, tel.
03/667.51.40 of Marina Lenaerts, tel.
03/677.01.31. Financiële bijdragen kan u
kwijt op bankrekening SOS Kindermoord
vzw, CERA 733-1144196-14.
WIJ — 20 DECEMBER 1991
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Uit de gedichtenbundel Frankenstein van Paul Snoek plukken wij het wrede
gedicht O Kerstnacht, schoner dan de dagen.
Frankenstein was een verzameling zogenaamde gedrichten die Snoek in 1973
bibliofiel had uitgegeven.
De wrange tekst past wonderwel bij het onmenselijke verhaal van de
kindermoorden in Brazilië.
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL

DE TAALSTRIJD

12

G

EDURENDE drie jaar werd aan
de klas van Armand Pien Nederlands onderwezen door Jef
Goossenaerts, een uitstekend
leraar en een zeer geleerd en
bedrijvig man die in de intellektuele geschiedenis van Vlaanderen een schitterende rol
heeft gespeeld. Pien sprak,
spreekt, dus voortreffelijk ABN.
Vooral de wijze waarop Goossenaerts zijn stof aanbracht is hem altijd
bijgebleven. In 1937 studeerde hij af en ging
naar de Gentse universiteit.

VIJFDE KOLONNE?
In mei 1940 trok Armand Pien met de nietgemobilizeerde üonge-) mannen tussen 16
en 35 jaar op de vlucht naar Frankrijk. In
gezelschap van een Antwerpse en twee
Limburgse medestudenten waren ze in de
Westhoek in een stroom vluchtelingen terecht gekomen.
Het viertal was thuis dialektsprekend en
onder mekaar hanteerde het een wat gezuiverd Nederlands, maar in de verre Westhoek
werden de jongens voor leden van de...
zogenaamde vijfde kolonne genomen. Voor
parachutisten...
Er heerste toen immers een .parachutistenkoorts' want wie wat opviel werd vlug voor
een gedropte Duitse parachutist versleten.
Het verhaal is gekend.
Op tal van openbare plaatsen hingen reklamepanelen van email met op de keerzijde
onderrichtingen, landkaarten en plannen
voor Duitse spionnen, zei men, geloofde
men. ABN-sprekers vielen toen op en waren
verdacht, zo simpel was dat.
Armand Pien vertelde op VTM dat de vier
makkers bijna gelyncht werden door de
vluchtelingen, hun fietsen werden afgenomen en de jongens werden naar het gemeentehuis gebracht waar ze ondervraagd
werden door een franstalig officier van het
Belgisch leger.

AKTIVIST?
De man, die eveneens in Gent gestudeerd
had, had vlug door dat het om een misverstand ging, liet de jongens langs een achterpoortje van het gemeentehuis vrij en gaf hen
hun fietsen terug. Ei zo na hadden wij nooit
weerman Pien gekend, omdat hij in mei '40
al een mond ABN sprak.
Algemeen beschaafd spreken was niet zo
venzelfsprekend, uit onze eigen ervaring
volgende anekdote.

Armand Pien, ei zo na gelyncht omdat hij... ABN sprak.
In de jaren '30 kwam onze humanioraleraar Nederlands, een toen pas afgestudeerde germanist, in onze stad wonen. Om zich

Op 2 Oktober van vorig jaar was
in het VTIVI-programma Klasgenoten Armand Pien te gast. ,Het
jaar' van de gewezen weerman
en Bekende Vfaming had op het
ateneum aan de Gentse Ottogracht de lessen nog gedeeltelijk In het Frans gekregen.
Naast Gents dialekt en Frans
diende de klas nog een tweede
taal te leren: moedertaai! Die
kreeg zl) van uitzonderlijke leraar: Jef Goossenaerts.
Pien kende dus Algemeen Beschaafd Nederlands, wat in die
tijd een voorrecht was, maar
het kostte hem bijna het jonge
leven.
als geboren en getogen Westvlaming bij ons
verstaanbaar te maken sprak hij ook buiten
de klas het ABN dat hij ons op school leerde.
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(foto Bolslus)

Het zou inderdaad ongeloofwaardig geweest
zijn dat iemand op school harsttochtelijk
ABN verdedigde, maar zelf buiten de klas
dialekt zou praten.
Maar ook bij de bakker en de slager ABN
spreken? Het Is niet gewoon, maar onze
leraar hield konsekwent vol.
Op zekere dag vroeg de bakkerin onze
leraar:,,Meneer is zeker aktivist geweest?"
Zijn leeftijd maakte dat onmogelijk, maar het
Arm Vlaanderen van toen maakte zulke opmerking wél mogelijk...
De generaties die tussen 1920 en 1930
geboren werden hebben veel ten goede
veranderd, mede dank zij de betogingen en
de akties hun ouders. Maar die generaties
moesten nog bestendig in het offensief gaan
en dat was vermoeiend want sommigen
gaven op den duur de strijd op. Met de
wolven meehuilen in het bos was (en is)
gemakkelijker.
De ,taalflaminganten' hebben het gehaald,
ze waren zich tenvolle bewust van wat Lodewijk de Raedt hen ooit geleerd had ,,dat
taaibelang ook stoffelijk belang is".
Herman Maes
VOLGENDE WEEK:
IN F L A N D E R S F L E M I S H ?
WIJ -
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GESCHIEDENIS
VAN MECHELEN
E plannen voor een wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis van Mechelen dateren volgens Lannoo-direkteur-uitgever
Luc Demeester reeds van 1987,
bij de besprekingen rond het
fotoboek Mechelen. Het stadsbestuur, vertegenwoordigd door
toenmalig burgemeester Joris
en VU-schepen Kris Van Esbroeck, drukte toen de wens uit
om naast een fotoboek, ook een wetenschappelijke geschiedenis van Mechelen te
publiceren. Dat werk, bedoeld om de tand
des tijds te trotseren, ligt er nu.
Het is alleszins schitterend uitgegeven:
groot formaat (250 X 290 mm), meer dan 300
bladzijden, met 240 illustraties waarvan 40 in
kleur rijkelijk verlucht, gebonden in linnenband met stofwikkel. Het prijskaartje (2.450
fr.) maakt het werk meteen een zeer luksueus eindejaarsgeschenk.
Het is nochtans niet in de eerste plaats een
pronk- of kijkboek, de tekst primeert. Onder
leiding van prof. van Uytven, die o.m. De
geschiedenis van Leuven en De geschiedenis van Antwerpen op zijn aktief heeft staan,
werd een ploeg van 25 historici uit f^4echelen
en van daarbuiten samengesteld. Zij hebben
het verleden van IVIechelen verkaveld en
beschreven in 8 hoofdstukken.
Na een inleidende bijdrage over territorium, het wapen en de toponomie wordt in
het eerste deel het ontstaan van de stad tot
het midden van de 13de eeuw behandeld.
Vervolgens wordt de bloeiende laken- en
stapelstad beschreven tot 1473. Het was de
glorietijd van het Sint-Romboutskapittel. Verder komt de prinselijke stad tot 1530 aan
bod, met de fonkelende historische sterren
Margareta van Yorl< en Margareta van Oostenrijk. Dan wordt het Mechelen van de
reformatietijd behandeld, de 17de eeuw, de
spiraal van vernieuwingen omstreeks 1800,
de versnelde groei voor de eerste wereldoorlog en het nieuwe Mechelen tot 1990.

D

GLOBALE
GESCHIEDENIS
,,De geschiedenis van Mechelen" is geen
louter histoire-bataille. Er wordt veeleer gepeild naar het wel en wee van de brede lagen
van de bevolking, naar het doen en laten, het
leven en beleven van de doorsnee Mechelaar. Vandaar de aandacht voor de leefgewoonten, de materiële kuituur en de mentaliWIJ — 20 DECEMBER 1991

Mechelen, 'n fraaie stad ingepakt in 'n fraai boek...
In de middeleeuwen was Mechelen een centrum van de lakenindustrie en de rivierhandel. De stad was de hoofdplaats van een zelfstandig gewest, hoofd- en hofplaats van
de Boergondische en Habsburgse Nederlanden en zetel
van het aartsbisdom sedert
1559. In de negentiende eeuw
werd Mechelen een knooppunt
van het Belgische spoorwegennet. De stad geldt als een
vroeg voorbeeld van industriële rekonversie en stadsvernieuwing. De fusie van de gemeenten voegde stad en omliggende
samen tot een nieuwe entiteit,
die grotendeels samenvalt met
de vroegere heerlijkheid Mechelen. Over de boeiende geschiedenis van de stad verscheen bij Lannoo een luksueus uitgegeven boek.

(foto P. vanden Abeele)

telt van de Mechelaars. Vandaar de bladzijden over de bestaansmiddelen, de demografische evolutie, de sociale klassen, de levensstandaard en de koopkracht, de
politieke participatie, de geloofspraktijk, de
alfabetisering, misdaad, spel en ontspanning, ...
Er was behoefte aan een eigentijds sintesewerk over de geschiedenis van Mechelen.
In 1938-1939 verscheen het prestigieuze
Mechelen de Heerlijke, o.l.v. prof. Foncke.
Om de vijftig jaar een sintese is van het
goede niet teveel. Daarom betreuren we het
een beetje dat een aantal aspekten uit de
jongste vijftig jaar in het boek van van Uytven
zo stiefmoederlijk behandeld werden. Zo
werden niet eens twee volledige bladzijden
gewijd aan de tweede wereldoorlog te Mechelen.
Deze bladzijden zijn dan nog van een
bedroevend nivo, omwille van de duidelijke
vooringenomenheid van de auteur. Hij citeert
bvb. uit een toespraak die Cyriel Verschaeve
n.a.v. eerste ,,Nationale kultuurdagen voor
Vlaanderen" te Mechelen, en gaat dan als
volgt verder: ,,Tera/ijl de Vlaamsche Nationale Kuituur hoogtij vierde, deed in dezelfde
stad de Dossinkazerne dienst als deportatiekamp voor joodse landgenoten. Duitse, en

BOEKEN
ook Vlaamse „kultuurdragers" stuurden van
hieruit 24.161 mensen naar de beruchte
Nacht und A/eöeZ-kampen. Slechts enkele
honderden zouden het er levend afbrengen." De koppeling van de jodenvervolging
aan een Vlaamse kulturele manifestatie kan
toch moeilijk van een objektieve ingesteldheid getuigen...
Deze schaduwzijde is misschien te wijten
aan het feit dat zoveel auteurs aan het boek
meegewerkt hebben. De eindredaktie laat
ook elders wat te wensen over. De aanpak
door 25 auteurs heeft ook voor gevolg dat dit
boek aan bevattelijkheid inboet en hier en

daar wat duidelijker mocht zijn voor de leek.
Zo lezen we bvb. op biz. 95 dat de nederlaag
en de ijselijke dood van Karel de Stoute voor
Nancy (1477) het trotse bouwsel van de
overmoedige hertog lieten instorten. Maar op
welke ijselijke wijze Karel dan wel om het
leven kwam, wordt de nieuwsgierige lezer
verzwegen. En op bIz. 75 lezen we bvb.
onder het titeltje Tocti werelds vermaak hoe
het in 1472 verboden werd een stove te
houden voor mannen én vrouwen, maar niet
voor elk geslacht afzonderlijk. Er wordt wel
gesuggereerd dat zulks wat te maken heeft
met quade ende oneerbare herbergen, maar

een ekstra woordje uitleg was hier toch ook
wel op z'n plaats.
Deze tekortkomingen zullen echter waarschijnlijk niet verhinderen dat deze Geschiedenis van Mechelen ongetwijfeld een eervolle plaats zal krijgen op de lijst van de grote
historische monografieën van deze tijd, zoals
Demeester bij de voorstelling van het boek
trots, maar toch wat voorbarig verklaarde.
(Pdj)
— De geschiedenis van Mechelen. Raymond van
Uytven e.a. Uitg. Lannoo, Tielt, 1991, 326 bIz,
2.450 fr.

MAMA IS OP REIS
Jacob is een 8-jarige jongen die met zijn
vader in een flat woont. Hij is een beetje
anders dan zijn leeftijdsgenoten. Hij houdt er
niet van om met vriendjes op de binnenplaats te fietsen of te spelen. Liever zit hij
alleen binnen terwijl hij een fantaziewereldje
om zich heen bouwt. Zijn lievelingsplekje
bevindt zich op zolder, maar daar durft hij
niet alleen naar toe. Vergezeld van papa
bekijkt hij dan het grote poppenhuis met alles
erop en eraan of loopt hij door de frisgewassen lakens die daar te drogen hangen. Papa
moet ook keer op keer het verhaal van Lisa,
zijn mama, vertellen, die niet kon wennen
aan het idee een piepjonge moeder te zijn en
besloot te gaan reizen toen Jacob nog een
baby was. Het enige dat Jacob af en toe van
haar te zien krijgt, is een kaartje of een
kadootje.
Op zekere dag vindt Jacob op één van zijn
ontdekkingstochten op zolder een berepak.
Papa trekt het aan om Jacob een pleziertje te
doen, maar de rits komt vast te zitten en het
lukt Jacob niet om zijn papa uit dat warme
berepak te bevrijden. Ze besluiten hulp te
zoeken, maar dat mislukt, want de mensen
houden papa voor een echte beer en zitten
hen met een geweer achterna.

steeds opnieuw het verhaal van hun ontmoeting vertellen. Hij wordt een beetje wanhopig
en vreest dat Lisa niet meer terugkomt.
Jacob kan dit ook niet venwerken en speelt in
het poppenhuis op zolder gretig ,,moedertje
en vadertje". Hij sluit zich af van leeftijdsgenootjes en blijft helemaal alleen in huis als
papa gaat werken.
Het leven in een cirkus komt ook ruim aan
bod in dit boek. We krijgen een kleurrijke
beschrijving van de verschillende artiesten,
de dieren en het leven in een woonwagen.
Toch hebben de avonturen de bovenhand in

dit verhaal. Het is zoals Jacob en Berend
besluiten: Een echt sprookje, helemaal ongelofelijk.
Het verhaal is oorspronkelijk geschreven
in het Noors en vertaald door Else Hansson.
De taal is eenvoudig en zeer toegankelijk van
kinderen. De zwartwit illustraties van Koen
Fossey gaan elk hoofdstuk vooraf en zijn
heel sfeervol. Dit alles maakt het tot een
plezierig boek voor kinderen vanaf 9 jaar.
(ed)
— Het geheim in het cirkus. Lindeel Unnl. Uitg.
Clavls, Hasselt, 1991, 129 bIz, 450 fr.

