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WEEKBLAD

t het onder ons.
Mensen hebben zorgen. Dat is nu eenmaal

hebt. We zoeken pratend met je mee naar inzichten

menselijk, Alleen zijn zorgen soms zo'n rem dat

en uitwegen. En bezorgen je, als het nodig is, de kon-

je als mens helemaal
blokkeert. En je diep
van binnen luid om

Tpl^-Ollthdfll
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Praten is de eerste stap.

takten voor verdere hulp.
Bel ons als je in alle vertrouwen wil praten over

hulp schreeuwt. Maar het voor de buitenwereld in-

je zorgen en angsten. Zonder drempelvrees. Want

slikt. In die moeilijke momenten kan je 'n beroep

niemand die je naam of adres vraagt. Niemand die

doen op Tele-Onthaal.

je ziet. Je bent alleen met

Op het (nieuwe) telefoonnummer 106 vind je

iemand die luistert. Voor

dag en nacht steun. We laten je er op jouw manier op

'n gesprek van mens tot

O^O

verhaal komen. We luisteren naar watje op het hart
Met medewerking van JMH K R E D I E T B A N K , fotogravure Leleux, zetterij Aanzet en dit blad.

EERST DIT

VOOR SASJA
EN DE ANDEREN
R IS deze week een belangrijke gerechterlijke uitspraak gevallen De Antwerpse rechtbank heeft
strenge straffen geëist in een zaak van milieukriminaliteit vier jaar gevang en een miljoenenboete
Personen die wetens en willens medemensen bednegen en het leefmilieu, ons aller goed, vernielen
moeten hard worden aangepakt De lankmoedigheid waarmee jarenlang geduld werd dat milieuknminelen hun gang konden gaan steekt de ogen uit
Hoe vaak hebben wij met gesakkerd op de overheden omdat ZIJ de grote vervuilers ongemoeid lieten
tenwijl ZIJ u en mij terecht vroegen zuinig met natuur, met afval,
met energie, om te springen '^
Braaf betalen wij onze milieubelastingen, skeptisch - maar in
ons hart goed wetend dat het er eens moest van komen wachten wij nieuwe milieuheffingen af
De bende die deze week veroordeeld werd heeft een
grandioos misdadig palmares, met zomaar wat vergissingen
of spijtige fouten, maar een reeks van misdrijven gaande van
valsheid in geschrifte, gebruik van valse dokumenten, bedrog
met koopwaar en het omzeilen van en inbreuken op Vlaamse
en Waalse afvaldekreten Louter winstbejag was haar enige
drijfveer
Toen WIJ dit kommentaar woensdag
jongstleden schreven waren er vanwege politieke partijen nog geen reakties
te vergaren Het zou natuurlijk ongewoon klinken dat een of andere partijvoorzitter de rechter in kwestie gaat
feliciteren Een magistraat moet zijn
werk doen, en daarmee uit Maar de
kordaatheid, die zich in andere gevallen blijkbaar met heeft voorgedaan,
mag wel even als baken dienen
Er IS reeds veel over het leefmilieu
geluld, met nuchtere en met emotionele argumenten De goedkeunng van het
St -Michielsakkoord hangt er zelfs door
aan een zijden draadje De tijden om emotioneel over het
leefmilieu te praten zijn voorbij, het wordt nu onderhand tijd
om met harde hand het levensmilieu en de natuur te beschermen tegen verdere aftakeling Het onderwerp is door zijn
samenhang zo allesomvattend dat het tot een van de meest
dringende problemen van deze tijd is geworden Het gaat om
de toekomst van de mens en van de ruimte waann hij leeft
Industnele groei is een schone zaak, dat er grenzen aan zijn
wordt met de dag duidelijker De Gnekse tanker die voor La
Corunadoormidden brak en uitbrandde, was super- de ramp
IS ook super ^
Het vervoer van gevaarlijke produkten op onze wegen
neemt met de dag toe, de ongevallen bleven tot nu binnen de
perken Maar wie van ons houdt zijn hart met vast als het ooit
In de land- en tuinbouw (zie verder in ons weekblad) spreekt
men i v m chemische sproeistoffen ongegeneerd over schadedrempels Het rezultaat is super, er is van alles te veel te
veel fruit, te veel aardappelen, te veel vlees, te veel bieten, te
veel melk, kortom super'
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Ondertussen wordt in Rome gezocht naar oplossingen voor
het voedselprobleem in de wereld, ook dat probleem is super i
Verleden week werd herinnerd aan een halve eeuw atoomtijdperk De kernenergie heeft de mensheid veel baat maar
ook veel zorgen gebracht, wellicht beseften de ,,uitvinders"
toen nog met welke krachten en gevaren zij de natuur hadden
ontfutseld Van de baten genieten wij, met de gevaren leren wij
leven Sasja, het 11-jange jongetje uit Kazachstan, dat deze
week in Zaventem landde is een slachtoffer van Tsjernobyl en
kan hopelijk gered worden Maar dat ene kind is maar één van
de vele slachtoffers van de slordigheid waarmee met ,,de
beschaving" wordt omgesprongen Moet deze nalatigheid
met, evenzeer als oorlog, tot de misdaden tegen de mensheid
beschouwd worden en bestraft'^
Ondertussen smokkelen misdadigers radioaktief materiaal,
voor grof geld Voor super grof geld i Het doet veel vragen
stellen over de geruststelling dat in de nukleaire handel en
wandel als kits is Dezelfde zorgen maken wij ons over nieuwe
geruchten omtrent onze betrokkenheid in de internationale
wapenhandel Is het waar dat dit land doorgeefluik speelt voor
Amerikaanse F 16's bestemming Turkije'' Een NAVO-partner
die het met nauw neemt met mensenrechten en almaar
doorgaat zijn Koerdische bevolking uit
te moorden
Ach WIJ willen met op alle slakken
zout leggen Maar het is en blijft onze
verdomde plicht om aan de wereld,
onze wereld, te sleutelen De autonomie die onze gemeenschap veroverd
heeft IS een mooie zaak Door generaties voor ons werd er manmoedig voor
gestreden en er moet nog dagelijks aan
gewerkt worden, maar wat heeft het
allemaal voor zin als de generaties die
na ons komen met fier kunnen zijn op
die verworvenheden '^
WIJ hebben hier een zeer donker
beeld van de maatschappij geschetst,
maar alle hoop met uitgesloten Meer en meer bedrijven zien in
dat grenzeloos produceren met tot meer geluk en tevredenheid leidt Niet de hoeveelheid lichtjes die er met Kerst zullen
ffikkeren zorgen voor vrede, maar het al dan met tevreden-zijn
zal het doen Niet de steeds aangroeiende verscheidenheid in
de rekken van de grootwarenhuizen zullen ons gezonder
maken, maar de kwaliteit van het voedsel
Hoop, ja zeker i De kordaatheid waarmee milieukriminelen
deze week veroordeeld werden sterkt ons in de overtuiging
dat rechtvaardigheid nog kan
Wellicht vechten in de wereld - ook bij ons - duizenden
Sasja's voor hun bestaan, wij kunnen ze met allemaal helpen
Wat WIJ wel kunnen is interesse tonen, betrokkenheid laten
blijken en middels politiek engagement aan een wereld
werken waar onrechtvaardigheid uitgesloten wordt Voor Sasja en de anderen'
Maurits Van Liedekerke
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Het akkoord dat deze week
over de milieuheffing bereikt
werd schijnt het definitieve te
zijn. Volgende week vinden
bilaterale gesprekken plaats tussen
VU en regering over de ,.transfers".
WIJ sprak met VU-voorzitter Bert
Anciaux.
De politieke leiders van de EG
wacht in het Schotse Edinburgh een haast onmogelijke
opdracht.
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Professor De Wachter
ging op wetenschappelijke wijze na wie in België
de beslissingen neemt.
Zijn konkluzie luidt dat alvast de
kiezer weinig in de pap te brokken
heeft.
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Op een politiek debat in
Leuven vormde vooral de
VLD
de
uitverkoren
schietschijf.
„Direkteur
van het Wetenschappelijk Buro van
de VLD" Stefan Ector trachtte vergeefs de meubelen te redden.
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Waarom is een landbouwakkoord tussen de EG en
de VS van zo'n groot belang voor de GATT-besprekingen? En welke gevolgen
heeft de Uruguay-ronde voor de
ontwikkelingslanden?
^

" ^
I
Ê
I f

De iandbouwproblematiek vormt het grote struikelblok van de GATT-besprekingen. Wat houdt
het akkoord, dat de boeren zo fel
bekampen, eigenlijk in?

^
T
I

^ % Leo Schrooten schreef
XK een biezonder goed ge^ ^ dokumenteerd beeld van
de land- en tuinbouw in
Vlaanderen.
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Willy Kuijpers richtte samen met enkele anderen
een Komitee voor Vrede
in Ex-Joegoslavië op. Tegelijk pleit de VU-senator voor een
gewapend ingrijpen.
f\f\
Minister van Verkeer JoJ M han Sauwens installeerde
^ ^ • H ^^^
Adviesraad voor
Jeugd en Verkeer. De
Vlaamse vervoermaatschappij De
Lijn heeft een ambitieuze oudejaarsnachtaktie op touw gezet.
Wie van kerstmarkten
houdt, komt deze dagen
vast aan z'n trekken. Een
overzicht van de "kerstmarketing'
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De VS wonnen voor de
(dertigste keer de Daviscup. Anderlecht ging terecht de boot in tegen
Paris Saint-Germain.
(omslagfoto R. Szommer)

DOORDEWEEKS

TAALPROBLEMEN
IN BRUSSEL

* 1

In de beleidsverklaring van de Brusselse
hoofdstedelijke eksekutieve van oktober '89
werd het bevorderen van de pacifikatie tussen de gemeenschappen een van de voornaamste doelstellingen genoemd. VU-staatssekretaris Vic Anciaux heeft nu een brief
geschreven aan de Brusselse premier Picqué, w^aarin hij zijn beklag maakt over het feit
dat er in Brussel taaiklachten blijven bestaan,
en de taalwet blijft overtreden worden. Tijdens de afgelopen drie jaar was Anciaux
verplicht tussenbeide te komen om de wetgeving te doen respekteren zowel in verband
met de aanwervingsmodaliteiten bij de gemeentediensten als in verband met taaiklachten over de Brusselse maatschappij voor
interkommunaal ven/oer (MIVB), de sociale
huisvestingsmaatschappijen als de OCMW's.
In bijlage voegde Vic Anciaux een lijst van
zijn klachtbneven terzake, en een overzicht
van het gevolg dat eraan gegeven werd. „Op
sommige van mijn tussenkomsten werd positief gereageerd", aldus Anciaux, „aan andere
werd geen of nauwelijl<s gevolg gegeven, ik
moet spijtig genoeg vaststeilen dat op gemeentelijk vlak de situatie voor de Vlaamse
Brusselaar weinig of niet verbeterd is." Harde
woorden, voor een harde realiteit; van de 30
taalproblemen die Vic Anciaux van 7 november '89 tot 13 november '92 bij de bevoegde
instanties heeft aangekaart, kregen er nauwelijks 2 (twee!) een bevredigende oplossing.

Deze Somalische tienerkrijger speurde In de maandagkranten nog argwanend
de kustlijn af. Wedden dat hij daar nu niet meer staat, want In de nacht van
dinsdag op woensdag verschenen daar Amerikaanse ooriogsbodems, met
marines die de Somalische bendes een lesje willen komen leren. De Amerikanen stellen immers 28.000 soldaten ter beschikking van een Internationale VNIn zijn brief aan Picqué, die belast is met de
macht. Die moet In het Oostafrikaanse land, desnoods met geweld, de
voogdij over de Brusselse gemeenten, vraagt
voedselverdeling veilig stellen en beletten dat elkaar onderling bekampende
Anciaux nogmaals met aandrang de wettelijkheid van de gemeentelijke handelingen na te klans en bendes de hulpmiddelen roven. Bovendien moeten de bendes
gaan en op te treden tegen elke wetsovertreontwapend worden, en moet het land uit de komplete anarchie en ontreddering
ding. „Dit betekent dat het onaanvaardbaar gehaaid worden waar het zich momenteel In bevindt. Ook België meende In het
zou zijn de periode waarin een gemeentelijke spoor van de Amerikaanse bondgenoot te moeten lopen. Ons land Is bereid een
beslissing kan vernietigd worden, na schortroepenmacht van 550 parakommando's gedurende een jaar naar de Hoorn van
sing door de vice-goeverneur, voorbij te laten
Afrika te sturen. Totnogtoe kondigden naast de VS en België, ook Frankrijk,
gaan", voegt Anciaux daar aan toe.
Kanada, Egypte, Italië, Turkije, Pakistan, de Verenigde Arabische Emiraten,
Vic Anciaux werd op een VU-kongres niet
Zimbabwe en Mauretanië aan om troepen te sturen. Nog andere landen hielden
zo lang geleden omschreven als de Vlaamse
waakhond in de Brusselse regering. Dat hij hun beslissing In beraad, of beloofden op een andere wijze steun te verlenen
aan de Operatie „Restore Hope" (herstel de hoop). Zweden bvb. zal binnen de
kan blaffen, heeft hij al herhaaldelijk bewemaand een militair ziekenhuis bouwen In Somalië, waar 134 Zweedse artsen en
zen. Maar er komt een tijd waarop blaffen niet
langer volstaat.
verplegers zuilen werken.
(foto ap)

NOT FOR EVERYONE
In een volledig Engelstalige advertentie in
de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard
(5/12) nodigt de Nijenrode University, The
Netherlands Business School gegadigden
voor haar MBA-programma uit. Een informatievergadering gaat door in een prestigieus
Brussels hotel in de Rue du Fosse-aux-ioups
(in het Nederlands heet deze straat Wolvegracht). Maar, of course, it's not for everyone
(het is natuurlijk niet voor iedereen), zegt de
tekst. Je moet behoorlijk slim zijn, heel wat
ervaring kunnen voorleggen, en al wordt het
niet gezegd, er wordt blijkbaar verondersteld

dat je ook meer dan een mondjevol Engels
wauwelt.
De doorgaans Vlaamsvoelende kwaliteitskrant bij uitstek laat zich hier van een biezonder smalle zijde zien. Kan De Standaard het
zich nu echt niet veroorloven om eentalig
Engelse advertenties te weren ? De Vlaamse
Uitgeversmaatschappij (VUM) gaat er anderzijds wel prat op de selektieve overheidssteun voor de pers te weigeren.

AMEDEE
De VTM-maskotte Amedee bevat giftig
chloortolueen, zij het in een volgens de
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kommerciële zender verwaarloosbare dosis.
Het BRTN-programma Op de koop toe had
het beest laten testen en was tot die bevinding gekomen. De test was aangekondigd,
maar werd uiteindelijk toch niet uitgezonden.
De BRTN-direktie wilde immers de indruk
vermijden dat de openbare zender VIM frontaal wil aanvallen.
Eerder al had VU-senator Kuijpers aan
staatssekretaris van Leefmilieu Onkelinckx
(PS) gevraagd om na te gaan of de wetgeving
op pluche dieren niet moet aangevuld en
verstrengd worden.
te die VU Vlaamse Vrije Demokraten-welp
trouwens al getest op chloortolueen ?
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LOTERIJ
De VLD wil de winst van de Nationale
Loterij herverdelen. De liberale partij skoort
met haar dossier Loterij een goed punt. In de
Vlaamse Raad werd trouwens al een rezolutie
van Geysels (Agaiev) en Peeters (SP), medeondertekend door PW, CVP en VU, aangenomen om de winsten van de Nationale
Loterij over te hevelen naar gewesten en
gemeenschappen.
Op dit ogenblik komt ongeveer 55% van de
winst van de loterij in Vlaanderen terecht,
terwijl de Vlamingen nochtans goed zijn voor
65% van de omzet van de Nationale Loterij.
Er kunnen wel vragen gesteld worden bij
de manier waarop de VLD dit geld wil herverdelen. De liberalen zijn het eens met een
verdeelsleutel van de winst die momenteel
bestaat: 35% gaat naar ontwikkelingssamenwerking, 35% gaat naar federale initiatieven,
zoals de Koning Boudewijnstichting. Slechts
de resterende 30% moet volgens de VLD
geregionalizeerd worden.
Totnogtoe wordt dat geld gebruikt voor
bevoegdheidsdomeinen als kuituur, sport,
jeugd, welzijnszorg, tipische bevoegdheden
van de deelgebieden dus. Het is de federale
minister van Financiën Maystadt (PSC) die
als voogdijminister een dikke vinger in de pap
houdt bij de verdeling van dit geld, dat
nochtans voor gefederalizeerde beleidsinitiatieven gebruikt wordt. Terecht eist de VLD nu
dat de Vlaamse parlement hierover zeggenschap krijgt.
Er zit bij de VLD echter een addertje onder
het gras. Momenteel gaat 485 miljoen van de
opbrengst van de Nationale Loterij naar het
Vlaams Sportfonds. Volgens de bestaande
reglementering komen daarvoor alleen
Vlaamse sportfederaties in aanmerking. De
VLD wil deze verplichting echter schrappen.
Daardoor kunnen ook de sportfederaties die
en/oor opteerden nationaal te blijven, zoals
de belangrijke voetbalbond (KBVB), wielrennersbond (KBWB) en het ollmpisch komitee
(BOIC), van dit Sportfonds genieten.
Het spreekt vanzelf dat deze bonden wanneer ze ook aan het Vlaams sportgeld kunnen (zij het door het indienen van projekten),
minder dan ooit geneigd zullen zijn hun
strukturen aan te passen aan de federale
staatsstruktuur. Met de Vlaamse inspraak die
de VLD terecht eist over de winsten van de
loterij, wordt dus een paard van Troje opgesteld dat de sportbonden die ondanks de
regionalizering van het sportbeleid nationaal
gebleven zijn, stimuleert om nationaal te
blijven.

In het portaal van de Brusselse Sint-Niklaaskerk voerden medewerkers van
Welzijnszorg, Broederlijk Delen en Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen een originele kerstaktie. Jozef en Maria delen er vanuit een kerststal
pamfletten uit aan de voorbijgangers waarin ze oproepen voor meer medeleven
met de vluchtelingen. Ze vestigen vooral de aandacht op het tekort aan eerste
opvang voor azielzoekers in het Klein Kasteeltje.
(toto vuiui)
Azielzoekers die België binnenkomen, belanden meestal eerst in het Klein
Kasteeltje. Vaak is er voor de laatkomers geen plaats meer. Sommigen leven
tien dagen op straat, vooraleer er een bed vrijkomt. Vooral in de winter is er een
nijpend tekort aan opvangmogelijkheden.
Van de 18 miljoen erkende vluchtelingen in de wereld, klopt er 1 miljoen in
Europa aan. Van hen worden er zo'n 25.000 opgevangen in ons land.
een meerderheid van de kantons (12 van de
23) achter de toetreding staan. Slechts 7 van
de 23 kantons waren daar voor te vinden.
Het EER-verdrag wilde op 1 januari 1993
een vrijhandelszone tot stand brengen die de
EG en de Europese Vrijhandelsassociatie
(EVA) omvat. De EVA is een ekonomisch
samenwerkingsverband tussen Zwitserland,
Oostenrijk, Liechtenstein, IJsland, Noon/vegen. Zweden en Finland. Die EER kan er ook
zonder Zwitserland komen (in tegenstelling
tot het Verdrag van Maastricht), maar zal nu
zeker vertraging oplopen.
Opmerkelijk was wel dat de Franstalige
minderheid in Zwitserland zich overa/egend
uitsprak voor de EER, en de Duit-, Italiaansen Retoromaanstalige meerderheid zich tegen de EER kantte. Sommige Zwitserse kommentatoren spraken al over een mogelijke
splitsing van de Zwitserse konfederatie.
Zondag houdt EVA-lid Liechtenstein een
referendum over de EER.

ZWITSERS NEEN
Iets meer dan de helft van de opgedaagde
Zwitserse kiezers wenst met dat Zwitserland
zou toetreden tot de Europese Ekonomische
Ruimte (EER). De uitslag van het referendum
volgens kanton was echter veel sprekender.
Volgens de Zwitserse wet moet immers ook
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GRIMMIGE DESERTEURS
Het optreden van Jaak Gabriels en Luc
Bungeneers in Zeker Weten blijft voor reakties zorgen. In zijn column in TV-Ekspres

(12/12) geeft Louis De Lentdecker er zijn
ongezouten mening over. We citeren;
Gabriels, Bungeneers en de anderen hebben ongelijk. Hoe ze 't ook draaien of keren:
ze werden gekozen op de lijst van een
welbepaalde partij, en het zou een daad van
fatsoen, politieke eerlijkheid en geloofwaardigheid zijn als zij bij het verlaten van die partij
hun mandaat zouden teruggeven om zo
mogelijk de kiezer de kans te geven opnieuw
te stemmen.
De houding van de heren overlopers was
het duidelijkste bewijs dat hun overstapjes
weinig te maken hebben met ideaal of ideologie, maar wél met het „postje" en met „de
centen".
Wat de sukkel Bungeneers betreft: zijn
optreden bewees dat zijn heengaan naar de
VLD een zegen is voor de CVP. Wie op het
scherm komt zo krampachtig, bang en nerveus als hij, schijnt geplaagd door akute
buikloop. Die krampen schenen hem in het
hoofd geslagen.
Verhofstadt kan daar weinig plezier aan
beleven. In elk geval heeft de kijker aan het
optreden van de grimmige deserteurs weinig
plezier beleefd. En Gabriels heeft nog altijd
niet kunnen uitleggen waarom hij van partij is
veranderd, als „de ene praktisch niet verschilt van de andere".

KORTWEG

• Als u ook vindt dat alle vreemdelingen het land uit moeten, mogen wij dan nu afscheid nemen
van u als RTL4-kijker ? Zo luidde
de opmerkelijke tekst van een
reklamespotje dat RTL 4, de Nederlandse VTM, in haar eigen reklamel3lokken uitzendt om een
steentje bij te dragen aan de
strijd tegen de toenemende
vreemdelingenhaat.
• De ministerraad keurde een
voorstel goed waarbij het verplicht wordt om op alle verklezingslijsten voortaan minimum
een derde vrouwen te zetten.
Partijen die zich hieraan niet houden zullen verstoken blijven van
een aantal materiële voordelen.
• De nieuwbakken VLD'er Pierre
Chevalier heeft de Brugse SPfederatie voor de rechtbank gedaagd omdat hij zijn spullen die
zich nog In het Brugs SP-lokaal
bevinden niet terugkrijgt. Het
gaat vooral om een komputer en
dossiers van Chevaliers dienst»
betoon. Volgens de SP van
Brugge behoren deze dokumenten aan de partij.
• Hugo Portier, zoon van gewezen ANZ-voorzltter Valeer, wordt
tijdelijk voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond
(ANZ). Hij zal zeker het volgende
Zangfeest lelden, de belangrijkste manifestatie die het ANZ organlzeert. Portier |r. zou niet de
ambitie hebben om blijvend het
ANZ voor te zitten. Naar zo'n man
of vrouw is het verbond nog op
zoek.
• Verleden week meldden we
hoe de VLD In het Europees parlement tegen het Europa van de
regio's en volkeren stemde. Dat
de VLD, in navolging van de PW,
ook niet de minste tiezwaren
heeft tegen het Verdrag van
Maastricht, zal niemand verrassen. Aan de vooravond van de
Europese raad van Edinburgh
vroeg de partij de spoedige en
onvoorwaardelijke ratlfikatie van
Maastricht door alle lidstaten.
I3eens referendum of geen Deens
referendum.
• Op 1 januari wordt de nieuwe
wet op het hipotelcair itrediet
van kracht. Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de invoering van de variabele rentevoet.
Totnogtoe bestond er enkel een
vaste rente en een verkapte variabele rente die om de vijf Jaar kan
worden aangepast.

SINT-MICHIEL KOMT ERAAN
VU-voorzitter Bert Anciaux herinnerde
verleden weekend de partijen die mee aan
de onderhandelingstafel zitten van het
Sint-Michielsakkoord aan de eisen betreffende de transfers in de sociale zekerheid
die de VU twee maanden geleden stelde.
Die eisen vatte Bert Anciaux in zes punten
samen: 1) de regering moet onmiddellijk
opdracht geven aan de Hoge Raad voor
Financiën om tegen een bepaalde datum
een onderzoek naar de transfers te verrichten, en de evolutie in de transfers te volgen ; 2) de regering moet een kalender van
2 a drie jaar opstellen met een duidelijke
timing om de kommunautaire onevenwichten in de SZ weg te werken; 3) de achterstand bij de betaling van bijdragen voor de
SZ door de werkgevers, die bij Waalse
werkgevers dubbel zo groot is als bij
Vlaamse, moet onmiddellijk weggewerkt
worden; 4) in de ziektekostenverzekering
moet het enveloppesisteem zoals dat voor
de klinische biologie opgesteld werd uitgebreid worden tot andere sel<toren, vooral de radiologie, maar niet op bazis van wat
in het verleden werd verbruikt (zgn. historische forfaits); 5) er moet een eenvormige
rechtspraak ingevoerd worden aangaande
de schorsing van langdurig werklozen en
6) aangaande de vrijstelling van sociale
bijdragen van zelfstandigen.
• Waarom vond U het nodig om de onderhandelende partijen aan de bijkomende
VU-eisen te herinneren?
„Maandag vond de finale grote onderhandelingsronde plaats waarop het Sint-Michielsakkoord afgerond zou worden, vooraleer
het in het parlement behandeld zal worden. Ikringspartijen CVP en SP. Dat er bij de PSC en
vond het nuttig om eens aan onze eisen overPS wat terughoudendheid bestond toen ik
de transfers te herinneren. Sommigen had-aan onze eisen herinnerde, is eigenlijk norden immers de indruk dat de Volksunie haar maal. De Franstalige partijen beseffen echter
eisen wel niet zo hard zou maken. Met die zeer goed dat ze ook wat dit dossier betreft
herinnering heb ik vooral willen aantonen dat gebonden zijn aan het regeerakkoord."
het ons wel degelijk menens is met die
• Deze week werd er ook „tot de finish"
transfers. Volgende week komen er bilaterale
onderhandelingen over dit tema tussen VUonderhandeld over de milieuheffing.
Kwam er nu eindelijk een „definitief" aken de regering."
koord uit de bus?
m Hoe werd er bij de meerderheidspartijen
„Ja. De onderhandelingen verliepen wel
en groenen gereageerd ? Vooral bij de PS
zeer stroef Gedurende een drietal uren heerleken sommigen nogal afwijzend te reageste er een echte krisissfeer. Alle zicht op een
ren?
oplossing leek verloren. Maar uiteindelijk
,, Officieel kreeg ik een positieve reaktie van werd er toch een oplossing gevonden. In het
de eerste minister. Het feit dat we volgendenieuwe akkoord wordt op een revolutionaire
wijze het afvalprobleem aangepakt. Het is de
week over deze zaak bilaterale onderhandebedoeling de afvalberg op een ernstige wijze
lingen zullen voeren vormt hiervan trouwens
het bewijs. Ik geef onmiddellijk toe dat een aan de bron terug te dringen. Indien de
positief signaal onvoldoende is. Twee maan-industrie zich aan het opgelegd schema voor
het opdrijven van het hergebruik en het
den geleden gaf de premier ook al een
positief signaal. Beloften zijn onvoldoende, eropdrijven van de reciklage van drankverpakmoeten nu daden volgen. De CVP en de SP kingen houdt, komt er geen ekotaks, behalve
waren tevreden dat wij voor hen de kastanjes op pvc-ftessen. Daarbuiten komt er wel een
uit het vuur halen. Het is eigenlijk de Volks-ekotaks op wegwerpprodukten, pesticides,
unie die de waakhond speelt betreffende deindustriële verpakkingen, etc.
passus over de transfers die in het federale
regeerakkoord is opgenomen. Wij knappen
(lees verder biz. 13)
hier dus het werk op van de Vlaamse rege-
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
Sint Michiei moet het met zijn
opstandige Lucifers waarschijniijk nog gemakltetijker gehad
hebben dan Dehaene met zijn
akkoord. Na het flessentrekken
van de groenen, heeft de Volksunie haar „transfereisen" nog
eens herhaald en daar verschijnt
ook de tandem Happart-Dehousse op het toneel...

De Standaard
Bij de verdere diskussie rond het staatshervormingsakkoord zet hoofdredakteur
De Clerck de zaken nog eens op een rij.
„Toch bevat het St.-Michielsakkoord positieve elementen. Ool< voor Vlaanderen. Het
allerbelangrijkste is de rechtstreekse verkiezing van de raden. Dat is van grote politieke
betekenis. Het is het einde van het onzindelijke sisteem van het dubbel mandaat, van de
parlementsleden met de twee petjes. Maar
het houdt nog meer in.
In de Vlaamse regering en in heVlaamse
parlement kunnen van dan af alle krachten
worden gebundeld om een diepe en rijke
inhoud aan de Vlaamse autonomie te geven.
Zij beide kunen een beleid opzetten dat veel
verder reikt dan de Vlaamse cocoon. Zij
kunnen Vlaanderen laten varen op het kompas van Europa en de wereld."

HETLAATSIENIEDWS
De verruimde liberalen blijven in hun rol
als ze koud en warm blazen in de richting
van Bert Anciaux bij de jongste VU-eisen
over de afbouw van de transferten op
sociaal vlak.
„Op de vooravond van de beslissende
gesprekken op Hertoginnedal blijkt dat zulks
niet het geval is: Anciaux stelt nu klaar en
duidelijk dat hij het Sint-Michielsakkoord, dat
hij steeds hardnekkig heeft verdedigd, wil
slachtofferen indien voor de eindstemming
ervan geen maatregelen genomen worden
om de kommunautaire geldstromen in te
dijken. De VU-voorzitter heeft er nu alle belang bij zijn woord te houden en zich niet te
laten paaien met vage beloften of de afdreiging met de chaos, die dreigt indien het
akkoord niet wordt verwezenlijkt.
Dit ultimatum van de VU komt de regering
en haar meerderheid echter bijzonder ongelegen omdat zij ook nog geen oplossing
hebben gevonden voor de eko-taks; een
dossier dat deze avond eveneens op tafel ligt
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tijdens het topberaad van de zeven partijen,
die alsnog achter het Sint-Michielsakkoord
staan."

irfTBELAHGVAHLIHBURr
De referendumballon die door de tandem Happart-Dehousse werd opgelaten
wordt doorprikt met de scherpe pen van
iVlarc Platel.
„Die Franstalige demokratische vlieger
gaat deze keer dus niet op. Voeren is geen
deel van het Sint-Michielsakkoord, Voeren
wordt er dus niet langs een h-aparte achterdeur ingesluisd.Niet onder het voonwendsel
van de absolute demokratie, ontder geen
enkel beding. Zo ja, dan is het Vlaamse „ja,
maar" voor het Sint-Michielsakkoord meteen
„neen" of „non". Voeren is en blijft onbespreekbaar. Ook niet als het er om gaat
mijnheer Dehousse te lijmen of enkele andere Luikse PS-baronnen tot wat meer welwillendheid tegenover deze zoveelste staatshervorming te verleiden. Trouwens, knettergek
wordt het als die zogezegde volksraadpleging er pas zou komen als het parlement
alles beslist heeft, als België dus al grondwettelijk een federaal land is geworden. Wat het
zinvolle van die suggestie mag zijn, mag
Joost weten."

knack
Met een nostalgleke pen over „de boer
die sterft" zet Frans Verleyen een reeks
vraagtekens achter de resultaten van de
EG-landbouwpolitiek.
„De EG-ruimte baarde een groteske overproduktie, ook al is meer dan de helft van
haar boeren ouder dan 55. In haar stapelplaatsen of koelhuizen rusten momenteel een
miljard kilogram diepgevroren rundsvlees,
340 miljoen kilogram boter en 22 miljard
kilogram graan. Om de prijzen niet te laten
instorten, kreeg de boer een gegarandeerde,
artificiële vergoeding voor de aan de veilinguitgang massaal vernietigde vruchten van
zijn werk, de waardeloze en per bulldozer
afgevoerde tomaat. Met andere woorden:
veel boeren zijn overbodig geworden en zo
hun mitologische status kwijt. Rond hun
hoofd wemelt het bovendien van Europese
agro-industriële fraudes en van ekologische
pamfletten die hen en/an beschuldigen de
wijn te vervalsen of de aarde met hun pesticiden en sproeimest te vergiftigen. Ondertussen worden op de wereldvoedselkonferentie,
naast de deur van de flonkerende EG-instellingen, de statistieken over de breed verspreide honger in de wereld gepubliceerd."
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HETVOLK
De jongste kuren van Mobutu werken
danig op de zenuwen van Leo Marynissen
die vindt dat halt moet gemaakt aan zijn
lugubere dievenspelletjes.
,,Mobutu heeft zich kunnen handhaven
door op een bepaald ogenblik in de Afrikaanse geschiedenis de zijde te hebben gekozen
van het Westen en van de Amerikanen. Hij
werd de pion van het vrije Westen in Afrika,
tegen de opkomende linkse diktaturen. Hij
heeft zich daan/oor flink laten betalen. Tenwijl
zijn volk steeds minder kreeg, werd de Zaïrese diktator steeds maar rijker.
Tot vandaag heeft Mobutu zich ondanks
een hele reeks schandalen - de moordpartij
op de campus van de universiteit van Lubumbashi is er maar een van - weten te handhaven. Maar nu wankelt zijn troon. De Amerikanen en de Fransen zijn er meer dan ooit van
overtuigd, samen met de Belgen, dat de rol
van Mobutu is uitgespeeld en dat zijn aanwezigheid aan de top van het land een te sterke
rem is op de demokratisering van Zaïre.
Het wordt trouwens de hoogste tijd dat de
Amerikanen en de Fransen Mobutu nu eens
duidelijk maken dat zijn aanwezigheid in
Zaïre niet meer gewenst is en dat hij voor de
rest van zijn dagen ergens in een of ander
kuuroord voor rijke lieden en ex-diktators, van
zijn bijeen gestolen geld zou gaan genieten."

