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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis m a k e n met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover u i t gang pa rk ing 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken • restaurant 
• snacks • zaal voor 50 pers 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / . j ^ y ^ ^ ^ 

ZitpUiatscn feest
zaal voot 100 per
sonen Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen • toe
ristenmenu 295 fr. 

Café 

In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en IJS 
Terras, speeltuin, vergaderzaal 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21 .35 .33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

— Camb/tlnus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

SL M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sinf-Manens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05- 65.89.40 
Bij vertonen van Vli-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ptttm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi| bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken è la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 
SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



ER WORDT WEER 
OVER POLITIEK GESPROKEN 

D
EZE decembermaand zal wellicht mogen genoteerd 
worden als de meest politieke maand van 1992 
Plots hoor je zowat overal ,,Er wordt in dit land weer 
over politiek gesproken" Da's natuurlijk wel waar, 
maar het probleem is altijd dat zo'n stroomversnel
ling van het goede te veel is Wie van ons vindt nog 
zijn weg in deze waterval van informatie en kan er de 
achterliggende bedoelingen uit filteren, laat staan 
zijn persoonlijke mening vormen die elk van ons 
geacht wordt te formuleren Aangenomen dat u en ik 
mensen zijn die deze pletwals met over zich heen 

laten gaan 
Eén treffend voorbeeld van geboden voorzichtigheid moet 

wel gelden inzake het triomfalisme dat na de Top in Edinburgh 
werd tentoongespreid Verder in dit blad wordt een poging 
gedaan om de resultaten van de Top te ontleden en daaruit 
blijkt dat tussen wat gezegd werd en wat de werkelijkheid is een 
groot gat(t) ligt Tenwijl boeren Europa op z'n kop zetten is er in 
de slotverklanng van Edinburgh bitter weinig over de Gatt
akkoorden te lezen 

Eenzelfde gemis stellen wij vast inzake ex-Joegoslavie Dat 
probleem is natuurlijk immens maar wat meer moed mocht van 
de Europese regeringsleiders toch wor
den ven/vacht, een echte stap naar de 
regio's toe bleef in de farde zitten, Dene
marken en het Verenigd Koninkrijk mo
gen het Verdrag van Maastricht a la 
carte interpreteren, de Britten krijgen 
bovendien 100 miljard per jaar terug, 
enz 

De gelukzalige glimlach waarmee 
achteraf voor de fotografen geposeerd 
werd, het laten aanrukken van cham-
panje langs de achterdeur, het diner met 
het scheldende prinsenpaar, en andere 
vertoningen, het dikt bij de bevolking 
een houding aan die gevaarlijk op weer
zin voor Europa gaat lijken 

Onze afkeer voor dit facadewerk mag echter met de boven
hand halen op de inderdaad belangrijke gebeurtenissen die 
zich in de voorbije dagen hebben afgespeeld Er is de spekta-
kulaire aktie in Somalië waar ook wij betrokkenen zijn, met 
alleen omdat er ,,jongens van bij ons" ingezet worden maar 
omdat het probleem van oorlog en vrede een zaak van ons 
allemaal is 

In eigen land blijft de diskussie omtrent de legerhervormin
gen aan de orde, een matene die met alleen het resultaat is van 
het einde van de Koude Oorlog en van besparingen maar ook 
van aanhankelijkheid, of past hier beter onderdanigheid'', aan 
de NAVO Na 40 jaar dienst is het met teveel gevraag dat de rol 
van de NAVO opnieuw wordt bekeken Er is zoveel geëvo
lueerd, vooral in Europa waar Muur en Gordijn met meer 
bestaan en de landen erachter geen vijanden meer zijn Ook in 
België is er veel veranderd, de weerstand tegen de legerhervor
mingen maken dit duidelijk De reakties op het plan Charlier 

maken duidelijk dat Vlaanderen en Wallonië andere doelen voor 
ogen hebben 

In een opmerkelijke Vrije Tnbune (De Morgen, 16 dec) ziet 
Jan Adriaenssen het zo „Generaal Charlier heeft gelijk wan
neer hij de noodzakelijkheid onderlijnt van een band tussen het 
leger en de natie Alleen is het zo dat de Belgische natie met 
meer bestaat Alleen de visie van een Europese natie in opbouw 
werkt motiverend" En, zo gaat de gewezen ambassadeur 
verder, jarenlang hebben onze politici gehandeld alsof de 
Europese Unie zuiver verbaal gedoe was terwijl zij alle macht 
aan de NAVO overlieten Sedert 40 jaar heeft Europa de NATO 
laten bepalen wat goed en slecht was, maar tegenover de 
bedreigingen die Europa naar de keel grijpen staan we machte
loos Daarom stelt de auteur voor om en Europese interventie
macht op te richten uitgaande van de formule van een Euro
korps over de vroegere grenzen van de Koude Oorlog heen 

BIJ deze Europese uitbouw moet de stuwkracht voortaan van 
de Vlaamse instanties uitgaan, meent hij In een persmedede
ling eerder deze week heeft de Volksunie er op gewezen de 
grote dwarsligger „een bepaald establishment is dat we vinden 
bij PSG en PRL die nog altijd plat gaan liggen als de simbolen 
van het oude België in gevaar komen" 

Eer Vlaanderen voluit een buitenland
se rol kan spelen moet er wel nog een en 
ander op punt worden gesteld, en zo 
zitten WIJ bij onze eigen binnenlandse 
politiek, wat nog maar eens bewijst dat 
de problemen met altijd in schijfjes kun
nen gehakt worden 

Voorzitter Bert Anciaux heeft in zijn 6-
punteneis inzake de Sociale Zekerheid 
aan het adres van eerste minister De-
haene de eerste stap gezet Een VU-
delegatie onderhandelde eerder deze 
week met de eerste minister, terwijl mi
nister Johan Sauwens het onderzoek 
naar de onverantwoorde transfers het 
starten 

Er wordt in dit land weer over politiek gesproken en het is 
goed dat elk van ons er met zijn zinnen bij is Politiek bedrijven 
IS een mooie zaak, en dan bedoelen wij echt met de vrijblijvende 
toogpraat waaraan wij ons allen wel eens bezondigen, maar het 
maken van keuzen en het zoeken van oplossingen 

Wie helpt een politieke partij aan een degelijk standpunt b v 
inzake het drama dat zich in ex-Joegoslavie afspeelt"? Wie durft 
beweren het antwoord in huis te hebben moet opstaan en 
spreken In de internationale pers verschijnen dagelijks de 
meest uiteenlopende stellingen van de meest vooraanstaande 
politici, maar geen van alle durft zich radikaal uitspreken 

Hoe moeilijk deze keuze ook is, toch zullen wij stelling 
moeten nemen Men kan toch met langer 1 936 500 vluchtelin
gen en ontheemden zonder hoop en zonder toekomst 1993 
injagen • 

Maurits Van Liedekerke 
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De top van Edinburg kondig
de zich aan als een biezonder 
lastige. Maar na afloop kon
den alle leiders weer breeduit 

lachen. WIJ sprak met EP-lid Vande-
meulebroucke, die helemaal niet zo 
uitgelaten deed over de rezultaten 
van het weekend Schotland, en liet 
Hans De Belder in zijn wekelijkse 
kroniek (biz. 9) en onze Eurofraktie 
(biz. 18) de balans opmaken. 

M g^ In de Vlaamse Raad werd 
T I I de begroting '93 bespro-

I ^ ken. De VU-fraktie liet zich 
hierbij niet onbetuigd, al

dus onze korrespondent. 

^ ƒ ^ Gisteren staakten de 
I J spoorbonden tegen de 
I ^ ^ saneringsplannen van de 

NMBS. Als die doorgaan, 
stappen we nooit meer op "in een 
klein stationnetje". 

^ M Vlaanderen telt 80.000 
I / l langdurig werklozen en 
I " Y kansarmen. Voor hen 

werd de voorbije jaren 
een waaier van projekten opgestart 
met één noemer: doorstroming. 

j j ƒ% Voor zijn boek "Onver-
I M^ werkt verie den" kreeg 
I ^ J prof. Luc Huyse de Prijs 

De Standaard. VU-sena-
tor Hugo Schiltz sprak de lofrede uit. 

0 \ f \ De operatie Herstel de 
M J hoop in Somalië begon 

^ ^ < | ^ hoopgevend. Maar al 
gauw vervloog de hoop 

dat ze een definitieve oplossing voor 
het Oostafrikaanse land zal inhou
den. 

^ ^ • • Terwijl de kamera's in Mo-
J p ^ gadishu staan, vraagt ie-

g^^J dereen zich af hoe lang 
een interventie in Bosnië 

nog kan uitblijven. 

ƒ ^ ƒ% Bij nader toezien onthult 
3t0\ een doordeweekse zo-

^ ^ ^J merjurk veel meer dan je 
op het eerste zicht zou 

denken. Professor Gaus onderzocht 
25 jaar zomerjurken en kwam tot 
verrassende konkluzies. 

ƒ ^ ^ ^ De Belgische voetbal-
^ 1 1 ^'^'^2 vielen in hun Euro-

^J^J pese konfrontaties van 
verleden week hopeloos 

door de mand. 

(omslagfoto ap) 
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DOORDEWEEKS 

De Britse premier John Major verwelltomt zijn Belgische l(ol!ega Jean-Luc 
Dehaene in Edinburg. De Europese leiders waren er tesaam voor een belangrij-
ke top. De EG wist in Edinburg voorlopig het Verdrag van iVlaastricht te redden. 
De Deense regering kreeg de gevraagde uitzonderingspositie, en kan nu 
opnieuw het vertrouwen van de Denen vragen in een tweede referendum. Er 
werd ook een akkoord gesloten over de financiering van de gemeenschap. 
Brussel werd bevestigd ais hoofdstad van de Europese gemeenschap, maar 
tegelijkertijd kreeg Frankrijk de garantie dat de maandelijkse zittingen van het 
Europees parlement in Straatsburg door zuilen gaan, en de Luskemburgers 
kregen de garantie dat het sekretariaat-generaal van het Europarlement in 
Luskemburg gehuisvest blijft. Over deze en andere beslissingen die op de 
Edinburg-top getroffen werden sprak WIJ met VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke (zie biz. 7). (foto vum) 

TRANSFERS 
Er komt eindelijk schot in liet onderzoek 

naar de onverklaarbare transferten in de 
sociale zekerheid. VU-minister Johan Sau-
wens had zo'n onderzoek in september aan
gekondigd. De Vlaamse regering gaf haar 
ministervan Staatshervorming verleden week 
de toestemming om het onderzoek te laten 
uitvoeren door de Vlaamse onderzoeksgroep 
sociale zekerheid 2002. 

Deze Vlaamse onderzoeksgroep krijgt de 
opdracht het Belgische SZ-stelsel en zijn 
financiering eens grondig ekonomisch en 
juridisch door te lichten. De financieringsstro
men in de sociale zekerheid moeten zo 
blootgelegd en verklaard worden, en er moet 
een metode gezocht worden om de transfers 
in de toekomst objektief vast te leggen. 

De Leuvense hoogleraar Danny Platers 
krijgt de wetenschappelijke leiding van het 
onderzoek, dat anderhalf jaar gaat duren en 
bijna 29 miljoen frank mag kosten. De onder
zoeksgroep zal regelmatig tussentijds ver
slag uitbrengen bij Sauwens. 

Men kan zich de vraag stellen waarom er 
Vlaams geld besteed moet worden aan een 
onderzoek naar de transfers in de sociale 
zekerheid, vooralsnog een federale materie. 
Het is eigenlijk de taak van de federale 
overheid om deze klaarheid te brengen. Het 
federale regeerakkoord spreekt trouwens 
over het wegwerken van niet-objektief ver
klaarbare transfers. 

Anderzijds kan het zeker en vast nuttig zijn 
dat de Vlaamse overheid zich langzamer
hand in het SZ-dossier inwerkt. Al was het 
maar om stok achter de deur te spelen voor 
de federale regering, waar de Franstaligen 
met volle kracht op de rem trachten te staan. 

Premier Dehaene kreeg deze week het 
bezoek van VU-voorzitter Bert Anciaux, 
Vlaams minister Johan Sauwens, senator en 
gewezen dialoogvoorzitter Hugo Schiltz, on
dervoorzitter Patrik Vankrunkelsven en frak-
tieleider in de senaat Jef Valkeniers. De VU-
delegalie maande de premier tot spoed aan, 
en herhaalde haar eisen i.v.m. de transfers 
om stemmen te leveren voor het Sint-Michiel
sakkoord. Dehaene verzekerde de VU'ers dat 
hij half januari de regering een rapport zal 
voorleggen met maatregelen om de niet-
objektieve verschillen tussen Vlaanderen en 
Wallonië in de sociale zekerheid weg te 
werken. 

ARM 
Uit een onderzoek van het Centrum voor 

Sociaal Se/e/d van de Antwerpse UFSIA blijkt 
dat het Belgische sociaal zekerheidsstelsel 
het meest doelmatige is van de zeven onder
zochte stelsels uit Nederland, Luksemburg, 
Frankrijk, Spanje, Ierland en Griekenland. 
België zou „slechts" 6,1% armen in zijn 
bevolking tellen, van wie bovendien minder 
dan de helft langdurig arm is. Zonder sociale 
zekerheid zou de armoede in ons land groter 
zijn dan in de buurlanden, maar dankzij die 

SZ hebben we de laagste armoede- en be-
staansonzekerheidsgraden. 

Volgens het CSB zal het moeilijk zijn het 
SZ-stelsel nog gevoelig te verbeteren. CSB-
direkteur Sea Cantlllon pleitte tegen de invoe
ring van een te grote selektiviteit in de uitke
ringen. Want als sociale uitkeringen enkel 
aan de meest behoeftigen gegeven worden, 
verliezen ze vlug hun steun bij brede bevol
kingslagen. 

Cantillon pleit wel voor selektleve selektivi
teit. De universele uitkeringen moeten behou
den blijven, maar selektiever toegepast. Ze 
geeft het voorbeeld van de positieve diskrimi-
natie van de eeninkomengezinnen. In Frank
rijk bvb. werd de kinderbijslag voor iedereen 
gehandhaafd, maar is de uitkering verschil
lend voor eenoudergezinnen, eeninkomen
gezinnen en tweeverdieners. In België gaat 
18% van het kinderbijslagbudget naar arme 
gezinnen, in Frankrijk is dat 43%. Het CSB 
berekende dat een selektieve verhoging van 

de kinderbijslagen voor ééninkomensgezin
nen de armoede onder de gezinnen met 
kinderen zou terugdringen van 3,8% tot 1,2%. 

LEGA IN OPMARS 
Bij de lokale verkiezingen in 56 Italiaanse 

gemeenten kwam de Lega Nord opnieuw als 
grote overwinnaar uit de stembus. De kristen-
demokraten en socialisten verliezen zwaar. 
Vooral in de Noorditaliaanse steden Varese 
en Monza gaan de regionalisten van de Lega 
Nord spektakulair vooruit. Varese is de stad 
waar Umberto Soss/enkele jaren geleden de 
Lega Nord oprichtte. In het zuiden boekte 
daarentegen vooral de neofascistische MSI 
winst. 

De Lega is een partner van de EVA-fraktie 
in het Europees Parlement. Haar voornaam
ste programmapunt is de opdeling van Italië 
in een federatie met drie. 
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DOORDEWEEKS 

BRACQUENE 
Hans Bracquené, het gewezen VU-ge-

meenteraadslid uit Leuven dat naar de VLD 
overliep, doet uiteindelijk toch afstand van 
zijn mandaat. Bracquené twijfelde lang of hij 
naar de VLD zou overstappen. Hij werd bij de 
vorige voorzittersverkiezingen van de VU op 
één stem ten voordele van Chris Vanden-
broeke na niet verkozen tot algemeen sekre-
taris, en was al jarenlang een aktief lid van het 
VU-partijbestuur. Over de beloften die Brac
quené van de VLD gekregen heeft, doen de 
wildste geruchten de ronde. Feit is alleen dat 
hij momenteel in het VLD-partijbestuur zit, en 
verslaggever wordt van het komende statu
tair kongres van de VLD. 

Het was insiders ook al langer bekend dat 
Bracquené onmiddellijk na zijn overstap al 
overwoog om zijn mandaat terug te geven 
aan de VU. Bracquené had bij de gemeente
raadsverkiezingen zijn verkiezing immers 
eerder te danken aan de eerste plaats op de 
VU-lijst dan aan zijn voorkeurstemmen. Brac
quené kreeg 449 voorkeurstemmen, minder 
dan de tweede verkozene. Vital Geeraerts, 
die er 477 behaalde. 

Op een perskonferentie lichtte Bracquené 
toe waarom hij uiteindelijk toch zijn mandaat 
afstaat. Volgens de nieuwbakken liberaal 
nam hij die beslissing uit bekommernis om 
de politieke geloofwaardigheid van zijn over
stap. Het zou weinig geloofwaardig zijn in de 
Leuvense gemeenteraad zomaar over te 
stappen van de oppositie naar de meerder-
lieid en te doen alsof mijn neus bloedt, aldus 
Bracquené. Het is een publiek geheim dat 
Bracquené, die het op bepaalde punten 
gloeiend oneens is met de CVP-VLD-koalitie 
in Leuven, zijn mening over de lokale politiek 
na zijn overstap met gewijzigd heeft. Als 
kersvers lid van een meerderheidsfraktie 
moest hij natuurlijk zijn kritiek op het beleid 
inslikken. 

We kunnen alleen maar hopen dat de 
andere nieuwbakken VLD'ers die hun man
daat meenamen naar de nieuwe partij, het 
voorbeeld van Bracquené volgen. In de Leu
vense gemeenteraad wordt hij opgevolgd 
door Gerda Raskin, die zich bij de jongste 
voorzittersverkiezingen van de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten ook al kandidaat had ge
steld voor de funktie van algemeen sekreta-
ris. 

MILIEUHEFFING 
Het dossier over de milieuheffing, de eis 

die de groene partijen formuleerden om 
stemmen te leveren voor de omvorming van 
de staat, raakt maar met vlot. Verleden week 
meldden we hoe er weer een ,,definitief 
akkoord" bereikt was. Maar woensdag sloot 
De Standaard met uit dat de Europese kom
missie straks de milieuheffing op pvc-drank-
verpakkingen wel eens zou kunnen vernieti
gen. 

Deze maatregel zou nl. volgens een nota 
van de administratie van Ekonomische Zaken 
wel in strijd kunnen zijn met het Verdrag van 

Guerillero's van het linkse FMLN overhandigen in het Salvadoraanse San 
Antonio Los Ranchos hun wapens aan een vertegenwoordiger van de Verenig
de Naties. Dinsdag vond In het Latijnsamerlkaanse land de ontwapening plaats 
van de laatste guerillastrijders. Hiermee kwam een officieel einde aan de 
burgeroorlog die in 12 jaar ongeveer 75.000 slachtoffers maakte. Of er nu echt 
een duurzame vrede komt in El Salvador is niet zeker. De kloof tussen arm en 
rijk is nog even groot als vroeger. Het grondbezit in het dichtbevolkte land blijft 
gekoncentreerd in de handen van weinigen. Achter de schermen blijven de 
strijdkrachten, die weliswaar een zuivering te slikken kregen, de sterkste 
machtsfaktor. Ook de rechtse doodseskaders zijn nog aktief. „Er is hoop, maar 
geen grond voor overdreven optimisme", vatte de hulp-aartsbisschop van San 
Salvador de toestand samen. (foto ap) 

Rome. Het gaat meer bepaald om twee 
artikels, één over het verbod van belemme
ring op het vrij handelsverkeer tussen de EG-
lidstaten, en één dat de uitzonderingen op 
dat verbod opsomt. Dit laatste artikel bevat 
de bepaling dat de afwijkingen niet mogen 
leiden tot diskriminatie. 

De Belgische producenten van water en 
frisdranken gebruiken geen pvc-verpakkin-
gen meer. Zij schakelden al over op pet-
flessen. De EG zou dus kunnen aanvoeren 
dat de milieuheffing op pvc-drankverpakkin-
gen alleen de Franse producenten van mine
raalwater treft. Diskriminatie dus. 

LIGA TEGEN BLOK 
De Liga voor de Mensenrechten wil het 

Vlaams Blok voor de rechter dagen op bazis 
van de wet tegen het racisme. Er is al lang 
sprake van om de ekstreemrechtse partij 
omwille van haar vreemdelingenstandpunt 
voor de rechter te slepen. Vooral het zeven

tigpuntenprogramma van het Blok over het 
terugkeerbeleid voor migranten is het mik
punt van de voorstanders van een multikultu-
rele samenleving. 

Dat het Blok al niet eerder voor de recht
bank gedaagd werd, ligt aan het feit dat de 
wet op het racisme zo moeilijk afdwingbaar 
is. Men moet immers nadeel kunnen bewij
zen om de gedaagde te kunnen laten veroor
delen. 

De Liga wil nu op bazis van een vrije tribune 
van juristen van de KU Leuven het Blok voor 
de rechter dagen. In die tribune bevonden de 
wetenschappers het 70-puntenprogramma 
op verschillende punten strijdig met het Euro
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM) en de Belgische wet tegen het racis
me. Het pleidooi van het Blok om alle niet-
Europese werkloze gezinshoofden verplicht 
terug naar hun land te sturen, is volgens de 
juristen het meest nadrukkelijk in strijd met 
het EVRM. 

Vijf bekende pleiters zullen de Liga in haar 
rechtszaak bijstaan. 
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KORTWEG 

• Het Uzertfedevaartkomitee 
vindt dat de plannen van de rege
ring in verband met de hervorming 
van het leger moeten worden 
doorgevoerd. Het komltee noemt 
het ontoelaatbaar dat de leger
top zich openlijk verzet tegen de 
plannen van de regering, en 
vraagt zich af of het in deze kon-
tekst nog zinvol is dat generaal 
Charlier chef van de generale staf 
van het leger blijft. VU-voorzitter 
BertAnciauxwas nog duidelijker: 
hij eiste onomwonden het ontslag 
van Charlier. 

• Deze week werd de eerste 
Vlaamse brailiekrant voorge
steld. Deze krant voor slechtzien
den en blinden is een Initiatief van 
de blinde Jurist Hervé Eeckman en 
wordt gemaakt in samenwerking 
met de VUM. 

• Gedurende minstens een jaar 
was de luchthaven van Zaventem 
de spil van een mensensmok
kel van Burkina Faso naar Italië. 
Daar werden de onder valse voor
wendsels en tegen veel geld naar 
Europa gelokte Burkinezen te
werkgesteld in marmergroeven, 
tegeibedrijven en transportfirma's 
van de mafla. 

• De Franse ministervan Gezond
heid Bernard Kouchnerw» dat alle 
personen die tusen 1980 en 1985 
een bloedtransfuzie ondergaan 
hebben, een aids-test laten 
doen. Men schat dat er in Frankrijk 
3.000 tot 6.000 seropositieven zijn 
door bloedtransfuztes. 

• De gepensioneerde proicureur-
generaai van Antwerpen Verhey-
den werd verooriieeld tot drie 
maanden gevangenisstraf met uit
stel. Volgens het hof was hi] de 
hoofdverantwoordelijke voor het 
jarenlange vervalsen van de boek
houding van het Imeldaziekenhuis 
uit Bonheiden. Voor de beschuldi
gingen van verduistering, mis
bruik van vertrouwen en oplich
ting vond het hof onvoldoende 
bewijzen. 

• Le Soir bracht deze week een 
bijlage uit over het nieuwe federa
le België. De hoopgevende slotzin 
van het artikel over de „bescher
ming van de minderheden" (lees: 
de Franstaltgen In de rand) luidt: 
„ Wordt het geen tijd om te besef
fen dat het tijdperk van het impe
rialisme van het Frans tot het ver
leden behoort, en dat, als men niet 
oppast, alle Europese talen mltuh 
rltalr dreigen te worden ten voor
dele van één enkele onder hen ?" 

EP BLIJFT REIZEND 
VOLKSTEATER 

De jongste maanden kende de EG een 
uiterst woelige periode: „Maastricht" blijkt 
niet overal geliefd, de GATT-akkoorden 
zorgen voor straatheibel, op het Internatio
nale forum slaagt Europa er niet in eensge
zindheid te bereiken... De Top te Edin
burgh kondigde zich dan ook aan één van 
de belangrijkste en moeilijkste ontmoetin
gen. 

Zaterdagavond kon John iVlajor breeduit 
lachen: de interne krisis leek bezworen. 
Maar is dat wel zo, wij vroegen het aan 
Jaak Vandemeuiebroucke. 

„Wijzouden kunnen stellen dat de Top de 
Europese wagen uit de modder heeft ge-
haald, maar daarom kan hij nog niet rijden. 
Diverse belangrijke problemen werden niet of 
nauwelijks aangeraakt en vooral bevestigde 
de Top dat de EG een Europa van verschil
lende snelheden wordt, waar niet alle lidsta
ten dezelfde rechten en plichten hebben." 

• U doelt daarmee op het vergelijk inzake 
Denemarken ? 

„Het gaat niet alleen om Denemarken, 
maar ook om het Verenigd Koninkrijk dat 
eveneens in de geschenken deelde. Zo wou 
het al niet meedoen met de Sociale Politiek 
zoals bepaald in het Verdrag van Maastricht, 
het zal daar bovenop jaarlijks nog een 100 
miljard van de EG terugkrijgen. Wij kunnen 
ons niet van de indruk ontdoen dat Major de 
bevestiging kreeg van wat Margaret Thatcher 
reeds jaren geleden wou bereiken." 

• De Top besloot ook om de zware finan
ciële last van het Verdrag van Maastricht te 
milderen... 

„Dit zal tegen eind 1999 voelbaar worden, 
dan zullen we kunnen vaststellen dat de 
Gemeenschap haar verplichtingen niet lan
ger kan nakomen. Numeriek mag de begro
ting dan wel stijgen, tegen 1999 zal het 
evenwel een vermindering van 170 miljard 
per jaar betekenen. Wanneer de regeringslei
ders een stuk verantwoordelijkheid naar Eu
ropa wensen door te schuiven dan moeten zij 
er ook de financiële gevolgen van dragen. 

Daarbij moet men zich de vraag stellen hoe 
de EG haar beloften ten aanzien van de 
zwakkere regio's zal nakomen en hoe zij de 
voormalige Oostbloklanden de beloofde 
steun zal kunnen verschaffen. 

En hoe zal ze het milieubeleid impulsen 
geven ?" 

• Mogen de boeren tevreden zijn ? 
„Hoe kan men van een geslaagde Top 

spreken als de staatshoofden en regerings

leiders er in slagen om de GATT-akkoorden 
in enkele regeltjes te bespreken? Ten/i/ijl 
tienduizenden boeren overal in de Gemeen
schap op straat komen bewijzen de Twaalf 
hun onmacht om hun interne tegenstellingen 
te overbruggen. 

Eenzelfde onmacht blijkt ook in het dossier 
ex-Joegoslavië, waar men onder Griekse 
druk niet tot een krachtige Europese buiten
landse politiek komt. 

Voor mij toont Edinburgh aan dat Europa 
nog niet rijp is om Maastricht te aanvaarden." 

• De Top heeft wel de knoop van de zetel 
doorgehakt... 

„Het mag dan zijn dat Brussel definitief tot 
zetel voor Ministerraad en Kommissie wordt 
uitgeroepen, het grootste probleem - de 
zetel van het Parlement - werd met een duur 
kompromis opgelost De huidige openbare 
vergaderingen blijven in Straatsburg, het se-
kretariaat te Luksemburg en de Kommissie in 
Brussel. Zo blijft het EP een reizend voikstea-
ter met een jaarlijks prijskaartje van 4 miljard 
aan verhuiskosten. 

Wat mij wel verheugt is het feit dat het 
Komltee van de Regio's naar Brussel komt. 
Hopelijk zullen de Vlamingen zo een poisitie-
ve invloed op de werkzaamheden van deze 
belangrijke verwezenlijking uit het Verdrag 
van Maastricht kunnen uitoefenen." 

• Ondanks dit komltee geldt het subsidia
riteitsbeginsel nog steeds niet voor de 
regio's. 

„Blijkbaar kunnen de nationale regerings
leiders het niet gezegd krijgen dat diverse 
bevoegdheden beter op regionaal nivo kun
nen beslist worden. Bovendien vrees ik dat 
Denemarken van zijn voorzittersrol weinig zal 
terecht brengen en alle energie in het tweede 
kans-referendum zal steken. Ik voorzie dat de 
last op de schouders van België zal vallen, 
dat vanaf juli '93 de voorzittershamer zal 
hanteren. 

Hopelijk is België tegen die datum een echt 
federaal land en kunnen wij onze prille erva
ring ten dienste stellen van een federaal en 
demokratisch Europa. 

Men zal daar echter maar in slagen wan
neer ook onze Vlaamse regering het voorzit
terschap ten volle mee voorbereidt De twee
de helft van '93 mag niet het eenmanswerk 
worden van minister Willy Claes, maar moet 
het eerste voorzitterschap worden waar de 
Regio's echt meespelen." 

(Een uitgebreid l<ommentaar over de Top 
van Edinburgh leest u op biz. 18) 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Voorstrompelend Europa heeft in 
het Schotse Edinburgh dan toch 
weer een kompromis gevonden 
om de tocht door het donker 
voort te zetten. Andre hoeken in 
Europa bewijzen hoe ver men 
nog staat van „de nieuwe dage
raad voor het oude kontinent". 
Zai het nieuwe Vlaanderen in Eu
ropa er geraken onder de hoede 
van de goede engei Sint lUllchiel ? 
Straks is het „Vlaanderen in Eu
ropa" van Agustus Vermeylen 
honderd jaar oud. 

KFV-MEDEDEUNGEN 
Via de pen van zijn trouwe medewerker 

Luk Verbeke In zijn blad van het Komltee 
Frans-Vlaanderen willen wij hulde brengen 
aan André Demedts. 