ADVERTENTIE

Bij ons bent u thuis.

CIRKUS RIVOLI
's Nachts vluchten ze weg op een fiets,
door het bos, richting oma. Al gauw krijgt de
fiets een lekke band en gaat de tocht te voet
verder. Ze beleven heel wat avonturen onderweg, tot ze uiteindelijk gevangen (?) worden door enkele mensen van het Cirkus
Rivoli. Zij bevrijden de zwetende papa uit z'n
berepak en nodigen hen uit enkele dagen bij
het Cirkus te blijven. De verrassing is groot
als ze de koorddanseres herkennen...

meubelcentrale K heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/83.39.39.
Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur.

Het belangrijkste tema in dit boekje is het
opgroeien in een éénoudergezin. Jacob lijdt
eronder dat hij zijn moeder nog nooit heeft
gezien. Ook papa mist Lisa en moet Jacob
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SCHUBERT OF MERCURY:
„BANDELOOSHEID" WORDT GESTRAF
Eerder in dit blad meldden we dat de
uitgeverij J.H. Gottmer een reeks boekjes
had opgestart met het doel het jonge muziekliefhebbende volkje te informeren over onze
grote Europese komponisten. Dat het eerste
deeltje van deze Gottmer Junior Componistenreeks over Mozart handelde lag voor de
hand, gezien de gunstige konjunktuur voor
Mozartbiografieën dit jaar. Onlangs werd de
serie met twee boekjes aangevuld, het is nu
de beurt aan Joseph Haydn en Franz Schubert.
De boekjes uit de Gottmer Junior Componistenserie zijn zeer fraai uitgevoerd en bijzonder kleurrijk en aantrekkelijk geïllustreerd. De afbeeldingen zijn zorgvuldig uitgekozen en doorbreken daarmee het gekende
patroon van bustes, statieportretten, geboortekamers en voorgevels van al dan niet
armtierige gebouwen waar de komponist in
kwestie het één of ander belangwekkends
zou gedaan, gezegd of geschreven hebben.
De tekst van de Engelse schrijfster is beperkt
maar daardoor juist heel gevat. Thompson
schrijft geen zeurderig fiutverhaaltje over
één of andere superman, maar tracht beknopt en in heldere taal een zo volledig
mogelijk beeld te schetsen van het leven van
de komponist, zijn werk en de invloed daarvan op de ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis. Tekst en illustraties worden regelmatig afgewisseld met korte eenvoudige
pianopartituurtjes opdat aankomende pianistjes de muziek van de grote genieën ook
eens aan de lijve kunnen ondervinden.

tieschaafde jonge mensen — kunstenaars,
dichters, schrijvers, studenten, en hun zusters en vriendinnen — die een vrolijk, onbekommerd bestaan leidden: „een schitterend
leven" zoals
één van hen het noemde. Net als Parijs..."
schrijft Thompson, 's Middags waren de
koffiehuizen en de sierlijke parken en tuinen
plaats van afspraak, 's avonds werd er op
artistiek nivo gewallebakt in de kroegen.
Tijdens deze zogeheten „Schubertiades"
boomden de jongelui door over kunst, filosofie en de liefde, ze luisterden naar Schuberts
nieuwe muziek, lazen elkaar poëzie voor,
speelden toneel of deden spelletjes. In de
zomer trok men al eens naar een of ander
landgoed.

AIDS EN SYF
Nu waren die kunstzinnige snaken ook niet
van arduin. Er werd zo nu en dan eens een
bloempje of een verboden vrucht geplukt.
Meisjes van de hogere- en middenklasse
werkten niet, zodat een potentiële huwelijkskandidaat aan zijn aanstaande vader moest
kunnen bewijzen dat hij een gezin kon onderhouden. Deze begoede freules dienden een
onberispelijke reputatie te bewaren tot op de
dag dat ze trouwden. In afwachting scharrel-

den de hitsige knapen wat met vrouwen van
lagere komaf: dienstmeisjes, kameniers en
hoeren. Een bordeelbezoek werd in het vrij
dekadente Wenen van de 19de eeuw als
heel normaal beschouwd. Toch was dit vreselijk riskant. Velen, waaronder natuurlijk
heel wat kunstenaars en beroemde musici,
ondervonden dit aan den lijve.
Begin 1823 merkte Schubert dat hij de
verschrikkelijkste geslachtsziekte die er was
had opgelopen: syfiliis. Wendy Thompson
schrijft:
destijds een ongeneeslijke en op
den duur dodelijke ziekte, net als AIDS nu."
Dit is slechts één voorbeeld van de manier
waarop de auteur hel heiligenbeeld van onze
grote musici doorprikt. Of hij nu Freddy
Mercury heette en in 1991 aan AIDS overleed, of zijn naam nu Franz Schubert was en
hij aan syfiliis krepeerde, beiden slachtoffer
van hun liederlijke levensstijl, waren tenslotte maar kwetsbare mensen wiens bestaan door (de dichter Blake citerend) „de
onzichtbare worm die vliegt door de nacht"
was verwoest. En die worm, steeds in form,
is van alle tijden.
(ts)
— W.A. Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert,
drie biografieën uit de Gottmer Junior Componistenreeks. Wendy Thompson. Uitg. J. H. Gottmer, Haarlem. 48 biz., 490 fr. per deel.

ONZUIVER GESLACHT?
Deze jeugdreeks over komponisten is bestemd voor kinderen vanaf tien jaar. Of deze
lektuur inderdaad al bruikbaar is voor die
leeftijd is wel een beetje de vraag, niet
onbelangrijke aspekten uit het leven van de
grote komponisten komen omonwonden aan
bod in de boekjes van Wendy Thompson. Zo
ook bijvoorbeeld de ziekten en kwalen van
de musici die vaak tot hun dood leidden.
Schokkend voor een tienjarige moet dan
ook het tragische lot zijn van Franz Schubert.
Reeds op 31-jarige leeftijd nam Schubert,
krom van de syfiliis, ,,de laatste tram" richting kerkhof van Wahring, op weg om zijn
idool Beethoven te gaan vervoegen die daar
al enige jaren tevoren met de nodige luister
was bijgezet.
Franz Schubert moet een vrolijke kwant
geweest zijn, in het wufte Wenen van die
jaren floreerde Schubert als een bohémien.
„Door zijn gezellige aard was hij het middelpunt geworden van een hechte kring van

Schubert en zijn vrienden aan de rol in Grinzing. Een telcening van IMoritz van
Schwind.
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MUZIEK

DE TIRANNIE VAN DE TV
Eindelijk was het zover, vorige vrijdag was
er het verjaardagsfeest voor Neerlands
meest bejubelde kabaretier Toon Hermans
die 75 jaar werd. WIJ er naar toe. Na het
voeren van een intensieve, maandelange
promotiekampanje in week- en dagbladpers,
op TV en de radio konden het organiserende
ANZ en ko-producenten BRTN en VARA
opgelucht ademhalen toen ze zagen dat het
Antwerpse sportpaleis aardig vol liep: meer
dan tienduizend Toonliefhebbers zakten af
naar de velodroom. Evenveel Toonliefhebbers werden er ons inziens — en vergeef ons
de wat volkse uitdrukking — schaamteloos te
kakken gezet.
In één van onze vorige nummers prezen
we het ANZ omwille van het initiatief TOON
75, we hebben nu nog bewondering voor de
durf en de werkkracht van het zangverbond
om zich aan een organisatie als deze te
wagen. Dat zulk een groots opgezet spektakel op beeld- en klankband wordt opgenomen met de bedoeling dit later uit te zenden
is aannemelijk. Bovendien veronderstellen
we dat de financiële draagkracht van het
ANZ ontoereikend is om zulk prestigieus
programma alleen te bekostigen, de steun
van de BRTN en de VARA zal dus onontbeerlijk geweest zijn.
Maar wat ons dwars zit is het feit dat al die
mensen een flitsend totaalspektakel hadden
verwacht en er integendeel bekaaid van af
kwamen. Ofwel biedt men het publiek dat
minstens 650 fr. (om op een betonnen trede
te zitten) heeft betaald een live-show aan die
men desnoods kaptee'rt voor TV, met alle
onvolkomenheden vandien voor de buistuurders thuis (spijtig voor hen maar dat maakt
onze rekening niet), ofwel maakt men een
televisieprogramma in een grote studio waar
'men indien gewenst nog wat volk naar toelokt met het aas der vrijkaarten; applaus valt
altijd nog wel te monteren achteraf.
Er moest dus in de eerste plaats ,,goede
TV" gemaakt worden vorige vrijdag. Op het
middenplein, voor het podium was een
champoeperslurpende jet-set bijeengeharkt.
De halve raad van beheer van de BRTN zat
er in te krappe smokings of diepgedekolteerd
naast politici, artiesten, sportlui en andere
hoge omes aan stemmig, met kaarsen verlichte tafeltjes. Dit zal mooie beelden opleveren voor de TV. De „gewone" toeschouwers
waren er enkel nodig om wanneer er om
verzocht werd applaus te geven, om te laten
zien met hoevelen zij naar Antwerpen waren
afgezakt en vooral om veel „begrip" en
„geduld" te hebben. Want nadat men de
zaal meer dan een uur op zijn honger had
laten zitten, met als enige verstrooing een
lauw onthaald voorprogramma,-kwam presentatrice Astrid Joosten ons vertellen dat
we ons in de loop van het programma aan
„enkele" onderbrekingen konden verwachten die nu eenmaal eigen zijn aan een
televisieopname. „Want u moet begrijpen

dat onze technici dit en onze kameramannen
dat...", het kan ons allemaal geen bal schelen want wij waren niet gekomen om een
avondje in een televisiestudio te vertoeven,
wij waren gekomen voor een avond zang,
teater, kabaret, dans en om het even wat op
de planken, bij wijze van hommage aan een
man die het bij uitstek van het kontakt met
zijn publiek moet hebben.
Naarmate de avond vorderde werden de
onderbrekingen veelvuldiger, en raakte de
vaart — als er dan al vaart in zat — helemaal
uit het programma. Ook niet bevorderend
voor het vlotte verloop waren de talrijke
videofilmpjes omtrent Toon Hermans die op
veel te kleine schermen werden geprojekteerd, wij ,,begrepen" uiteraard dat deze
beeldfragmenten gezien moesten worden in
het geheel van het televisieprogramma.

KLAAS VAAK
Klap op de vuurpijl was een stukje komedie met in de hoofdrol Z.K.H. Prins Bernhard,
Prins der Nederlanden. Prins Bernhard
moest zonodig ook z'n gelukwensen overmaken aan Toon. Dit ging via een straalverbinding gebeuren op het einde van het programma. Bernhard wenste echter om 23 uur z'n
prinselijke sponde op te zoeken zodat het
hele zaakje in het sportpaleis dan maar eens
doorheengehaspeld diende te worden. Toon
ontving ,,zogezegd" een cheque met de
opbrengst van een postkaartenaktie: „Mijnheer Hermans, wil u heel even doen alsof u
een cheque krijgt, u bent natuurlijk heel erg
blij! Applaus graag, nog wat luider a.u.b." En
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dan zagen we de doorluchtige, maar duidelijk slaperige Prins op het videoscherm. Hij
stamelde wat onsamenhangende dingen tegen Astrid Joosten en bedankte Toon die op
zijn beurt de cheque had overgestraald naar
Bernhard voor diens Wereldnatuurfonds. De
suffe Prins vergat bijna het eerste eksemplaar van een huldeboek aan Toon te overhandigen (niet makkelijk via een satelliet). Dit
„eerste eksemplaar" had iedere aanwezige
overigens al meer dan twee uur op z'n schoot
liggen.
Toon 75 had mooi kunnen zijn. De TV
besliste er echter anders over. En ja, na wat
gegoochel op de montagetafel zal het geheel
wel een mooi gepolijst produkt geworden
zijn, maar wij hadden geen zin meer om naar
de VARA of de BRTN te kijken. Men zegt dat
wie eenmaal salami heeft zien maken er
nooit meer van eet, wel, wij wisten hoe Toon
75 tot stand is gekomen, voor ons hoefde het
niet meer.
Toon Hermans zelf heeft die avond geen
grapje verteld of geen kunstje vertoond. Wat
de man van het hele gedoe dacht zal hij uit
schroom wellicht nooit vertellen. In zijn korte
dankwoordje sloeg hij, misschien onbewust,
spijkers met koppen. „Ik heb het gevoel dat
dit slechts een generale repetitie is, en dat ik
over tien jaar pas écht 75 wordt..." Het had
inderdaad meer weg van een generale repetitie en ach ja, waarom binnen tien jaar nog
eens niet proberen ? „Ik weet echt niet waaraan ik dit verdiend heb...dit is...belachelijk".
Belachelijk zouden we niet durven zeggen,
eerder spijtig.
(ts)
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ONDER DE KERSTBOOM: (IN EIGEN STAL)
ERIK EN SANNE, WILL TURA EN TOON
meest professionele artiesten. Met Rock en
roll in het hart levert hij een CD af die niet
moet onderdoen voor het beste van wat hij
voorheen maakte. De titel alleen is een
zoveelste hit, en Ik wil die man zijn en Alles
gaan dezelfde weg op. De door de BRT
miskende Zomer van tien om te zien kreeg
een stevige omlijsting mee, rond de zinsnede
als „...hoor die zangers allemaal, ze zingen
weer hun eigen taal". Het balladewerk krijgt
de jongste jaren — ingezet door De noorderwind — betere teksten. Ze wacht op haar
prins en Als jij zou gaan zijn hiervan mooie
voorbeelden. Deze plaat is ook een terugblik
op Wills karrière, dit komt in Gitaarstory en
Fans volop aan bod. Tura's countrywortels
komen weer even bloot te liggen in K7e/ne
diamant en 't Goed nieuws. Gevoelvol is zijn
vertaling van dé Euro-country '89-song From
a distance. Deze nummers zullen het ongetwijfeld doen op WIN Tura z'n koncerttoer die
op 3 januari in het kultureel centrum van
Strombeek-Bever (Brabant) aanvangt, en die
tot half april doorgaat.