Zegt met enig cinisme dat de beslissing
voor Somalië blijkbaar genomen werd als
CNN de tragediebeelden de wereld begon
rond te sturen. In Soedan is in stilte al jaren
een „etnische volkerenmoord bezig".
,,ln Soedan, twee landen westwaarts, vindt
in alle diskretie een volkerenmoord plaats.
Meer nog dan in Somalië is wat zich in
Soedan afspeelt mensenwerk. Eén tiende
van de bevolking is al uitgeroeid, en er is
geen reden om aan te nemen dat dit geduldig
werk, dat in 1983 werd aangevat, volgend
jaar vanzelf zal stilvallen. De etnische zuivering die door de Soedanese regering in het
zuiden van haar land wordt doorgevoerd is
van een grondigheid waaraan men zelfs in
ex-Joegoslavië niet durft te denken. Maar
nauwelijks iemand doet wat.
In Somalië kwam de hulp pas op gang
nadat een kameraploeg van CNN beelden
van de ellende toonde. Dat land wordt op dit
ogenblik overspoeld door joernalisten. Laten
we hopen dat enkelen, met hun kamera,
verdwalen en in Soedan terechtkomen. Want
zonder beelden geen hulp."

HORIZON

JACKPOTS EN SPOKEN IN SCHOTLAND
Morgen en overmorgen gaat in het Schotse Edinburg een
van de belangrijkste Europese Raden door: zelden hadden de
Europese staats- en regeringsleiders zo veel belangrijke
dossiers tegelijkertijd op tafel als wat hier te beleven valt onder
Brits voorzitterschap.
Om de zes maand nemen de EEG-lidstaten in alfabetische
volgorde dit voorzitterschap van de Ministerraad van elkaar
over en of het gaat over een kleine (zoals Luksemburg) of een
grote partner, ieder schakelt in die oefening zijn beste
ambtenaren in en mobiliseert zijn top-politici, met de ambitie
om tijdens dat half jaar een eigen kleur te geven aan de
'Europese dimensie, zowel intern als naar buitenuit.
Zo draaien de regeringen van de lidstaten mee in een soort
institutionele rituele dans rond de Europese Kommissie die de
garant is van de ,,kommunautaire ortodoksie", zoals dat heet.
De mogelijkheid om tijdens die zes maand de Gemeenschap naar zijn eigen hand te zetten is zeer klein maar vooral
vanwege de groten onder de Twaalf is de bekoring telkens
zeer groot. Zo moeten de kleintjes vaak nadien meer de
gebroken potten lijmen dan dat zij zélf positieve, nieuwe akties
kunnen ondernemen. Je zak dat merken wanneer wij zelf,
vanaf 1 juli 1993, de voorzittershamers zullen hanteren, na
Groot-Brittanië (nu) en de Denen
(begin '93), twee partners die met
de Europese Gemeenschap blijkbaar niet zo goed overeenkomen als
wij.
De Euroraad van Edinburg zal in
grote mate bepalen wat er ons - en
de EEG - te wachten staat in de
loop van het volgend jaar. En de
vooruitzichten zijn ver van rooskleurig. Ziehier waarom.
De Twaalf moeten, onder leiding
van de Britse premier, oplossingen
vinden voor minstens vijf problemen
die niet langer kunnen rondslingeren en die alle nauw met elkaar
verbonden zijn.
Het lijkt op een yac/cpof waar je vijf appelsientjes tegelijkertijd
op je schermpje moet doen verschijnen of je wint helemaal
niets. Bovendien heb je hoogstens ± 20 uren nuttige tijd om te
vergaderen: dat is vier uur per probleem of 240 minuten voor
12 delegaties. Dat brengt u op 20 minuten spreektijd per
lidstaat.
Daarmee is de tijd van de bijeenkomst uitgeput en heb je
nog niet kunnen nadenken (!), is de kommissie nog niet aan
het woord geweest en heb je nog geen tijd ingeruimd voor...
de perskonferenties waar het voor vele deelnemers in de
eerste plaats om te doen is, méér dan naar oplossingen
zoeken. Voor problemen, zoals de volgende vijf!
Ten eerste: de hele problematiek van het Verdrag van
Maastricht. Dit betekent: het Deense referendum en de Britse
ratifikatie. Herinner u: de subsidiariteit, de doorzichtigheid, het
demokratisch deficit, de EMU (Europese Monetaire Unie), de
EPU (Europese Politieke Unie). En dat de Zwitsers uitgerekend nu tegen de Europese Ekonomische Ruimte zijn gaan
stemmen...
Ten tweede: om dit verdrag uit te werken heeft de Gemeenschap meer geld nodig. Het Delors ll-plan voorziet (19931999) dat de EEG in het jaar 2000 niet over 1,25 zoals nu maar
over 1,32% van het Europees BNP zou beschikken. Het gaat
dus over een verhoging van 0,07%... Daartegen zijn er
lidstaten gekant (UKI). Terwijl de armere partners zich al
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ingegraven hebben in hun stelling dat de verdubbeling van de
Europese struktuurfondsen absoluut nodig is om hen in staat
te stellen de objektieven van de EMU te bereiken. ,,Le nerf de
la guerre"\ Zij zijn niet bereid nu uit hun loopgraven te komen.
Ten derde: in Lissabon - zie een vorige Horizon kwamen de Twaalf overeen dat er geen sprake zou zijn van
uitbreiding van de Gemeenschap als niet eerst het Verdrag
van Maastricht geratificeerd én als het Delors ll-pakket niet zou
goedgekeurd zijn. Zoveel dus van de idealen van de volkeren
uit de vijf EFTA-staten die hun lot reeds met het onze
verbonden zagen, nog voor het eind van deze eeuw...
Ten vierde: was er ook niet afgesproken dat,, 1992" eerst
moest gerealiseerd zijn, voor we met de rest beginnen? U
weet wel, de Interne Markt, vrij verkeer van kapitalen, goederen en personen? Nu blijkt dat niet iedereen zomaar de
grenskontroles zal afschaffen. Al weer een illusie armer, na de
enorme psichologische ,,Schwung" die het,,magische" jaar
gegeven had aan de Euro-sclerose en aan het Euro-pessimisme. Wij zitten er terug midden in.
Ten vijfde: erger nog. De ekonomischie recessie woedt
volop en zij zal niet zo snel wegtrekken. De werkloosheid
neemt toe: 15 miljoen Europeanen zonder werk! Hoogstens
nog 1% groei in 1993 en gemiddeld
wordt de EG per jaar 5% armer t.g.v.
het toenemend begrotingsdeficit
overal en de groeiende staatsschuld. België is terzake kampioen I
Herinner u: als België in 1996 niet
tot de EMU kan toetreden, Vlaanderen zou het wél kunnen (nb: de
begrotingsnorm is niet — zoals nu
- 5 maar 3%. Kan Vlaanderen die
halen in 1996?). Dixit onze vorige
minister-president...
De Kommissie stelt derhalve een
Ekonomisch Relance-plan voor,
waarin niet zozeer de overheden
maar wel de privé-investeringen een
motor-rol spelen en waarin gedacht wordt aan een Europees
Investeringsfonds, bedoeld voor grote Euro-Openbare Werken. Eigenlijk een gadget om ons allen moreel een beetje op
te krikken?
Slechts vijf problemen, zal je zeggen ? Er zijn er inderdaad
veel meer. Ex-Joegoslavië, het landbouwluik uit het GATTdossier, Somalia, de dreigende sociale onrust in Oost-Europa,
racisme, drugs... De rug van de tengere nimf Europa en Zeus'
stierenschouders zijn vyel erg breed om alles ineens te
torsen...
Ik vind het ondertussen wel fijn dat de Britten er aan gedacht
hebben om deze Top-bijeenkomst (die 6,5 miljoen pond zou
kosten) te organiseren in: Schotland ! Zien jullie J.L. Dehaene
en W. Claes bvb. al beslissen hun Euroraad in december 1993
te beleggen in Brugge bvb., om Vlaanderen eens goed in de
verf te zetten?...
De Twaalf zitten dit weekeinde met al hun Europese zorgen
bijeen in het XVIe-eeuws kasteel van Holyrood. Hun dossiers
spoken er reeds door de gangen, samen met de rusteloze ziel
van Davide Rizzio, de Italiaanse sekretaris van Mary, Queen of
Scots, die in een der zalen van dit kasteel door een paar
Schotse edellieden met dolksteken werd afgemaakt in 1566...
Je ge/oo/if misschien niet in spoken ? Als je maar weet dat ze er
zijn I
Hans De Belder
WIJ
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WETSTRAAT

OLAERTSIN DE
BELASTINGSJUNGLE

D

E begroting van justitie werd
door Jan Loones kritisch toegelicht. In het regeerakkoord van
de huidige koalitiepartners werd
veel aandacht besteed aan het
kontrakt met de burger, Om dit
deel van het regeerakkoord uit
te voeren werd in de begroting
van 1993, 1.063 miljard ingeschreven. „Algemeen kan gesteld worden dat de Gemeenschappen steeds meer taken krijgen en er Is
een duidelijke tendens In het strafrecht om
de nadruk te leggen op preventie. De minister wil de drugverslaafden uit de gevangenis
houden. Het wordt dan een taak van de
Gemeenschappen om de gezondheids- en
welzijnsaspekten te verzorgen. De vraag Is
of een dwangbehandeling In een opvangtehuis zoveel beter Is. Zijn de Gemeenschappen wel uitgerust om aan deze vraag op last
van justitie te voldoen? Zijn daan/oor de
middelen en voorwaarden aanwezig ?"

KOMMUNAUTARIZERING
Uit de begrotingvoorstellen 93 blijkt dat de
minister werk wil maken van alternatieve
sankties. Dit vergt het nodige personeel en
de middelen. „De toepassing van de probatle steunt nu al op gemeenschapsvoorzieningen zodat de vraag rijst of de alternatieve
straffen niet door de Gemeenschappen
moeten worden georganiseerd. Verder wil
de minister In 16 gevangenissen orlëntatleeenheden opstarten om de reïntegratie voor
te bereiden. In tegenstelling tot vroeger
schijnt de minister nu over middelen te beschikken om een bevoegdheid uit te oefenen die eigenlijk aan de gemeenschappen
toekomt Verder wil de minister de wet op
de landloperij afschaffen. De landlopers
moeten hoe dan ook worden opgevangen.
Dit betekent dat de uitgaven van de
OCI^V\/'s zullen toenemen. Weer worden er
verplichtingen naar de Gemeenschappen
doorgespeeld zonder overheveling van de
middelen."
Verder zal door een nieuw sisteem van
strafbemiddeling voorrang gegeven worden
aan de belangen van de slachtoffers. Er
wordt gestreefd naar een snellere schadeloosstelling van het slachtoffer door de dader, die dan niet zou vervolgd worden. „Dit
vergt sociale diensten en personeel bij de
parketten.
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De dubbelzinnigheid rond bevoegdheden
en middelen dient dringend geregeld te
worden. Alles wat te maken heeft met persoonsbetrokken zorg, maatschappelijke integratie en het mobiliseren van hulp en
dienstverlening in de samenleving, zou ondubbelzinnig als een bevoegdheid van de
gemeenschappen moeten gelden."
Tot zover Senator Loones.

BTW-APOSTELEN

~

„Lijdt de nieuwe BTW vanaf 1993 aan
kinderziektes of wordt deze rampzalig voor
België 7' Dit was de kernvraag in de tussenkomst van VU kamerlid Hugo Olaerts bij de
bespreking van het wetsontwerp dat het
BTW-wetboek wil wijzigen. Bij elke nieuwe
belasting is het belangrijk te weten hoe het
geld in de schatkist terecht zal komen. „Dit

Vorige week werd in kamer en
senaat de begroting '93 ijesproken.
De verscliiitende luiken van de
begroting werden door de VUparlementsleden onder de loep
genomen. Jan Loones kwam tussen als het om justitie ging, Michel Capoen schetste het VUstandpunt i.v.m. het landbouwbeleid.
wordt nergens In het wetsontwerp gegarandeerd. Het nieuwe BTW-stelsel, dat een
overgangsregeling Is, kan België schandelijk veel geld kosten, door de tijdsdruk de
onvolkomenheden, de internationale achterstand, de interkommunautaire storingen en
wlnvar en de kwakke kontrolemogelijkheden." De vorige BTW- en aksijnsaanpassing
van 1 januari 1992 betekende in konkreto
een belastingverhoging voor de armste gezinnen. „Er Is veel kans dat het nieuwe
BTW-stelsel voor de Intrakommunautalre leveringen spekglad verloopt en In valse solidariteit België heeft Intussen weer de hoogste BTW-voet van het normaal tarief Door
het wegvallen van de grensposten Is er nog
geen volwaardig alternatief voor de nodige
kontroles, de uitwisseling en verifikatle van
de Internationale gegevens zijn eerder restrlktlef. De achterstand van sommige landen zoals Griekenland en Portugal, zijn
doornen in het niet-alles-ziende-BTW-oog.
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Hugo Olaerts vreest dat de belastingwetgeving veel te kompleks wordt.
(foto WIJ)

Hierdoor Is er veel kans dat de inkomsten
uit de BTW duchtig onder de raming blijven,
waardoor andermaal de f^aastrichtnorm niet
wordt gehaald."
Intussen beginnen nu al de problemen bij
de binnenscheepvaart en de vervoerbedrijven. Bovendien is het wetsontwerp onvolledig, hierdoor moet de Minister van Financiën een hoop uitvoeringsbesluiten nemen,
die ontsnappen aan de kontrole van het
parlement.„De oorspronkelijke Belgische
BTW-regeling werd destijds wettelijk vastgelegd In 1969, maar de uitvoering werd uitgesteld tot 1971 omdat de afschaf van de metzegel-gelijkgestelde-taksen, de detaxatie en
de BTW-hernleuwing voor onvoorspelbare
problemen zorgden. Om dit nieuw BTWstelsel voor de Intrakommunautalre leveringen een jaar te verdagen, moet men echter
met twaalf BTW-apostelen zijn. De VU
meent dat ondanks de vroegere verzuchtingen de belastingswetgeving alsmaar komplexer wordt en weer dreigt uit elkaar te
groeien tot nog een grotere belastingsjungle. Tot zover de VU-belastingsspecialist H.
Olaerts.
(ge)

WETSTRAAT

INSPRAAK KAN
NAUWELIJKS MINDER

D

E hebben het allemaal op school
geleerd en het klinkt best aardig.
Er zijn drie machten. De wetgevende macht (het parlement)
maakt de wetten, de uitvoerende
macht (de regering) voert de
wetten uit en de rechterlijke
macht (het rechterlijk korps) kontroleert de naleving ervan. Elk
van ons, ouder dan 18, kiest in
verplichte en geheime verkiezingen die wetgevende macht, die bovendien
als tweede belangrijke taak de kontrole op de
regering heeft.
Die formeel juridisch verhaal staat echter,
aldus professor Dewachter, helemaal haaks
op het werkelijke politieke verloop. Eén voorbeeld slechts, ter Illustratie. Hoewel het parlement in teorie de wetten maakt, stamt bijna
90% (I) van de formele wetten uit een initiatief
van de regering.

GERINGER ZEG
Dat het parlement dé wetgevende macht is
en dé eerste politieke instelling (zie WIJ
vorige week over het jaarverslag van de
Kamer van Volksvertegenwoordgiers) is dus
minstens aan nuancering toe.
In een vorige week verschenen boek, Besiuitvorming in Politiel( België, gaat Dewachter op zoek naar de werkelijke besluitvormingsprocessen. Hoe gebeurt de besluitvorming in de praktijk? Met de Belgische naoorlogse politieke geschiedenis als dekor
onderscheidt hij 6 tipes van besluitvorming,
waarbij de invloed van de individuele burger
- u en ik - steeds geringer wordt.
Vooreerst is er de demokratisch-institutionele besluitvorming, waarbij de gehele bevolking via de wettelijk voorziene kanalen deelneemt aan het beleid. Het komt zelden voor.
Van de 55 regeringen die België sinds 1919
heeft gekend zijn er volgens Dewachter
slechts 7 die kunnen beschouwd worden als
rechtstreeks voortspruitend uit een verkiezingsuitslag. De andere regeringen werden
gevormd door soms vreemde koalities, waar
de kiezer geen vat op had. „Wie had na de
verkiezingen durven voorspellen dat déze
regering uit de bus zou kunnen komen ?", zei
toenmalig premier Wilfried Martens, die Guy
Verhofstadt verloochende nadat Jean-Luc
Dehaene in 100 dagen een CVP-SP-VU-koalitie had gesmeed.

De kans op medebeslissing vanwege de
burger acht Dewachter het grootst in de
besluitvorming via het strijdpunt. Een tema
wekt massale maatschappelijke belangstelling en dit kan soms invloed uitoefenen. Maar
dit hoeft zo niet te zijn I Grootse betogingen
tegen de kernraketten op het einde van de
jaren 70 konden hun installatie in het Waalse
dorpje Florennes toch niet tegenhouden. Bovendien, zo stelt Dewachter, komt besluitvorming via het demokratisch-institutionele proces of via het strijdpunt nauwelijks voor. Het
gros van de beslissingen wordt genomen via
besluitvormingstipes waarbij de impakt van
de burger te verwaarlozen is. Dewachter
onderscheidt achtereenvolgens het pacifikaf/e-model, het overleg en het neo-konparatisme, de technokratische besluitvorming en
tenslotte de snel en in beperkte kring genomen onderhandse besluitvorming.

Bekijkt u de politiek ook wel eens
als de ver-van-mi)n-bed-show?
En denkt u dat „men" met uw
wensen en opmerkingen weinig
rekening houdt? Ja? Wel, uw
spontaan aanvoelen strookt volledig met de werkeii]klieid. KULhoogleraar polltologle Wilfried
Dewacftter ontleedde wetenschappelijk wie en hoe in politieke België de beslissingen neemt
Zi}n konklusie: u hebt inderdaad
weinig of niets in de politieke pap
te brokken.
Elk van deze tipes wordt bestudeerd en
met talrijke, zoms zeer frappante, voorbeelden geïllustreerd. Ook zijn er hoofdstukken
over de burokratie, de partikratie en de ,,konsensus onder de Belgische politieke elite".
En Dewachter besluit: „Weinig besluitvormingstipes laten een wezenlijke inbreng van
de burger toe. Het beleid wordt nogal elitair
voor hem beklonken. Voor de demokratische
legitimiteitsopvatting is dit tegelijk een ontgoochelende slotsom en een opgave".

ONTGOOCHELEND
Dewachter schetst dus een voor de demokratie scherpe en ontgoochelende ontleding.
Hoe men, om een modieuze uitdrukking te
gebruiken, de burger nauwer bij het beleid en
de besluitvorming kan betrekken, komt in dit
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Het parlement, de wetgevende macht,
maakt alleen in teorie wetten. In werkelijkheid steunt 9 0 % van de formele
wetten op een initiatief van de uitvoerende macht, de regering,
(foto wu)

boek niet aan bod. Bij de persvoorstelling
bleek de professor, die ook over de ,,oplossingen" reeds heeft bepubliceerd, overigens
nogal skeptisch over de tot op heden gesuggereerde voorstellen. Het ,,konstruktief wantrouwensvotum" bijvoorbeeld, voorzien in het
Sint-Michielsakkoord, waarbij een regering
slechts voortijdig kan vallen als er een alternatieve meerderheid bestaat, zou wel eens
tot een versterking van de partikratie kunnen
leiden.
Kan de staatshervorming de zwakke positie van de burger verhelpen? Antwoord:
Zwakker dan nu kan het nauwelijks zijn. En
de voorgestelde afbouw van drukkingsgroepen en neo-korporatisme door bepaalde politieke partijen? Antwoord: Is een dergelijke
radikale afbouw en breuk wel wenselijk ? Het
debat over de maatscnappelijk-politieke
strukturen is met dit boek, dat jammer genoeg geen sistematische bibliografie bevat,
weer eens in alle scherpte gesteld.
Filip Delos
- Besluitvorming in politiek België. Wilfried
Dewachter. Uitg. Acco, Leuven. 1992. 372 biz.,
1.280 fr.
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SCHIETEN OP DE VLD
I S de VLD meer dan een elektorale zet?
Deze vraag wierp moderator Daniël Buyie
I voor de voeten van Stefan Ector, de
gew/ezen VU-direkteur die zich nu Direkteur van tiet Wetenschappelijk Bureau
van de VLD laat noemen. Een imposante
I titel, venwijzend naar het wetenschappelijk buro van de Nederlandse partij D'66,
die echter zeer beunhazig overkomt in
een gezelschap van kandidaat-politologen en sociale wetenschappers waarvan
90% de link met de Nederlandse sociaalliberalen trouwens niet doorheeft. Toen BuyIe
slim op het gegniffel van het publiek inspeelde en de direkteur van het Wetenschappelijk
VLD-buro uitdaagde eens te laten zien wat
voor wetenschappelijks hij zoal in zijn mars
had, was de toon gezet.
Stefan Ector nam met grote gretigheid de
handschoen op. Hij begon zijn uiteenzetting
met een citaat uit het boek van KUL-politoloog Wilfried De Wachter dat diezelfde dag
was voorgesteld aan de pers. Een knap
citaat, dat erop neerkwam dat de burger de
zwakste aktor blijft in het kluwen van de
politieke beslissingen in z'n land, waarvan de
parlementaire demokratie weinig overblijft. U
raadt het natuurlijk: de VLD wil de burger nu
z'n plaats teruggeven in die parlementaire
demokratie.
In zijn repliek wees VU-senator Willy Kuijpers naar het verschil tussen de mooie woorden en de politieke praktijk bij de VLDtenoren. Hij haalde scherp uit naar zijn gewezen strijdgenoot Jaak Gabriels, van wie Kuijpers het etisch onbegrijpelijk vindt om zomaar, midden in een vakantie, na een leven
van gezamenlijke inzet salut en de kost te
zeggen tegen de partij waarvoor hij zes jaar
lang de eindverantwoordelijkheid droeg. Volgens Kuijpers is het Verhofstadt met zijn
verruimingsoperatie niet om de vernieuwing
te doen, maar wel om de macht. Ik wil ook
vernieuwen, aldus Kuijpers, maar dan in de
diepte, en niet met een toverstokje zoals
Verhofstadt, die me doet denken aan de
affiches aan de kerken „Zie, ik maak alles
nieuw".

DE NOODZAAK
AAN DRUKKINGSGROEPEN
Theo Rombouts, als baas van het Algemeen
Christelijke
Werknemersverbond
(ACW) de schietschijf bij uitstek van Verhofstadt en zijn pilaarbijters, had naar eigen
zeggen een lange aanloop nodig om uit te
leggen waarom de zuilen nodig zijn. Wanneer
mensen hier op de aardbol geboren worden,
het hoeft geen betoog dat het publiek zo'n
WIJ - 11 DECEMBER 1992

lange aanloop helemaal niet vera/acht had,
zijn ze gelijk, aldus Rombouts. Maar even
later moeten deze borelingen volgens Rombouts vaststellen dat ze niet langer gelijk zijn,
en daarom moeten ze zich met gelijkgezinden organizeren om dit onrecht recht te
trekken. En telkens wanneer groepen mensen zich organizeren vanuit een heilige verontwaardiging, groeit er iets moois. Dat was
het geval met de arbeidersbeweging, met het
feminisme, met de homo- en lesbiennebeweging. Daarom zijn drukkingsgroepen nodig,
meent Rombouts.
De liberalen echter vinden deze zuilen,
Rombouts spreekt over tussenstrukturen,
overbodig, zegt Rombouts. Tenminste, de
VLD heeft wel niets tegen vakbonden, maar
wil hen verbieden te ijveren voor betere
werkomstandigheden en leefomstandighe-

In Leuven greep verteden week
een debat plaats over de toekomst van de ideologieën, en
meer Jn het bijzonder, over het
programma van de VLD. Voor een
haHvolle Grote Aula werd oppervlakkig gediskussieerd tussen
een panel van twee politici, een
zuiibiaas, een filosoof en een joernalist. De derde gevraagde poHtikus, Jaak Gabriels, had het op de
valreep laten afweten en had Stefan Ector, werknemer van de
nieuwe liberale parti], afgevaardigd om de kastanjes uit het vuur
te halen. Want dat de VLD de
uitverkoren pispaal van de avond
zou worden, was van bij het begin
duidelijk.

den. Of dat is net hetzelfde als toelaten dat er
voetbalploegen bestaan, maar ze verbieden
voetbal te spelen, aldus Rombouts.
De ACW-baas vroeg zich trouwens af of
Louis Bril, voorzitter van de Liberale Zelfstandigen, baron Van den Abbeele, voorzitter van
het Verbond van Kristelijke Werkgevers, en
Luc Bungeneers, staflid van het NCMV soms
geen vertegenwoordigers van drukkingsgroepen zijn. Of zijn dit soms geen drukkingsgroepen, omdat ze aan de rechterzijde
staan ? Stefan Ector antwoordde dat op een
toekomstig statutair kongres van de VLD alle
kumuls afgeschaft zullen worden.
Agalev-kamerlid Jos Geysels haalde zoals
verwacht kon worden op zijn beurt scherp uit
naar de VLD. De VLD is bekend van de
overlopers, aldus Geysels, maar het loopt
niet over van de nieuwe ideeën. Al wat
Verhofstadt schrijft over politieke kuituur, is al
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Gabriels, hier toegejuicht tijdens een
verkiezingsmeeting van de VU in ' 9 1 ,
stuurde z'n kat naar het Leuvens VLDdebat. Heel wat Gabriëls-kiezers hebben z'n overstap naa rde liberalen nog
niet verteerd, zo bleek uit de reakties
uit de zaal.
(foto wu)
jaren oud. Verhofstadt, wat dit betreft schromelijk overschat, doet nu alsof hij het warm
water uitgevonden heeft. Wat echter gevaarlijk onderschat wordt in het betoog van Verhofstadt, zijn volgens Geysels zijn ekonomische stellingen. Het Agalev-kamerlid venwees
naar de vrije marktekonomie in de Verenigde
Staten, met Los Angeles als gevolg en een
steeds groter wordende kloof tussen arm en
rijk. Geysels vatte zijn betoog samen met
volgende goedgemikte one-liner: Verhofstadt zet eerst de burger in z'n blootje, en
geeft 'm dan een referendum als vijgeblad.
Professor B.J. De Clercq prees dan weer
het politiek instinkt van Verhofstadt. De VLDvoorzitter zag bepaalde tekenen des tijds, en
speelde daar ven/olgens biezonder handig
op in. Het is de verdienste van Verhofstadt
om de anderen te dwingen hierin te volgen.
De Clercq stelde zich wel vragen over de
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manier waarop Verhofstadt het speelt En aan
het adres van Rombouts zei De Clercq dat
het misschien maar goed zou zijn dat sommige voetbalploegen geen voetbal meer mogen spelen Het hangt er immers van af welk
spel ze spelen, en wie er arbiter is, aldus de
filosoof

EEN ANTWOORD
OP DE VLD?
Standaard-joernalist Pol Van den Driessche kreeg van de moderator de moeilijke
vraag toegespeeld naar de toekomstkansen
van de VLD op middellange en lange termijn
Hl] vertelde over de praktijk in de Vlaamse
Raad, waar de onrust in de rangen van de
partijen geslopen is Het wordt al verdacht
genoemd als men ontdekt dat een parlementslid met een VLD-koilega aan het praten
IS Van den Driessche meent dat het sukses
van de VLD afhankelijk zal zijn van de vraag of
deze partij de euforie ontstaan bij haar stichting zal kunnen volhouden En de gewezen
WIJ-kollega wierp zelf een interessante vraag
in het midden gaat er naast het centrumrechts blok nu ook een centrumlinks blok
komen '
Zowel Willy Kuijpers als Jos Geysels zagen
dit nog zo goed met zitten Een stroming op
gang brengen tegen de VLD die een tweede
grijs peloton vormt zie ik hoe langer hoe
minder zitten, aldus Geysels Kuijpers zag er
geen graten in dat de VU momenteel slecht
skoort in de opiniepeilingen Volgens Kuijpers telt met de kwantiteit, maar wel de
kwaliteit, de overtuiging De VU heeft een
opdracht als labo-partij en zal die opdracht
blijven vervullen, zei Kuijpers
Zoals dat vaak bij debatten gaat, kreeg het
publiek in een laatste ronde de kans vragen
te stellen Ook de toehoorders bleken de VLD
en Gabriels in het bijzonder met al te hoog
aan te slaan In de zaal zat een groep
Limburgse studenten die op 24 november
voor Gabriels gestemd had op de VU-lijst Ze
voelden zich nu bekocht omdat ze toen met
voor de liberalen gestemd hadden
Stefan Ector kon hier weinig tegen inbrengen HIJ haalde wel de hoorzittingen aan die
Gabnels in zijn kiesarrondissement had georgamzeerd om zijn overstap te verduidelijken
Ector venwees ook naar de vele Limburgse
VUers die Gabnels wél naar de liberalen
gevolgd zijn U kunt misschien bij volgende
gemeenteraadsverkiezingen uw mening over
Gabnels geven in het stemhokje, suggereerde Ector de bedrogen Gabriels-kiezers U
moet weten dat Gabnels geen idioot is,
probeerde Ector Neen, maar wel een opportunist, nep iemand uit de zaal Als blijkt dat
Gabnels bij de volgende verkiezingen slaag
krijgt, dan heeft hij zich vergist, replikeerde
Ector Moeten we hieraan nog toevoegen dat
de suggestie van Ector de toehoorders met
kon overtuigen'
(Pdj)

ONTWAAKT BRUGGE ?
Het overlijden van dr Bob Lantsoght heeft
er de Bruggelingen aan hennnerd dat rebels
bloed hun stad met vreemd is Als uittredend
toen nog BSP-gemeenteraadslid
schaarde dr Lantsoght zich achter de vlag
van Onafhankelijke Socialisten die het met de
Van Acker-lijn met eens waren
Dit gebeurde in 1970 maar ook in 1964
heerste kontramine in de CVP-gelederen,
toen was het de - inmiddels bekeerde Vanden Broele die met veel poeha een nieuwe „centrum-"formatie predikte
Suksesrijker was de groep van KristenDemokraten die in 1976, met de nauwelijks
verholen steun van oud-CVP-burgemeester
Pierre Van Damme, kartellijst met de Volksunie vormden en voonwaar een eeuwenoude
meerderheid van de Katholieke Partij wist te
breken
Een smaakmakend bedrijf zoals de Brugse
Gistfabriek mag dan allang op een ander
soort produktie zijn overgestapt, na de stadsverkiezingen van 1988 (en dus ruim voor de
nieuwe heilige koe van 24 nov '911) sloeg
allenwege de (zuur-)desem weer in de Brugse
politieke bedrijvigheid Anderhalf jaar lang
hing de stad vol met de slogan „SOS Brugge" en het mag niemand verwonderen dat de
Verhofstadt-boys van deze kapstok gretig
probeerden gebruik te maken om er hun
verruimings-taktiek bij te hangen
Het rebels Brugs bloed blijkt zich nochtans
ruimer te spreiden dan de jas van Verhofstadt
breed is

Waarschijnlijk geheel onbewust van het feit
dat in de dertiger jaren ook nogal lustig met
het werkwoord „en/vachen/ontwaken" werd
gejongleerd, lanceert de oud-„Lastige Bruggeling-"rebel en nu Nieuwsblad-joernalist
Ene Van Hove de wekroep „Brugge, word
wakker" Motief van deze oproep is, zo stelt
de initiatiefnemer, „de nood aan een nieuw
projekt waarmee Brugge de 21e eeuw kan
tegemoet treden"
Tegelijk wordt aan de goegemeente kond
gedaan dat 131 Bruggelingen nder het motto
„Herstel de Politiek" een platform-tekst hebben ondertekend om te Brugge „de diskussie over de noodzakelijke politieke vernieuwing te stimuleren"
Wat opvalt IS dat, bij al dit heen en weer
geloop, nog nauwelijks over de Vlaamse
dimensie wordt gesproken Alsof Brugge een
te koesteren eiland zou zijn midden een
naamloze archipel En alsof het met stilaan
tijd wordt om de Bruge troeven (kunststad,
haven. Euro-kollege) tegen het verlepte 19e
eeuwse sisteem uit te spelen
Voor de Volksunie is er dus nog veel werk
aan de winkel
Guido Van In

- „Brugge, word wakker", met Ene Van Hove en
diskusslegroep, op zondag 13 dec. '92 om 10u. In
de Brugse Stadshallen, Inkom 100 fr.
- Werkgroep „Herstel de Politiek", Baliestraat
58, Brugge.