„Ik ben ervan overtuigd dat Frans-Vlaande-
reh in de onbekendheid zou zijn wegge-
deemsterd als daar niet uit Waregem na de 
oorlog het eerste signaal was gekomen van 
André Demedts, die na een kontakt met 
Streuvels op het idee kwam om in 1948 een 
eerste ontmoeting met Frans-Vlamingen te 
organizeren. Dat initiatief van André heeft 
mijn eigen leven een wending gegeven die ik 
vooraf niet had kunnen vermoeden. Als kind 
had ik hem vaak gezien in mijn geboortedorp, 
dat in zijn romans een centrale rol heeft 
gekregen. Als scholier had ik zijn poëzie en 
zijn eerste prozawerken verslonden. Als twin
tigjarige was ik als jonge dichter met hem 
bevriend geraakt. £n voor de rest van mijn 
leven heb ik gewerkt om zijn droom te helpen 
realizeren: het voortleven en herleven van 
onze taal en kuituur in Frans-Vlaanderen. 
Twintig jaar lang is André Demedts voorzitter 
geweest van het langzaam gegroeide Koml
tee voor Frans-Vlaanderen en tot zolang het 
in zijn mogelijkheden lag is hij als ere-voorzit-
ter betrokken gebleven bij ons werk. Ontelba
re keren zijn wij samen m Frans-Vlaanderen 
op toernee geweest. Daar is enorm veel uit 
gegroeid: herleving van het Vlaamse en 
historische bewustzijn, kursussen Neder
lands, allerlei kultuurdagen en ontmoetingen, 
toneel, tijdschriften... We mogen gerust zeg
gen dat zonder André Demedts er bv. geen 
sprake zou zijn geweest van het bestaan van 
„Notre Flandre" of van „Ons Erfdeel" of van 
„KFV-Mededelingen" en ook niet van het 
tijdschrift ,,Vlaanderen". André Demedts 
heeft zijn stempel geslagen op het kultuurle-
ven in Vlaanderen. Dit blijft onuitwisbaar." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Het kompromis over „Brussel en 

Straatsburg" kreeg een kommentaar van 
Johan Cuppens mee. 

„De beslissing in de zetelkwestie bezegelt 
een ommekeer In het beleid van de Belgische 
regering die vroeger, mordicus principieel, 
bleef ijveren om ook alle plenaire zittingen 
van het EP naar Brussel te halen. Die houding 
sloot de ogen voor Straatsburg als politieke 
realiteit. Door die realiteit te aanvaarden, is 
het kompromis mogelijk geworden. Dat in
zicht is goed en verdedigbaar, ook al omdat 
de tijd niet noodzakelijk meer in het voordeel 
van België speelde nu er belangrijke geo
politieke verschuivingen in Europa merkbaar 
zijn. 

Het kompromis rond de zetel van het 
Europees Parlement is alvast eerbaarder dan 
het gemak waarmee België kapituleerde in 
de diskussie om blijvend drie maanden per 
jaar EG-ministerraden in Luksemburg te hou
den." 

In deze donkere maand kreeg dit blad 
koude rillingen bij de „koude oorlog"-
speech die de Russische minister van 
Buitenlandse Zaken hield op de KVSE-
konferentie in Stockholm. Wat schijnt het 
Kerstlicht zwakjes in dit nieuwe Europa. 

„Als Andrej Kozyrev het heeft over Russi
sche invloedssfeer, het vertragen van de 
ontwapening, het in vraag stellen van klausu-
les over mensenrechten, het handhaven van 
de steun aan Servië, dan betekent dit dat zo'n 
gedachtengoed binnen de Russische maat
schappij leeft. En wellicht ook binnen de 
Russische regering. Dan moet niet alleen het 
Westen nadenken over de vraag of er nu echt 
wel iets veranderd is in Rusland, maa rmogen 
vooral de vroegere Sovjetrepublieken en hui
dige „buurlanden" zich zorgen maken over 
de aspiraties van Moskou, Oekraïne, Geor
gië, de Baltische republieken en zelfs de 
Centraalaziatische delen van de ex-Sovjet-
unie mogen hun illuzies over Moskou's be
doelingen wel opbergen. De chef van de 
Russische diplomatie heeft voor het eerst 
sinds jaren een uitlating gedaan in de zuiver
ste stijl van de Koude Oorlog. Dat zegt veel 
meer over de échte evolutie in Rusland dan 
alle verklaringen uit het Kremlin." 

De Standaard 
De amnestievrede zal er ook met deze 

kerstmis niet zijn. Prof. Luc Huyse, lau

reaat van de Standaardprijs '92 gaf nog 
eens zijn visie over dit „onvenverkt verle
den". 

„Grootmoetig ja, maar geen amnestie. 
Geen amnestie, wel uitwisseling van de 

veroordelingen. Amnestie is niet alleen een 
kwijtschelding van de schuld, het is ook 
zeggen: het gebeurde niet. Ik ben een tegen
stander van het wegwissen van bepaalde 
episodes uit het kollektieve geheugen. Dat 
werkt trouwens niet. Kijk naar Frankrijk, waar 
ondanks een amnestiewet de zaak Touvier 
toch weer in de aktualiteit staat. Wat ik de 
Franstalige socialisten venwijst, is dat zij het 
resterende leed niet willen wegnemen. 

U ontl<ent dat de repressie anti- Vlaams zou 
zijn geweest 

Het is duidelijk dat de repressie gericht was 
tegen het Vlaams-nationalisme. Maar Vlaan
deren is het Vlaams-nationalisme niet. Dat de 
Franstaligen zouden gepoogd hebben Vlaan
deren te treffen, daar heb ik twijfels over. Voor 
alle vormen van kollaboratie zijn er in Wallo
nië strengere straffen uitgesproken dan in 
Vlaanderen. Maar het is juist dat er in Vlaan
deren een angstpsichose heerste en dat het 
leed van wie met de repressie te maken had, 
maar niet veroordeeld werd, niet uit de straf-
cijfers valt te lezen." 

HETVOLK 
Leo Marynissen sluit doorvoeld aan bij 

de verontwaardiging van de Nederlandse 
premier Lubbers over de Europese hipok-
risie in het voormalige Joegoslavië. 

,,Enkele grote mogendheden voeren aan 
dat een militair optreden in ex-Joegoslavië 
grote risiko's inhoudt voor een eventuele 
eskalatie naar andere gebieden. Dat het 
bergachtig land zich moeilijk leent tot snelle 
militaire operaties. Dat dan de kans op een 
langdurige guerilla-oorlog groot is. 

Zijn deze argumenten gemeend of dienen 
ze om hun verdeeldheid te kamoefleren? 
Europa kan toch niet blijven dulden dat de 
stabiliteit van het oude kontinent in gevaar 
wordt gebracht door de chaos in een voor
malig Oostblokland. En is krachtdadig optre
den niet gerechtvaardigd als alle inspannin
gen om tot vreedzame oplossingen te komen 
door het ongeciviliseerde gedrag van enkele 
politieke en militaire leiders worden teniet 
gedaan ? 

Wij hebben groot begrip en respekt voor de 
heilige woede van de Nederlandse premier. 
Het kan toch niet dat de VN-blauwhelmen nu 
al maanden machteloos moeten toezien hoe 
dag in dag uit tientallen onschuldigen omko
men als gevolg van een onvoorspelbare 
blinde haat die ouderen noch kinderen 
spaart." 
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HORIZON 

JJ SEPARATION, NOT DIVORCE' 
De man die meer dan 25 jaar lang België heeft vertegen

woordigd bij de Europese Gemeenschap, ambassadeur 
Jozef van der Meulen zaliger, placht op zijn persoonlijke 
manier de resultaten van de Europese ministeriële bijeen
komsten te analiseren. Hij wees er geamuseerd op dat een 
Europese vergadering in feite nooit kon mislukken. 

Neem als voorbeeld, zei hij, een Raad van Ministers van 
Landbouw. Ofwel nam iedereen het Kommissie-voorstel 
aan, en Europa had alweer een grote stap voorwaarts 
gezet. Ofwel niet. En dan had iedere deelnemende minister 
twee mogelijkheden. 

Ofwel ging hij naar huis en hield een perskonferentie 
waarop hij aantoonde hoe hij in de eerste plaats de 
belangen van zijn eigen boeren had verdedigd tegenover 
die wereldvreemde technokraten van het Berlaymontge-
bouw te Brussel en niemand had daar dus bezwaren 
tegen. 

Ofwel legde hij uit waarom het Europees voorstel te 
Brussel de voorrang moest krijgen op een te beperkte 
nationale invalshoek en bewees hij met veel ,,euro-speak" 
en dito-referenties, welke dienst hij aldus aan de Europese 
zaak, in naam van zijn landgenoten, was gaan bewijzen. 

In beide gevallen, besloot de 
Vlaming Van der Meulen - af
komstig van de Linker-oever -
ging de redering het best op als 
deze minister lid was van eenster
ke, nationale regering. Europa 
was dus het meest gebaat, zo zei 
hij, bij nationaal sterk staande re
geringen : zij waren de beste 
waarborg voor de mogelijkheid tot 
grote kompromissen op Europees 
vlak. 

Ik heb aan mijn oude baas en 
vriend gedacht toen ik de resulta
ten las van de Euroraad in Edin
burgh vorige week. Ondanks alle 
schijn, kon ook deze bijeenkomst 
niet mislukken. 

Inderdaad. Ofwel zijn de meest geviseerde nationale 
delegaties (VK, Denemarken, de armere lid-staten) tevre
den naar huis gegaan omdat zij een goede vangst hebben 
gedaan ofwel zijn de delegatieleden naar hun hoofdsteden 
afgereisd, wijzende op de historische aak die zij terwille van 
Europa, met Hoofdletter, zopas achter de rug hadden. 

Het dient gezegd: er is mooi werk verricht. Laat ons even 
de vijf knelpunten overlopen die ik hier vorige week had 
opgesomd. 

Vooreerst kregen de Denen een reeks juridisch aan
vaardbare „opting out"-bepalingen toegewezen die hen 
toelaten in enkele welbepaalde sektoren niet verder mee te 
spelen in de Europese integratie (normen, burgerschap, 
defensie en EMU). Zo kunnen zij een tweede referendum 
organiseren, in de hoop toch aan de Europese Unie-trein te 
blijven hangen. Zij volgen aldus het voorbeeld van het VK 
dat al de toelating had gekregen om op sociaal vlak op een 
afzondertijk spoor te gaan rijden. 

Zoals Chartes en Diana: scheiding maar geen echt
scheiding. Europa begint met verschillende snelheden te 
werken, met sterkere en zwakkere groepjes, oudere en 
nieuwe... 

Van nieuwe gesproken: ten tweede gaat de EEG vanaf 1 
januan 1993 - dus toch - kunnen onderhandelen met 
Oostenrijk, Finland, Zweden, om te beginnen. Dat is 
positief. Maar: zullen deze kandidaten, die natuurlijk geïn
teresseerd zijn in de voordelen van het lidmaatschap, 
bereid zijn om daartoe een prijs te betalen die door 
Denemarken, al reeds lid van de Gemeenschap, niet meer 
zal betaald worden? Men moet zich dus afvragen hoe 
groot het gevaar (?) is dat deze toetredingen het,,Europe a 
la carte", het Europa met verschillende snelheden zal 
stimuleren. 

Ten derde. Het budgetprobleem is voor zeven jaar — 
dus tot 1999! - opgelost, voor 85% van wat de Europese 
Kommissie voorstelde. Dit werd mogelijk doordat de Duits-
Franse as in werking is getreden tegenover de aarzelende 
Britten. 

Dat betekent daarom niet dat de onderliggende filosofie 
van de betrokken landen zou veranderd zijn. De „continen
tale" Lid-Staten zijn nog steeds veel federaler ingesteld 
dan de Britten die in de gemeenschap louter een ,,super
market" blijven zien waar zij kunnen inkopen wat zij willen 
maar die voor de rest zo min mogelijk de allure zou mogen 

, I hebben van een ,,Unie", laat staan 
^J^ van een Europees ,,vaderland in 
' . • spe". 

Ten vierde. De angst voor de 
y • recessie toverde het relanceplan 

waaraan de ministers van Ekono-
I mie en Financiën hard gewerkt 

hadden, te voorschijn. Voor 1.200 
miljard Bfr. leningen kunnen aan
gegaan worden om Europese in
ternationale netwerken te bouwen 
in transport, energie en telekom-
munikatie. Ook wetenschappelijk 
onderzoek kan ermee gefinan
cierd worden. 

Tenslotte! In plaats van verder 
te dokteren aan de Interne Markt 
en aan „1992" dat onderdussen 

door de Negen van het Schengenakkoord is ,,overgeno
men", zijn de twaalf ineens met een verrassende oplossing 
voor de dag gekomen voor het dertig jaar oude probleem 
van de „zetel" der instellingen van de Europese Gemeen
schap. Pas nü zullen wij Vlamingen ons écht kunnen 
beraden over een duidelijke houding tegenover Brussel, 
onze hoofdstad, maar - sinds vorige week - ook die van 
Euiopa. De ganse wereld benijdt ons deze gunstige 
situatie. Uit Schotland kwam dus zeer goed nieuws, uit een 
boek die niemand in Vlaanderen had verwacht. 

Ik kan niet ingaan op alle dossier die, naast deze vijf 
kernpunten, werden besproken. Ook over Joegoslavië, 
Zaïre, Macedonië, Rusland enz. werd van gedachten 
gewisseld maar over deze problemen werd niets beslist. 

Wel kwamen de staats- en regeringsleiders nog overeen 
dat er voortaan op meer demokratische wijze zal beslist 
worden in de Europese Instellingen. Met meer doorzicht. 
„Europa" betekent in het Grieks: „de ,,wel ziende", de 
,,ver-ziende". Vér-ziend? 

Wij zullen zien, zei de blinde. 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

DE VLAAMSE CENTEN 
VOOR 1993 GETELD 

Deze week werd in de Vlaamse Raad de 
begroting 1993 besproken. De tussenkom
sten van de VU-raadsleden bleven niet onop
gemerkt. Hugo Schiltz situeerde deze begro
ting in het breder kader van de staashervor-
ming. Herman Lauwers nam de kultuurbegro-
ting op de korrel, Hugo Coveliers en Herman 
Candries hadden het over het buitenlands 
beleid. 

KEERPUNT 
Hugo Schiltz verheugt zich over de heilza

me discipline die de Vlaamse regering zich 
deze keer heeft opgelegd. ,,De Vlaamse 
regering blijkt tot inkeer te zijn gekomen na 
een weinig glorieuze begroting 91. De profij
ten die Vlaanderen vanaf 1994 uit de financie
ringswet zal halen werden in de begroting 
1991 bij voorbaat in beslag genomen. Voor 
het eerst is er sprake van een langetermijnvi-
zie. Deze aanpak houdt in dat ook de volgen
de Vlaamse regering op lange termijn wil 
werken. Vraag is of hierover tussen de Vlaam
se partijen, zowel van de meerderheid als 
oppositie, voldoende overeenstemming be
staat; een overeenstemming die bovendien 
bestand moet zijn tegen elektorale verleidin
gen in verkiezingsperioden. Essentieel is dat 
aan de Vlaamse burgers duidelijk wordt ge
maakt dat grote wijzigingen in de uitgaven
prioriteiten slechts mogelijk zijn mits beper
kingen in andere sektoren." Verder waar
schuwde H. Schiltz voor een overdreven 
dirigisme en burokratisering binnen het 
Vlaamse beleid. „De burger en/aart de nieu
we Vlaamse administratie als erg bedilzuchtig 
en weinig soepel. Dit is mede het gevolg van 
het wel zeer uitgebreide arsenaal van dekre
ten en besluiten door de jonge Vlaamse staat 
tot stand gebracht Bestuurlijke en politieke 
kuituur gaan hand in hand. Wanneer de 
administratie grotere politieke verantwoorde
lijkheid krijgt, dient deze zich minder politiek 
op te stellen. Anderzijds dienen de politieke 
klans zich vaker boven de pure partijpolitiek 
te plaatsen bij het invullen van administratie
ve kaders, beheers- en bestuursinstanties." 
De eerste Vlaamse regering schreef in haar 
regeerverklaring dat ze de opdracht had om 
Vlaanderen „Erkenbaar en Herkenbaar" te 
maken in binnen- als in buitenland. „De weg 
daarheen was moeilijk en bochtig, maar nu 
bestaat de kans dat deze opdracht in grote 
mate kan slagen, zij het dat deze fase van de 
staatshervorming niet de laatste zal zijn. Door 
het aannemen van een ruim verdragsrecht en 
de aanwezigheid van Vlaanderen In de Euro
pese instellingen en besluitvorming, de split-

Hugo Schiltz is verheugd over disci
pline van Vlaamse regering. 

sing van de provincie Brabant, de recht
streekse verkiezing van het Vlaamse Parle
ment met volstrekt respekt voor de Vlaamse 
grenzen, wordt de definitieve en onomkeer
bare doorbraak van de Vlaamse zelfstandig-

. \'«'- tx~&:. 

Herman Lauwers: niet-tastbare waar
den als wapen tegen angst en onver
schilligheid. 

heidsgedachte bekrachtigd. Al deze elemen
ten wettigen de vraag dat alle Vlaamse partij
en zich zouden inspannen om deze fase te 
realiseren. Tegenover de inzet die op het spel 
staat weegt het feit, dat niet alles werd binnen 
gehaald, niet op. Vlaanderen heeft in deze 
fase niets belangrijk moeten prijsgeven dat 
het verwaren had. Wat vandaag nog niet 
bereikt wordt zal morgen binnen bereik ko
men, mede dankzij de dinamiek die van een 
eigen gekozen Parlement zal uitgaan." Tot 
zover H. Schiltz. 

VUANDEREN 
ONVERSCHILLIG 
VOOR KULTUUR 

Begroting blijft een debat over cijfers, Her
man Lauwers verkoos om in de openbare 
zitting een uiteenzetting te houden over wat 
voor de VU de uitdagingen voor de toekomst 
zijn en hoe de Vlaamse overheid daarin een 
rol kan spelen. „Vlaanderen ontsnapt niet 
aan een fin-de-siècle-klimaat dat over Europa 
heerst. Xenofobie of het ongeloof in de poli
tieke instellingen zijn slechts uiterlijke reak-
ties op een fundamentele, bijna existentiële 
angst voor de toekomst Voor velen is de 
samenleving te snel en te komplex geëvo
lueerd. Zij zien geen houvast meer, geen 
norm, geen perspektief Alles lijk korrupt en 
schijnt af te stevnen op zelfdestruktie. De 
politiek lijkt geen vat meer te hebben op wat 
er in de wereld en het eigen land gebeurt." 
Aldus raadslid Lauwers. De VU meent dat de 
Vlaamse regering zelf een maatschappelijk 
projekt moet hebben op langere termijn. Dit 
betekent dat er basisvoorwaarden gekreëerd 
moeten worden om mensen, jongeren en 
ouderen opnieuw de niet-tastbare waarden te 
doen ontdekken als wapen tegen de be-
staansonzekerheid, de angst, de vage be-
dreigisng, het defaitisme en de overschillig-
heid. „Via onderwijs, vorming en kuituur-
spreiding moet de Vlaamse overheid verwon
dering, hoop en ontroering helpen kultiveren 
tot waarden doe voor mensen indvidueel 
zingevend zijn. Deze waarden moeten op
nieuw het geloof in kollektieve verantwoorde
lijkheid en de demokratie stimuleren. Deze 
ondersteuning van waarden ontwikkeling 
moet vooral op pluralistische leest geschoeid 
worden. Dit betekent dat geld wordt georiën
teerd naar doelstellingen die moeilijk meet
baarzijn, en waarvan de „out-put" slechts na 
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WETSTRAAT 

Herman Candries: kwaliteit moet de 
geloofwaardigheid van Vlaamse pro-
dukten vergroten. 

het jaar 2000 merkbaar zal zijn. De Vlamingen 
moeten opnieuw leren om konstruktief en 
vernieuwend te denken over Vlaanderen en 
de wereld. Ook dit zit in begrotingscijfers. Of 
te weinig..."k\ó\is H. Lauwers. 

Herman Candries drukte zijn bezorgdheid 
uit over de exportpositie van Vlaanderen. De 
statistiel<en van de Vlaamse Dienst voor Bui
tenlandse Handel wijzen op een terugloop 
van onze buitenlandse handel. „Dit is onge
twijfeld een gevolg van de internationale 
recessie. Er is immers minder vraag en aarze
ling op de markt. Wat nog meer onrust wekt is 
het feit dat onze rechstreekse konkurrenten 
het op de kleiner wordende markt beter doen. 
Is deze achteruitgang toe te schrijven aan 
een falend handelsbeleid ? De VU meent dat 
de Vlaamse regering daarom meer aandacht 
moet besteden aan andere parameters. 
Vooreerst is het kwalitatieve gegeven van 
groot belang. Kwaliteit moet de geloofwaar
digheid van de Vlaamse produkten verhogen. 
Andere belangrijke parameters zijn onder
meer het innovatieritme en de daaruitvoort-
vloeiende nood aan specialisering. Trekt de 
Vlaamse regering hieruit de nodige lessen ?" 
Een zeer pertinente vraag. Een andere doorn 
in het oog is de bevoegdheidsverdeling inza
ke buitenlandse handel. De konkurrende be
voegdheden van de federale- en gewestrege
ring werken remmend. Parallelle bevoegdhe
den werken verwarrend voor het bedrijfsle
ven. Het is ook imagovervagend, dit op een 
moment dat het belang van een onbetwist
baar kwaliteitslabel toeneemt. De VU blijft 
daarom pleiten voor meer bevoegdheden 
voor de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse 
Handel. Hugo Coveliers bracht en ander 

aspekt van het Vlaams Buitenlands beleid 
onder de aandacht. „De tweedeling tussen 
het rijke noorden en het arme zuiden is het 
gevolg van onrechtvaardige handelsstruktu-
ren. Vele ontwikkelingsprojekten zijn trou
wens verkapte handelsoperaties. Vlaanderen 
heeft zelf een lange vrijheidsstrijd gevoerd en 
kan het zich daarom niet veroorloven de 
volkeren in het zuiden aan hun lot over te 
laten. 1993 wordt het jaar van de inheemse 
volkeren. De Vlamingen hebben een ont
voogdingsproces doorlopen. Dit moet de 
Vlaamse regering voor ogen houden wan
neer de Vlaamse ontwikkelingssamenwer-
kings-strategie wordt uitgebouwd. "Tot zover 
de VU-fraktie in de Vlaamse raad. 

EDINBURGH 
Vorige week had de Europese Top van 

staatshoofden en regeringsleiders plaats in 
het Schotse Edinburgh. Naar aanleiding van 
de daar te nemen beslissingen om het Ver
drag van Maastricht te ratificeren, werd in de 
Kamer een voorstel van resolutie ingediend 
om een meer krachtdadige houding aan te 
nemen. Kamerlid Vic Anciaux verduidelijkte 
tijdens de openbare vergadering waarom de 
VU zich bij de stemming onthield. „Het debat 
over Maastricht moet niet heropend worden. 
Waarom niet ? Omdat de VU niet tegen de 
Europese eenmaking is. Deze eenmaking is 
noodzakelijk om de sociaal-ekonomische po
sitie van ons eigen volk en de andere volke
ren binnen Europa te doen gelden. De VU 
meent echter dat de akkoorden van Maas
tricht gebreken blijven vertonen. Er worden 
onvoldoende garanties geboden voor het 
toekomstig Europa van volkeren en regio's. 
Het demokratisch tekort blijft bestaan, er is 
een gebrek aan sociale dimensie en de 
onduidelijkheid over het subsidiariteitsbegin
sel blijft bestaan. De tekst van de resolutie 
benadrukt de noodzaak om maatregelen te 
nemen om de demokratische legitimiteit in de 
Europese gemeenschap te versterken en om 
de transparantie te bevorderen. Dit is positief 
Er wordt echter te weinig gesproken over het 

Volgens Hugo Coveliers zijn te veel 
ontwikkelingsprojekten verkapte iian-
delsoperaties. 

demokratisch tekort van de Europese instel
lingen zelf Wat betreft het subsidiariteitsbe
ginsel laat de VU opmerken dat de tekst van 
de resolutie wil aansporen om een grotere 
betrokkenheid van de deelgebieden van de 
Europese Gemeenschap te verzekeren. Tot 
deze deelgebieden worden enkel de nationa
le parlementen gerekend. Daardoor wordt er 
geen rekening gehouden met de werkelijke 
samenstelling van het toekomstige Europa 
dat de VU wenst. Wanneer hoger genoemd 
beginsel wordt aanvaard, moet dit principe 
worden doorgetrokken tot het Europa van de 
volkeren en regio's. De tekst van het verdrag 
wordt weliswaar door de resolutie verbeterd, 
maar blijft toch onvoldoende. Bovendien sug
gereert de tekst dat het Belgisch parlement 
tegenover het Deense volk een houding aan
neemt die blijk geeft van een zekere autorieit 
of miskenning. De VU wenst duidelijk te 
onderstrepen dat elk volk zijn eigen rechten 
heeft en wil op geen enkele wijze deelachtig 
zijn aan de miskenning van welk ander volk 
binnen Europa of in de wereld." Tot zover 
kamerlid V. Anciaux 

G. Claes 

Vic Anciaux wil niet deelachtig zijn aan de miskenning van welk ander volk ook, 
binnen noch buiten Europa. 
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NOOIT MEER IN 
EEN KLEIN STATIONNETJE ? 

Aktievoerders van VUJO stappen op de trein. De foto werd niet donderdag 
gemaakt, want dan staakten de spoorbonden tegen de NIUIBS-plannen om een 
aantal lijnen en stations te sluiten. (toto vujo) 

S
TATIONS zijn onmisbaar voor 
de goede werking van het hele 
spoorsisteem. Teveel stations 
afschaffen in een dichtbevolkt 
gebied als België dreigt dat 
hele sisteem op de helling te 
zetten. De kleine stations lelden 
immers geen apart leven, zij zijn 
de poorten tot het spoorwegen
net. Zonder deze toegangsmo
gelijkheden zijn de treinen uit

eindelijk gedoemd leeg te rijden. 

In het befaamde Beheerskontrakt van de 
NMBS wordt met deze simpele vaststelling 
geen rekening gehouden: het bepaalt dat in 
België slechts 69 stations moeten openblij
ven, de overige 494 mogen dicht. Absurd. 

WINST MAKEN? 
De NMBS noemt de sluiting van de kleine 

stations een besparing. Indien de meeste 
reizigers van een gesloten station de NMBS 
de rug toekeren, wat best mogelijk is, wordt 
het sluiten van stations echter een verlies
post, zoals blijkt uit het NMBS-dossier van 
de Bond van Trein-, Tram-en Busgebruii<ers. 
Volgens deze BTTB zijn er trouwens nog 
andere mankementen aan de werkwijze van 
de spoorwegmaatschappij. Zo wordt er he
lemaal geen rekening gehouden met het 
gemiddeld aantal opstappende passagiers 
per stoppende trein. 

Anders gezegd, voor de NMBS maakt het 
geen verschil of er één of tien treinen stop
pen voor 50 passagiers, hoewel dit vanuit 
ekonomisch opzicht toch een wezenlijk on
derscheid uitmaakt. 

Los van deze onjuiste ekonomische doel
stellingen is het een verkeerd uitgangspunt 
de NMBS als een puur ekonomische onder
neming te beschouwen; een ekonomische 
onderneming wordt nl. geacht winst te ma
ken, verlieslatende sektoren af te stoten en 
te produceren tegen de laagste kostprijs. 
Art. 2 van het Beheerskontrakt verplicht de 
NMBS de aktiviteiten te beheren tegen ,,de 
laagste kostprijs". 

Andere artikels hebben het dan weer over 
het verminderen van het deficit. De spoor
wegmaatschappij mag deze beperkingen 
niet ondergaan, omdat zij een dienst voor 
de gemeenschap moet zijn: de winst die zij 
maakt mag/moet geen geldelijke winst zijn, 
maar een winst in de vorm van nut voor de 
gemeenschap. Twee belangrijke redenen 
maken dat de NMBS in funktie van de ge

meenschap moet staan en niet mag dienen 
tot winstmaksimalisatie. 

MET HET OOG... 
Een eerste reden is van sociale aard. In 

de huidige maatschappij heeft iedereen 
nood aan een vervoermiddel om aan zijn 

Binnenkort spreekt de Raad van 
Bestuur van de NMBS zich uit 
over het sluiten van een aantal 
H|nen en stations en/of de ver
mindering van de bedienings-
frekwentie. Opnieuw zal men erin 
slagen de konkurrent van Koning 
Auto, die zelf almaar minder en 
minder praktisch wordt, onnodig 
te verzwakken. Een verkeerde 
keuze, dunkt ons. 
Dit artikel is geen partijstand
punt, maar een tekst vanwege de 
Vlaams-nationale Studiedienst, 
een standpunt waarmee onze le
zers het niet eens hoeven te zijn. 
Graag uw mening in dit debat. 

basismobiliteitsbehoeften te voldoen. Wer
ken, zich ontspannen, naar school gaan, 
familie bezoeken, winkelen,... gebeuren 
doorgaans op een relatief grote afstand van 

de woonomgeving. Te voet of per fiets ter 
bestemming geraken is in vele gevallen on
mogelijk. Bijgevolg heeft iedereen nood aan 
een eigen auto of aan het openbaar perso
nenvervoer. 

Wetende dat een auto gemakkelijk twee
honderdduizend frank per jaar kost, lijkt het 
niet zo vanzelfsprekend dat iedereen maar 
een eigen auto moet kopen. Voor vele ge
zinnen slorpt hij een derde van het totale 
budget op. Het bezitten van een auto vraagt 
van de meeste mensen dan ook een grote 
opoffering. Wie dit offer aan Koning Auto 
niet wil brengen, heeft recht op openbaar 
vervoer, zeker in de hedendaagse maat
schappij waar verplaatsing over grote af
standen een noodzaak is. 

De tweede is een ekologische reden. Wat 
de uitstoot van schadelijke gassen betreft is 
de auto samen met de industrie koploper. 
Verscheidene van deze chemische stoffen 
bedreigen de biosfeer en vroeg of laat zal 
dit een drastische ingreep vereisen. Als we 
willen vermijden dat op dat moment enkel 
een begoede groep mensen in staat zal zijn 
zich nog over een redelijke afstand te ver
plaatsen, mogen we het openbaar vervoer 
vandaag niet in de steek laten. 

Daarom moeten wij ons nu reeds voorbe
reiden en een geleidelijke overgang van pri
vé- naar openbaar personenvervoer inlui
den. 