In deze feestjestijd besteden we uiteraard
aandacht aan mensen die onlangs zelf wat te
vieren hadden.
Erik Van Neyghen blikte vorige lente terug
op z'n vijftienjarige loopbaan als solo-artiest
op de planken, wat met een Beste van Erik
keurig werd afgerond. Met het talentvolle
zangeresje Sanne vormde hij het meest
suksesvolle duo van het betere lied sedert
Miek en Roel. Mede dankzij de heropleving
van de Vlaamse schlager skoorden ze samen met Veel te mooi, dé gedroomde zomerhit. Sanne pakte daarna uit met Veel liever
(bij Ariola-BMG) en met Erik zong ze samen
(Tura's) Aan mijn darling alweer een voltreffer. Samen zitten ze nu bij één platenlabel,
de straalplaat Mee met de zon is de geslaagde opvolger van hun vorig werk. Op soms
doorleefde autobiografische teksten zoals
Sctiim in dit huis, Nooit meer bang en ook //f
laat je niet veel na, trekt Erik de rode lijn
door. Maar eerst krijg je een lentefrisse
Sanne in de lekkere countryliedjes Zeg toch
ja en Anita met knipoogjes naar Emmylou
Harris en Linda Ronstadt. Met Nog een cola
en Alles gaat voorbij, ballades op de wip naar
de schlager zouden Erik en Sanne in Nederland kunnen doorbreken. Hopelijk moeten
we Alles gaat voorbij niet te letterlijk ne-

TOON 75: LIVE OP CD
Waar een Will Is, is een weg...
Tura geeft niet o p !

VAN KERCKHOVEN $ 2 5 |
KEUKEN- EN WiNKEUNRICHTINB
bvba
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FRANS HENDRICKX
Wouwerstraat 45, Heist-o/d-Berg
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Fax: 015/25.13.44
UW PERSOONLIJKE WENSEN
EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR
UW KEUKENS-, WINKELSen WOONINRICHTINGEN
STAAN TE UWER BESCHIKKING:
• gespecialiseerde vakmensen
• binnenhuisontwerpers
WU BIEDEN U:
• Maatwerk
• Afwerking in detail
• Apparatuur
* Verzorgde plaatsing en service
* Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwerpen.
•ü Volledig pakket naar wens:
RUWBOUW - AFWERKING - INRICHTING
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men... I Met Geen zorgen , een vertaling van
een grote Bobby Darin-hit, kon het duo deze
zomer suksesvol de baan op. Hoewel we de
vorige versie met Annemie Neyens verkiezen. Zeer mooi zijn Nooit meer alleen, een
poëtische ballade op tekst van Willy Smets,
en het in duet gezongen Goud of diamanten.
Allemaal cinema relativeert sterk sukses en
de bijhorende glitter. Het verhaal over het
huis van bewaring Een stukje hemel lonkt
naar de Everly Brothers en Emmylou, en Aan
de stroom schetst het polderland aan de
Schelde waar Sanne haar wortels heeft. Mee
met de zon: Erik en Sanne op hun best!

WILL TURA: ROCK EN
ROLL IN HET HART
Toen de prins van de Vlaamse schlager
vorig jaar zijn vijftigste vierde dachten velen
dat het zowat voorbij was. Zijn laatste singeltjes waren niet écht dat, maar op de planken
begeesterde hij nog steeds als één van onze
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Over de 75ste verjaardag van Toon Hermans en het groots opgezet Gala ter gelegenheid van het feestvarken hebben we het
elders in dit blad al uitvoerig gehad. Maar
Toon zelf aan het werk horen en zien blijft
uiteraard dé belevenis waar velen maanden
naar uitkijken. Hem opnieuw in perfekte
omstandigheden beluisteren kan meteen:
zopas verscheen bij EMI een dubbele CD die
opnamen verzamelt vanaf De Hedjesman uit
z'n one man-show uit 1953 (plus de 1990versie!) tot zijn konference Sex op de buis en
De wals van de liefde van vorig jaar. Gedurende twee en een half uur sleept hij je mee,
omringd door een aanstekelijk lachpubliek,
langs ondermeer Suzanne en l^^editerannée,
het Blote kontje tango, Vader gaat op stap,
Pijpestelen, 24 rozen uit '67 en de vertelling
Het vaandel van me vader uit '60. Teveel om
op te noemen, een zeer afwisselende keuze
van gevoelige liedjes en ludieke sketches die
iedereen wel kent maar zeker nog eens
graag terughoort. Eveneens een aanrader
voor onder de kerstboom! Wie Toon nog
eens live wil horen: zopas vernamen we dat
hij op dinsdag 24 maart en zaterdag 11 april
op de planken staat van de Antwerpse Elisabethzaal met zijn show Ik heb je lief De
voorverkoop begint vandaag aan de kassa
van de zaal, telefoon 03/233.84.44 en in de
teaterwinkel Sint-Jacobsmarkt 74, eveneens
in Antwerpen.
SD

SPORT

HET ONSTILBAAR
VERLANGEN
VAN EEN VOORZITTER

H

ET kan niet worden ontkend:
Constant Vanden Stock en Michel Verschiueren hebben hun
tegenstanders een eind achter
zich gelaten. Op zichzelf is dit
geen drama. De aantrekkelijkheid van de sport bestaat In de
permanente uitdaging. Een achterstand ophalen, een voorsprong uitbouwen. Vallen en opstaan. Sterven en verrijzen.
Overwegen, beslissen, uitvoeren en... zijn
gelijk bewijzen met resultaten en feiten.

NIEUWE TIJD
Vooral op dit laatste vlak was de gewezen
Brusselse gueuzebrouwer, die als geen andere geduld kan uitoefenen en zijn tijd weet
af te wachten, altijd een grootmeester. Hij
sloeg in zijn lange sportieve karrière de bal
maar zelden mis en wanneer hij zich al eens
vergiste herstelde hij zich binnen de kortste
keren.

Bruno Versavel speelt na
nieuwjaar voor Sporting Anderlecht en meer dan waarschijnIrjk zal zijn vroegere ploegmaat
Piiiiippe Albert liem daar volgend seizoen i<omen vervoegen.
Anderlecht beheerst ons voetbal financieel en sportief als
nooit tevoren. Ouderen zuilen
aanvoeren dat de Brusselse
klub ook in de jaren zestig de
binnenlandse konkurrentie ver
achter zich Het. Die bewering
klopt slechts gedeeltelijk omdat het toenmalige voetbalkundige meesterschap niet financieel was onderbouwd. Daarin
schuilt het grote verschil van
toen en nu.
Vast staat dat Anderlecht onder de Mos
opnieuw bouwt aan een grote ploeg. Degryse, Walem, Lamptey, Musonda, Nilis en

l>

Toen Anderlecht in de eerste helft van de
jaren tachtig de vernieuwbouw van zijn stadion opstartte en de loges hun intrede maakten in ons voetbal stelden velen zich vragen.
Of dat wel de oorspronkelijke bedoeling van
het balspel was geweest, of de voetbalsport
zich niet te ver van haar oorsprong verwijderde. Vriend en tegenstander moesten wennen
aan de nieuwe tijd, aan de topsportbeleving
van de eenentwintigste eeuw. Vandaag is
het stadion op enkele details na voltooid, is
de Bellemansaffaire — waarin de klub In
tegenstelling tot een paar andere groten van
het Belgisch voetbal zeker niet werd gespaard — verteerd en werd een strukturele
voorsprong op de konkurrenten vera/orven
die niet in een handomdraai zal kunnen
worden weggewerkt.
De voorzitter en de manager koesteren nu
nog één groot verlangen: zo gauw mogelijk
opnieuw aansluiten bij de Europese top.
Daarom werd alvast Versavel Ingehaald en...
zou men ook de toekomstige transfer van
Albert al hebben afbetaald! Zo machtig zou
Sporting vandaag zijn.

Olivelra. Dat Is niet niets. En er zijn nog
goede jongeren In aantocht.
Merkwaardige vaststelling daarbij Is dat de
zogeheten groten omwille van de door de
Uefa uitgevaardigde transferbeperkingen nu
hun financiële overmacht op de Belgische
markt moeten aanwenden. Omdat ze niet
meer ongeremd naar het buitenland mogen
of kunnen. Waardoor de binnenlandse
krachtsverhoudingen nog schever zullen
worden getrokken, waardoor de afstand tussen de top en de middenmoot nog groter
dreigt te worden. Toekomstige landskampioenen verloren in een verder verleden
geregeld. In 73-74 won Anderlecht een
kampioenschap met zestien ploegen na zes
nederlagen te hebben opgelopen. In '82-'83
verloor kampioen Standard ook zes keer.
Vandaag Is Anderlecht herfstkampioen. Het
verloor één keer m zeventien matchen. Ook
KV Mechelen en Club Brugge werden In de
afgelopen maanden maar moeilijk geklopt...
Het zegt veel over een blijkbaar onvermijdelijke evolutie.
Een laatste pertinente vaststelling omtrent
de herfstkampioen. Anderlecht wordt sportlef gestuurd door Aad de Mos. Een kontro-

Een glunderende Constant Vanden Stock (met glas In de hand) koestert zijn
nieuwste aanwinst Bruno Versavel.
(foto VUM)
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versiële figuur die weerstanden oproept, die
niemand kritiek spaart, die spanningen uitlokt, die zonder turbulenties en hele of halve
ruzies maar moeilijk schijnt te kunnen leven
maar die onveranderlijk resultaten neerzet.

De Vlaamse
astronaut
Dirk Frimout gaat in maart de
ruimte in als deelnemer aan het
Atlas 1-projekt. De
voorbereiding van die vlucht is
volop aan de gang in het
centrum van Huntsville. Een
bezoek, deze week in Knack.
De barensweeën van Europa
Het Europees parlement evalueerde
de top van Maastricht. Een bericht uit
de coulissen van Straatsburg. En,
terloops, hoe diskussieloos
mandateert de regeringsleider zichzelf
om in naam van de Belgen over hun
integratie in het Europa van morgen te
beslissen? Deze week in Knack.

De Mos begon zijn „Belgische" karrière bij
KV Mechelen. De Hagenaar wordt ook vandaag nog vereenzelvigd met de spektakulalre opgang van Malinwa. Wat begrijpelijk is
maar niet helemaal terecht. KV werd vooral
(opnieuw) groot door toedoen van John Cordler. De „captain of Industry", de „decisionmaker", zoals dat soort mensen graag wordt
genoemd, financierde de snelle (en geforseerde) sportieve doorgroei naar de top met
eigen middelen, uit eigen zak. Cordier bestormde letterlijk en figuurlijk de voetbaltop.

Jan Verheyen en boys
Jan Verheyen is een kontrole-freak in
de cinema: hij produceert, verdeelt en
bespreekt films. Met "Boys" heeft hij
er zowaar een zelf geregisseerd. Het is
de eerste VTM-film, vindt onze
recensent. Een explosief interview,
deze week in Knack.

Niemand deed het hem ooit op die manier
voor en zeker Is dat niemand het hem ooit
nog zal nadoen. De man Is vandaag enigszins bulten adem. De ervaring heeft hem
Inmiddels geleerd dat voetbal niet kan worden „ingepland, voorgeprogrammeerd, gekommandeerd". En daar heeft dat soort
mensen altijd moeite mee. Het Is niet onbegrijpelijk en niemand hoeft er zich echt
ongerust over te maken.

Dood in het ijs
H

Na de nederlaag tegen Rode Ster Belgrado maakte hij zijn ploeg verbaal nagenoeg
met de grond gelijk, liet enkele spelers en de
ploegafgevaardigde op de stoep staan en
reed zonder hen richting vlleghaven omdat
ze sekonden te laat op de afspraak verschenen. Maar drie dagen nadien werd Antwerp
verslagen. Er scheen geen vuiltje aan de
lucht. Onder de Mos worden de hardsten
steenhard I Een vreemde man waarop geen
definitieve etikettes kunnen worden geplakt.
Zoveel is zeker.

In Tirol gaf een gletsjer een lijk prijs.
Nu blijkt het meer dan 4.500 jaar oud
te zijn: de archeologische vondst van
het jaar. De lotgevallen van een jager
uit de bronstijd, voor en na zijn
spontane mummificering,
deze week in Knack.

En verder...
• Demasqué: de Compagnie Het Zoute •
Vriendjespolitiek en gepoker met geld
voor de wetenschap • Opera: tweede
deel uit "Het Mortiertijdperk"

3 MAGAZINES INI:
KNACK + WEEKEND

+ TELE KNACK (64 pag.)
ELKE WOENSDATi
TE KOOP

De afbouw van de Mechelse klub Is niet
noodzakelijk voor morgen. Cordier is er, zo
veronderstellen wij tenminste, de man niet
naar om een bocht van honderd tachtig
graden te maken. We geloven niet dat het
zijn bedoeling is In Mechelen een woestijn
achter te laten. Want dat zou hij kunnen
natuurlijk. Door de opgezette financiële konstruktle bezit Malinwa vandaag nog welgeteld één speler: Geert Deferm. Niet onmiddellijk een onuitputtelijke goudader.
Men moet er evenwel begrip voor opbrengen dat de baas van Telindus een gedeelte
van het geïnvesteerde geld rekupereert. De
kans was te schoon om onbenut te laten.
Cordier en Colnvest, zijn financieringsmaatschappij die spelers kocht voor eigen rekening en doorverhuurde aan de klub (een op
zichzelf Ingenieuze konstruktie waardoor de
voetbalvereniging voor tweehonderd percent
schatplichtig werd aan haar voorzitter en
deze laatste in alle omstandigheden de financiële beslissingsmacht In eigen handen
hield), kozen voor de allereerste keer eieren
voor hun geld. The sky is not the limit. Voeg
daarbij enkele uitlatingen van de Westvlaming uit Keerbergen. ,,Telindus zal voor mij
altijd het belangrijkste blijven. Vooral In deze

moeilijke ekonomische omstandigheden
moet Ik al mijn tijd en energie in de zaak
aanwenden."
Men kan er inkomen dat de Mechelse
supporters, die al vijf jar in de hemel leefden,
zich zorgen begonnen maken. Vooral ook
omdat de voorzitter in interviews In tegenstelling met vroegere gewoonten nogal eens
zwaar durfde uithalen richting spelers en
begeleiders. Het Is een publiek geheim dat
hij zijn twijfels heeft over Leekens. Het is
geweten dat hij zich vragen begint te stellen
over Courant. Maar daaruit afleiden dat In
Mechelen de afbouw begint, Is toch voorbarig. Misschien zoekt de vereniging in de
komende maanden naar realistische en
duurzame bestuursstrukturen en bestaansgronden. Die kunnen gevonden worden zonder dat de klub daarom uit de nationale
voetbaltop hoeft te tuimelen. Mechelen is
meer dan Versavel (en Albert) alleen en
misschien moeten spelers en trainers dat
maar eens aan hun inderdaad ontgoochelde
voorzitter bewijzen.