SINT-MICHIEL
(ven/olg van biz 7)

We hebben hier een dubbele slag geslagen we zeften enerzijds een zeer grote stap
in het bestrijden van de afvalberg, en anderzijds wordt voorzien dat een negatieve ekotaks op drankverpakkingen enkel als stok
achter de deur geldt De milieuheffing zal
overigens volgens ons geen invloed uitoefenen op de tewerkstelling, omdat de industrie
voldoende tijd gelaten wordt om over te
schakelen op alternatieven "
• Bestaat er ook uitsluitsel over wat er met
de opbrengst van deze milieuheffing zal
gebeuren ?
„Een goede milieuheffing brengt mets op
Het IS immers de bedoeling het gedrag van
de konsument te veranderen De ekotaks
wordt alleen ingevoerd voor produkten waarvoor alternatieven bestaan Wanneer de hef-
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fing toch geld in het laatje brengt, gaat deze
opbrengst via de verdeelsleutel van de bevolkingscijfers naar de gewesten, waar hij bovenop de uitgaven voor Milieu komt De
opbrengst van de milieuheffing komt dus
helemaal met ten goede aan andere zaken
dan milieu"
• Hebt U ai enig zicht op de Icalender die
de meerderheid wii volgen voor de parlementaire behandeling van het Sint-MIchieisal(l(oord ?
„In de senaatskommissies schiet men nu
al goed op met de bespreking van de grondwetsartikels Sommige onderdelen zullen
daar snel in openbare zitting behandeld worden In de kamer verlopen de zaken omwillen
van de obstruktiepolitiek van de PRL iets
trager Ik vind het realistisch om te stellen dat
het ganse Sint-I^ichielsakkoord eind februan
volledig goedgekeurd zal zijn door het parlement "
(pdj)
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GATT: PRINCIPES VAN
GELIJKHEID GELDEN ENKEL
DE STERKSTEN

G

ATT is een uitvloeisel van de
Tweede Wereldoorlog. Nog tijdens de wereldbrand zochten
politieke leiders in het kamp van
de Geallieerden naar naoorlogse oplossingen. Daarbij stond
voorop dat er een stevige Verenigde Naties moest komen,
steunend op een algemeen
aanvaard Handvest van de
Rechten van de Mensen op een
internationale Sociale en Ekonomische Orde.
De politieke leiders en hun raadgevers
waren er immers van overtuigd dat de zwakke Volkenbond, het ontbreken van een mensrechten kader, en de sociale en ekonomische
wanorde die ondermeer de donkere jaren
dertig tot gevolg had, medeoorzaak waren
van de opgang en het sukses van het fascisme, en later van de wereldoorlog. In die
sociale en ekonomische wanorde stond bovendien een internationaal grondstoffenbeleid, of beter, het ontbreken ervan, centraal.

DROOM EN D M D ~
De goede bedoelingen bleven echter niet
langer duren dan de kapitulatie van NaziDuitsland en keizerlijk Japan, een nieuwe
ideologisch politieke strijd verdeelde de wereld, nu in oost en west. De pogingen om
binnen de Verenigde Naties een Internationale Handelsorganisatie (ITO) op te richten
liepen dan ook zo goed als spaak. Op de
eerste konferenties om handelsregels en
doeanetarieven af te spreken, bleven de
Oostbloklanden thuis.
Op de tweede konferentie, Geneve 1947,
wordt wel de GATT opgericht, een konkrete
onderhandelingskonferentie over handel en
toltarieven (GATT: General Agreentent on
Tariffs and Trade). Een handvest wordt uitgewerkt in Havana (Cuba, 1947-1948). Het was
een eerder beperkte klub: noch het Oostblok, noch de Aziatische, noch de Afrikaanse
landen maakten er deel van uit. Niet zo
verwonderlijk, want de meeste Aziatische
landen begonnen pas hun dekolonisatie en
Afrika zou nog moeten wachten tot in 1960
vooraleer daar een begin werd gemaakt met
het opruimen van de koloniale voogdij. De
rijke landen stelden bovendien hoge eisen:
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Eerst in Straatsburg, deze week in Brussei protesteerden de boeren tegen het
iandbouwakkoord tussen de EG en de VS.
(foto ap)
Waarom is een iandbouwakkoord
tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten
ogenschijnlijk zo belangrijk?
Toch niet enkel om een handelsoorlog op het vlak van de landbouwpfodukten tussen twee van
de sterkste ekonomische machten te vermijden? Er staat inderdaad meer op het spel, en wel het
positief afronden van de „achtste
Gatt-ronde", de zogenaamde
Uruguay-ronde. Dat heeft uiteraard niets met wielrennen te maken, op die kalender moet Je het
dus niet zoeken. Maar waarmee
dan wet ? En wie zijn de winnaars
als dit landbouwakkoord - met
zijn vitale belang voor de Gattonderhandelingen - er komt?
Maar ook en vooral: wie zijn de
verliezers?
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zo moest bvb. Argentinië 7 jaar wachten
vooraleer het tot de klub mocht toetreden.
Ondanks het niet onaardige werk dat GATT
verrichtte werd het langzamerhand toch met
een schuin oog bekeken, en vanaf 1960
kreeg het zijn stempel van rijke lleden-klub.
De reaktie komt in 1962 als de nieuwe
landen uit Afrika en Azië in Kaïro bijeenkomen
en vandaar naar de Verenigde Naties trekken
om er een UNCTAD te eisen: een Konferentie
van de Verenigde Naties over Handel en
Ontwikkeling.
Dit tot verbijstering van de Westerse landen : er was immers toch GATT? Maar Unctad haalt het, en van dan af komt men in een
zeer schizofrene situatie terecht; de vierjaarlijkse Unctad-konferenties bespreken de wereldhandel en het verband tussen handel en
ontwikkeling - in wezen alle grote internationale handelsvraagstukken - maar komen er
niet toe de principes ook in regels en voorschriften om te zetten.
De Westerse landen ven/vijzen voor vaste
afspraken steeds door naar de GATT, hun
klub, waar ze nog steeds in de meerderheid
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waren, en waar ze het reilen en zeilen konden
bepalen. Het werd een lange strijd tussen
beide organisaties, maar uiteindelijk zou Unctad de duimen moeten leggen. Het waarom is
een kombinatie van faktoren: de oliekrisis en
de daaropvolgende ekonomische krisis
maakten de rijke landen weerbarstiger in hun
houding ten aanzien van de ontwikkelingslanden ; de krisis deed bovendien de kracht
van het oerkapitalisme herleven, met strikte
financiële ordening en absolute vrijhandel;
en uiteindelijk bezweek het,,alternatief" model van de vrije marktekonomie, het kommunisme, aan zijn eigen interne tegenstellingen
en zwakheden.

DE URUGUAY-ROND^
GATT was uiteraard niet blijven stilzitten na
1960. Er werd verder onderhandeld in wat
men „rondes" noemt. Zo was er de fameuze
Kennedy-ronde, de Tokio-ronde, en is men
nu toe aan de Uruguay-ronde. Wat houdt dit
in ? Een ronde is een onderhandelingskonferentie, meestal gespreid over een aantal jaren
waarbij de basisprincipes worden getoetst
aan de praktijk en waarbij men die praktijk
wat dichter bij de principes wil brengen.

Die 15 onderhandelingstema's worden besproken in afzonderlijke onderhandelingsgroepen. De globale evolutie van het dossier
wordt gevolgd in het Treade Negociations
Committee, waar algemeen GATT-direkteur
Arthur Dunkel een centrale plaats inneemt.

BAAT VOOR DE
ONTWIKKELINGSLANDEN?
Normaal had de slotzitting van de Uruguayronde moeten doorgaan in Brussel, december 1990. Maar de VSA en Europa kibbelden
toen zo hard rond de landbouwproblematiek
- onder de dreigende aanwezigheid van de
boeren zelf - dat een akkoord kon vergeten
worden, ook al was er op andere vlakken wel
een akkoord binnen handbereik. De Franse
IMF-voorzitter, Camdessus, rekende te Brussel voor wat een akkoord de ontwikkelings-

landen zou kunnen opbrengen. Maar eerst
dit, de voordelen volgen voor een groot deel
uit de baten van de rijke landen.
Een GATT-akkoord zou wellicht de wereldekonomie aanzwengelen, in de rijke landen
wordt een ekonomische groei van 1% mogelijk geacht. Door de nieuwe GATT-regels
zouden de ontwikkelingslanden hun uitvoer
zien toenemen met 1.500 miljard frank per
jaar Afschaffing van de invoerbeperkingen in
de rijke landen zou voor de ontwikkelingslanden een groei meebrengen van 3% van hun
BNP.
De baten voor de ontwikkelingslanden zouden op die manier het dubbele bedragen van
de officiële ontwikkelingsgelden van Noord
naar Zuid. Omgezet in het dagelijks leven:
tekstielprodukten uit de Nieuwe Industrielanden zoals Thailand of elektronika uit Korea of
Singapore zouden onbeperkt de Europese
Gemeenschap binnen mogen. Er zou evenmin een rem staan op tomaten, boontjes, fruit
uit Afrikaanse of Aziatische landen, net zomin
als er beperking zou zijn van vleesinvoer uit

Hoofdprincipe is de vrije handel: hoe meer
vrije handel, zonder belemmering, zonder
protektionisme op een of andere manier, hoe
meer welvaart en hoe meer er kan verdeeld
worden... Een ander belangrijk principe is de
wederkerigheid: als ik toegeef moet er ook
voor mij wat in de korf zitten.
Of niet-diskriminatie: alle leden van de
GATT krijgen een gelijke behandeling. GATT
groeide intussen ook aan: het was de rijke
liedenklub duidelijk geworden dat pas als
meer landen toetraden ze ook het pleit van
Unctad zouden kunnen winnen. En vandaag
zijn er meer dan 100 leden, waarbij zowel
ontwikkelingslanden als enkele gewezen
Oostbloklanden.
Op het vlak van de handelsresultaten kan
men eerder van beperkt resultaat spreken: er
werd wel een en ander geregeld rond tolheffingen en andere tariefbepalingen die internationale handel en konkurrentie moeilijk maakten, maar tegelijkertijd kon niet belet worden
dat er nieuwe vormen van beperking van vrije
handel werden ingevoerd, of dat de leden zelf
de regels nogal eens anders interpreteerden,
naargelang het voor henzelf uitkwam.
Vandaag zou ongeveer een kwart van de
wereldhandel in goederen onder de GATTregels vallen.
De Uruguay-ronde startte in 1986 in Punta
del Este. 15 tema's komen aan bod: tarieven
(-30%), niet-tarifaire belemmeringen, op natuurlijke hulpbronnen gebazeerde produkten, tekstiel en kleding, landbouw, tropische
produkten, herschrijven van een aantal
GATT-regels, versterking van een aantal vrijwillige GATT-kodes, vrijwaringsmaatregelen,
subsidies en kompenserende maatregelen,
intellektuele eigendomsrechten, handelsgebonden investeringsmaatregelen, geschillenregeling, de algemene werking van de GATT,
liberallzering van de dienstenhandel.

Het is niet denltbeeldig dat na de Uruguay-ronde de trend om voedselhulp te
leveren i.p.v. voedselveiligheid tot stand te brengen nog versterlrt wordt.
(foto archief)
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een aantal veetelende landen uit Afrika...
Kortom, de ontwikkelingslanden wordt een
gouden tijd beloofd, en de wortel is wel erg
sappig waarin de ezel moet bijten.

E WINT ER ECHT?
Natuurlijk zijn er kritici in ontwikkelingslanden en bij ons die ook de kleine lettertjes van
het GATT-kontrakt lezen en de globaliteit van
de onderhandelingen in ogenschouw nemen. Eerst dit, het staat buiten kijf dat een
ernstig GATT-akkoord wellicht meer kan betekenen voor de ontwikkelingslanden dan
ontwikkelingshulp ooit zal zijn. Niet dat daardoor ontwikkelingssamenwerking overbodig
wordt, integendeel zelfs. Maar het zou ontwikkelingslanden zelf aan middelen helpen
om vooruit te komen.
Maar de vraag blijft: wie zou de echte
ovenvinnaar worden? Zo bv. zou een akkoord rond investeringsvrijheid op landbouw-

vlak de vrije hand kunnen geven aan de
multinationale agro-industrie die dan vrij kan
spelen met goedkope gronden en goedkope
werkkrachten. Blijft het een open vraag of
Thailand beter wordt van de tekstielbedrijven,
die het niet in handen heeft, en waarvan de
echte patroons de bedrijven naar willekeur
kunnen overplaatsen, daar waar het hen het
best uitkomt.
Is het de vraag of In de huidige fase Afrika
wel kan konkurreren met bv. de Verenigde
Staten of enkele Aziatische landen voor bv.
de voedselproduktie - rijst - en zo niet de
eigen voedselvoorziening in het gedrang
komt. Het is niet denkbeeldig dat de huidige
trend, met name dat voedselhulp leveren
goedkoper is dan een samenwerking op
gang brengen die voedselveiligheid kreëert
nog wordt versterkt.
Of, met andere woorden, GATT zou vooral
de sterktsen bevoordeligen, het is een „vrije
handel zonder sociaal luik", het is het verlenen van „rechten" zonder duidelijke „plichtenkodes", zoals bv. voor de multinationale

ondernemingen, voor het milieu, voor voedselveiligheid, voor sociale ontwikkeling. Zelfs
al voorziet GATT in bijzondere regels voor de
ontwikkelingslanden, en zelfs in voorkeursbehandeling, en leeft bij een aantal rijkere
leden een ernstige bekommernis, teveel
wordt er vanuitgegaan dat wat goed is voor
de sterksten en rijksten, ook goed is voor
iedereen.
In Brussel, bij de mislukte poging tot slotkonferentie, werd de vrees van ontwikkelingslanden zeer goed omschreven in deze zin:
als het GATT-akkoord er komt dan zou het
wel eens kunnen dat de transnationale (multinationale) ondernemingen bepalen wat we
waar eten, wanneer en aan welke prijs. Zelfs
al zijn een aantal ontwikkelingslanden volwaardig lid van de GATT, ze zijn er niet de
richtinggevers, noch kunnen ze de koers
beïnvloeden. Vrije handel is een mooi principe als er ook sociale rechtvaardigheidsregels
worden ingeschreven.
(Mark Vandommele/bs)

MISLUKKING IN BRUSSEL
Volgens plan zou de Uruguay-ronde
afgesloten worden in december 1990 op
de Heizel te Brussel. Maar die vergadering werd een komplete mislukking. Landbouw was het grote struikelblok. Maar die
vergadering werd een komplete mislukking. Landbouw was het grote struikelblok. De onderhandelingen werden opnieuw opgestart in februari 1991 te Geneve. Het aantal onderhandelingsgroepen
werd gereduceerd van 15 tot 7. Vorig jaar
in december 1991 publiceerde Arthur
Dunkel, Algemeen-Direkteur van de
GATT, een voorstel van akkoord. De Europese Kommissie, maar ook andere landen, deelden mee dat ze dit ontwerp op
tal van domeinen wilden wijzigen.

In de nacht van 19 op 20 november
1992 werd een akkoord bereikt dat bij de
landbouwbevolking heel wat weerstand
oproept. De Europese kommissie zweert
bij hoog en laag dat zij haar onderhandelingsmarges, m.n. zich houden aan de in
mei afgesproken landbouwhervorming,
niet te buiten gaat. Vooral de Franse
regering, daarin tenvolle gesteund door
de grote boerenorganisaties, neemt de
leiding van het verzet. De landbouwsindikaten noemen het akkoord de doodsteek
voor de Europese landbouw.

Mede onder invloed van de presidentsverkiezingen in de VS verliepen de besprekingen tussen de VS en de EG steeds
stroever, bij zoverre dat op een bepaald
ogenblik de VS dreigde met een handelsoorlog zo de EG niet toegaf op een aantal
eisen van de VS op landbouwgebied.
De Europese Raad van Ministers machtigde de Europese Kommissie om bilateraal te gaan onderhandelen met de VS.
Bedoeling was de onderlinge geschillen
op te lossen en nadien met het bereikte
akkoord terug naar Geneve te trekken om
zo de Uruguay-ronde, die feitelijk geblokkeerd is sinds 1990, terug op gang te
trekken. Frans Andriessen, kommissaris
voor Buitenlandse Betrekkingen en Handelsbeleid en Ray Mac Sharry, kommissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling traden in dialoog met de VSonderhandelaars: ambassadeur Hills en
staatssekretaris Madigan.
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Een boerenbetoging, het kan haast
niet zonder relletjes...
(foto VUM)
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Vandaar het massale protest van de
Boerenbond en het Algemeen Boerensindikaat. Minister voor Landbouw Bourgeois nam de voorbije weken een rare
bocht. Zijn eerste reakties waren ronduit
positief. In een tweede TV-inten/iew zag
televisiekijkend Vlaanderen al een aarzelende landbouwminister. Maar toen afgevaardigden van de Boerenbond onder
leiding van voorzitter Van Eeckio en
„tweede man" Noël Devisch (een oudtopambtenaar bij de Europese Kommissie-direktoraal-generaal landbouw I) hem
alles eens goed hadden uitgelegd - in
aanwezigheid overigens van zijn baas
Dehaene - draaide hij terstond bij. De
bekwaamheid en dossierkennis van de
Izegems politikus kan ondertussen wel
opgemeten worden in een recent Knackinterview (2 december 1992 - André
groet de dingen). J.L. Dehaene had geen
geluk bij de samenstelling van zijn ploeg:
na Mieke Officiers bestaat er nu ongetwijfeld een probleem André Bourgeois.
(bs)

LANDBOUW,
HET STRUIKELBLOK

D

E Uruguay-ronde had normaal
haar beloop moeten krijgen in
december 1990 te Brussel. De
Europese Gemeenschap toonde
zich toen bereid tot een vermindering van de landbouwsteun
met 30%, gespreid over een periode van 10 jaar. De Gemeenschap verklaarde zich toen ook
bereid een plafond voor de omvang van de eksport overeen te
komen. Maar die EG-voorstellen kregen een
onvoldoende van de VS, wat leidde tot een
opschorting van het overleg.

MAC SHARRY
Bepalend voor de houding van de EG bij
de GATT-onderhandelingen zijn de hervormingsplannen van Landbouwkommissaris
Ray Mac Sharry. Die lanceerde reeds begin
januari 1991 een diskussiedokument. Mac
Sharry stipte 5 gebreken in het Europees
landbouwbeleid aan.
Vooreerst is er overproduktie wat leidt tot
dure voorraden (kostprijs: 150 miljard/jaar!)
en een gespannen relatie tussen de EEG en
haar handelspartners (EG wil haar landbouwprodukten kwijt op de wereldmarkt, wat natuurlijk op verzet stuit). De produktiemetoden
zijn te intensief en tasten in steeds sterkere
mate het milieu aan. De steun die de Gemeenschap verstrekt aan haar landbouwers
komt vooral ten goede aan de grootste en de
meest intensieve bedrijven. Een vierde kritiek
betreft de vaststelling van de geringe toename van de koopkracht van de landbouwbevolking gedurende de voorbije decennia. Ten
slotte vermeldt het diskussiedokument ook
dat de uitgaven voor landbouw te snel de
hoogte ingaan; van 4,5 miljard ECU tot 31,5
miljard ECU (= 11,5 mia ECU in prijzen van
1975) in 1991 of een verdrievoudiging in bijna
30 jaar. Tegelijkertijd daalde de landbouwberoepsbevolking met 35%.
Hervormingen waren dus nodig. Na anderhalf jaar onderhandelen bereikten de EGlandobuwministers in mei 1992 een akkoord.
De landbouwprijzen werden verlaagd over de
volgende drie jaar : -29% voor graan, -15%
voor rundsvlees, -5% voor boter; er komt een
sisteem voor braaklegging; er wordt een
sisteem van vervroegde uittreding (prepension) van oudere landbouwers uitgewerkt en
er wordt steun gegeven voor de bebossing
van landbouwgrond, ...

AKKOORD
VAN WASHINGTON
Die hervormingsmaatregelen hebben een
ernstige weerslag op de landbouwbevolking.
Daarbovenop komen nu de GATT-besprekingen. De COPA, de landbouwlobby van de
grote landbouworganisaties, w.o. de Boerenbond, rekende uit dat onder de gekombineerde invloed van het GATT-akkoord en de
hervormingsplannen van Mac Sharry 2,6 miljoen banen in de landbouw verdwijnen, waardoor er ook in andere sektoren banen zouden verdwijnen. In landbouw en elders 5

EP-lld Vandemeulebroucke organizeert vandaag een studiedag over de
GATT en het Europese landbouwbeleid.
(foto WEVAKO)

Inzet van de GATT-onderhandelingen zijn het verminderen van
de sub^dies en andere vormen
van produktieondersteuning en
het opnemen van nationale markten: een meer marktgericht en
minder Interventionistisch landtK>uwbeleld dus.
Dit Is het zwaarste van de 7 onderhandellngsdossier. Daarmee
staat of valt de Uruguay-ronde.
Het gaat In de eerste plaats om
een botsing tussen de groten: de
VS en de EG. In die diskussie
komt de derde wereld er niet aan
te pas hoewel het landbouwakkoord ook voor hen gevolgen zal
hebben.

miljoen, zegt de COPA. Of een derde van het
huidig aantal werklozen in de EG: 16 miljoen.
12 miljoen hektaren zou uit produktie moeten genomen i.p.v. de voorziene 4,4 miljoen
overeengekomen in mei. De prijzen zouden
bovenop de aangekondigde prijsdalingen
van mei nog gemiddeld met 15% dalen. Voor
de landbouwbevolking is het overduidelijk:
dit is een rampscenario. Vandaar hun massaal protest te Straatsburg vandaar ook de
akties voor de woning van Bourgeois te
Izegem, vandaar ook de akties voor de Coca
Cola-vestiging of de Mac Donalds-hamburgertenten, beiden simbolen van de VS-kultuur.
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Het VU-Partijbestuur onderzocht reeds op
1 december het akkoord tussen de VS en de
EG. Voorzitter BertAnciauxen VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke verklaarden dat de onderhandelingen tussen de VS
en de EG niet geïsoleerd mogen worden
gezien van de Uruguay-ronde zelf.
De Volksunie eist dat de Raad van Ministers nauwgezet het landbouwluik van dit
akkoord onderzoekt en vergelijkt met het
reeds in mei overeengekomen hen/ormingsplan. De Kommissie moet duidelijk aantonen
dat zij haar onderhandelingsmandaat (niet
verder gaan dan de hen/ormingsplannen
Mac Sharry) niet overschreed.
Pas als blijkt dat het akkoord van Washington de landbouwinkomens niet verder aantast kan de EG met dit tussen-akkoord naar
Geneve, waar verder kan onderhandeld worden over het totaal-pakket van de Uruguayronde.
Ondertussen is het wachten op een konkreet dokument van de Europese Kommissie
waarin zij het akkoord op alle technische
details toelicht en aanduidt welke de konkrete
gevolgen zullen zijn.
VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke neemt het voortouw in de aktie. Ter
voorbereiding van een spoeddebat in
Straatsburg organiseert hij op 11 december
in samenwerking met het Algemeen Boerensindikaat, een studiedag over de GATT en het
Europees landbouwbeleid. Vlaamse, Franse,
Duitse en Nederlandse boerenorganisaties
zullen er de Kommissiedokumenten grondig
uitpluizen.
Bart Staes
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DE NIEUWE BOEREN DOORGELICHT
„Boeren, onze boeren, waarheen holt ge,
geef antwoord." Deze zware variante op een
passus uit het boek De Dode Zielen van
Gogol schoot ons te binnen, samen met de
overweging dat er de jongste tijd tal van - al
dan niet kritische - studies verschenen zijn
die inzake land- en tuinbouw als het ware een
balans willen opmaken. Studies die tevens
proberen richtlijnen te verstrekken voor een
al dan niet nabije toekomst. Of de vienngen
rond 100 (nog steeds Belgische) Boerenbond daar voor iets tussen zitten, laten wij in
het midden.
Leo Schrooten, joernalist bij De Standaard,
schreef voor de Aktueel-reeks van het Davidsfonds een biezonder goed gedokumenteerd beeld van de land- en tuinbouw in
Vlaanderen en zijn visie over de te venwachten toekomst in de eerstvolgende jaren. Het
boek De Nieuwe Boeren werd reeds eerder in
WIJ aangekondigd, wij willen er vanuit onze
ervaring enkele nota's aan toevoegen.
Bij de dokumentatie in het boek van
Schrooten behoren o.a. gegevens van de
jaarlijkse land- en tuinbouwtellingen, naar
onze mening gegevens die niet juist kunnen
zijn vooral wat de kleine boeren en tuinders
betreft. Dit staat dan weer haaks op het in De
Dode Zielen vertelde verhaal waar dode boeren meegeteld werden om de aantallen te
verhogen...
Deze Vlaamse kleine boeren die van landen tuinbouw een bijverdienste maken, ofwel
gepensioneerden zijn, vrezen uiteraard de
fiskus of zijn bang dat er aan hun reeds
krappe pensioentje zal gepeuterd worden.
Het boek van Leo Schrooten is vlot geschreven, zeker als men weet dat de auteur
veel cijfermateriaal heeft moeten ven/verken
en bekommentariëren.
Als voorlichter inzake bioteelt willen wij in
deze bespreking vooral ruimte laten aan
alternatieve raakpunten. Hoewel, de rest is
meer dan boeiend genoeg om er uitvoerig op
in te gaan.

SPROEI EN SPUIT
Onder deze titel wordt o.a. het standpunt
van de auteur vertolkt inzake gewasbescherming. Daarin lezen wij dat in de landbouw van
(het federale) België jaarlijks voor 6,50 miljard
fr. aan pesticiden besteed wordt. Met wat
elders verbruikt wordt aan diezelfde pesticiden is algauw een bedrag van om en bij 10,3
miljard of 1 .OOOfr. onverdund produkt per kop
gemoeid...
De auteur vermeldt hierbij: „De gangbare
landbouw kan niet zonder plantenbescherming. Een landbouw zonder inzet van chemisch bereide middelen impliceert een vergaande maatschappelijke keuze. De diskussie over de omvang en de samenstelling van
een andere voedselproduktie buiten beschouwing gelaten, staat het vast dat een
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Dit is bepaald geen foto van „De Nieuwe Boeren". Het familiebedrijf gaat in de
landbouw steeds verder teloor.
(foto archief)
dergelijk landbouwsysteem intensiever zal
zijn en juist daarom leiden tot hogere voedselprijzen. Hogere voedselprijzen is een
vraagstuk dat sociaal altijd moeilijker ligt. En
er is vandaag nog een grote groep mensen
bereid om terug te keren naar een stelsel van
zwaardere lichamelijke arbeid voor een waarschijnlijk wisselvallig inkomen ?
De gangbare landbouw kan wél en met
minder en met andere bestrijdingsmiddelen.
Die ontwikkeling is aan de gang.

dan wie ook zijn wij ervan overtuigd dat
biologisch zuivere land- en tuinbouw zeer
geleidelijk de gangbare land- en tuinbouw
mag, kan en moet vervangen. Het wordt dus
niet zozeer een ,,vergaande maatschappelijke keuze ", maar eerder een vorm van
bezorgdheid voor de innerlijke kwaliteit van
onze land- en tuinbouwprodukten.

Gangbare en alternatieve land- en tuinbouw zijn twee diverse beprippen.

Voor zover wij weten wordt er in de alternatieve land- en tuinbouw met zoveel zwaarder
werk verricht dan in de gangbare land- en
tuinbouw, een lichte wijziging of aanpassing
van het machinepark niet te na gesproken.
Termische onkruidbestrijding is zéker niet
zwaarder dan chemische onkruidbestrijding
en in alle geval heel wat gezonder. Wél zal
later soms handmatig moeten nagewied worden, maar dat is eerder een zaak van tijd dan
van labeur. Onze lezers hebben bovendien in
een TV-uitzending over katoenteelt in het
Midden-Oosten kunnen vaststellen hoe gevaarlijk pesticiden voor onze gezondheid zijn.

De gangbare landbouw kan inderdaad niet
zonder pesticiden. De rest wordt wél venwarrend, want de auteur stelt het voor alsof van
vandaag op morgen zou overgeschakeld
worden van gangbaar naar alternatief. Meer

Het „waarschijnlijk wisselvallig inkomen" is
allicht een vermoeden van de auteur, die
waarschijnlijk weinig in kontakt komt met
alternatieve land- en tuibouwbedrijven in binnen- en buitenland.

Ze wordt ten dele gedicteerd door een
geleidelijke regelgeving op Europees en nationaal niveau. Recentere produkten kunnen
tegen lagere dosissen worden ingezet. De
landbouwpraktijk is hard bezig, ook om redenen van kostenbesparing, behandelingstechnieken te ontwikkelen die tot verlaging van de
dosissen leiden."
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Wij laten de auteur hier opnieuw aan het
woord:
„In landbouwkringen zelf gaat de jongste
jaren de aandacht naar „geïntegreerde bestrijding". Het is een bestrijdingsmethode
waarbij zowel biologische, chemische als
teelttechnische maatregelen worden aangewend en waar voorrang wordt gegeven aan
natuurlijke beperkende factoren en aan een
economisch aanvaardbare schadedrempel.
Die aanvaardbare schade staat in verhouding
tot de kosten van de chemische bestrijding,
ze houdt natuurlijk verband met opbrengst en
prijzen. Bijgevolg is ze niet gemakkelijk te
berekenen.
Geïntegreerde bestrijding wordt toegepast
In de fruitteelt, akkerbouw en groenteteelt
onder glas. Het is een methode die een
uitgebreide kennis vergt Waarneming en
correcte interpretatie van biologische verschijnselen zijn noodzakelijk. Die gegevens
moeten worden gecombineerd met teelttechniek en een goede kennis van fysische,
mechanische en chemische bestrijding. De
methode zelf vereist nog voortdurend onderzoek. Het Is duidelijk dat een doeltreffend
gebruik van geïntegreerde bestrijding een vrij
hoge scholingsgraad van boer en tuinder
veronderstelt"

lichten en voor en mét hen de evolutie
moeten volgen. Men moet zich daarbij ernstig
de vraag stellen waar deze konsulenten hun
wetenschap moeten halen. In tegenstelling
met de ons omringende landen is er in
Vlaanderen geen enkele mogelijkheid om
alternatieve konsulenten op te leiden.

- Jonagol moet dringend vervangen worden door b.v. Jonared. Ook hier moeten
snoei én bemesting gericht zijn op middelgrote vruchten. Herinner u de Amerikaanse
Winesap, die eerder aan de kleine kant was,
maar hier in de dertiger jaren massaal werd
ingevoerd.

In onze buurlanden (Frankrijk) is er daarentegen aan de meeste universiteiten een leerstoel alternatieve land- en tuinbouw of worden hierover post-universitaire kursussen gegeven. Ook Wallonië staat terzake reeds
verder dan wij in ons eigen Vlaanderen.

- Lage, gemakkelijk te plukken kersebomen van rassen van hoge kwaliteit en goede
bewaarbaarheid en weerstand tegen barsten
én transport moeten hier dringend op punt
worden gesteld.
- Spaanse aardbeien zijn weinig smakelijk. Onder glas kan men hier volbiologisch
zeer goede kwaliteit telen. Een proef, destijds
op ons verzoek uitgevoerd door de toenmalige direkteur van de proeftuin te Meerie,
bevestigde dit. Bekeken in funktie van energie, zou men de verbruiker moeten aanmanen om groenten en fruit van het seizoen te
gebruiken.

Toch weer niet de schuld van de Boerenbond, zeker?

VARIA
Tot slot enkele punten die in het boek De
Nieuwe Boeren niet of nauwelijks terugvonden:
- Niets over het dispuut rond braakliggende gronden, tekort aan landbouwgronden,
melkplassen en boterbergen...

- Wij vinden in het werk zo weinig over het
feit dat de verbruiker nu reeds, maar geleidelijk aan nog hogere eisen zal stellen in verband met de veiligheid en de hogere innerlijke kwaliteit van onze land- en tuinbouwprodukten.
- Waarom krijgen wij hier te lande geen
kansen om inlandse perziken als een Reine
des Vergers en vele andere smakelijke rassen te bekomen ?

SCHOLING

Verder stipten wij In het boek aan:
- Het opkopen en opslaan in de EG van
meer dan 26 miljoen ton graan, 250.000 ton
boter, 330.000 ton melkpoeder en het invriezen van 820.000 ton rundsvlees (toestand
begin 1992) wordt financieel onhoudbaar en
politiek onverdedigbaar.