Naast de uitstoot werkt de auto nog op 
een ander vlak nadelig op de natuur in. De 
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VERKEER 

Deze week werd begonnen met de afbraak van het simbool van het Brusselse 
Zuidstation, de Blommetoren. Hij moet plaats maken voor de komst van de SST, 
waarvoor de NMBS wel veel geld veil heeft. (foto VUM) 

produktie van miljoenen auto's die elk onge
veer een ton wegen is enorm grondstofver
slindend. Het is bijgevolg onmogelijk om 
iedereen ter wereld een auto te verschaffen, 
tenzij gedurende een zeer korte periode. 
Daarenboven slorpt de auto een vijfde van 
al de energie op. Zowel de nood aan ener
gie als die aan grondstoffen is veel kleiner 
bij het openbaar personenvervoer, en zeker 
bij de trein. Ook de uitstoot van trein of bus 
per passagier t.o.v. de auto is te verwaarlo
zen. 

...OP DE TOEKOMST 
Deze voordelen, en die op vlak van ver

keersveiligheid, bereikbaarheid en ruimtelij
ke ordening, zouden het beleid automatisch 
moeten afstemmen op een promotie van het 
openbaar personenvervoer en een ontmoe
diging van het autogebruik. Dat dit niet ge
beurt heeft wellicht te maken met de macht 
van de autolobby, maar eveneens met de 
enorme populariteit van de auto die ons 
allemaal in zijn greep schijnt te hebben. 
Toch zijn we op een moment gekomen dat 
het openbaar vervoer, en het treinvervoer in 
het bijzonder, moet gewapend worden om 
op middellange termijn de rol van de auto 
als belangrijkste vervoermiddel over te ne
men. Het sluiten van stations is het omge
keerde van wat hiermee bedoeld wordt. 

Met het oog op de toekomst is dit soort 
beleid nefast en dus dringend aan herzie
ning toe. Nochtans lezen we in het Beheers-
kontrakt tussen staat en NMBS dat slechts 
69 stations in België moeten openblijven, de 
andere 494 mogen in principe dicht. Derge
lijke mogelijkheden laten de verenigde auto-
konstrukteurs gemakkelijk toe de NMBS-be-
stuursleden tot sluiten ,,aan te moedigen" 

Dat vinden wij ongehoord! 

GEEN AFSCHEID! 
Om de afgang van het spoor tegen te 

gaan is het aangewezen een beleid te voe
ren gericht op het potentieel aan klanten dat 
de NMBS heeft en zich niet te beperken tot 
de huidige opstappenden. De trein heeft 
zodanig specifieke kwaliteiten dat hij moei
teloos de konkurrentie met de auto aankan. 
Door deze uit te spelen moet het mogelijk 
zijn een groot deel van de bevolking aan te 
spreken. Maar bovenal is er nood aan een 
herziening van de funktie van de NMBS, om 
haar niet meer als een aan ekonomische 
wetten onderhevige onderneming te be
schouwen, maar als een dienstverlening 
aan de gemeenschap, wat in feite de op
dracht van elk staatsbedrijf zou moeten zijn. 

Dit wil met zeggen dat een Beheerskon-
trakt slecht is of dat hier gepleit wordt voor 
inefficiënte werking van dit staatsbedrijf. Het 
tegendeel is waar, maar de efficiëntie moet 
worden nagestreefd in de optimale verhou
ding tussen kwaliteit en uitbatingskosten, 
i.p.v. in deze tussen investering en op
brengst. Het argument dat de belastingbeta

ler opdraait voor de kosten raakt kant noch 
wal. Door de slechte werking van het open
baar personenvervoer wordt hij verplicht 
een groot bedrag aan zijn mobiliteit te be
steden. Door het sluiten van kleine station

netjes moet hij een auto kopen om naar een 
groot station te rijden of dwingt men hem 
definitief afscheid te nemen van het spoor. 

En dat kan toch de bedoeling niet zijn I 

Philip Van den Bossche 
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SOCIAAL 

KANSARMEN: 
VAN OPLEIDING NAAR 

TEWERKSTELLING 
IDDEN vorige week stelde 
de Koning Boudewijnsticli-
ting (KBS) tijdens een ge
spreksforum haar jongste 
publikatie voor: Werken 
aan Werk. 

Het bevat een doorlich
ting van 12 sociale werk
plaatsen. Dit zijn projekten 
die, gekonfronteerd met de 
grenzen aan opleiding en 

doorstroming, noodgedwongen evolueer
den tot tewerkstellingsprojekten. De filosofie 
is dat men, gelouterd door de en/aring, op
houdt de meest kansarmen - bestaansmi
nimumtrekkers, ex-psichiatrische patiënten, 
sociaal gehandikapten... - te willen aan
passen aan de arbeidsmarkt, maar dat men 
hen integendeel op maat gesneden tewerk
stelling aanbiedt. 

De sociale werkplaatsen treden naar bui
ten als heuse bedrijfjes. CV Ergon uit het 
Maasland bijvoorbeeld verzorgt de konfektie 
van joggings of het overtrekken van zetels 
terwijl vzw Merlijn uit Adegem zich heeft 
geworpen op de markt van datamarketing 
en opiniepeilingen. Aleen is niet winst-mak-
simalisatie maar het scheppen van zinvolle 
arbeid de hoofdbedoeling van de werkplaat
sen. ,,Sociale ekonomie" heet men dat en 
de Vlaamse regering voorziet hiervoor 100 
miljoen fr. op haar begroting voor 1993. 

LOONVORMEND 
VERMOGEN 

De werknemers van de werkplaatsen wer
ken traag, kunnen niet alles aan en hebben 
intense begeleiding nodig. Dit rendements-
verlies veroorzaakt verlies, zodat subsidië
ring door de overheid noodzakelijk is. Hoe
wel ook de bedrijfstak waarin de werkplaats 
aktief is of de werkorganisatie een invloed 
heeft op het bedrijfsekonomische resultaat. 
Serieproduktie is winstgevender dan stuk-
produktie en de marketingsektor lukratiever 
dan land- en tuinbouwaktiviteiten. 

Het begrip loonvormend vermogen staat 
centraal in de bedrijfsekonomische doorlich
ting van de 12 geselekteerde werkplaatsen 

De sociale werkplaatsen treden naar buiten als heuse bedrijfjes. Maar hun 
werknemers werken traag, kunnen niet alles aan en moeten intens begeleid 
worden. <'°*° "• Szommer) 

Vlaanderen telt vandaag ruim 
80.000 langdurig werklozen en 
kansarmen. Voor hen werden de 
voorbije jaren een waaier van 
projekten opgestart met één ba
sisidee: doorstroming. „Bezorg 
hen een aangepaste, praktijkge
richte opleiding zodat ze hun weg 
kunnen vinden, kunnen doorstro
men, naar het gewone bedrijfsle
ven", zo luidde het. Voor een 
harde kern van werklozen blijft 
deze doelstelling evenwel ijdel. 
Kan men hen in de steek taten? 

met hun 197 werknemers, voor bijna 70% 
mannen. Men stelt dat elke werknemer een 
netto maandloon bekomt van 30.000 fr. 
(65.000 bruto) en gaat ven/olgens na hoe
veel elk bedrijfje, na aftrek van alle kosten, 
kan besteden aan het uitbetalen van de 
lonen. Blijkt dat slechts 2 projekten een deel 
van de lonen (50 tot 70%) zelf kunnen uitbe
talen. En in het scenario dat de omkadering 
- het begeleidende personeel - volledig 
zou worden gesubsidieerd, dan nog blijken 
7 werkplaatsen een onvoldoende loonvor
mend vermogen van enige betekenis te 
hebben. Marktekonomisch onleefbaar! 

In haar konklusies bepleidt de KBS der
halve een fleksibel, degressief sisteem van 
loonkostsubsidiëring. Principe is dat een 
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subsidie liet rendementsverlies van werkne
mers moet kompenseren. Deze subsidie 
vermindert elk jaar en wordt na 3 jaar tot 0% 
herleidt (degressief) omdat men kan ver
wachten dat het rendement van de werkne
mer vermeerdert. Doch dit trajekt van jaar
lijkse vermindering kan aangepast worden, 
vandaar fleksibel. Belangrijk is voor de KBS 
ook dat dit sisteem wordt opengesteld voor 
de gehele arbeidsmarkt. Wanneer een werk
nemer uit de strikt afgebakende doelgroep 
van de sociale werkplaatsen een kontrakt 
bekomt bij een „gewone" werkgever, dan 
kan deze laatste ook genieten van de de
gressieve loonsubsidiëring om het rende
mentsverlies te kompenseren. Dit sisteem is 
volgens de KBS voor de gemeenschap op 
termijn goedkoper dan de betrokkenen in 
de werkloosheid te laten wegdeemsteren. 

En hoewel de sociale werkplaatsen de 
werkloosheid uiteraard niet zal oplossen, 
kunnen hierdoor toch een paar duizend per
sonen een zinvoller bestaan bekomen. 

DELOYAAL 
Na de voorstelling van de publikatie kwa

men tijdens een panelgesprek met verte
genwoordigers van sociale organisaties en

kele knelpunten aan bod. Fons Weltens van 
de Vlaamse Federatie van Beschutte Werk
plaatsen merkte op dat er een brede grijze 
zone bestond tussen de sociale en de be
schutte werkplaatsen. Deze laatste stellen 
reeds meer dan 20 jaar kansarmen en licht 
mentaal gehandikapten tewerk. Hij waar
schuwde voor een parallel cirkuit en pleitte 
voor de integratie van de sociale werkplaat
sen in een hernieuwd koncept van beschut
te werkplaatsen. 

Patrick Seys van het Samenwerkingsver
band Sociale Werkplaatsen zei hierop dat 
sociale werkplaatsen precies ontstonden 
omdat bepaalde personen ook in de be
schutte tewerkstelling niet meer terechtkun
nen. 

Van middenstandskant was er bezorgd
heid over de soms volledige loonkostsubsi
diëring en mogelijk deloyale konkurrentie 
van de sociale werkplaatsen. Wanneer de 
loonkostsubsidiëring - die de handikap 
kompenseert en dus de produkten niet 
goedkoper maakt - zou openstaan voor de 
gehele arbeidsmarkt, dan kan de deloyale 
konkurrentie niet ingeroepen worden en is 
er hoogstens normale konkurrentie. 

Walter Verbeke van de Vlaamse werkge
versorganisatie VEV wou dat de subsidië

ring strikt beperkt wordt in de tijd en dat 
enkel op termijn levensvatbare projekten 
mochten geselekteerd worden. Hij zag ove
rigens meer heil in „ingroeibanen" binnen 
de gewone bedrijven. Gezien de aard van 
de groep tot wie de sociale werkplaatsen 
zich richten kon voor Patrick Seys echter 
een blijvende ondersteuning zeker niet uit
gesloten worden. Hun beperkter rendement 
zal in deze kompetitive wereld altijddurend 
zijn. Bovendien leert de ervaring dat het 
gewone bedrijfsleven die personen niet kan 
opnemen. Er is eenvoudigweg geen vol
doende begeleiding. 

Van vakbondszijde tenslotte werd ervoor 
gepleit de doorstromingsgedachte niet op 
te geven als prioriteit. Het onvoldoende ren
dement zou het discours zijn van de werk
gevers die door de maatschappij al te vaak 
en al te vlug wordt overgenomen. Maksima-
le mogelijkheden in het normale arbeidscir-
kuit, met engagementen van de werkgever, 
blijft hun uitgangspunt. 

Filip Delos 

•f«*'^'è 

Er bestaat een grote grijze zone tussen de sociale en de beschutte wericplaats. (foto R. Szommer) 
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STUDIE OVER REPRESSIE 
BLIJF ONVERWERKT 

UGO SCHILTZ begon zijn lau
datio met te zeggen dat het 
onderwerp nog steeds de Bel
gische politiek infekteert, een 
ondenwerp ook waarmee het 
establishment met gediend is 
en dat bovendien in Vlaanderen 
nog zo gevoelig ligt dat een 
objektiverende benadering nau
welijks op waardering kan reke
nen noch in de ene noch in de 

andere zin 

Omdat de spreker het in een laudatio 
onmogelijk vond diepgaand uit te weiden 
over de verschillende aspekten die in On
verwerkt Verleden ontleed worden hield hij 
het bij beschouwingen en kritische vraag
stelling Want alhoewel Schiltz de auteur 
voor zijn studie eerde toch veroorloofde hij 
zich vast te stellen dat „na veel wikken en 
wegen ' zijn konklusie over repressie en 
epuratie verschillend is dan deze in het be
kroonde boek vertolkt 

I) DRIF' 
Een van de grote verdiensten van tiet 

bekroonde werk is de onderkoelde demon
stratie van wat men het „verraad der kler
ken ' noemt of nog de broosheid van onze 
politieke en rechtskultuur 

Meer nog dan het misschien onvermijde
lijke straatgeweld van de eerste dagen en 
de eerste vonnissen en exekuties „ab irra-
to" (m driftj van de eerste maanden na de 
aftocht van de bezetter is er het afbrokkelen 
van maat en rede, van rechtsbescherming 
en van respekt voor wat nu de door het 
Europese Hof gesanktioneerde rechten van 
de mens genoemd worden 

De invoering van het beruchte art 123 
sexies, als zgn „burgerlijke sanktie", het 
invoeren van het bewijs van burgertrouw op 
beslissing van burgemeesters, het ontne
men van burgerlijke en politieke rechten 
door gewone inschrijving op de „lijsten van 
de auditeurs de „uitzuivering" van admini
straties, beroepsverenigingen door gelegen-
heidsjurys maar wier beslissingen automa
tisch verstrekkende bijkomende gevolgen 
had, dit alles wijst op een ontstellende de
generatie van het rechtsbewustzijn Het mag 
dan al zijn dat de straatrepressie en de 
blinde slachting in ons land al bij al beperkt 

in omvang en in duur zijn geweest, het 
arsenaal van zich opeenstapelende sankties 
die praktisch leidden tot een soort burgerlij
ke dood was een aanfluiting van wat een 
beschaafde rechtsbedeling hoeft te zijn 

Dat in volle ernst werd voorgesteld met 
alleen de zgn „schuldige" incivieken hun 
rechten te ontnemen maar ook hun echtge
noten „omdat die toch hun gedachten deel
den", dat ouders konden gestraft worden 

Dinsdagavond werd In de gebou
wen van de VÜM te Groot-Bij
gaarden aan KUL-prof Luc Huyse 
de Prijs De Standaard '92 toege
kend. De prof en zijn ploeg mede
werkers (Steven Dhondt, Paul 
Depuydt, ingrid Vanhoren en Kris 
Hoflack) ontvingen de prijs voor 
hun studie over de repressie en 
epuratie in België na de jongste 
wereldoorlog, uitgeschreven In 
het bij Kritak uitgegeven boek 
Onverwerkt Verleden. 
Hugo SchIKz was gevraagd de 
laudatio uit te spreken, ons week
blad brengt - op de Inleiding na 
- zijn tekst. Uit die aanloop toch 
één citaat: „Ik wil hopen dat de 
uitverkiezing van Luc Huyse vele 
akademici in Vlaanderen er zal 
toe aanzetten zich eveneens ak-
tlef te engageren In de Vlaamse 
samenlevingsopbouw. Het volk 
dat het onze Is, en zich heel wat 
financiële Inspanningen getroost 
voor het op peil houden van een 
massaal onderwljsnet heeft nood 
maar ook het recht op een intel-
lektueel dividend naar zijn beleid 
toe." 

om met te hebben belet dat hun kinderen 
kollaboreerden, naar de beginselen van het 
nazistische „sippenhaft' (het in hechtenis 
nemen van familieleden) bewijst welke de
genererende invloeden oorlogsomstandig
heden uitoefenen op de rechtskultuur en 
hoe dun het vernis van de intellektuele su
blimering IS, ook in demokratische gemeen
schappen Dat tot vele jaren na de oorlog 
men geen taxi-chauffeur kon worden zonder 
in het bezit te zijn van een bewijs van bur
gertrouw mag er dan een ietwat potsierlijke 

illustratie van zijn, ware het met dat deze 
ukaze de handtekening draagt van de hoog
ste politieke instanties van toen, op een 
ogenblik dat de spontane volkswoede al 
lang was verdwenen Recht is blijkbaar een 
broze venvon/enheid van onze beschaving 

Het IS de verdienste van de laureaat aan 
de hand van koele analises, maar des te 
overtuigender, te hebben bewezen hoe 
noodzakelijk het is dit bewustzijn levendig te 
houden 

Daartegenover wordt op dezelfde wijze 
bewezen hoe onterecht sommige reputaties 
ontstaan en een taai leven kunnen leiden 

Uit het onderzoek van Huyse blijkt immers 
hoe ministers die naar buiten de verant
woordelijkheid moesten dragen voor de ont
spoorde justitie, exekuties inbegrepen, bin
nenkamers de meest hardnekkige verdedi
gers waren van matigheid en terugkeer tot 
de rechtsorde ivlensen zoals Paul Struye en 
anderen verdienen de striemende epiteta 
met hen later door radikale Vlaamse kringen 
toebedeeld Dit geldt ten dele zelfs voor de 
omstreden figuur van Ganshof van der 
Meersch 

ANTI-VU\AMS? ~ 
Onbarmhartig tenslotte werpt Onvenwerkt 

Verleden een schril licht op het opportunisme 
van sommige vooraanstaande politici om in 
de behandeling van de ekonomische kolla-
boratie en op het cinisme waarmede de 
repressie gehanteerd werd als wapen in de 
politieke machtsstrijd van de toenmalige zgn 
linkerzijde, socialisten en liberalen, tegen de 
toenmalige rechterzijde, de kristen-demokra-
tie, en dit tot in november 1946 toe, lang na 
het bedaren van de spontane volkswoede 

Overal deze aspekten brengt de studie van 
de laureaat en zijn equipe, glasheldere infor
matie en intelligente analises en draagt zij in 
aanzienlijke mate bij tot een beter begrip van 
het fenomeen 

Blijft dan de meest gevoelige vraag waren 
repressie en epuratie ja dan neen anti-
Vlaams ' Heeft men de Vlaamse beweging 
bewust de nek willen breken gebruik en 
misbruik makend van de bestraffing van de 
kollaboratie '> Of behoort dit eveneens tot een 
kollektieve mythe ' 

Huyse heeft zich met grote ernst over deze 
vraag gebogen en heeft getracht via kwantita
tieve analises een objektief antwoord te vin-
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Prof. Luc Huyse (midden) ontvangt van Standaard-hoofdredakteur Lou De 
Clerck (links) de Prijs De Standaard 1992. De gelegenheidstoespraak van IHugo 
Schiltz (rechts) vindt u hierbij afgedrukt. (foto P. van den Abeeie) 

den. Tenslotte sluit hij zich aan bij de konklu-
sie die de Nederlandse historikus Kossmann 
na veel wekken en wegen formuleerde. Vol
gens deze konklusie zouden er geen bewij
zen zijn dat de vervolging van kollaborateurs 
een opzettelijk anti-Vlaams karakter had. Zij 
was geruime tijd wél bewust gericht op de 
uitschakeling van de Vlaams-nationalisten. 
Het onderscheid, zo zegt Huyse, is belang
rijk: het Vlaams-nationalisme is Vlaanderen 
niet. 

Deze laatste uitspraak is natuurlijk evident. 
Maar mag ik hierbij een meer genuanceer

de vraagstelling aan uw deskundige aan
dacht onderwerpen ? Volstaat een kwantita
tieve ontleding van aantallen veroordelingen, 
kwalifikaties en strafmaten om tot deze kon
klusie te komen ? Men kan er toch niet om 
heen dat niet in Wallonië, niet in Frankrijk, niet 
in Nederland de repressie als dusdanig in 
dezelfde mate een politiek polemisch tema is 
gebleven als in Vlaanderen, met het gevolg 
dat tot nu toe regeringen en Parlementen, 
zowel de Belgische als de Vlaamse, en zelfs 
het Hof nog niet zo lang geleden onder 
Vlaamse druk aandacht hebben besteed aan 
de repressie. Zou dit mogelijk geweest zijn 
als het alleen om Vlaams-nationalisten, om 
een strijd tussen Oude en Nieuwe orde, 
gmg ? 

De duizenden uitspraken aan de hand 
waarvan de kollaboratiegevallen werden in
gedeeld in wapendracht, verklikking, politie
ke kollaboratie, enz. aan de hand waarvan 
strafmaten, hun evolutie en verschillen in de 

tijd en in de landsdelen werd ontleed zeggen 
immers niets over de inhoud van de bundels 
die tot de veroordeling aanleiding hebben 
gegeven. Niets over de ernst van de tenlaste
legging, de wijze waarop het onderzoek werd 
gevoerd, de bewijslast en de rechten van de 
verdediging werden gerespekteerd. Terecht 
stipt u aan dat het wetenschappelijk onder
zoek zwaar gehinderd wordt door het haast-
onwrikbaar embargo op de gerechtelijke 
dossiers zelf 

VRAGEN 
Het weze mij dan ook geoorloofd, zonder 

ook maar in enige mate afbreuk te doen aan 
de wetenschappelijke ernst waarmede dit 
onderdeel van het onderzoek werd gevoerd, 
een serie vragen te formuleren. Zij komen van 
iemand die dank zij zijn jeugdige leeftijd de 
repressie slechts rakelings heeft ondergaan 
maar wél kon observeren. Die door zijn 
beroep intens kontakt heeft gehad met zeer 
veel advokaten die aktief gewerkt hebben in 
repressie-zaken. Die door zijn politiek dienst
betoon terzake, en door diskussies op hoger 
vlak nogal wat dossiers van administratieve 
epuratie, herstel in rechten of eerherstel kon 
inzien. En die bovendien vrij snel tot het besef 
was gekomen dat de kollaboratie een politie
ke vergissing was met verstrekkende gevol
gen voor de normale evolutie van de Vlaamse 
beweging en de Vlaamse politiek in het 
algemeen. 

Maar was het niet zo dat het Belgisch 
machtsapparaat, de hogere administratie 
voor de oorlog in grote mate gedomineerd 
werd door Franstalige Brusselaars, Walen en 
Vlaamse franskiljons ? 

Was het niet zo dat voor deze klasse niet 
alleen Vlaams-nationalisme maar alle uitgin
gen van flamingantisme beschouwd werden 
als een aantasting van de gevestigde orde als 
staatsgevaarlijk en anderzijds voor vele Vla
mingen, ook niet-nationaiisten, het officiële 
België terecht als een serieuze hinder voor de 
Vlaamse emancipatie werd ervaren ? 

Was het niet zo dat na de bevrijding al wie 
enige opgemerkte flamingantische aktivlteit 
ontplooid had zo voor als tijdens de oorlog a 
priori door deze kringen als verdachte werd 
beschouwd waarvan de uitschakeling ge
wenst moest worden ? 

Was het niet zo dat eigenlijk alleen die 
Vlaamsgezinden die zich tijdens de oorlog In 
volstrekte passiviteit hadden verschanst aan 
het risiko ontsnapten in één van de vele 
netten van het repressie en epuratie-netwerk 
terecht te komen ? 

Was het niet zo dat zware betichtingen als 
verklikking en wapendracht bij nader toezien 
vaak op zeer zwakke gronden steunden en in 
feite meer politieke achtergronden hadden 
dan khminele ? 

Ik denk hier bvb. aan het dossier-VIndevo-
gel. Maar ook aan tal van dossiers van 
burgemeesters, ambtenaren, ondenvijsmen-
sen, niet eens altijd VNV'ers, maar wel over
tuigde flaminganten die tijdens de oorlog 
vaak met veel inzet de reële belangen van 
hun medeburgers hebben trachten te dienen. 

Was het niet zo dat vele verdachte Vlamin
gen, zeker In den beginne, verschenen voor 
magistraten behorende tot het Belgisch 
franstalig establishment, hoger geciteerd, 
voor wie het onderscheid tussen Vlaams-
nationalisme en flamingantisme onbekend, 
onbegrepen en irrelevant was ? 

Ik ben geen wetenschapper, maar evenmin 
een adept van mythe-vormingen. Maar op de 
gestelde vragen geneigd positief te antwoor
den. 

Want indien het niet de bedoeling is ge
weest een anti-Vlaamse repressie op touw te 
zetten maar wel de staatsgreep van de nieu-
we-orde-beweglngen te straffen vanwaar 
dan, zelfs In de puur matematische anaiise, 
het groter aantal veroordelingen voor zuiver 
politieke kollaboratie in Vlaanderen dan In 
Wallonië ? 

En stelt u zelf op biz. 265 van Onverwerkt 
Verleden niet vast dat, ik citeer: „na de 
bevrijding aan de bestraffing van de politieke 
collaboratie een omvang vi/erd gegeven die 
veel verder reikte dan wat voor de liquidatie 
van de Nieuwe Orde nodig was." ? 

Anderzijds blijkt uit nauwgezet onderzoek 
dat veroordelingen op grond van zuiver poli
tieke kollaboratie, zelfs zonder rekening te 
houden met de betwistbaarheid van andere, 
zwaardere kwalifikaties, hoofdzakelijk een 
Vlaams fenomeen was. 

\> 
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te het dan vermetel te besluiten dat bijge
volg dat deel van de politieke repressie dat 
volgens uw vaststelling verder reikte dan 
nodig voor de uitschakeling van de Nieuwe 
Orde, gewild of ongewild gericht was op de 
uitschakeling van het aktieve flamingantis-
m e ' 

Wellicht zou het doorbreken van het em
bargo op individuele dossiers, het nalezen 
van verhoren en getuigenverklaringen verder 
uitsluitsel kunnen geven 

Hoe dan ook is het de verdienste van de 
laureaat de moed te hebben gehad een 
„gevestigde waarheid" op een rustige, ont
hechte wijze ter diskussie te stellen 

Graag breng ik hem hien/oor hulde al is 
dan mijn konklusie na veel wikken en wegen 
verschillend van de zijne 

De repressie is politiek en maatschappelijk 
gezien op een mislukking uitgedraaid Te
recht schrijft Luc Huysse dit toe aan een 
reeks omstandigheden van gemengde aard 
De snelheid van de Duitse aftocht, de gebrek
kige informatie van de „exil"regenng in Lon
den, de betwistbare juridische kunstgrepen, 
de aberratie van de automatische cascade 
van straffen, burgerlijke sankties, afstellingen, 
beroepsverbod, enz die echte of vermeende 
kollaborateurs bleven achtervolgen eenmaal 
ergens een eerste stap in het proces werd 
gezet 

Nochtans moet het wel onze nieuwsgierig
heid opwekken waarom in Vlaanderen de 
repressie tot op vandaag nog steeds het 
voorwerp uitmaakt van politieke diskussies 
en dit in tegenstelling tot Wallonië 

Huyse venvijst in dit verband terecht naar 
het feit dat de repressie bewust gehanteerd 
werd in een machtsstrijd tussen links en 
rechts, tussen Leopoldisten en anti-Leopol-
disten, waarvan de zwaartepunten zich res-
pektievelijk in Wallonië en in Vlaanderen 
bevonden 

Maar er was ook meer Het einde van de 
oorlog bracht opnieuw de dominantie mee 
van het vooroorlogse Franstalige Belgisch 
establishment De Vlaamse meerderheid 
moest het tot 1950 met minder dan de helft 
van de ministerportefeuilles stellen In som
mige regeringen was haar ondervertegen
woordiging gewoonweg schandalig 

De overheid saboteerde het onderzoek 
naar de daders van de dinamitering van de 
IJzertoren dan wanneer duidelijk bleek waar 
deze moesten gezocht worden 

In de hogere administraties werd het taaie-
venwicht, in de oorlog mm of meer tot stand 
gebracht, opnieuw op grove wijze doorbro
ken ten voordele van de Franstaligen 

De diplomatie werd een Franstalig jachtter
rein 

In het algemeen werden de Belgische 
taalwetten opnieuw op grote schaal met voe
ten getreden ten nadele van de Vlamingen 

Vele kollaborateurs wier oorlogsgedrag 
hetzij door flamingantische, hetzij gemengde 
flamingantisch/nieuwe-orde motieven geïn

spireerd werden konden toch moeilijk anders 
dan bij zichzelf de bedenking maken dat 
blijkbaar alleen tijdens de kollaboratie de 
Belgische wetten korrekt werden toegepast 
Wat hen alleen maar kon stijven in hun 
afwijzing én van de idee van berouw en van 
integratie in een Belgische realiteit die zij wel 
als anthVlaams hebben moeten en/aren 

NETOERK VAN 
SOLIDARITEIT 

Dat het tenslotte tot 1961 heeft geduurd 
vooraleer het aberrante art 23 sexies in over
eenstemming werd gebracht met de Rechten 
van de Mens en dit dan nog met onder 
Vlaamse druk maar ingevolge een proces 
voor het Hof te Straatsburg ingeleid door een 
Franstalige joernalist, verblijvende te Parijs, is 
het zoveelste element in een lange reeks 
feiten die onvermijdelijk tal van kollaborateurs 
heeft bevestigd in hun afwijzing van de re
pressie en de bevestiging van hun gelijk 

De door Huyse vastgestelde mislukking 
van de repressie heeft verstrekkende gevol
gen gehad op verschillende terreinen 

Een en/an wil ik speciaal vermelden 

Zoals de laureaat aanstipt ontstond in 
Vlaanderen vrij snel een „repressiegemeen
schap", een netwerk van solidariteit dat met 
beperkt bleef tot louter sociale aspekten maar 
ook politiek invloed verwierf en na verloop 
van tijd een met geringe invloed in de zich 
langzaam herstellende Vlaamse beweging 
Zij heeft er lange tijd een radikale kern 
gevormd die mede omwille van de ontspoor
de repressie iedere Vlaamse politiek in een 
Belgisch kader, zelfs een federaal, met wan
trouwen en tegenzin bejegende Het onuitge
sproken maar latent aanwezige separatisme 
in deze knngen heeft de aanvaarding van een 
reformistische Vlaamse en zelfs Vlaams-na-
tionalistische politiek bemoeilijkt 

In het begin van deze laudatio heb ik er op 
gewezen dat prof Huyse er met voor terug
schrikt kleur te bekennen, ook in kontrover-
siele materies 

In Onverwerkt Verleden doet hij deze repu
tatie eens te meer eer aan 

AMNESTIE 
Tegenover de noodzaak onze gemeen

schap te verlossen van een ongewenst des-
truktief trauma neemt hij stelling in het am
nestie-debat en komt tot de konklusie dat 
amnestie in de klassieke zin geen oplossing 
biedt omdat de voorwaarden ertoe met ver
vuld zijn En dit zowel omwille van de komple-
te impermeabiliteit bij de tegenstanders als in 
de mentaliteit van veel voorstanders die via 
amnestie hun Groot Gelijk willen bewijzen, is 

het met voor henzelf dan toch voor hun 
vaders en grootvaders 

Ivlaar wel is het volgens de laureaat tijd om 
definitief af te rekenen met de sociale en 
menselijke gevolgen van de repressie En die 
zijn er nog steeds Daartoe stelt hij een 
kombinatie voor van opheffing van sommige 
nog resterende geldelijke gevolgen samen 
met de uitwissing van de veroordelingen als 
een haalbare en maatschappelijke verdedig
bare oplossing die de schuldvraag open laat 
als onderwerp van bezinning 

Een dergelijke benadering kwam voor in 
het regeerprogramma van de regering- Tinde-
mans van 77-78 en van de regering-Martens 
van '88-'91 Ook de koninklijke aansporing 
van '90 wees in deze richting 

Toch kwam er jammer genoeg mets van in 
huis Jammer, omdat hiermede een hipoteek 
op de Vlaamse politiek zou gelicht worden 

BIJ de vorming van de vorige regering 
zegde een oud-officier van het Vlaams Le
gioen mij dat naar zijn mening het definitief 
afzien van verdere geldelijke invorderingen in 
repressiedossiers en het in aanmerking ne
men van de oorlogs- en gevangemsjaren 
voor de pensioensberekeningen voor de 
meesten van zijn lotgenoten het definitief 
eindpunt zouden kunnen betekenen voor 
hun gevecht met de Belgische Staat 

Anderzijds zegde een Franstalige kollega 
in de vorige regering die een taai tegenstan
der was van algemene maatregelen terzake, 
me na het schijnproces tegen en de summie
re terechtstelling van Ceauscescu in Roeme
nie dat de gebeurtenissen in Oost-Europa 
toch tot nadenken moesten aanzetten in de 
beoordeling van de repressies waar ook ter 
wereld 

Het boek van Luc Huyse en zijn medewer
kers IS een superieure bijdrage tot dit nood
zakelijk nadenken 

Hugo Schiltz 

In zijn wedenwoord bevestigde Luc Huyse 
dat zijn konklusies thans anders zouden 
klinken en dankte Schiltz omdat hij zo diep 
was ingegaan op de inhoud van de studie 
Huyse beklemtoonde dat Onvenverkt Verle
den maar een aanzet is en dat verder studie-
werk, o m over de epuratie van Vlaamse 
ambtenaren in overheidsdienst, zich op
dringt De prof hoopt daarbij op medewer
king van Hugo Schiltz en „mensen uit zijn 
omgeving' 

Het bedrag van 150 OOOfr dat aan de prijs 
verbonden is zal grotendeels dienen om een 
Engelse vertaling van het boek mogelijk te 
maken, ook een Franse en Duitse vertaling is 
in het verschiet 
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TOP VAN EDINBURGH REDT 
EG VAN OPEN KRISIS 

I
N juni j . l . wees een meerderheid van 
Denen het Verdrag van Maastricht van 
de hand. Op 30 oktober j. l. stelde de 
Deense regering een memorandum voor 
waarin verduidelijking werd gevraagd in
zake het defensiebeleid, de derde fase 
van de ekonomische en monetaire unie, 
het burgerschap van de unie, samen
werking op het gebied van Justitie en 
Binnenlandse Zaken, de doorzichtigheid 
van het Europees besluitvormingspro

ces, de toepassing van het subsidiariteitsbe
ginsel en de samenwerking tussen de Euro
pese lidstaten om de werkloosheid te be
strijden... 