GEVEN EN NEMEN
Verder moet men er rekening mee houden
dat In ons voetbal „saneringen" zullen worden doorgevoerd. Veel klubs hebben het
moeilijk. Weinig financiële balansen zijn in
evenwicht. Het heet dat veel spelers, inzenders de zogeheten middenmoters, zwaar
overbetaald worden. „De gewone spelers
zullen een heel stuk goedkoper, de toppers
nog een heel stuk duurder worden", voorspelde Michel Verschueren onlangs en niemand kan het beter weten.
Er zijn dus mogelijk veranderingen op til
en eigenlijk hoeven we daar niet rouwig om
te zijn. We kunnen best verdragen dat voetballers goed verdienen maar wanneer we
dan toch eens cijfers horen vallen we nog
vaak achterover. Het blijft ons een raadsel
hoe hel zover is kunnen komen. Ondanks
zoveel zakenmensen hun intrede In het voetbal hebben gemaakt, wordt de kunst van
geven en nemen, van belonen naar verdienste nog maar weinig toegepast. Omdat er In
de voetbalstadions nog altijd teveel met het
hart en te weinig met wiskundige logika
wordt geredeneerd ? Vermoedelijk wel. Maar
ook daarin zal spoedig verandering komen.
Het zal ons niet venwonderen Indien John
Cordier, die Inderdaad op de deur durft
bonken, ook daarin vriend en tegenstander
de weg zal wijzen. Misschien Is de afstand
tussen de belangen van de klubs en de
spelers te groot geworden.
Die vaststelling Is op zichzelf onrustwekkender dan het groeiend aantal loges en
business-seats die op half lange termijn
maar één doel hebben: de bestaansbasis
van de klubs verbreden en verstevigen. Hoe
wankel het voetbalbedrijf ook moge blijven.
Flandrien
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BIOS

DE PLASTIEKEN NACHTMERRIE
Richard Neely schreef de internationale
bestseller The Plastic Nightmare en Wolfgang Petersen, produceerde, regisseerde en
schreef het scenario van de film Shattered,
die ernaar werd gemaakt. Shattered werd om
onbel<ende redenen bij ons ontdoopt en
loopt onder de titel The plastic nightmare...

PRIJZENREGEN
Shattered is Petersen's Amerikaanse regiedebuut. Wie Petersen zegt denkt al dadelijk aan Das Boot en The Neverending Story,
maar is reeds vergeten dat ij bijvoorbeeld de
regisseur was van de eerste zes episoden
van tatort, en dat hij eveneens heel wat TVfilms maakte, waaronder Smog waarmee hij
de Prix Futura Award 1975 in Berlijn wegkaapte.
Op het filmfestival van Parijs kreeg hij
enkele jaren later een prijs voor Black and
white day and night, zijn tweede belangrijke
speelfilm. Op het eind van de 70-tiger jaren
ontdekte hij de Duitse vertaling van The
plastic nightmare en vatte al dadelijk het plan
op om er een film naar te maken, maar toen
kwam Das Boot aanzetten en werd het projekt verschoven.

EINDELIJK DE FILM
De opnamen voor Shattered begonnen om
12 februari 1990 en duurden tot in mei. Tom
Berenger, die de jongste tijd steeds meer
karakterrollen in zijn richting ziet schuiven,
waaronder Platoon en het hopelijk binnenkort verschijnende The Field niet van de
minste zijn, speelt de rol van Dan Merrick,
een schatrijk promotor die het slachtoffer
wordt van een verschrikkelijk verkeersongeval. Deze ongevalscène werd gedraaid in de
Ameriaanse staat Oregon, waarbij een Mercedes 560 SM door een compressor vanop
een 15 meter hoge klip de diepte wordt
ingejaagd. Het gebeuren werd met een zestal kamera's gefilmd, waaronder een aantal
dat werd bediend door alpinisten. De wagen
zelfs was een glasvezel-namaak, gebouwd
door de bekende Roy Arbogast.

Tom Berenger (rechts) en Bob Hoskins schitteren als respektlevelijke geheugenverlieslijder en prive-detektive in de verfilmde bestseller The Plastic
Nightmare.
een puinhoop, zijn vrouw hield er een minnaar op na en hij was zeker ook niet helemaal brandschoon.

STEVIG RILLEN...
Merrick stapt naar de privaat detektive
Gus Klein, gespeeld door Bob Hoskins. Deze
reeds diverse malen bekroonde Britse sterakteur bouwde zijn sukses op aan de hand
van schitterende karakterrollen, waarbij zijn
glansrol in Mona Lisa zeker moet worden
aangestipt. De bezwarende foto's blijken
door niemand minder dan Klein te zijn gemaakt.

de minnaar van Judith de naam Jack Stanton
draagt. Judith wordt op een schitterende
manier vertolkt door Greta Scacchi, wiens
opmerkelijke akteurstalent in Good morning,
Babylon, de hele wereld verbaasde. Dit is
haar derde opeenvolgende hoofdrol, waarbij
haar rol in Presumed Innocent naast Harrison Ford vooral opviel in de heftige erotische
scène die het tweetal in deze film beleeft.
Judith die er mooier, kwetsbaarder en eertijker dan ooit uitziet wordt nu bespied door
Dan, samen met Klein. Op een dag krijgt ze
het telefoontje van Stanton...
Hoe het verder afloopt moet u zelf gaan
zien want voor de liefhebbers van een stevige triller is dit een biezonder leuke film!

Merrick had Klein indertijd de opdracht
gegeven zijn vrouw te volgen. Klein weet dat

Willem Sneer

H O F DE D R A E C K
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN

Merrick kan na een langdurig letsel en
voortdurende plastische chirurgie weer onder de mensen komen, maar zijn persoonlijk
geheugen blijkt ergens ondenweg verloren
gegaan. Hij start een nieuw leven met zijn
vrouw en wordt zelfs vertiefd op haar. Maar
zijn onbekend verleden achtervolgt hem. Op
een dag vindt hij foto's van zijn vrouw die
niets aan de verbeelding overlaten, vooral
niet van de man die eveneens op de foto's
akteert, een vreemde man. Zijn vroegere
vrienden, waarbij hij om raad gaat, bevestigen hetgeen hij vreesde: zijn huwelijk was

'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf.
Pas heringerichte luxekamers
Midweekarrangement: drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners: 4.950 B.F.
per persoon.
Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel. (041) 81.10.17
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TELEVISIE

ZATERDAG 21 DECEMBER

ZONDAG 22 DECEMBER

MAANDAG 23 DECEMBER

TV1

TV1

TV1

10 30 Toen Italië nog zong, de ondergang van de
Italiaanse belcanto, 11 20 Veiligheid In en om het
huls, 11 35 Taal en kommunikatie; 12 05 Balwl,
voor migranten, 15 25 Schande over hem die
kwaad denkt, film, 17 10 De rechtvaardige ridder, jeugdfilm, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Schoolslag, spel, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, toenstiscfi progr , 19 20 Joker- en lottotrekkmg; 19 30 Nreuws.
20 00 Kwislijn
20 05 FC Oe Kampioenen, Vlaamse serie
20 35 De handen van een moordenaar, TV-film
22 25 Kunstzaken
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Vandaag
23 20 Little sweetheart, film

09 00 Samson; 10 00 Chdteau Van Hove, feest,
11 00 De zevende dag, praatkaffee ,1315 Huizen
kijken, info, 13 30 Nieuwe avonturen van HeidI,
jeugdfilm; 15 001 voor Iedereen, gevaneerd familieprogr , 1 7 30 Bassie en Adriaan en de schatkaart, jeugdsene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Plons; 1810 Merlina, jeugdsene, 18 35
Meester, hij begint weer, komische reeks, 19 00
De Cosby show, komische sene, 19 30 Nieuws,
19 45 Sportweekend.
20 30 Alfa-Papa-Tango, Vlaamse sene
21 15 Tijd voor Koen, klassieke muziek
21 35 De Pré Historie, 1978
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 Wie schrijft die blijft, literair mag

13 55 Kinderen voor kinderen festival; 14 45 Ball
of fire, film, 16 30 Samson; 17 30 Mooi en meedogenloos, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Alfred Judokus Kwak; 18 35 Duupje; 18 40
Baby's storytime, tekenfilm, 19 03 Buren, serie;
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, serie
20 30 TIen voor taal, VI -Ned taalstrijd
21 10 Tanamera, sene
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo
22 35 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV 2

TV 2

18 00 Groot Dicteer der Nederlandse taal, openbaar diktee
20 00 Handbal, European handbal trophy
VTM
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, verzoekklips, 16 35 Doogle Howser, gezinsserie, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De
juiste prijs, spelprogr , 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Blanco, spelprogr
20 30 Overboard, film
22 25 Nieuws
22 40 VTM Sport
22 55 Shenandoah, film
00 45 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 15 35 Wijnwereld, Rioja, 16 00
Nieuws; 16 05 Hollands dekor, Vlissingen, 16 15
Heb Ik Iets gemist?, terugblik, 16 35 Jonge mensen op het koncertpodium; 17 00 Gophers, tekenfilmene, 17 25 Het geheim, jeugdsene, 17 45
Ko de Boswachtershow, natuurmag , 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Sportpanorama; 19 00 Preview, filmmag , 19 30 Growing pains, sene.
20 00 Nieuws
20 25 Three man and a baby, film
22 10 Jasperina In het Concertgebouw, koncert
23 15 Karel, praatsfiow
00 00 Nieuws
00 05 Le salalre de la peur, film

14 25 Sport extra, veldlopen, snooker en handbal
VTM
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy
Brown, sene, 14 00 Vlaanderen mijn land, muzikale reis door Vlaanderen, 14 45 Clip Club, verzoekklips, 14 55 Charade, film, 16 50 The Bubbles, sene, 17 00 De kinderakademie; 17 50
VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praatprogr; 19 00 Nieuws
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Waiters verjaardagsshow
21 30 Ramona, serie
22 00 Nieuws
22 20 De Sportshow
23 25 Wllf, wild world of animals, dok
23 50 Nieuws
Ned. 1
1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 40
Wijnwereld, kursus, 15 05 Het gezongen woord,
koorzang, 15 35 Spoorloos, oproepen, 16 00
Nieuws; 16 07 Hersens op hol, op zoek naar
menselijk vernuft, 17 00 Anna, jeugdfilm, 18 30
Spoorloos, reakties, 18 35 Boggle, woordspel,
19 00 Perfect strangers, serie, 19 25 Waku
Waku, spelshow
20 00 Nieuws
20 12 Spoorloos, oproepen
21 10 Brandpunt, aktualiteiten
21 50 Inspector Morse, sene
22 45 A titre personnel, praatproqr
Ned.

Ned.

2

13 00 Nieuws; 15 16 Een duivels plan, Disneyfilm, 16 00 Nieuws; 16 08 Een duivels plan,
vervolg, 16 58 De kleine wijzer, kinderkwis, 17 23
De jongen van Andromeda, jeugdsene, 17 48
Museumschatten, 18 00 Nieuws; 1818 Kassa!,
konsumenteninfo, 18 57 LIngo, vKOordspel, 19 23
Twaalf steden, dertien ongelukken, gedramatiseerd verfiaal
19 54 Flying Doctors, sene
20 50 Zeg 'ns aaa, komische reeks
21 13 Op leven en dood, dramaproduktie
22 15 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 48 Twee voor twaalf, kwis
Ned. 3
08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws, 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal extra; 18 55 Lottotrekking ; 19 00 Voorbij de zeven zeeën, jeugdsene
19 30 24 uren per dag, dok
20 00 Nieuws
20 23 Kenmerk, aktualiteiten
20 55 Mixed feelings, portret Karin Junger
22 00 Nieuws
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2

09 00 Dag mr. de Koekepeer; 09 25 Bump; 09 30
Argo; 09 40 Het futlllteltenmuseum, het doosje
lucifers, 09 55 In het donker kan alles, 10 00 Hoe
zit dat en waarom, dok , 10 15 De Grote Laura &
Lena Fhijnbeenshow, 10 30 Zakken, de moordzak, 11 00 Reiziger in muziek, 12 00 Voetbal
plus, 12 45 De Vara Matinee, klassiek, 18 00
Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes, kult humor progr, 18 40 Buren, ruzies, 19 00 The
wonder years, komische sene, 19 25 Onrust!,
mag , 20 00 Nieuws
Ned. 3
08 55 Nieuws; 10 00 Jaouaz, voor l^arokkanen,
10 30 Aktüel, voor Turken, 11 00 Intifada, 11 30
Omrop Fryslên; 12 00 Het Capltool, 12 45 Stichting Socutera; 13 00 Kursusinformatie, teleac,
13 30 Effektlef vergaderen; 14 00 Integraal management, 14 30 Graven voor de farao; 18 30
Sesamstraat; 18 45 Studio sport;
20 00 Nieuws
20 10 Gerard Reve: Alleen op de wereld, dok
20 46 Werther NIeland, toneel
22 00 Nieuws
22 05 De arrestatie, TV-spel
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TV 2
18 55 Nieuws
19 05 Schooltelevisie, spelen met woorden
19 30 Het Capltool, sene
19 53 Benny Hill, kolder
20 00 Uitzending door derden
20 20 Uitzending door derden
21 00 Taal en kommunikatie, aangename kennismaking
21 30 Nieuws
22 05 Stipt op tijd, film
VTM
14 00 Deep in my heart, film, 16 10 Tekenfilm;
1615 Taxi, serie, 16 40 Santa Barbara, sene,
17 00 Webster, sene, 17 30 Home and away,
serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters;
18 30 Waagstuk, spel, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad
van Fortuin.
20 00 Videodinges, gekke klips
20 30 MacGyver, serie
21 30 Oe vraag van 1.000.000, kwis
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, motormag
23 00 Highway to heaven, sene
23 50 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 James Herriot: drie keer, drie verschillende vertolkers samen , 17 03 Winnie de Pooh, animatieserie, 17 30
Ereprijs 17, kinderervanngen, 17 59 Boggle,
woordspel; 18 58 Elmer's kerstfeest, TV-film,
20 00 Nieuws.
20 26 Elmer's kerstfeest, vervolg
21 18 Hier en nu, aktualiteiten
21 57 Eer zij God in deze tijd, kerstzang
Ned.

