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INHOUD 
o Ach t b ionau ten ver

lieten de kuns tma t ige aa rde 
Biosfeer 2. 

•nr Wijfried M a r t e n s 
schopt Avild o m zich heen . 

<J Een sociaal p a k t da t 
niet sociaal is, is v o o r de V U 
niet te p ru imen . 

\ J H e r m a n Lau^vers 
v rees t da t indien de soci
ale p a r t n e r s bij het bele id 
w o r d e n ge raadp leegd v o o r 
het sociaal pak t , de remedies 
ach te rwege zullen blijven. 

11 O v e r k l a s t en afge
straft. Z o luidt F landr i ens 
ve rd ik t over Ander lech t . 

12 O p 17 o k t o b e r or-
ganizeer t de V U in 't Ant 
w e r p s e Elzenveld h a a r 
t w e e d e Ku l tuu rdag . 

16 Vïc A n c i a u x wil d e 
Brusse laa r s tot een ra t ioneel 
ene rg ieve rb ru ik aanze t t en . 

„OPERATIE WERK" 

DE VU EN HET SOCIAAL PAKT 
Wat gebeurt er binnenkort met de uitkeringen van zo 'n 
500.000 werklozen? Komen er radlkale veranderingen In 
onö tfoclaal zekerheidssysteem ? Zullen het dit keer een^ 
niet alleen de kleintjes zijn die moeten bloeden, maar 
worden kapitaalkrachtigen en verzuilde machtsstruktu-
ren ook aangepakt? Leven we nog in een demokratle of 
besturen vakbonden en patronaat? Krijgt Vlaanderen de 
kans om door een federalisering van de Sociale Zekerheid 
een eigen sociaal beleid uit te tekenen. Wat gebeurt er 
met de Indeks kop peling ? Hoe wordt gereageerd tegen de 
dagelijkse berichten over bedrijfssluitingen ? 

D e z e en n o g meer v ragen rij
zen w a n n e e r v a n d a a g gesp ro 
k e n w o r d t over een n ieuw ,,so
ciaal pakt" . B i n n e n k o r t gaan so
ciale p a r t n e r s en reger ing aan 
tafel. Volgens p r emie r D e h a e n e 
is he t een , ,Mission Impossible" . 

O p een pe r son tmoe t ing en tij
dens he t deba t in de K a m e r gaf 
de V U h a a r sociale en federale 
visie in dit dossier weer . Een 
doss ier waa r in de Vlaams-nat io
nalis ten h u n rad ikaa l s taatsvor
m e n d én maatschappel i jk p ro 
g r a m m a duidelijk v e r w o o r d 
den : enerzi jds de federal iser ing 
van de S Z , anderz i jds de her 
verde l ing van a rbe id en inko
men. 

D o o r een ernst ige ingreep moe t 
v e r m e d e n w o r d e n da t we te 
rech t k o m e n in een duale sa
menlev ing w a a r sommigen 
goed be taa ld w e r k hebben , 
m a a r vele a n d e r e n zich ofwel 
met m i n d e r w a a r d i g e en heel on
zekere jobs moe ten t ev reden 
stellen of in de bes taansonze-
kerhe id te recht komen . 

MAATSCHAPPELIJK 
KONTRAKT 
D a a r o m stelt de V U voor een 
n ieuw maatschappel i jk kon-
trakt te sluiten. Di t kan echt 
niet gebeu ren d o o r de sociale 
p a r t n e r s en de reger ing alleen. 
H e t deba t over de „samenle -

Meer dan 220.000 werklozen 'ui 
Vlaanderen ... en het ziet er niet 
naar uit dat het weldra zal bete
ren! 

w 3! ^ w ' "" 

ving die w e vióllen" gaa t h u n 
bevoegdhe id ve r te bui ten . H e t 
gaa t immers ook en vooral over 
de k^valiteit van he t leven, de 
vrije tijd die w e willen, de kan 
sen die jonge gez innen moeten 
krijgen om k inde ren op te voe
den. . . Alle ge ledingen van de 
samenlev ing (o.m. gezins- , se
nioren- , Vlaamse- en mil ieube
weging) moe ten d a a r o m bij een 
echt deba t over een n i euw maat 
schappel i jk k o n t r a k t g e h o o r d 
w o r d e n . D e echte besl issingen 
ho ren ech te r in het Pcirlement 
te w o r d e n genomen . 

Daarb i j rijst de v raag in hoe
ver re het de unitair-Belgische 
zuilbastions wel echt te doen is 
om solidariteit be ter te organi
seren én sociaal profitariaat en 
fiskale fraude aan te pakken . O f 
laten zij zich in de eerste plaats 
leiden door de bescherming van 

-g de eigen privileges, machtsposi -
i ties en belangen ? Willen zij de 
J2 touwtjes stevig in handen nemen 
£ en een unitaire rekupera t iebe-

weg ing op g a n g brengen om hun 
posities te konsol ideren ? 

(Meer over de VU en het Mciaal 
pakt leedt u op biz. 5. ) 

EERST DIT 

Federale overheid en sociale 
par tners gaan dus rond de ta
fel zitten om een sociaal pakt 
af te sluiten. Mooi zo ! M a a r 

onze vrees is groot dat de vis 
die zij hopen te vangen reeds bij 
voorbaat verdronken is. Boven
dien doet men alsof alle heil van 
z o n pakt moet komen terwijl de 
kwalen van elke dag niet eens 
genezen kunnen worden. 

Da t vakbonden en werkgevers 
mee aan tafel gaan is terecht 
maar waar blijft het parlement 
in deze konstruktie ? En waar 
de deelparlementen en hun re
geringen die nu reeds voor grote 
stukken van het sociaal beleid 
bevoegd zijn? 

Na voorafgaandelijke proefbal
lonnetjes is de federale eerste mi
nister voor het parlement geko
men met een tekst. Het versterkt 
de indruk dat men poogt het 
pakt in nationale handen te hou
den. De aanw^ezigheid van nog 
steeds unitaire vvrerknemers- en 
werkgeversbonden is daar niet 
vreemd aan. 

Het is duidelijk dat in Vlaande

ren anders over sociale noden 
word t gedacht dan in Waüonië 
en omgekeerd. Wil men voorko
men dat een andere aanpak in 
de twee regio's te veel de nadruk 
legt op de verscheidenheid van 
de landsdelen ? 

He t zou helemaal geen gebrek 
aan federale loyauteit betekenen 
wanneer de twee volkeren vol
gens eigen inzicht en klemtoon 
hun sociale dienstverlening wen
sen te organiseren. Dat houdt 
echter in dat de financiering er
van door de eigen gemeenschap 
gebeurt en niet langer langs de 
federale omweg. 

Wanneer bovendien blijkt dat te 
veel geld ongekontroleerd van 
de ene gemeenschap naar de an
dere vloeit dan moet zo'n sociaal 
pakt voorafgegaan worden door 
de afbakening van eigen behoef
ten en van fiskale en financiële 
autonomie. Zal men dit aandur
ven? 

Deze aanpak sluit federale soli
dariteit niet uit, maar heeft al
les te maken met goede nabuur
schap. En buren zijn niet alleen 
de Franstaligen binnen België 
maar evenzeer andere regio's in 
Europa. 
De transferten konden gebeuren 

omdat Vlaanderen overschotten 
in zijn Sociale Zekerheid boekt. 
In plaats van deze te sparen of 
in eigen s trukturen te investeren 
werden en worden ze gebruikt 
om in Wallonië bij te springen. 
He t word t daarom meer dan tijd 
dat de initiatieven die federaal 
en regionaal werden ontplooid 
om deze materie te onderzoeken 
snel tot besluiten komen en het 
raadsel uitklaren. Anders dreigt 
elk pakt op de klippen te lopen 
en de jonge federatie te ontman
telen. 