De Top van Edinburgh doet heel wat toe
gevingen aan Denemarken. Het moet niet 
langer deelnemen aan de derde fase van de 
ekonomische en monetaire unie. Wel zal 
Denemarken de tweede fase met o.m. het 
voldoen aan strenge begrotingsvoonwaar-
den uitvoeren maar het zal dus niet deelne
men aan de eenheidsmunt en het zal z'n 
eigen monetair beleid blijven voeren. Dene
marken neemt ook niet deel aan de pogin
gen om een Europees defensiebeleid op te 
zetten. Het beloofde wel de andere landen 
bij die poging niet te hinderen. 

Denemarken zal wel deelnemen aan de 
samenwerking op het gebied van Justitie en 
Binnenlandse Zaken. Deze samenwerking 
betreft ondermeer het visabeleid en het be
heersen van de migratiestromen. 

Denemarken heeft geen problemen met 
het verlenen van stemrecht voor de Ge-
meenteraads- en Europese verkiezingen 
maar stipt wel aan dat het het begrip bur-
gerscliap grondwettelijk anders invult dan 
de Europese Unie. 

Op dit tema liet België een steek vallen. 
Voor Vlaanderen ligt het toekennen van 
stemrecht voor de gemeenteraads- en Euro
pese verkiezingen bijzonder moeilijk, vooral 
omdat dat in Vlaams-Brabant katastrofale 
gevolgen kan hebben voor de samenstelling 
van de gemeenteraden en de schepenkolle-
ges. België had ook hier een uitzonderings
regime kunnen bedingen maar van in den 
beginne gaven de Vlaamse onderhande
laars toe aan een bepaalde frankofone druk. 

MEER OPENHEID 
Het is al meermaals gezegd: het Euro

pees besluitvormingsproces verloopt bijzon
der ondoorzichtig en eigenlijk ook ondemo-

kratisch. Het besluitvormingscentrum bij uit
stek is de Raad van Ministers waar 12 minis
ters in een gesloten vergadering voor 340 
miljoen Europeanen beslissen. 

De Top van Edinburgh brengt daar veran
dering in. Voortaan komen er open debatten 

De 12 regeringsleiders en staats
hoofden lieten zaterdagnaciit 
nog snel enkele kratten champa
gne aanrukken om het onver
hoopte sukses van de TOP door 
te spoelen. „Edinburgh" is onge
twijfeld een persoonlijk sukses 
voor de Britse eerste minister 
Major. En ook de Deense rege
ring mag tevreden zijn. Zij be
dong nog maar eens speciale 
regelingen inzake de toepassing 
van het Verdrag over de Europe
se Unie. De standvastigheid van 
de Deense kiezer levert dus re
sultaat op. Of het resultaat van 
Edinburgh voldoende zal zijn om 
in een tweede referendum (mei 
'93) toch nog een meerderheid te 
halen ten gunste van het Verdrag 
van Maastricht zal moeten blij
ken. 
Europese bijeenkomsten van 
staatshoofden en regeringslei
ders blijven een vergadering van 
nationale verantwoordelijken. De 
regionale dimensie is er telkens 
weer de grote afwezige. Dat 
merkt men ook in de slotteksten. 
Een Europa van volkeren en re
gio's ligt niet direkt in het ver
schiet. Regionalisten, volksnatio
nalisten en autonomisten hebben 
nog een lange weg te gaan, de 
kollokwia van Vlaamse minister-
presidenten ten spijt. 
In deze bijdrage lichten wij de 
belangrijkste resultaten van de 
Top van Edinburgh kort toe. 

over het werkprogramma en over de be
langrijkste Europese tema's. De diskussie 
over een (beperkt ?) aantal wetgevende ini
tiatieven zal voortaan ook openbaar gebeu
ren. De openbaarheid bestaat erin dat het 
debat tussen de ministers zal worden uitge-

Over de zetelkwestie bereikten de EG-
leiders een kompromis. Het blijft pen
delen, (foto VUM) 

zonden in de perszaal van de Raad van 
Ministers. Er wordt niet vermeld hoe de 
leden van het Europees Parlement, die toch' 
nog altijd het „volk vertegenwoordigen" 
deze debatten zullen kunnen volgen. 

Voortaan zullen ook het stemgedrag van 
de verschillende lidstaten worden meege
deeld. Stemverklanngen van de ministers 
zullen worden gepubliceerd. 

Deze nieuwe regeling is ongetwijfeld een 
stap voorwaarts. Totnogtoe gebeurde de 
besluitvorming in de Raad van Ministers in 
de grootste geheimhouding. Zelfs de leden 
van het Europees Parlement kregen tot op 
heden zelden of nooit antwoord op vragen 
over de besluitvorming in de Raad. Maar de 
maatregel gaat bijlange niet zover als de 
voorstellen van Volksunie, Europese Vrije 
Alliantie of de Regenboogfraktie in het EP. 
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De Belgische federale ministers Maystadt, Dehaene en Claes toonden zich na de top tevreden. (foto VUM) 

Die vroegen een volledige openbaarheid 
over haast alle besproken tema's. Nu kan 
de openbaarheid a la carte worden toege
kend. Geen woord ook over het toekennen 
van meer macht aan het Europees Parle
ment. Duidelijk minpunt is het kontrolerecht 
op de Raad door zowel het EP als de natio
nale parlementen. Die diskussie kan nu niet 
langer meer uit de weg worden gegaan. 

Ook het voorlichtingsbeleid moet verbete
ren: er komt een databank (naar analogie 
met de databank Rapid van de Europese 
Kommissie waar je alle persverklaringen van 
de Kommissie op terugvindt?) waarop de 
belangrijkste resultaten van de Raadsverga
deringen worden ingelogd. Er komen meer 
voorlichtingsvergaderingen met de pers en 
naar het brede publiek toe komt er een 
publikatie die de beslissingen in verstaanba
re taal uiteenzet. 

De onderhandelingen over de toetreding 
van Zweden, Oostenrijk en Finland starten 
begin 1993. De kommissie moet zo snel als 
mogelijk haar advies geven over de toetre
ding van Noon/vegen. 

Kandidaat-lidstaten moeten het Verdrag 
over de Europese Unie in zijn geheel aan
vaarden. De onderhandelingen tussen de 
Unie en de vier kandidaten zullen parallel 
gevoerd worden. Daar kan nog hommeles 
van komen. 

Als er nu reeds binnen de Europese Unie 
uitzonderingsbepalingen worden toegekend 
aan Denemarken kunnen de kandidaat-lid
staten die uitzonderingen ook opeisen. Zwe
den heeft zoals bekend moeilijkheden met 
het defensiebeleid en het opgeven van zijn 
status als neutraal land. Wat als het Denemar
ken wil volgen? 

SAMENSTELLING 
EN ZETEL 

De Top van Edinburgh aanvaardde het 
voorstel van het Europees Parlement om het 
aantal EP-leden van 518 tot 567 te verhogen. 

België krijgt net als Griekenland en Portu
gal één zetel bij. Als het St.-Michielsakkoord 
wordt uitgevoerd krijgt Vlaanderen 14 zetels, 
Wallonië 10 zetels en de Duitstaligen 1 zetel. 
Duitsland krijgt 18 eurozetels bij zodat het 
voormalige Oost-Duitsland beter vertegen
woordigd kan worden. De drie andere grote 
lidstaten: Italië, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk krijgen er elk 6 zetels bij, Spanje 3. 
Luksemburg, Denemarken en Ierland behou
den hun huidig aantal. 

De zetel van het Europees Parlement wordt 
Straatsburg. Het Europees Parlement verga
dert er voortaan 12 weken per jaar. Het 
sekretariaat van het EP blijft te Luksemburg 
gevestigd tenwijl de parlementaire kommis
sies te Brussel vergaderen. De Europese 
Kommissie en de Raad van Ministers vesti
gen zich definitief te Brussel. Daarmee wordt 
de huidige situatie bestendigd. 

Kommissie en Raad kunnen dus hun brief-
hoofden aanpassen en het sinds de vijftiger 
jaren gehanteerde „voorlopig adres" veran
deren in... „adres". 

In een 5 bladzijden tellende bijlage legt de 
Top van Edinburgh uit wat de Europese Unie 
verstaat onder het subsidiariteitsbeginsel. 
Een eerste lezing van dit deel van het ak
koord van Edinburgh leert ons dat het regio
nale feit nergens ter sprake komt. De Volks
unie heeft steeds gesteld dat de subsidiariteit 

niet alleen mag gelden tussen de Europese 
Unie en de nationale lidstaten maar evenzeer 
tussen de regio's, gemeenschappen of Lan
der en de Europese Unie. Dit was voor haar 
trouwens één van de belangrijke argumenten 
om in kamer en Senaat het Verdrag van 
Maastricht te venwerpen. De vertegenwoordi
gers van België in Edinburgh deden alvast 
niets om het regionale element in de slottekst 
binnen te sluizen. 

Sinds geruime tijd profileert de Vlaamse 
minister-president Vandebrande - hierin 
overigens selektief gesteund door een be
paalde pers - zich als een overtuigd regio-
nalist. In zoverre zelfs dat hij enige dagen 
voor de Top van Edinburgh een kollokwium 
organiseerde over de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel. Hij lanceerde er Hef 
Europa der Kuituren als een nieuw begrip. Dit 
optreden lijkt op een doorzichtige poging om 
het programma van de Volksunie op het 
£uropese terrein te rekupereren. Als Luk 
Vandebrande het werkelijk meent dan kan hij 
beginnen met CVP-kollega's binnen de Belgi
sche regering te bewerken. Die lieten op de 
Top de kans liggen om België te profileren als 
een federale staat en de regio's te geven 
waar ze recht op hebben. Een duidelijke 
tekortkoming in Edinburgh I 

De 12 lidstaten tellen voor het ogenblik 16 
miljoen werklozen. In alle lidstaten vallen er 
massale ontslagen en de ekonomische voor
uitzichten zijn eerder negatief. Het door de 
ministers van Financiën goedgekeurde relan-
ceplan voor de Europese ekonomie krijgt van 
Mitterand en de 11 regenngsleiders groen 
licht. De nadruk ligt hoofdzakelijk op de 
financiering van grensoverschrijdende net
werken inzake transport, energie en telekom-
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munikatie Ook onderzoeks- en opleidings-
projekten krijgen meer steun Er komen ook 
maatregelen ten gunste van de KMO's 

De Europese Investeringsbank moet een 
nieuw financieringsmstrument opnchten dat 
deze werken financiert en voorziet in leningen 
voor een totaalbedrag van 200 miljard frank 

Behalve de inspanningen van de Europese 
Investenngsbank komt er ook een Europees 
Investeringsfonds dat projekten zou onder
steunen voor een totaalbedrag van om en bij 
de 400 miljard frank 

Nog andere maatregelen zorgen ervoor 
dat er op en nabij de 1200 miljard frank steun 
wordt verleend Om u een idee te geven van 
de grootte van dit bedrag 1200 miljard frank 
staat gelijk met het bouwen van 240 000 
huizen van 5 miljoen frank/stuk 

Een kleine regeltje in bijlage 4 van de Top 
van Edinburgh kan voor sociale onrust zor
gen Het dnngt aan op een tempenng van de 
lonen in de publieke sektor 

GAÏÏ EN B O E R E N ~ 
Voor de boeren is er minder goed nieuws 

Er werd met gesproken over het akkoord van 
Washington tussen de EG en de VS Dat 
akkoord dat rampzalig is voor boer en tuinder 
en dat waarschijnlijk ruim 2 miljoen boeren 
hun baan zal kosten werd met ijn zijn geheel 
besproken De Europese Gemeenschap trekt 
nu met dit akkoord naar Geneve waar het 
plan zal worden ingepast in het geheel van de 
GATT-onderhandelingen (zie WIJ vonge 
week) 

Een flink gedeelte van de tweedaagse Top 
werd voorbehouden aan het vastleggen van 
het begrotingsplafond tot 2000 

In 1999 zal de Europese Unie maksimaal 
1,27% van haar BNP mogen besteden Dat is 
aanzienlijk minder dan wat kommissievoorzit
ter Delors vroeg In prijzen van 1992 zal de 
Unie dan 3 340 miljard Bfr mogen uitgeven, 
flink wat meer dan de Belgische regenng die 
nu een begroting beheert van zowat 2 300 
miljard Nu geeft de EG jaarlijks 2 600 miljard 
uit Dat geld gaat vooral naar de drie fond
sen het Regionaal Fonds, het Sociaal Fonds 
en het Onentatiefonds van de landbouw 
Gemiddeld mogen die jaarlijks ietsje meer 
dan 1 000 miljard frank uitgeven De struk-
tuurfondsen zullen meer en meer gencht 
worden op de armere lidstaten en regio's Op 
de landbouwuitgaven-afdeling garantie moet 
verder worden bespaard 

RACISME EN 
VREEMDELINGEN
HAAT 

De Top van Edinburgh veroordeeld in zeer 
scherpe bewoordingen alle uitingen van ra
cisme en vreemdelingenhaat Er werd heel 
uitdrukkelijk verwezen naar het Europees 

Verdrag van de Rechten van de Mens (1950) 
en de Konventie van Geneve (1951) over het 
statuut van de vluchtelingen 

De 12 staatshoofden en regeringsleiders 
lonen zich met blind voor de problemen die 
voortvloeien uit illegale migratie De illegaliteit 
mag geen invloed hebben op de positie van 
legaal in de EG verblijvende vreemdelingen 
De Top van Edinburgh sluit zich aan bij de 
resultaten van de bijeenkomst te Londen die 
de problemen inzake migratie en asielrecht 
uitvoerig besprak Meer inspanningen voor 
hulp aan de Derde Wereld kunnen de migra
tiedruk voor een gedeelte wegnemen Geen 
woord echter over het geringe aandeel dat 
alle lidstaten aan ontwikkelingshulp beste
den België besteedt nauwelijks - aldus een 
recent antwoord op een parlementaire vraag 
- O 47% van zijn BNP aan derde wereldhulp 

Het bengelt daarbij achteraan het rijtje maar 
slechts heel weinig lidstaten halen het sedert 
vele jaren geëiste 0,7% 

Voor Joegoslavië voorzien de Twaalf een 
speciale regeling De harde winter zal er een 
aanzienlijke tol aan mensenlevens eisen 
Men zal bijkomende inspanningen leveren 
inzake huisvesting en het aantal vluchtelin
gen dat in de EG tijdelijk wordt binnengelaten 
zal worden verhoogd 

Het slotdokument van Edinburgh bevat 
meer dan 50 bladzijden Het heeft de onmid
dellijke verdienste dat het De EG het vertrou
wen in zichzelf teruggeeft zoals een grote 
Vlaamse krant blokletterde Of Edinburgh 
werkelijk een doorbraak is, blijft nog maar de 
vraag Want een Europa a la carte lijkt nu wel 
zeer dichtbij 

Bart Staes 

MOTIE VAN WANTROUWEN 
TEGEN EUROPESE 
KOMMISSIE 

Jaak Vandemeulebroucke diende sa
men met 68 andere Europarlementsleden 
een motie van wantrouwen in ten aanzien 
van de Europese Kommissie De Groe
nen lagen aan de basis van dit initiatief, 
daarin gesteund door de leden van de 
Regenboogfraktie Het akkoord dat de 
Europese Kommissie met de VSA afsloot 
inzake de GATT en de landbouw, is de 
onmiddellijk aanleiding tot deze scherpe 
motie 

Om de Europese Kommissie naar huis 
te sturen moet de door Vandemeulebrou
cke ingediende motie goedgekeurd wor
den door een 2/3 meerderheid waarbij 
een minimum aantal pro-stemmers van 
260 EP-leden moet worden bekomen 
Bedoeling is de diskussie over de GATT 
en de landbouw nu ook in het EP op gang 
te brengen De vertegenwoordigers van 
Nederlandse, Franse en Waalse land-
bouworganizaties en het hoofdbestuur 
van het Algemeen BoerenSyndikaat zul
len de EP-leden vragen de motie-Vande-
meulebroucke e a, te ondersteunen 

Zoals reeds vorige week in WIJ gemeld 
bezorgde de Raad van ministers de kom
missie een mandaat om met de VS te 
onderhandelen over de landbouwgeschil-
len tussen beide protagonisten De kom
missie werd een zeer welbepaalde onder-
handelingsmarge opgelegd De initiatief
nemers van de motie van wantrouwen 
menen dat die marge op heel wat terrei
nen werd overschreden Het akkoord van 
Washington betekent noch mm noch 

meer de dood van de Europese land
bouw 

Dat bleek ook op het kollokwium dat 
Vandemeulebroucke vorige vrijdag 11 
december j I in de gebouwen van het 
Europees Parlement te Brussel organi
seerde Vertegenwoordigers van verschil
lende landbouworganisaties brachten ar
gumenten aan om het akkoord te venwer-
pen 

DUBBELE TONG 
Op de studiedag werd ook het verslag 

rondgedeeld van de Raad van Ministers 
Algemene Zaken van 8 december j I Uit 
dit verslag blijkt dat alleen Frankrijk, hierin 
gevolgd door Italië en Portugal, bezwaren 
opperde omtrent het met de VS bereikte 
akkoord De 9 andere lidstaten, België 
inbegrepen, waren van mening dat de 
GATT-onderhandelingen in Geneve nu 
moeten worden voortgezet Het akkoord 
van Washington moet daar dan worden 
ingepast 

Meteen een duidelijk voorbeeld van 
doublespeak van de Belgische regering 
De publieke opinie voorhouden dat ze de 
verzuchtingen van de boeren op Euro
pees vlak ondersteunt, maar in de beslo
tenheid van de Raad braafjes zwijgen 

Voer voor een parlementaire vraag tij
dens het wekelijks vragenuurtje op don
derdag 

{b.s.) 
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VIC ANCIAUX 
WIL DAT BRUSSEL PRAAG HELPT 

Op 7 december j.l. vertoefde staatssekreta-
ris Vic Anciaux in Praag en werd er door de 
stadsmagistratuur hartelijk onthaald. Waar
om Anciaux nu precies de Tsjechische hoofd
stad voor een werkbezoek had uitgekozen 
leren wij uit zijn toespraak die hij er hield. 

Vic Anciaux: „Reeds meer dan een jaar 
geleden opperde ik de idee om tussen Brus
sel en Praag op het vlak van rationeel ener
giegebruik een samenwerking op het getouw 
te zetten. De reden waarom ik aan Praag 
dacht heeft te maken met het feit dat deze 
stad en Brussel ongeveer dezelfde grootte 
hebben en dus met gelijkaardige problemen 
gekonfronteerd worden." 

HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST 

De nieuwe grondwet van Tsjechië die op 
1 januari 1993 van kracht wordt wil Praag de 
status van regio geven, de stad zou dus net 
als het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest over 
gelijkaardige institutionele strukturen be
schikken. 

In zijn toespraak haakte Anciaux ook in op 
de staatshervorming die er zich afspeelt. 

V. Anciaux: „Op gebied van de staatsher
vorming bieden het Tjechische en het Slo-
vaakse volk wel een prachtig voorbeeld. Het 
pacifistische verloop van deze scheiding be
wijst de volwassenheid van beide volkeren. 
Dit scheidingsproces waarin het wederzijds 
respekt voorop staat, steekt schril af tegen 
het moorddadig geweld waarmee andere 
Oosteuropese volkeren elkaar bestrijden. De 
wil tot onafhankelijheid en de bewuste be
reidheid om zelfzeker tot een boedelschei
ding over te gaan, kunnen overigens de 
politici in België tot nadenken stemmen over 
de oplossing van hun problemen inzake de 
samenleving van het Vlaamse en het Waalse 
volk." 

Vic Anciaux haastte zich om aan zijn voor
stel tot samenwerking een, zoals hij verklaar
de, emotionele dimensie te koppelen. 

,, Europa is niet denkbaar zonder Praag, de 
stad met haar grote kulturele en artistieke 
uitstraling heeft steeds een rol binnen Europa 
gespeeld. Hier bevindt zich een van de oud
ste universiteiten van Europa en dat betekent 
dat het intellektuele leven in Praag reeds heel 
lang op een erg hoop peil staat" 

Maar Anciaux was om andere redenen in 
Praag. Als staatssekretaris in hij in het Brus
selse Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor 
het energiebeleid, daar lopen op dit ogenblik 
verscheidene initiatieven om energie te be
sparen. Vervuilende energiebronnen zoveel 

mogelijk uitschakelen ook om de uitstoot van 
schadelijke stoffen tegen te gaan die zowel 
voor mens als patrimonium nare gevolgen 
kunnen hebben. 

BRUINKOOL 
V. Anciaux: „Hef gaat in Brussel om 

initiatieven op het vlak van huisverwarming, 
transport, isolatie en de sensibilizering van de 
bevolking. Deze zijn ingegeven door ekono-
mische overwegingen, maar niet minder door 
ekologische. De beoogde samenwerking tus
sen Brussel en Praag zal zich in de eerste 
plaats op de huisverwarming richten. In 
Praag wordt hoofdzakelijk nog gestookt met 
erg vervuilende bruinkool. 

Het is mijn bedoeling om onze kennis ter 
beschikking te stellen van de Praagse over
heid om een omschakeling naar milieuvhen-
deliijke alternatieven mogelijk te maken." 

Vic Anciaux wil de in Praag vergaarde 

informatie aan deskundigen voorleggen, zij 
moeten nagaan welke mogelijkheden er zijn 
om op een doeltreffende en vlotte manier om 
te schakelen. 

Aldus hoopt Vic Anciaux twee zaken te 
bereiken: een stap in de richting van een 
betere volksgezondheid van de Praagse bur
gers en een bescherming van het waardevol 
historisch patrimonium van de Tsjechische 
hoofdstad. 

Velen bij ons denken met nostalgie terug 
aan wat ooit de Praagse Lente was en hoe 
moedig de bevolking op de Sovjet-invasie 
reageerde, anderen hoe goedkoop Praag 
voor westerse toeristen wel is, weer anderen 
om er winstgevende zaken te doen; en daar 
blijft het dan ook bij. Daadwerkelijke steun 
blijft voorlopig schaars. 

Het initiatief van Vic Anciaux moet een 
konkrete bijdrage betekenen om mensen uit 
Oost-Europa een vredevolle en nuttige hand 
te reiken. 

De toenemende mobiliteit, de vrij iage energieprijzen en de toegeno
men weivaart hiebben in Praag tot een ongebreideld energiegebruik 
g e i e i d . (foto isopress) 
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HOOP BRENGEN 
OP Z'N AMERIKAANS 

V
OORALEER het Amerikaans 
leger voet aan wal zette op 
Somalische bodem, had zich 
daar al een internationale strijd 
van een gans ander allooi af
gespeeld. Elke zichzelf ietwat 
respekterende krant, radiosta
tion, tv-omroep of weekblad 
probeerde immers een ploeg 
op het strand van Mogadishu 
te krijgen om voor het eerst in 

de geschiedenis van de oorlogsverslagge
ving een landing live op gevoelige plaat, 
beeldband of tape te krijgen. Het Amerikaan
se weekblad Time licht in haar jongste num
mer een sluiertje op over deze media-oorlog, 
en doet het verhaal van medewerkers die in 
de Keniase hoofdstad Nairobi vruchteloos op 
zoek gingen naar drinl<water in flessen en 
Amerikaanse dollars. 

De mar/nes die in de nacht van 9 december 
landden op de stranden voor de Somalische 
hoofdstad Mogadishu werden opgewacht 
door een leger westerse joernalisten, fotogra
fen en kameralui. Men moet al over heel wat 
verbeelding beschikken om een situatie te 
verzinnen waarin de soldaten met hun zwarte 
nachtkamoeflage, verblind door de schijn
werpers en flitslichten van tientallen kamera's 
en fototoestellen, zich nog belachelijker kun
nen voelen. Buiten deze onverwachte hinder
nis stootten de Amerikanen op weinig tegen
stand. 

ONTWAPENING 
Maar over de bedoeling van de operatie 

Herstel de Vrede werd enkele dagen later al 
getwist tussen de Verenigde Staten en VN-
sekretaris-generaal Boutros-Ghali. De VN-re-
zolutie liet natuurlijk heel wat aan duidelijk
heid te wensen over. Volgens de Verenigde 
Staten moeten de VS-troepen genoeg veilig
heid scheppen om de levering van voedsel 
en andere hulpgoederen mogelijk te maken. 
Maar Boutros-Ghali ziet het groter: volgens 
de VN-sekretaris-generaal moeten de Ameri
kanen en de buitenlandse inten/entietroepen, 
op volledige sterkte worden zo'n 35.000 sol
daten onder wie 28.000 Amerikanen ver
wacht, de Somalische clans en bendes ont
wapenen, het noorden van het land ontmij
nen, en een inlandse militaire politiemacht op 
poten zetten. Pas wanneer ze dat allemaal 
voor elkaar gekregen hebben, komt de VN-
vredesmacht op de proppen om de voedsel-
en andere hulplijnen in 't oog te houden. 

Vooral de ontwapening van de gewapende 
bendes belooft eigenlijk een onmogelijke 
opdracht te worden. Wapens zijn in Somalië 
zeer oven/loedig voorhanden. Naar een acht
jarige jongen die met een AK 47 over de 
smalle schouders gedrapeerd door de stra
ten van Mogadishu loopt wordt pas opgeke
ken wanneer de loop door het stof sleept. 

Wapens van allerlei slag bevinden zich 
overal in het land. Van zo gauw de mannes in 
Mogadishu aangekomen waren, verdwenen 
de bendes als bij toverslag van de straten. De 
Amerikanen wisten een „verzoening" te be
werkstelligen tussen de bendehoofden van 
Mogadishu, generaal Mohammed Farrah Ah 

Verleden week startte de operatie 
Restore Hope in Somalië. De 
nachtkamoefiagekleuren van de 
VS-marines die de kust van het 
Oostafrikaanse land bestormden 
waren een beetje overbodig. Van 
zo gauw deze oorspronkelijk als 
kerstmannen verwelkomde sol
daten voet op het Somalische 
strand zetten, belandden ze in 
een hels licht van flashes en tele
visiespots. De invazie van de 
pers was de invazie van het leger 
voorafgegaan. Buiten enkele 
strubbelingen met de joernalis
ten en fotografen stootten de 
Amerikanen op nagenoeg geen 
tegenstand. Maar algauw veran
derde de toon. De hoop in de 
Hoorn van Afrika terugbrengen 
lijkt nog niet voor morgen. 

did en AH Mahdi Mohammed. Er zijn echter 
nog andere warlords aktief, en andere groe
pen werken elders autonoom of free-lance. 
Weken eerder al hadden westerse inlichtin
gendiensten zwaar wapentuig zien wegtrek
ken uit de hoofdstad. Veel krijgers vluchtten 
verder het binnenland in, ,,parkeerden" 
zwaar materiaal over de Ethiopische grens, 
legden verborgen wapenstocks aan. 