2

13 00 Nieuws; 15 15 After school special, jeugdfilm, 1615 Santa Barbara, serie, 17 00 Veronica
Film & Video-special, filmnieuws, 17 50 Bouli,
tekenfilm, 18 00 Nieuws; 18 20 Ha die dieren,
mag , 1 8 40 Countdown, pop, 19 20 Die 2 special, hoogtepunten, 19 55 Married with children,
sene
20 25 Dynasty: the reunion, TV-film
21 55 Nieuwslijn special
22 20 Bodylijn man, life-stylemag
22 50 Berg, praatshow
23 30 Erotlka, erotisch mag.
00 00 Nieuws
Ned. 3
08 55 Nieuws; 17 25 Graven voor de farao; 18 00
Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Het landsgesprek, diskussieprogr, 20 00 Nieuws.
20 25 Verbazing
20 35 Het familiebedrijf
21 00 Yoy, jongerenmag
21 25 Van huis uit, dok
22 00 Nieuws

TELEVISIE

DINSDAG 24 DECEMBER

WOENSDAG 25 DECEMBER

DONDERDAG 26 DECEMBER

TV1

TV 1

TV 1

14 00 Kinderen voor kinderen; 14 50 Samsonklips;, 15 00 De prinses en de zeerover, film,
16 30 Samson; 17 30 lUool en meedogenloos;
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Liegebeest;
18 20 Het station, l^indermag , 18 35 De kampioen, jeugdsene, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 10 Toon Hermans: one man show, registratie
1989
22 25 Het ei van Ciinstoffels, reportage
23 00 Kerstkoncert uit Assisi, vanuit basiliel( van
St Franciscus
23 59 Middernaclitmis

10 00 Protestantse eredienst; 11 00 Eucharistieviering ; 12 00 Urbi et Orbi; 12 30 Maria door een
doornwoud trad, progr rond kerstlied, 1315 Ommekaar, oma en opa, 14 00 Kinderen voor kinderen festival; 14 55 Het meisje met de zwavelstokjes, TV-film, 16 30 Samson; 17 30 Mooi en
meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Duupje; 1810 The magie of David
Copperfield, illusionist, 19 03 Buren, sene, 19 25
Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Walt until spring, Bandini, film
21 45 Julie and Carol together again, show
22 40 Vandaag
23 00 Kerstmis in Willow Creek, TV-film

14 00 Kinderen voor kinderen festival, 14 50
Lassie's nieuwe meester, film, 17 30 Mooi en
meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Plons, 1810 Prikballon, kleutermag ,
18 25 Duupje; 18 30 Blue toes, the X-mas elf,
tekenfilm, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Schwarzwaldklinik, sene
20 50 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow
21 30 Panorama, jaaroverzicht
23 00 Kunstzaken
23 05 Vandaag
23 25 Uitzending door derden
23 35 Hulzen kijken, info

TV2

TV2

18 45 Kerstboodschap van de koning; 18 55
Nieuws; 19 00 Veiligheid in en om het huis, info,
19 15 Tijdrover, inleveren' inbindeni, 19 30 Het
Capitool, serie
19 53 Benny Hill, humor
20 00 Sportavond
21 30 Nieuws

18 55 Nieuws; 19 00 Schooltelevisie; 19 30 Het
Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, humor
20 00 De nieuwsjongens, serie
20 25 Nadine Gordimer, portret
21 30 Nieuws
22 00 De fontein, film

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Schooltelevisie, spelen met
woorden, 19 30 Kerstboodschap door de koning
19 40 Het Capitoo, serie
20 00 Uitzending door derden
20 30 Het Russisch cirkus, dok
21 30 Nieuws
21 50 Go teil it..., kerstspecia
22 00 De toverfluit, Berndien Stenberg
22 30 Kerstkinderen, TV-film
VTM
1400 Lady Jane, film, 1615 Taxi, serie, 1640
Santa Barbara, serie, 17 00 Webster, serie, 17 30
Home and away, serie, 18 00 Nieuws; 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, kwis, 19 00
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Luc, praatshow
21 00 Medisch Centrum West, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, jaaroverzicht
23 45 Soap, serie
00 10 Nieuws
Ned.

1

10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruitmand, muziek op verzoek ,1115 Kerst in Noorwegen, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Kamilla
en de dief, jeugdfilm, 1747 Op zoek naar echt
zout, poppenspel, 18 10 Kerstpralse, kerstliederen, 18 35 Blackout, woordspel, 19 04 Op weg
naar Avoniea, dramaserie, 19 50 Even voor achten, portret
20 00 Nieuws
20 25 Bill, TV-film
22 00 Doelen Kerstkoncert '91
22 50 De verborgen ramp, reportage
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 05 De Bobobobs, tekenfilmserie, 17 31 Grote Meneer Kaktus Show, 18 00
Nieuws; 1816 Daar komen de schutters, komische serie, 18 49 Lingo, woordspel, 19 18 Geef
nooit op, familieprogr
20 11 Peter Gunn, film
21 46 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 21 Wings, komische reeks
23 03 impact, dok Doden bij de Muur
23 35 Museumschatten
23 55 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws, 1815 Sesamstraat ; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis;
19 00 Winti, een Surinaamse godsdienst in Nederland, dok , 19 30 Het gezicht van Nederland,
Deventer, 20 00 Nieuws.
20 25 Iris, film
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 30 NOS-laat
23 00 Kerstnachtdienst

VTM
14 00 Some came running, film, 1610 Clip Club,
verzoekklips, 16 30 Kinderklub, kinderprogr,
17 00 Schuif af, kinderprogr, 18 00 Nieuws;
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel,
19 00 Nieuws.
19 30 Rad van fortuin
20 00 Dierenplezier, spelprogr
20 30 Kerstspecial Bompa, kerstaflevenng
21 30 Empty nest, serie
22 00 Nieuws
22 30 One magie Christmas, Disney-film
00 00 Nieuws
Ned.

1

09 55 Waar de ster bleef stille staan, musical,
11 00 De herders op het veld, euchanstievienng,
12 00 Kersttoespraak en zegen Urbi et Orbi;
12 45 It's a wonderful life, film, 15 00 Kerstmatinee Concertgebouw; 16 15 Nieuws, 16 20 Was
het maar elke dag Kerstmis, familieshow, 17 20
Een beregoed kerstfeest, tekenfilm, 1810 Boggle, woordspel, 18 35 Kijk's omhoog, dok , 19 00
A Muppet Family Christmas, kerstmis met de
Muppets, 19 50 Tom en Jerry; 20 00 Nieuws.
21 00 Simon Carmiggelt, tweeluik, De jonge jaren
21 50 Without a clue, film
23 35 Nieuws
Ned.

2

11 30 De vrolijke vrouwtjes van Windsor, blijspel, 14 18 De zwarte hengst, familiefilm, 16 00
Bekijk het maar, kinderprogr, 17 10 Santa Barbara, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Popformule plus,
18 40 Candid camera, verborgen kamera, 19 00
Per wanneer kunt u beginnen?, informatief spelprogr
19 45 Moonstruck, film
21 27 TV-Masqué, hommage aan een C) Nederlander
Ned. 3
08 55 Nieuws; 14 30 De grote vriendelijke reus,
animatiefilm, 16 00 De schepping, oratorium van
Haydn, 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30
Eksamenvrees, kortfilm, 18 55 Whitney Houston
live, koncertregistratie, 19 54 Politieke partijen,
20 00 Nieuws.
20 10 Stichting Socutera
20 30 De man die bomen plantte, animatiefilm
20 46 Concert Jessey Norman, muzikaal kerstprogramma

33

VTM
14 00 Little woman, film, 16 00 Clip Club, verzoekklips, 16 15 Taxi, sene, 16 40 Santa Barbara,
serie, 17 00 Webster, sene, 17 30 Home and
away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en
letters; 18 30 Waagstuk, kwis, 19 00 Nieuws;
19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Beverly Hills 90210, sene
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmag
23 10 Miami Vice, politieserie
00 00 Nieuws
Ned. 1
12 00 Vuur en ijs, sprookjesballet, 12 53 Placido
Domingo in Amsterdam, registratie, 13 30 Service salon, Indonesie-special, 15 05 Studio Trappelzak, 15 23 Wordt vervolgd, tekenfilmmag ,
15 50 Een nieuwe jas, liedjes, 16 00 Nieuws;
16 05 Samen uit, samen thuis, film 18 08 Boggle, woordspel, 18 38 Just for laughs, verslag
Montreal Int Comedy Festival, 19 28 Villa Borghese, serie, 20 00 Nieuws.
20 20 Baby Boom, film
22 05 100 jaar Carré, hoogtepunten
23 10 Hollands dekor. Zaandam
Ned.

2

11 50 In Koncert: Nigel Kennedy; 12 40 Nederland Muziekland: Kerst; 13 25 Cyrano de Bergerac, film, 15 20 Santa Barbara, sene 16 05 Van
kruk tot crack, schaatskursus, 16 35 Starstreet,
animatieserie, 16 50 B.O.O.S, kindermag , 1 7 20
Top ' 9 1 , popjaaroverzicht 18 00 Nieuws; 1810
Top '91, vervolg, 19 20 De heilige koe, automag
19 50 Empty nest, serie
20 15 Tour of duty, serie
21 05 In de Vlaamsche Pot, sene
21 35 Artsen zonder grenzen, dok serie
22 50 Take off, dramaserie
23 25 Stop de persen, mediamag
23 50 Parijs-Kaapstad, verslag
00 05 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws, 18 00 Nieuws; 18 05 Jeugdagenda; 18 15 Sesamstraat, 18 35 Net goed, jeugdfilm, 19 00 Ene Clapton live, koncert, 20 00
Nieuws.
20 25 Jubileiumkoncert Pavarotti, registratie
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 27 DECEMBER
TV1
14.00 Kinderen voor kinderen festival; 14.30
David Copperfleid, film; 16.30 Samson; 17.30
Mooi en meedogenloos, serie; 17.55 Nieuws;
18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV 1
— top 30; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 Sledge Hammer, serie
20.30 Baraka, spelshow
21.35 Matlock, advokatenserie
22.25 Kunstzaken
22.30 Vandaag
22.50 Vijand van de vijand, serie
TV 2
18.55 Nieuws; 19.00 Schooltelevisie; 19.30 Het
Capitool, serie; 19.53 Benny Hill, humor.
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info
20.35 Kijk uit!, verkeerstlps
20.40 Het eilandje, dok.
21.30 Nieuws
22.00 Première film & video, fllmmag.
22.30 Missa Luba, dok. over de Afrikaanse mis
VTM
14.00 A star is born, film; 16.15 Taxi, serie; 16.40
Santa Barbara, serie; 17.00 Webster, serie; 17.30
Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05
Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, kwis; 19.00
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Wies Andersen Sliow, kwIs
21.00 Margaret Bourke-Wliite, film
22.35 Nieuws
23.00 Carson's law, serie
23.45 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Dokument,
dok. over de 2 PK; 16.38 Disneyklub, tekenfilmmag. ; 18.01 Boggle, woordspel; 18.30 Ja, natuurlijk extra, natuurdok.; 18.59 Ha, die pa, serie.
19.29 Dinges, spelprogr.
20.00 Nieuws
20.26 Maak dat de kat wijs, spelprogr.
21.12 Rondom Tien, diskussleprogr.
22.03 Jessica fietcher, serie
22.51 Dokument: Hoe gastvrij is Nederland?,
dok.
23.36 Miniatuur
23.41 Nieuws
Ned. 2
12.00 De barbier van Sevllla, opera; 14.20 De
terugkeer van de zwarte hengst, film; 16.00
Nieuws; 16.05 Het geheim van de Zwarte Draak,
serie; 17.00 De vier jaargetijden, VIvaldl; 17.40
Kreatief met karton, kursus; 17.57 De TV-dokter;
18.00 Nieuws; 18.20 De bal is rond, jeugdvoetbalmag.; 19.00 The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 19.27 Over mijn lijf. Info; 20.00 De
leukste thuis, leuke video's
20.30 Medisch Centrum West, serie
21.29 De TV-dokter
21.30 Benny Hill in New York, humor
22.20 In the heat of the night, politieserie
23.10 Lost in America, film
00.35 Nieuws
Ned. 3
08.55 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat;
18.35 Emiel, jeugdfilm; 19.00 Wat doe jij nou?,
kwis; 19.30 Huize Krankjorum, serie; 19.54 Politieke partijen; 20.00 Nieuws.
20.25 Jaaroverzicht Sport
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
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Wait Until Spring, Bandini, de verfilming door Dominique Deruddere van
een roman van John Fante. Woensdag 25 december op TV1, om 20u.05.
ZATERDAG 21 DECEMBER

LITTLE SWEETHEART
Britse triller waatm een 9-jarig kreng,
wier gedrag verpest werd door het kijken
naar programma's voor volwassenen op
TV, een stel chanteert en In haar greep
houdt... (BRTN TV1, om 23u.20)

ZONDAG 22 DECEMBER

CHARADE
Komische triller vol vaart over een
knappe Amerikaanse vrouw die In Parijs
dramatische avonturen beleeft. Na een
uitstap naar een ski-oord, komt zij op
haar appartement terug en moet tot haar
verstomming vaststellen dat het tijdens
haar afwezigheid volledig leeggehaald
werd. (VTM, om 15u.)