De geïntegreerde gewasbescherming is,
gezien vanuit het standpunt van de gangbare
land- en tuinbouw, een positieve trend. Vleiend voor de alternatieve land- en tuinbouw is
het feit dat de wetmatigheden van de blogewasbescherming hier aan bod komen...
Toch moeten wij deze gang van zaken
nuchter bekijken. Óver geïntegreerde landen tuinbouw wordt thans heelwat gepraat en
geschreven, maar in de praktijk komt er niet
zoveel van terecht. Het maakt wél een verschil wanneer fruitgewassen „maar" 15 keer
per jaar besproeid en bestoven worden met
pesticiden. Vroeger, en meestal ook nu nog,
werd tot 30 keer per jaar besproeid, maar die
resterende 15 keer per seizoen, zoals men
citeert voor geïntegreerde bestrijding, is ook
niet niks en eigenlijk nog veel teveel!

- Alleen wie een melkquotum bezit mag
de overeenkomstige hoeveelheid melk ook
rechtstreeks op de hoeve verkopen onder de
vorm van melk, room, boter, kaas en matten
voor de Geraardsbergse mattentaarten...
- Omdat de graanboeren meer belangstelling tonen voor intensieve veehouderij
zullen ook daar de prijzen onder druk komen.
Een prijsdaling van granen houdt dus het
risiko in dat ook de andere teelten rendabiliteitsdalingen kunnen ondergaan. Vandaar
dat de hele landbouw zorgelijk aankijkt tegen
de door Europa voorgestelde graanprijsdaling.

Hoe gaat men hiervoor een /aöe/opmaken
of verstrekken? Nu er overal teveel fruit is
loopt men onze deuren plat met zogenaamd
biologisch geteeld fruit, wat dan weer wat
anders is dan geïntegreerd. Van waar komt
dan toch dat biologisch fruit? Een label kan
hierbij niet getoond worden. Voor dergelijke
smerige alibi's kan men nu, in tijden van
nood, het gegeven biologisch of geïntegreerd geteeld aanwenden daar waar dit tot
op vandaag in de gangbare land- en tuinbouw als ludiek of minstens onwezenlijk werd
ervaren.

De Nieuwe Boeren is een zeer aan te raden
boek, niet alleen voor wie bij land- en tuinbouw betrokken is maar ook voor de verbruiker, wij allen dus. Met voorbehoud van het feit
dat hier vooral de visie van de gangbare landen tuinbouw aan bod komt. Bovendien kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat de
ekonomist Schrooten meer bekommerd is
om de ekonomie dan om de volksgezondheid en het leven in al zijn boeiende schakeringen.

Samen met de auteur vinden wij een hoge
scholingsgraad in de land- en tuinbouw positief, dit in zover meteen het alternatieve aan
bod kan komen. Het zijn tenslotte de land- en
tuinbouwkonsulenten die de al dan niet geschoolde land- en tuinbouwers moeten voor-

Rik Dedapper
- De Nieuwe Boeren. Leo Schrooten. Uitg.
Davidsfonds, Aktueel-reeks, Leuven 1992,
107blz., 395fr.
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MILITAIR INGRIJPEN IN EX-JOEGOSLAVIE ?

Servische militieleden rennen voor hun leven onder het vuur van moslim-schutters nabij het Bosnische stadje Gorazde.
(foto Reuter)

Europarlementslid Raymond Dury (PS) en
senator Willy Kuijpers (VU) richtten samen
met Roger Geens, ere-rektor van de VUB,
advokaat Michal Graindorge, René Raindorf,
Arthur Haulot een Komitee voor Vrede in exJoegoslavië op. Vrijdag 4 december 1992
hielden ze in Brussel in het Internationaal
Perscentrum hun eerste perskonferentie.
Raindorf en Haulot zijn bekend als oudpolitieke gevangenen uit de nazikampen van
Auschwitz en Mauthausen. Bijzondere getuigen dus naar het koncentriekampgebeuren
in ex-Joegoslavië.

suitzaai dreigt. Vergeet niet dat de Balkanoorlogen van 1912-1913 hun verlengstuk vorh
den in de Ie Wereldoorlog..."
• Vanwaar je morele rechtvaardiging t.a.v.
het gebruik van geweld ?
W. Kuijpers: „Als de instellingen ophouden te bestaan, komt de barbarij in de plaats.
Dat zien we ook in Somalië. Ortega Y Gasset,
de Spaanse wijsgeer leerde ons dat en de
lezing van het VN-Verslag-Mazowiecki over
de georganiseerde oorlogsmisdaden in
Kroatië en Bosnië bevestigt dit.

Het herinnert ons aan Pol Pot, aan de Rode
Khmers en de oorlogsmisdaden van Hitler en
Stalin. Leerde Servië niets daaruit ? De Servische dr. Veselin Djuretick, geschiedenishoogleraar uit Belgrado en voorzitter van de
machtige Sen/isch-Russische vriendenkring,
verrechtvaardigde in „Le Soir" van 1 december j.l. de etnische zuiveringen en het doel
• Verlaat je nu het „gebroken geweer" ?
van deze Servische oorlog. Hij verklaarde
W. Kuijpers: „Reeds maanden krijgen wij
botweg:
de huidige grenzen voor Servië,
ut Kroatië, uit Kosova, uit Macedonië, uit
opgelegd door het toenmalige Europa en
Bosnië, een dagelijl<se portie broedermoor- geërfd door het Titoïstisch kommunisme zijn
den, uitliongeringsbeelden, brutale bombarvoor ons onaanvaardbaar. Sen/ië, Montenedementen, i<oncentratiel<ampen en etnisciie gro, Krajina en de andere Servische delen
zuiveringen op de beeldbuis. Ons reaktiever- van Kroatië - Dubrovnik inbegrepen - moemogen geraakt er zelfs door afgestompt.
ten samen met het noorden van Macedonië
Goederenembargo,
diplomatenpolitiek,
verenigd worden tot één Groot-Servië. En de
vi/aarnemersafschrikkingen, delegaties ter
Serviërs zullen de wapens niet neerleggen
plaatse, hulpverlening allertiande helpen
alvorens dit doel bereikt is I...". Dat weten we
niet Het vliegverbod boven Bosnië is inmiddus! Geschatte kostprijs na 534 oorlogsdadels al een 200-tal keren door de Serviërs
gen op 11 december '92: ± 140.000 doden
geschonden!
en 3 miljoen vluchtelingen en ontheemden.
Het Servische, brutale oorlogsdier geraakt
En denk eraan dat de Sen/ische Slobodan
Milosevic nu reeds het Hongaarse Vojvodina
met vredesmiddelen niet getemd. De oorlogIn de senaat heeft Willy Kuijpers - als
eerste - een internationale luchtmachttussenkomst en beveiligde vluchtelingenzones
gevraagd om de vrede te laten voorgaan in
de Balkan. Wij praatten met hem over dit
initiatief en zijn „koerswijziging".
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en het Albanese Kosova als geïntegreerde
delen van Sen/ië beschouwt I Bangelijk en
m.i. ongeneeslijk."
• Hoe leg je die ingeankerde haat voor dat
Groot-Servisch doel uit?
W. Kuijpers: „Om te beginnen moetje niet
geloven dat alle Serviërs met gepunte tanden
en met deze geschifte gedachten rondlopen.
Maar toch, een belangrijk aantal Sen/iërs
beleeft zijn staatsnationlisme opnieuw zéér
absoluut, veroverend én agressief Racistisch
zelf Ook Kroatië telt een aantal van die
ekspansionisten. Onlangs peilde een onderzoeksburo in Polen of de betrokkenen naast
een Joodse familie wilden wonen. 41% antwoordde kategoriek: „Dat nooit!". En dat
een dikke halve eeuw na het getto van
Warschau! Om over na te denken!
Richard von Weizacker vatte dit verschijnsel voor Duitsland zo samen: „De Weimarrepubliek stortte niet in mekaar door het teveel
aan nazis, maar wel omdat er toen te weinig
demokraten aktief waren." En dezelfde demokratische samenlevingskultuur ontbreekt
in de Balkan. Overigens, heel Midden- en
Oost-Europa heeft noch de twee wereldoorlogen, noch zijn ex-diktatoriale regimes uitgezweet. De noodzakelijke vrijheid van woord
en wedenvoord ontbrak en ontbreekt er
Evenzeer het gepaste sociologisch-normaal
leven. Geschiedenis, kunst, muziek, denkerh
en-duiden leefde meer dan een halve eeuw
geremd, ingekokerd, gedetermineerd... Het
natuurlijke, morele geweten van ieder volk,
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hoofdzakelijk gedragen door een denkende,
vormende en vrije groep bewuste mensen,
ontwikkelde er zich niet meer Dat wreekt zich
nu.
Dat is het morele falen in de ex-DDR, in
Sen/ië en ook elders."
• Hoe ontstond jullie initiatiefgroep?
W. Kuijpers: „ l o f hiertoe leefde voor
Vlaanderen in solidariteit met Slovenië, Kroatië, Kosova, enz.. Laat ons het zo stellen dat
traditioneel in deze staat de Franstaligen
verre leven van het volksnationalisme. De
Waalse socialisten hebben bovendien steeds
prioritaire banden onderhouden met de Servische, de Roemeense en andere socialistische bewegingen en partijen in het vroegere
Midden- en Oost-Europa. tAaar het schokkende verslag van Tadeusz Mazowiecki heeft
ook hen wakker geschud. Het groeiend aantal etnische zuiveringen in Bosnië en Kosova
opende hen de ogen. De oproepen vanuit het
uitgemergelde Macedonië dringen ook tot bij
hen door..."

Macedonië heeft bovendien schrik gekregen van zowel de „klassieke" buren-vijanden
als van de huidige politieke ontwikkeling in
Kroatië..."
• Hoezo?
W. Kuijpers: „Het is duidelijk dat tijdens
deze Balkanwoede zowel voor een GrootSen/ië als voor een Groot-Kroatië geijverd
wordt. Bosnië zal daan/an het slachtoffer zijn.
(Herzegovina kan je voor 95% als Kroaats
betitelen.) En noch Kroatië, noch Slovenië
komen op voor de belangen van het doodarme Macedonië. Zo voelt het zich nu reeds het
volgende,,Vukovar",,,Sarajevo" of,,Dubrovnik"... De Sen/ische „vredesbewegingen" in
Belgrado, die een tegengewicht zouden kunnen vormen, mensen zoals een Bogdan Bogdanovic, een Vuk Draskovic en Vesselinov,
enz., die de barbaarse Milosevic-bedoelingen aanklagen, staan vrijwel alléén en voelen
zich weinig gesteund vanuit het Westen I
Griekenland bestookt volop alle EG-politici
met dure boeken en emotionele teksten om
te bewijzen dat Macedonië volop Grieks is en

zal blijven. Voor Athene mag Macedonië
enkel de onafhankelijke „Republiek van
Skopje" worden. En dan voegen ze er meestal nog smalend aan toe dat deze stad de
hoofdstad van hei Albanese Kosova was
gedurende de Ottomaans-Turkse overheersing!"
• En wat ga je nu ondernemen ?
W. Kuijpers: „Macedonië uit de huidige,
politieke, vergeethoek trachten te halen; de
dubbele naamgeving relativeren, want dat is
een Grieks voorwendsel. Een dubbele naam
komt elders ook voor. Denk maar bij ons aan
de meerdere Brabant-en, de twee Limburgen, de verschillende Vlaanderen-s ofLuksemburg als staat én als provincie!
Van de Kerst- en Nieuwjaarsperiode willen
we gebruik maken om in Macedonië verschillende groepen en groepjes van de vredesbeweging bij mekaar te brengen: Sen/iërs,
Kroaten, Kosovaren en Macedoniërs. Kristenen en moslims door mekaar Het moet
lukken! En natuurlijk nemen we ook een
vracht hulpgoederen mee.'

• Opnieuw de Macedonische Imestie ?
W. Kuijpers: „Ja, ook die ontwikkeling lag
lam onder de kommunistische diktatuur van
Sen/ië en Bulgarije, om over het hellenistischGrieks imperialisme maar te zwijgen. Dit
centraal-gelegen en dun-bevolkt kultuurgebied van het Balkanschiereiland omvat
67.000 km met zowat 2 miljoen inwoners
(Vlaanderen = 13.512 km - 6 miljoen). De
Macedonische deelstaat van ex-Joegoslavië
is goed voor 1,5 miljoen Macedoniërs. In
Bulgarije en Griekenland tellen we er elk nog
± 250.000. Verder leven nog een klein miljoen uitgeweken Macedoniërs in Kanada, in
de VSA, in Duitsland, in Zweden en een 5000tal in de Benelux. Officieel omvat de Macedoonse deelstaat een goeie twee miljoen
inwoners, maar éénvierde daarvan zijn Albanezen. En de Turken lieten er ook 80.000
volksgenoten achter. Daarnaast leven er nog
± 50.000 Sen/iërs en evenveel Zigeuners!
Ook de Valachen mag je er niet vergeten.
Maar nu terug naar de buren.
De ingesloten Bulgaren wilden steeds een
stuk Macedonië veroveren om een uitvoeruitweg naar de Egese Zee te bezitten. Ook de
Sen/iërs koesterden dezelfde droom, tenvijl
de Grieken dan weer hun noordergrens verlegden. Daarenboven doen zij alle moeite van
de wereld om,, hun " Macedoniërs geen enkel
recht inzake taal en kuituur te gunnen."
• Vraagt Macedonië zijn onafhankelijkheid?
W. Kuijpers: „Netzoals Slovenië en Kroatië wilde Macedonië na Tito's dood in 1980
éérst een konfederale herbouw van Joegoslavië. Maar gezien de Sen/ische agressie en
later de erkenning door het Westen van
Slovenië en Kroatië op 15 januari 1992 en van
Bosnië-Herzegovina op 22 mei 1992 bleef
ook voor hen weinig andere politieke ruimte
over De Raad van Europa gaf op 26 mei 1992
onder Griekse druk een advies om de voormalige Joegoslavische repubiek Macedonië
wél te erkennen, maar dan zonder die naam!
Ongelooflijk maar waar..

Deze jonge vluchteling In het Islamitisch centrum van Sarajevo kreeg een
betekenisvol sinterklaasgeschenk: een speelgoedgeweer.
(foto epa)
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DE LIJN WIL
VEILIGE OUDEJAARSNACHT

I

N 1991 werd in de vijf entiteiten van De
Lijn een oudejaarsnachtaktie gevoerd.
Betialve de buslijnen naar en in de stad,
werden ook speciale bussen ingelegd
op trajekten waar belangrijke uitgangscentra gelegen zijn, bv. dancings.
Wat in 1988 bescheiden en lokaal was
opgestart met 3.553 ven/oerde reizigers
groeide letterlijk uit tot een grote aktie.
Zo werden tijdens de oudejaarsnacht
van 1991-1992 meer dan 20.000 personen vervoerd.

Omwille van het sukses van de aktie vorig
jaar groeide de idee om de aktie centraal te
koördineren en begeleiden. Waar in de
voorbije jaren enkel lokale kommunikatie
rond de aktie werd gevoerd, willen de verantwoordelijken van De Lijn nu veel meer
aandacht geven aan het initiatief.

Om dit alles te kunnen realiseren was een
financiële inbreng van een partner noodzakelijk. Interbrew is bereid gevonden om
deze aktie te ondersteunen. Dankzij haar
sponsoring is het mogelijk om dit jaar een
grote kommunikatiekampanje te voeren.

GROEIT UIT
Tijdens de komende oudejaarsnacht zullen
in verschillende steden in Vlaanderen speciale diensten door De Lijn worden uitgevoerd.
Wie op de komende oudejaarsnacht wenst
uit te gaan, kan de auto thuis laten en zich
veilig en komfortabel naar restaurant, kafee,
disko, familie of vrienden laten brengen... en
natuurlijk daarna weer terug. Dit kan voor een
speciaal tarief van 80 fr. voor een heen- en
terugreis. Het biljet is geldig volgens de
dienstregeling op alle lijnen vermeld in de
speciale folders. Grosso modo houdt dit in
dat de aktie loopt vanaf ongeveer 20u. op 31
december tot ongeveer 8u. 's morgens op
Nieuwjaarsdag.
Het speciaal biljet kan vanaf 26 december
gekocht worden in alle verkooppunten van
De Lijn, alle informatie over de verschillende
trajekten, opstapplaatsen en dienstregelingen vindt men in de speciale folders die te
verkrijgen zijn op bussen en tram en in de
verkooppunten van De Lijn.
Dankzij de aktieve medewerking van Interbrew genieten de oudejaarsnachtreizigers
niet alleen van een veilig ven/oer, maar ontvangen ze ook twee kortingbonnen van 40 fr.
geldig bij aankoop van een bak Jupiler NA of
een 6-pak Jupiler NA.
WIJ - 11 DECEMBER 1992

De Oudejaarsaktie van De Lijn wordt gevoerd onder het motto: „Oudejaarsnacht,
veilige nacht". D.m.v. haar aktie wenst De Lijn
een aktieve bijdrage te leveren om de te
betreuren verkeersongevallen in te dijken.
Veilig reizen is de grote troef van het open-

Het initiatief om tijdens de oudejaarsnacht speciale Lijn-diensten
uit te voeren werd in 1988 opgestart. Aanvankeiijlt betrof het een
lokaal gebeuren, dat echter in de
volgende jaren dank zij het relatief groot sukses ook door andere regio's werd overgenomen.

baar ven/oer. Onderzoek heeft uitgewezen
dat een kans op een ongeval bij het gebruik
van stads- en streekvervoer 5,5 keer kleiner is
dan bij verplaatsingen met een privé-voertuig. Bij ongevallen met dodelijke slachtoffers
IS het openbaar vervoer nog tienmaal veiliger.
Deze cijfers hebben betrekking op het woon-
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werk en woon-school verkeer. Dit betekent
dat in perioden waarin een buitengewone
stijging van ongevallen wordt vastgesteld
(weekends, feestdagen,...) het openbaar vervoer een zeer veilig ven/oer aanbiedt.

ONGEVALLEN
VERMIJDEN
Enkele cijfergegevens bevestigen deze
stelling. In 1991 telde De Lijn 1.167 gekwetste
reizigers, verdeeld als volgt:
- overledenen: O
- zwaar gekwetsten: 1
- licht gekwetsten: 1.166.
De aktie „Oudejaarsnacht, veilige nacht"
geniet ook de steun van het Belgisch Instituut
voor de Verl<eersveiligheicl. Daardoor zal in
de uitzending van Kijl< Uit op 22 december
e.k. aandacht besteed worden aan de aktie.
Deze aktie kadert niet alleen in de veiligverkeerkampanje, maar tevens in de akties
van De Lijn die inspelen op verplaatsingen in
de rekreatieve sfeer. De evolutie over de

FEESTEN
jongste jaren toont aan dat het hier om een
marktsegn?ient gaat waarvan het potentieel
nog lang niet is uitgeput. Momenteel heeft De
Lijn op dit vlak enkele initiatieven lopen: De
Kusttram, De Zonnelijn, de disko-bussen in
Limburg, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen; de Gentse Feestbus en de Antwerpse
Beiaardbus. De meeste van deze initiatieven
kennen een stijgend aantal reizigers.

INFORMATIE
De steun van Interbrew maakt het mogelijk
om een grote promotiekampanje te voeren.
Volgende mediadragers worden aangewend
om de aktie aan een breed publiek kenbaar te
maken:
- een driehonderdtal bus- en tramflanken
worden uitgerust met mededelingen;
- in de voertuigen zuilen 250.000 informatiefolders verspreid worden;
- affiches: op alle voertuigen en in alle
verkooppunten van De Lijn;
- in de week voor oudejaarsnacht zullen
een vijftigtal spots worden uitgezonden op
Radio 2, Radio Donna en Studio Brussel.
Dankzij de medewerking van Interbrew
zullen in een 3.000 kafees in Vlaanderen
100.000 folders verspreid worden.
De verantwoordelijken van De Lijn hopen
begin januari '93 te kunnen mededelen dat
tijdens de oudejaarsnacht 30.000 feestvierders veilig en wel werden vervoerd.
BAGGERWERKEN

DECLOEDT&ZOON
DE WETENSCHAPPELIJKE A A N P A K V A N HET B A G G E R E N

MAAT5CHAPPEUJKE Z E T a :
Bredeneweg 20-21.
8-840] Oostenda
Tel [ 0 5 9 ) 3 2 1 1 3 2
Telex 81397
Telefax (059) 32 01 61
ADMINISTRATIEVE ZETEL:
M V Franklin Rooseveltlaan 1 1 ,
T e L r a 6 4 7 7 5 10
Telex 24510
Telefax (02)54744 94

51 ste SPEELWEEK. TREKKING VAN ZATERDAG 19/12

20.000.000 F
meer in rang 1 .
Johan Sauwens wil wat doen aan de
tragedies van de jeugdige verkeersslachtoffers. IHij riclitte een Adviesraad Jeugd en Verkeer op en kreeg
van de scouts entoesiaste steun.
(foto WIJ)
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JOHAN SAUWENS RICHT ADVIESRAAD JEUGD EN VERKEER OP
In 1991 vielen In België nog steeds
1.873 doden op onze wegen waarvan
1.095 in Vlaanderen. Alhoewel dit een
daling is met ongeveer 6% t.o.v. 1990 blijft
het nog steeds een te hoog cijfer. Onder
de doden zijn er 280 voetgangers, 166
fietsers en 101 bromfietsers en 114 motorfietsers.

Om de jeugd aan te zetten 's avonds de
auto niet te gebruiken worden op verschillende plaatsen disko-bussen ingezet, die
de jongeren ophalen en terugbrengen
langs een voorafbepaalde reisweg naar
een disko. Dergelijke initiatieven bestaan
in Limburg {Sterrenbus), Antwerpen {disko-bus), West-Viaanderen (Funbus) en
Oost-Vlaanderen(£//s/fo-öus-Dentergem).

Statistieken van de rijkswacht tonen
verder aan dat er iedere dag van de week
tussen 8 en 9 uur een ochtendpiek is van
ongevallen waarbij minstens één fietser
betrokken is en er nog een belangrijke
piek is op het einde van de dag tussen 16
en 17 uur.

Om veilig te rijden door de oudejaarsnacht neemt De Lijn reeds enkele jaren
het initiatief om voornamelijk in de grote
steden de ganse nacht door op bepaalde
lijnen trams en bussen in te zetten. Ook
dit jaar zal dat gebeuren.

Er is een sekundaire piek op woensdagnamiddag tussen 12 en 13 uur.
De ongevallen per fiets betreffen in
hoofdzaak jongeren tussen 10 en 19 jaar
op de weg van en naar de school en
tijdens hun vrije tijd.

Om de jongeren de gelegenheid te
bieden zelf voorstellen naar het beleid toe
te formuleren heeft minister Sauwens beslist een Adviesraad Jeugd en Verkeer op
te richten waarin naast afgevaardigden
van de jeugdbewegingen, ook afgevaar-

BEELDSPRMK
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digden zetelen van gezinsverenigingen,
van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, van Rijkswacht en Politie.
Deze adviesraad zal maatregelen kunnen voorstellen om de specifieke ongevallen met jongeren te verminderen.
Tijdens besprekingen tussen de minister van een delegatie van de nationale
leiding van WKSM werden de plannen in
verband met de Adviesraad doorgesproken.
De Vlaamse scouts en meisjesgidsen
lanceren dit jaar zelf een speciale aktie
rond jongeren en verkeersveiligheid onder de titel „Opzij, opzij, opzij" en erkent
dat de jeugdbewegingen een rol kunnen
spelen in de bewustmaking van de jeugd
ten aanzien van verantwoordelijk gedrag
in het verkeer.
De Scoutsbeweging beloofde alvast
alle medewerking in de Adviesraad Jeugd
en Verkeer.

domus - uioningen
Ruwbouw of sleutelklaar!
pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09
-'-•*-

•^—(^

Met traditionele
« VAN DEN BRANDEN » kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uw eigen « schets » - idee
hebben wij een sleutelklare
oplossing.

BON

VOOR INLICHTINGEN
(OPSTUREN A.U.B.)

NAAM:
ADRES:
TEL:
BOUWGROND TE:
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, prijzen).
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BOUWEN MET KERSTMIS
E Bouworde geniet vooral bekendheid van de bouwkampen
die ze tijdens de zomervakanties
organizeert. Al bijna 40 jaar lang
zetten zich telkens opnieuw honderden jonge mensen in voor
projekten in binnen- en buitenland. Dit jaar nog staken 157
jongeren in eigen land de handen uit de mouwen, en een kleine 700 vrijwilligers trokken naar
de vreemde.

orde beslist of ze op die vraag ingaat. Het is
de bedoeling dat elk bouwkamp ten goede
komt aan achteruitgestelde individuen, gezinnen of organizaties en instellingen die zich
inzetten voor kansarmen.
Op het bouwkamp zelf wordt er eerst en
vooral konkrete hulp geboden aan minderbe-

Tljdens de komende kerstvakantie organizeert de Bouworde enkele kerstkampen in eigen tand.
De organizatie heeft daarvoor
nog vrijwitligers te kort. Wie enkele dagen van z'n kerstverlof
nuttig wil besteden door te werken voor een goed doei, kunnen
we de bouwkampen warm aanbevelen.

BROEDERLIJK DELEN
Enkele voorbeelden van projekten in eigen
land geven je een beeld van het werk dat de
Bouworde verzet. In Antwerpen werd het
krisisopvangcentrum COK opgefrist en hersteld. De woongemeenschap Madona voor
volwassen mentaal gehandikapten in Boechout werd opgedeeld in kompartimenten, er
werden nooduitgangen gemaakt, de lokalen
werden brandvrij gemaakt, er werd een tuinatelier gebouwd en de centrale woonruimte
werd uitgebreid.
In Brussel werd het gebouw waar het
nieuwe sekretariaat van Broederlijk Delen
komt, klaargemaakt om dienst te doen als
kantoorruimte. In MPI Wagenschot te Eke,
een opvanghuis voor moelijk opvoedbare
jongeren, werden saneringswerken uitgevoerd, voetpaden betegeld en een oefenvloer
gegoten. Deësis in Gent is een gemeenschap
van mensen die probeert te leven volgens de
spiritualiteit van de eerste kristenen. Ze hebben enkele huisjes gekocht die men samen
met de Bouworde in orde bracht om er
enkele mensen te kunnen opvangen.

Naast Vlaanderen, heeft de Bouworde nog
talrijke wen/en buiten de grenzen. Een 300-tal
gelegenheidsbouwvakkers trokken erop uit
in West-Europa, en zo'n 350 bouwgezellen
waren aan de slag in Oost-Europa.

VLUCHTHUIS
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Voor beide bouwkampen zoekt de Bouworde nog vrijwilligers, jongens en meisjes
vanaf 17 jaar. Onder technische begeleiding
waar nodig zullen ze voornamelijk moeten
schilderen en behangen, er is dus geen
specifieke praktische kennis vereist. Het inschrijvingsgeld voor een bouwkamp bedraagt 750 frank. De deelnemers krijgen in
ruil voor het belangeloos werk wel kost en
inwoon.

MEEDOEN
deelde medemensen. Daarnaast komen de
jonge vrijwilligers in direkt kontakt met situaties van armoede, onrecht en achterstelling,
en worden ze al doende bewust gemaakt van
sociale onrechtvaardigheid.
De Bouworde beperkt haar aktiviteiten niet
alleen tot de zomervakantie. Voor de komende kerstvakantie heeft ze in eigen land twee

In het gezinsvervangend en bezigheldshuis Den Brand in Mol werd o.m. elektriciteit
aangelegd. Op de boerderij De Brabander,
dat op biologisch en ekologisch verantwoorde wijze een dagbesteding verschaft aan
mentaal gehandikapte volwassenen, werd
gemetseld en een nieuwbouw opgetrokken.

De Bouworde steunt niet zomaar elk projekt. Organizaties die wat te bouwen, verbouwen of repareren hebben, kunnen bij de
Bouworde een aanvraag indienen. De Bouw-

projekten op stapel staan. In Leuven wil men
het Centrum voorde integratie van migranten
opknappen, en in Mechelen moet het Vluchthuis voor vrouwen onder handen genomen
worden. Er kan gewerkt worden tijdens de
volgende periodes van 20 december tot 23
december, of van 27 december tot 30 december.

k\
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Wie zich tussen iiet i<erstwinl<elen en de
feesten door een paar dagen kan vrijmai<en
en graag een tiandje toesteeict, l<an voor
meer inlictitingen terecht op het sel<retariaat
van de Bouworde, Tiensesteenweg 145 te
3010 Leuven (tel. 016/25.91.44).

FEESTEN

DE KERSTSTAL"
REEDS LANG GELEDEN VAN STAL GEHAALD
Al doen de kerststalletjes, daar met direkt
aan denken, zij grijpen toch terug op een van
de oudste vormen van uitbeelding van het
kerstgebeuren. Een van de oudste daan/an
heeft men kunnen achterhalen in de levensbeschrijving van Franciskus van Assisi door
St. Bonaventurus, verschenen in 1263. Daaruit blijkt dat Franciskus, die leefde van 1182
tot 1226, dit stalletje drie jaar voor zijn dood
bouwde.
Hoewel we de goede en misschien meest
populaire Heilige, Franciskus van Assisi gaarne de eer hadden gegund als eerste een
kerststal te hebben vervaardigd, is zo'n stalletje eigenijk al bijna zo oud als het kerstfeest
zelve, dat voor het eerst in 354 door paus
Libère werd gevierd.
In de preken die door Jean Chrysostome
en Grégoire Ie Thamaturge in het Frankrijk
van omstreeks 400 werden gehouden, werd
al gesproken over kerststallen waarin de
Heilige Familie en zelfs de os en de ezel
aanwezig waren.

Ondanks dat is het toch waarschijnlijk de
legende van Franciscus die de kerststal,
vooral in Italië, zeer populair heeft gemaakt.
Het gevoel voor dramatiek dat de Italiaan
doorgaans in zo hoge mate bezit, zal hem er
wel toe hebben bewogen dit geweldige projektievlak voor zijn zuidelijk temperament,
een belangrijke plaats in zijn kerstviering toe
te kennen. Vooral in het zuiden van Italië en in
de stad Napels werden stalletjes gemaakt die
ook uit artistiek oogpunt de moeite van het
bekijken meer dan waard waren.
We weten dat in 1478 een zekere Jaconello
Pepe aan de beeldhouwers Pietro en Giovanni Alamno opdracht gaf tot het vervaardigen
van een stal, bestemd voor de familiekapel en
ook de lijst van de daarin aanwezige stukken is bewaard gebleven: de Maagd Maria
met een kroon op het hoofd, de Heilige Jozef,
elf engelen, twee profeten, twee sybillen, een
os en een ezel... dezelfde Inhoud dus van de
hedendaagse stalletjes.
In de zestiende eeuw pas trok de kerststal
over de Alpen. Een Karmelitessenklooster in
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Brugge bezat er in 1537 al twee. Een honderdtal jaren later introduceerden de Jezuïeten de stal in München, waar zij de gelovige
bevolking zozeer aansprak dat zij hem in hun
huis plaatsten.
Sindsdien spelen de kerstallen een zeer
belangrijke rol bij de kerstviering van de
Italiaanse, Oostenrijkse en Duitse boeren, die
de stallen vaak zelf vervaardigden en zich
daarbij lieten inspireren door hun direkte
omgeving. Uit sommige van die oude kerststallen krijgen we daarom een interessant
beeld van het dagelijks leven in de dorpjes
van die tijd, want naast de Heilige Familie en
de dieren waren doorgaans ook diverse ambachtslieden aanwezig, zoals edelsmeden
met hun produkten en kooplieden met hun
handelswaar.
De dorpelingen maakten op die manier van
de geboorte een eigentijds gebeuren, waarbij
ze het kind de geschenken konden bieden
die voor hen het goud, de wierook en de
mirre van het dagelijks leven uitmaakten.
(Uit Het boek van de Kerst Uitg G J A Ruys,
Amsterdam, 1968)
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EEN BEETJE KERSTMARKETING...
Of u het nu fijn vindt of niet, kerstmis nadert
met rasse schreden. Wil u zich dit jaar eens
echt onderdompelen in de feeërieke stemming van de winterzonnewende? Wel, dan
geven we u een (weliswaar zeer onvolledig)
lijstje met enkele feestelijke tips. Wij doen ons
best om deze aktiviteitenkalender volgende
week een weinig uit breiden.
• HAREN-BRUSSEL Irish Christmas
Show met o.a. Kieran Fahy, Andy Irvine en
Rens van der Zalm in Trefcentrum De Linde
aan de kerk in Haren. Vanavond om 21 uur.
Meer informatie in onze muziekrubriek, elders
in dit blad.
• WOMMELGEM - De Kulturele Kring Jan
Puimege organiseert op vrijdag 18 december
om 20 uur een Kerstzangavond in Home SintJozef, Kallement 1, Wommelgem. Muzikale
begeleiding Pol Van de Voorde, Frank en
Nadine met hun saxofoon. Gratis toegang.
• MOL-MILLEGEM - Traditiegetrouw, nu al
voor de 25ste keer, staat voor de Sint-Odradakerk een kerststal met levende dieren. Dit
jaar staan er in de stal nieuwe beelden van de
Molse kunstenares Muller. De kerststal is
open van 19 december tot en met 6 januari,
van 9 tot 21 uur. Op donderdag 24 december
om 22 uur en vrijdag 25 december om 18 uur
wordt er een kerstspel opgevoerd. De Molse
fluitist-komponist Ronald Buersens schreef
originele muziek voor het kerstspel. Meer
informatie 014/31.25.71.
• BEAUVOORDE-IZENBERGE - In dit vermaarde, kunstzinnige Westhoekdorp doet
opbouwwerk IJzerstreek een originele oproep tot de inwoners, vanaf 24 december tot
10 januari wordt gevraagd, in het kader van
de aktie ,,De kerstal in het dorp", aan de
vensters van de woningen een kerststalletje
te plaatsen. Dit initiatief sluit aan bij een heuse
kerststalwedstrijd.
Meer
informatie
058/29.98.01.
• BRUSSEL - De monumentale kerstkribbe, de tientallen sparren en de reuze-kerstboom op de Grote Markt zijn reeds lang
klassiekers. Dit jaar krijgt de Grote Markt er
een fabelachtige feestverlichting bij, hiertoe
draagt de firma Electrabel een aardig steentje
bij. Op 25 december, om 17 uur, heeft er
bovendien een Jazz-kerstkoncert plaats.
Meer informatie 02/511.79.90-511.85.27 (Nederlands praten a.u.b.)
Onze oosterburen hoeven we uiteraard
geen lesje te geven in het organiseren van
kerstaktiviteiten. Zeker de kerstmarkten zijn in
Duitsland een stevige niet te versmaden traditie. Ontelbare bezoekers, ook uit Vlaanderen,
vinden in de donkere dagen voor kerstmis de
weg naar één of andere stad in het Rijnland
om er dat tipische sfeertje op te snuiven. Op
een drafje geven we u hieronder de belangrijkste kerstmarkten waar u voor één dagje,
met de trein, de bus of desnoods de auto
naartoe kan.
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(foto R. Szommer)

• AKEN - Kerstmarkt tot 22 december rond
de dom en het stadhuis. Van zondag tot
woensdag van 11 tot 19.30 uur, van donderdag tot zaterdag van 11 tot 21 uur.

plein, gedurende de vier adventsweekeinden
van 11 tot 19 uur. Tussen 15 en 17 uur wordt
in een „levende kribbe" in het Burghof van de
burcht een kerstverhaal opgevoerd,

• ESSEN - Internationale kerstmarkt tot 23
december op de Kennedyplatz, centrum Essen. Van zondag tot vrijdag van 11 tot 20 uur,
zaterdag van 11 tot 22 uur.