Los van deze beschouwingen is 
er de vaststelling dat de betaal
baarheid van het SZ-systeem 
onmogelijk is geworden. De cij
fers die het Planbureau voor de 
komende jaren voorziet worden 
echt angstwekkend, de ekono-
mische groei slabakt, de arbeids
kosten worden ondraaglijk, de 
uitvoer stokt. Wie de persbe
richten over afdankingen hoort 
schrikt telkens opnieuw. 

Veel ruimte om daar een mouw 
aan te passen is er niet. Sommi
gen pleiten angstvallig om te be
houden wat er aan werk rest, an
deren bedenken systemen waar
bij werklozen tegen werkloos
heidsvergoeding verplicht aan 

het werk moeten. De nepsta-
tuten dreigen weer school te 
maken. De problematiek heeft 
ook een maatschappelijke kant : 
wie gedwongen werkloos is voelt 
zich nutteloos en uitgesloten en 
deelt niet mee in het bruisende 
leven dat door de reklamew^ereld 
zo gulzig wordt aangeprezen. 
In het licht van deze bedenking 
willen vrij pleiten voor een maat-
Mhappelijk kontrakt omdat wer
ken en geld verdienen weliswaar 
belangrijk zijn maar slechts on
derdelen van een noodzakelijke 
ommekeer die onze maatschap
pij moet ondergaan. Een ge
meenschap, hoe welvarend ook, 
kan niet boven haar stand blij
ven leven. Dat geldt niet al
leen voor elk van ons maar ook 
voor vakbonden, ziekenfondsen, 
overheden en bedrijven die doen 
alsof ,,het" nooit op kan. 
De Volksunie heeft op haar kon-
gres te Leuven bewezen dat zij 
als partij een maatschappijkeuze 
durft maken, niet altijd naar de 
zin van haar eigen achterban, 
maar met de eerlijke bedoeling 
om voor zoveel mogelijk men
sen een betere toekomst uit te 
tekenen. 

Maurits Van Liedekerke 

wu 
Een uügave van het 
Vfoanis Pers-, Radk)- en 
TV-insMhtut vjuw. 

Hooldredakteun 
Miunts \an Liedefeerke 

RedakteufEn: 
Tom Serkeyn 
Peter DejaegJier 

Sebetarioat: 
HiWe De Leeuw 
Alle stortingen van abonnemen
ten, publiciteit en reilaktie op prfe. 
000-0171139-31 van WIJ, Barri-
kadenpleb 12, 1000 Brussel 
Tel. 02/219 •4<}.30 
Fa.x: 02/21736 10 
Jaarabonnement 1 200 tr 
Halfjaarlijks 700 tr 
Driemaandehjks 400 fr 
Los nummer 35 Ir 

Vepantwooidelijk uitgever; 
Bert Anciaux, 
Barnlcadenpiem 12, 
1000 Brussel 

Reklame: 
Kare! Severs, tel. 02/219.49.50, 
toestel 231 
('s voormidtlags) of privë, 
Alsembergseateenweg Ti?, 
1653 Dworp. 
Tel. 02/380.04.78. 

DONDERDAG 30 SEPTHMBER 1993 



• Eindelijk: wanneer er 
niets misgelopen is legt de 
37-jarig Jam Van der Haeg-
hen (VU) vrijdag in Ukkel 
in het Nederlands de eed af 
als OCMW-raadsiid. Daar
mee wordt in deze Brus
selse gemeente vijf jaar na 
de gemeenteraadsverkie
zingen de wet toegepast. 

• De Kristelijke Arbeiders 
Vrouwenbeweging (KAV) 
vraagt een herziening van 
de budgettaire Maas-
tricht-normen. Volgens de 
KAV houden deze normen 
onvoldoende rekening met 
de negatieve ekonomische 
groei. De vrouwenorgani
satie vindt verder dat de 
kosten voor de monetaire 
eenmaking teveel verhaald 
worden op de inkomsten uit 
arbeid. Daarom eist ze een 
sluitende Europese vermo
gensbelasting. 

• Met de bidprentjes voor 
koning Boudewijn sloeg de 
rijksvoorlichtingsdienst In-
bel een flater van jewelste. 
Ze werden voor 2 frank 
't stuk aangeboden aan de 
gemeentebesturen, die de 
prentjes dan gratis zouden 
moeten aanbieden aan wie 
er om vraagt. Inbel liet de 
Belgen via de radio en de 
pers vast •weten dat ze bij 
hun gemeentebestuur zon 
verzamelobjekt gratis kon
den verkrijgen. Het spreekt 
nogal vanzelf dat heel wat 
gemeentebesturen deze op
gelegde financiële solidari
teit niet zo prettig vonden. 

• Ons land is een politieke 
partij rijker, de Natuurwet
partij (NWP) . Deze partij 
hanteert transcendente me
ditatie en een politiek die 
steunt op de natuurwetten 
als aktiemiddelen. 

• De 137ste paardenrace 
van de Steenen Molen in 
Sint-Eloois-Winkel kan 
niet doorgaan. Minister van 
Binnenlandse Zaken Tob
back verbood de race omdat 
de openbare orde niet ver
zekerd is. Militanten van de 
"dierenrechtenvereniging" 
Gaia hadden aangekondigd 
dat ze de koers zouden 
trachten te beletten. Ze vin
den de race dierenmishan
deling. 

• Het Japanse ministerie 
van Onderwijs wil paal en 
perk stellen aan de handel 
in gebruikt meisjesonder-
goed. De meisjes verdienen 
goed geld aan hun vuile 
slipjes. Ze verkopen ze voor 
zo'n 350 frank 't stuk aan 
fetisjisten die ze gebruiken 
in pornofilms. 

• O p de algemene verga
dering van de Verenigde 
Naties hield de Ameri
kaanse president Clinton 
een vurig pleidooi voor een 
strengere kontrole op de 
verspreiding van atoomwa
pens. Clinton mocht een 
w^arm applaus in ontvangst 
nemen. Daarna spitste de 
wereld de oren voor de re
devoering van de Belgische 
minister Clae^i, die de Ver
enigde Naties toesprak na
mens de EG. Na afloop was 
er w ât gemor bij de 
Claes-aanhang. De minister 
was vergeten de Belgische 
Aliss World Onderwater te 
feliciteren. 

^ ^ ^ WILLEMSFONDS 
Het Willemsfonds verlaat het 
Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen ( O W ) . Het libe
rale kultuurfonds meent dat de 
omvorming van België tot een 
federale staat grotendeels vol
tooid is. De Vlciamse beweging 
moet nu de inrichting van het 
autonome Vlaanderen in demo-
kratische en pluralistische geest 
helpen verwezenlijken. Het 
konsensusmodel van het O W 
is volgens het fonds niet lan
ger een geschikt middel, omdat 
nu de ideologische en levensbe
schouwelijke verschillen tussen 
de Vlaamse kuituur- en strijd-
verenigingen op de voorgrond 
treden. 

Het Willemsfonds, dat het O W 
in 1965 mee oprichtte, volgt nu 
de sporen van het socialistische 
Vermeylenfonds dat al eerder 
uit het O W stapte. Samen met 
VTB-VAB en het IJzerbede-
vaartkomitee had het Willems
fonds de samenwerking met het 
O W al op een lagere versnel
ling geschakeld. De belangrijk
ste verenigingen die het O W 
trouw blijven zijn nu het kato-
lieke Davidsfonds, en de plu
ralistische verenigingen W B , 
ANZ en B G J G . 