MAANDAG 23 DECEMBER

STIPT OP TIJD
Britse kolder met John Cleese die een
aan tijd en tijdschema's verslaagde
schooldirekteur gestalte geeft. Zijn aanwezigheid staat borg voor een dik pak
humor, wel niet van het hoogste gestalte,
maar Cleese tilt alles op tot een hogere
dimensie. (BRTN TV2, om 22u.05)

DINSDAG 24 DECEMBER

LADY JANE
Episch drama over de manipulaties in
het 16e-eeuwse Engeland, waardoor een
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16-jarig meisje enkele dagen op de Britse
troon mocht zitten. Romantiek glijdt af tot
sentimentaliteit, de traditionele Britse
spitse dialogen venwateren tot Ijl gekakel
en de bijrollen zijn onverzorgd en ongeloofwaardig. (VTM, om 14u.)

WOENSDAG 25 DECEMBER

WAIT UNTIL SPRING,
BANDINI
Veelbejubelde film van de Vlaamse
regisseur Dominique Deruddere, een familiekroniek van de familie Bandini, inwijkelingen in Amerika rond 1925. (BRTN
TV1, om 20U.05)

DONDERDAG 26 DECEMBER

DE FONTEIN
Russische satirische film met humoristische en ironische flarden over de levensomstandigheden in een Russische
stad bij het begin van de perestrolka.
(BRTN TV2, om 22u.)

VRIJDAG 27 DECEMBER

LOST IN AMERICA
Levensechte satire van Albert Brooks,
die tevens de hoofdrol voor zijn rekening
neemt. Voonwerp van Brooks' spot zijn
de Amerikaanse yuppies: goed opgeleide en veel verdienende karrièremakers,
die echter de band met het echte leven
verloren hebben. (Ned. 2, om 23u.10)

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 114
HORIZONTAAL
5. Tijdschriften waar je het hele jaar in zou
kunnen lezen? (14)
8. Zulke meesters staan niet in het onderwijs (9)
9. Met deze plant kun je kleren of schilderwerk wat opsieren (4)
10. Ruil (12)
14. Een kunstje uithalen tijdens een rondrit
(4)
15. Zo'n revolutionair gedrag vertoont de
maag wel eens (7)
16. Parasieten geven het signaal (5)
17. De eerste (2, 5)
VERTIKAAL
1. In dat gemeentelijk gebouw kun je blijkbaar advies krijgen (8)
2. Deze fiets van over de grens speelt een
rol In een droom (4)
3. Uit het hoofd (3, 6)
4. De praat In dit dorp niet ver van Gent zit
in pakskens (8)
6. Om de oren is zo'n verandering van
richting pijnlijk (5)
7. Neigingen die aan de ziel of het hart
worden toegeschreven (9)
11. Zo heet een vaste manier van leven of
handelen (5)
12. Als een Brit dit zegt, gebeurt het niet (2)
13. 't Is heel gewoon dat er bij ons zwarten
In de keuken staan (5)
18. Gewezen (2)

SATERDAG
Wordt Wenen voor Mortier
een kruis of Munt?

Van Rossem heeft
kamervaste zetel
Worden sigaretten duurder?
Waar rook is, is vuur

Ouders van Joachim:
wakkere Habsburgers

OPLOSSING OPGAVE 112
Horizontaal: 4. kruisraket; 7. volk; 8.
passaat; 10. Godelieve; 12. part; 13.
banaal; 14. zo; 15. rondgaan; 19.
danskunst; 20. Vaandels; 21. honkvast.
Vertikaal: 1. trio; 2. winkelhaak; 3.
grapjes; 5. kastekort; 6. trapper; 9.
torenvalk; 11. Dinant; 13. bede; 16.
gedaan; 17. Aalst; 18. UNO; 20. vlot.
Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 114 ten
laatste dinsdag 7 januari 1992 op de
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000
Brussel.
Maarten Van In uit de Rietlaan 8 in
8200 Sint-Michiels wint een boekenpakket want zijn gele briefkaart met
de juiste oplossing van opgave 112
werd uit de talrijke inzendingen getrokken.

AHASVERUS

•

„Snelheidsgrenzen voor
las Ahasverus
De vlam blijft In de pijp!

Verhofstadt: liever 1 Vogels in
de hand dan 10 in de regering

Toon 75-show.
...ob CD

Jeltsin goede huisvader
...strijkt Sovjetvlag

Kerstoffensief van IRA:
wreed aardig I

Top van IMaastricht:
show van IMajor-etten
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kamions",

Blauw-rode koalitie?
Guymauve

Drugtrein A'dam-Brussel
rijdt verdovend snel
USSR: hamer en
... sukkel

Jeltsin zet Gorbie aan de dijk:
gemene beest
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OP DE
BARRIKADE

• Meer dan 3.000 studenten stapten nè de
verkiezingsdag — geschokt, zo zeiden ze —
door de Leuvense straten. Een hele massa,
wanneer je de politieke apathie kent die
heerst tussen het (hardstuderende) KU-volk.
Ze betoogden tegen racisme, xenofobie en
onverdraagzaamheid. En dat is natuurlijk
behartenswaardig. Voor mij het het echter té
simplistisch om de verkiezingsresultaten zo
maar te takseren. De ca. 30 % kiesgerechtigden die in Vlaanderen; Blanko, Blok en
Rossem kozen zijn in overgrote mate helemaal géén ,,geüniformde" kereltjes, laat
staan rechtsen, anarchisten of onverschilligen. De onderstroom van protesten allerhande en heel wat nihilisme vloeide breder en
onverwachter dan velen het dachten of het
nu willen ontleden. En al is het te vroeg om
nu reeds over een goede dieptepeiling te
kunnen beschikken, toch kunnen we een
aantal deeltjes van de verkiezingspuzzel —
op een voor iedereen zichtbare wijze — in
mekaar passen. Doe je mee?
• Victor is helemaal geen luie werkloze met
zijn 45 jaar, wanneer de NV Philips-Leuven
vppr ee, 3e keer afbouwde. Hij is geen klein
beetje blij dat hij op basis van een kleurrijke
VDAB-folder voor een herscholing telematika inschrijven kan. Alleen duurt het 17 maanden eer die kursus begint. Hij begrijpt evenmin waarom die 3 keren wordt stil gelegd...
Kan jij het hem uitleggen?
• Jos ging met pensioen. Steeds gaf hij les
in dezelfde school. Maar zijn pensioensblad
rammelt van de fouten. Plots heeft hij geen
vrouw meer ten laste en zijn anciënniteit
werd met 2 jaar afgetopt! En na 6 maanden
krijgt hij nog steeds ,,maar" voorschotten
uitbetaald... Hij belde 8 keren naar „de
diensten" maar zonder resultaat...
• 4 jaren bakkeleien lrma-met-haar-2-advokaten en haren ex over de echtscheiding.
Papier-na-papier; verdaging-na-verdaging;
provisie-na-provisie... Het verbittert haar leven dat ze eenzaam slijt achter de TV die
haren ex achterliet in een late grootmoedige
bui. Niemand praat er met haar over en haar
advokaten verstaat ze voor de helft niet.
WIJ — 20 DECEMBER 1991

• Fons komt me al bijna 2 jaren na mekaar
vinden met zijn bouwpremie. Hij is chauffeurvrijgezel en woont bij zijn 84-jarige moederweduwe, die blind is. Naast het ouderlijk huis
trok hij ,,zijn woning" op met eigen, bescheiden middelen. Fier „verhuisde" hij zijn
adres, toen de ruwbouw af was! Enkel besefte hij niet dat men voor de administratieve
inspektie zo'n nieuwe woning niet mag ,,betrekken". Waarvan akte. Fons heeft overigens weinig kaas gegeten van papieren
rompslomp.
Het
uitzonderingsverzoekschrift, dat ik voor hem opstelde, ondertekende hij dankbaar. De inspekteur kwam ter
plaatse en knikte goedkeurend. Maar de
Huisvestingsdienst liet sedertdien niets meer
van zich horen, op een gefotokopieerd beleefdheidsbriefje na...
• Afgerond telt ons dierbaar koninkrijk zowat 400 parlementsleden. Op jaarbasis
schrijft elk zowat 4.000 brieven om de Viktoren, de Jos'en, de Fons'en en de Irma's bij
het niet-funktioneren van de Uitvoerende
Macht, de Staat dus, te helpen. Dergelijke
woord en wedera/oord-stroom is minstens
goed voor 3,2 miljoen brieven... Dankbaar
zijn die brave mensen wel voor de hen
geboden hulp. Maar — evenredig — daalt
hun geloof in het goed-funktioneren van het
sisteem, waarvoor zij belastingen betalen.
Vlaanderen verwierf sedert 16 januari 1989
— volgens het Staatsblad — een goeie klad
zelfbestuur met ongeveer 42 % van de
vroegere Belgische middelen, maar de overgenomenen doen het administratief vieimg of
niet beter... Dus...
• — Mar/f Eysl<ens is een gevatte spreker
zeker als prof en soms ook als minister. Maar
in Nederland liet de minister via de beeldbuis
zelfs een zware steek vallen toen men hem
er over het Whalid Kaledbezoek-met-visum
ondervroeg. „I-lier", zo zei hij, „zou ik zijn
afgetreden...". Met andere woorden „in het
morsige zuiden der Lage Landen niet!"
— Eens organiseerde hij mee hét koningsbezoek in het Grootste-Heverleese-Meisjespenionaat (hoofdletters, aub!) van Vlaanderen.
De Leuvense universiteit was toen nog unitair en Guy Spitaels voelde er zich goed
thuis. Nu leidt hij de PS en overlegt met de
échte Koning. Met licht-racistische taal oversteeg hij de gewone politieke-taal-van-opbod
en beledigde een reeks dagen fundamenteel
heel Vlaanderen, zonder dat de Koning hem
ondervroeg of dit zijn 2e koninklijke mop
was...
En hoeveel graden de Vlaamse onafhankelijkheid tijdens de voorbije regeerperiode
ook steeg, toch wordt de waardemeter bij het
kiesvolk eerder bepaald door de temperatuur
die hij voelt dan door het kwikbolletje zélf.
Dat hebben we op 24 november ervaren. De
opdracht van de Vlaamse Beweging lijkt me
belangrijker dan ooit te voren. Naast het
staat worden, wordt het gesprek en de aktie
rond de betere, demokratische staat al even
noodzakelijk. De Vlaamse Verenigingen zullen ook hiervoor de bouwstenen moeten
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aandragen. Wie deze diskussie ontwijkt, miskent de kwaliteit van de Vlaamse samenleving voor haar toekomst. De Volksunie moet
er de Vrije, Vlaams-Nationale Demokraten
voor in stelling brengen. Inderdaad, binnen
een goeie 30 maanden moeten voor de
Volksunie zowat 6.000 Vlamingen kandideren tussen De Panne en Maaseik in de 308
Vlaamse dorpen en steden. Dèèr begint de
opbouw van een verdraagzaam, open-demokratisch Vlaanderen, leder dorp kan de hefboom zijn voor een stuk méér zelfbestuur
voor Vlaanderen-in-Europa. Nu moet men
voor deze opdracht verantwoordelijkheid nemen. Zichtbaar en duidelijk; aktiegericht en
wervend.
• Dat zou ik graag aan elk der opstappende
Leuvense studenten vertellen. De VUJOKUL zet er zich voor in. Wie neemt met hen
kontakt op? Wie wordt kandidaat?
Willy Kuijpers
Algemeen Sekretaris

BERICHT AAN
DE GENIETERS
VAN EEN
OORLOGSRENTE
Bij koninklijk besluit van 13 september '91 is de
kumulatie toegelaten van een mobilisatierente met
een oorlogsrente. De voorwaarden daartoe zijn:
gedurende een periode van 6 maanden gemobiliseerd geweest zijn en voor deze periode het statuut
van gemobiliseerde hebben bekomen en effektieve
militaire dienst volbracht hebben tussen 10 mei en
18 mei 1940 (of andere oorlogsdiensten).
Voor wie meent hiervoor in aanmerking te komen, organiseert VOS-Leuven een speciale zitdag
op zondag 29 december e.k. van 11 tot 12 uur in
café St.Jan, Martelarenplein (station) te Leuven.
Bestuursleden zullen ter beschikking staan om de
nodige uitleg te verschaffen en behulpzaam te zijn
bij het Invullen van het aanvraagformulier, dat op
de bevoegde administratie dient binnen te zijn op
31 december '91.
(meegedeeld)

WIJ-KALENDER:
SNEL WEZEN
Op vrijdag 27 december verschijnt de laatste WIJ van dit jaar, op vrijdag 3 januari '92 is
er geen uitgave. Afdelingen die kalendermededelingen hebben voor de eerste week van
het nieuwe jaar kunnen deze telefonisch aan
onze redaktie kwijt tot dinsdag 24 december
12 u. Berichten die later aankomen verschijnen pas in WIJ van 10 januari '92.
Snel wezen is dus de boodschap I

UIT DE REGIO

UITSLAG TOMBOLA
VU-BAL TE
KONINGSHOOIKT
Uitslag van de trekking op de inkomkaarten van
het VU-bal te Koningshooikt op 7 december j.i.
Ie prijs: fiets, nr. 1132
2e prijs: snoerloze boormachine, nr. 1361
3e prijs: espresso koffiemachine, nr. 1259
Prijzen af te halen bij Jos Goris, Mechelbaan 21
te 2500 Koningshooikt. Tel. 03/482.13.16.
VU-afdeling Hooikt dankt u.