BAIDOA WACHT 
Tenwijl het in Mogadishu relatief kalm bleef, 

werd er hevig gevochten in andere steden in 

Amerikaanse mariniers in aktie. Op de 
achtergrond waakt CNN. (foto ap) 

het binnenland. In Kismayu, de stad in het 
zuiden waar de Belgische para's naar toe 
gestuurd zullen worden, vielen verleden 
week zestig doden bij vuurgevechten. Nage
noeg alle hulpverleners moesten er geëva-
kueerd worden. 

In Baidoa, de stad die het ergst door de 
hongersnood getroffen is, vond een vuurge
vecht plaats op de marktplaats met 48 doden 
en 51 gewonden. De hulpverleners ter plaat
se raakten steeds verder in nauwe schoen
tjes. Het is drie maanden geleden dat er nog 
eens een voedselkonvooi uit Mogadishu 
heelhuids Baidoa bereikte. 

Hoewel de druk op de Amerikanen zeer 
groot werd, bleef de Amerikaanse bevelheb
ber zeer weigerachtig om snel op te rukken 
naar die dodenstad. Hij wil eerst voldoende 
mankracht ter beschikking hebben om alle 
weerstand met een zuchtje te kunnen weg
blazen. De aanvoer van troepen vordert ech
ter traag. Spoorwegen zijn er in Somalië met. 
Alle troepen en hun materiaal moeten via de 
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lucht en schepen vervoerd worden. Meer dan 
30.000 soldaten en hun uitrusting ter plaatse 
brengen vergt echter tijd. Begin deze week 
waren nog maar 4.000 soldaten ontscheept. 
De toestand waarin Somalië verkeert is ech
ter zo rampzalig dat de interventietroepen 
met alleen hun voedsel en brandstof mee 
moeten brengen, maar ook hun drinkwater 
(een divisie van 16.000 man verbruikt 1,2 
miljoen liter water per dag), trucks vol pestici
de-spuitbussen tegen muskieten en muggen, 
generatoren, zelfs een radarsisteem voor het 
luchtverkeer. Bovendien betekent deze 
volksverhuizing dat alle kanalen voor hulp
goederen volgepropt zitten met militair mate
rieel. 

Even speelden de Amerikanen met de idee 
om wapens te ruilen voor voedsel. Al wie zijn 
wapens inleverde, zou voedsel krijgen. Pam
fletten in die zin werden gedropt vooraleer de 
marines met hun helikopters landden om een 
bruggehoofd te maken. Bij de Verenigde 
Naties had men dergelijk plan maanden terug 
al bestudeerd, en verworpen. Zolang er geen 
politiek gezag georganizeerd werd dat ver
hindert dat wie z'n wapens afgegeven heeft 
hulpeloos staat tegenover wie dat nog niet 
deed, denkt geen Somali eraan vrijwillig z'n 
FAL af te geven. 

Maar woensdagochtend waren dan toch 
mariniers en Franse legionairs, die zich in 
het ontwapeningsdispuut dichter bij het VN-
standpunt opstellen dan de VS-troepen, in 
Baidoa aangeland. Zij het voorlopig zonder 
broodnodig voedsel. Maar dat belette niet 
dat zich ook daar weer euforische taferelen 
afspeelden. Van tegenstand was opnieuw 
geen sprake. De verantwoordelijken van 
hulporganizaties ter plaatse die de laattijdi
ge komst naar Baidoa verleden week een 
schandelijl<e nalatigheid noemden, hadden 
waarschijnlijk gelijk. 

KOUDE OORLOG 
Het pijnlijke aan heel de situatie is dat de 

Amerikanen er nu een zootje moeten oprui
men waar ze deels medeverantwoordelijk 
voor zijn. De overvloed aan wapens in Soma
lië is immers in belangrijke mate een erfenis 
uit de Koude Oorlog. Eerst werd het land 
bewapend door de Sovjet-Unie. Toen het 
regime van diktator Siad Barre in 1978 van 
kamp wisselde, was het de beurt aan de VS 
om het land te ,,steunen": Barre kreeg meer 
dan 600 miljoen dollar aan Amerikaanse 
ekonomische en militaire hulp tegen het kom-
munisme. Tijdens de burgeroorlog na de 
verdrijving van Barre werd het land over
spoeld door wapens. Vooral Italië toonde zich 
hierbij zeer bedrijvig. 

In de senaat plaatste Willy Kuijpers zware 
kanttekeningen bij deze verantwoordelijk
heid. Volgens Kuijpers kan er pas sprake zijn 
van een definitieve oplossing voor Somalië 
wanneer de verschillende volkeren en clans 
zich in een federalistisch bestel organizeren. 
Kuijpers vreest dat dit niet bepaald een be
kommernis is van de Amerikanen: //( vrees 

voor het optreden van de Verenigde Staten. 
Zij hebben geen ervaring in het omgaan met 
zevenentvi/intig verschillende volkeren. 

Kuijpers, die zijn bedenkingen steunde op 
zijn langdurig verblijf in de Hoorn van Afrika, 
IS zeer verontwaardigd over het manifest 
gebrek aan inlevingsvermogen van de Ameri
kaanse troepen in de leef- en denkwereld van 
de Somali's. Eén van de onvenwachte proble
men waar de marines mee gekonfronteerd 
werden, was bvb. de /(haf-verslaving. Khat is 
een plantaardige en wijd verspreide drug in 
Somalië. De Amerikanen kwamen al gauw tot 
het besef dat een inmenging met de khat-
handel of het khat-gebruik het beste middel is 
om de Somali's tegen zich in het harnas te 
jagen. 

Meer en meer wordt duidelijk dat een 
oplossing voor Somalië nog lang niet in zicht 
is. De Amerikaanse show-oortog die nu opge
voerd wordt, zorgt er slechts voor dat de 
bendes vluchten waar de marines opduiken. 
Hiermee wordt alleen even ademruimte ge
geven om wat voedsel veilig ter bestemming 

te brengen. Echte oplossingen kunnen er pas 
komen wanneer de aartsmoeilijke opdracht 
van de ontwapening van Somalië aangevat 
wordt. En die opdracht zal op haar beurt pas 
echt lukken wanneer het land uitzicht krijgt op 
een politieke struktuur die een einde maakt 
aan de wet van het sterkste wapen. 

Zo'n politieke struktuur, Willy Kuijpers stip
te het reeds aan, kan niet anders dan een 
federaal model zijn. Omdat ze het rezultaat 
moet vormen van onderhandelingen waarbij 
de feitelijke leiders van het land, de krijgshe
ren, en de traditionele leiders van de verschil
lende clans, stammen partijen en godsdien
sten betrokken worden. 

Die aartsmoeilijke opdracht willen de Ame
rikanen niet uitvoeren. Hoewel het konflikt 
met de Verenigde Naties over de aard van de 
opdracht van de marines snel naar de achter
grond venwezen werd, moest het Marlin Fit-
zwater, de woordvoerder van president Bush, 
toch van het hart dat de verantwoordelijkheid 
voor een lange termijn-oplossing bij de VN 
ligt. 

(Pdj) 
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BOSNIË IS SOMALIË NIET 
In de senaat werd verleden week ge

stemd over een rezolutie van Wilfried 
Martens (CVP) betreffende de noodzaak 
tot een internationaal optreden in Soma
lië. Martens bezocht het Oostafrikaanse 
land en besloot iets te doen. Jaren gele
den, toen VU-senator Kuijpers alarm 
sloeg over de situatie in de Hoorn van 
Afrika, vond de toenmalige premier het 
niet nodig om een internationaal optreden 
te bepleiten. De tijden veranderen natuur
lijk. 

De Volksunie keurde de rezolutie van 
Martens mee goed. Senator Hugo Schiltz 
betreurde in naam van zijn fraktie wel dat 
we in staat zijn op te treden in primitieve 
landen, maar dat Europa niets onder
neemt tegen de gruwelijke schending van 
mensenrechten in de eigen achtertuin. 
Inderdaad: Bosnië is blijkbaar Somalië 
niet. Hoewel de Nederlandse premier 
Lubbers het ook een schande vindt dat er 
een militaire interventie komt in Somalië 
en niet in ex-Joegoslavië. 

De toestand in Bosnië noopt nochtans 
tot een dringend ingrijpen. En het heeft er 
gelukkig veel van weg dat er nu snel iets 
zal gebeuren. De VN vroeg aan de Navo 
om voorbereidingen te treffen en plannen 
te maken voor een militaire interventie in 
voormalig Joegoslavië. De vrees bestaat 
nu dat een uitbreiding van de burgeroor
log de zaken nog danig ingewikkelder zal 
maken. Indien straks Kosova een openlijk 
strijdtoneel wordt, zit de kans erin dat heel 
de Balkan weer in vuur en vlam staat. Hoe 
zal Albanië desgevallend reageren? En 
Bulgarije? En dreigen de Navo-landen 
Griekenland en Turkije dan niet tegenover 
elkaar te staan ? 

Gedurende acht maanden nu al heb
ben Bosnische Serviërs, gesteund door 
hun volksgenoten in Belgrado, een gena
deloze zuiveringskampanje ontketend te
gen hun moslim-buren. Het westen wei
gert de moslims te bewapenen om zich 
tegen de Sen/ische agressor te verdedi
gen, maar weigert ook zelf in te staan voor 
die verdediging. Er werd een vliegverbod 
boven Bosnië afgekondigd, maar dat 
werd al meer dan tweehonderd maal 
straffeloos geschonden. Het westen 
tracht paal en perk te stellen aan de 
vluchtelingenstroom uit gewezen Joego
slavië, maar doet niets om veiligheidszo
nes binnen Bosnië zelf te installeren. Het 
westers cinisme kent blijkbaar geen gren-

l ^ e n , schreef de New York Times. 

In de Amerikaanse pers heeft vooral 
Europa de boter gegeten. Volgens de 
Amerikanen is Bosnië immers de achter
tuin van de EG, en is het dan ook in de 
eerste plaats aan Europa om daar orde 

Vrijgelaten Kroatische l<rijgsgevangenen bekomen van de ontbering. Ze 
Icomen uit het door Serviërs gelelde Manajaca-kamp in Bosnië en werden 
geruild tegen Serviërs. (toto Reuter) 

op zaken te stellen. Een ongeduldige 
Amerikaanse kommentator schreef: als 
Europa nog eens de ogen sluit voor 
volkerenmoord, en weigert op te treden 
als z'n broeder's hoeder, zouden de Ame
rikanen wel eens kunnen weigeren nog 
langer Europa's hoeder te blijven. 

Natuurlijk is Bosnië Somalië niet. In 
Bosnië wordt slag geleverd door partijen 
met legers, getrainde milities en bondge
noten. Een interventie houdt meteen in 
dat men mede partij kiest voor de enen, 
tegen de anderen. Europese staten die 
VN-blauwhelmen leverden vrezen dat een 
echt militair ingrijpen heel wat verliezen in 
eigen rangen zal kosten. 

Er bestaan nochtans mogelijkheden. 
De voormalige Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken George Schultz stelt 
voor om de Servische artillerienesten 
rond Sarajevo en andere belegerde mos
lim-steden te bombarderen. Admiraal La-
nade, het hoofd van de Franse generale 
staf, suggereert om het VN-vliegverbod 
van Servische vluchten over Bosnië wer
kelijk militair af te dwingen. Turkije, Paki
stan en ander moslimstaten willen een 
gedeeltelijke opheffing van het wapenem
bargo om de Bosnische geloofsgenoten 
te bewapenen. De Islamitische konferen-
tie spreekt al over een gewapende mos
lim-interventie. Het hoofd van de VN-
troepenmacht in Sarajevo roept op tot 

een ultimatum van één maand waarna er 
een massale militaire tussenkomst zou 
volgen. 

De risiko's aan deze interventies ver
bonden, zijn groot. De Europese staten, 
zeker zij met blauwmutsen op het terrein, 
kijken een beetje vragend naar de VS om 
de toon te zetten. Een beetje onterecht. 
Want het versterkt de indruk dat zonder 
het Amerikaanse leiderschap, de nieuwe 
wereldorde verlamd blijft. 

De Amerikaanse defensieminister Che
ney acH een militair ingrijpen in Bosnië, in 
tegenstelling tot Somalië, trouwens not 
doable, niet te doen. Op de Konferentie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Euro
pa (KVSE) zei de Britse defensieminister 
Malcolm Rifkind, dat een militaire oplos
sing voor Bosnië een jarenlange inspan
ning zou vergen, van mogelijk meer dan 
100.000 Britse, Amerikaanse, Franse en 
andere soldaten. 

Ook dit is een gevaarlijke redenering. 
Want moeten de risiko's van een interven
tie niet eerder de keuze van de in te zetten 
middelen beïnvloeden, dan de beslissing 
zelf om in te grijpen ? Anders is onrecht 
alleen onrecht wanneer men meent het 
makkelijk te kunnen bestrijden. Zoals in 
Somalië. 

(pdj) 
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DE RIJKE TAAL VAN EEN ZOMERJURK 
Wie heeft er bij het bel<ijl<en van de Prehis

torie op televisie, of om het even welke 
leerlijk ouderwetse film, niet gemonkeld bij 
net défilé van al die heerlijk ouderwetse 
kleren. De brede pijpen, de jurkjes zonder 
mouwen, de minirok, de helle kleuren, of de 
grote kragen. Vandaag komt het een beetje 
lachwekkend over, maar twintig of dertig jaar 
geleden was het volle ernst. De mode is 
vergarikeliji<, zegt men. Wie in de stiel zit, 
voegt daar dan graag aan toe dat wat eens uit 
de mode is, over X-jaar opnieuw in de mode 
zal zijn. 

Professor Helmut Gaus en enkele van zijn 
medewerkers aan de Gentse universiteit on
derwierpen de zomerjurk aan een merkwaar
dig onderzoek. Ze volgden de evolutie van 25 
jaar zomerjurken: de kleuren en densiteiten, 
de motieven en snitkenmerken van de jurken 
zoals ze in de damesbladen afgebeeld ston
den. En ze stelden vast dat zoiets nutteioos 
als de mode van zomerjurken met lukraak tot 
stand komt. Donkere of lichtere tinten, hoge 
of lage dekolletés, lengten onder of boven de 
knie, ... het maakt allemaal deel uit van een 
welbepaald betekenissisteem dat onderlinge 
verbanden vertoont. Gaus stelde vast dat de 
mode opmerkelijk trouw de stijgende en 
dalende lijn van de ekonomische konjunktuur 
volgt. De mode ziet er anders uit in perioden 
van recessie dan in perioden van ekonomi
sche welvaart. 

Waarom draagt iedereen plots grijs met 
hoekige motieven ? Hoe komt het dat wan
neer de rok langer wordt, de hals dieper 
uitgesneden wordt, en omgekeerd, wanneer 
de rok korter wordt, de borsten zediger 
bedekt worden ? Hoe komt het dat donkere 
kleuren samengaan met een hoger chokola-
deverbruik, en er in perioden waarin helle 
kleuren domineren meer getrouwd wordt en 
minder gezelfmoord? 

MET 
BLOEMETJES 

Krisis en hoogkonjunktuur, daar draait al
les om, zegt Gaus. Tijdens een ekonomische 
recessie worden de mensen onzekerder, en 
dat merkt men op verschillende manieren. 
Een krisis heeft ook zijn gevolgen voor het 
modebeeld. Gaus en ko stelden vast dat het 
modebeeld in perioden van laagkonjunktuur 
veel grijs en zwart kent, halflange jurken met 
lange mouwen, en met strepen en banen als 
motief. In de golden sixties daarentegen zag 
men de jurken verkorten, de kleuren feller 
worden, liefst met bloemmotieven. Er zat 
weinig model in de jurken. De mensen hoef
den geen kleren om te tonen wat ze waard 
waren en hoe goed ze het wel hadden. 

Wanneer de konjunktuur in het begin van 
de jaren zeventig begint te dalen, wordt mini 

Lang of kort, diep uitgesneden of zedig bedekkend, ruiten of bloemen, oranje of 
grijs, het is allemaal van belang om de zomerjurk te plaatsen in de ekonomische 
konjunktuur. ('"«o VUM) 

kuitlang, de bloemen worden ruiten, de taille 
wordt weer benadrukt, de halsuitsnijding 
wordt dieper en de kraag groter, f̂ êt de 
daling van de koopkracht en de stijging van 
de werkloosheid evolueren de kleuren naar 
bescheidener pasteltinten. En wanneer de 
konjunktuur op z'n laagste punt staat, treden 
zwart en grijs meer en meer op de voorgrond, 
samen met hogere zelfmoordcijfers en, dit 
wordt niet verklaard, verkoopscijfers van 
snoepgoed. 

U zal zeggen: „ja maar, ik speel dat 
spelletje niet mee. Ik doe niet mee met de 
mode, laat staan dat ik er me door laat 
beïnvloeden." Fout, zegt Gaus. Ook iemand 
die bvb. zegt dat tiet hem niets kan schelen 
vi/at hij aanheeft, zegt daarmee een heleboel 
tot zichzelf (niet over zichzelf) en tot de 
anderen. Ook de nonchalance, de slordig
heid, de alledaagsheid hebben hun stijl. 

Het is uiteraard perfekt mogelijk dat uw 
buun/rouw in een periode van zware ekono
mische krisis voor de pinnen komt met een 
feloranje mini-kleedje met bloemetjes erop. 
Ze zal dan wel enigszins opvallen. Haar 
keuze hing dan af van determinanten die 
blijkbaar kompleet geen uitstaans hadden 
met de sociaal-ekonomische determinanten. 
Wanneer men echter gemiddelden bekijkt, 
zal men vaststellen dat de voorkeur van grote 
groepen mensen, ondanks al hun verschil

lende persoonlijkheidskenmerken, door de 
lange trend in dezelfde richting geduwd 
wordt. 

Wat IS nu het nut van studies als deze? 
Modetrends blijken een onderdeel te vormen 
van een geheel van gedragskenmerken die 
samen met de ekonomische konjunktuur 
evolueren. Dit betekent dat ten aanzien van al 
deze kenmerken relatief betrouwbare prog
noses kunnen gemaakt worden. Gaus en z'n 
medewerkers toonden ook aan dat de soci-
aalekonomische determinanten van het ge
drag oneindig veel krachtiger zijn dan tot op 
heden werd vermoed. Zelfs subjektieve voor
keuren voor kleuren, vormkenmerken en snit-
kenmerken van jurken blijken volgens de 
studie van Gaus te evolueren volgens een 
bepaald, nu bekend mechanisme. Anderzijds 
heeft natuurlijk elke vrouw, bij het maken van 
haar keuze, er geen flauw vermoeden van dat 
die sociaalekonomische determinanten ook 
bij haar werkzaam zijn. De wetenschap zal 
daarom met kunnen voorspellen welk kleedje 
ze morgen zal gaan kopen, maar zal wel in 
zekere mate kunnen schetsen hoe de mode 
er morgen zal uitzien. 

(pdi) 

- Mensen en mode. De relatie tussen kleding 
en konjunktuur. H. Gaus, J. Van Hoe, M. Bracke-
leire en P. Van der Voort. Ultg. Garant, Leuven, 
1992, 175 biz, 1.100 fr. 
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EEN 
GESCHIEDENIS 
VAN 
DE VROUW 

Vrouwen hebben te lang in de schaduw 
van de geschiedenis vertoefd, zo lezen wij in 
de verantwoording. Dank zij de vooruitgang 
op het gebied van de antropologie, de aan
dacht voor het tema van het gezin en de 
opkomst van de mentaliteitsgeschiedenis, 
die gericht is op het dagelijkse leven, het 
privé-leven en het individu, zijn ze op een 
gegeven moment naar voren getreden. 

Het is echter allereerst de vrouwenbewe
ging geweest die de vrouw door diverse 
vraagtekens te plaatsen bij haar verleden en 
haar toekomst, voor het voetlicht van de 
geschiedenis! tjracht. Zowel binnen als bui
ten de universiteiten hebben vrouwen het 
onderzoek op gang gebracht naar hun voor
gangsters, om de wortels van de ovreheer-
sing die dezen ondergingen en de betekenis 
van de de verhoudingen tussen de seksen 
binnen verschillende tijdruimtelijke kaders te 
begrijpen. 

MADONNA 
De titel Geschiedenis van de vrouw heeft 

onbetwistbaar een veelbetekende lading, al
dus de auteurs. Men moet er zich echter voor 
hoeden te menen dat vrouwen een objekt van 
deze geschiedenis zijn omdat ze vrouw zijn. 
Het gaat om hun plaats in de maatschappij, 
hun „omstandigheden", hun funkties en 
macht, hun zwijgen en hun woorden: dat 
alles willen ze begrijpen. Ze willen de ver
schillende manieren waarop de vrouw afge
beeld wordt - afwisselend als godin, ma
donna, heks,... - begrijpen en tevens waar
om deze voortdurend veranderen. 

Door de geschiedenis van de westerse 
wereld van de Oudheid tot nu toe te benade
ren vanuit het standpunt van de vrouw biedt 
deze serie de hedendaagse lezer, verrassen
de nieuwe inzichten in zowel het heden als 
het verleden. 

Dit boek is een aanrader, zeker voor stu
denten. Jammer dat de kleine letter en de 
samengeperste tekst vermoeiend werkt op 
de lezer. 

IHilda Uytterhoeven 

Floortje met haar oma in de fabelachtige mooie tuin, getekend door Satomi 
Ichilcawa. 

KERSTVAKANTIE AL 
VOLGEBOEKT? 

Bij wijze van ven/olg op het jeugd- en 
kinderboekennieuws van vorige week hier 
nog een portie fraais! Deze week een greep 
uit het recente aanbod van de uitgeverij C. de 
Vries-Brouwers. 

UIT DE BUIK 

- De geschiedenis van de vrouw. Van de Renais
sance tot de moderne tijd. Uitg. Agon, 481 biz., ! 
1.500 fr. 1 

Basje ondergaat de komst van een broertje 
of zusje blijkbaar nogal gelaten. De ouders 
van Basje doen hun best om het knaapje bij 
alle voorbereidingen te betrekken. Maar zo te 
zien heeft Basje het veel te druk met z'n eigen 
leventje. Maar wanneer de baby geboren is, 
het is een zusje, merken vader en moeder dat 
Basje de komst van het kleintje op een heel 
aparte manier heeft voorbereid. 

Basje en de baby is een boekje van Tony 
Bradman, uit het Engels vertaald door Ineke 
Ris, en verfraaid met waterverfillustraties van 
Jan Lewis, dat kleuterjes op een subtiele 
manier doet inzien waarom er zo'n zenuw
achtige drukte in huis heerst wanneer er een 
baby op komst is. 

KONINKLIJKE 
VREETZAK 

Jindra Capek (onze zetmachine laat het 
kapje op de C niet toe) klinkt ons nogal 
Slavisch in de oren. Veel gegevens over de 
auteur-tekenaar van Koning Lekkerbek bezit
ten we met, maar alles doet vermoeden dat hij 

of zij van uit „het oosten" komt. Het boekje is 
vertaald uit het Duits door Ineke Ris. De 
prachtige kleurenprenten die dit boekje rijk is 
stralen helemaal de sfeer uit van de Oosteu-
ropese animatiefilmpjes die we af en toe op 
de buis zien. Misschien is deze stijl iets 
minder toegankelijk voor onze Westerse kin
dertjes die meestal net iets teveel Disney en 
co. op hun netvliesjes gebrand krijgen. Ko
ning lekkerbek is nog een echt sprookje dat 
lekker oudenwets begint met de woordjes: 
„Er was eens..." 

Wel, er was eens een klein koninkrijk waar
in het helemaal niet goed ging met de men
sen. De oorzaak van alle ellende was de 
koning. Die hebberd wilde alles: de duurste 
stoffen uit de verste landen, gouden schaat
sen, de beste muzikanten. Maar de grootste 
en duurste ondeugd van de koning was zijn 
eetlust... 

EKOSISTEEM 
Schitterend is de wijze waarop in Woifsei-

landvan Celia Godkin het zgn. ekosisteem uit 
de doeken wordt gedaan. Dit werkje is uit het 
Engels vertaald en bewerkt door Maarten de 
Jongh. De tekst is wat omvangrijker dan in de 
hierboven besproken boekjes, wat Wolfsei-
land voor een iets ouder kijk- en leespubliek 
geschikt maakt. En kijken moet je, want de 
tekeningen zijn bijzonder mooi, zeker de 
panoramische zichten die telkens een mo
mentopname zijn van het eiland in de vier 
verschillende seizoenen. 
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Middenin een groot meer ligt een prachtig 
groen eiland Er wonen enkel dieren, in 
volkomen harmonie Dat wil zeggen dat er 
voldoende eten is voor iedereen, ze leven van 
gras en planten of ze vreten elkander op 
Alles blijft in evenwicht Op Wolfseiland woont 
ook een familie wolven Op een dag spoelt er 
een houten vlot aan op het eiland Wolven en 
welpen zijn nieuwsgierige beesten, ze krui
pen allen op het vlot, maar tot hun grote 
verbazing drijft het vlot weg van het eiland 
naar het vasteland Er ontbreekt nu een 
belangrijke schakel in het ekosisteem, m a w 
het ekologisch evenwicht raakt ernstig ver
stoord Er komt een zachte winter zodat er 
voor alle dieren volop te eten is, in het 
voorjaar worden veel jonge hertjes geboren 
De hertjes groeien allemaal snel op doordat 
er geen enkel wordt opgepeuzeld door de 
wolven Maar de herten hebben steeds meer 
gras nodig De andere planteneters krijgen 
nog maar weinig te eten Zo worden de 
konijnen steeds magerder en krijgen ze 
steeds minder jongen Wat dan weer slecht is 
voor de vossen en zo gaat het alsmaar 
verder bergafwaarts op Wolfseiland Er dreigt 
dan ook een katastrofe Ondertussen ver
gaat het de wolven ook met zo best op het 
vasteland Daar zijn al teveel wolven, de 
eilandfamilie loopt er eigenlijk in de weg 
Gekweld door honger steken ze op een ijzige 
winternacht het dichtgevroren meer over, 
terug naar Wolfseiland De rest hoeven we u 
met te vertellen, dat raadt u al Nu de wolven 
er terug zijn komt in de lente alles weer goed, 
de cirkel van het natuurlijk evenwicht is weer 
rond 

BLOEMPJES 
BUITENZEÏÏEN 

Floortjes tuin, een prachtig prentenboek 
van de in Japan geboren Satomi Ichikawa 
met tekst van Elizabeth Laird, is een juweeltje 
voor tuimertjes in spe Als je ooit in het 
Normandische Giverny, in de tuinen van 
Monet hebt gewandeld, weet je dit boekje 
zeker te waarderen Floortjes tuin ademt zo'n 
beetje dezelfde sfeer uit, het boekje is een en 
al geakwarelleerde bloemenpracht, de geu
ren moet je er maar bijdenken 

Floortje gaat logeren bij haar oma die op 
het platteland woont, ze leert er alle bloemen 
uit de tuin kennen Oma vertelt verhalen over 
bloemen, ze leert Floortje wat voor leuke 
dingen je met bloemen kunt maken, ze geeft 
ook een paar recepten' Floortje droogt bloe
men, verzamelt zaadjes, maakt pot-pouri 

Een kijk-, lees- en doe-boek voor al wie van 
bloemen en planten houdt 

(ts) 

- Basje en Baby Tony Bradman en Jan Lewis. 
40 biz, 445 fr. 
- Koning Lekkerbek Jindra Capek 30 biz, 479 
fr. 
- Wolfseiland Celia Godkin. 48 biz, 479 fr. 
- Floortjes tuin Satomi Ichikawa 56 biz, 475 fr. 
De vier boekjes zijn uitgegeven bij C de Vries-
Brouwers, Antwerpen/Rotterdam, 1992. 