VLAAMS 
MILIEUBELEID? 
Het Rekenhof heeft in een ver
slag cian de Vlaamse Raad de 
werking van het Vlaams Mlieu-
en Natuurfonds in de periode 
'91-'92 zwaar bekritiseerd. In 
die periode droeg voornamelijk 
de CVP-er Theo Kelchterinaru de 
verantwoordelijkheid voor het 
Mlieudepartement. Het zgn. 
Mlna-fondd werd opgericht om 
met de Inkomsten uit de milieu
heffingen een Vlaams milieube
leid op poten te zetten. 

Het Rekenhof stelde vast dat 
er aanbestedingen uitgeschre
ven werden nadat het -werk al 
gedaan was. Vanuit het kabinet 
werd hierbij dikwijls tussenge
komen, zonder duidelijke krite-
ria op te leggen. Het Hof is niet 
mals voor Keltermans: Be inmen
ging van het kabinet ging zo ver dat 
het bejlLite in plaatd van de Vlaanue 
Mdieuniaatöchappij. Hierdoor wer
den onderhandde opdrachten poó ge
gund nadat het werk waj geleverd, 
schrijft het Hof. 

Eeti jonge bezoehter mankt van de Open Bedrijvendag gebruik om even in de moderne keteb van de 
Limburgje brouwerij Martenj te gluren. De derde editie van dit initiatief wa^ een opmerkelijk juk^ej. 
Meer dan 250.000 Vlamingen lieten zich niet afdchrikken door het gure herfdtweer om een bedrijf in 
hun buurt te gaan bezoeken. Een tachtigtal Vlaanue bedrijven had zijn deuren voor de gelegenheid 
wijd opengezet. De grootdte puhliekdtrekker onder hen wad de BRTN, die overrompeld werd door 17.000 
kijkludtigen. 

Ook op andere punten kreeg 
het Vlaamse milieubeleid een 
fikse veeg uit de pan. Er heerst 
een gebrek aan kontrole op het 
beleid van het Mlieufonds, er 
dient geen verantwoording af
gelegd te -worden voor uitge
keerde vergoedingen. Het wekt 
dan geen verbazing dat het Re
kenhof besluit dat de doelstel
lingen van het fonds niet of on
voldoende -worden bereikt. Het 
Hof kraakte tenslotte de wijze 
waarop de milieuheffingen ge
beuren. Die zijn helemaal niet 
regulerend en dienen ge-woon 
om geld in het bakje te krijgen 
voor de onkontroleerbare -wer
king van de NV Aquafin, die 
instaat voor de waterzuivering. 

De opvolger van Kelchtermans 
op MUieu, de SF-er De Batdelier, 

kondigde aan dat hij een nieuw 
kontrakt met Aquafin zal voor
leggen aan de Vlaamse rege
ring, die tegemoet komt aan de 
kritiek van het Rekenhof. 

Kelchtermans ontkende van 
zijn kant dat er door toedoen 
van zijn toenmalig kabinet on
regelmatigheden gebeurd zijn. 

OPHEFFING 
SANKTIES 
De oproep van ANC-leider 
Neldon Mandela om de sankties 
tegen Zuid-Afrika op te hef
fen wordt mooi opgevolgd. Na 
de VS, Kanada, Australië en 
India kwamen ook de Front-

lijnstaten over de brug. De EG 
had al eerder sankties opge
heven. De Europese gemeen
schap kondigde -wel aan te on
derzoeken hoe de relaties met 
Zuid-Afrika verbeterd kunnen 
worden. In Zuid-Afrika zelf 
-werd zeer tevreden gereageerd 
op de opheffing van sankties. 

Op de jubileumviering van de 
Marnixring in Gent verklaarde 
de Vlaamse premier Van den 
Brande dat een lid van de 
Vlaamse regering voortaan mag 
ingaan op een eventuele uit
nodiging voor een \verkbezoek 
van de Zuidafrikaanse rege
ring. De voorbereidingen voor 
een nieu-w Vlaams-Zuidafri
kaans verdrag zullen versneld 
worden. 

Zo'n verdrag zal echter pas on
dertekend -worden na de 
niet-raciale verkiezingen van 
volgend jaar en de vorming van 
een multi-raciale regering. Het 
vroegere kulturele akkoord tus
sen Vlaanderen en Zuid-Afrika 
werd in 1977 opgeschort uit 
protest tegen de apartheid. 

Volgende -week gaat een 
Vlaamse parlementaire delega
tie naar Zuid-Afrika. Agalev en 
de SP vinden de tijd nog niet 
rijp genoeg om al mee te gaan. 

Agalev-raadslid Aelvoet -vindt de 
zending volkomen gediskredi-
teerd, omdat slechts parlemen
tairen meegaan die ook in de 
zwartdte dagen van de apartheid 
blank Zuid-Afrika door dik en dun 
verdedigd en vergoelijkt hebben. 
Aelvoet noemt Dewinter (VI. 
Blok), Suykerbuyk (CVP) en 
Van Grembergen (VU). Zeker 
^vat deze laatste betreft slaat 
Aelvoet de bal volkomen mis. 
Wie Van Grembergen wat beter 
kent -weet dat de fraktieleider 
in de Vlaamse Raad steeds een 
overtuigd tegenstander van de 
apartheid is geweest. 
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HOOLIGANS 
In Oostende kwam het verle
den weekend tot zware rellen. 
Zaterdagavond waren een hon
derdtal Ecuit^iidem, zogenaamde 
supporters van Club Brugge, 
naar de kuststad afgezakt om 
eens lekker op de vuist te gaan 
met hun Waalse tegenstanders 
uit Luik. Oostende had die 
avond Standard Luik met 2-0 
verslagen, Club had daags voor
dien in Anderlecht met 0-3 ge
wonnen. Ook die avond was 
met zonder slag of stoot verlo
pen. 

De Walen lieten zich zoals •wel 
verwacht mocht worden niet 
zomaar aftuigen. Voor de wed
strijd \varen er trou^vens al on
geregeldheden met straalbezo-
pen Luikse supporters. De or
dediensten wisten niet waar 
eerst tussenbeide komen. Alles 
was nochtans in het werk ge
steld om de ordehandhaving zo 
efficiënt mogelijk te laten ver
lopen. Rond het voetbalterrein 
was er één politieman aanwezig 
per veertig supporters. 

Het wordt elk weekend duide
lijker dat voetbalwedstrijden in 
eerste klasse, en zeker de zoge
naamde risikowedstrijden, niet 
langer 's avonds gespeeld kun
nen worden. 

DIENSTBETOON 

gepubliceerd door De Financieel 
EkonomLiche Tijd. 

Hieruit afleiden dat bedrijfslei
ders en politiekers gezellig on
der één hoedje spelen, is echter 
een verkeerd besluit. Uit het 
onderzoek bleek nl. dat de be
drijfsleiders de politici niet ver
trouwen. Driekwart van de ma
nagers zou trouwens zelf nooit 
in de politiek stappen. 

De partij waarop de bedrijfs
leiders voor hun diensten en 
dienstjes het liefst een beroep 
doen, is de VLD. Dat klinkt 
wellicht niet zo onverwacht: de 
grote liefde voor het vrije on
dernemerschap is zo goed als de 
bestaansreden van de liberalen. 
De VLD ^vordt op een behoor
lijke afstand gevolgd door de 
CVP. 

Dat verwondert wel een beetje, 
aangezien die partij toch haast 
vastgeroest is in de politieke 
machtscenakels. Over de posi
tie van de andere partijen le
verde het onderzoek weinig re-
zultaten op. Toch lijkt "wel vast 
te staan dat bedrijfsleiders wei
nig onderscheid maken tussen 
de partijen, en dat de partij die 
niet om financiële steun gaat 
bedelen bij bedrijven nog moet 
opgericht worden. 