• TRIER - Kerstmarkt en mechanische
kerstkribbe met levensgrote figuren tot 23
december. Elke dag van 10 tot 19.30 uur, op
donderdag van 10 tot 20.30 uur en op zondag
van 11 tot 19.30 uur.

• KEULEN - Twee kerstmarkten tot 23 december. Op de Neumarkt elke woensdag van
10 tot 20 uur en in de weekeinden van 10 tot
21 uur; op de Alter Markt alle dagen van 11
tot 21 uur.
• DÜSSELDORF - Twee kerstmarkten tot
23 december. Op de Nikolausmarkt in het
oude stadscentrum en de Weinachtsmarkt
op de Schadowplatz, elke dag van 11.30 uur
tot 19.30 uur.
• MÜNSTEREIFEL - Historische kerstmarkt
in middeleeuws dekor en uitgebreid kinderprogramma tot 20 december.
• MONSCHAU - Kerstmarkt op het markt-
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• DORTMUND - Kerstmarkt rondom de
Reinoldi-kerk, centrum Dortmund. Elke dag
tot 20 uur. Op een podium op de Alten markt
treden elke dag orkesten, koren, zangers en
dansgroepen op.
• BONN - Kerstmarkt op de Münsterplatz
tot 23 december.
• BAD GODESBERG - Kerstmarkt op de
Theaterplatz tot 23 december.
• BRÜHL - Kerstmarkt in de Fussgangerzone tot 23 december.
samenstelling ts

BOEKEN
Boekhandelaren en uitgeverijen hebben de
handen m mekaar geslagen voor een kampanje rond boeken als kado-artikelen. Deze
aktie Geef een stukje van jezelf, doe 'n boek
kado loopt in 300 boekhandels en krijgt een
verlengde in radiospots op Radio 1, Radio
Donna en Studio Brussel en in advertenties in
de schrijvende pers. Jong en oud, zo blijkt uit
recent onderzoek, waardeert een boek als
kado. De eindejaarsperiode is daartoe een
geschikte tijd.

ONMISBAAR VOOR
UW WANDELINGEN
IN DE VOERSTREEK
Bouwen door
de eeuwen heen
inVlaanderen
ProTlad* LiariMTi

Recent onderzoek in Nederland bracht aan
het licht dat boeken (en boekenbonnen) pas
op de zesde plaats staan als het gaat om het
geven van kado's. Bloemen en planten,
speelgoed, geld, kleding, huishoudelijke artikelen en kosmetika gaan boeken vooraf.
Boeken staan echter bovenaan het verlanglijstje als het gaat om het krijgen van boeken,
CD's, parfum/after-shave en kleding. Iedereen krijgt graag boeken, maar vele mensen
dun/en het te weinig aan een goed boek kado
te geven!

Goed nieuws uit Voeren. Het bestuur
voor Monumenten en Landschappen
heeft alle waardevolle gebouwen en
landschappen van de Voerstreek geïnventariseerd. Het resultaat mag gezien
worden! Een prachtige uitgave met
honderden gebouwen van Moelingen,
Remersdaal, 's Gravenvoeren, SintMartens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren
en Teuven.

De Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen groepeert 300 boekhandels en een 170-tal uitgevers en invoerders van boeken. De promotiekommissie van
deze vereniging werkte een kampanje uit om
het boek als kado te promoten.

Dit boek verscheen bij Brepols in de
bekende reeks "Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen". Het telt 336
p., meer dan 500 illustraties in zwartwit en in kleur en kost 1.395 fr. Johan
Sauwens, Gemeenschapsminister van
Verkeer, Buitenlandse Handel en
Staatshervorming schreef het voorwoord.

HISTORISCHE INTERESSE
ECHTE DRIJFVEER
Op geregelde tijdstippen staan de verdedigers van de geschiedschrijving op. Zij houden dan een pleidooi voor hun wetenschap.
Met meer of minder verve. Zo ook Jo Tollebeek en Tom Verschaffel. In De vreugden van
Houssaye. Apologie van de hlstohscfie interesse boeien zij de ,,geïnteresseerde" lezer
- hun werkje van 120 bladzijden is geen
stationlektuur - met een origineel verweerschrift dat in de biblioteek van de echte
geschiedenisliefhebber met mag ontbreken.
In vier vlot en begrijpelijk geschreven
hoofdstukken brengen zij de geschiedeniswetenschap tot zijn essentie terug.
Belangeloos het verleden proberen kennen, daar komt het in deze ,,nutteloze discipline" op aan. Geschiedenis zet zich aftegen
andere menswetenschappen als de sociologie, de antropologie en uiteraard ook tegen
de ekonomie en de politologie omdat zij geen
onmiddellijk nut nastreeft. Zij wordt niet beoefend om het heden te kunnen begrijpen. In dit
vlak worden nogal wat misverstanden metbrio opgeruimd. Uit een en ander vloeit voort
dat de geschiedeniswetenschap, die haar
beoefenaars in het beste geval wijsheid en
relativeringsvermogen voortbrengt, in het
huidige maatschappelijk klimaat enigszins
wordt bedreigd. De auteurs ontzeggen haar

Ideaal om uw Voerense wandelingen
deskundig voor te bereiden. Beslist een
zinvol geschenk voor de feestdagen!

immers „praktisch nut". Het streven naar het
echte, de onbaatzuchtige omgang met het
verleden, het bevredigen van specifieke
nieuwsgierigheid, het persoonlijk geluk dat
wordt en/aren door omgang met de „bronnen", het invullen van een kulturele behoefte,
het natuurlijk aanvaarden van possibilismeen
anti-determinisme, het erkennen van onbegrensde mogelijkheden die om de meest
uiteenlopende redenen nooit werkelijkheid
werden, toegeven dat het heden een onvoorspelbaar gevolg is van enkel maar fragmenten van het verleden: allemaal motieven en
door onbaatzuchtig onderzoek venworven^
wijsheden die de geschiedeniswetenschap (/•
een blijvende toekomst waarborgen.
I
Vanzelfsprekend zijn Verschaffel en Tollebeek bevlogen „gelovigen". Het gaat wel
degelijk om „hun" wetenschap. Hun grote
verdienste is dat zij in bevattelijke taal de
oprecht in de geschiedenis geïnteresseerde
lezer een paar intellektuele benen hebben
geschonken waar hij in deze tijden van oeverloze efficiëntie en nut-betrachting moeiteloos
kan blijven op staan.

BESTELBON
JA, ik bestel
. ex. van het
boek "kanton Voeren" aan 1.395 fr.
per ex.
Naam
Straat
Postnr.

te

Vandaag nog terugsturen naar
BREPOLS
Steenweg op Tieten 68, 2300 Turnhout

L

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

- De vreugden van Houssaye. Apologie van de
historische interesse. Uitg. Wereidbiblioteei(,
Amsterdam/DNB Peickmans, Kapellen. 127 biz.
985 fr.
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LIMBURG. UIT DE SCHADUW VAN DE
geslotenheid van onze samenleving, steenkool maakte Limburg tot wat het nu is.
Limburg gaat nu verder zonder de mijnen",
aldus de goeverneur. Hij pleitte tevens voor
het behoud van een aantal waardevolle materiële getuigen van het recent Limburgs verleden.

HASSELT - Twee maanden geleden op
30 september werd in Zolder de laatste
mijnzetel gesloten. Vorige vrijdag 27 november werd in het Provinciehuis het boek Een
eeuw steenkool in Limburg voorgesteld.
Het boek geeft een historisch overzicht van
de kolenontginning in de provincie. Het is een
boek van 280 pagina's, ruim voorzien van
mooie en zeldzame foto's en illustraties. Het
boek is een initiatief van KS zelf. Het werd
uitgegeven bij Lannoo, die wat boeken over
Limburg betreft met aan haar proefstuk toe is.

KS-manager Peter Kluft noemde het boek
een hulde en erkentelijkheid aan allen die
hebben bijgedragen aan de opbloei van
Limburg via het mijnwezen.
Bert van Doorslaer, die namens de auteurs
de inhoud van het boek toelichtte, noemde
het boek een begin van een breed interdisciplinair onderzoek naar het meest grootschalige industrialisatiefenomeen van de 20ste
eeuw in Vlaanderen.

ZWARTBERG
Op 2 augustus 1901 ontdekte André Dumonf het Kempens steenkoolbekken. Dit was
voor de provincie Limburg het vertrekpunt
van een bewogen ontwikkeling. Op korte tijd
ontstonden in het uitgestrekt heidegebied
van Limburg zeven mijnen. De uitbating van
die zeven mijnen, die tot de zestiger jaren
heel wat mijnwerkers van zeer uiteenlopende
nationaliteiten te werk stelden, heeft een
grote invloed gehad op de mijnprovincie. Na
WO II probeerden de mijnen hun konkurrentiepositie te handhaven. De tewerkstelling
van vreemde mijnwerkers maakte van Limburg een kosmopolitisch geheel.
De sluiting van de mijn in Zwartberg bracht
een keerpunt teweeg in de provincie en in de
steenkoolnijverheid. De overige mijnen fusioneerden in 1967. In de jaren tachtig kreeg
manager Thyl Gheyselinck de opdracht de
mijnen op „een sociaal verantwoorde manier" te sluiten. De foto's en illustraties in het
boek roepen een herinnering op aan de
bewogen geschiedenis, gaande van de eerste ontginning, via het leven in de tuinwijken
naar de rellen in Zwartberg en de bewogen
manifestaties rond de definitieve sluiting.

Bestendig afgevaardigde Frieda Brepoels,
bevoegd voor Kuituur, noemde het boek in
een kort vraaggesprek tijdens de receptie
„een mooi kerstkado dat in elk Limburgs
gezin zou moeten aanwezig zijn als eerbetoon aan de meer dan 300.000 koolputters,
die in al die jaren in de mijn gewerkt hebben".

PRIL ONDERZOEK
Goeverneur IHarry Vandermeulen herinnerde in zijn toespraak aan de eerste welvaart
die de steenkool bracht. ,,Steenkool bracht
de eerste welvaart, steenkool doorbrak de

Een eeuw steenkool in Limburg werd
geschreven door vijf auteurs. De uitgebreide
inleiding van ruim zestig bladzijden werd
verzorgd door Bert van Doorslaer, die ook de
eindredaktie verzorgde. De inleiding schetst
de periode voor de eigenlijke mijnontginning
met het doel de mijnnijverheid in een ruimere
kontekst te situeren binnen de sociale, financiële en ekonomische achtergronden.
Verder kan het boek ingedeeld worden in
drie delen: De Limburgse mijnen tot 1945,
Van bevrijding tot Zwartberg, en Met KS naar
de sluiting. In de verschillende hoofdstukken
nemen de auteurs ir. Francis Veriiees de
technische, Antoon Soete de ekonomische,
Luc Minten de sociale en Ludo Rasi<in,
diensthoofd van de dienst PR van de provincie, de kulturele aspekten voor hun rekening.
Taalkundig werd het werk begeleid door
Tlieo Coun.
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Haar kollega, Jef Vanbree, bevoegd voor
Onderwijs, vond het boek „een degelijk naslagwerk dat in geen enkele school mag
ontbreken".
- Een eeuw steenkool in Limburg. Bert van
Doorslaer (eindred.). Ultg. Lannoo, Tielt. Ongeveer 300 Illustraties In kleur en zwart-wlt. 280
biz., met stofwikkel. 2.450 fr.

BOEKEN

GA JE EENS TE BUITEN AAN EEN BOEKJE
Kadotips zat dezer dagen, maar wat kinderboekennieuws kan er toch altijd bij. Uitgeverij Clavis uit Hasselt zit niet stil op de
boekenmarkt. Een grabbel uit haar recente
aanbod kan u misschien op het spoor van
een leuk geschenkje brengen ?

vloedig verluchten zijn eigentijds, maar hebben toch een zeer sprookjesachtige karakter.
Een mooi kado voor kinderen vanaf 5 jaar.

MALLE OPA

E IS DE BAAS?

Een leuk leesboekje is Ben je betoeterd
opa van Mieke Vanpol. Ben heeft een maffe
grootvader. Opa is op z'n minst een evengrote schelm als Ben. Het is dan ook niet
verwonderen dat ze dolgraag samen optrekken. Opa en Ben halen dan de dolste fratsen
en guitenstreken uit. Toch heeft Ben een klein
verdriet. Op een schoolfeestje moet Ben een
versje voordragen waar driemaal het woordje
„schavuit" in komt. Ben kan de „sch" niet
uitspreken, een lelijke „sk" rolt steevast van
z'n lippen. Maar opa weet wel raad...

„Ik ben de baas."
„Nee hoor, ik ben de baas."
Deze pittige, korte dialoog is universeel en
van alle tijden. De situatie die in het grappige
kinderboekje Wie is de baas? vi^ordt geschetst is dan ook voor iedereen zeer herkenbaar. Twee vriendjes zitten op een schip. Ze
kibbelen aan een stuk door over wie het nu
voor het zeggen heeft, want de ene kan het
verste springen, de andere kan het hoogste
reiken, de ene kan erg eng kijken, de andere
kan het beste goochelen, de ene is bang van
de bliksem, de andere kan over de wereld
vliegen... en dan lopen ze schipbreuk op een
klip! Wie is er nu de baas?
Een prettig boekje, voorzien van zeer eenvoudige maar kleurige potlood- en pasteltekeningen van Josse Goffin, vertaald uit het
Frans door Rik Folkersma. Geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar.

MET TIEN IN BED
Met tien in bed is nog zo'n werkje voor de

rGOLDEN SPAARBOEKJE

Lieve Baeten voorzag dit knotsgekke boekje van vrolijke pentekeningetjes. Al wie zes
jaar en meer is zal veel plezier beleven aan
Ben je betoeterd opa, elke lichtgeschifte
grootvader zal er, samen met z'n kleinkinderen, heel wat pret aan beleven I
(ts)

Opa en Ben, stiekem aan het snoepen. Tekening van Lieve Baeten uit
„Ben je betoeterd Opa".

allerkleinsten. Tekst en tekeningen zijn van
de hand van de Engelse Penny Dale, de
vertaling is van Agnes Verbeven. Een jongetje ligt met z'n negen knuffelbeesten in bed.
Het is er wel wat krap. Eén voor één keilt hij
de lapjesdieren eruit. Maar dan wordt het
jongetje erg eenzaam. Gelukkig komen alle
knuffels terug en vallen samen in een diepe
slaap.
In dit boekje maken de kleuters kennis met
verschillende dieren, ze leren ook tellen tot
negen. De tekeningen zijn heel mooi en
uitgewerkt in warme tinten. Een ideaal boekje
om een gelukzalige slaap tegemoet te gaan.

OP ZICHT
IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

uw oppgltjg i/Qor de dorsl

SPROOKJES
Ook de klassiekers doen het nog altijd
goed! Zo zorgt een nieuwe bewerking van de
beroemde sprookjes van Grimm ervoor dat
archetipische kaskrakers als Hans en Grietje,
Doornroosje, Sneeuwwitje, Roodkapje en De
wolf en de zeven geitjes aan een nieuwe
generatie worden doorgegeven. Dit lees- en
voorleesboek werd samengesteld en bewerkt door Antonia Barber, het bevat naast
de overbekende sprookjes van Grimm enkele
minder gekende verhalen. De kleurenplaten
van Margaret Chamberlain die het boek over-
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- Wie Is de baas? Josse Goffin. 28 biz, 420 fr.
- Met tien In bed. Penny Dale. 32 bIz, 420 fr.
- Sprookjes van Grimm. Antonia Barber en
Margaret Chamberlain. 126 bIz, 650 fr.
- Ben je betoeterd opa! Mieke Vanpol. 60 bIz,
395 fr.
De vier boekjes zijn uitgegeven bij. Clavis, Hasselt, 1992.

GIRO

ZICHTREKENING
- NOOIT KOSTEN
- GRATIS BANCONTACT
- EUROCHEQUE, VISA
- V O O R IEDEREEN

ERIKCLAES
A. ALGOETSTIÏAAT 20
17,50 LENNIK
Tel. 0 2 / 5 3 2 55 82
Fax. 0 2 / 5 3 2 51 83
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TEATER

VOORSTELLINGEN VAN
DE HONDEN IN HET ZEGEKOOR
De première van het teaterstuk De Honden
in het Zegekoor door Mark De Bie en gebaseerd op het dagboek van Irma Laplasse (zie
WIJ, 20 nov. j.l.) werd druk bijgewoond en
heeft een diepe indruk gemaakt. De redaktie
ontving tal van vragen naar data van voorstellingen. Wij konden de inlichtingen niet bezorgen, dank zij de tussenkomst van Staf Beelen
kunnen wij de geïnteresseerden volgende
informatie verstrekken.

de op vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en
zaterdag 30 januari '93 telkens om 19u.30.
Op zondag 31 januari om 15u.30 en op
vrijdag 5 en zaterdag 6 februari om 19u.30.

dag 21, vrijdag 26 en zaterdag 27 februari
telkens om 15u. Op zondag 28 februari,
vrijdag 5 maart, zaterdag 6 en zondag 7
maart telkens om 15u.

Er zijn drie formules mogelijk:
- 400fr. aperitief en inkom toneel,
- 650fr. aperitief, inkom toneel, 4 broodjes
-1.350fr.aperitief, inkom toneel en etentje

Er werden opties genomen voor bijkomende opvoeringen te Izegem, Roeselare en
Brugge. Data nog te bepalen.

RUDDERVOORDE

KORTRIJK

Bijkomende opvoeringen zijn er in Kasteel
der Lakebosse, Lakebosdreef te Rudden/oor-

In het ArenateaterXe Kortrijk op vrijdag 19
en zaterdag 20 februari om 20u.15. Op zon-

VU-afdelingen, arrondissementen of kulturele organisaties die bijkomende inlichtingen
voor de organisatie van een voorstelling willen kunnen deze bekomen bij Staf Beelen, 't
Rode Paard, 54 in 8510 \e Kortrijk-Bellegem.
Tel liefst tussen 17 en 19 u. :056/21.50.85

EEN DRAMA VAN ALLE TIJDEN
Lezer Willy Durinck (Dendermonde) woonde op 28 november de voorstelling in Bellegem bij en stuurde ons zijn mening die wij in
een ietwat ingekorte versie brengen.
Het podium met open gordijn laat ons
reeds van bij het binnenkomen een eentonige, grijze cel met brits en twee stoeltjes zien.
Door het getralied venster schijnt zonnelicht.
Rechts een eksekutiepaal, ook al in grijs; de
kleur van de dood. We kennen dat soort
palen, de jongste 50 jaar zijn wij er regelmatig
mee gekonfronteerd geweest, overal ter wereld.
Om 20U.15 worden de lichten gedempt,
het geroezemoes in de zaal valt stil. Een
inleider spreekt een welkomstwoord uit en
groet de familie Laplasse met bloemen, er
volgt een hartelijk applaus. Lichten worden
nu volledig gedoofd.
Als het voetlicht aangestoken wordt zien de
toeschouwers aan de paal een vrouw, zij is
het zwart gekleed. Het publiek weet wie en
wat zij uitbeeldt.
Het is 30 mei 1945, de vrouw verhaalt haar
eigen vonnis. Het is ijzig stil in de zaal als
weer volslagen duisternis volgt.
Dan verlicht schraal zonlicht de kale cel. De
veroordeelde vrouw ligt op haar brits en
overschouwt de laatste uren van haar leven,
zij vertelt haar dagboek, over haar familie,
over haar gezin: soms is ze gelaten, soms
hoopvol en zelfzeker, dan vervalt zij in twijfel;
bij het vernemen van het vonnis - de doodstraf ! - roept zij haar wanhoop uit.
Smeekbeden om genade bij het Hof, de
kerk, de ministers, worden afgewezen; niemand hoort het, niemand wil het horen.
Ondertussen worden, droog en hard,
doodvonnissen voltrokken...
De vrouw schrijft laatste brieven aan man,
zoon en dochter, ze neemt afscheid van het
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Het echtpaar Laplasse-Swertvaegher, wellicht de laatste foto samen... (foto VUM)
leven en begint de gang naar de eksekutiepaal.
Op 30 mei 1945 wordt het vonnis in al zijn
wreedheid voltrokken. Het donker in de cel is
de nacht van de dood die over de onschuldige is gevallen: de honden hebben gezegevierd.
Een staande ovatie was het antwoord van
het publiek op deze monoloog, de auteur en
allen die hebben meegewerkt aan de realisatie verdienen lof.
Wij zijn ervan overtuigd dat na het zien van
het stuk velen de slaap moeilijk zullen vatten,
1944-'45 is nog niet zo lang geleden, vonnis-
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sen en salvo's kunnen nog lang blijven naklinken.
De Honden in iietZegekooris ook een stuk
van deze tijd want het drama van Irma Laplasse herhaalt zich nog elke dag, steeds zijn er
mensen (geweest) die hun leven in onschuld
verliezen, die gevangen en gemarteld worden door verraad of door valse getuigenissen
en niet altijd door mensen vreemd aan eigen
volk of land.
Wij vonden het stuk zo aangrijpend dat wij
hopen dat velen het zullen zien en dat het ook
eens op de beeldbuis kan getoond worden.
Willy Durinck

KUNSTGREEP

TWEE - VERZWEGEN BELANGRIJKE KUNSTENAARS
De voorbije maand stelden Vera Neels en
Rene Smits tentoon in de akademie te Eekio
Persoonlijk vonden wij dit eén der mooiste
tentoonstellingen die wij de jongste tijd van
levende Vlaamse kunstenaars mochten zien
Maar omdat beiden met behoren tot de
aktuele cirkuits der „hedendaagse" kunstpapen, werd (ook) aan hen geen woord besteed
in de kultuurverslagen van onze kranten Een
nabeschouwing bij een grote tentoonstelling
Vera Neels was jarenlang een uitstekende
leerkracht tekenkunst aan de akademie van
Sint Niklaas
Rene Smits was jarenlang Rijksinspekteur
van het beeldende kunstonderwijs in Vlaanderen

RENE SMITS...

~

Het gevoel dat wij hadden bij het zien van
zijn werk, omschrijven wij als volgt stellen wij
ons even voor dat al deze beelden, en
tekeningen zopas werden ontdekt onder het
zand in een of andere ruïne zonder dat de
tijd, de naam en de geschiedenis van de
kunstenaar(s) onze kennis aanvullen, hoe
zouden wij op deze gevonden kunst reageren'
Nemen wij bvb het bronzen portret dat
Smits van E Traey heeft gemaakt wij verstouten ons te zeggen dat elke konsen/ator,
waar ook ter wereld, bijzonder fier zou zijn op
dergelijk „pas ontdekt" klassiek meesterwerk Wat de overige beelden betreft zouden
de kenners meteen op zoek gaan naar meerdere beeldhouwers die als eventuele makers
kunnen fungeren En hier komen wij tot het
(voor ons althans) meest boeiende aspekt
van Smits' kunstenaarschap Smits is een
buitengewoon veelzijdige speelvogel, een
bespeler van meerdere beeldende talen, een
muzikant die op meerdere instrumenten kan
spelen, een komponist die zich zelden of
nooit herhaalt En paradoksaal genoeg past
precies op hem het gezegde „niets is zo
nieuw als het herontdekte alleroudste" Als
WIJ zijn beelden bezien denken wij nu eens
aan de puurste klassieke kunst, dan eens aan
de monumentale uitpunng van Egiptische
koningsbeelden, nadien aan de pnmitieve
taal en de kracht van negerskulpturen of
Mikeense verbeeldingen, daarnaast aan modernen als Zadkine en More Telkens anders
en in dit andere telkens alleen maar Smits
Dezelfde speelvogel duikt op in zijn grafiek
en zijn tekeningen soms linsch en pikturaal
alsof hij een kollega van Rembrandt is, soms
in een lijn sierlijk en arabesk als een tekening
op een Griekse vaas, of een lijnschepping
van Rodin of Picasso, soms ook etensch of
bijna esoterisch als een Klimt en daarnaast
soms volks en poëtisch als Chagall

...DE SPEELVOGEL
Al deze stijlveranderingen gebeuren telkens in samenspraak met het materiaal dat
Smits zo adekwaat aanvoelt, invoelt en in
eénklank met het tema gebruikt Naast de
tekenstift en de beitel hanteert Rene ook met
verve de pen
Zijn boekje Pleidooi voor een kunstonderwijs leest als een kleine bijbel en is een
vindplaats vol spirituele gedachten en originele ideeën omtrent de opleiding en het
wezen van beeldende kunst
Daarnaast speelt Rene ook viool (en is hij
de vader van de bekende klassieke gitaarvirtuoos Rafaela Smits)
In zijn komplekse en rijke kultuurachtergrond zijn muziek, woord en beeld met elkaar
m voortdurend gesprek
Vanuit deze achtergrond begrijpen wij beter het veelzijdige speeltalent van deze belangrijke beeldhouwer, merkwaardige tekenaar en kunstpedagoog De kwaliteit van zijn
vorm-schepping etaleert de kwaliteit van zijn
denkproces en dit alles op schijnbaar „spelende" wijze
Toch zit dit spel vol bezinning en ernst

VERA NEELS...

^

De ondenwerpen van deze stille maar van
binnenuit zingende en zinderende kunstenares zijn net zo beperkt als deze van Cezanne
in zijn tijd, haar pikturale bewogenheid is net
zo onthutsend eerlijk, en op haar manier net
zo ontzettend persoonlijk
Op haar jongste tentoonstelling hingen,
mijns inziens, meerdere meestenwerken zo
bv enkele bloemstukken, een buitengewoon
„zicht op het atelier" en een stilleven met
rode krabben en met zilveruien op grijze
achtergrond, net zo tijdloos-modern als het
moderne van Rubens of Ensor In andere
werken wijst haar penseel ons heel even door
naar Velasquez of Hals, en nog meer naar
Monet of Manet, of soms ook Renoir

Vera Neels „Kristiaan". Krijttekening
(detail).
raakbare mijmenng hangende tussen zweven en wegzinken in de donkere diepten van
getaande bruinen en mauven, verstorven
groenen en grijzen, verglijdende blauwen en
zwarten of even oplichtend in gepatineerd
koper of brons, oud goud of vergeeld zilver
Elk tema, elke vorm is slechts alibi om te
zingen

GESCHILDERDE
KAMERMUZIEK
Vormgeving en kompositie worden meer
intuïtief aangevoeld dan beredeneerd opgebouwd Zo worden de dingen meer gesuggereerd dan uitgewerkt, meer aangeroerd dan
uitgestald, meer gefluisterd dan voluit gezegd en reikhalzen haar werken, na hun
matenele voltooiing naar de voltooiing m de
ontmoeting met de belevende toeschouwer
Luisteren en schouwen naar haar werk,
wordt schouwen en luisteren naar de stilte die
vol van verborgen geluiden in haar buitengewoon genuanceerd kolonet zit

Maar met dit ene verschil wij vinden haar
stillevens met bloemen van grotere diepgang
dan de bloemstukken die door deze drie
roemrijke Fransen werden geschilderd Deze
diepgang zit in de intensiteit van haar haast
mannelijke kracht, in de vibratie van haar
gedreven penseel, in de tederheid van haar
transparant verfgebruik en dit in evenwicht
met de donkere meer doonwroete gedeelten
De donkere sonoriteit domineert, als in kamermuziek waarin de cello-partijen de boventoon voeren

Vera Neels is bij uitstek een „pikturale'
schilder vanuit haar penseeltoets ademt
haar werk tot in iedere hoek
Haar penseelschnftuur is haar taal hiermee bidt ZIJ, zingt zij en zwijgt zij Kortom
hiermee bestaat zij als schilder
Dit pikturale bestaan wordt met de dag
meer en meer zeldzaam, want dit bestaan
veronderstelt een metier dat haaks staat op
de trend van deze vluchtige video- en kunstspelletjestijd

Haar kolonet zit vol weemoed en onaan-

Harold Van de Perre
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HANS HABILS: HART TEGEN HARD!
In deze tijdef^ waar onverdraagzaamheid
steeds meer de kop opsteekt is Hart tegen
hard de titel van niet enkel Julien Weverbergh's recente boek, maar ook de nieuwe
CD van de Brabander Hans Habils...
Hans Habils, ooit nog deelnemer aan de
Baccarabeker, is nog steeds een vrij onbekende voor het grote publiek, maar wist zich
toch met enkele singeltjes een eigen plaats te
ven/ven/en. Eenvoud en bescheidenheid
speelden niet echt in z'n voordeel. Van nu af
aan zal ik doorgaan, met vuile voeten", zingt
hij bij de inleiding van zijn nieuwe CD. Duidelijk heeft Habils nu geopteerd voor stevige en
toegankelijke melodielijnen en arrangementen, hij liet de jazzy snuifjes weg, en maakte
een luisterplaat die er mag zijn! Ook bij hem
is verscheidenheid troef, met Ze heeft het óa\
in zijn (tweestemmige) eenvoud bij de klemkunst aanleunt, het geëngageerde Moeder
aarde op swingend popritme, twee bluesnummers, en li< kom eraan waaruit de titel
Hart tegen hard vandaan komt. Na nog twee
luisternummers zet hij een introverte bui van
zich af met Aan het eind van de tunnel.
Hopelijk is met dit lied het einde van de tunnel
voor Hans inderdaad inzicht, want het lied
heeft alles in zich om een goede hitkans te

Hans Habils beukt er tegen aan.
maken. Voor zijn vertrouwde blues vraagt hij
verder de tijd om te slagen.
Wie Hans Habils wil kontakteren kan te-

recht bij Donor Produkties, Romeinse Steenweg 372 in Strombeek-Bever.
S.D.