ER VALT EEN CD 
UIT DE BOOM 

De feesten staan voor de deur, het regent 
illusies, de verleiding is groot Wij hebben een 
aantal tips voor uw GD-keuze 

Voor de plaat van de maand december 
tekenen Haydn, Rossini, en de Wiener San-
gerknaben Christopher Hogwood nam dne 
concerti van Haydn op Iedereen kent het 
beroemde trompetkoncert Als je het een 
keer hebt gehoord, fluit je het de hele dag 
door Minder bekend zijn Haydns orgel- en 
hoornkoncerti Ze zijn even speels en dina-
misch als zijn talrijke simfonieen, herkenbaar 
en toch met voorspelbaar Want vadertje 
Haydn is een meester in de harmonie en het 
verrassingseffekt 

REGENBOOG 
De heer Rossini is voor ons jeugdsenti-

ment Op de Kouter in Gent hoorden wij op 
zondagvoormiddag vanop de kiosk zijn be
roemde ouvertures Zelfs als jongetje van tien 
bleven ze ons in het oor hangen Rossini was 
nogal van de luie kant en stopte plots met 
komponeren toen hij zowat 38 was Iedereen 
was verrast, maar hij hield het voor bekeken 
omdat hij in Meyerbeer een vernieuwer zag 
Zijn ouvertures zijn sprankelend, zangerig-
Italiaans De Italiaan Abbado geeft ze alle 
kleuren van de regenboog 

De Wiener Sangerknaben zien er vertede
rend uit Ze hebben een eigen timbre en zijn 
altijd een kweekschool geweest voor groot 
talent Wij geloven dat het lelijke eendje Franz 
Schubert er oit heeft tussen gestaan Wij 
horen ze het liefst in hun eigen volksmuziek of 
in een of andere jeugdopera van Mozart 
Maar ook in het religieuze werk van de 
Weense kapelmeesters voelen ze zich goed 
thuis Dat IS hier dan ook het geval voor 
Antonio Galdara, een Italiaan die in Wenen 
verzeild geraakte en wiens kerkmuziek in
vloed had op Haydn, Mare Antonio Ziani, en 
Johann Joseph Fux, een meester in het 
contrapunt met de glans van de barok erover 

Speciale aanbiedingen zijn er in de vorm 
van koffertjes Wij houden ons aan de norm 
van kwaliteit en prijs (ze kosten nooit meer 
dan 1 500 fr) 

WIJ citeren om de zes Brandenburgse 
koncerten en de vier suites van Bach De 
Brandenburgse koncerten zijn geschreven in 
opdracht van de markgraaf van Branden
burg De verschillende groepen van het or
kest wedijveren met mekaar en voeren afwis
selend de boventoon of leiden het gesprek 
Men spreekt erover zoals over de negen 
simfonieen van Beethoven of de liederen van 
Schubert Ze zijn onsterfelijk omdat ze Bachs 
rimpelloos geluk en innerlijke vrede weer
spiegelen De suites bestaan uit een rij dan

sen die feestelijk en galant klinken en soms 
aan Lully en het Franse hof doen denken Wie 
bij het horen van de naam Bach aan dodelijke 
ernst en wiskunde denkt, moet maar eens 
naar de badinerie uit de tweede suite luiste
ren en de beroemde aria uit de derde Daar 
spreekt een vrolijke en weemoedige man Dat 
ze worden uitgevoerd door The English Con
cert onder leiding van Trevor Pinnock is een 
waarborg hier is alles helder en zonovergo
ten 

De term vioolsonates is bij Beethoven mis
leidend omdat de piano er de boventoon 
voert Ze ademen nog de geest van Haydn en 
zijn nog met beladen met Beethovens ik, de 
eigen emotie die bij hem achteraf zo'n be
langrijke rol zal spelen De Fruhiingssonate is 
bekend om haar liefelijkheid en de Kruetzer-
sonate om haar virtuositeit 

Arthur Grumiaux is een van de vertegen
woordigers van de rijke vioolschool in België, 
hij bespeelt een Stradivarius en doet dat 
bijzonder gevoelig Clara Haskil vormde sa
men met hem een duo Haar pianospel (ze 
was een uitstekende Mozart- en Schumann-
vertolkster) is fijnzinnig en afgestemd op de 
dialoog 

Beethovens vijf pianokoncerten vertonen 
een stijlbreuk De eerste twee liggen nog in 
het verlengde van Mozarts gulden midden
weg De andere weerspiegelen Beethovens 
ik Het derde is gedreven, het vierde poëtisch 
gemijmer, het vijfde hartstochtelijk en even 
majestueus als zijn bijnaam ,,keizerskon-
cert" 

Er zijn sinds Wilhelm Kempff al talloze 
opnamen gemaakt, maar geen benadert zo 
dicht de kwetsbaarheid van de man die in de 
muziek een uitweg vond voor het menselijk 
tekort en het lot dat hem - ik denk aan de 
liefde - met altijd gunstig gezind was 

GEORGE SAND ~ 
Brahms is een van die mensen van wie 

men slechts geleidelijk aan gaat houden Wij 
kennen niemand die bij het beluisteren van 
zijn werk als door de bliksem is getroffen Zijn 
simfonieen zitten vol gedempte emotie en zijn 
met zorg tot een stevig bouvwerk uitgete
kend Je luistert tien keer en het lukt met Tot 
je de schoonheid van de tema's en van de 
ordening ontdekt Dan kan je de fidele 
Brahms met meer missen Karajan heeft de 
laatste jaren de keerzijde van zijn imago 
moeten ervaren De legende veranderde in 
alledaagsheid Maar in Brahms blijkt hij een 
autentieke dienaar van de muziek 

Wie Chopin zegt denkt aan klavier, Poolse 
heroïek, Franse charme, salons, virtuositeit, 
George Sand, dweepzucht, onvervulde liefde 
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Andermaal worden de Brandenburgse koncerten van J.S. Bach op CD uitge
bracht. 
en doodsgedachte. Een man daalt van de 
Parnassus af en strooit melancholie rond, in 
mazurka's, balladen, polonaisen, nokturnes, 
en in twee pianokoncerten waarin het orkest 
door het klavier wordt beheerst. Claudio 
Arrau is een Chileens pianist die in Europa 
beroemd werd. Hij speelt Chopin briljant, en 
meer dan dat, hij voert hem weg uit de muffe 
salonsfeer en maakt er een mens van. 

In een van de vorige bijdragen wezen wij 
op het eigenzinnige karakter van de Franse 
komponist Eric Satie die zijn werk ,,musique 
d'ameublement" noemde, allerlei vreemde 
titels bedacht (zoals ,,morceaux en forme de 
poire"), en leefde als een kluizenaar. Wie 
naar stilte zoekt kan best bij hem terecht. Met 

spaarzame middelen bereikt hij een sfeer van 
rust en harmonie. Reinbert De Leeuw is een 
Amsterdamse vijftiger die zich al jaren toelegt 
op de moderne muziek en die als geen ander 
de toon van Satie weet te treffen: zoekend 
naar de kern en ontdaan van franjes. 

SEHNSUCHT 
Geen groter liedkomponist dan Franz 

Schubert, geen beter vertolker ervan dan de 
bariton Dietrich Fischer-Dieskau, geen beter 
begeleider dan Gerald Moore. Schubert weet 
van een lindeboom en een beek een mma-
tuur te maken met een eigen kleur en sfeer. 

Bovendien lijkt het allemaal even spontaan 
en natuurlijk. Maar die eenvoud is, zoals bij 
Gezelle, slechts schijn. In het koffertje zitten 
dne CD's. De toon van Die schone Müllerin 
gaat van betovering naar wanhoop. Winter-
reise tekent de zoektocht van de mens die 
zich vragen stelt en piekert, te veel misschien. 
Schwanengesang tenslotte is een echo van 
Schuberts eigen Sehnsucht. 

GREGORIAANS 
Onder de naam Die Tradition des gregoria-

nischens Chorals stellen wij u tenslotte en 
koffertje met vier CD's voor met de muziek 
waarmee velen van ons zijn opgegroeid en 
die door een ingreep van de duivel bijna uit 
onze kerken was verbannen. 

Want ook ongelovige mensen zijn het er
over eens dat het gregoriaans door zijn 
wijding en zijn sereniteit een volmaakte uit
drukking is van het misterie. Gelukkig is het 
gregoriaans aan een herleving toe en de 
toeloop naar het gregoriaans festival in Wa-
tou in de Westhoek is er een getuigenis van. 

Hier vind je een bloemlezing van diverse 
benaderingen. En dat precies maakt er de 
rijkdom ervan uit. Wij waren ooit in de abdij 
van Fontgombault. Het koor van de monni
ken klonken even verzaligd als het licht in hun 
ogen. Onaards. 

WDB 

- plaat van de maand (ongeveer 500 fr.) 
Haydn: trompetconcerto - hoornconcerto N° 

1 - orgelkoncert. Academy of ancient msuic -
C. Hogwood. L'oiseau-lyre DDD 1992 121 

Rossini: Ouvertures. The Chamber Orchestra 
of Europa - C. Abbado. D.G.G. DDD 1992 122 

Caidara Missa l^etare - Zlani Alma Redemp-
toris Mater - Fux Piaudlte, sonat tuba. Wiener 
Sangerknaben - Uwe Harrer. Philips DDD 1992 
123 
- geschenkkoffertjes 

Bach: 6 Brandenburgse koncerten en 4 orkest
suites. The Cengiisch Concert - Trevor Pinnock. 
Archiv 423 4922 (3 CD's), 1.495 fr. 

Beethoven: de vioolsonates. Arthur Grumiaux 
(viool) - Clara Haskii (piano). Philips 422 1402 
(3 CD's), 1.495 fr. 

Beethoven: de pianokoncerten. Wilhelm 
Kempff (piano) - Berlinder Phiiharmoniker -
Paul Van Kempen. D.G.G. 435 7442 (3 CD's), 
1.495 fr. 

Brahms: de 4 simofnieën. Berliner Phiiharmo
niker - H. von Karajan. D.G.G. 429 6442 (3C0's), 
1.165 tr. 

Chopin: pianokoncerten 1 en 2 - barcarolle, 
impromptu's, walsen... Claudio Arrau (piano) -
London Philharmonic Orchestra - Eliahu Inbal. 
Philips 426 1472 (3 CD's), 965 fr. 

Satie: jeugdwerken voor piano. Reinbert De 
Leeuw (piano). Philips 426 4442 (3 CD's), 1.495 
fr. 

Schubert: Die schone Müllerin - WInterreise 
- Schwanengesang. Dietricht Fischer-Dieskau 
(bariton) - Gerald Moore (piano). D.G.G. 437 
2352 (3 CD's), 1.495 fr. 

De traditie van de gregoriaanse zang: monni
ken van o.m. de abdijen van Einsiedeln, Font
gombault, Montserrat en Santo Domingo de Si-
los. Archiv 435 0322 (4 CD's), 1.495 fr. 
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TECHNISCH K.O. 

T
ROUWE lezers weten dat we al 
jaren stellen dat defensief voet
bal nooit waarborgen kan bie
den op lange termijn. Ons voet
bal leidt al vele seizoenen aan 
een totaal gebrek aan verbeel
ding. Anderlecht is de toonaan
gevende klub. Het vlaggeschip. 
De nationale trots. Maar dat 
heeft dan vooral met de finan
ciële mogelijkheden van de 

Brusselse klub te maken. 

PIJNLIJKE LES 
In de voorbije zomer nog werd een on

middellijke konkurrent, de KV Mechelen, ge
woon leeggekocht. Maar Anderlecht is al 
lang geen Ajax meer, zelfs geen Auxerre. 
Het mist de lef en het sportieve zelfvertrou
wen van de Amsterdamse vereniging. Het 
mist de visie en de „sportieve kuituur" van 
de Boergondische provincieklub die met 
haar konsistent beleid in Europa een rariteit 
op zichzelf is geworden. Anderlecht, dat in 
de jaren zestig zijn absoluut sportlef hoogte
punt bereikte met een „Belgisch" elftal met 
veel spelers van eigen kweek en met een 
eigen originele sportieve beleidsopvatting, is 
geleidelijk aan geëvolueerd tot een ,,voet
balonderneming" met winst- en verliesreke
ning. Het financieel management van de 
klub is een voorbeeld voor de wereld. Laat 
daar geen twijfel over bestaan. 

Maar in voetbal blijft het spel op de groe
ne rechthoek wel het belangrijkst. Paris SG, 
een grootheid in wording, spelde Anderlecht 
een pijnlijke les. Goethals had overschot, 
van gelijk: de Brusselaars lagen fisisch, tak-
tlsch en technisch onder. Geen mens had 
dit venA/acht. Ook wij niet. De konklusies 
dringen zich dan ook op. Vooral omdat 
Anderlecht geen ploeg ,,in groei" is zoals 
Standard. Anderlecht verklaarde begin 1992 
dat in het seizoen 1992-1993 volop zou 
worden „geoogst". 

Aad de Mos, Constant Vanden Stock en 
Michel Verschueren: ze waren er allemaal 
rotsvast van overtuigd en iedereen was be
reid hen te geloven. Vandaag heeft Ander
lecht alvast de Europese droom moeten 
inleveren en ook in het kampioenschap, het 
absolute hoofddoel, is de buit nog niet bin
nen. Van de dubbele konfrontatie met PSG 
moet Anderlecht twee zaken goed onthou
den. De kleine Boffin zegde het luidop en 
met mis te verstaan: deze groep mist vecht
lust en de verdedigers mochten thuis nooit 
eens hun defensieve stelling verlaten. Waar 
nog bij kwam dat nu ook de blinden moes
ten vaststellen dat meerdere ,,vaste waar
den" onvoldoende kwaliteiten (techniek, in
telligentie, fisiek, gestalte, karakter) bezitten 
om ooit de echte top te kunnen halen. 

'fffiMm ymsm 
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Het voetballende vaderland 
snakte naar adem. Paris SG, 
Auxerre en Marseille waren ge
woon beter en sterker dan Ander
lecht, Standard en Club Brugge. 
3-0 dus. Technisch k.o. Het deed 
pijn in een land waarvan de voet
balbond zich geroepen voelt om 
als de enige echte sportieve am
bassadeur door te gaan. Er was 
geweeklaag en gejammer en ge
kraak van beenderen. In de voet
balrubrieken van de dagbladen 
werden genadeloos processen 
gemaakt. Daar kwam nog bij dat 
Raymond Goethals, 's lands eni
ge erkende „tovenaar en medi
cijnman in de voetbalweten
schappen", zich waagde aan ge
durfde uitspraken. „Het Belgisch 
voetbal is blijven stilstaan waar ik 
het vijfentwintig jaar geleden heb 
gebracht. Vooral Anderlecht 
heeft mij diep ontgoocheld. Tech
nisch, taktlsch, fisisch". 
Wat is er dan precies gebeuitl? 
Wat is er misgegaan? 

Een representatief beeld uit OlUI-klub: 
blauwzwart holt achter lUlarseille aan. 

(foto Reuter) 

Daags na de uitschakeling zegde de 
voorzitter in een radio-interview: „Je hebt ze 
(de spelers dus) niet gebraden en gebak
ken zoals je dat zelf zou wilen." 

Dat klopt. Maar je kunt natuurlijk wel uitkij
ken welk vlees je koopt bij de beenhouwer... 

OVERROMPELD 
Standard en Club Brugge verging het in 

Frankrijk geen haar beter. De Rouches wer
den bij momenten gewoon overrompeld in 
Auxerre. De boude voorspellingen van Arie 
Haan ten spijt. We weten inmiddels dat de 
ex-Ajacied - een niet onbelangrijk detail 
voor wie zijn uitspraken juist wil inschatten 
- graag blufpoker speelt en tegenstanders 
voor de match al verbaal probeert te over
winnen maar desondanks had hij gelijk toen 
hij verkondigde dat Auxerre veertien dagen 
eerder Luik had moeten verlaten als een 
uitgeschakelde ploeg. De gemiste kansen 
van toen werden in Boergondië met hoge 
intrest terugbetaald. 
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NOOD BREEKT WET 
Slimme Haan speelde het natuurlijk sluw 

en leep. „Dit hoort bij liet groeiproces. Het 
bestuur moet nu kiezen. Verder uitbouwen 
of..." Hij solliciteerde met andere woorden 
naar meer en vooral ook duurdere spelers. 
De Antwerpse weldoener van de Rouches 
weet dus waaraan hij zich in de nabije toe
komst mag verwachten. 

Erger nog dan Anderlecht en Standard 
overkwam Club Brugge. De landskampioen 
werd in Marseille een half uur lang gek 
gespeeld. Van de mat geveegd. Gedegra
deerd tot tweede klasser. 

Broos en zijn spelers waren al zonder 
illusies naar het Zuiden afgereisd maar des
ondanks moet het leed na dertig minuten 
spelen onoverzienlijk zijn geweest. Goethals 
zalfde evenwel de wonden van zijn gekwet
ste Brugse vrienden. Hij verlegde de proble
matiek naar een breder vlak. Naar de toe
standen in België. Precies hij die in onze 
kontreien jarenlang de verkondiger was van 
het defensieve voetbalevangelie (en de bui-
tenspelval) pleitte voor een andere aanpak. 

„Ais il< met Marseiiie defensief durf spelen 
besctiadigen de supporters mijn auto". We 
kennen Raymond, we bewonderen zijn 
oeverloze liefde voor het voetbal en we zul
len de laatsten zijn om zijn kennis in vraag 
te stellen. Maar hij mag natuurlijk niet over
drijven. 

DESONDANKS 
Goethals heeft gelijk wanneer hij Ander

lecht de mantel uitveegt - wedden dat hij 
na zijn terugkeer uit Marseille opnieuw als 
scout in dienst gaat bij de Brusselse klub -
maar hij mag natuurlijk niet vergeten dat 
onze nationale ploeg nu al zekerheid heeft 
venworven omtrent deelneming aan de eind
ronde van het wereldkampioenschap in 
Amerika. Waar hij natuurlijk terecht zal aan 
toevoegen dat Wales niets voorstelt, dat 
Tsjechoslowakije een voetballand in ontbin
ding is en dat Roemenië twee klassen beter 
was dan onze Rode Duivels. Allemaal waar, 
maar desondanks... 

Overigens mag men, bij het beoordelen 
van de Europese prestaties van onze top-
klubs, niet vergeten dat de nieuwe regle
mentering op het aantal toegelaten buiten
landse spelers danig in hun nadeel speelt. 

Vroeger werden er door Anderlecht en KV 
Mechelen Europacups gewonnen met elftal
len waarin evenveel buitenlanders als land
genoten rondliepen. Dat is niet langer mo
gelijk. En vermits we zelf geen aanvallers 
meer voortbrengen... Om dit te begrijpen 
volstaat het aandachtig te kijken naar de 
topschutterslijst van de aan gang zijnde 
kompetitie. 

Flandrien 

't Is stil waar het nooit waait maar op de 
voetbalbond blijkt het altijd te waaien. Vol
gens het Sportkomitee moet Genk-Ander-
lecht niet worden herspeeld omdat Van Vos
sen door het maken van het derde doelpunt 
de uitslag van de wedstrijd niet zou hebben 
beïnvloed. Adembenemend was dat. Vooral 
omdat datzelfde Sportkomitee de uitslag van 
de match van 1-3 naar 1-2 terugbracht. 

TE GEK 
Wie die uitleg kan begrijpen mag zijn vinger 

opsteken. Waarmee wij niet gezegd hebben 
dat die match absoluut nog eens een keer 
moet worden gespeeld. Neen. Maar het 
Sportkomitee had een ander standpunt kun
nen innemen. Het had eenvoudig kunnen 
zeggen: „De ref hieeft zicti vergist. Dat ge
beurt meer Een doeipunt uit buitenspel 
wordt tocti gevalideerd. De verkeerde speler 
wordt uitgesloten. Enzovoort. Wanneer tel-

Prof. Blanpain lijkt gelijk te krijgen 
met z'n kritiek op het transfersisteem. 

(foto WIJ) 

kens kiacfit wordt neergelegd en het scheids-
rechterskomitee brengt de deemoed op om 
te erkennen dat zijn ondergeschikten zich 
hebben vergist dan dreigen om de haverklap 
matchen opnieuw te moeten worden ge
speeld... Scheidsrechters zijn mensen. Men
sen kunnen zich vergissen. Wie wil voetballen 
moet zich daar bij voorbaat bij neerleggen." 

Punt andere lijn. Maar neen. Er wordt een 
uitleg samengebrouwen waarbij men enkel 
de wijsvinger naar de rechterslaap kan bren
gen om een draaiende beweging te maken. 

Toch vermoeden we dat in het Uitvoerend 
Komitee niemand daan/an zal wakker liggen. 
Daar zal men zaterdag de handen vol hebben 
met de onvermijdelijk aankomende liberalize-
ring van het transfersisteem voor jongeren. 
De druk van buitenuit wordt te groot. Steeds 
meer ouders proberen bij rechtbanken in 
kortgeding hun gelijk te halen. Professor 
Blanpain zal vermoedelijk in zijn vuist lachen. 
Zijn jarenlange kruistocht zal vroeg of laat, en 
zoals het er vandaag uitzien eerder vroeg, de 
nodige „vrijheden" opleveren. Van hem ver
schijnt er eerstdaags weer een boek onder de 
verpletterende titel: De gladiatoren van de 
sport - In de ban van de sportmaffia. 

Het is geweten dat de professor de huidige 
transferreglementen onverzoenlijk acht met 
de fundamentele rechten van de mens. Hij 
heeft daarin overschot van gelijk. Maar hij en 
alle andere betrokkenen moeten de proble
matiek in een breder kader proberen situe
ren. Wij zijn in het voetbalgras opgegroeid en 
weten dat klubs de volledige liberalizering 
niet zullen kunnen overleven. Tenzij zij al hun 
oorspronkelijkheid en originaliteit moeten in
leveren en dat kan toch niemand verlangen. 
Daarom zal men een uitweg proberen zoeken 
langs de zogeheten ,,redelijke opleidingsver-
goeding". Een ander woord voor hetzelfde 
zeer: de transferprijs. 

We geloven dat het nog te vroeg is om een 
standpunt in te nemen. We wachten af welke 
oplossing de Voetbalbond „geloofwaardig" 
kan uitdokteren en welke inspraak in de 
materie gespecialiseerde juristen daarbij zul
len hebben. Er is evenwel een en ander in 
beweging gekomen. Iedereen begrijpt dat 
het zo niet langer kan. Daarom werd op het 
jongste Sportakongres Sportrecht in bewe
ging gewag gemaakt van het bijeenroepen 
van een Staten Generaal van de Belgische 
Sport. 

Alle betrokkenen, ook de ouders en de 
overheid, zouden daar zitting in hebben. Het 
ganse sportbestel - transfers, reglemente
ring en rechtspraak, dopingbestrijding - zou 
dan kunnen worden doorgelicht en men zou 
tot een algemeen aanvaarde besluitvorming 
proberen komen. Het volgen zeker waard. 

STATEN-GENERAAL 
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TELEVISIE 

ZAlhHÜAÜ 19 DECEMBER " ^ M Ü I O T O E M B Ë T MAANDAG 21 DECEMBER 
T V 1 

10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voor mi
granten , 12 30 Affiche, kunstaanbod, 13 45 Elvis 
Belgisch, hommage met Vlaamse artiesten ,14 15 
King Creole, film ,1615 Première Film & Video, 
tilmnieuws, 17 00 Kelly, jeugdsene, 17 25 Sleutel, 
jeugd-aktua, 17 50 Musty, tekenfilmsene, 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Gered door de bel, 
komische serie, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, 
toeristisch progr ,1915 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, komische serie 
20 30 The Father Clements Story, TV-film 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Verscheurd, film 

TV2 
12 00 KInder-atelier, kinder tv 
20 30 N.C.R.-prijs, rechtstreeks vanuit Antwerpen 
22 00 Nights of the Proms, beeldverslag 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Hostile guns, film, 14 50 
Transformers, animatieserie, 1510 The real 
ghostbusters, tekenfilmserie, 15 35 Super Ninten
do, telefoonspel, 15 40 IMr. Boogedy, Disneyfilm, 
16 25 Clip club; 16 35 Superforce, aktieserie, 
16 50 Super Nintendo, telefoonspel, 17 00 Super 
50; 18 00 Nieuws, 18 05 Zorro, avonturenserie, 
18 30 Dierenplezier, kwis, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Hartedief, spelprogr 
21 00 Masquerade, film 
22 40 Nieuws 
23 00 VTM Sport 
2310 Rebecca, film 

Ned. 1 

07 30 Alles kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 05 Letterland, familieprogr , 
16 33 Heb Ik lets gemist?, hoogtepunten, 17 16 
Forza TV, jongerenmag , 1 7 45 Boggle, woord
spel, 1815 Sesamstraat, zien, 18 30 Jeugdjoer-
naal, 18 40 Kinderen van Waterland, serie, 19 00 
No time to waste, Greenpeace-kwis, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Amsterdamned, film 
22 22 Karel, praatshow 
23 12 Dertigers, sene 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 

10 00 Teleac; 13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 10 
Samson, kindermag, 16 50 B.O.O.S., jeugdmag , 
17 20 Top 40 ; 18 00 Nieuws; 18 20 Outfit, mode
mag , 18 50 Blinde hartstocht, serie, 1915 Wlse-
guy, aktieserie 
20 05 Major League, film 
21 55 Zaterdagavondcafé, sene 
22 25 Casino Royale, spelshow 
22 55 Joy In love, erotische serie 
23 25 Skybound, luchtvaartreeks 
23 55 Coundown late, popmag 
00 50 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws, 16 00 Impact, de watersnoodramp, 
16 48 Met Witteman; 17 34 Alfred J. Kwak, anima-
tiesene, 18 00 Nieuws; 18 20 Vroege vogels, 
natuurmag , 18 53 Lingo, woordspel, 19 21 12 
Steden, 13 ongelukken, gedramatiseerde vertia-
len, 19 51 Flying doctors, serie, 
20 41 Zeg 'ns AAA, komische serie 
21 08 Sonja op Zaterdag, praatshow 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 

TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Israëlltisch-godlenstige uit
zendingen, Chanoekka (lichtfeest), 11 00 De ze
vende dag, praatkaffee, 12 45 sportmiddag; 13 15 
Wilde hengst, jeugdfilm, 14 55 Filip, prins tussen 
de Belgen, portret, 16 001 voor iedereen, familie
progr , 17 00 Cordon Blue, Appelen en de Calva-
dos-streek, 17 30 Merlina, jeugdsene, 17 55 Tik 
Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Wonderjaren, komische 
serie, 18 35 1000 sekonden, spel- en kookprogr 
19 00 The Cosby Show, komische serie, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 De zomer van '45, sene 
21 45 De Pré Historie, 1982 
22 10 I.Q., kwis 
22 40 Vandaag 
22 55 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Star, filmmag ,14 05 Car
son's law, advokatensene, 14 50 Clip Club; 15 00 
Starling over, film, 16 35 The famous Teddy Z, 
komische sene, 17 05 The Heights, serie, 17 50 
VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praat
show, 19 00 Nieuws; 19 30 Familieraad, spel
progr 
20 00 Raar maar waar, konsumentenmag 
20 45 Luc, praatshow 
22 00 The Powers that be, komische sene 
22 35 Nieuws 
22 55 Tussen de lijnen, sport 
23 25 Wild, wild world of animals, natuursene 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 11 56 lOS magazine; 
15 08 Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap; 
15 23 Ik geloof; 15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws, 
16 05 Het gezongen woord, koor- en samenzang, 
16 30 Waar blijf je anders ?, diskussieprogr , 17 00 
Nota bene; 17 05 Opium, kunst en kuituur, 17 30 
C Majeur, muziekprogr , 18 15 Sesamstraat, higie-
ne/wc, 18 30 Het rijk van Verhoeff, sene, 19 02 
Abdijen In West-Europa, dok serie, 19 31 Natuur 
In eigen land, dok , 20 00 Nieuws. 
20 14 Waku Waku, spelshow 
20 47 In de hoofdrol, een Nederlander in het 
zonnetje 

Ned. 2 

08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws, 11 30 Tros/Veronl-
ca sport, 13 00 Omrop Frysian; 13 30 Oom Hedi-
douane, kleuterprogr , 1 3 35 Najib, praatprogr , 
14 15 Aktuel, voor Turken, 14 45 De indiaan baar
de een neger, dok , 16 00 Nieuws; 16 05 De 
Spaanse erfenis, teleac, 1610 Praktijk diploma 
informatlka, teleac, 16 40 Japans voor beginners, 
teleac, 1715 The new WKRP in Cincinnati, sene, 
17 40 Knoop In je zakdoek, infoprogr , 1 8 00 
Nieuws, 18 08 Tartlni, dok ,18 47 Blinde harts
tocht, serie, 19 21 Geschiedenis van het geld, 
teleac 
19 51 Op hoop van zegen, film 
21 30 Siamese Twins, dok 

Ned. 3 

08 00 Villa Achterwerk, kinderprogr , 11 00 Reizi
ger in muziek; 12 00 Het Capltool; 12 45 De Vara 
Matinee, klassiek koncert, 15 50 De wereld van de 
soberheid, dok , 18 00 Nieuws; 1810 Studio 
Italia; 18 35 Socutera; 18 45 Studio sport; 20 00 
Nieuws. 
20 10 Keek op de week,, satire 
20 37 Lopende zaken, berichtgeving 
21 26 The powers that be, sene 
21 53 Noorderlicht, wetensch mag 
22 57 II portaborse, film 
00 25 Nieuws 

TV 1 

14 00 Cyrano de Bergerac, (1950) film, 16 00 
Grensstad, westernsene, 16 25 Samson, kinder
progr ,17 25 Duupje, 17 30 David de kabouter, 
sene, 17 55 Tik tek; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Top score, spel
progr ,19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
20 20 Over Leven, dok 
21 15 TVI-Denksportkampioen, kwis 
21 55 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Surrealisme, schooltelevisie, 
19 30 Het Capltool, serie, 19 53 Kronieken, Latem 
aan de Leie 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Ekologjsche siertuinen, tuinmag 
21 30 Nieuws 
22 00 Cyrano de Bergerac, (1990) film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling, 
13 50 Cheers, komische sene, 14 15 The power, 
the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 00 A 
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, 
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 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 Wie ben ik?, spelprogr 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Videodinges, gekke videoklips 
21 10 Beverly Hills 90210, sene 
22 00 Telefacts, aktualiteiten 
22 45 Nieuws 
23 05 Odd Couple, serie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 1 7 01 Kruispunt 17 45 
Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, warm-
/koud, 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het klokhuis; 
18 58 De roze panter, tekenfilmserie, 19 05 Ha, die 
pa!, komische sene, 19 30 Help, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 25 Oude liefdes, spelprogr 
21 20 Hier en nu, aktualiteiten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Graf in Mariza, operette van 
E Kalman, 16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het maar, 
kinderprogr , 17 14 De Teenage Hero Turtles in 
Europa, tekenfilmserie, 17 36 Telearchief, gewoon 
Hollanders, 18 00 Nieuws; 18 19 Candid camera, 
verborgen kamera, 18 41 Blinde hartstocht, serie, 
19 07 Dierenmanieren, dierenmag 
19 42 Tax free, komische sene 
20 07 Onze ouwe, detektivesene 
21 10 Tros Triviant, spelprogr 
22 01 Tros aktua, aktualiteiten 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 15 00 Laurel & Hardy, komisch 
filmpje, 15 27ThewizardofOz, (1939) film, 1710 
Das schnelle Verschwinden der schwersten Ge
malde der Welt, kortfilm, 17 25 Dr. Krankenstein, 
medische horrorsene, 18 00 Nieuws; 1817 The 
wonder years, sene, 18 44 Open deur TV; 19 02 
VPRO's TV nomaden, 19 32 Walter Joris, humor, 
19 47 We zijn weer thuis, dramasene 
2015 40 Minutes, dok sene 
20 58 Lolapaloeza, vnjzinnig mag over diverse 
onderwerpen 
22 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