Ontluisterend voor de mana
gers is tenslotte de vaststelling 
dat ze biezonder slecht op de 
hoogte zijn van het reilen en 
zeilen in het politieke bedrijf. 
Slechts 13% weet hoeveel het 
begrotingstekort bedraagt, en 
nauwelijks 8% kan de federale 
minister van Ekonomische Za
ken en 4% de Vlaamse minis
ter van Ekonomische Zaken op
noemen. 

Volgens een onderzoek erkent 
40% van de Vlaamse bedrijfs
leiders in het recente verleden 
kontakt gezocht te hebben met 
een politikus voor een tussen
komst bij een of ander bedrij fs-
dossier. En omgekeerd k'wam er 
bij 36% van de bedrijfsleiders D C 11 1 KJ / ^ 
al eens een politikus bedelen ^"^ 
om verkiezingssteun. Deze toch 
wel onthutsende cijfers werden 

Waarom het verzwijgen: de opi
niepeiling die La Libre Belgi-

KORTWEG 
que elk trimester publiceert, w^as 
deze keer biezonder ongunstig 
voor de Volksunie. De VU ver
loor een dikke 2% en viel te
rug op 3,9% van de kiezers in 
het Vlaams gewest. De peiling 
werd deels voor en deels na het 
VU-kongres van 11 en 12 sep
tember in Leuven uitgevoerd. 

Wie dit kongres meemaakte, 
weet dat de Volksunie nog lang 
niet dood is. Wel integendeel. 
Ofschoon verschillende kranten 
hierop zinspeelden, is het liedje 
van de demokratische nationa
listen omwUle van een tegen
vallende opiniepeiling nog niet 
uitgezongen. 

Het zou natuurlijk mooi meege
nomen zijn mochten we U kun
nen melden dat er na het kon
gres van Leuven een fikse op
stoot in de peüingscijfers voor 
de VU te noteren viel. Maar dat 
zou een beetje te optimistisch 
zijn. 

We mogen een aantal dingen 
niet uit het oog verliezen. Ten 
eerste heeft "de burger" van 
dat VU-kongres waarschijnlijk 
nog niet veel opgestoken, be
halve dan dat er w^eer eens heel 
wat verdeeldheid was bij de 
VU. Het zal waarschijnlijk nooit 
openlijk toegegeven worden, 
maar wie zegt dat het overlopen 
van Candries naar de CVP geen 
maneuver was om vanuit die 
hoek elk mogelijk nieuw elan 
van dat kongres voor de VU bij 
voorbaat te fnuiken? 

Er is meer nodig om de pu
blieke opinie te overtuigen van 
de zin van de VU dan een kon
gres, hoe geslaagd men dit ook 
mag vinden. 

De publieke opinie is geen li
chaam dat men een spuitje kon-
gresbloed kan toedienen en dat 
prompt euforisch gaat doen 
over de Volksunie. Daarvoor 
is hard werk nodig op lange 
termijn, van de VÜ-basismUi-

AUxander RoeUkoj ziet het niet goed zitten. In het Rujdiiiche par
lement L) het bijna donker. PredSent Jeltdin Liet de elektriciteit, de 
watervoorziening en de telefoon apnijden. Hij éloot ook een mogelijk 
kompromu) met het parlement uit, door de gelijktijdige organizatie 
van parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen af te wijzen. 
Het heeft er nu alles van weg dat de parlementairen in hun machts
strijd met de president aan het kortste eind zullen trekken. Jeltsin 
houdt vast aan z'n plan om in december een nieuwe parlement te 
laten verkiezen, en in juni van volgend jaar presidentsverkiezingen 
te organizeren. 

tant tot de VU-top. Dat wordt 
roeien tegen de stroom op van 
schampere media, wantrou^vige 
vrienden en kennissen, door de 
politiek gedegouteerde buren, 
cynische tegenstanders. 

Wij hebben er vertrouwen in. 
En VU-ers kunnen tegen een 
stootje. AL ge niet afziet, bereikt 
ge niets, zei de grootvader van 
de voorzitter ooit. 

Knoop het in uw oren. 

>-ts 

EEN WERELD DOOR DE MENS GEAAAAKT 

De vier mannen en de vier 
vrouwen die zich 2 jaar hadden 
opgesloten in Biosfeer 2, heb
ben hun kunstmatige wereld 
met een Amerikaanse flair voor 
show verlaten. Gehuld in don
kerblauwe astronaut-achtige 
overalls kwamen ze vanonder 
de stolp in de woestijn van Ari
zona. Onder hen één Vlaming, 
Mark Van Thtllo uit Kalmthout. 

Biosfeer 2 werd ontworpen ais 
een sterk verkleinde kopie van 
de aarde, onder glas. Het is met 
een volume van bijna 200.000 
kubieke meter een van de 
grootste serres ter wereld. De 
zon is de drijvende kracht ach
ter heel het geval. Een inge
wikkelde luchtbehandelingsin
stallatie op aardgas in de kel
der van de serre zorgt voor 
de nodige hulp om in elk eko-
systeem het juiste klimaat in 
te stellen. Het grondoppervlak 
is verdeeld over verschillende 
eko-systemen. Het tropisch re
genwoud en het landbouwge
bied zijn het grootst, met elke 
tweeduizend vierkante meter. 

Op 2.200 vierkante meter wor
den er 150 verschillende soor
ten landbou%vge"wassen ge
teeld. De savanne, de woestijn 
en de oceaan moeten het stel
len met ongeveer de helft daar
van. Voor de "oceaan" werd er 
400.000 liter zout water uit de 

Stille Oceaan met tankvi^agens 
aangevoerd. En voor de woon
ruimtes en het moerasgedeelte 
is nog minder ruimte voorzien. 

In Biosfeer 2 werden 3.800 
levende organismen onderge
bracht. Sommige soorten over
leefden niet lang. Na een paar 
maanden waren de meeste vlie
gende insekten verdwenen. 
Hun natuurlijke vijanden had
den hun opdracht een beetje te 
ernstig opgenomen. Maar ook 
de konstruktie van de serre zelf 
droeg bij tot de uitsterving van 
bepaalde soorten. Zo vlogen 
de nachtvlinders zich te plet
ter tegen de lampen boven de 
rijstvelden in de kelder. 

De acht eko- of bio-nauten 
leefden twee jaar in de kas om 
aan te tonen dat de mens in 
staat is te leven in een gesloten 
zelfvoorzienend systeem, bvb. 
in een ruimtestation of op een 
andere planeet. De acht ver
bouwden zelf hun voedsel, re-
cykleerden de lucht, afval en 
hun water. De bionauten 
mochten geen toiletpapier noch 
tampons gebruiken omdat die 
dingen niet snel genoeg afbre
ken. In plaats daarvan behiel
pen ze zich met bidets, zoals 
in Frankrijk. De vrouwen ge
bruikten uitwasbare sponsjes 
als maandverband. 

Na twee jaar waren de vrou

welijke bionauten zon zestien 
procent van hun lichaamsge
wicht kwijt, en de mannelijke 
11%. De acht hebben veel te 
weinig voedsel binnengekre
gen en voortdurend lucht inge
ademd die te weinig zuurstof 
bevatte en teveel kooldiosy-
degas. Honger lijden, ze kun
nen er van meespreken. Enkele 
slechte oogsten en een onge-
dierteplaag zorgden voor min
der brood op de plank dan men 
vooropgesteld had. 

Ze stonden elke dag om half 
zeven op. De dagtaak van Van 
Thillo zag er dan als volgt uit: 
tot acht uur was de Vlaming 
in de weer met de kontrole 
van de technische systemen, 
zijn hoofdtaak. Om acht uur 
werd er ontbeten. Tegelijker
tijd wordt er besproken welke 
speciale taken er die dag ver
richt moeten worden. Vervol-
fens werkten de ekonauten en-

ele uren in het landbouwge
bied. Dan gaat ieder naar zijn 
eigen aandachtsgebied, oceaan, 
woestijn, tropenbos, of land
bouwgebied. Na een (vaak 
schrale) lunch en siësta richt 
het werk zich op de weten
schap. En na bet avondeten is 
iedereen vrij. Koken verloopt 
volgens een beurtrol. 