FE8TA Dl MUSICA IN AALST,
EEN ONGEWONE HAPPENING
De Aalsterse keizershallen lijken niet direkt
het ideale oord voor klassieke muziek. Je
kleurt ze wat bij. Mozart staat met zijn ouverture Figaro's bru;/oft geprogrammeerd naast
het Yesterday van de Beatles. Het klinkt
ongewoon, voor sommigen als een heiligschennis. Je neemt een aantal grote meneren bij de hand die van talent en relativeren
weten. Je wacht op een luisterbereid publiek
en heilige stilte. De materie is er, de kruiden
en het deeg. Het feest kan beginnen.
Ik geef het grif toe. Ik behoor tot de
puriteinen die vinden dat Bach beter op een
klavecimbel dan op een piano klinkt, dat
Harnoncourt er goed aan gedaan heeft van
Mozart weer een mens van vlees en bloed te
maken. Maar ik besef dat klassieke muziek
niet het voorrecht is van een klubje uitgestreken gezichten of een plek in het land van de
verboden glimlach.
Ik erken met graagte dat ik heb genoten
van deze happening met Dirk Vermeulen en
Robert Groslot, met Walter Boeykens en Fred
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Brouwers (als rode draad} ,methetTrio18en
het baskwartet van de Munt. Ik erken met
graagte dat de regen me niet heeft gestoord
en dat de Keizershallen met hun soms manke
akoestiek een heleboel mensen hebben geborgen die misschien voor het eerst hebben
geproefd van wat Vivaldi en Satie hebben
geschreven. En als verbazing een stap Is
naar waardering, dan gooi ik alle meningen
overboord voor die van een jongen van
zestien die me na het koncert ven/vonderd
kwam vertellen hoe gelukkig hij zich voelde
om al dat moois. Een echt kompliment en het
getuigenis van een ongerept oor.
Ik heb genoten van de zwier en het zich
inleven in diverse stijlen van Dirk Vermeulens
kamerorkest Prima la Musica, wat te weinig
triomfalistisch in de aanhef van Charpentiers
Te Deum, maar gaandeweg boeiender en
musicerend met zichtbaar plezier. Ik heb
genoten van de geestige en spirituele invallen waarmee Maurice Aerts zijn baskwartet
inleidde, zichzelf niet al te zeer, maar de
muziek bijzonder au sériet/x nemend. Ik denk
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o.m. aan Satie's salonstukje Je te veux, vol
ironie en dubbele bodems. Ik heb genoten
van Walter Boeykens' klarinet die virtuoos
een volkse Weber neerzette en van Robert
Groslots gevoelige pianospel in de beroemde prelude van Rachmaninov.
Ik heb genoten van de verrassing die Fred
Brouwers voor ons in petto had door uit te
pakken met Mackie Messers cinische ballade
uit Weiiss Driestuiversopera.
En ik heb vooral genoten van het (gitaar)
Trio 18 met variaties op Yesterday, al even
klassiek geworden als het tema uit Jeux
Interdits, en Vivaldi's koncert voor twee mandolines, even rimpelloos als de hemel boven
Toscane.
Vindt de jeugd de weg naar Mozart niet,
breng Mozart dan naar de jeugd. Wellicht
stond deze idee de organisatoren van deze
ongewone happening voor ogen. Zo was het
op 21 november. Zo mag het ook morgen.
WDB

MUZIEK

DEZE WEEK IN

KERSTKONCERTEN:
ANDY IRVINE
EN IVAN REBROFF
Met een Irish Christmas Show bijt het
Toogenblik in Haren-Brussel de spits at van
een ellenlange rij koncerten die her en der m
Vlaanderen wordt gehouden en het land in de
Kerstsfeer onderdompelt Het Toogenblik
brengt vanavond om 21 uur haar traditionele
kerstkoncert in het gloednieuwe trefcentrum
De Linde aan het Harense dorpsplein Vier
bekende leren, zanger-gitanst Noel Harris,
violist Kieran Fahy, doedelzakspeler en fluitist
Michael Horgan en ullean piper en whistlespeter Thomas Keenan vormen nu samen
Sean Talamh, ze nemen het eerste deel van
het kerstkoncert voor hun rekening Andy
Irvine (van The Dannan en Patrick street), en
de Nederlandse topmuzikant Rens van der
Zalm (eks-Fungus, eks-Wolverlei en eksOverstekend Wild) zorgen voor het tweede
deel van de avond
Morgen zaterdag, is het de beurt aan de
Italiaanse groep Baraban, om 20 uur m het
Kultureel Centrum aan de Streekbaan in

Stad in opspraak
AntwerjDen wordt in 1993 de kulturele
hoofdstad van Europa Maar de metropool
heeft problemen en is de kweekvijver van
extreem-rechts De eerste stad van Vlaan
deren te groot en te arm'' Antwerpen 93,
het eerste luik van een tweedelige sene,
deze week in Knack

Konmgslo-Vilvoorde Daarna doen ze een
mini-toer doorheen Vlaanderen, op uitnodiging van de vzw Witte Nachten, ze treden nog
op in Herentals, Roeselare, Gavere en Brussel Baraban speelt traditionele muziek die
evolueert langs „wereldmuziek" tot ,,New
Age'
De naar Parijs uitgeweken Rus Ivan Rebroff, bekend van vele traditionele Slavische
volksliederen zoals Kalinka, is ook weer in
ons land en wel van 11 tot en met 17
december Wij hopen u volgende week meer
te kunnen vertellen over z'n koncerten
En om de feestelijke stemming ten top te
drijven verschijnt deze week de live-CD van
het schitterende tweedaagse simfonische
koncert dat Will Tura onlangs ten beste gaf in
Vorst-Nationaal Dit koncert wordt eveneens
uitgezonden door de BRTN-televisie op 22
december
S.D.

Misbruik van hormonen
Het Instituut voor Vetennaire Keuring baadt in
geruchten over misbruiken die hormonen
zwendel in de hand werken Waar ligt de knoop
en wie heeft belang bij roddels en mam pulatie''
Antwoorden, deze week in Knack

Druk op Club
Club Brugge werkt tegen een hels tempo belangnjke
opdrachten af In de Europese champions league
vanavond m Marseille m de nationale
voetbalkompentie zondag tegen Anderiecht
Een interview met Lorenzo Staelens
deze week in Knack

Joods en Arabisch tafelen
Een culinaire verkenningstocht door Antwerpen
langs Arabisch en joodse restaurantjes, die tagines
serveren of tradmonele dehkatessen als gefillte fisch
Twee wondere werelden deze week m
Weekend Knack

En verder...
• Gesprek met minister Theo Kelchlermans • Wat
bespraken Lttc Dhoore en jean Gol n«t Ya'^ser Arafaf
• Portref Fne Les sen • Luchtv aart \ erhutzen per baUon
• TV en allochtonen • Stemmen uit Serae en Bosnië •
Interview met performanLe-kunstenates Manna
Abraniovie * Verblutfend Byzannum • Gesprek, de
eenmansoperas van Frank Groothof { Sesamstraat )
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E Davis Cup is de laatste met
grote zorg en liefde gekoesterde relikwie van het tennisamateurisme. De zilveren w^isselbeker dateert van rond de eeuwwisseling. Hij draagt de naam
van de stichter van de enige
echte landenkompetitie in de
vandaag oeverloos gekommercialiseerde tennissport: Dwight
Filley Davis. De man was zelf
een meer dan behoorlijk tennisspeler maar
het verdroot hem dat zijn sport in die tijden
in de States niet meer erkenning genoot.
Daar wilde hij wat aan doen.

EER EN GLORIE
Davis, die tot 1945 zou leven en karrière
maakte in de politiek en de diplomatie,
slaagde volkomen in zijn opzet. De Davis
Cup werd, ook omwille van de in deze
individuele sport bij uitstek toch wel erg
originele ploegformule, immens populair. Er
werden jarenlang legendarische kampen
geleverd waarin de eer en de glorie van het
land op het spel stonden.
Aanvankelijk betrof het een simpele konfrontatie tussen de Staten en de zichzelf
onovera/innelijk wanende Engelsen. De eerste ballen werden gewisseld op het voor de
Britten onwaarschijnlijk lange gras van de
Longwood Cricket Club in Boston. België we zijn er nu eenmaal altijd rap bij geweest
- , Frankrijk en Oostenrijk namen voor het
eerst deel in 1906. Nog voor de eerste
wereldoorlog debuteerden ook Australië,
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afnka, Kanada en
Duitsland in „the greatest tenniscontest in
the world".
In de Davis Cup werden tennisspelers
nationale helden. De Franse musketiers Borotra, Cochet en Lacoste - ze hielpen hun
land aan zes opeenvolgende triomfen worden zestig jaar na datum nog altijd aanbeden zoals is gebleken toen hun verre
nazaten vorig jaar in Lyon tot eenieders en
eigen verbazing de finale wonnen tegen de
States. Toch werden zij nog overtroffen door
ene William Tatem Tilden die in de „twenties" zes jaar lang ongeslagen bleef en de
Verenigde Staten zeven opeenvolgende
suksessen schonk.
Andere roemruchte helden luisterden
naar namen als Fred Perry, Donald Budge
- de eerste winnaar van de Grand Slam en Baron Gottfried von Cramm. Deze speelde voor en na de tweede wereldoorlog in de
Duitse ploeg, belandde tussendoor in de
nazi-gevangenissen en overleefde de slag
bij Stalingrad. Hij was dus van geen kleintje
vervaard.
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De Zwitser Mark Rosset versloeg wel Jlm Courier, maar kon toch niet
verhinderen dat de VS-ploeg de Daviscup Inpikte.
(foto Reuter)

De Verenigde Staten wonnen in
het voorbije weekend voor de
dertigste keer de Davis Cup. In
Fort Worth, Texas, namen Jlm
Courier, André Agassi, Pete Sampras en John IVIcEnroe niet zonder moeite afstand van de Zwitsers Jakob HIasek - in feite gaat
het hier om een genaturaliseerde
Tsjech - en Mare Rosset. 3-1
maar de cijfers zeggen niet alles.
Vooral het dubbelspel was kantje
boordje. De fel aangemoedigde
Amerikanen, het sportnationalisme is daar nu eenmaal onuitroeibaar, kwamen terug uit verloren
positie (2-0 achter) en legden
daarmee de basis voor hun sukses._

HOOGSTE EER
Op de erelijst van de Davis Cup worden
ook de wisselende internationale krachtsverhoudingen weerspiegeld. In de jaren vijftig
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en zestig waren de Australiërs onder hun
legendarische coach Harry Hopman nagenoeg onovenwinnelijk. Ze wonnen zestien
titels met cracks als Ken Rosewall, Rod
Laver, Lewis Hoad, Roy Emerson, Fred Stolle, John Newcombe en Tony Roche. Australië was in de jaren ook in andere disciplines
een sportieve grootmacht. Roger Moens
kan vandaag nog altijd met slapen van ene
Peter Snell...
In de vijftiger jaren piekte ook België in de
tennissport. Jacky Brichant en Philippe
Washer genoten internationaal aanzien en
in een heroïsche interland tegen Italië zetten
zij de toen nog chique Brusselse Leopold
Club in vuur en vlam.
De voorbije twintig jaar werden de klassieke grootmachten omvergeduwd door landen die in vroegere tijden amper goed waren voor de figurantenrol: Zweden, Tsjechoslowakije, Duitsland en okkasioneel ook
door Italië en Frankrijk.
In Fort Worth eiste de logika evenwel
opnieuw haar rechten op: het kon moeilijk
anders vermits John McEnroe boud had
verklaard dat spelen voor je land het allerhoogste is wat voor een tennisser is weggelegd. Waarvan akte.
Flandrien

HET RECHT VAN DE STERKSTE
Voor wie het nog niet moest weten of willen
geloven: Anderlecht is op de groene rectithoek verre van onoverwinnelijk. Dat heeft
Paris Saint-Germain overduidelijk bewezen.
In Parijs en in Brussel waren de Fransen
gewoon de beteren van Sporting. Meer klasse, meer sisteem, meer kracht.
Alles „meer". Op zichzelf is dat geen
schande natuurlijk maar in het Astridpark zal
men er toch niet kunnen om lachen. Men
weet er maar al te goed dat veel insiders
twijfelen aan de hechtheid en deugdelijkheid
van een elftal dat met honderden miljoenen
werd samengekocht. Om maar te zwijgen
over de financiële uppercut die hoe dan ook
moet worden ven/verkt. Al hadden de bankiers uit het Vanden Stockstadion hun voorzorgen genomen. Tikkets van om en bij de
2.000 frank zijn voor dit soort gelegenheden
al lang geen uitzondering meer. In Rome
heette het destijds Brood en Spelen, bij ons is
dat Brood „of" Spelen geworden. Maar we
herhalen het: het rad van fortuin is in Anderlecht voorlopig tot stilstand gebracht. De
ploeg moet nu al haar troeven uitspelen in het
kampioenschap en ondanks de ruime voorsprong is men daar ook nog niet over de
streep.

NIET BEKWAAM
Standard blijft ondanks de recente nederlagen en de uitschakeling door Auxerre groeien. Anderlecht zal niet teveel mogen uitschuiven of het loopt ook hier nog slecht af... Hoe
onwaarschijnlijk dat vandaag ook moge klinken.
Maar om op de Uefacupmatch terug te
komen: er bestaat nog sportieve gerechtigheid. Na de wanprestatie in Parijs kon Sporting in eigen huis het verschil onmogelijk
maken. De ploeg kwam weer duidelijk gestalte en macht tekort in de zone waar over het
spelbeeld wordt beslist. Bovendien beginnen
we almaar meer te geloven dat Peruzovic niet
de mentaliteit en de ingesteldheid bezit om
een klub als Anderlecht suksesvol te leiden.
De kompetentie van de man trekken we niet
in twijfel. Maar hij mist visie en gevoel voor de
traditie van de klub. Hij is een volgeling van
Ivic maar de leerling zal de meester vermoedelijk nooit overtreffen. Het is zeer de vraag of
achter zijn ideeën daadwerkelijk een sisteem
of eigen voetbalopvatting schuilt. Hopelijk
heeft hij van de Parijzenaars geleerd. Die
bleven in alle omstandigheden proberen aanvallen. Thuis met 10 tegen 11 en uit de ganse
wedstrijd rond. Zelfs toen de 1 -1 op het bord
stond en de kwalifikatie nog enkel door een
tegendoelpunt kon worden verspeeld, bleven
de Fransen een tweede doelpunt najagen.
Anderlecht, dat al in het derde kwartier de
greep op de match verloor kroop na de
onverhoopte openingstreffer van Johnny
Bosman meteen in de afweer. Enkel Van

Vossen, die net als de meeste van zijn
ploegmaats niet bekwaam bleek een duel te
winnen, bleef eenzaam in de spits. Een
slimme scholier zal u vertellen dat zoiets
gelijk staat met vragen om moeilijkheden. Het
kan natuurtijk ook dat Andertecht gewoon
niet bekwaam was om de match in evenwicht

te houden. Wat het alleen nog erger zou
maken...
Terloops nog: Ajax won ook in Kaiserslautern. Jawel. Zonder pardon en met aanvallend voetbal. Gewoon omdat ze dat wilden,
konden en eigenlijk nooit anders leerden...

TAAL NAAR ONS HART
Willem Van Hanegem, in zijn gouden voetballersjaren beter bekend als ,,de Kromme",
is vandaag de kontroversiële trainer van Feijenoord. De klub uit de Rotterdamse Kuip
vergaat nog steeds van heimwee naar de
grote jaren van Coen Moulijn, Pieters Graafland, Wim Jansen, Rinus Israël, de Kromme
en Óve Kindvall. Op 6 mei 1970 schreven
deze spelers onder trainer Ernst Happel in
Milaan geschiedenis. Ze wonnen met 2-1
tegen Celtic Glasgow en schonken Nederland de eerste Europakup voor Landskampioenen. Twaalf maanden later zou Ajax met
Johan Cruyff in dezelfde kompetitie de eerste
triomf in een reeks van drie neerzetten. Het
geplaagde en bespotte Feijenoord - de klub
met het grootste supportersbestand van de
Benelux werd internationaal jarenlang naar
de achtergrond verdrongen - probeerde in
de voorbije jaren onder voortdurend wisselend leiderschap eerherstel af te dwingen,
Dat gaat echter niet vanzelf. Het grote geld
ontbreekt en het roemrijke verleden en de
traditie ten spijt blijft de machtige sponsor
onvindbaar.
Maar Van Hanegem geeft voorlopig niet af.
Al is zijn stijl weinig onortodoks en zijn
leiderschap zeker niet onomstreden.
Vorige zondag zagen en hoorden we de
Kromme bezig in Studio Sport. Hij was onbetaalbaar en we konden hem wel kussen toen
hij met schalkse ogen en eenvoudige woor-
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den de interviewer voor schut zette. Bij 1 -2 in
het voordeel van Vitesse en met tien tegen elf
voerde Van Hanegem een wissel door. Met
nog een kwartier ie gaan bracht hij de Nigeriaan Obiku in het veld voor Witschge. De
kleurling maakte toch nog de onverhoopte
gelijkmaker omdat de bezoekers ondanks de
numerieke meerderheid meenden zich massaal in verdediging te moeten terugtrekken.
Sprak de interviewer die zichzelf, zoals nagenoeg al zijn kollega's boven en beneden de
Moerdijk doen, voor een groot kenner aanzag onmiddellijk van „een gouden wissel".
Dat ging de Kromme evenwel te ver.
Zover, zo stelde hij doodernstig, had men
hem nog niet gekregen. Hij had door nood
gedwongen een onder zijn mogelijkheden
spelende voetballer ingeruild voor een verse
kracht die het vermoedelijk niet slechter zou
(kunnen) doen. Skoort die Obiku ook nog
tegen alle logika in. Nou, dat was een meevaller. Maar een gouden ingreep...
De inten/iewer inkasseerde de uppercut
weliswaar buiten beeld maar desondanks
zeer goed hoorbaar. De Kromme zelf krolde
zijn bovenlip tot een onderdrukte glimlach.
Taal naar ons hart die schril afstak tegen de
gezwollen verklaringen van trainers die zelf
maar al te goed weten dat ze voor hun
bescheiden kennis ,.oneigenlijk" worden
overbetaald. Maar zijzelf zijn niet de gekken
natuurtijk.
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BIOS

EN DE NON

DE SCHONE
Toen de Spaanse kineast Almodovar zijn
nonnenfilm Entre Tinleblas draaide, met een
cocaïne snuivende en een lesbisclie non,
was dat wel zeer erg oneerbiedig, maar liet
lag in de stijl van wat er nog niet zo lang
geleden in diverse boeken die over nonnen
werden gemaakt, werd geschreven. Als men
een voortdurende bestseller in dat genre
zoekt, stoot men al gauw op Maria Monk, de
zwarte non, boekje dat ooit op de kerkelijke
indeks stond en z'n weg vond. Tegenwoordig ln^ïiff*^***'lH||fc'
wordt het boek officieel door uitgeverij Kritak
ingevoerd.
Toen in Amerika de groep lesbische nonnen de kop opstak, was dat koren op de
molen van de nonnenhaters die uiteraard
beweerden dat ,,ze het al altijd hadden geweten"...

klooster omtoveren tot een rijk van vreugde
met een aantal levenslustige tantes, met een
swingend nonnenkoor, waar zelfs de paus
voor van Rome komt.

SISTER ACT

Als de Disneystudio Sneeuwwitje aanpakt,
dan ziet de hele wereld dat sneeuwmeisje
enkel nog zo, zoals Disney haar uitbeeldde.
Verdisneyen ze het prachtige Jungleboek
dan is er nauwelijks nog iets anders van te
maken. En ga zo maar verder.

Uitstekende akteursprestaties, leuke sixties
muziek.

DE SCHONE
EN HET BEEST
Ik heb natuurlijk niks tegen wat er uit de
Disneystudios komt, het is allemaal zo mooi
gemaakt. En heel de wereld gaat er naar
kijken. En ik denk dat het dat laatste is wat me
een beetje verveelt.

Daarnaast heb je natuurlijk ook de meer
eerbied vertonende films en toneelstukken
over nonnen, waarbij de lichtjes humorischtisch TV-serie met een vliegende non een De Disneystudio's spuiten al jarenlang tekenfilms bij de vleet. Ze zijn
voorloper was, in die tijd hadden we ook
Zuster Luc en voordien was er nog De zelfs biezonder mooi gemaakt. "Belle
herberg van de Zesde Zaligheid met Ingrid en het beest" lijkt echter op een saBergman. In een tijd waarin er steeds minder
menraapsel van Alice in Wonderland,
nonnen zijn, krijgen ,.zusters" erg veel aanSneeuwwitje en The Sound of Music.
dacht. Neem nog maar het recente kassukses van het Antwerpse Fakkelteater, met Zeshonderd tekenaars werkten er vier
Nonsens, een schitterend stuk dat heel jaar aan. Het resultaat is een lust voor
Vlaanderen rondreisde, en kortgeleden was het oog. Of het ongetwijfeld nieuwe
er ook nog het Engelse Non on the run, met kassukses de Disney Company zal
komiek Mell Smith. En nu is er dus Sister Act redden, is nog niet zeker. Twee toplui
(een gekuiste versie van Amodovar), met van de Amerikaanse ontspanningsWhoopi Goldberg als Delores de Cartier, een reus verkochten immers voor meer
zwarte kabaret-artieste, die haar liefje de
dan 5 miljoen aandelen van hun bemafiabaas een moord ziet plegen en door de
politie opgeborgen wordt in een klooster, tot drijf. Onder meer voorzitter Michael
de dag dat ze kan getuigen. De frivole Delo- Eisner verkocht z'n aandelen omdat
res zal aldra - na een opvoeding bij de er een belastingwijziging op komst is,
nonnen die niet erg leuk was - het nonnenle- waardoor Disney aftrekmogelijkheven wél leuk gaan vinden en ze zal het den zal verliezen.
(toto Reuter)

SCHOENEN

DOCHSIDES

AIGLE

NERDI^EL^

TT?ETORM
ROMIKA

(Gabor)
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MEPHISTO

WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten
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Willem Sneer

diodoia
TR«PS
SïIBAGO

JUUBIORiZ

Willy VERDIEVEL- Hilda DEMAREY
Albert l-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD
Tel. (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96

Allemaal goed gemaakt hoor (zeshonderd
tekenaars werkten er vier jaar aan), waarbij
klassieke Franse schilders als Fragonard en
Boucher de dekors lijken te hebben geschilderd, en leuke muziek ook, tenwijl (in de
Engelse versie, wel te verstaan) Angela Lansbury gewoon schitterend zingt. Maar de kinderen zullen en/an smullen. Alhoewel er niet
echt meer een kinematraditie voor tekenfilms
is, nu dat TV-series alle verbeelding dreigen
dood te maken.

Docksides

BAMA
adidas
C3Urs/lA

Met Belle en het beest is het nog erger,
want daar lijkt het wel alsof Disney bezig is
zichzelf te plagiëren, het lijkt wel een samenraapsel van Alice in Wonderland, Sneeuwwitje en The sound of music.

SEBAGO
AMIIKIKIX

26 kleuren
20 kleuren
6 kleuren

Qlt jaoA tcAug ket MEEST amia!l
kHeuKen vm gans de KUST

MENGELWERK

HERSENBREKER
1

3 Met grote ijver herstellen zij een deel van
het huisi (10)
8 Deze instelling neemt iets bij de burgers
weg (12)
9 Ledikant dat met meel is gevuld (8)
10 Inkom noemen ze t bij ons (6)
13 Dit IS wel de hoogste verrukking (7)
14 HIJ IS een kleine agrariër die meestal als
een klem ventje wordt betiteld (10)
16 Zo iemand heeft zijn eigen natuur en
afkomst verloochend (8)
18 Smakelijke zotteklap (9)
21 Averechtse betoging (6-12)

4

^^1

OPGAVE 160
HORIZONTAAL

3

5

^^1

6

^^1

1^1

^^1

c"="="=ll=

ECIEIV.E
- JC _

11

12

• mli u • • • •
^ ^ ^ 1 8

_ • • • • 1 ••
21

22

19

20

H P^^

VERTIKAAL

5
6
7
11
12
15
17
19
20
22

Gemene handelingen (8)
Diepgaande tegenstelling tussen oud en
jong (14)
Deze plek in een gemeente zul je zelden
in het centrum vinden (12)
HIJ ven/aardigt zijn eigen drinkgerei (10)
Rechtsgeleerde die een deel van een
waterkering bedient (10)
Een fnsse job misschien"? (7)
Afdruk van een opname (4)
Dat zijn gierigaards van de ergste soort
(7)
Vreemde machthebbers op het toilet (5)
Gas in de lichtreklame (4)
Onduidelijk, maar beslist met veel (4)
Een jas die zo zit, past eigenlijk met (4)
Verbrande staaf (2)

SATERDAG
Onderhandelingen zitten
In een flessenhals

Op de Koop toe Is
Amedee nu ook nog giftig
VLD: de partij van
de Edinburger

OPLOSSING OPGAVE 158
Horizontaal: 5 boogschutters, 9 ideoloog, 10 oever, 12 spijkers op laag
water, 13 hiel, 14 tandaanslag, 18
test, 19 nalatigheid

Nieuw soldatenlied:
Laat mij maar lopen langs de straten..

Vertikaal: 1 iglo, 2 schoolpakt, 3
tuig, 4 brevet, 6 onderstand, 7 trouwkleed, 8 frere, 11 mijters, 12 schot,
15 nul, 16 nijgt, 17 gade

Boeren willen geen
GATT-lekkers zijn

Eko-taks: de draak
van St.-MIchlel?

Jan Poot uit de Sterrebeekstraat 72 In
1930 Zaventem wint een prijsje. Zijn
gele briefkaart met de juiste oplossing van opgave 158 werd uit de
korrekte Inzendingen geloot.
Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 160 ten
laatste dinsdag 22 december op de
redaktle: Barrlkadenplein 12, 1000
Brussel.

Vandemeulebroucke
drinkt Appolinaris:
het water dat bakstenen verteert.
AHASVERUS
„Een Westvlaamse TV-zender",
las Ahasverus
Gezellig I
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Boeren voelen EG aan
de drietand
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TELEVISIE

ZATERDAG 12 DECEMBER

ZONDAG 13 DECEMBER

MAANDAG 14 DECEMBER

TV 1

TV1

TV1

10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voormigranten , 12 30 Affiche, l<unstaanbod ,1415 Keys
of the kingdom, film, 16 30 Première Film &
Video, filmnieuws, 17 00 The Henderson Kids,
gezinssene, 17 50 Musti, tetcenfilmserie, 17 55 Tik
Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Sleutel, aictualiteiten
voor de jeugd, 18 40 Vlaanderen vakantieland,
toeristische infosene, 19 20 Joker- en iottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 FC De Kampioenen, serie
20 30 iVlurder in Mississippi, TV-film
2210 Vandaag
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Alien Nation, SF-fiim

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 1100
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmiddag; 1315 Pirateneiland, jeugdfilm, 15 00 Charles, een portret, dok , 16 00 1 voor iedereen,
familieprogr 17 00 Cordon Blue, kulinair mag.
Schotse zalm, 17 30 Meriina, jeugdserie, 17 55 Tik
Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Wonderjaren, komische
sene, 18 35 1000 sekonden, spel- en kookprogr ,
19 00 De Cosby show, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws
19 45 Sportweekend
20 30 De zomer van '45, sene
21 45 De Pré Historie, 1982
2215 I.Q., kwis
22 45 Nieuws
23 05 Ziggurat, kunstprogr

14 30 Europese verhalen, schooltelevisie, 15 00
Nederlands, schooltelevisie, 15 30 And now for
something completely different, film, 1710 Diamond Awards; 17 25 Duupje, kindersene, 17 30
David de kabouter, tekenfilmsene, 17 55 Tik tak;
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos,
serie, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren,
sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws.
20 00 Zeg 'ns aaa, komische sene
20 20 Ruth Rendeii Mysteries, detektivesene
21 15 TV1-Denksportkamploen, spelprogr
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV2
20 30 Herman van Veen in Carré, show-registratie
22 20 De Notenkraker, een kerstverhaal, ballet
van Tsjaikowksy
VTM
13 00 Nieuws, 13 20 The devil and Max Devlin,
film, 14 50 Transformers, sene, 1510 The real
ghostbusters, tekenfllmsmene, 15 35 Fuzzbucket
Disneyfilm, 16 25 Clip club; 16 35 Superforce,
aktieserie, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05
Zorro, avonturenserie, 18 30 DIerenplezier, kwis,
19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Hartedlef, spelprogr
21 00 Road House, film
23 05 Nieuws
23 25 VTM-sport
23 35 Custer of the west, film
Ned.

1

07 30 Alles Kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws;
1600 Nieuws; 1605 Letterland, familieprogr ,
16 33 Heb Ik Iets gemist ?, terugblik ,1716 Forza
TV, jongerenmag , 17 45 Boggle, woordspel,
1815 Sesamstraat, grote huisdieren, 18 30
Jeugdjoernaal, 18 40 Kinderen van Waterland,
jeugdserie, 19 00 No time to waste, Greenpeacekwis, 20 00 Nieuws.
20 25 Cry Freedom, film
23 03 Karel, praatshow
23 52 Dertigers, komische sene
00 40 Nieuws
Ned.

2

10 OOTeleac; 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 1610
Samson, kindermag ,16 45 B.O.O.S., jeugdmag ,
17 20 Top 40; 18 00 Nieuws; 18 20 Veronica
wintersport, infosene, 18 50 Blinde hartstocht,
serie, 1915 Nederland Muziekland, show
20 05 Bright lights, big city, film
21 55 Zaterdagavondcafé, serie
22 25 Casino royale, spelshow
22 55 Joy In love, erotische serie
23 20 Skybound, luchtvaartserie
23 50 In concert: Joe Cocker, live concert
00 50 Nieuws
Ned. 3
18 20 Kassa I, konsumentenmag , 1 8 53 Lingo,
woordspel, 19 21 12 Steden, 13 ongelukken, gedramatiseerde verhalen, 19 50 Flying doctors,
doktersserie
20 40 Zeg 'ns AAA, komische sene
21 08 Sonja op Zaterdag, praatshow
22 00 Nieuws
2215 Studio Sport
22 45 Nova, aktualiteiten
23 20 De schreeuw van de Leeuw, showprogr
00 06 Museumschatten
0017 Nieuws
00 22 Grand Siam Munchen

WIJ -

11 DECEIVIBER 1992

VTM
08 30 KInderklub; 08 50 Zondagochtendcartoons , 09 40 PIctionary junior, telefoonspel, 09 45
Schuif af, kinderprogr , 10 40 Trivial pursuit, telefoonspel 10 45 Zondag-Josdag, live-mag , 13 00
Nieuws; 13 20 Star, filmmag 14 05 Carson's law,
advokatensene, 14 45 Clip club; 15 00 Hollywood
or bust, film, 16 35 The famous Teddy Z, komische sene, 17 05 The Heights, serie, 17 50 VTMsport; 18 00 Nieuws; 18 05 MIml, praatshow,
19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Raar maar waar, konsumentenmag
20 45 Luc, praatshow
22 00 The Powers that be, serie
22 35 Nieuws
22 55 Tussen de lijnen, sport
23 35 Wild, wild world of animals, dok sene
Ned.

1

16 05 Rondje van het huls, maatschappelijke zaken, 17 05 Opium, kunst en kultuurprogr , 17 30 C
Majeur, muziekprogr 1815 Sesamstraat, rommel, 18 30 Het rijk van Verhoeff, dramasene,
19 02 Abdijen In West-Europa, dok sene, 19 29
Natuur in eigen land, dok , 20 00 Nieuws.
2014 Waku Waku, spelshow
20 46 In de hoofdrol, een Nederlander in het
zonnetje
21 49 Brandpunt, aktualiteiten
22 29 Hints, mimespel
23 06 Arena, debat
00 00 Adventsoverweging
00 06 Nieuws
Ned. 2
16 05 Teleac, 1715 De heilige koe, automag ,
17 40 Knoop In je zakdoek, teleac, 18 00 Nieuws;
18 09 Vocaal centraal, muziekprogr rond Marco
Bakker, 18 47 Blinde hartstocht, serie, 1919 Victoriaanse bloementuin, teleac, 19 22 Geschiedenis van het geld, teleac
19 55 Blonde Dolly, film
21 43 Wapenhandelaren, dok
22 30 Exotisch koken, teleac
22 58 Resultaten van 35 jaar ruimtevaart, teleac
23 28 Nieuw burgerlijk wetboek, teleac
23 58 Nieuws
Ned. 3
12 45 Vara-Matinee, koncert, 15 00 Grand Siam
Munchen, tennis, 18 00 Nieuws; 1810 Studio
Italia; 18 35 Socutera; 18 45 Studio sport; 20 00
Nieuws.
2010 Keek op de week, satire
20 37 Lopende zaken, berichtgeving
21 11 The Powers that be, serie
21 41 Diogenes, internationale gebeurtenissen
22 45 alleen maar vrienden, film
0015 Nieuws
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TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Europese verhalen, schooltelevisie, 19 30 Het Capltool, serie, 19 53 Benny
Hiii, kolder
20 00 Uitzending door derden
21 00 Ekologische siertuinen, tuinmag
21 30 Nieuws
22 05 Romuaid et Juliette, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, sport,
13 50 Cheers, sene, 1415 The power, the passion, sene, 14 40 Webster, serie, 15 00 A country
practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, sene, 16 20
Santa Barbara, sene, 16 40 Clip Club; 17 00
Tekenfilm; 17 05 Family Ties, serie, 17 30 Home
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00
Nieuws; 19 30 Familie, sene
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Videodinges, grappige opnamen
21 10 Beverly Hills 90210, sene
21 55 Telefacts, aktualiteiten
22 40 Nieuws
23 00 The odd couple, sene
Ned. 1
18 30 Jeugdjoernaai, 18 40 Het klokhuis; 18 58
De roze panter, tekenfilmserie, 19 04 Ha, die pa I,
komische serie, 19 29 Help, sene, 20 00 Nieuws.
20 26 Oude liefdes, spelprogr
21 21 Hier en nu, aktualiteiten
22 01 Zonder ernst, komische reeks
22 29 Het Faberlkaat, belevenissen
22 56 Dokument: De pijn na de daad, dok
23 31 Miniatuur
23 36 Nieuws
Ned.