TV1 
14 30 Bachelor and the Bobby-soxer, film, 16 00 
Grensstad, westernserie, 16 25 Samson, kinder-
mag , 17 25 Duupje; 17 30 Vuurtoren, kinder
mag , 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi 
en meedogenioos, serie, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 30 Tura in symfonie, koncertregistratie 
22 00 NV De Wereld, reportagemag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Het Surrealisme, schooltele
visie , 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Kronieken, 
de boksende visch 
20 00 Cordon Bleu, Appelen 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 National geographic, Afrikaanse Odyssee 
21 30 Nieuws 
22 00 Van der Valk, 3-delige TV-film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfile, dok , 1415 The power, the pas
sion, sene, 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 Wie ben ik?, spelprogr 
20 00 Rad van fortuin, spel 
20 30 Drie mannen onder één dak, serie 
21 00 Medisch Centrum West, sene 
21 55 Melrose Place, gezinsserie 
22 50 Nieuws 
23 10 Northern exposure, sene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 09 AVRO's Ser
vice Salon, middagmag , 17 17 De hoogste ver
snelling, automag , 17 45 Boggle, woordspel, 
1815 Sesamstraat, bouwen; 18 30 Jeugdjoer-
naal; 18 40 Het klokhuis; 19 01 Tussen kunst en 
kitsch, antiekmag 20 00 Nieuws 
20 25 Het verhaal van Kees, TV-film 
21 27 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 05 Birds of a feather, komische sene 
22 37 Bekentenissen, het geheim van het leven 
23 06 Cheers, komische sene 
23 32 Wijnwereld, het Oosten 
23 57 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Samson; 
16 50 Zorro, sene, 1715 Countdown, popmag , 
17 45 Rinkeldekinkel, popnieuws, 18 00 Nieuws; 
18 20 De heilige koe, automag , 1 8 50 Blinde 
hartstocht, sene, 19 20 Veronica Film & Video, 
filmmag 
19 50 Dangerous Affection, film 
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische reeks 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 15 00 Laurel & Hardy, kon filmpje 
15 17 A damsel in distress, film, 16 59 Dr. Kran-
kenstein, med horrorsene, 17 30 Als er maar 
geloof is, dok ,18 00 Nieuws; 18 20 De parkeer
plaats, dok ,18 55 Lingo, woordspel, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 20 00 De 
Connaisseur, kultuurkwis 
20 33 Muren van glas, dok 
21 26 Suite 215, dramasene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 

TV 1 

14 00 Jong van hart, film, 16 00 Grensstad, wes
ternsene , 16 30 Samson, kinderprogramma, 17 30 
Postbus X, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische reeks 
20 30 Een zaak voor twee, politieserie 
21 30 'Allo, 'Allo, komische reeks 
22 00 Alle vijf, wetenschappen 
22 30 Vandaag 
22 55 Geschiedenis van de migratie, dok sene 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Hout, meubelkunst, 19 30 
Het Capitool, sene, 19 53 Kronieken, Hageland 
1951 
20 00 Sportavond, Olimpisch jaaroverzicht 
21 30 Nieuws 
22 00 Sportavond 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, hits, 1415 The 
power, the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 
15 00 A country practice, doktersserie, 15 30 Dy
nasty, sene 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family Ties, 
sene, 17 35 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel
progr ,19 00 Nieuws; 19 30 Wie ben ik?, spel
progr 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Baywatch, aktiesene 
21 25 Someone to watch over me, film 
2310 Nieuws 
23 30 Hill Street blues, politieserie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 1 7 02 Blik op de weg, 
verkeersmag , 17 27 Gezicht van Nederland, Om
men, 17 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesam
straat bnllen 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
klokhuis; 18 59 Naar de sterren, naar de maan, 
jeugddramasene, 19 34 Land in zicht, zoektocht, 
19 50 Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 25 Sportman van het jaar, sportshow 
22 01 Einstein, kwis 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine 
huis op de prairie, gezinssene 16 53 Kinder
krant; 1721 Peter, sketch, 17 29 Tijdsein !,aktua-
liteiten 18 00 Nieuws; 18 18 Ik weet het beter, 
spelprogr, 18 45 Kerstspecial: Oslo Gospel 
Choir, koncert, 19 15 Testpiloot, dok sene, 19 42 
Peter, sketch 
19 48 De stelling, diskussieprogr 
20 22 Politieke partijen 
20 30 Studio sport 
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 15 00 Laurel & Hardy, kort filmpje, 
1516 Love me tonight, film 17 00 Dr. Kranken-
stein, med horrorsene 17 32 De spookruiters, 
jeugdsene, 18 00 Nieuws; 1817 Dubbeldekkers, 
sene, 18 42 Kleren maken de vrouw, tekenfilmpje, 
18 50 Lingo, woordspel, 19 20 Brand Meester!, 
dramaserie 
20 14 Tien voor taal, taalstrijd 
21 00 Nieuw Amelands peil, sene 
21 10 Het familiebedrijf, dok 
21 35 Rijdende passie, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 

DONDERDAG 24 DECEMBER 
TV 1 

13 45 The Radio's op Marktrock 1992, koncertre
gistratie, 14 30 Rooftops, film, 16 00 Grenssad, 
westernsene, 16 25 Samson, kinderprogr ,17 25 
Duupje, kinderserie, 17 30 Saartje en Sander, 
tekenfilmsene, 17 40 Prikballon, kindermag , 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, woord
spel, 19 00 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Jo Vally-Kerstspeclal, kerstliederen 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Er was eens in december, TV-film 
23 25 Kerststallen in Vlaanderen 
00 00 Middernachtmis 

TV2 
20 10 Azimuth, dok 
20 30 Tekens: II mistero dl Rossini, dok sene 
21 30 Nieuws 
22 00 Violette Impériales, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfile, dok , 14 20 The power, the pas
sion, 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 Wie ben ik?, spelprogr 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 The name of the rose, film 
23 40 Concert for the planeth earth, klassiek 
koncert 
00 50 Zendersluiting 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service 
Salon, 17 02 Hoe gastvrij is Nederland, dok , 
17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 
sterk/slap, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klok
huis; 19 00 Christmas Carols met James Galway, 
kerstspecial, 19 28 Dinges, spel, 20 00 Nieuws. 
20 25 Matlock, sene 
21 14 Kenmerk, aktualiteiten 
21 52 So long, farewell, auf Wiederseh'n, good
bye, bewerking teatervoorstelling 
22 22 Een zoon van 33, dok 

Ned. 2 

10 00 Vrouw zijn; 10 50 Wereld van verschil, 
bijbelstudie, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 
De familie Robinson, tekenfilmserie, 16 32 Ik ben 
Benjamin Ben, sene, 17 03 Skippy, jeugdsene, 
17 29 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 18 18 
Ik weet niet beter, spelprogr , 1 8 45 Hobby-tv, 
info, 19 10 Black Beauty, jeugdsene 
19 40 The Mitch Snyder Story, TV-film 
21 12 Doelen Kerstkoncert '92 
22 05 De reis van hun leven, dok 
22 37 Donkere dagen, aktieprogr 
23 00 882882, tel reageren 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 15 00 Laurel & Hardy, kort filmpje, 
15 36 Gold digers of '33, film ,1715 Loose hair, 
kortfilm, 17 27 Dr. Krankenstein, med horrorsene, 
18 00 Nieuws; 18 18 George and Mildred, komi
sche reeks, 18 49 Lingo, woordspel, 1917 Geef 
nooit op, kinderwensen 
20 08 Rhythm & blues, komische serie 
20 39 Bureau Kruislaan, sene 
21 08 De verleiding, rond reklame 
22 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 25 DECEMBER 
TV 1 

10.00 Protestantse eredienst; 11.00 Eucharistie
viering; 12.00 Urbi et Orbl, pauselijke zegen, 
12.45 Mustle en de Kerstman, tekenfilm, 13 15 De 
troetelbeertjes, tekenfilm 14.30 Father Goose, 
film, 16.25 Samson, kinderprogr.; 17.25 Duupje; 
17.30 Bugs Bunny Looney Christmas Tales, te
kenfilm; 17.55 Tii(tal(; 18 00 Nieuws; 18.10 Mooi 
en meedogenloos, serie; 18.35 TVI-Top 30, hits; 
19.00 Buren, sene; 19.25 Mededelingen; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Mr. Bean, humor 
20.30 Margriet Special, showprogr. 
21.10 De planl(, kortfilm 
21.40 Hardball, detektiveserie 
22.30 Nieuws 
22.55 Dangerous curves, serie 

TV2 
20.00 Vlaanderen vakantieland, York, Brugge, Je
ruzalem 
20.40 Document: Arrlvederci italla, mannen voor 
kolen 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Vuurvogel: Ie deel Koncert met Radio 3, 
klassiek 
VIM 

13.00 Nieuws; 13.20 Uicy Gaiiant, film; 15.00 
Tekenfilm; 15.10 A country practice, doktersse-
rle; 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, speiprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Wie 
ben ik?, speiprogr. 
20.00 Rad van fortuin, speiprogr. 
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr. 
21.10 Gerard de clochard, blijspel 
23.20 Nieuws 
Ned. 1 
11.00 Eucharistieviering; 11.55 Urbl et Orbl, pau
selijke zegen; 12.30 Kerstliedjes; 13.10 i.ii Bohè
me, opera Puccini; 14.53 Nieuws; 15.01 Eurovisie 
Kerstkoncert 1992; 16.15 Nieuws; 16.20 The gift, 
TV-film; 17.49 Boggie, woordspel; 18.15 Sesam
straat, Kerst; 18.30 Cirkusfestlval Monte Carlo, 
hoogetpunten; 19.10 Vrijdagavond vroeg... Van 
Wllllgenburg; 19.35 Volmaakte vreemden, sene; 
20.00 Nieuws 
20.11 Zingt aiien tesamen, zangprogr. 
20.51 Kerstgroeten van..., bekende Nederlanders 

Ned. 2 
12.00 Connery, dok., 12.53 Kerst met KIrl Te 
Kanawa, kerstliederen; 13.53 Torviii and Dean, 
wereldkampioenen op de schaats, ijsshow; 14.34 
Die Czardasfurstin, operette van E Kalman; 16.11 
Stuntmasters; 16.46 Special Adventure, avontu-
renreeks; 17.21 Kerstshow op het ijs, i.s.m. Holi
day On Ice; 18.00 Nieuws; 18.06 Dingbats, spei
progr. ; 18.35 Bilnde hartstocht, serie; 18.57 Brie
ven aan de koningin; 19.22 Natte neuzen show, 
hondenprogr. 
20.13 Christmas eve, TV-film 
21.46 Medisch Centrumu West, serie 
Ned. 3 
08.53 Nieuws; 14.05 Het vliegende schip, teken
film; 15.00 Laurel & Hardy, kort filmpje; 16.09 
Carefree, film; 17.28 Dr. Krankenstein, med. hor
rorserie ; 18.00 Nieuws; 18.05 Aii aiong the watc-
htower, muziekserie; 18.47 Politieke partijen; 
18.51 Lingo, woordspel; 19.16 Kerst In Europa, 
impressie. 
20.06 De man die bomen plantte, tekenfilm 
20.36 Schönbergcyclus, dok. serie 
22.00 Nieuws 

Jose Ferrer en Mala Powers in Cyrano de Bergerac, maandag 21 
december op TV1, om 14u. Later op de avond, op TV2 om 22u., de versie 
met Gérard Depardieu. 

ZATERDAG 19 DECEMBER 

AMSTERDAMNED 
Ned. triller van Dick Maas (1987) met 

Monique van de Ven en Huub Stapel.ln 
Amsterdam werden verschillende gruwe
lijke moorden gepleegd. Wilde achten/ol-
gingen door de straten, op de wallen en in 
de riolen leiden tot een spannende ont
knoping. (Ned. 1, om 20u.25) 

ZONDAG 20 DECEMBER 

OP HOOP VAN ZEGEN 
Statische verfilming (1986) van het ge

lijknamige toneelstuk van Herman Heljer-
mans over het leven in een vissersdorp en 
de ongenadige strijd tegen de natuurele
menten. (Ned. 2, om 19u.51) 

MAANDAG 21 DECEMBER 

CYRANO DE BERGERAC 
Amerik. film (1950) naar het toneelstuk 

van Edmond Rostand. De hoofdrollen 
worden vertolkt doorJose Ferrer en Mala 
Powers. In de Franse versie van Jean-
Paul Rappenau uit 1989, vanavond te zien 
op TV2, voeren Gérard Depardieu en 
Anne Brochet de rolverdeling aan. (TV1, 
om 14u.) 

DINSDAG 22 DECEMBER 

THE BACHELOR AND 
THE BOBBYSOXER 

Heerlijke romantische komedie (1947) 
waarin een vrouwelijke onderzoeksrech

ter (Myrna Loy) een playboy (Cary Grant) 
in de armen drijft van haar jongere, licht
zinnige zusje (Shirley Temple). (TV1, om 
14U.30) 

WOENSDAG 23 DECEMBER 

SOMEONE TO WATCH 
OVER ME 

Amerikaanse triller van Ridley Scott 
(1987) met Mimi Rogers, Tom Berenger 
en Lorraine Bracco. Detektive Mike Kee-
gan moet instaan voor de veiligheid van 
een schatrijke knappe vrouw. De eenvou
dige Mike wordt smoorverliefd... (VTIW, 
om 21U.25) 

DONDERDAG 24 DECEMBER 

DE NAAM VAN DE ROOS 
Indrukwekkende verfilming (1986) van 

de bestseller van Umberto Eco. Regis
seur Jean-Jacques Annaud slaagde er in 
de 500 bladzijden literatuur samen te 
vatten in een boeiende triller. Met Sean 
Connery, Christian Slater en Michael 
Lonsdale. (VTIVI, om 21u.30) 

VRIJDAG 25 DECEMBER 

DANGEROUS LIAISONS 
Schitterende verfilming door Stephen 

Frears van een toneelstuk van Christo
pher Hampton over een immorele vrouw 
die in het Frankrijk van de 18de eeuw met 
behulp van een gelijkgezinde graaf de 
mensen uit haar omgeving manipuleert. 
Met Glenn Close en John Malkovich. 
(BBC 2, om 22u.) 
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SPROOKJES BESTAAN ECHT 

Tandentrekken op z'n Iers. Een sublieme scène uit de ontroerende film 
Hear my song. 

Alhoewel de stadsscènes m Hear my song 
In Dublin werden gedraald, slaagt debute
rend kineast Peter Chelsom erin ons te doen 
geloven dat we In Liverpool zitten. Met een 
plaatsing In de jaren vijftig-zestig, heeft deze 
film het over herkenning. 

In dat Liverpool Is er een oude music-hall, 
Heartly's. Zaakvoerder Is de yuppie, Micky 
O'Neill (Adrian Dunbar - voordien te zien m 
A world apart en My left footj. Met Chelsom 
en Dunbar zijn de twee aanstichters tot deze 
film reeds genoemd. Ze ontmoetten elkaar 
voor het eerst toen ze In 1985 samen op de 
planken stonden In het Royal Court. Chelsom 
is totnogtoe de enige akteur die voor zijn 
dertigste een hoofdrol vertolkte in de Royal 
Shakespeare Company, het National Theatre 
en het Royal Court. Chelsom was toen net 
bezig met het schrijven van het verhaal dat 
later deze Hear my song zou worden. Dun
bar raakte geïnteresseerd en samen ontwik
kelden ze de personages van Josef Locke en 
Mr X en verzonnen het centrale personage 
Mickey O'Neill. 

MUSIC-HALL 
O'Neill vindt geen hout meer om er pijlen 

van te maken. Na een laatste poging om zijn 
publiek te bedriegen met een zekere Franc 
CInatra (Joe Cuddy), komt de Ierse maat
schappij, die eigenaar is van het gebouw 
waarin hij de music-hall uitbaat, hem zijn 
opzeg vertellen. Om hen te vermruwen pro
beert Micky de legendarische Ierse tenor 
Josef Locke te boeken. Locke zit al meer dan 
20 jaar ondergedoken In Ierland, op de vlucht 
voor de Britse fiskus. 

In zijn hoogdagen had Locke (een werkelijk 
supersonische vertolking van de Amerikaan 
Ned Beatty, die sinds Deliverance nooit meer 
zulke uitdaging voor de voeten kreeg ge
schoven) een stormachtige verhouding met 
Cathleen Doyle (de roodharige Shirley Anne 
Field, wiens ster schittert als ooit In 1960, in 
de meedogenloze non-konformistlsche film 
Saterday night and Sunday morning), ver
houding die bruusk werd afgebroken toen hij 
hals over kop met de boot, de Sea Spray uit 
Engeland vluchtte. Daarbij werd politieman 
Jlm Abbott overboord gekieperd... 

LIEFDE 
Cathleen heeft een schattige dochter, Nan

cy (een mooie Tara Fitzgerald In haar eerste 
filmrol), op wie Mickey O'Neill stapel verliefd 
is, maar hij lukt er maar niet in het „Ik hou van 
jou" over zijn lippen te krijgen. 

Dan slaagt hij er tenslotte wel in Locke te 
boeken. Maar net voor zijn optreden blijkt dat 
het om een bedrieger gaat, die zich als Mr X 
op de affiche liet zetten, maar er hetzelfde 
repertoire op nahoudt. Politieman Abbott 

(Davic McCallum, met uitgestreken smoeltje 
zoals altijd) helpt Micky uit zijn droom, maar 
deze probeert er nog het beste van te maken. 
Hij instrueert Mr X dat hij een lied moet zingen 
voor Cathleen, die hierop wegsmelt, maar 
even later zal hij hem toch ontmaskeren. 
O'Neill wordt KO geslagen, Heartly's wordt 
failliet verklaard en Nancy maakt het uit. 
O'Neill zit nu helemaal aan de grond en hij 
trekt naar zijn geboorteland, Ierland, om er de 
echte Josef Locke te zoeken. 

IERU\ND 
In Ierland krijgt hij hulp van zijn jeugdvriend 

Fintan 0'Donnell (James Nesbitt) - aan wie 
hij bijna aan het eind van de film vraagt: ,,Heb 
ik ooit iets voor jou gedaan?". 

Samen trekken ze door het machtige land
schap - Chelsom is naast akteur, ook foto
graaf - van de Ierse kustlijn van County 
Wicklow (ten zuiden van Dublin), waar Jo 
Locke op nogal brutale wijze de waarheid uit 
Micky zal krijgen en daarbij Micky ook nog 
laat zeggen dat hij van Nancy houdt. Ze 
reizen door het indrukwekende County Clare, 
waar de elfen hen verloren laten rijden, en de 
adembenemende streek van Connemara in 
County Galway. 

Het is eerder toevallig dat ze Locke ontdek
ken, hij heeft zich volledig geïntegreerd in zijn 
omgeving, die allemaal medeplichtigen blij
ken te zijn. (Voor die ene scène over het 
trekken van een tand op z'n Iers, kun je de 

hele De Stille Man met John Wayne in koop 
krijgen.) 

Nadat Micky heeft ekend dat hij naar hem 
op zoek was om de liefde van Nancy - de 
dochter van Cathleen - te winnen, is de ruwe 
tenor vertederd, ook al omdat hij Cathleen 
nooit is vergeten. 

De volgende morgen vertrekken ze met de 
Sea Spray, die al die jaren zeevaardig werd 
gehouden, richting Engeland. Daar aangeko
men worden de oude orkestleden opge
spoord en de originele partituren aan de 
biblioteek ontleend. Josef Locke's laatste 
optreden zal plaats hebben in de reeds half 
afgebroken music-hall, waaruit het vals pla
fond werd gehaald om zo een immense zaal 
te onthullen. Maar eerst moet nog worden 
afgerekend met Mr X, om de pijn die hij 
Catheen heeft veroorzaakt. Dan wordt ook hij 
ingeschakeld in het meesterlijk plan, dat de 
avond van Josef Locke mogelijk moet ma
ken. De zaal zit tot de nok gevuld, de hele 
Ierse gemeenschap is aanwezig. Ook politie
man Abbott die met een hele troepenmacht 
zal proberen om Locke in te rekenen... 

Deze film geeft door alle hoogten en dalen 
der herinnering, een nostalgische kijk op een 
periode die voor altijd lijkt afgesloten. Een 
cinefiele film voor jong en oud, die naar de 
keel grijpt en het hart treft. 

Nog even voor de statistieken: Ned Beatty 
maakt gebruik van de tenorstem van Vernon 
Midglay, die moeiteloos de noten Maria Lan
za doet vergeten. 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 161 
HORIZONTAAL 

10 

12 

14 

16 
17 

20 

Eksplosieve beschermheiligen (8) 
Een mooie wereld, daar in die plaats 
tussen Brussel en Leuven, maar ook in 
Oost-Vlaanderen (11) 
In zo'n gedicht wordt iemand gehuldigd 
(3) 
Lichaamsdelen die om een as draaien, 
ditmaal in 't klem (14) 
Zo'n babbeltje zou een klant moeten 
opleveren (14) 
Dat kun je worden wegens grote verdien
sten voor de gemeenschap (9) 
Ik, en niemand anders (3) 
Speciale formulering en woordgebruik, 
toegepast door schrijvers (10) 
Vloerbedekking waarvan pompiers soms 
gebruik moeten maken (8) 

OPLOSSING OPGAVE 159 
Horizontaal: 4 ontginnen, 8 lachen-
derwijs, 9 vleierij, 10 vreten, 11 rand
figuren, 15 schotelantenne, 19 litera
tuur, 20 dwaalt; 21. donderdagavond 

Vertikaal: 1 in de rij; 2 knorde, 3 
bewijzen, 5 gedaver, 6 alleenwo
nend , 7 scheefgegaan, 9 verschil, 12 
gradueel, 13 ere, 14 behalve, 16 te 
rade, 17 nodig, 18 slang 

Gabriel Vandenbroucke uit de Augus
tijnenstraat 18, 8900 leper wint een 
prijsje, hij lostte hersenbreker 159 
korrekt op. Zijn kaartje werd uit de 
juiste inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 161 ten 
laatste dinsdag 5 januari (na de kerst
vakantie) op de redaktie: Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. 

Rangschikking van de inzendingen 
tot en met opgave 157 
- 6 punten voor Jan van Borm (Bor-
nem-Mariekerke), IVIarcel Iserentant 
(Brugge), Wilfried Maertens (Izegem) 
en Gusta Verhaegen (Antwerpen) 

- 4 punten voor Els van Bellingen 
(Duffel), Roger Couck (Liedekerke), 
William van Daele (Brussel), André 
Desmet (Wakken), M. Maertens (Ich-
tegem), Linda de Meester (Gent), 
Louis Morris (Herent), Kurt van Sas-
senbroeck (Sijsele), Mark Van de 
Walle (Aalter), Jan Vandooren (St.-
Martens-Latem) en Jozef Verhaegen 
(Kruibeke) 

- Zestien inzend(st)ers vergaarden 
ieder 3 punten en worden gevolgd 
door tientallen met ieder 2 punten of 1 
punt. Zij kunnen In het nieuwe jaar 
hogerop zien te raken! 

1 2 3 4 

5 

MM m 6 

1 
10 

• 
12 

• 
14 

• 
Sö 

II 
11 

15 

• • 

7 8 

I I . 
• •• • 
13 

• • • 
VERTIKAAL 

1 Eetgereedschappen voor snoevers (13) 
2 Dit IS een poging om met behulp van 

zoetigheid bij iemand in de gunst te 
raken (13) 

3. Deze Vlaamse schrijver kwam om zijn 
traktementje (7) 

4 Verhouding in de liefde of in de zakenwe
reld (7) 

7 Niet laten (4) 
8 Plezier in heel veel letters (9) 

11 
13 

15 

18 

19 

Aansporen, maar dan wel op verhevigde 
wijze (8) 

In dit geval zijn er grenzen gesteld (9) 

Voelt een schuw dier zich thuis in een 
ligplaats voor schepen ? (3) 

Een stuk speelgoed maakt 't mogelijk 
een roeng deel van Europa te bereiken 
(6) 
Bolletjes die tranen verwekken (4) 

Omwentelling op de planken (3) 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Pers was US-troepen voor", 
las Ahasverus 
Kijk eens naar het kogeltje! 

België telt minder armen dan buren, 
wel meer lange... 

Partijen willen meer staatsgeld, 
om de kloof met de burger te dichten. 

Volgens Major is met de EG alles tip 
Top in orde. 

Nieuw geschiedenisboek voor 
elk wat Wils. 

De Kerstmarkt Is 
oververzadigd. 
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UIT DE REGIO 

VOOR VU GAAT VOORSTEL-DHOORE 
NIET VER GENOEG 

De Volksunie heeft het voorstel Dhoore met 
betrekking tot de financiering van de politieke 
partijen met een half miljard fr onderzocht en als te 
licht beoordeeld De daadwerkelijke beperking van 
de verkiezingsuitgaven en de reële kontrole op de 
open boekhouding wordt met dit voorstel met 
gerealiseerd 

Zo wordt het begnp politieke partij met gedefi
nieerd Slechts de VU en Agaiev bestaan als een 
politieke vzw met eigen rechtspersoonlijkheid De 
andere partijen blijven feitelijke verenigingen 
waarop geen enkele kontrole bestaat 

De fiskale vzw's, waarop wel kontrole is, zouden 
nu afgeschaft worden 

Het voorstel schuift een flink pak middelen naar 
de partijen toe Ondertussen blijven de financiële 
stromen vanuit alle mogelijke verzuilde vzw's echter 
bestaan 

Dhoore pakt de beperking van en de kontrole op 
de verkiezingsuitgaven met aan De VU heeft in het 
verleden, bij monde van senator Laurens Appei-
tans, reeds duidelijk gemaakt dat deze kontrole 
momenteel een lachertje is De kontrolekommissie 
blijft immers een politiek orgaan waarin politici 
zichzelf kontroleren Slechts een onafhankelijk 
kontrole-orgaan (bv het Rekenhof) kan deze taak 
naar behoren vervullen 

Het dichtdraaien van de subsidiekraan aan poli
tieke vormingsinstellingen, overigens de luxe-
paardjes in het vormingswerk, komt vreemd over op 
het ogenblik dat men vanuit de zuilen aandnngt op 
het realiseren van een eigen dekreet op de sindika-
le vorming 

Het voorstel is voor de VU te beperkt om een 
werkelijke bijsturing te betekenen van de wet van 4 
juli 1989 die tot stand kwam onder druk van de VU 
Voor de VU moet het geheel aangepast worden 

BERICHT VOOR VU-LEDEN TE ASSE 
Enkele weken gelden kregen de VU-leden van 

Asse op naam een folder in de bus van het Centrum 
voor Politieke Vernieuwing, dat inmiddels is opge
doekt en opgeslorpt werd door de VLD, de vroegere 
PW De verzending van deze folder gebeurde met 
adresvignetten van de Volksunie Deze werden dus 
ontvreemd en bewust misbruikt, wat politiek onfat
soenlijk IS 

Om alle verdere verwarring hieromtrent uit de 
weg te ruimen bevestigt VU-Asse uitdrukkelijk dat 
het hier geenszins een initiatief betreft van haar 
bestuur Wel integendeel Wij werken verder in een 

hernieuwde Vlaams-nationale geest tot ook de laat
ste 15% van de door ons vooropgestelde federali-
seirng is bereikt 

Maar ook daarna zullen wij blijven op de barrika-
de staan om een verdraagzaam en onafhankelijk 
Vlaanderen uit te bouwen, sociaal gericht en met 
het welzijn van elke mens voor ogen 

WIJ durven hien/oor verder op uw trouw en steun 
rekenen 

Het bestuur van Volksunie Groot-Asse 
Frans Van Ransbeeck, voorzitter 

VU-TIENEN MELDT 
Nu het nieuwe bestuursakkoord VU, SP, CVP in 

Tienen in kannen en kruiken is, werd het hoog tijd 
onze leden geestelijk en ander voedsel te geven om 
de komende tijd paraat te staan 

Het eerste gebeurde op woensdag 9 december 
toen onze algemene voorzitter Bert Anciaux duide
lijk de partijlijn kwam uitleggen voor een goed 
gevuld zaaltje en dit ondanks ,,Dieuke" voetbal die 
avond 

Maar onze leden moesten ook een stukje onder 
de tand krijgen, wat dan het geval was op zaterdag 
12 december Onze kaas- en pasteiavond werd een 
sukses, ondanks dat het de eerste maal was dat een 
dergelijk festijn werd ingericht 

De VU-afdeling Tienen kan nu ten velde trekken 
de komende tijd en zal dit zeker en vastberaden 
doen 

(m.p.) 

BRABANT ZOEKERTJES 

DECEMBER 

19 JETTE: Kerstfeest Org VBG-Jette 
26 VLEZENBEEK: Uatste Zaterdagnacht In zaal 
Elysee, vanaf 20u Met in het voorprogramma De 
Rest uit Leeuw en als hoofdschotel Ben Crabbé 
and his 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, samen
zang met Gust Teugels, gelegenheidstoespraak 
door Johan Sauwens en gezellig samenzijn Org 
VU-Overijse i s m VU-Nationaal 

26 LENNIK: Bakschieting naar panklare hanen en 
worsten Vanaf 18u in herberg ,,In de Verzekenng 
tegen de Grote Dorst", Kerk Eizenngen Ook op 
27/12 vanaf 11u Inzet 25 fr Org VU-Lenmk 

- 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 (°22 10 72), kwalifikatiege-
tuigschnft kantoorautomatisering Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel 0/Ref 920135 Voor inlich
tingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vae-
renbergh, 02/519 86 94 (7u 30-15u) 

- GEZOCHT - Vrouw {°14 07 71), hoger secun
dair ondenwijs, afdeling personenzorg Zoekt werk 
in de omgeving van Brussel, Aalst of Gent 0/Ref 
920148 Voor inlichtingen Volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenbergh, 02/519 86 94 (7u30-
15u) 

BERT ANCIAUX EN 
PROFESSOR STEENO 
PRATEN KONFLIKT UIT 

Onze lezers weten dat er tussen prof Omer 
Steeno en voorzitter Bert Anciaux een konflikt was 
gerezen omtrent een vraaggesprek dat de VU-
voorzitter aan de Homo- en Lesbiennekrant had 
toegestaan Om aan de woordentwist een einde te 
stellen gingen beide met mekaar praten in een 
gesprek met de redaktie hoopte Bert Anciaux dat 
het konflikt tussen hem en de prof nu opgelost is 

B. Anciaux: ,,lk steek met onder stoelen of 
banken dat tiet rangsctiikken van tiomofilie onder 
de kategone „Seksuele afwijkingen" voor mij een 
onbegrijpelijke houding is die mogelijk tot diskrimh 
natie tegenover deze bevolkingsgroep kan leiden 

Ik dacht persoonlijk dat het ook mijn plicht was 
om duidelijk te maken dat de VU als partij haar 
verdraagzaamheidsprincipe ook daadwerkelijk naar 
alle mogelijke minderheden toe duidelijk moest 
stellen Maar anderzijds erken ik tenvolle dat het van 
mijnentwege met alleen taktloos was, maar boven
dien foutief, om de persoon van professor Steeno 
hierbij te betrekken 

Via tal van mensen is me ondertussen ook 
duidelijk geworden dat Omer Steeno een grote rol 
heeft gespeeld in het positief belichten van onder
meer deze groep van mensen In de praktijk, en dus 
met louter teoretisch, heeft hij reeds vaak blijk 
gegeven van een doorgedreven sociale rechtvaar
digheid en positief-progressieve inzet 

Mijn bedenkingen over zijn persoon zijn dan ook 
voorbarig geweest en onjuist Zijn inzet voor onze 
partij en voor een verdraagzaam en open Vlaande
ren staat buiten kijf 

Ik hoop dan ook dat dit geschil kan bijgelegd 
worden " 

• Dit lijkt wel een schuldbekentenis, of voelt u 
zich misbrukt door sommige personen ? 