Het eksperiment kan niet ge
heel geslaagd genoemd wor

den. Er moest twee keer zui
vere zuurstof in de koepel ge
pompt worden omdat de kunst
matige atmosfeer uit de haak 
was. En in '91 al moest de 
verzegeling verbroken worden 
omdat een van de ekonauten 
een vingertopje verloren had 
na een ongeval met de rijstpel-
machine. In de kas kon dat niet 
behandeld worden. 

Heel de Biosfeer 2-zaak was 
een privé-lnitiatief van de Tex-
aanse miljardair Edward Bass. 
Hij heeft er een slordige 5 
miljard fi-ank in gestopt. Bass 
hoopt zijn investering er bin
nen de tien jaar opnieuw uit te 
halen. Het kompleks is immers 
opgevat als een soort Disney
land. Tijdens de twee jaar dat 
de acht ekonauten achter hun 
glas vertoefden, kwamen al een 
half miljoen mensen naar hen 
kijken. Ze betaalden daarvoor 
een ticket van 12 dollar. 

In wetenschappelijke kringen 
en ver daarbuiten werd heel 
wat kritiek geleverd op het 
eksperiment. Vermits het om 
een privé-initiatief ging zou de 
"wetenschappelijkheid" van de 
eksperimentjes niet biezonder 
groot zijn. Er waren de niet 
afhoudende geruchten over 
fraude: de ekonauten hadden 
vooraf bvb. voedselvoorraden 
laten aanleggen. En het is na

tuurlijk vrij ongewoon dat een 
"wetenschappelijk" eksperi
ment gefmancierd wordt door 
inkomsten uit toerisme. Bio
sfeer 2 groeide in die twee jaar 
uit tot de tweede belangrijk
ste toeristische attraktie van de 
staat Arizona, na de Grand Ca
nyon. 

Mark Van Thillo over de kri
tiek van de w^etenschap: Wan
neer je in de wetenschap voorop 
probeert te lopen, dan wU iedereen 
je neerschieten. Dat ondervinden we 
al jaren. Zonder over het ekspe
riment al te euforisch te doen, 
mag het toch biezonder waar
devol genoemd w^orden. In Bi
osfeer 2 werd een zestigtal on-
derzoeksprojekten uitgevoerd, 
waarbij het vooral gaat om het 
verzamelen van meetgegevens. 
De verwerking hiervan kan 
nog jaren duren. Na de ver
lossing van de acht bionauten 
komt er een nieu-we ploeg in 
hun plaats. Deze zal al heel 
wat kunnen leren van de vorige 
onderzoekende onderzoeksob-
jekten. 

c& Over Biosfeer 2 verscheen bij 
Aramith uitgevers een boekje: 
Biosphere 2. Mini-aarde on
der glas. Broer Scholtens. 
Aramith Uitgevers, Bloemen-
daal, 1993, 128 blz, 650 fr. 
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PEMEEL 
DE NIEUWE GIDS 
„Het is te betreuren dat de re
geringsmededeling van premier 
Jean-Luc Dehaene in Kamer en 
Senaat niet de aandacht kreeg 
die zij verdiende omdat de be
langstelling van de parlements
leden uitging naar de ontboe
zemingen van gewezen premier 
Wilfried Martens in Dag Alle
maal. Dit is een weekblad dat 
nciast TV-programma's bol staat 
met het wel en wee van al
lerhande vedettes. Het is teke
nend dat het weekblad op zijn 
voorpagina het interview met 
Martens zelfs niet vermeldt. Hij 
moet de plaats ruimen voor de 
foto van een toneelspeelster die 
verklaart 'Ik had jarenlang een 
afkeer van mannen'. 

De vraag kan worden gesteld of 
gesprekken met op sensatie be
luste journalisten al of niet kun
nen bijdragen om de kloof tus
sen politici en burgers te dich
ten. WIJ menen van niet." 

Observator. 24 september. 

3 |T BEUMC YAM UHBUg^ 

,,De mens WUfried Martens is 
door zijn partij niet heus be
handeld. De politicus WUfried 
Martens had kunnen weten dat 
dit zijn moeilijk lot kon worden. 
HIJ kan immers niet volhouden 
dat hij de zeden en de gebrui
ken van zijn eigen partij niet 
kent. Als kersverse partijvoor
zitter organiseerde hij in 1972 
een partijcongres waar hij de 
pas goedgekeurde staatshervor
ming van Gaston Eyskens de 
grond inboorde." 

Mare Platel. 24 september 

„Mieke Offeciers die de poli
tiek misbruikt voor haar meest 
persoonlijke ambities, Wilfried 
Martens die meent nu al recht te 
hebben op een standbeeld voor 
bewezen diensten, een weinig 
hartverheffend spektakel. Al
leen de politiek betaalt de re

kening voor zoveel mensehjke 
kleinheid." 

Mare Platel. 24 september. 

,,Over de mooie woorden van 
de Waalse minister-president 
kan uiteraard alleen maar 
vreugde zijn. Wie heeft nu niet 
graag dat buren zo goed moge
lijk met mekeiar willen omgaan, 
als burenruzie bewust w^ordt ge
meden. Alleen, als de Waalse 
vos de passie preekt, Vlaamse 
boer let dan op uw ganzen. 
De Waalse minister-president 
zal beter dan w îe ook willen 
beseffen dat enig Vlaams wan
trouwen meer dan gewettigd is. 
De Vlaamse buur is nu eenmaal 
zoveel mooie woorden niet ge
woon. Zeker niet van een móin 
die ooit fier verkondigde dat 
de Vlaamse Leeuw niet meer 
klauwde bij gebrek aan Vlaamse 
tanden." 

Mare Platel. 21 september. 

OEEVO^^INI 
,,Beslissingen over Belgische 
bedrijven liggen niet langer in 
Belgische handen. En met dat 
besef duikt natuurlijk meteen 
het spook op van mogelijke be
drijfssluitingen of personeelsaf
vloeiingen. Wie haar of zijn 
baan in gevaar acht, ziet dit al
les met lede ogen aan. Maar in 
de realiteit van de internationale 
marktekonomie zijn dergelijke 
operaties niet meer dan nor
maal. Daar is 'nationaal belang' 
al langer dan vandaag een be
grip dat met entoesiasme wordt 
gehanteerd wanneer de over
heid om geld wordt gevraagd, 
maar waa.rmee binnenskamers 
natuurlijk hartelijk wordt ge
lachen wanneer winstcijfers op 
het spel staan. 

Als burggraiaf Davignon de vol
gende keer opstapt in een beto
ging voor het behoud van Bel
gië kan hij op enig hoongelach 
rekenen." 

Standpunt , als reaktie op de 
verkoop van CBR door de 

Generale. 24 september. 

Financieel I I I I I 
Elionomische JIL jL tJP J L ^ 

,,Een probleem is dat het de
bat over de verankering van 
bedrijven vaak verkeerd wordt 
gevoerd in dit land. De uit\ver-
king van de idee een (deels) pu
blieke holding te creëren, met 
als taak de verankeringsrol 
waar te nemen, kan hoogstens 
een partiële oplossing aanbren
gen. Waarbij dan nog eerst vol
daan moet worden aan de mi
nimumvoorwaarde dat die hol
ding een a-politieke koers kan 
voeren en gespijsd kan worden 
door te creëren pensioenfond
sen. 