2

19 42
2012
21 02
21 52
2215
22 21
22 53
23 43

Tax free, komische serie
Kerstfeest op het ijs, kerstshow
Tros Trivlant, spelprogr
Tros Aktua
Wegwijzer
Voor de grap, kabaretprogr
Het elfde uur, praatprogr
Nieuws

Ned.

3

08 53 Nieuws, 10 00 Schooltelevisie; 18 00
Nieuws; 18 18 The wonder years, komische serie,
18 46 Open deur TV, achterwerk in de kast-voor
volw , 19 03 VPRO's tv nomaden, jongerenmag ,
19 31 We zijn weer thuis, dramasene
20 24 40 Minutes, dok a view from the bridge
21 08 Loiapaioeza, vrijzinnig progr
22 00 Nieuws
2215 Studio sport joernaai
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag Vandaag
23 19 Haenen voor de nacht, humor
00 04 Nieuws

TELEVISIE

DINSDAG 15 DECEMBER

WOENSDAG 16 DECEMBER DONDERDAG 17 DECEMBER

TV1

TV1

TV1

14 30 Estetische opvoeding, schooltelevisie,
15 00 TV Tam Tam, schooltelevisie, 15 30 De rode
afspanning, film, 17 10 Diamond Awards; 17 25
Duupje, kinderserie, 17 30 Vuurtoren, kindermag ,
1755 Tik tak; 1800 Nieuws; 1810 l«ooi en
meedogenioog, serie, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, serie, 19 25 iVlededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, kwisprogr
20 30 Zeker weten, praatprogr
22 00 NV De Wereld, reporlagemag
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

16 00 Diamond Awards; 16 30 Samson, kinderprogr , 17 30 Postbus X, jeugdsene, 17 55 Tik tak;
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos,
sene, 18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren,
serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Married with children, komische sene
20 30 Een zaak voor twee, politiesene
21 30 'Allo, 'Allo, komische sene
22 00 Alle 5, wetenschappelijk progr
22 30 Vandaag
22 55 Geschiedenis van ekstreem-rechts in Europa, dok. sene

14 30 Het vrouwtje van Stavoren, schooltelevisie,
15 00 Nederlands, schooltelevisie, 15 30 Les voraces, film, 17 10 Diamond Awards; 17 25 Duupje,
kinderserie, 17 30 Saartje en Sander, tekenfilmsene, 17 40 Prikbaiion, kindermag , 17 55 Tik Tak;
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos,
sene, 18 35 Top score, woordspel, 19 00 Buren,
sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws.
20 00 Schwarzwaldklinik, sene
20 45 Hoe gekker, hoe liever, amusement
21 30 Panorama, aktualifeiten
22 30 Vandaag
22 55 Uitzendidng door derden

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 WO 11914-1918, schooltelevisie , 19 30 Het Capitooi, serie, 19 53 Benny Hili,
kolder
20 00 Cordon Blue, kulinair mag Schotse zalm
20 30 Kijk uit!, verkeerstips
20 35 National geographic, dok serie
21 30 Nieuws
22 00 Van der Valk, 3-delige TV-film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
1415 The power, the passion, serie, 14 40 Webster, serie, 15 00 A country practice, doktersserie,
15 30 Dynasty, serie, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family
Ties, sene, 17 30 Home and away, sene, 18 00
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk,
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Drie mannen onder één dak, komische sene
21 00 Medisch Centrum West, ziekenhuissene
21 55 Melrose Place, gezinsserie
22 45 Nieuws
23 05 Northern Exposure, cultsene
Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service
Salon, middagmag , 1717 De hoogste versnelling, automag , 1 7 45 Boggle, woordspel, 1815
Sesamstraat, sterren, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40
Het klokhuis; 19 00 Alle dieren tellen mee, dierenmag , 19 29 Growing pains, serie, 20 00 Nieuws.
20 25 Plantage allee, dramaserie
21 19 Avro teievizier, aktualiteiten
21 57 Birds of a feather, komische sene
22 29 Bekentenissen, onthullingen
22 58 Cheers, komische reeks
23 24 WIjnwereld, Costa Brava
23 49 Nieuws
Ned.

2

1715 Countdown, popprogr, 17 45 Rlnkeldeklnkel, uit de showbizzwereld, 18 00 Nieuws; 18 20
Nederland diereniand, dierenrubnek, 18 50 Blinde hartstocht, serie, 19 20 Veronica's reisgids,
informatief progr
19 50 Dance 'til dwan, TV film
21 30 in de Viaamsche Pot, komische sene
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 35 Spider's web, dramasene
23 25 Ziekteverzuim, teleac
23 55 Nieuws
Ned.

3

20 33
21 26
22 00
2215
22 30
23 00
23 15
00 14

Ik komponeer als mens, dok.
Suite 215, dramaserie
Nieuws
Studio sport joernaal
Nova, aktualiteiten
Den Haag Vandaag
Buitenland: de mijn, dok
Nieuws

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Personal uptrade, weet wat
)e wil, 19 30 Het Capitooi, sene, 19 53 Benny Hili,
kolder
20 00 Sportavond
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50,14 15
The power, the passion, sene, 14 40 Webster,
sene, 15 00 A country practice, doktersserie,
15 30 Dynasty, serie, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family
Ties, serie, 17 35 Home and away, serie, 18 00
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk,
spelprogr , 1 9 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Baywatch, sene
21 20 Songwriter, film
23 00 Nieuws
23 20 Hili Street blues, politieserie
Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service Salon, middagmag , 1 7 01 Blik op de weg,
verkeersmag , 1 7 26 Bank- en Giroloterij, 17 45
Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, zende
n/onWangen, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het
klokhuis; 18 59 Naar de sterren, naar de maan,
dramasene, 19 34 Land in zicht, zoektocht, 19 50
Politieke partijen; 20 00 Nieuws.
20 25 Farewell miss Freedom, film
22 02 Einstein, kwis
22 37 Rondje van het huls, studiogesprekken
23 20 High Ice, TV-film
00 55 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine
huis op de prairie, sene, 16 58 Studio sport;
18 55 Ik weet het beter, spelprogr , 19 23 50
kamers, jongerenprogr , 1 9 50 Testplloot, dok ,
2015 Peter, sketch
19 46 De stelling, diskussieprogr
20 22 Politieke partijen
20 30 Studio sport
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten
22 35 Antenne, Haiti, het einde van een droom
23 20 Nieuws
Ned. 3
18 00 Nieuws; 18 17 Daar komen de schutters,
komische serie, 18 53 Lingo, woordspel, 19 22
Brand Meester!, dramasene
20 15 Tien voor taai, taalspel
21 00 Nieuw Amelands peil, sene
21 lOSsssssstl, dok
21 40 Rijdende passie, dok
22 00 Nieuws
2215 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag Vandaag
23 20 Law and order, misdaadsene
00 05 Museumschatten
00 15 Nieuws
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23 10 Vrouw en zaak, een kwestie van overleven
TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Nieuws uit de natuur, school
televisie, 19 30 Het Capitooi, sene, 19 53 Kronieken, de haven van Gent
20 00 Azimuth, dok sene
20 30 Tekens: Neel Doff, portret
21 30 Nieuws
22 00 Première film & video, filmnieuws
22 30 Voornaam Carmen, film
VTM
14 05 Earthflle, korte dok , 14 15 The power, the
passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 00 A
country practice, doktersserie 15 30 Dynasty,
sene, 1615 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip
Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family Ties, sene,
17 30 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr ,
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene
20 00 Rad van Fortuin
20 30 TIen om te zien, show
21 30 Jambers, dronken achter het stuur
22 20 Hunter, aktiesene
2310 Nieuws
23 30 The young riders, pilootaflevenng
Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's service salon, middagmag 17 02 Document, de stad
der Engelen, 17 33 De roze panter; 17 45 Boggle,
woordspel ,1815 Sesamstraat, ongedierte, 18 30
Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis; 19 00 Kerst
met de familie Krol, kerstliederen, 19 28 Dinges,
spelprogr , 20 00 Nieuws
20 25 Matlock, advokatensene
21 17 Kenmerk, aktualiteiten
21 52 Je leeft omdat je gboren bent, teater
22 23 Vesuvius, diskussieprogr
23 14 De vrije gedachte
23 24 Nieuws
Ned.

2

20 20
21 11
21 43
22 10
22 42
2312
23 15
23 55

De wilde Colorade rivier, dok
Het ziekenhuis, oogheelkunde
Wereld van verschil, bijbelstudie
Nederland zingt, koor- en samenzang
Wat Is er aan de hand?, kunstproqr
Lied
Kwaliteitsmanagement, teleac
Nieuws

Ned.

3

20 08 Dieren en andere praktijken, komische sene
20 38 Bureau Kruislaan, sene
21 08 De verleiding, rond reklame
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag vandaag
23 20 Impact: psichlatrie, dok
00 05 Natuurmoment
0010 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 18 DECEMBER
TV1

14.30 Estetische opvoeding, schooltelevisie;
15.00 TV Tam Tam, schooltelevisie; 15.30 Jlt, film;
17.10 Diamond Awards: 17.25 Duupje, kinderserie; 17.30 Bugs Bunny orid of sport, tekenfilm;
1,'.55 Tii< talc; 18.00 Nieuws; 18.10 iWooi en
meedogenioos, serie; 18.35 TVI-Top 30; 19.00
Buren, serie; 19.25 Mededeiingen; 19.30 Nieuws.
20 00 Mr. Bean, humor
20.25 De Droomfabrlei(, familieprogr.
21.30 Hardball, serie
22.30 Nieuws
22.55 Het eenzame hartenbureau, praatprogr.
23.25 Dangerous curves, avonturenserie
TV2
18.50 Nieuws; 19.00 Nederlandse literatuur,
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53
Benny Hlli, kolder.
20.00 Vlaanderen vaicantieland, Geraardsbergen
en Languedoc
20.40 Document: Les Godverdommes, dok.
21.30 Nieuws
22.00 Affiche, kunstaanbod
22.20 Vuurvogel: Manderllngsi(wartet, klassiek
VTM
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.;
14 05 Earthfile, dok.; 1415 The power, the passion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.00 A country
practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, serie; 16.20
Santa Barbara, serie; 16.45 Clip Club; 17.00
Tekenfilm; 17 05 Family Ties, serie; 17.30 Home
and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en
letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19.00
Nieuws; 19.30 Familie, serie.
20.00 Rad van Fortuin
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr.
21.10 Death wish III, film
22.45 Nieuws
23.05 Star, filmmag.
23.50 The commish, politieserie
Ned. 1
19.00 Vrijdagavond vroeg... Van Willlgenburg,
praatprogr.; 19 29 Volmaakte vreemden, serie;
20.00 Nieuws
20.25 Spoorloos, her-ontmoeten
21.24 Katharsis, aktueel vraagstuk
21.59 The chief, misdaadserie
22.52 Sporen: In alle stilte, dok.
23 32 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.08 Stuntmasters, spektakelprogr.; 16.52 Candid Camera, verborgen kamera; 17 11 Het geheim van de smid,
De noteur; 18.00 Nieuws; 18 20 Dingbats, knptogramspel; 18.52 Blinde hartstocht; 1918 Natte
neuzen, hondenmag.
19 45 Troskompas TV Ster Gala '92, galaprogr.
21 02 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie
21.56 Dat willen we even kwijt, column
22.01 TrosKompas TV Ster Gala, tweede deel
23 12 Late night concert met Julie Miller, koncert
Ned. 3
08 53 Nieuws; 09.30 Schooltelevisie; 18.00
Nieuws; 1815 Jong vangen en tam maken, dok.
sene, 18 47 Politieke partijen; 18.55 Lingo,
woordspel; 19.25 Tom & Herrie, muziekprogr.
19.59 Liefde in rhytme, kortfilm
20.55 Cirque du soleil, cirkusshow
22.00 Nieuws.
22 15 Studio sport joernaal
22.30 Nova, aktualiteiten
23.00 Gesprek met de Minister-President
23.15 Passages, literair mag.
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James Caan en Mandy Patinkin in Allen Nation, een sonfis geestige SFfilm. Zaterdag 12 december op TV 1, om 23u.

ZATERDAG 12 DECEMBER

ALIEN NATION
Spannende Amerik. SF-film van Graham Baker (1988) over een norse politieman die samen met een buitenaardse
agent op zoek gaat naar de moordenaar
van zijn enige vriend. Met James Caan en
Mandy Patinkin. (TV 1, om 23u.)

ZONDAG 13 DECEMBER

BLONDE DOLLY
Pslchologlsche triller van Gerrit van Eist
(1987) gebaseerd op het leven van de
Haagse luksehoer Sybille Niemans, alias
Blonde Dolly. Hilde van Mieghem speelt
de rol met veel overtuiging. (Ned. 2, om
19U.55)

MAANDAG 14 DECEMBER

ROMUALD & JULIETTE
Romuald is een jonge bedrijfsleider en
getrouwd. Juliette is ouder, moeder van
vijf kinderen en schoonmaakster in hetzelfde bedrijf. Hij is blank, zij zwart en
ondanks de vele verschillen vinden deze
twee mensen mekaar. Franse film (1989)
met Daniel Auteuil en Fermine Richard.
(TV 2, om 22U.50)

DINSDAG 15 DECEMBER

MIDNIGHT COWBOY
Boeiende schets van de zelfkant van de
Newyorkse maatschappij aan het einde
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van de jaren zestig. Deze film van John
Schlesinger (1969) werd bekroond met
drie Oscars, maar de hoofdakteurs Dustin
Hoffman en Jon Voight vielen buiten de
prijzen. (BBC 1, om Ou.15)

WOENSDAG 16 DECEMBER

SONGWRITER
Amerik. film van Alan Rudolph (1984)
over het wel en wee van enkele country &
westernzangers. Het verhaal stelt eigenlijk niet veel voor en alle aandacht gaat
dan ook naar de muziek en daar zullen de
liefhebbers best kunnen van genieten.
Met Willie Nelson, Kris Kristofferson en
Melinda Dillon. (VTM, om 21u.20)

DONDERDAG 17 DECEMBER

PRENOM CARMEN
Franse film van Jean-Luc Godard
(1983) met Maruschka Detmers, Jacques
Bonaffe en Myriam Roussel. Carmen is
een meisje dat banken overvalt en verder
doelloos door de film rondloopt. (TV 2,
om 22U.45)

VRIJDAG 18 DECEMBER

DE WREKER
VAN NEW YORK
Derde aflevering van de reeks films
over het-recht-in-eigen-handen-nemen.
Charles Bronson is opnieuw de wreker
van dienst en moordt dit keer zowat een
heel stadsdeel uit. (VTI\/I, om 21u.05)

UIT DE REGIO

BRABANT
DECEMBER
12TIENEN:Kaas + Pasteienfestijn. Van 17 tot 22u.
Volw. 300 fr., kind 150 fr. In het Parochiecentrum,
Oude Vestenstraat te Tienen. Org.: VU-Tienen.
12 GOOIK: Eetfestijn in zaal Edele Brabant, Strijland-Gooik, vana 18 tot 22u. Ook op 13/12 van 12
tot 15u. en op 14/12 van 18 tot 22u. Org.: VUGooik/Leerbeek/Kester/Oetingen/Strijland.
13 HOMBEEK: Kollokwium Zenne Zuiver Water.
Om 15U.30 in de zaal De Vrolijke Vrienden, Heike 64
te Hombeek. Org.: Milieukomitee „De Benedenloop van de Zenne", vzw Uylenspiegel.
14 LEUVEN; Bruno De Wever over „Kollaboratierepressie-amnestie". Om 20u. in Auditorium Zager
Van Hee, rechtsfakulteit KUL, 91:56, Tiensestraat
4 1 . 0 r g . : VUJO-KUL
19 JETTE: Kerstfeest. Org.: VBG-Jette.
26 VLEZENBEEK: Laatste Zaterdagnacht. In zaai
Elysee, vanaf 20u. Met in het voorprogramma: De
Rest uit Leeuw^ en als hoofdschotel: Ben Crabbé
and hls Floorshow. Inkom 250 fr., wk. 200 fr. Café
Leeuwke, Rink, St.-Pieters-Leeuw. Info: 532.01.74.
26 OVERUSE: Aktie voor Amnestie. Om 20u. in
Den Blank, Begijnhofplein. Met: opening, samenzang met Gust Teugels, gelegenheidstoespraak
door Johan Sauwens en gezellig samenzijn. Org.
VU-Overijse i.s.m. VU-Nationaal.

VAANDELVLUCHT
ZWAAR AFGESTRAFT
IN TIENEN
Een pas afgesloten bestuursakkoord geldig tot 31
december '94 tussen VU, SP en CVP heeft de
bevoegdheden van de ex-VU-mandatarissen Valkeniers en Poffé, respektievelijk 1ste en 7de schepen,
ontnomen.
Theo Vander Borght zal als gemandateerd gemeenteraadslid instaan voor het Kunstonderwijs.
Op die wijze wil het zwaar getroffen Tienen een
antwoord bieden op het politiek onfatsoen dat zich
recent in de Suikerstad heeft afgespeeld.

GESLAAGD POLITIEK DEBAT
IN STEENOKKERZEEL
Na een suksesvol eerste jaar, ging Vlaamse
Jongeren Steenokkerzeel op 20 november opnieuw
van start met een politiek debat. Het hoofdtema van
de avond was „Storm in de Vlaamse politiek".
BRT-joernalist Johny Vansevenant leidde de gespreksavond. Hij moest echter zijn meest aktuele
vraag over milieuheffing inslikken wegens de afwezigheid van Magda Aelvoet (Agaiev). Zij was juist
daarover nog druk overleg aan het plegen met het
„Brabants trekpaard". Stefaan Platteau (VLD) kreeg
daarom eerst het woord over ,,de vermiming". In dit
verband moest Maxim Stroobant (SP) natuurlijk het
geval Chevalier verwerken. Bij Annemie Van de
Casteeie (VU) viel de naam van Gabriels. Walter
Vandenbossche (CVP) had het over amper twee
„overlopers" terwijl Joris Van Hauthem (VB) al dat
verruimingsgedoe afstandelijk bezadigd kon bekij-

De VU wil een propere en fatsoenlijke politiek in
Vlaanderen.

WA-PRIJS 1993
AKTIE VOOR
AMNESTIE
op
Zaterdag 26 december 1992
om 20u.

De prijs professor Walter baron Opsomer van het
Verbond der Vlaamse Academici wordt in 1993
toegekend aan een verhandeling die duidelijk in
relatie staat met de algemene of specifieke problematiek van de Vlaamse Gemeenschap. Het onderwerp van de verhandeling moet van juridische,
ekonomische, sociologische, hisfonsche, kunsthistorische of filologische aard zijn.

In het G.K.C. Den Blank
Begijnhofplein te Overijse-Centrum.
(samenkomst in het foyer)

Het ingezonden werk, van minstens 20.000 woorden en dat met eerder gepubliceerd mag zijn, moet
van akademisch niveau zijn. Aan deze prijs kan
deelgenomen worden door elke Vlaamse akademikus die hoogstens vijf jaar afgestudeerd is aan een
Vlaamse universiteit Het bekroonde werk wordt
begiftigd met een prijs van 100.000 fr.

- Opening
- Samenzang met Gust Teugels
- Gelegenheidstoespraak door
Johan Sauwens
- Gezellig samenzijn.

De verhandeling wordt in vier eksemplaren toegestuurd naar het Algemeen Sekretariaat, Em, Jacmainlaan 126 te 1000 Brussel, waar ook alle inlichtingen omtrent de prijsvraag kunnen bekomen worden.

Organisatie: VU Overijse i.s.m. VU-Nationaal.

De uiterste datum van indienen is 31 december
•'^92.
(meegedeeld)
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ken. Minder bezadigd was hij over het Sint-Michielsakkoord. Het daarbij horend Vlaams tienpuntenprogramma kreeg van het Blok slechts 4,5 op tien
tenwiji Annemie Van de Casteeie het verdedigde tot
8 op 10.
De vragen uit het publiek werden zeer evenwichtig verdeeld per spreker: Maxim Stroobant mocht
eerst uitwijden over de transferten van Noord naar
Zuid. Stefaan Platteau kreeg het probleem van het
inburgeren van migranten voorgeschoteld en Annemie Van de Casteeie een verduidelijking over het
tienpuntenprogramma. Waiter Vandenbossche
kreeg een vraag over het gezinsbeleid en Jons Van
Hauthem over het oplevend nationalisme. Verder
kwamen de Belgische schuld, de splitsing van de
Sociale Zekerheid en een eventuele goedkeuring
door de VLD van een „bijgestuurd" Sint-Michieisakkoord, aan bod.
Het was een rustig, verrijkend debat onder de
vakkundige leiding van Johny Vansevenant en zonder de behoefte van iemand om er een TV-show van
te maken.

VNOS OP
15 DECEMBER
De volgende uitzending van VNOS is te
bekijken op dinsdag 15 december om 22u.55
na Vandaag op TV1.
In het VU-televisieprogramma is er aandacht voor :
- een terugblik op de geslaagde VU-meeting van 14 november met voorzitter Bert
Anciaux
- kennismaking met Wie zal dat betalen ?
De financienng van het onderwijs in Vlaanderen met VU-sekretaris Chris Vandenbroeke
- het
Schiltz.

Sint-Michielsai<koord met
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liST^NDlIif
DECEMBER
11 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u.: tiende kaarting. Ook op 13/12 vanaf lOu. Org.; Kaartersklub De
Vlaamse Vrienden.
12 IZEGEM: Nieuvi/ Gemeentehuis Kachtem: hutsepotteling t.g.v. de afsluiting van het wandeljaar.
Org.: Wandelklub Vlaams Huis.
13 lEPER: Wl-Kerstfeest in de zaal van het Jeugdstadion, Leopold Hl-laan, om 14u. Met: visput,
Samson, poppenkast, koffietafel. Deelname: volw/.
100 fr., kind 75 fr. Inschrijven bij bestuursleden.
13 MOORSLEDE: De zevende dag in Moorslede.
Debattafel: CVP-Agalev-SP-VLD-VU over 24 november : zin of onzin; kansarmoede, ekotaksen en
milieu, openbaarheid van bestuur. Mogelijkheid tot
vraagstelling.
16 ROESELARE: Kerstbloemstukjes maken. Om
19U.30 in de H. Verrieststraat 4. Meebrengen: groen
uit de hof, versiering, schaar, lint, kaars, potje of
schaaltje. Inkom: 50 fr. Org.: Vlanajo West-Flandria.
14 WERVIK: Kaartnamiddag in de Moriaen. Org.:
VWG-Wen/ik-Geluw/e-Komen.
19 IZEGEM: 't Spiegelaarken, 6u.: Reis naar Dusseldorf t.g.v. Kerstmarkt. Kostprijs: 720 fr. leden,
800 niet-leden. Inschrijven: Rosa Decoene, H. Dunantstraat 22, Izegem voor 7/12. Org.: FW-lzegem.
19 WERVIK: Eindejaarsfeest van VWG-Wen/ikGeluwe-Komen.
19 KOEKELARE: Vlaams Kerstval in zaal Amfora,
Ringlaan 33. Muziek: Peter Pan. Kaarten bij bestuursleden. Org.: VU-Koekelare.
21 IZEGEM: Oud Stadhuis 1(u.: statutaire alg.
vergadenng -i- kerstfeest. Org.: VWG-lzegem.
21 ROESELARE: Komputerstage van 21 t/24 december vanaf 9u. tot 12u., voor kinderen van 8 tot
12j. Inschrijven bij Vlanajo Roeselare (2.500 fr.).
21 OOSTENDE: Diavoordracht „Egypte". Org.:
VWG-Oostende.
23 MEULEBEKE: De Moorden van Beernem, door
A. Ryserhove. Om 19u.20 in de Beer te Meulebeke.
Inkom 100 fr., leden Vlaamse Vnendenkring 50 fr.
org.: Vlaamse Vriendenkring Meulebeke.

PRIMEUR VOOR OOSTENDE:
EERSTE OPEN WIJKRAAD TE STENE
De Volksunie van Stene heeft met haar eerste
alternatieve Open Wijkraad van 26 november j.l.,
een originele manier gevonden om aan de bijna
17.000 inwoners van Stene een demokratisch inspraakorgaan aan te bieden.
Voor deze hoorzitting waren talrijke verontruste
mensen van Stene opgekomen, wat een levend
bewijs is dat er iets aan de hand is in hun woon- en
leefgemeenschap.
Kris Lambert, VU-fraktieleider in de gemeenteraad van Oostende informeerde de aanwezigen
over het huidige gemeentelijk reglement inzake de
oprichting van de Wijkraden in Oostende.
Een uiterst alerte dame stoorde zich aan een
artikel van dit gemeentelijk reglement: „Waarom
worden de Wijkraden in Oostende met gesloten
deuren gehouden?".
VU-Stene had reeds jaren geleden dezelfde vraag
gericht in de gemeenteraad, en deze vraag dit jaar,
in het kader van de openbaarheid van besturen,
hernieuwd. Kns Lambert vroeg daarbij om in de
loop van het tweede trimester 1992 ten teken van
proef de wijkraden openbaar te maken, op voorwaarde dat enkel de ingediende punten werden
besproken.
De huidige CVP-PW-koalitie deed opnieuw niet
wat ze zegt... en zegt niét wat zij als demokratische
koalitie verondersteld wordt te moeten doen... Zij
verkoos de gemakkelijkste oplossing, en venwees
de interpellant naar het bestaande Gemeentelijk
Reglement inzake besloten wijkraden in Oostende.
Als gevolg van deze halsstarrige houding richtte
Volksunie-Stene een motie voor openbaartieid van
besturen, n.a.v. van de Wijkraadszitting Stene op 13
mei '92, naar de CVP-schepen voorzitster van de
Oostendse Wijkraden, E. Vercruysse, waarbij uitdrukkelijk gesteld werd dat: „Elke inwoner van
Stene het demokratisch recht van inspraak zou
moeten verkrijgen, tijdens elke wijkraadszitting".
Door te beweren dat men voortaan „dichter bij de
mensen moet staan", of zich „de partij van de
burger" te gaan noemen, zullen de politici het
vertrouwen van de burger niet herstellen.

RODENBACHFONDS
VRAAGT OW MEER
DEMOKRATIE
Het bestuur van FVK-Rodenbachfonds drukt zijn
bezorgdheid uit i.v.m de gang van zaken in het
O W De vereniging heeft ernstige vragen bij het
demokratisch gehalte van de werking en de besluitvorming van het OW, evenals bij de representativiteit van een aantal verenigingen binnen het Presidium van het OW.
FVK-Rodenbachfonds dringt dan ook aan op een
spoedige hervorming in demokratische zin van de
werking van het OW. Een aanzet hiertoe kan reeds
gevormd worden door het voornemen om alle
belangrijke beslissingen, zoals i.v.m. het Sint-Michielsakkoord, aan de appreciatie van de Algemene
Vergadering te onderwerpen. Verder vraagt FVKRodenbachfonds dat er werk gemaakt wordt van
duidelijke statuten of een gedragskode, die ter
bekrachtiging aan de OW-leden wordt voorgelegd,
en die daadwerkelijk zal moeten worden nageleefd.
FVK-Rodenbachfonds zal een verdere deelname
aan het O W laten afhangen van de konkretisering
van bovenstaande punten.

WIJ -
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Op de motie van VU-Stene kwam zelfs geen
antwoord, met als tweede gevolg dat de Wijkraadszitting van Stene een uiterst tumultueus verloop

ZOEKERTJES
- PLU - inkomsten voor uw afdelingskas! Verkoop uw leden een geel-zwart regenscherm. Bij
minimumafname van 12 stuks geleverd aan 200 fr.
per eksemplaar. Inlichtingen: 014/51.59.40 (C. Van
der Spurt).
- GEZOCHT - Jonge man, 27j., zoekt werk in bij
voorkeur regio Brugge-Oostende-Torhout, vorming
A2; grote bereidheid zowel tot lichamelijk als intellektueel werk; z.w. kantoor Jan Loones, Engelandstraat 2 te 8670 Oostduinkerke; ref. 18.11.92.
- GEZOCHT - 22-jarige jongedame met A2dipioma met kwalifikatie Verkoop-kantoor en Kantoorautomatisering zoekt na twee stagekontrakten
een passende betrekking in de hoofdstad of het
Leuvense. Voor verdere informatie gelieve kontakt
te nemen met senator J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, 1703 Schepdaal, tel. 02/569.16.04 of
02/515.87.09.
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kende, toen het voltallig VU-bestuur deze besloten
wijkraad ,,verstoorde".
Door de reeds genoemde voorzitster werd opnieuw geen gevolg gegeven aan de motie van het
bestuur Stene, en de „verstoorders' werden prompt
de deur gewezen!
Het derde gevolg uitte zich in een alternatieve
Open Wijkraad die tevens meteen een schot in de
roos was, en zeker voor verdere herhalingen vatbaar zal zijn!
De Verl<eerskommissie Oostende zal weldra de
handen vol krijgen om op de talrijke vragen van de
Stekenaars een passend en daadwerkelijk antwoord te geven!
De vlieghaven Oostende berokkent voor velen
geluidshinder, er is veel te weinig groen, en Stene
moet kindvriendelijker worden: meer speelpleinen
en liefst zonder hondepoep.
Zoals venwacht werden heel wat klachten geformuleerd rond het nieuw Huisvuilreglement De inwoners van Stene beklagen zich vooral over het asociaal beleid waarbij zij zelf met hun groot huisvuil
naar het kontainerpark in Mariakerke moeten trekken. Hierbij werd tevens gewezen op de files die
daar ontstaan, en de gevaarlijke ligging aan de
drukke Nieuwpoortsesteenweg.
Het was verbazingwekkend te moeten vaststellen
hoeveel mensen gebrek aan informatie hebben,
wanneer zij met een bepaald probleem worden
gekonfronteerd. Door de aanwezige VU-gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden, en het voltallig bestuur van Stene, werden de vragen ofwel:
- rechtstreeks beanwoord
- genoteerd en gebundeld onder: vragen voor
de Besloten Wijkraad en vragen voor de gemeenteraad via het bulletin van Vraag en Antwoord.
Tijdens de zitting konden de aanwezigen hun
naam en adres invullen, waardoor zij allemaal een
schriftelijk antwoord zullen toegestuurd krijgen omtrent hun vraagstelling.
Tot besluit kan alleen maar benadrukt worden dat
deze primeur voor Oostende door de inwoners van
Stene ten zeerste werd gewaardeerd, omdat zij zich
mee verantwoordelijk voelden voor het behoud van
het milieu, de veiligheid, de netheid, en de leefbaarheid in hun eigen gemeenschap.

AMNESTIE-TOCHT
TE ROESELARE
Op zaterdag 19 december heeft om 18u. een stille
„amnestie-optocht" plaats. Verzamelen op het Stationsplein te Roeselare.
Deze optocht trekt door het centrum van Roeselare, en wil aanknopen met een oudere Vlaamse
traditie: kerstmis is de tijd van vrede en verzoening
Amnestie-optochten in het verleden waren bedoeld
om die parlementairen een steuntje in de rug te
geven die aandurfden het zoveelste amnestie-voorstel in het parlement ter stemming voor te leggen.
Amnestie dus. Amnestie is geen goedkeuring,
amnestie is geen afkeuring. Amnestie wist gewoon
uit. Uitschot en helden bevonden zich aan de twee
kanten tijdens de tweede wereldoorlog.
Partijvlaggen en kentekens zijn niet welkom
Meer inlichtingen: Peter Logghe, Kattenstraat 80,
8000 Roeselare, tel. 051/21.19.81 (vzw Blauvwoet)
(meegedeeld)

UIT DE REGIO

VLAAMS HUIS IZEGEM IN RODENBACHEEN NIEUW KLEEDJE
TENTOONSTELLING IN
LEUVEN

Gelukkig zijn de VU-afdelingen die een eigen
lokaal hebben, en bijzonder gelukkig dié afdelingen
die terecht kunnen in een lokaal zoals het Izegemse
Vlaams Huis.
Het welbekende café op het nummer 30 aan de
izegemse Grote Markt wordt nu al een decennium
lang uitgebaat door Pol Heldenbergh. Pol verdiende
indertijd zijn sporen in de lokale scoutsbeweging,
en IS een Vlaming van de goede soort
Van bij het begin bewees hij dat hij de zaken
nuchter en professioneel kon aanpakken, en hij wist
dan ook een zeer ruime klantenkring op te bouwen,
waarbij hij uiteraard kon steunen op de reputatie
van zi)n voorgangers in het Vlaams Huis, IVIarc en
Linda Seynaeve-Schietgat, en daarvoor nog Gaston
Pynket,
Jong én oud vinden de weg naar de toog in het
Vlaams Huis, en waarom? Omwille van zovele
redenen! Omdat men er een goed getapte pint kan
krijgen. Omdat men er vriendelijk en recht-door-zee
behandeld wordt. Omdat men er vele vrienden treft.
Omdat men er een - soms harde, maar altijd
korrekte - diskussie over de politiek en de maatschappij kan aangaan. Omdat men zeker is van
enkele (soms vele!) uren 'eute en plezier. Omdat
men Vlaming en VU'er is, en omdat men zich in het
Vlaams Huis opgenomen en geborgen voelt.
Dat laatste wil zeker met zeggen, dat men een
hard of overtuigd VU-lid moét zijn om zich bij Pol
thuis te voelen, integendeel. Waard, noch publiek
zijn sektair, en de klanten - èlle klanten I - worden
fair behandeld. Dat hoort ook zo!
Het Vlaams Huis is de zetel van tal van verenigingen : uiteraard van de lokale VU- en VUJO-afdelingen, maar ook van de Wandelkiub en de Voetbalklub Vlaams Huis, en van de Kaartersklub De
Vlaamse Vrienden. Vanuit al die verenigingen is het
jaarlijkse initiatief Vlaams Zomerfeest ontstaan, en
Pol Heldenbergh is daarbij een meer dan verdienstelijk medewerker!
In de loop van de voorbije weken werd het Vlaams
HUIS grondig vernieuwd, en - al zeggen we het zelf
- het ziet er goed uit! Vandaag 11 december 1992,
zwaait de deur opnieuw open voor de klanten, en de
openingsavond belooft een sprankelend feest te
worden, waarbij Pol Heldenbergh - terecht - vele
simpatiebetuigingen zal mogen ontvangen.
Aan Pol. „Nog vele jaren", en aan de klanten
,.Gezondheid" I
(c.d.f.)
- Vlaams Huis: Grote Markt 30, 8870 Izegem,
051/30.36.63.