B. Anciaux: „Ach, ik heb geen moeite om fouten 
toe te geven Mijn aanval op prof Steeno was 
onjuist en staat volkomen los van mijn bezorgdheid 
als VU-voorzitter om in ons Vlaanderen inderdaad te 
waken zodat er een echte verdraagzaamheid tegen
over alle bevolkingsgroepen tot stand kan komen 

Maar anderzijds wil ik mij toch ook weer met 
afschermen door te spreken over misbruik door een 
bepaalde groep De Roze Leeuwen zijn een vereni
ging van hoofdzakelijk VU-mensen, maar het is 
geen VU-organisatie en vertegenwoordigt dus ook 
de VU met, de vereniging is evenmin de spreekbuis 
van de partij over homo-aangelegenheden De 
enige spreekbuis is het partijbestuur bij monde van 
haar voorzitter en dat moet zo blijven ' 

Voorzitter Bert Anciaux hoopt dat hiermee het 
gerezen probleem opgelost is en is er verder zeker 
van dat hij samen met zijn gemeentelijk mandataris 
Steeno spoedig een positief signaal kan geven naar 
de homobeweging om een bezorgdheid uit deze 
groep te kunnen weghalen 

Voor ons is de oplossing die in het konflikt bereikt 
werd een staaltje van de openheid die er binnen de 
Volksunie heerst 
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UIT DE REGIO 

EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN 
ORGANISEERT 
EKSAMENS 

1. Administrateurs (COM/A/747) 

De Europese Kommissie organiseert een vergelij
kend onderzoek voor de vorming van een reserve 
ter invulling van een 20-tai vakatures 

Aard van de funktie: Verrichten van studies en 
kontroles met betrekking tot kontrole en onderzoek 
van technische gegevens van de boekhouding van 
het kerntechnisch materiaal, inspekties van kernin-
stallaties in het kader van de Euratom-richtlijnen. 

Deelnemingsvoorwaarden: Voldaan hebben aan 
militaire dienstplichtwetten, geboren na 8/1/57. Vol
ledige universitaire opleiding. Beroepservaring op 
universitair niveau van tenminste 2 jaar in verband 
met de aard van de funktie. Het deelnemingsformui-
er aan dit vergelijkend onderzoek kan opgevraagd 
worden bij Administratieve eenheid Aanwerving 
Europese l<ommissie (PB C 296A opvragen), Wet
straat 200, 1049 Brussel. 

2. Adjunkt-assistenten (COM/B/749) 

De Europese Kommissie organiseert een vergelij
kend onderzoek voor de vorming van een reserve 
ter invulling van een 30-tal vakatures 

Aard van de funktie: Verrichten van studies en 
kontroles met betrekking tot kontrole en onderzoek 
van technische gegevens van de boekhouding van 
het kerntechnisch matenaal, inspekties van kernin-
stallaties in het kader van de Euratom-richtlijnen. 

Deelnemingsvoonwaarden: Sluitingsdatum solli
citatie 8/1/93. Voldaan hebben aan militaire dienst
plichtwetten, geboren na 8/1/57 Einddiploma volle
dig hoger middelbaar ondera/ijs. Beroepservaring 
op technisch gebied van tenminste 2 jaar in verband 
met de aard van de funktie. Het deelnemingsformu-
lier aan dit vergelijkend onderzoek kan opgevraagd 
worden bij Administratieve eenheid Aanwerving 
Europese Kommissie (PB C 307A opvragen), W/et-
straat 200, 1049 Brussel. 

AKTIE VOOR 
AMNESTIE 
op 
Zaterdag 26 december 1992 
om 20u. 
In het G K.C. Den Blank 
Begijnhofplein te Overijse-Centrum. 
(samenkomst in het foyer) 

- Opening 
~ Samenzang met Gust Teugels 
- Gelegenheidstoespraak door 

Johan Sauwens 
- Gezellig samenzijn. 

Organisatie VU Overijse i.s m VU-Nationaal. 

DE VERGETEN 
VERNIEUWING 

De afdeling Latem/Deurie uit Oost-Vlaanderen 
lanceerde in haar regio een verkoopskampanje van 
het boek De Vergeten Vernieuwing van voorzitter 
Bert Anciaux. 

IVIeer dan 200 leden en simpatisanten werden 
aangesproken of aangeschreven. Resultaat: 31 
verkochte boeken 

Men kan het boek nog steeds bestellen door 
overschrijving van 270 fr. (1 eksemplaar - porto
kosten inbegrepen) op rekeningnummer 449-
5595561-96 van Volksunie Latem/DeurIe, p/a Moe\-
straat 48, 9830 St.Martens-Latem, met de medede
ling •,.Artikel 270". Mogelijkheid totfoonbankieren: 
KB memo Overschrijvingen met mededelingen punt 
6 vrije cijfermededeling = aantal 1, 2, 3, 4 .... 
bestelde eksemplaren -i- tweede mededeling punt 
8 Artikelnummer 270. 

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag 
wordt het boek of de boeken zo snel mogelijk 
toegestuurd. 

De Vergeten Vernieuwing, het ideale eindejaars-
geschenk voor uw vrienden en kennissen. 

Bestel vandaag nog het aantal eksemplaren dat u 
verlangt. 

DECEMBER • 'v 

18 BELZELE: Kerstevokatie van het koor De Belze-
lieren. Kaarten bij l=W-bestuursleden aan 200 fr. in 
voorverkoop. Kassa: 250 fr Om 19u.30 in de kerk 
van Belzele 

JANUARI 

22 DENDERWINDEKE: Toespraak door Bert An
ciaux. De VU, heden en toekomst. Om 20u.in 
feestzaal Wima, Denderwindeke. Org. VU-Ninove. 

WA-PRIJS 1993 
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 proble
matiek van de Vlaamse Gemeenschap. Het onder
werp van de verhandeling moet van juridische, 
ekonomische, sociologische, historische, kunsthis
torische of filologische aard zijn. 

Het ingezonden werk, van minstens 20.000 woor
den en dat niet eerder gepubliceerd mag zijn, moet 
van akademisch niveau zijn Aan deze prijs kan 
deelgenomen worden door elke Vlaamse akademi-

kus die hoogstens vijf jaar afgestudeerd is aan een 
Vlaamse universiteit. Het bekroonde werk wordt 
begiftigd met een prijs van 100.000 fr. 

De verhandeling wordt in vier eksemplaren toege
stuurd naar het Algemeen Sekretariaat, Em. Jac-
mainlaan 126 te 1000 Brussel, waar ook alle inlich
tingen omtrent de prijsvraag kunnen bekomen wor
den. 

De uiterste datum van indienen is 31 december 
1992. (meegedeeld) 

ZOEKERTJES 
- PLU - inkomsten voor uw afdelingskas I Ver
koop 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 intel-
lektueel werk; z.w. kantoor Jan Loones, Engeland-
straat 2 te 8670 Oostduinkerke; ref. 18.11.92. 

- GEZOCHT - 22-jange jongedame met A2-
diploma met kwalifikatie Verkoop-kantoor en Kan
toorautomatisering zoekt na twee stagekontrakten 
een passende betrekking in de hoofdstad of het 
Leuvense. Voor verdere informatie gelieve kontakt 
te nemen met senator J. Valkeniers, Ninoofsesteen-
weg 11, 1703 Schepdaal, tel. 02/569.16.04 of 
02/515.87.09. 

- GEZOCHT - Vrouw ("17.01.68), licentiaat in de 
psichologie. Zoekt werk in de omgeving van Brus
sel. O/Ref. 920161. Voor inlichtingen: Volksverte
genwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519.86.94 (7u.30-15u.) 

- GEZOCHT - Vrouw (°18.09.65), licentiaat ge
schiedenis. Zoekt werk in de omgeving van Gent of 
Brussel. O/Ref. 920372. Voor inlichtingen: Volksver
tegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519.86 94 (7u30-15u.) 

Adverteren In WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 
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UIT DE REG O 

DE VU-SPORTKOMMISSIE 
ZOEKT U 

Sinds jaren bestaat er binnen de Volksunie een 
Sportl<ommissie (VUSK) met als doelstelling ,,de 
vervlaamsing van het sportgebeuren in Vlaanderen 
stimuleren". De behoefte om een strategie te bepa
len binnen een onafhankelijk beleid, samen met de 
daaruit voortvloeiende sportieve initiatieven, waren 
de aanzet tot de oprichting. 

De heuglijke herinnering aan onze sportdagen 
van 1980 is voor velen een blijvend gegeven. 
Gebrek aan geschikte infrastruktuur en financiële 
ondersteuning waren oorzaak van hun teloorgang. 

Deze oproep richt zich tot alle VU-leden die aktief 
zijn op het sportvlak en willen meewerken om een 
kommunikatienet rond sportzaken op te bouwen. Zij 
zijn van harte welkom. Tevens worden zij op de 
hoogte gehouden van onze standpunten inzake 
sportbeleidsaspekten. 

Deze oproep richt zich tot o.a. schepenen van 
Sport, gemeentelijke en provinciale vertegenwoor
digers in sportdiensten en -raden, bestuurders van 
sportklubs en sportfederaties, sportjoernalisten,... 

Vanaf september 1991 was er een nieuw elan 
noodzakelijk gezien de VU-vertegenwoordiging in 
verschillende sportinstanties, Zodoende staat ze 
met haar dienstverlening nauw bij onze mandataris
sen op gemeentelijk, provinciaal en parlementair 
vlak, bij de Vlaamse Hoge Raad voor de Sport, de 
Raad van Bestuur Bloso, de Vlaamse Sportfederatie 
en de kommissies voor medisch verantwoorde 
sportbeoefening. 

De VUSK wenst in 1993 de nadruk te leggen op 
de uitbreiding van de eksterne kommunikatie. Daar
om ook deze tekst. Indien er voor een bepaald 
onden/verp de noodzaak is om, door een kollokwi-
um de mogelijkheden ten gronde uit te diepen, 
zullen wij niet aarzelen. 

Opgericht als v.z.w. (in 1991) is er een jaarlijkse 
algemene vergadering en worden er tweemaande
lijkse ledenvergaderingen gehouden. 

Voor haar werking doet het VUSK beroep op 
subsidies van het Bloso, erkend als ideologische 
sportoverleg - en organisatie - struktuur. 

Alle vragen en voorstellen, ook medewerking 
worden in dank aanvaard op het korrespondentie-
adres: Stan Philips, Panorama 36 te 1780 Wemmei 
(02/460.68.93). 

Tevens kunt u steeds kontakt opnemen via één 
van de leden: G. Goubert, F. Adang, C. Delecluse, 
J. Van Den Bossche, F. Van Den Bossche, J. 
Vranken, F. De Vis, J. Van Der Borght, J. Caudron, 
A. Lambrechts, G. Schiltz, J. Nauwelaerts, J. Baert, 
D. Van Dijck, R. Depestele. 

ANTWERPEN 

DECEMBER 

18 NIJLEN: Gespreksavond over Gemeentelijk 
milieubeleid in Vlaanderen. Zaal Kempenland, He-
renthoutsestwg 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 EDEGEM: Kulturele Kring Edegem: Poëzie-
avond met Jos Van Der Veken. Om 20u. in zaal De 
Schrans, Molenveldlaan 4 (naast St.Jozefskerk). 
20 GEEL: VUJO-Kempen bezoekt Kerstmarkt in 
Aken. Prijs: 250 fr. Vooraf storten op rek. 111-
4116161-60. 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. 

JANUARI 

6 HEIST O/D BERG: Éénmalige voorstelling van de 
film Daens. In het Gemeentelijk Kultureel Centrum, 
om 20U.30. Bestel nu reeks toegangskaarten via 
Roger Van Dijck (015/24.80.86), of stort 200 fr.p.p. 
voor 23/12 op rek. KB 416-1009691)12, voor 4/1 
ontvangt u de Heistse Koerier omtrent Daens. 
17 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie in zaal d'Ekster, 
Ooststatiestraat 1. Aanvang: 11u. Gast: Nationaal 
voorzitter Bert Anciaux. Iedereen welkom. Org.: VU-
Kontich. 

tiiURG 
DECEMBER 

18 HEUSDEN-ZOLDER: Kerstfeest, Org.: VWG-
Beringen/Heusden-Zolder/Lummen. 

19 MAASEIK: 14de Uilenspiegelavond. Om 19u. 
eucharistieviering in de nieuwe kerk Dorne-Opoete-
ren. Daarna feest in Ontmoetingshuis Oase te 
Dorne. Avond in het teken van de Oostfronters. 
Meefeesten kan aan 250 fr.p.p.; -14j. betalen lOOfr. 
Inschrijven en org. IJzerbedevaartkomitee gewest 
Maaseik. 
21 GENK: Kerst- en ledenfeest. Org.: VWG-Genk. 

REUZE SUKSESBAL 
VU-KONINGSHOOIKT 

Eens te meer was het Koningshof te klein op 5 
december j.l. Dank aan allen. 

Uitslag trekking van de inkomkaarten: 

1e prijs - fiets: nr. 1571 

2e prijs - radio: nr. 160 

3e prijs - stoomstrijkijzer: nr. 590 

Prijzen af te halen bij Jos Goris, Mechelbaan 21 te 
2500 Koningshooikt, tel. 03/482.13.16. 

TOMBOLA IJZER
BEDEVAARTKOMITEE 
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 januarie 
1993, bij Leo De Clerck, Dorperberg 18 te Opoete-
ren. 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - 25-jarige 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-jarige maatschappelijk assis
tente zoekt passende betrekking in 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). 

- GEZOCHT - 28-jarige licentiate klinische psi-
chologie tweetalig (N/F) zoekt na ervaring in patiën
tenbegeleiding en psicho-sociale begeleiding van 
kronisch-psichiatrische patiënten, een voltijdse be
trekking. Voor verdere info: senator dr. J. Valke
niers, Ninoofsesteenweg 11, 1703 Schepdaal, tel. 
02/569.16.04 OF 02/515.87.09. 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

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

DOCKSIDES BAMA 

AIGLE iQclQns 
TRETORN ,. , 
ROMiKA adidas » . _3 

! f f l > "^^ diadora 
I{puny (Gabor) MEPHISTO 

fTËïTöl ^-rrrrv T M P I 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Grote keus in 

MEPHISTO* M 
wandelschoenen 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN BRUSSEL: BOEIENDE STAD 

DECEMBER 

19 IZEGEM: 't Spiegelaarken, 6u Reis naar Dus 
seldorf t g v Kerstmarkt Kostprijs 720 tr leden, 
800 met-leden Inschrijven Rosa Decoene, H Du 
nantstraat 22, Izegem voor 7/12 Org FW-lzegeni 

19 WERVIK: Eindejaarsfeest van VWG-Wervik-
Geluwe-Komen 

19 KOEKELARE: Vlaams Kerstval in zaal Amfora, 
Ringlaan 33 Muziek Peter Pan Kaarten bij be
stuursleden Org VU-Koekelare 

21 IZEGEM: Oud Stadtiuis 1(u statutaire alg 
vergadenng + kerstfeest Org VWG-lzegem 

21 ROESELARE: Komputerstage van 21 t/24 de
cember vanaf 9u tot 12u , voor kinderen van 8 tot 
12j Inschrijven bij Vlanajo Roeselare (2 500 fr) 

21 OOSTENDE: 
VWG-Oostende 

Diavoordracht ,,Egypte" Org 

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 Vnendenknng Meulebeke 

27 KORTRIJK: Fakkeltocht voor het leven Verza
meling om 16u aan kerk OLV van Fatima te 
Heule, Moorseelsestr, achterzijde voetbalstadion 
Einde om 18u met slotmis in de St Michielskerk te 
Kortnjk Org Boetevaartkomitee Kortrijk 

iy?j 

• ^ 
Voor de leden van de Hendrik Brugmans 
Kring had in de zaal van de KB te Kortrijk 
een panelgesprek plaats tussen Volksver
tegenwoordiger D. Cauwelier, lid van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad en L. 
Schifflers, adviseur bij de Duitstalige ge
meenschap, en dit onder leiding van Stan

daard-journalist Guido Fonteyn. Voor de 
talrijk opgekomen leden werd het eigenlij
ke profiel van Brussel zeer verhelderend 
geschetst en is het ons, West-Vlamingen, 
aangeraden meer naar Brussel te komen of 
er zelfs te komen wonen. 

H.D., Kortrijk (foto Wevako) 

GEEN GEZWANS... 
NEDERLANDS 
Een zestal aktievoerders van het Komitee 
Kortrijk Vlaamse Kultuurstad overplakten 
zaterdagochtend in een winkelpand aan de 
Lange Steenstraat het Engelstalig op
schrift „For sale". „De volksvreemde ver
kopers van onroerend goed zijn de voor
bode van wat onze mensen te wachten 
staat. De vernedering door de Europese 
eenheidsworst die enkel oog heeft voor 
het grootkapitaai en de grootmachten." 
zegt het komitee strijdvaardig 

(foto's Wevako) 

PHONE :02/52t'37,24 

Vrijdag Maandag „Te koop"! 
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Wat zou jij doen 
als de vrede 
van jouw steun afhangt? 
De internationale wapenhandel aanklagen? 
Bij onze politici aandringen op maatregelen 
om de oorlog in ex-Joegoslavië te stoppen 
en een volgende in Kosovo te voorkomen? 
Aandacht vragen voor Afrika omdat 
de wereld dit continent haast vergeten is? 
Tijdens de vredesweek getuigen uit Oost, West 
en Zuid uitnodigen om via ontmoeting mensen 
te raken, uit te dagen, vrede concreet te maken? 

Daar zet de vredesbeweging Pax Christi zich 
voor in. In Vlaanderen nu al twintig jaar. 

En we gaan door. 
Zolang er wapenhandel is, 
zolang er oorlog en onrecht is, 
zolang eerbied voor de mensenrechten 
en ontmoeting ons op het spoor van 
vrede en verstandhouding kunnen zetten. 

Maar dit kunnen we niet alleen. 

De voorbije twintig jaar werden we gesteund 
door vele duizenden sympathisanten. 
Om door te gaan hebben we ook jouw 
steun nodig. 

Stort daarom een Dagloon voor de vrede. 
Investeer in het vredeswerk. 

Want de kosten van oorlog 
zijn altijd hoger dan die van vrede. 

Dagloon voor de vrede 
(giften vanaf 1000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar). 

Pax Christ! Vlaanderen (03/225.10.00) 
Rek.nr.: 001-0351611-62 



VOOR DE GEK 
De hersenkronkel van Rik Daems, volgens 

wie Gabriels, Chevalier, Bungeneers en co 
geen ,.overlopers' maar,,overstappers" zijn 
omdat ZIJ in een „nieuwe" partij zijn gestapt, 
IS tekenend 

Waarom dit onfatsoen, waarvan de VLD 
beweert afstand te willen nemen met haar 
oprichting ' Dit zijn geen nieuwe zeden, maar 
oude slechte gewoonten 

Wanneer iemand zijn of haar politieke 
groep (dwz het geheel van gedachten-
goed, kollega's, kaders en militanten, infra-
struktuur, en middelen) verlaat (dwz in de 
steek laat) om elders zijn persoonlijk engage
ment waar te maken, dan is hij/zij - met of 
zonder mandaat - een overloper, noch mm, 
noch meer Het doet er met toe of hij een 
bestaande groep, een nieuwe, een heropge-
nchte of welk andere subtiel onderscheiden 
groep ven/oegt 

Overlopenj en het mandaat behouden, dat 
verdiend werd binnen de vorige politiek 
groep, is immoreel, ook al vertoont de wet 
terzake een lakune 

Waarom zouden die heren met van mening 
veranderen - ieders recht overigens - zon
der de profijten van hun vorige mening te 
behouden ' 

In het zakenleven, in het kerkelijk milieu of 
in een andere leefkring is het toch de meest 
normale zaak van de wereld van zijn voorde
len, zijn aanspraken, zijn bevoegdheden af te 
zien, zodra men van kamp verwisselt of zijn 
positie herschikt ziet 

Alleen in de politieke wereld blijft het moge
lijk dat sommigen via een kronkelverklanng 
anderen van hun gebrek aan logika trachten 
te overtuigen 

De VLD IS zelfs met eens een „nieuwe 
partij" Naamverandering, ,,bijgewerkt" pro
gramma en aantrekken van een aantal nieu
we gezichten, waaronder overlopers, vol
staan met De grondgedachten van de PW 
zijn blijvend en doorslaggevend in de VLD 

Ovengens, zal die zogezegde ,,nieuwe" 
partij blijven aanpappen met de PRI van Gol 
Met de liberale fraktie in het Europese Parle
ment en met de liberale „Internationale"' 

Wie bedot wie met het woordenspel „een 
nieuwe partij' en „het zijn geen overlopers"' 

De VLD doet er best aan ,,de burger" met 
langer voor gek te houden i 

E. Lagasse, St.Andries-Brugge 

SCHONE WERELD 
Naar aanleiding van de hetze tegen de 

milieuheffing wil ik graag mijn mening kwijt 
Blijkbaar zijn lezers Engelbeen, Hemschoote 
en Janssens (WIJ, 20 nov en 27 nov j I) 
vertegenwoordigers van bedrijven die nooit 
een frank geïnvesteerd hebben in de verbete-
nng van ons milieu Ze nemen de leugenach
tige, zich op mets baserende praat van het 

VBO klakkeloos over Let wel, de meeste 
bedrijfsleiders zijn milieubewust maar over 
deze zwijgers zwijgt de pers, die met een 
grote bek krijgen de meeste aandacht De 
bedrijven leveren slechts een inspanning als 
ze daar financieel toe verplicht worden Hoe 
vlugger de bedrijven zich aanpassen aan een 
milieuvnendeijke produktie hoe sterker hun 
konkurrentiepositie over enige jaren zal zijn 
als alle landen in Europe een strenge milieu
norm moeten toepassen Waar zaten de 
bedrijven die nu met het spook van de 
werkloosheid zwaaien toen ze de glasfabrie-
ken moesten sluiten '> Nu alle bedrijven kom-
puters hebben, zijn er daardoor minder ar
beidsplaatsen beschikbaar"? 

De doorsnee vuilnisbak is voor een vierde 
gevuld met verpakkingsmateriaal dat op een 
stort terecht komt of in een verbrandings-

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder-
woorxl. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand In, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 

. plaats beschikbaar is. De redak-
tie 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, 
tenzi] de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

oven Deze verbranding zorgt voor schadelij
ke gassen en het stort zorgt ervoor dat er 
binnenkort geen drinkwater meer zal zijn om 
ons Vlaams bier te brouwen 

Iedereen betaalt nu belastingen voor de 
ophaling van het huisvuil dat ons door de 
industrie wordt opgedrongen Een ekologie-
(of ekonomie-)taks die hoog genoeg is is het 
enige middel om de onwillige fabnkanten te 
dwingen naar een retoursisteem terug te 
keren Meer waten/erbruik voor spoeling zegt 
u ' In een gesloten cirkuit wordt er zoveel 
mogelijk water herbruikt' 

Rik Dedapper mag blij zijn dat er zovelen 
zijn groen gedachtengoed overgenomen 
hebben Maar wat bedoelt hij eigenlijk met de 
ven/uiling aanpakken bij de bron ' Wij henn-
neren ons nog toen minister Lenssens van 
Leefmilieu beloofde dat hij de Dender binnen 
de 5 jaar schoon zou krijgen Het water ziet er 
nog zo zwart als deze lettertjes Men heeft er 
lang over nagedacht de Dender in de binnen-
stand van Dendermonde te dempen om de 
stank buiten te houden het slachtoffer wordt 
hier aangepakt, met de oorzaak i Wij herinne
ren ons toch ook nog dat aktievoerders van 
Greenpeace door het gerecht in de sluis bij 
Merelbeke werden vastgezet omdat ze de 
giflozingen in de Schelde in kaart wilden 

brengen Waar was toen de verontwaardi
g ing ' 

Heeft men in naam van de vrijheid het recht 
om onze nakomelingen het recht te ontne
men in een schone wereld te leven ' 

Hugo Van Ransbeeck, Dendermonde 

NIET VOOR MIJ ^ 
Nu de Partij van de Burger is opgencht, zou 

ik mij misschien, samen met mijn jong 
Vlaams gezin, ook tot de VLD kunnen beke
ren Guy Verhofstadt kan 't wel goed uitleg
gen maar Jaak Gabriels heeft te weinig over-
tuigingstalent en vooral, de oudere VLD-
garde blijft toch anti-Vlaams Is de Gentse-, 
Brugse- en Kortrijkse bourgeoisie plots zo 
Vlaams geworden ' Vooreerst trap ik met in 
dit misplaatst truukje en ten tweede verdient 
Bert Anciaux alle steun Het flamingantisme 
vindt men terug m de Volksunie en nergens 
anders 

De VLD tipt ongetwijfeld op elektoraal suk-
ses en een gedeelte van de burgers zal 
daarin trappen Guy Verhofstadt moet echter 
dringend aan zijn leuze toevoegen wat volgt 
,, zolang die burger zich blauw blijft beta-

'^'^ J. Van NIeuwehove, Erembodegem 

FEESTEN ~ 
In ons weekblad nr 50 verscheen er een 

artikel onder de titel „Feesten", waann posi
tieve publiciteit gemaakt werd voor het idee 
van minister Sauwens in samenwerking met 
De Lijn Graag toch even deze randbemer-
king IV m de aangehaalde statistische gege
vens 

De cijfers spreken voor zich, zoals steeds 
Het IS echter al te gemakkelijk om cijfers de 
taal te laten spreken die men zelf het liefst 
hoort De eerlijkheid vraagt ons echter ook stil 
te staan bij de gekwetsten en zelfs de doden 
die het slachtoffer werden in een ongeval 
waarbij een voertuig (voornamelijk lijnbus) 
van ,,De Lijn" betrokken was Het roekeloze 
van sommige bestuurders heeft inderdaad 
reeds ettelijke slachtoffers geëist Het zou 
dan ook eerlijker geweest zijn om in het 
bedoelde artikel ook deze cijfers te vermel
den 

Het angstzweet breekt vele ouders uit als je 
de bussen van „De Lijn" door de smalle 
straten, meestal drukke straten in de nabij
heid van scholen, ziet rijden tegen een onge
oorloofde snelheid Gelukkig zijn dergelijke 
praktijken de uitzondering, maar toch Het 
imago van „De Lijn" zou beter en positiever 
kunnen zijn indien deze cowboys zich met 
zouden laten leiden door hun gevoel van 
macht (dikwijls misbruik makend van de 
voorrangsregel), zij zitten nu eenmaal verhe
ven boven het gewone verkeer en vooral 
boven de zwakke weggebruikers 

Laat minister Sauwens hierrond mogelijk 
ook een studie opstarten en vooral ook 
rekening houden met de naakte cijfers Het 
beschermen van de zwakke weggebruikers 
moet ook voor ons allen een taak zijn 

Ludo Saenen, Kontich 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 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 

TiTïTïIi 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van den Berghe B.V.B.A. 
VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
TeL 053/70.06,64 

nvde winne-fabrisac 
<. 

/ mlgrostraat 1S8 
\ / I B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/48 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

baan brugge-oostkamp 
. 050/35 74 04 y' 
^ 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenvifeg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66 83.86 

AFD.- OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33 11.49 

GALTPACO 
k a a p se w i j n e n 

1 xi-liisicf nu DCi der v.iii 
K\X'V - DILMt.RSDAL- LABORIL -

VI-.RGCNOCGD 
I AIRVIi-W - GROOT CONSTANTIA -

DOSCHLNDAL - WELTLVRLDE 
Like iii.i.iiid ccn pr(>ni()ticwi|ii. 

Origniclc rcl.Trn;-ciiidL'j.i.irsgcs<.licnkcn 

'KAAPS WYNHUYS' 
1 üiigc Nicuwsci.Kit 35 - 2000 Antwerpen 

0,1/226 02 51 - l-.ix: 03/225 26.78 
Openingsuren. 

nl.i-vri| 9 00 - 18 00 u. 
zj I 1 00 - I4 00 u 

l'.Trkcciin(igeli|klitid 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 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .,,. 
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Uniek! 

Exclusief te koop bij 
uw dagbladhandelaar 

en bij Media Club 
vanaf woensdag 

30 december. 
100 fr. 

Foto Knack, het jaarboek dat een 
overzicht brengt van de belangrijkste 
gebeurtenissen van 1992 in prachtige 
kleurenfoto's. Voor één keer geeft de 

Knack-redaktie voorrang aan het 
beeld en zorgt de tekst voor een 

beknopte achtergrondinformatie. 
Een dokument om bij te houden ! 
Foto Knack is een luxueuze editie 

met geplastificeerde cover. 

Knip deze bestelbon uit en stuur hem ingevuld terug naar 
Media Club, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 
Tel. 051/23 23 32 (24 op 24 uur) Fax 051/23 24 87 

A^^i ->4-
ytlEDIIk CLUB 

Hiermee bestel ik Foto-Knack 
voor de prijs van 100 fr. 
Ik sluit hierbij een brielje van 100 fr. in als betaling. 

Naam 

Voornaam, 

Straat 

Postkode Gemeente 

Klantnummer (fakultatief) 