Wie het echt meent met de 
idee van de verankering van 
onze bedrijven, moet veeleer 
^verk maken van institutionele 
strukturen en van een omge
ving die de Belgische bedrijfs
leiders en hun aandeelhouders 
goedkopere groeimiddelen ver
schaft en die hen meer risico's 
doet nemen." 

Michel Vanderlinden. 24 
september. 

HETLAAISIENIEDWS 
,,In een beleidsverklaring moe
ten duidelijk de krijtlijnen van 
het regeringsbeleid getrokken 
^vorden, maar de eerste mi
nister is dat uit de weg ge
gaan door te verwijzen naar het 
sociaal pact waarover in het 
najaar zal onderhandeld ^vor-
den door de sociale partners. 
De verklaring en het debat in 
het parlement werden er alleen 
maar bijgehaald voor de schone 
schijn, want de volksvertegen
woordiging krijgt geen enkele 
inspraak bij het uitwerken en 
goedkeuren van maatregelen 
die noodzakelijk zijn om de 
economische crisis te bestrij
den. Het debat was dus totaal 
overbodig en zinloos. De rege
ring heeft de politieke besluit
vorming uit handen gegeven 
uit vrees voor de drukkings-
groepen, die het in de meer
derheidspartijen voor het zeg

gen hebben. De voorbereiding 
en behandeling van het sociaal 
pact worden door de regering 
onttrokken aan de politiek en 
aan het parlement, dat op die 
manier binnen afzienbare tijd 
werkloos dreigt te worden. Hoe 
18 dat te rijmen met de door 
iedereen zo gewenste herwaar
dering van het parlement wan
neer alle grote dossiers wor
den toevertrouwd aan niet ver-
kozenen die nergens en Jian 
niemand politieke verantwoor
ding verschuldigd zijn? Voor 
de regering is het socicial pact 
alleen maar een middel om tijd 
te winnen en een manier om de 
verworven machtsposities van 
de drukkingsgroepen veilig te 
stellen." 

Laurent Panneels. 
25 september. 

„Nieuvi^e offers zijn volgens 
Leysen onafwendbaar. Zij 
moeten zelfs zo zw^aar zijn dat 
de burger begrijpt dat zij voor 
de laatste keer zullen worden 
gevraagd. Wie het reilen en zei
len van onze regeringen volgt, 
weet dat deze uitspraak niet 

ernstig kan worden genomen. 
Bepaalde coalities heffen im
mers nooit belastingen voor de 
laatste keer, zoals de ploeg De
haene al terdege aantoonde. 
Met het oog op de toekomst 
sleutelen zij ook niet aan be
staande mechanismen, zoals 
Leysen dat wil. Vakbonden, 
ziekenfondsen en -werkgevers 
kennen daarvoor teveel heilige 
huisjes." 

Walter Vaerev»djck. 
27 september. 

De Standaard 
,,Over de modaliteiten van het 
plan (MAP red.) -de timing, de 
formulieren, de verdeling tus
sen industriële en familiale be
drijven- is diskussie mogelijk. 
Dat boeren daarbij hun belan
gen verdedigen, is eerbaar. Het 
is hun demokratisch recht. 

Sommige groepen landbou
wers misbruiken dit recht ma
nifest. Met de belegering van 
de woning van minister De Bat-
selier en de beschadiging van 
de auto van zijn vrouw met 
mest, gaan ze te ver. Dat is 
geen demokratie, dit is terreur. 
Zulke metoden liggen overi
gens niet ver van die van de 
hormonenmaffia." 

Guy Tegenbos. 
21 september. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
,,Met belangstelling werd er 
uitgekeken naat de algemene 
beleidsverklaring van de rege
ring bij de opening van het 
nieuwe parlementaire jaar. 
Deze beleidsverklaring is 
nieuw. Wellicht is het hieraan 
te wijten dat deze eerste 'troon
rede', waarover politici met zin 
voor politieke grandeur het 
hadden, een bleke bedoening is 
geworden. 

(...)Eigenlijk heeft Dehaene 
meer gezegd tijdens een toe
spraak van het Verbond van 
Christelijke Werkgevers 
(VKW) dan in het parlement. 
Dehaene liet hierbij doorsche
meren dat de operatie concur-
rentievermogen-te-werkstelling 
de mobilisering van compense
rende budgettaire middelen zal 
vereisen, 'waarvan de omvang 
uiteraard evenredig is met de 
ambitie van de operatie'." 

J a n Veestraeten. 
22 september. 

WILFRIED 

U kijkt even mee in de leefkamer van Wil
fried Alartens, u hoort hoe de gewezen 
premier tegen zichzelf praat. Er hangt wat 
flauwe winteruurzon en Martens heeft 
zich net een kop/^iriH:/^iïi'^/<:?rtruitgeschon-
ken. Hij draagt een kimono, die staat hem 
wonderwel. 
Het gJtat Martens niet, het jongste boek 
van Hugo De Ridder legt hem nog zwaar 
op de maag. Alaar W.M. heeft één troost: 
die gluiperd van een Van Rompuy zit nu 
met de miserie van Mieke Offeciers op
gezadeld. „Het bekome hem wel!" sist hij 
tussen de tanden en een lachje verraadt 
leedvermaak. 
Martens is de hele Wetstraat-boel kots
beu, straks leest Jean-Luc er zijn troon
rede over het societal pakt voor maar hij 
zal er niet zijn „Dat ze hun klodden nu 
zelf regelen!" 
(Voor nietinge-wijde lezers willen ^vij er op 
^vijzen dat,.klodden" zuidnederlands is en 
eigenlijk ,,afval van vlas" vril zeggen, maar 
ook onontwarbaar kluwen. En dat bedoelt 
Martens nu precies.) 
Wilfried lacht in zijn baard van twee da
gen, deze nacht is hij uit Ouagadougou 
op Zaventem — hij zegt nog steeds Brus
sel-Nationaal — neergestreken. Als senator 

'S MORGENS 

voor Brussel is hij de beste verkoper van 
Euro-Bru en dat mogen de inboorlingen 
van Burkina Faso gerust w^eten. 
Nee, hij zal er niet zijn -wanneer zijn laat
ste vriend in de CVP het woord voert. 
Bovendien zal er niet veel belangstelling 
voor zijn want de kollega's zullen wat 
anders te doen hebben deze namiddag. 
,,Hihihi..." lacht Martens en morst wat 
Havelaar op zijn kimono. 
,,Heb ik die jongens van Da^ Allemaal een 

ACH ZO! 
goed idee aan de hand gedaan. In elk van 
de kleerkastjes in de Wetstraat ligt een 
nummer van hun blad met m'n gedicht." 
Martens kent de tekst van buiten, hij 
zal hem eens voordragen zie. De senator 
recht zich zoals in zijn beste dagen en 
zijn kloeke stem galmt door de leerkamer. 
Maar onmiddellijk verbetert hij zichzelf, 
maakt een buiging naar het ingebeelde 
publiek zoals zuster Boniface het hem 50 
jaar geleden in het schooltje van Sleidinge 
heeft geleerd. 

DE DINGEN 

En dciar gaat ie: 
Da^ zuur ventje met de bril op teevee nut de bel 

Senelle Senelle 
dag kge dtoel in de Senaat 
dag vieze Herman in de Tweekerkeiutraat 
dag kwaje Frank met de hamer 

en 
dag Charled-Ferdinand uit de Kamer 

hamer en kamer 
van Jean-Luc in de 16 

dag allemaal 

Daa-ag koning in de hemel 
dag lieve koning-herder 
dag klein koning mijn 

„Is dat niet mooi? Zuüen ze daar van 
snoepen!" 
Maar het verwachte applaus blijft uit. Het 
is duidelijk dat de gewezen premier, ge-
w^oon aan daverend handgeklap, ontgoo
cheld is; hij krimpt -wat dieper in zijn 
kimono. 
Als Wilfried in de put zit vi^endt hij zich 
gracig tot zijn koning. De vorst lacht min
zaam, maar is nog enkel een foto op de 
schouw. Wilfried staart beteuterd naar het 
tapijt. En de Max Havelaar smaakt bitter... 