DECEMBER
20 MOL: Kookles voor mannen in parochiezaal
Donk om 9u.30. Org.: VVVG-Mol (014/31.46.06).
20 WOMMELGEM: Kerstzangavond in Home SintJozef, Kammelent 1. Aanvang: 20u. Muzikale leiding: Joz de Houwer. Muzikanten: Die ghesellen.
Org.: KK Jan Puimège.
20 BORNEM: Kerstfeest. Org.: VWG-Bornem
(03/889.40.50)
21 EDEGEM: Om 20u. in Drie Eiken: kaartavond.
Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE.
21
MOL:
Kerstfeest.
Org.:
VWG-Mol
(014/31.10.06).
27 MORTSEL: Kerststallentocht door de Kempen.
Org.: WVG-Mortsel (03/449.68.48)
27 BERLAAR: „Mozart in Vlaanderen" door Gunther Pauli van het Berlaars Hooghuys. Piano:
Machteld Dewilde. Org.: DF-Berlaar. Plaats: zaal
KInderland. Aanvang: 19u.30.
28 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360. Aanvang 20u. Deelname 100 fr. p.p. Inschrijving ter plaatse.
29 NIJLEN: Opvoering van kindermusikal The
Snowman t w van adoptiedorp Hodora-Roemenië.
Om 15 en om 20u. Genummerde plaatsen op
Nijlens
gemeentehuis
(Nicole
Liekens)
03/481.71.81.
31 MERKSEM: Met VU-Merksem van Oud naar
Nieuw in Vlanac, Bredabaan 360. Eten en drinken
wordt voorzien. Meer info bij voorzitter Guido Calewaert, Olmenbrug 3, tel. 646.66.82.
JANUARI
10 ANTWERPEN: Worstenbroodavond In Cremerie De Bis, Carnotstraat 132. Deelnameprijs 150 fr.
Inschrijven noodzakelijk (03/238.82.08). Aanvang:
vanaf 19u. Eregast: senator Hugo Schiltz.
22 ANTWERPEN: Kandidaturen voor bestuursverkiezingen voor 22/1/92 aan de heer Koen Pauli,
voorzitter, J. Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen. Alle
leden vanaf 16 jaar kunnen zich kandidaat stellen.
Verkiezingen op 31/1 van 16 tot 21u. Later meer
info.

H^
DECEMBER
20 LENNIK: Bakschieting en teerlingenworp naar
panklare hanen, vrorsten en flessen wijn. Vanaf
18u. Ook op 21/12 vanaf 18u. en op 22/12 vanaf
11u. In herberg ,,ln de verzekering tegen de grote
dorst", kerk te Eizeringen. Org.: VU-Lennik.
21 JETTE: Kerstfeest in het St.-Pieterskollege,
Verbeystraat. Org.: VBG-Jette.
26 OVERUSE: Amnestieaktie. Om 19u. eucharistievienng in de St.Martinuskerk; om 19u.30 fakkeltocht van J.Lipsiusplein naar Begijnhofplein. Om
20u.: in GCC Den Blank, Begijnhofplein: gelegenheidstoespraak, eerherstel aan onze Vlaamse idealisten en optreden van groep De Bart.
28 SINT-PIETERS-LEEUW: De laatste zaterdagnacht. Een bal voor jongeren aan een prijsje! Vanaf
20u. in zaal Elysee, Vlezenbeek. Met diskobar New
Line. Org.: Volksbelangen.

DAG VOOR
AMNESTIE TE
OVERUSE
Naar jaarlijkse gewoonte is er opnieuw een
Amnestie-manifestatie te Overijse. En wel op tweede kerstdag 26 december a.s.
Programma:
19u.: plechtige eucharistieviering in de St.-Martinuskerk van Overijse-Centrum.
19U.30: fakkeltocht. Vertrek aan het Justus Lipsiusplein te Overijse-Centrum.
20u.: Kultureel Centrum Den Blank, Begijnhofplein te Overijse. Gelegenheidstoespraak, eerherstel en Vlaamse volksmuziek.

DECEMBER
20 HEUSDEN-ZOLDER: Kerst- en Ledenfeest.
Org.:
VWG-Beringen/Heusden-Zolder/Lummen
Info: 011/42.59.95.
21 OVERPELT: Jef Van Bree dankt zijn kiezers en
nodigt uit op een gezellig samenzijn in 't Pelterke te
Overpelt, vanaf 20u.30.
23 NEERPELT-OVERPELT: Kerstfeest. Org.:
WVG-Neerpelt-Overpelt (011/64.71.04)
JANUARI
18 BOCHOLT: Jos Claessens dankt zijn kiezers en
nodigt uit voor een avond gezelligheid in zaal TipTop, vanaf 20u.30.

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

Woonkrediet
steeds iets beter!

J 3 Ï Ï DELILLE Jan
D.D.H. Verzekeringen
& Hypoteken
Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek
Grotestraat 83,3631 Maasmechelen
Tel.: 011/32.49.86/81.46.25
011/76.49.33

Wenst u uw handelszaak over te laten?
Zoekt u een handelszaak over te nemen?
Geselecteerde zaken.
Persoonlijke en diskrete bemiddeling
WALTER

MAES

Handelsovernamen —
Commercieel advies.
Kapel Milanendreef, 32,
8550 ZWEVEGEM (bij Kortrijk)
Tel.: 056/75.45.59.

• BLOEMEN ROUV^KRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

f ETRA
w|/
y " ^
0ik^S^

P.V.B.A.

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel.: 03/457.23.89

Cafetaria - Brusselse wafels
Tea-Room - Buffet
Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel
Tel. 02/511.26.12
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OOST-VLAANDEREN
DECEMBER
20ERTVELDE Om19u Greenpeace stelt zichzelf
voor Om 20u panelgesprek met bedrijven uit
Kanaalzone, dhr De Bruyne (BIRO) en D Demeurie (VCLD) Org VCLD, Stichting Leefmilieu en
VU-Groot-Evergem
21 NEDERHASSELT Jaarlijks eetfestijn vanaf
18u Ook op zondag 22/12 van 11u 30 tot 17u Info
en kaarten bij bestuur VU-Nederhasselt-AspelareLebeke

DOKTER JEF VAN
DEN BROECKE GING
VAN ONS HEEN
Op dinsdag 17 december overleed plotseling dr
Jef Van den Broecke
Jef was als medestichter sinds meer dan 30 jaar
aktief in de Volksunie-afdeling van Sint-DenijsWestrem-Afsnee Wij verliezen in Jef met alleen
één van de steunpilaren van de Volksunie maar
vooral een goede vriend
Jef was jarenlang voorzitter van onze afdeling
Lid van de arrondissmentsraad, lid van de partijraad waar hij deel uitmaakte van de etische kommissie Voor de fusie met Gent was Jef gedurende
6 jaar eerste schepen van St -Denijs-Westrem en
na de fusie werd hij OCMW-raadslid van Gent
Hoeveel verkiezingskampanjes heeft Jef met
meegemaakt' Bij de jongste verkiezingen van 24
november j I was het de eerste keer dat Jef met op
de lijst stond Hij vond dat het tijd was voor de jonge
mensen om de fakkel over te nemen Toch bleef hij
de stimulans voor ons bestuur en was hij het steeds
die met nieuwe ideeën naar voor kwam
Samen zijn wij dikwijls „op tocht" geweest, naar
vergaderingen, op huisbezoek enz Bij Jef was je
steeds welkom en steeds had hij tijd voor zijn
medemens, voor de Vlaamse mens, voor zijn
Vlaamse volk, om wiens welzijn hij zo bekommerd
was
Tien jaar na het heengaan van zijn lieve echtgenote Mieke Rubbens, heeft ook Jef ons verlaten
Het IS leeg rondom ons Er was nog zoveel te doen
WIJ bieden onze oprechte blijken van deelneming
aan aan de familie
WIJ nodigen u uit een laatste groet te brengen
aan onze dierbare overledene De plechtige uitvaartmis kan bijgewoond worden in de St -Dionysiuskerk te Sint-Denijs-Westrem op zaterdag 21
december om 11 uur

Café

VU-LEBBEKE DOET 'T GOED
De VU-afdeling Lebbeke sloot zopas haar werkjaar af met het traditioneel bal Het werd een druk
werkjaar en dus even de tijd voor een overzicht van
enkele belangrijke evenementen
— Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor leden en
simpatisanten
— Driekoningenfeest voor de kinderen met Baltasar, Melchior en Kaspar
— Tientallen toegevoegde agendapunten in de
gemeenteraad, naast de talloze tussenkomsten
van Dirk De Cock, Willy Bosman en Marcel Vermeir De VU-fraktie is veruit het bedrijvigst, in één
van Vlaanderens' slechtst bestuurde gemeenten
(CVP-PW-koahtie)
— In het OCMW voert raadslid Hugo De Mol een
kritische maar opbouwende oppositie, voornamelijk tegen de misbruiken en wantoestanden naar
aanleiding van de bouw van een nieuw rustoord
— Naar jaarlijkse gewoonte werd 11 juli een
gemengde viering Een eigen VU-11 juli-kaarting,
die een echt tornooi kan genoemd worden met een
60-tal deelnemers en een deelname aan de officiële
viering
— Op Vlaanderens hoogdag zelf, werd voor de
3e maal een fietszoektocht voor jong en oud
georganiseerd
— In september had het jaarlijks mosselfeest

plaats 650 gasten werden bediend door 45 VUbereidwilligen
— Per kwartaal verschijnt, reeds 14 jaar lang, het
VU-blad 'f Wielebelleke
— Op 11 november, St -Maartensfeest, bedeelt
de VU-afdeling Denderbelle, aan honderden oudjes
gebak Zij worden thuis opgezocht door bestuur en
mandatarissen
— 24 november verkiezingen Dirk De Cock (Ie
opvolger Kamer — 1 102 stemmen) en Willy Bosman (4e plaats Provincie — 1 072 stemmen) doen
het schitterend en weten elk + 23 % van de op VUlijsten uitgebrachte stemmen op hun naam te
schrijven in het distrikt Dendermonde In vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 1988
en de parlementsverkiezingen van 1987 doet de
VU in Lebbeke een flinke stap voonwaarts
Het jaarlijks bal in het Wiezehof werd een sukses
Honderden bezoekers en danslustigen tot in de
vroege uurtjes
En op 11 januari start een nieuw werkjaar met het
Driekoningenfeest, op 12 januari is het nieuwjaarsreceptie Daarom welkom in ons lokaal Edelweis, P
De Buckplaats te Lebbeke
VU-Lebbeke leeft i
(k.u.)

VU-BEZWAAR TEGEN VERGUNNING
TE AALST
Na inzage van het dossier op de dienst Leefmilieu en na een onderzoek bij een aantal buurtbewoners van de NV Maiski aan de Molenstraat 6b te
Meldert, tekenden de VU-raadsleden Blommaert,
De Schepper, Caudron en Denayer bezwaar aan
tegen de vergunningsaanvraag Als redenen gaven
ze op
— Schending van het Landschap Het bedrijf
bevindt zich in een landbouwgebied aanpalend aan
een woongebied met landelijk karakter Dit is strijdig met het gewestplan en bevestigt onze vroegere
stelling dat dergelijke hinderlijke bedrijven thuishoren op een industneterrein Ook de omheining rond
het bedrijf stoort het zicht van de omwonenden en
schendt het landschap
— Reukhinder Wij hebben twijfels over de goede
werking van het geplande waterzuiveringsstation
dat te goedkoop is en dus van aard om dikwijls stil
te vallen met alle reukhinderlijke gevolgen vandien

SCHOENEN

NERDI^El^

— Het gebrek aan een slibpers verhoogt het
gevaar op reukhinder in een slibverwerkingssisteem met open slibbekkens
— Daarenboven heeft het stadsbestuur reeds op
24 juni '91 de bouw van de waterzuiveringsinstallatie terecht geweigerd
— BIJ de afvalwaterlozing is er geen overeenkomst tussen het debiet vermeld m de lozingsvergunning van 30 augustus '89 en de kapaciteit
vermeld in de vergunningsaanvraag
— De buren klagen over onuitstaanbaar nachtlawaai van koelgroepen, vrachtwagens en personeel
— Vermoedelijke bouwovertreding Werd de
voorzuivering, waan/oor de vergunning reeds geweigerd werd door het Kollege van burgemeester
en schepenen, desalniettemin opgerichf Een
plaatsbezoek kan daarover klaarheid brengen
Het IS nu wachten op het antwoord van de
stadsoverheid

DOCHSIDCS

AIGLE
TRETORM
ROMIKA

Rpnny

Dorp 3 1 , GOOIK
Tel. 02/532.10.21.

ITEKOJ
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adidas
C3UMA

In de Groene Poort
Sedert een halve eeuw fiet Vlaamse
trefpunt in het Pajotlenland
Streekbieren, boterhammen, spaghetti
en IJS
Terras, speeltuin vergaderzaal
Uitbaters Herman Neukermans en
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten

BAMA

(jOabor)

diadorö
MEPHISTO

TJf?§
SERAGO

Willy VERDIEVELHilde DEMAREY
Albert l-laan 171A
8620 NIEUWPOORT-BAD

Tel (058) 23 51 96
Fax (058) 23 51 96
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WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten

AANBEVOLEN HUIZEN
N.V. BERT Cars en Trucks
Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI

Tel. 02/582.13.12
02/582.04.10
PORSCHE 944

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

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Open van 10 tft 19 u.

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

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

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

ESOXSTAN PHILIPS
Panorama 36
1780 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentaisebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

WILLY
MICHIELS
%
nv

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN
tel. 02/360.20.40
Kantooruren: 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

de winne-fabrisac
<
^^
\

/
migrostraat 128
/ ' B 9200 schoonaarde
dendermonde
062/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
enveloppen - rx enveloppen
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
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Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

• ^ De Gulden Spoor

^^^„.eJ^/^/J^s'-^^^^^m^^

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel. 050.34.30 82
dranken
snacks

* restaurant
* zaal voor 50 pers

.mm'

zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
Streskbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekooken
StMTvol trelnmeubilair • Ook vergaderruimte
Westetraat 131 — 9940 SLEIDINE.
Ta).: 091/57.M.4e. - Zat en zond gesloten

Adverteren in WIJ
rendeert

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel

tel.; 218.01.27

— Camb*i*ius —
"cKCoostetótnaat 9'3960^»ce
011./47.28.97

SU

'tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Luncfiroom -Coffeeshop
Altamlra stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 SiPï-Martens-Voeren
Tel. 041'81.07.03

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

M

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialtelten bruitoften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bi] vertonen van VU-lldkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

Hostellerie

yrttttg
Oerensiraat 13
8190 Alvenngein
tel 058/288 007

De familiezaak met traditie

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks. gelegen op amper 15 min van de kust, stelt V een zee voor
van kalmte, komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek
Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fiine Franse keuken, 4 la carte en 8 menu s van 895 fr tot 1800 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 17S0 fr
Eveneens pension en haJf-pension mogelijkheden
Week end verblijf
• SEMINARIEMOGELUKHEDEN' conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13
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R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK
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8690 Alveringem tel. 058/288 007
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WEST-VLAANDEREN

AAj^kstieldruk^^

DECEMBER
21 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal m zaal Amfora,
Ringlaan Aanvang 20u Org VU-Koekelare
21 TIELT: Feestavond Boogie Boy In de Europahal te Tielt Kaarten aan 250 fr bij de afdelingsvoorzitters of in café Palliter te Wingene Org VU-arr
Roeselare-Tielt

Levering van vlaggen,
banieren, masten
en toebehoren.