ZOEKERTJES
- GEZOCHT - FVK-Rodenbachfonds, Antwerpen
zoekt DAG - halftijds - edukatief medewerker,
maatschappelijk assistent; Inlichtingen volksverl.
Herman Candries, 02/519.85.14.

- GEZOCHT - Jonge tandtechnikus zoekt kontakt voor het beoefenen van zijn specialiteit in
openbare of pnvate instellingen. Voor verdere informatie gelieve kontakt te nemen met senator dr. J.
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1703 Schepdaal
tel. 02/569.16.04 of 02/515.87.09.

„Vlaanderen moet zich ontdoen van de weinigautentieke Belgische subkultuur en zonder bekrompenheid of kleinburgerlijkheid zijn eigen kulturele
identiteit versterken."
Voorzitter Bernhard Moens in het voonvoord van
de kataloog van de Rodenbachtentoonstelling die
thans in Leuven loopt.
Het Rodenbachfonds, het Vlaams-Nationaal
Strijd- en Kultuurfonds, dat 140 plaatselijke ledenverenigingen bindt, sloot de rondgang van haar
Rodenbachtentoonstelling in Leuven af. VU-raadsleden Vital Geeraerts, Raf Vanderdonckt, André van
Melkebeek en vele simpatisanten vulden de grote
leeszaal van de biblioteek. Daarnaast, tientallen
wijnrode KVHV-petten met enkele oud-praesides
w.o. Marcel de Brabanter en de huidige. Koen
Lenssens, die een schitterend-konkrete toespraak
zou houden.
In het voorjaar van 1990 nam het Rodenbachfonds het initiatief voor een reizende tentoonstelling
waarin het leven en het werk, de denkwereld en de
uitstraling van Albrecht Rodenbach belicht zou
worden. Het werd meteen een viering voor het
eerste tienjarig bestaan van dit dinamisch kultuurfonds, gesticht op 22 september 1982.
Tot 19 december is de tentoonstelling te bezoeken in de universiteitsbiblioteek.

DECEMBER
12 BILZEN: 20u.: Groot vuunwerk aan de Vijvers,
Katteberg. Om 20u.30 Groot Vernieuwingsbal in KC
De Kimpel, Eikenlaan te Bilzen. Gastoptreden van
Armand Schreurs. Toespraak door Johan Sauwens.
12 HAM: Grote zettersprijskamp in de lokalen van
FC-RIO te Ham-Genendijk, achter de kerk. Inschrijven vanaf 19u.30. Aanvang: 20u. 1/2 haan per
gewonnen boom. Prijs eerste dame. Gratis wafels.
Org.: VU-Ham i.s.m. Vlaamse Vriendenkring Ham
18 HEUSDEN-ZOLDER: Kerstfeest. Org.: VWGBeringen/Heusden-Zoider/Lummen.
19 MAASEIK: 14de Uilenspiegelavond. Om 19u.
eucharistievienng in de nieuwe kerk Dorne-Opoeteren. Daarna feest in Ontmoetingshuis Oase te
Dorne. Avond in het teken van de Oostfronters
Meefeesten kan aan 250 fr.p.p.; -14j. betalen 100 fr.
Inschrijven en org. IJzerbedevaartkomitee gewest
Maaseik.
21 GENK: Kerst- en ledenfeest. Org.: VWG-Genk

Dit initiatief kwam tot stand niet alleen met de
medewerking van de KU-Leuven, maar ook met de
Kulturele Raden van Leuven en Herent, de Marnixring Roeselare-Tielt en het KVHV-Leuven

TOMBOLA IJZERBEDEVAARTKOMITEE
GEWEST MAASEIK
2.844 - 2.874 - 2.823 - 0382 - 0251 - 0285
- 2.141 - 2.075 - 2.061 - 1.633 - 1.675 - 0617
- 0912 - 0982 - 0861 - 0631 - 0722 - 0755 1.294 - 1.366 - 1.282 - 1.513 - 1.571 - 2.279
- 2.253 - 0462 - 0532 - 0404 - 2.549 - 2 945
- 2.924 - 2.782 - 2.703 - 2 633 - 0182 - 0122
- 0055 - 0063 - 1.825 - 1.960 - 2 183 - 1 013
- 1.029 - 1.177 - 2.462.
Prijzen af te halen na 17u. en dit tot 1 januane
1993, bij LeoDe Clerck, Dorperberg 18 te Opoeteren.

ZOEKERTJES
- GEZOCHT - 25-jange viertalige bediende met
Al expeditie diploma, kennis van informatika. Vrij
van militaire dienst, zoekt passende betrekking bij
voorkeur in het Antwerpse. Hij is beschikbaar voor
onmiddellijke indiensttreding. Voor inlichtingen zich
wenden tot burgemeester L. Van Dessel
403/481.82.76 of 03/481.77.15).
- GEZOCHT - 22-jange maatschappelijk assistente zoekt passende betrekking m de omgeving
van Lier. Ze is beschikbaar voor onmiddellijke
indiensttreding. Voor inlichtingen zich wenden tot
burgemeester L. Van Dessel 403/481.82 76 of
03/481.77.15).
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- GEZOCHT - Vrouw (°11.10.68), hoger secundair ondenwijs. Kennis van daktilo Zoekt werk in de
omgeving van Brussel. 0/Ref. 920374 Voor inlichtingen : Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 (7u.30-15u.)

- GEZOCHT - Jongedame (°7.61970), Nl„ Engels, Fr. -I- noties Duits; met komputerervaring,
zoekt werk als bediende of receptioniste-telefoniste
in Vilvoorde of omgeving (beschikt tevens over
rijbewijs). Voor inlichtingen, tel. 02/646.33.50. Vragen naar Eddie Luca.
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Ante Vunic (tweede van rechts) van de vzw Vlaams-Kroatische Vriendschap ontving een checit van 15.000 fr. vanwege de Wase
Jonge Leeuwen.
('°»° w^i"'^)

WASE JONGE LEEUWEN SOLIDAIR MET KROATIË
DECEMBER
11 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond met Jan
Caudron over „Zwarte geneeskunde - witte verpleegkunde". Raadszaal Oud Gemeentehuis, Antwerpsestwg, om 20u. Org. • VU-FW-Goossenaertskring St.Amandsberg
12 LOCHRISTI: Hutsepot op Vlaamse wijze. Vanaf
19u.in zaal Hermeline, Lochnsti-Hytte. Inschrijven
voor 9/12 bij Raf Cosyns (091/55.74.91) of Julien
Vervaet (091/55.69.40). Deelname 280 fr. Org.: VUGoossenaertskring Lochristi.
13 GENTBRUGGE: Jaarlijkse ledenvergadering
van VOS, IJzerbedevaart Werkgroep GentbruggeLedeberg. Vanaf 15u.30 in de voordrachtzaal van
Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat
45. Info; R. Libert (31.19.31), I. Gheysens (31.55.17)
of A. Van Nevel (30.08.33).
14 GENT: Debatavond met Geert Lambert en
Sigurd Vangermeersch, in lokaal ,,Tonneke", Lange
Violettestraat 34 te Gent, om 20u. Over: Een toekomst voor de VU ?. Moderator: Sven Van Ooteghem. Org.: VU-Gent-Centrum en Zuid.
14 DENDERMONDE: Voorstelling Verzameld Werk
van Lodewijk Jacobs, schilder, etser, tekenaar. Om
20u. Stadhuis Dendermonde. Realisatie: Hugo Van
Ransbeek. Inkom 100 fr. CVP en -F 3: 75 fr. Org. VI
Kring Johannes Ockegem Dendermonde.
14 BEL2ELE: Hildegarde Callewaert geeft nuttige
tips voor de feestdagen. Klaarmaken van vis- en
varkensrecept. Om 19u.30 in de Vrije Basisschool,
Belzeelsestraat 22. Org : FW-Belzele.
15 GENTBRUGGE: Om 20u. in Dienstencentrum,
Braemkasteelstraat: Gentbrugge leeft. Jan De Moor
op de praatstoel. Org. Gentbrugse studiekring.
18 BEL2ELE' Kerstevokatie van het koor De Belzelieren. Kaarten bij FW-bestuursleden aan 200 fr. in
voorverkoop. Kassa: 250 fr. Om 19u.30 in de kerk
van Belzeie.
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Te Sint-Niklaas hielden de Wase Jonge Leeuwen
een solidariteitsaktie met het Kroatische volk. Een
inzamelaktie leverde 15.000 fr. op. Zaterdag 5
december j.l. werd de check met de opbrengst
overhandigd aan Ante Vunic, voorzitter van de vzw
Vlaams-Kroatische Vriendsctiap.
Ante Vunic is een Kroaat die al 24 )aar in SintNiklaas woont. Hij leidt er een zaak. Sedert enkele
maanden is hij ook officieel vertegenwoordiger van
de Kroatische regering voor vluchtelingenzaken.
Samen met wijlen Danièl Evrard bouwde hij de
Vlaams-Kroatische Vriendschap uit. Deze vereniging steunt o.m. de Sint-Niklase pater Jo De Brant,
die in Kroatië werkzaam is. Vorig jaar deed Vunic

een beroep op het stadsbestuur en de bevolking
van Sint-Niklaas om de noodlijdende inwoners van
Zadar te steunen. Na het Vlaamse Kruis, dat 31 000
fr. bijeenbracht, gingen ook de Jonge Wase Leeuwen in op Vunic' vraag. De solidariteitsaktie werd
gestart op een simbolische datum, nl. de Dag van
de Europese Gemeenschap (9 mei).
Bij de overhandiging van de check drukte WJLvoorzitter Lieven Dehandschutter zijn waardering uit
voor dhr. Vunic en noemde de aktie ook een
posthuum eerbetoon aan Daniël Evrard. Ante Vunic
dankte de Wase Jonge Leeuwen voor hun inzet en
hoopte dat hun voorbeeld verdere navolging zou
krijgen.

GENTBRUGGE-LEDEBERG: PETER RITZEN GEHULDIGD
Vele vrienden hadden er aan gehouden de overhandiging van de Zevende Torenwactitersprijs aan
klaviervirtuoos Peter Ritzen bij te wonen in de mooie
trouwzaal te Gentbrugge. Zowel in de inleiding van
Wim Waeterloos, voorzitter van de Dr. Goossenaertskring Gentbrugge als in de laudatio van
musikoloog M. Dutrieu, werden de vele verdiensten
van de laureaat in het licht gesteld.
Zowel als muzieklektor in Taiwan en bij zijn vele
recitals in de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarij
e.a. blijft Ritzen de romantische vertolker van de 19e
eeuwse komponisten maar tevens de fiere ambassadeur van de Nederlandstalige kuituur.
In zijn dankwoord benadrukte de gevierde dat
ondanks zijn nomadenbestaan en zijn veelvuldig
kontakt met de Oosterse kuituur zijn Vlaams-nationalistische gevoelens blijven.
Tot slot bood eresenator Van Ooteghem een
geanimeerde receptie aan.

FIETSENSTALLING
Na jarenlange akties voor een degelijke overdekte fietsenstalling aan de terminus van het openbaar
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vervoer aan de Brusselse steenweg-Schooldreef
kwam deze er eindelijk In afwachting bouwde
VUJO reeds in 1987 een voorlopige stalling met
herbruikbare materialen, welke een doorn in het
oog was van de vroede gemeentevaderen.
Om deze gebeurtenis te vieren organiseerde VU
Gentbrugge-Ledeberg op 8 november ter plaatse
een ludieke fietsenreceptie waar aan de voorbijgangers een glas Glühwein werd aangeboden. In een
pamflet werd gepleit voor meerdere fietsenstalplaatsen in de Gentse binnenstad om het gebruik van de
fiets in het verkeer aan te moedigen.

SHERLOCK HOLMES
In de reeks voordrachten ,,Gentbrugge leeft"
werden bekende inwoners voorgesteld en ondervraagd. Zo'n iemand is Jan De Moor. Op dinsdag 15
december moet hij ,,de praatstoel" in en wordt hij
over zijn boeiend leven en zijn OCMW-lidmaatschap
(dat hem de bijnam Sheriock Holmes opleverde)
ondervraagd. De praatavond begint om 20u. en
gaat door in het Dienstencentrum, Braemkasteelstraat. Vraagstaart van dienst is R De Vocht.

UIT DE REGIO

ANTWERPEN
DECEMBER
11 MORTSEL: Met FW-Mortsel naar Poesjenellenteater te Mortsel. Afspraak: 20u.30 op het Gemeenteplein. Info en inschrijvingen: Mia Boudewijn,
440.86.06.
13 ANTWERPEN: VU-arr. Antwerpen organiseert
jaarlijkse Amnestie-aktie. Om 12u. St. Walburgiskerk, Volksstraat te Antwerpen.
13 EDEGEM: Kreatieve Kerstmarkt. Van 10 tot 18u.
in Dne Eikenstraat 128 te Edegem. Info: Roos
Stoffelen (440.09.38). Org.: VNSE.
15 BERCHEM: Kerststallentocht d.m.v. dia's en
uitleg door Alex Elaut.. Om 20u. in het Kult. Centrum. Org.: FW-Berchem.
16 EDEGEM: Voorlichtingstema: Kaas-Kulinair
door het Nederlands Zuivelbureau. Om 19u.30 in
Drie Eiken. Leden gratis, met-leden 50 fr. Org.: FWEdegem.
17 ZWIJNDRECHT: Kerstfeest VWG-Zwijndrecht.
17 DEURNE: Kerstfeest VWG-Deurne.
18 NIJLEN: Gespreksavond over Gemeentelijk
milieubeleid in Vlaanderen. Zaal Kempenland, Herenthoutsestwg 53, om 20u. Gastspreker: Paul
Martens.Org.: VU-Nijlen i.s.m. VCLD.
18 WOMMELGEM: Kerstzangavond. Om 20u. in
Home St.Jozef, Kallement 1 te Wommelgem. MMet
Pol Van de Voorde, Frank en Nadine. Aanvang 20u.,
toegang gratis. Org.: KK Jan Puimège.
19 MOL: Kerstfeest VWG-Mol.
19 EDEGEM: Kaartavond om 20u. in Drie Eiken.
Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE.
19 NIJLEN: Om 15u. Joelfeest in de zalen Nilania.
Inschrijven voor 10/12 door storten van 350 fr. op
rek. 930-0011551-72 op naam van SMF-Kempen,
Gust Peinen, Gasstraat 28 te 2300 Turnhout. Org.:
SMF en VNJ.
20 GEEL: VUJO-Kempen bezoekt Kerstmarkt in
Aken. Prijs: 250 fr. Vooraf storten op rek. 1114116161-60. Vertrek om lOu. Markt Geel.
26 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360 te Merksem. Om 20u. Inschrijving ter plaatse.
Deelname 100 fr.p.p. Iedereen welkom.

FAKKELS VOOR AMNESTIE
Op woensdag 16 december 1992 organiseert het
KVHV, afdeling Antwerpen, een Amnestiefakkeltocht. Als inrichters willen we ons alvast verontschuldigen voor de al te late berichtgeving hiervan.
Toch willen we even benadrukken dat we reeds eind
oktober een aanvraag indienden bij het Antwerps
stadsbestuur en tot nog toe geen antwoord kregen.
Intussen is dan ook nog 24 november niet onopgemerkt voorbijgegaan. Toch hebben we op de valreep de toestemming gekregen.
Deze fakkeltocht wordt georganiseerd om nog
maar eens de flagrante wantoestanden van de
repressie aan te klagen en de politici erop te wijzen
dat amnestie wel degelijk een Vlaamse eis blijft die
niet in één of andere koelkast mag worden geschoven.

- GEZOCHT - Man, geboren 30.9.69, hoger
ondenwijs van het Korte Type, richting elektronika.
Zoekt werk in de omgeving van Brussel. Inlichtingen : Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh {02/519.86.94, van 7u.30 tot 15u.)
- GEZOCHT - Pas-afgestudeerde jongedame
met A6/A2 getuigschrift, viertalig, met goede kennis
van boekhouden en vaardig in tekstverwerking
zoekt passende aanvangsbetrekking bij voorkeur
ten zuidwesten van Brussel of in de hoofdstad. Voor
verdere informatie gelieve kontakt te nemen met
senator dr. J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,
1703 Schepdaal, 02/569.16.04 of 02/515.87.09.
- GEZOCHT - Vrouw ("17.01.68), licentiaat in de
psichologie. Zoekt werk in de omgeving van Brussel. 0/Ref. 920161. Voor inlichtingen: Volksvertegenwoordiger
Etienne
Van
Vaerenbergh,
02/519.86.94 (7u.30-15u.)

Wij hopen alvast op uw talrijke opkomst en
verzamelen om 19u. aan het Stadspark, aan het u
wellicht bekende standbeeld van koning Albert.
(meegedeeld)

STANDBEELD VOOR
JAN PUIMEGE
Tien jaar geleden overleed de Antwerpse kleinkunstzanger Jan Puimege,
nel toen z'n loopbaan het keerpunt naar
de grote doorbraak had bereikt. Deelname aan de baccarabeker, en een derde
LP met première zou de volgende stap
geweest zijn. De vzw Herdenking Jan
Puimège zorgde er inmiddels voor dat
Jan niet werd vergeten, en ook de radio
programmeert zijn Marijke en andere
monumenten met regelmaat. Dit weekeinde brengen ondermeer Marleen, Luk
Belles, Wim Schuer en Johan Petermans met begeleidingsgroep en gepresenteerd door Anja Daems, een ode
aan Jan Puimège. Op 4 en 5 december
om 20.30 uur in De Kroon aan de
Dijkstraat te Versel (reserveren kan nog
telefonisch op nummer 03/484.34.66)
en op vrijdag 11 en zondag 13 december om 15 uur in de Carte Postale aan
de Winkelom in Geel (014/57.09.52).
Ook voor volgend jaar zijn er reeds een
reeks voorstellingen gepland. Belangstellenden voor boekingen bellen best
naar 03/455.50.19.

ZOEKERTJES
- GEZOCHT - 25-jarige heer met diploma Toegepaste Ekonomische Wetenschappen, specialisatie:
internationaal Zakenrecht, ervaring in tekstverwerking zoekt passende betrekking. Voor verdere informatie gelieve kontakt te nemen met senator dr.
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1703Schepdaal,
tel. 02/569.16.04 of 02/515.87.09.

Het KVHV vraagt aan alle aangeschreven verenigingen en partijen geen spandoeken en vlaggen
mee te brengen. De fakkeltocht gaat door uitsluitend achter de leeuwevlag en voor spandoeken zal
gezorgd worden! Laten we deze avond alvast tonen
dat de Vlamingen niet verdeeld zijn over het amnestievraagstuk en laten we er meteen ook voor zorgen
dat deze fakkeltocht op een vreedzame manier kan
doorgaan in tegenstelling tot wat er helaas op 24
november gebeurde. Laat dit een voorbeeld zijn
voor de Sinjoren en voor de Vlaamse pers

- GEZOCHT - Vrouw ("18.09.65), licentiaat geschiedenis. Zoekt werk in de omgeving van Gent of
Brussel. O/Ref 920372. Voor inlichtingen: Volksvertegenwoordiger
Etienne
Van Vaerenbergh,
02/519.86.94 (7u.30-15u.)

- GEZOCHT - 28-jarige licentiate klinische psichologie tweetalig (N/F) zoekt na ervaring in patièntenbegeleiding en psicho-sociale begeleiding van
kronisch-psichiatrische patiënten, een voltijdse betrekking. Voor verdere info: senator dr J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, 1703 Schepdaal, tel
02/569.16.04 OF 02/515.87.09.

- GEZOCHT - Vrouw ("12.10 70), gegradueerde
economisch hoger onderwijs, boekhouden - optie
fiskaliteit Zoekt werk in de omgeving van Brussel
O/Ref. 920102. Voor inlichtingen' Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 02/519 86.94
(7U.30-15U.)
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- GEZOCHT - Vrouw ("22.10.72), kwalifikatiegetuigschrift kantoorautomatisering. Zoekt werk in de
omgeving van Brussel. O/Ref. 920135. Voor inlichtingen . Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 (7u.30-15u)
- GEZOCHT - Vrouw ("14.07.71), hoger secundair onderwijs, afdeling personenzorg Zoekt werk
in de omgeving van Brussel, Aalst of Gent. O/Ref.
920148. Voor inlichtingen. Volksvertegenwoordiger
Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86 94 (7u 3015u.)
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

— Camb*iwus —

• ^ De Gulden Spoor
/itpl.t.itseti
Iccbt
7.1.H vooi 10Ü pcf>,onen
Giocpon
on b u s s e n o p a l i k tegen speprijzen - tocr i s t e n m e n u 295 fr

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel 050.34 30 82
dranken
snacks

* restaurant
* zaal voor 50 pers

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree
089/47.28.97

_iij|kvWfe
m=

Café

In de Groene Poort
Dorp 3 1 , GOOIK
Tel. 02/532.10.21.
Sedert een halve eeuw het Vlaamse
trefpunt in het Papttenland.
Streekbieren, boterhammen, spaghetti
e n IJS.

Terras, speeltuin, vergaderzaal.
Uitbaters Herman Neukermans en
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten.

Adverteren in WIJ
rendeert

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Attamira stone grill

Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-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!

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— speclalteiten bruitoften en banketten
Overeind* 8 AS
011/65.73.05-65.89.40
Bij 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
Wekeli|kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

De familiezaak met traditie

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tsa-Room

Hostellerie

Een gastronomisch kompleks, gelegen op smper 15 min v»n de kust. stelt U een zee voor
van kalmte, komfort keuken, rust, rustiek en romantiek

yrttttii
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

Wil bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fi|ne Franse keuken. A la carte en 8 menu s van »m tt tot 1600 tr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf I7S0 tr
Eveneens pension en half-pension mogelijkheden
Week end verblijf
'SEMINARIEMOGELUKHEDEN " conferanUezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13
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8690 Alveringem tel. 058/288 007

AANBEVOLEN HUIZEN

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

Houtzagerij

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

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

AUDI • PORSCHE 944

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

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, 2100 Deurne
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

(5ALT&AC0
aapse

U bent van harte welkom bij

Karel Van den Berghe B.V.B.A

PROMO PUZZLE

VLOER en MUURTEGELS
— Steeds ruime kortingen
— Kwaliteitsprodukten
— Uitstekende service
— Keuze uit meer dan 600 soorten

Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST
(200 m voor de Vijfhuizen)
Tel. 053/70.06.64

Daniël Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

^ DEVRIESE
woonverlichting

nv

de winne-fabrisac
<
•^s^
\

/
migrostraat 128
/ I B 9200 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

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

^

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
^aan brugge-oostkamp^
K
050/35 74 04
.^

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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wijnen

Exclusief invoerder van
KWV - D l t M t R S D A L - LABORIE VERGENOEGD
FAIRVIEW - GROOT CONSTANTIA liOSCHENDAL - WELTEVREDE
Elke majiid een promotiewijn.
Originele relatic-eiiide|aarsgeschenkeii

'KAAPS WYNHUYS'
I anpc Nicuwstraat 35 - 2000 Antwerpen
03/226.02.51 - hax: 03/225.26.78
Openingsuren.
ma-vni 9.00 - 18.00 u.
zj 11.00- 14.00 u.
Parkcermogelijkhcid Nr. 31/1

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

Woonkrediet
steeds iets beter!

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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DE PW-RIP
De oude PW is dus opgedoekt Een nieuwe formatie zag het licht, net zoals een
schilden) met diverse kleuren en schakeringen en een donkerblauwe achtergrond
Het superhoofd van deze gemengde ploeg
wou eens Eerste Piet worden van dit kleinzielig landje en ging daarvoor te rade bij 't
kopstuk van de PS, deed daar, voor ons
Vlaamse volk, vernederende voorstellen,
maar kreeg er gelukkiglijk geen gehoor, en
werd, als informateur, de laan uitgestuurd
Met hem gaat een ex-voorzitter van de
Volksunie in 't zelfde bed liggen Onfatsoenlijk en onverantwoord, een vaandelvluchtige
gelijk „'t Zal een mooie boel worden" zou
een Hollander zeggen
Laat die blauwe jongens maar demokratie
en andere dinges beloven De Volksunie Vlaamse Vrije Demokraten is er nog, en
spnnglevend, zoals te zien was op 14 november j I te Brussel in gezelschap van de
radikale, sociaalvoelende voorzitter die, in
overleg met het partijbestuur, weet en doet
wat hij zegt
Jongens toch, wat een entoesiasme onder
de 3 000 aanwezigen
M'n mening over gebeurlijke terugkomers
bij onze reeds doodvoorspelde partij is dat
deze lichtgelovige personen geen leidende
rol meer mogen bekleden, daar ze zichzelf
onbetrouwbaar hebben gemaakt
Jan De Dier sr., Erembodegem

POL VAN HIMST
Op uw sportpagina (WIJ, 27 nov j I) las ik
onder de titel „Gemakkelijker gezegd dan
gedaan" een beschrijving van de persoon
van Pol Van Himst die hem inderdaad zeer
goed tipeert
Op een punt moet ik Flandrien echter
tegenspreken, nl Pol liep geen school in het
Frans Het Sint-Niklaas-instituut te Anderlecht, waar hij zijn voetballoopbaan een tijdje
kombineerde met zijn studies, is door de
jaren heen van een Frans internaat geëvolueerd naar een Nederlands eksternaat Ten
tijde dat Pol er school liep, hoofdzakelijk
voetbaloefeningen op de speelplaats, was er
geen Franstalige humaniora meer Alleen de
basisschool had nog een Franse afdeling
Het was echter een voetballerskweekschool bij uitstek en een school waar ook
bewuste Vlamingen afstudeerden Deze periode heeft Pol met meer gekend Het is pas in
de zestiger jaren dat onder impuls van o m
Daan Ven/aet, leraar aan het instituut en later
ook volksvertegenwoordiger, dat hier flink
werd aan gewerkt Ook in die gouden jaren
leverde het Sint-Niklaas-instituut beroemde
voetballers af, o m Franky Vercauteren, boit
Van der Eist en vele anderen
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Thans kent het instituut een toevloed van
meisjes die stilaan de jongens verdringen en
het voetballen moeilijk maken Bovendien
wordt er meer en meer Frans gesproken door
leerlingen uit taalgemengde of Franstalige
gezinnen die er de lessen volgens tussen de
Vlamingen Of hoe het balletje rollen kan
G. Crabbe, Vlezenbeek

VERNEDERING
Joker flights presteert het om een folder uit
te geven voor haar Winterseason, volledig in
de taal van Lady Thatcher Enkel de adressen
van haar vestigingen zijn in het Nederlands
Dit kan toch met i Ik vlieg in ieder geval met,
en nooit meer, met Joker Wij zullen onze
2 500 leden en hun ouders aanschrijven om
hetzelfde te doen Er zijn uiteindelijk grenzen
aan wat wij verdragen kunnen i We laten
,,Joker" voor joker staan
Deze vernedenng nemen we met i
Ledy Brouckx,
VNJ-Verbondsleldster, Berchem

werkman, maar gaan voor de werkman leven
- da's post-signaal- en vooruitgang) En
men 1% van de grote fraudeurs wH aanpakken, en men minder zogezegd romaans/gotisch/barokke kastelen en leegstaande kerken klasseert (prive verkopen i), enz enz
Als het Vlaamse Parlement dan fiskale
bevoegdheid krijgt, kan het enige overbodige
belastingen afschaffen (of wat betekent „fiskale bevoegdheid"') daarbij geholpen door
de Waalse Ecolo-marchands nl milieuheffingen, milieutaksen, huisvuilbelasting, en
aangezien dankzij de ekotaksen de ozonlaag, de oppen/laktewateren, bosbestand,
dnnkwater, industriële vervuiling plots in orde
zijn
En om dat proces te versnellen, kleine
suggestie (nou ja, beetje naïef) de ekologisch verantwoorde produkten BTW-vrij maken , dan zal men weliswaar minder deficitaire putten kunnen vullen Maar is een zuiver
milieu dat met waard '
Met die vooruitzichten is het begrijpelijk dat
de Vlaamse pre-signaal-eisen voor konkrete
splitsing van de Sociale Zekerheid en staatsschuld met meer nodig zijn Beetje solidair
zijn, a u b 't Kan toch met meer op'
F. Vanrusselt, Borgloon

De redaktfe ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven gaan
de sclieurmand in, evenals
scheid- en smaadbrieven. De andere publiceert zi], 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 lezersbrief, is niet noodzakeiqk deze
van de redaktle.

VU\ANDERENS
ROOSKLEURIGE
TOEKOMST
Als de Queen van Engeland van plan is
belastingen te betalen, zal, in het raam van
Europese harmonisatie, het Vorstenhuis van
België met eenzijdig willen opvallen (noblesse oblige) en zelfs kadastrale inkomsten
aangeven
En als dan de banken meer belastingen
betalen, en de sindikaten (leefden van de
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MEER AANDACHT
Graag wil ik reageren op een lezersbrief
van Geert Lambert (WIJ, 8 nov j I), waarin hij
reageert op een bnef van J M DeTloovere Ik
zal proberen mijn reaktie zo kort mogelijk te
formuleren alhoewel over het ondenwerp veel
kan geschreven worden
Wanneer De Roovere schrijft dat de Volksuniejongeren geen of weinig oog hebben
voor de problemen van ,,mensen met een
handikap", dan moet ik deze stelling bijtreden Ik geef toe dat ik de nota naar aanleiding
van de trein-tram-busdag met ken, maar ik
heb ondervonden dat de VUJO reeds enkele
jaren weinig oog heeft voor de gehandikaptenproblematiek, waan/an de problemen
rond het openbaar ven/oer slechts een onderdeel Zijn
Tussen de jaren '86 en '90 trachtte ik me in
te zetten om aandacht voor deze problematiek bij de Volksumejongeren te wekken
VUJO-voorzitter BartTommelein had hiervoor
veel begrip Ik ben eens meegeweest op
VUJO-weekeinde Hierbij moet gezegd worden dat ik door mijn handikap voor alles rond
de aktiviteiten van het dagelijks leven hulp
nodig heb Toen Walter Muls dan VUJOvoorzitter werd, heb ik hem een bnef geschreven om meer aandacht te vragen voor mensen met een handikap Nu deze opgevolgd
werd door Geert Lambert ben ik nog steeds
bereid met de huidige VUJO-voorzitter een
gesprek te voeren over deze problematiek
Jan Deleu, L^ndegem

OUDEJAARSNACHT,
CHT...
VEILIGE
-v^

Rij straks veilig door de Oudejaarsnacht met de bussen
en de trams van De Lijn.
Jupiler deelt gratis kortingbonnen uit (*).
Neem hier uw folder. Voor meer informatie neem kontakt op met De Lijn.
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meubelcentrale H heyien
pf'&seyKts

HAPPY PEOPLE

HEB JIJ DIE VIDEO-FILM
VAN HEYLEN
AL GEZIEN?
Deze aangename video-film geeft
jou een idee van Belgiës grootste
meubel-distributeur. Samen met
Waiter Capiau, Franl< Dingenen,
Wendy Van Wanten, Luc Appermont
en andere bel<ende Vlamingen
ontdek je de nieuwe meubeiwereld
van IVIEUBELCENTRALE HEYLEN:
want "Succes is geen toeval"i

meubelcentrale

heylen
Peer
Baan naar Bree 123,
Tel. 011/63.39.39
Lokeren
Dijkstraat 9,
Tel. 091/48.10.83
Kortenberg
Leuvensesteenweg 781,
Tel. 02/759.89.91
Stuur deze bon naar Meubelcentrale Heylen
Dijkstraat 9 te 9160 Lokeren

- > <

VIDEO-BON
Ja, ik wil gratis en zonder verplichting
de video-cassette van meubelcentrale Heylen ontvangen
Naam
Adres
Woonplaats
Postcode —
Leeftijd