R.Asmus 
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SOOML 
VOLKSUNIE WIL EEN AAAATSCHAPPELIJK KONTRAKT 
De e'u van de oppositie tot een voorafgaandeiijk parle
mentair debat over het éociaaL pakt werd door CVP en 
SF afgewezen, het L) een zoveebte bewip dat zuiibelangen 
hoger worden gcjchat dan het demokratUch funktloneren 
van de be^Luitvorming. Maar dat 'u niet nieuw, deze twee 
regeringspartijen zijn met handen en voeten gebonden aan 
hun broodheren. Ab recent voorbeeld kan de invloed van 
de Boerenbond op de CVP inzake het Mestaktieplan wel 
tellen. 

et IS 
Vlaamse 
Vlaamse 

duidelijk 
Regering 

Raad mee 

dat H Vlaamse icegering én 
Vlaamse Raad mee een 
vooraanstaande rol moe

ten spelen in het tot stand ko
men van een nieuw maatschap
pelijk kontrakt. Grote bevoeg-
heidspakketten behoren nu 
reeds tot de geregionaliseerde 
materies. Aan deze federalisti
sche realiteit mag en kan niet 
voorbij worden gegaan. 

Voor de VU is het vanzelfspre
kend dat de Gemeenschappen 
de kans moeten krijgen een ei
gen sociaal beleid uit te bou
wen. Want hoe is een echt ge
zinsbeleid mogelijk wanneer de 
kinderbijslag unitair blijft ? Hoe 
is een echt Vlaams gezondheids
beleid mogelijk wanneer de fi
nanciering ervan unitair blijft? 
De sociale noden zijn in Vlaan
deren en Wallonië niet identiek. 
De gekozen oplossingsmodellen 
en remedies evenmin. 

WERKLOOS
HEIDSDRAMA 
— 500.000 uitkeringsgerech
tigde volledig werklozen in 
België. Méér dan 220.000 
in Vlaanderen. Alles samen 
zo'n 1,1 miljoen mensen die 
op één of andere wijze in de 
„werkloosheid" zitten. 

- het Planbureau voorziet 
zon 635.000 ^verklozen te
gen 1997. 

— de gemiddelde kost van 
een werkloze wordt ge
raamd op 732.000 fr. per 
jaar: 228.000 uitkermgen, 
369.000 fr. verlies sociale 
bijdragen, 135.000 direkte 
en indirekte belastingen. 

- tegen 1997 zullen de totale 
werkloosheidskosten stijgen 
tot zo'n 240 miljard! 

- algemeen wordt aangeno
men dat ekonomische groei 
onvoldoende is als oplossing 
voor het werkloosheidspro
bleem. Groeicijfers van 5% 
tot 8% worden genoemd om 
de tewerkstelling te handha
ven. De realiteit is dat van
daag rekening wordt gehou
den met een groei van 1% in 
1994. 

BELAAGDE SOCIALE 
ZEKERHEID 
— de Sociale Zekerheid werd 
begroot op 1.275 miljard 

— tot vorig jaar was er een 
quasi-evenwicht. De uitga
ven in de gezondheidszor
gen nemen echter exponen
tieel toe. De betaalbaarheid 
van het systeem wordt in 
vraag gesteld. 

- ondanks het optrekken 
van de overheidsbijdrage tot 
192 miljard, wacht er een 
nieuw deficit van om en bij 
de 50 miljard. 

~ de wijze van financiering 
legt een te zware last op ar
beid. 

Een nieuw maatschappelijk 
kontrakt moet voorafgegaan 
worden door een diepgaande 
diskussie over de federalisering 
van de Sociale Zekerheid én 
over fiskale en financiële moge
lijkheden voor de Vlaamse Ge
meenschap. 

PROEFBALLONNETJES 
Langs alle kanten worden 
proefballonetjes opgelaten. De 
vakbonden, en voornamelijk het 
socialistische A B W , gedragen 
zich daarbij als pleitbezorgers 
van diegenen die werk hebben 
en niet van diegenen die werk 
^villen. De werkgevers zien al
leen maar de konkurrentieposi-
tie van de bedrijven, zonder ga
ranties te willen bieden op meer 
tewerkstelling. 

Aliet Smet wil de werklozen 
— tegen hun werkloosheidsver
goeding - verplicht aan het 
•werk zetten. Dit is het struktu-
reel organiseren van onderbe
taalde arbeid en het miskennen 
van het loon-naar-werk-prin-
cipe. 

Het scheppen van bijkomende 
banen is voor de VU een pri
oritair doel. Solidariteit tus
sen diegenen die w êrk hebben 
en diegenen die werk willen 
moet het uitgangspunt zijn. De 
inspanningen die de werkne
mers hiertoe leveren moeten 
echter globaal in nieuw^e te
werkstelling en niet in bijko
mende winsten voor de bedrij
ven worden omgezet. Ander
zijds moeten diegenen die uit 
de boot vallen en om verschil
lende redenen geen plaats op 
de arbeidsmarkt kunnen inne
men kunnen beschikken over 
een leefbaar inkomen. 

Daarom lanceert de VU — in 
het verlengde van haar kongres 
van Leuven — een aantal pistes 
inzake de hervorming van de 
Sociale Zekerheid en het voe
ren van een werkgelegenheids
beleid. 

Voor het pensioen wordt de 
bijkomende uitkering bepaald 
in funktie van de duur van de 
loopbaan. 

Wie door de mazen van het 
net valt heeft recht op een be
staansminimum. 

De kinderbijslagen moeten 
worden verhoogd tot de wer
kelijke opvoedingskost. De fis
kale aftrek voor kinderlast 
dient afgebouwd en de ver
hoogde kinderbijslagen bij het 

I inkomen gevoegd. 

BESPARINGEN 

Werktijdverkorting met gedeeltelijk bonverli&ó moet bespreekbaar 
zijn. 
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BESCHIKBARE ARBEID 
HERVEDELEN 
Zinvolle tewerkstelling is prio
ritair. Twee maatregelen drin
gen zich op. 

Vooreerst moeten de arbeids
kosten naar omleiag. Dit kan 
door de werkgeversbijdragen 
aan de Sociale Zekerheid te ver
minderen. 

Daarnaast is de verdeling van 
de beschikbare arbeid noodza
kelijk. Meer dan 600.000 werk
lozen is sociaal onaanvaardbaar 
in een maatschappij waarin het 
niet hebben van betaalde arbeid 
nog steeds in belangrijke mate 
sociale uitsluiting met zich mee
brengt. 

In de eerste plaats moet daarbij 
ingespeeld worden op de wens 
die bij velen bestaat om ar
beidsprestaties te verminderen 
of zich tijdelijk uit het arbeids
proces terug te trekken door-
deeltijdse arbeid, loopbaanon
derbreking, 4/5de jobs, deeltijds 
brugpensioen... 

Daarnaast moet ook werktijd
verkorting met gedeeltelijk 
loonverlies ter diskussie komen. 

Bij bedrijfsonderhandelingen 
moeten die bedrijven waar niet 
een loonsverhoging , maar een 
arbeidsduurverkorting en een 
tewerkstellingsplan tegenover 
produktiviteitsverbeteringen 
staan, door de overheid w^or-
den beloond. 

En verder moet de Vlaamse Re
gering een aktief ekonomisch-
en tewerkstellingsbeleid voeren. 