JANUARI
15 ROESELARE: V-dag voor kinderen werken
met aardappelstempels Inkom 50 fr In de H
Verrieststraat 4 Meebrengen scfiilmesje, enkele
aardappels, schilderdoos Org
Vlanajo-WestFlandria

Spijker 86
2190 ESSEN
Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31

DR. F. VANDE WALLE
90!
Op een koude wintermorgen in december bezochten Hilde Houwen, Piet Verslegers en Albert
Verbeke dr F Vande Walle te Tielt Op 21 december wordt hij 90 )aar, voor de Volksunie-afdeling
Tielt kan de verjaardag van zo'n trouw Vlaamsnationalist zeker met zo maar voorbijgaan
Zowel in goede als m kwade dagen konden en
kunnen wij op de financiële, maar vooral morele
steun rekenen van dr Vande Walle
In zijn praktijk als geneesheer stond hij dag en
nacht klaar voor zijn Vlaamse volk, ook de minstbegoeden deden nooit vruchteloos beroep op hem
Voor hem zijn de idealen van de frontsoldaten geen
IJdele woorden Zelfbestuur, Godsvrede en Nooit
meer oorlog zijn nu nog de diepere drijfveren van
dr F Vande Walle
Het bestuur van de VU-afdeling Tielt wenst hem
een prettige verjaardag Wij hopen dat hij nog lang
in ons midden kan verblijven Tevens dankt het
bestuur hem oprecht voor de jarenlange steun i

Golden spaarboekje
8,75% intrest.
Oagvatutering en geen kosten.

ZAKENKANTOOR
MARTENS • DE KEGEL N.V.

JOE ENGLISHHERDENKING TE
lEPER

BRUSSELSTRAAT 61
9400 NINOVE
Tel.: (054) 33.43.47

Op een bijzondere Kerstviering die plaats vindt in
de kerk O L V Middelares, Capucienenstraat te
leper wordt op woensdag 25 december om 20u 30
Joe English herdacht
Deze eucharistieviering heeft als tema ,,Jezus
wordt opnieuw geboren in Vlaanderen", en wordt
opgedragen met traditionele Vlaamse Kerstliederen en teksten van grote Vlaamse schrijvers en
dichters
Iedereen van harte welkom

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Dame wenst gedurende twee a
drie dagen per week te werken in onderhoudsdienst of als verkoopster Voor inlichtingen zich
wenden tot senator J Valkeniers, 02/569 16 04
— GEZOCHT — Jongedame pas afgestudeerd in
de Rechten zoekt een passende betrekking m de
hoofdstad of ten zuidwesten ervan Voor inlichtin
gen zich wenden tot senator J Valkeniers
(56916 04)
Wij stellen U voor in exclusiviteit

(^^urotu^
B.V.B.A Stassen-Verlinden
(.Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer,

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren 1el.:041/611110
Groepen informeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu's voor groepen
•Furon eerste vemekjing van Voeren in 966

— GEZOCHT — 24-jarige jongedame met diploma
hoger sekundair beroepsonderwijs afdeling kantoorwerken, met bijscholing boekhouden en handelskorrespondentie en vaardig op PC, wenst betrekking in de hoofdstad of ten zuidwesten ervan
Voor
inlichtingen
senator
J
Valkeniers
02/569 16 04
— GEZOCHT — 36-jange dame zoekt betrekking in
onderhoudsfunktie
Onmiddellijk
beschikbaar
Liefst binnen de driehoek Brussel-Ninove-Halle
Voor inlichtingen zich wenden tot senator Valkeniers (569 16 04)
— GEZOCHT — 20-jange jongedame met humanioradiploma Ekon Wetenschappen en Informatika-opleiding en specialisatie Verzekeringen, zoekt
passende betrekking in de hoofdstad of in Zuidwest-Brabant Voor inlichtingen senator Valkeniers
(569 16 04)
— GEZOCHT — Zeer dinamische en sportieve
jongeman van Vlaams-nationalen huize met HONIM-diploma Marketing, zoekt na stages in multinational, hotelwezen en bekend marketingbureau
passende aanvangsbetrekking Hij is vlot viertalig
en heeft informatika-ervanng (Lotus) Voor inlichtingen zich wenden tot senator Valkeniers
(56916 04)

41

HOTEL - RESTAURANT

xtino
'an
Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren
Tel 041/81 09 08 - 041/81 09 29
Gastronomie in een groene oase
Diverse forel spec en streekgerechten
Marktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking
Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.
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IN EEN ZAK?
JVD uit St. Martens Latem noemt de benaming Vlaamse Vrije Demokraten onzinnig
(WIJ,
13 dec. j.l.). Waarom niet gewoon
Volksunie gebruiken? De naam Volksunie
zal voor velen een sentimentele inhoud hebben. Toen het Vlaamse volk nog verenigd
diende te worden in een trans-gedomineerd
België had deze naam ook echt zin. Die tijd is
echter voorbij.
VU Vlaamse Vrije Demokraten vertaalt de
essentie van het VU-programma in begrippen van vandaag: Vlaams, vrij én demokratisch. Is het na de uitslag van 24 november
niet des te belangrijker om precies deze
boodschap te onderstrepen?
Zoniet riskeert de VU mee in een zak van
rechts, autoritair en een niet zo demokratisch
nationalisme van de bokshandschoen-politiekers gestopt te worden.
P.E., Leuven

IN REGERING (1)
Blijkbaar wordt met de Volksunie weer
onderhandeld over regeringsvorming. Nu alleen in de Vlaamse regering, naar verluidt.
Zou het voor de Volksunie niet beter zijn dat
ze alle regeringsonderhandelingen afwijst, ja
zelfs haar twee ministers (Vlaamse én Brusselse) ontslag zou doen nemen uit de,,regionale regeringen"? En zich helemaal zou
toeleggen op een radikale en konstruktieve
oppositie? De partijleiding verkondigt reeds
maanden het Toekomstplan met de zes pijlers en de 100 voorstellen. Laat onze parlementsfrakties die indienen, en ons programma scherpstellen. Met de „hoge prijs" die de
Volksunie vraagt in de Vlaamse regering
bevestigt ze alleen maar bij de kiezer die
haar heeft afgestraft de indruk dat het haar
om „arrangementen" en „postjes" te doen
is. Natuurlijk moeten we het Vlaams Blok niet
achternalopen. Er is toch een grondig onderscheid in programma, niet?
Wij moeten terug op de barrikaden met
ons programma, onze akties en weer vertrouwen winnen met ons demokratisch en
open nationalisme. Een parti die door de
kiezer werd gemarginaliseerd herprofileert
zich in de oppositie. De kiezer wil minder
ministers, en wij zouden er méér vragen. Leg
dat volgende keer maar eens uit!
Herman Verheirstraeten,
Kortenberg

IN REGERING (2)
Ik hoor dat de VU opnieuw in de oppositie
wil gaan. Weet echter dat ik mijn eerste stem
niet aan de VU gegeven heb om nu zo'n
lafhartig resultaat te moeten inkasseren.
De VU is misschien toch beter groot in
haar kleinheid.
WIJ — 20 DECEMBER 1991

Sukses is aantrekkelijk en handig, maar
niet essentieel. Er is alvast minder kans dat
de VU overkomt wat D'66 in Nederland
overkwam: de tol van de roem.
Nogmaals, de gemakkelijkste en uiterlijk
meest lonend lijkende oplossing is niet altijd
de beste.
Hou toch die schitterende verkiezingsslogan in ere!
Wim Durang, Lennik

VERKIEZINGEN (1)
Ons weekblad heeft sinds 24 november
zo'n 15tal lezersbrieven over de verkiezingen gepubliceerd. Daarin werd de partij
terecht de levieten gelezen. Zo'n reakties
zijn begrijpelijk en voor een groot stuk terecht. Maar een maand na datum mag er,

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naargelang 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 iezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

vind ik, uit een ander vaatje getapt worden.
Bovendien brengen veel brieven nog weinig
nieuws aan.
Belangrijker dan het begrijpelijk hart-luchten zou ik liever toekomstgerichte ideeën
lezen. In dat verband zou ik de VU-afdelingen willen aanraden zich te bezinnen over de
editoriaal-inhoud Nieuwe paden bewandelen?, (WIJ, 13 dec. j.l.)
Als ik in Gazet van Antwerpen lees dat de
VU „naar de mensen wil gaan" met een
manifest dan vind ik dat goed, maar in
godsnaam laat het een verstaanbare boodschap zijn. En een hoopgevende boodschap,
met zicht op de toekomst.
En ik herhaal de laatste paragraaf van het
bewuste editoriaal :„...hoe met ons programma tot Vlaanderen spreken, hoe ons programma beleven, hoe de ware en onbesproken vertegenwoordigers van dit programma
zijn."
Ja, dit is een opdracht voor ons allen. En
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niet alleen voor de basis, maar ook en vooral
de top van de partij I
P.L., Hofstade (Aalst)

VERKIEZINGEN (2)
De Stedelijke Emancipatieraad van Brugge neemt het niet langer dat de vrouw enkel
gebruikt wordt als ,,stemmentrekster" en
daarna opzij geschoven wordt.
Tijdens de jongste verkiezingen heeft de
kiezer duidelijk te kennen gegeven meer
vrouwen te wensen op beleidsniveau. Toch
wordt over de toewijzing van beschikbare
mandaten beslist zonder inspraak van die
vrouwen.
Agaiev draagt zelfs een mannelijke eerste
opvolger die slechts 438 voorkeurstemmen
haalde, voor koöptatie in de Senaat in plaats
van de vrouwelijke lijsttrekker, die 3.386
voorkeurstemmen haalde, aldus de Emancipatieraad.
Indien het aantal op naam uitgebrachte
stemmen per geslacht en per partij op de
lijsten van Senaat, Kamer en Provincie worden samengeteld, dan doen de vrouwen het
voor elk van die geledingen beter dan de
mannen. In absolute cijfers uitgedrukt haalt
de vrouw in het Brugse arrondissement gemiddeld 916 stemmen, de man 869 stemmen.
Toch stelt de Emancipatieraad van Brugge
vast, dat er voor West-Vlaanderen geen
enkel vrouwelijk kamerlid is, slechts één
vrouwelijke senator en maar 13 vrouwelijke
provincieraadsleden op 90. Beschamend!
Hilda Uytterhoeven

ROSSEM
Proficiat, Hugo Coveliers, met je rechtlijnige en ondubbelzinnige houding tijdens de
eerste bijeenkomst van de nieuw verkozen
parlementsleden. Spijtig dat niet de ganse
VU-fraktie als één blok, zoals trouwens het
Vlaams Blok, voor de opschorting van de
voorlopige hechtenis van Jean Pierre Van
Rossem stemde (1 voor, 9 onthouding).
Weer kiest de ,,Belgische" politiek voor
een ongrondwettelijke oplossing via een
kommissie.
Als de VU Vlaamse Vrije Demokraten wil
opkomen voor een „radikale demokratie" en
een ,,nieuwe politieke kuituur" mogen we
ook verwachten dat de VU-parlementsleden
hierin het voortouw nemen. Dat zij opkomen
voor een politiek sisteem waarin de burger
zich kan terugvinden, waarin hij vertrouwen
kan stellen en waarin de politiek en de politici
opnieuw geloofwaardig worden.
Een radikale demokratie houdt tevens in
dat het politieke spel op een volwassen en
doorzichtige manier gespeeld wordt. Demokratisch respekt voor andere meningen, zelfs
die van het Vlaamse Blok en ROSSEM, is in
dit konsept één van de spelregels.
Mare Valkenborghs, Vremde

BOEKENOOGST
BIJ LANNOO
WERELD

AXLAS

ELISABETH

DAVID STEVENS

DE LESTRIEUX

TUINEN IN DE STAD
Succesvol tuinieren een uur per week
144 bk volledig in kleur 895 fr

EN JELENA DE BELDER

DE SMAAK VAN BLOEMEN
De verfijnde kunst van
het koken met bloemen
208 hlz volledig in kleur 2 450 fr

LANNOO S WERELDATLAS
344 hlz volledig in kleur 2 950 fr
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Lannoo's
Encyclopedie
voor de jeugd
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LANNOO S ENCYCLOPEDIE
VOOR DE JEUGD
Het visuele naslagwerk voor
de jaren negentig
940 hlz volledig in kleur l 795 fr

REINHOLD

ARD GOLDSMITH E A

MESSNER

HOGE TOPPEN
Het leven van een bergbeklimmer
260 bk 6 9 5 / ;

PLANEET VOOR HET LEVEN
5000 dagen om de aarde te redden
280 hlz met 250 kleurenfoto 's I 495 fr

Het grote
Mla Kerckvoardc

J M a

CHARLOTTE Wk
olograre van een te zer n
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MIA KERCKVOORDE

CHARLOTTE
Van Laken tot Mexico
biografie van een keizerin
304 bk 995 fr
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DAVID

ATTENBOROUGH

OVERLEVEN IN DE NATUUR
The tl lals ofilife
320 Bk volledig in kleur 895 fr

HET GROTE HANDBOEK VOOR
DE GOEDE KEUKEN
544 bk 1495 fr

UITGEVERIJ LANNOO, KASTEELSTRAAT 97, 8700 TIELT, TEL 051/42 42 I I

lannOO

NU BIJ UW BOEKHANDELAAR

!

Het betere maatwerk
Uw KB-Classic Visa of KB-Gold Eurocard biedt u
het modernste betaalkomfort Niet alleen in ons
land nnaar ook in de rest van de wereld
Bovendien kunt u aan uw KB-kredietkaart de
service van de VTB-VAB-pechverhelping,
Europech of Europ Assistance koppelen

En dat tegen heel voordelige prijzen
En het KB-Privé-Krediet is heel handig als u voor
grote of onverwachte uitgaven komt te staan
Loop dus gauw even langs bij de Kredietbank
en steek het betere maatwerk op zak

Beter met de bank van hier.