Er kan aan gedacht worden 
niet alle Sint-MichielsmUjarden 
voor schuldbeheer te gebrui
ken. Door een tijdelijke impuls 
m het Gemeentefonds kunnen 
aan de gemeenten noodzake
lijke investeringsmogelijkheden 
worden gegeven. 

EEN NIEUWE SOCIALE 
ZEKERHEID 
Zoals vastgelegd tijdens het 
kongres van Leuven pleit de 
VU voor een radikale hervor
ming van de Sociale Zekerheid. 

Aan iedereen die wil werken, 
maar door werkloosheid, ziekte 
of ouderdom niet kan, moet een 
basisinkomen worden toege
kend. Dit kan worden gefinan
cierd door een procentuele bij
drage op alle inkomens (soci
ale opcentiem) én aangvuld met 
een sociale BTW. 

Daarnaast heeft iemand die ge-
^verkt heeft en die werkloos 
wordt of op pensioen gaat recht 
op een bovenminimale uitke
ring. De financiering daarvan 
gebeurt door patronale bijdra
gen op de toegevoegde waarde. 

o De ziekenfondsen en vakbon-
& den zijn vandaag niet meer dan 

een doorgeefluik. Deze rol kan 
best overgenomen ^vorden door 
de lokale O C M W s . De VU 
durft stellen dat met de helft 
van de huidige 28 miljard die 
de verzuilde instellingen als ad
ministratiekosten ontvangen de 
O C M W s een efficiënte en 
klantvriendelijke administratie 
op poten kunnen zetten. 

Verder moeten alle sociale uit
keringen op dezelfde voet be
last worden als de andere in
komsten. Ramingen leren dat 
dit zo'n 56 miljard kan opbren
gen. 

E^n serieuze belasting op ver
mogens én een belasting op te
kenen en aanwijzigingen van 
welstand moeten er voor zor
gen dat ook kapitaalkrachtigen 
meedragen in de solidariteit. 

Er moet eindelijk werk worden 
gemaakt van de al zo lang be
loofde korrekte inning van de 
belastingen. 

En tenslotte mogen we niet aar
zelen om in andere sektoren, 
zoals defensie, grondig te be
sparen. Dit is ,,keuze maken" ! 

Koen Van Caimere 

UIT ONVERDACHTE HOEK 

Solidariteit tuiden diegenen die werk hebben en zij die werk willen 
L> volgend de VU het uitgangspunt voor het dcheppen van nieuwe 
banen. 

- Een NCMV-enquête geeft 
aan dat 40% van de KMO's 
tot aanwervingen zou over
gaan mochten de sociale las
ten met 10% dalen. Omge
rekend naar het totaal aantal 
aktieve KMO's zou dit bij de 
meest optimistische schatting 
kunnen neerkomen op 90.000 
nieuwe arbeidsplaatsen. 

- De ACV-studiedienst 
werkte verschillende scena
rio s voor werktijdverkorting 
uit en legt deze aan de syn-
dikale basis voor. E^n dras
tische invoering van de 
30-urenweek met evenredige 
(deels gekompenseerde) 
loonsvermindering zou 
310.000 extra-werplaatsen 
opleveren. Een voorstel om 
gefaseerd over een periode 
van 4 jaar te komen tot een 
32-uren-week gespreid over 
4 dagen zou zo'n 70- tot 
140.000 jobs opleveren. Een 
gefaseerde invoering van de 
36-urenweek (4x9 uur), ge
koppeld aan de reorganisa
tie van de bedrijfstijd zou 30 
h. 60.000 jobs met zich mee
brengen. 

- Een Franse studie (Cette 
en Tadei, 1992) inspireerde 
zich op de voorbeelden van 

BMW en IBM-Frankrijk om 
arbeidsduurvermindering te 
koppelen aan een reorgani
satie van de arbeidstijd. Zo 
komt men tot een 36-uren
week, 9 uren per dag, een 
4-dagenweek waarbij de za
terdag een werkdag wordt. 
Dit systeem zou, toegepast in 
7 EG-landen, kunnen leiden 
tot 1,25 miljoen nieuwe ba
nen. Wanneer de gunstige ef-
fekten op de overheidsfinan
ciën ^vorden omgezet in ver
mindering van sociale bijdra
gen wordt dit gunstig effekt 
uitgebreid tot 2,5 miljoen jobs 
in een periode van 5 jaar. 

— Onder het motto Minder 
werken om met z'n allen be
ter te leven pleit de KWB 
(in een brochure voor haar 
plaatselijke bestuursleden en 
ter voorbereiding van de 
KWB-kerstaktie voor meer 
vrije tijd), voor meer aan
dacht voor gezinstaken en 
meer sociaal engagement. O p 
middellange termijn moet ge
streefd \vorden naar een 
32-urenweek, gespreid over 4 
dagen. Uitgebreid worden de 
voordelen van deze nieu\ve 
arbeidsorganisatie toegelicht. 

(kvc) 

OONDERDAG 30 SEPTEMBER 1993 

file:///vorden


mmm 
HERMAN LAUWERS: 

GEEN POLITIEKE KEUZEN'' / / 

O p vTciag van de kamerleden 
liep de voorbije week het par
lementair halfrond vroegtijdig 
vol. Vanaf nu is het de bedoe
ling dat de eerste minister van 
de federale regering een verkla
ring af legt over haar beleid. 

Voorzitter Nothomb deelde mee 
dat koning Albert II het ont
slag van de regering geweigerd 
heeft. Volgens de Dehaene ka
dert dit nieuwe initiatief in een 
hernieuwde waardering van het 
parlementaire werk. Misschien 
is het niet louter toevallig dat de 
federale regering het nodig acht 
zich in haar vernieuwde rol te 
profileren. 

DEHAENE 
„Tegerwver sterke gemeerufchapé- en 
gewMtinóteLLingen moeten éterke fe
derale uutelUngen dtaan.,, Dit is 
de leuze van de eerste minister. 
Daarbij aansluitend besliste de 
regeringsploeg om een groot
scheepse informatiekampanje 
over de nieuwe federale staats-
struktuur te starten. Prijs
kaartje: 39.179.102 fr. De le
den van het Rekenhof stelden 
terecht de vrjiag welke feiten 
het verhinderd hebben de no
dige kredieten in te schrijven 
in het aanpassingsblad voor het 
begrotingsjaar 1993 of in een 
afzonderlijk wetsontwerp. 

Verder onderschreef Dehaene 
de politiek van de muntstabili-
teit in het perspektief van een 
Europese Monetaire Unie. „Het 
gevoerde muntbeUid vermijdt hoge 
rentepremied t.o.v. de begroting. De 
inflatie blijft laag. Doch een verdere 
donering van de openbare financiën 
dringt zich op om het konkurrentie-
vermogen in dtand te houden. 

De begroting 1994 is gebaseerd 
op hoger genoemde doelstelling. 
De begroting 94 houdt reke
ning met een nieuwe drastische 
verslechtering van de internati
onale ekonomische vooruitzich
ten. Desondanks zal de federale 
regering ernstige pogingen on-

WIE IS DE TERRORIST? 

Vorige zaterdag publiceer
den de voorzitter van de 
Noordierse Sociaal-Demo-
kratische Labourpartij John 
Hame, samen met de presi
dent van het Sinn Fein Jerry 
Adanu, een gemeenschappe
lijke verklaring. Sedert jaar 
en dag was het niet geoor
loofd dat gesprekken zou
den gevoerd worden met 
vertegenwoordigers van de 
politieke vleugel van het zo 
verwerpelijke IRA. En daar 
komt dan ineens deze ge
meenschappelijke medede
ling die zegt dat „wij er van 
overtuigd zijn dat onze be
sprekingen een vredespro
ces kunnen tot stand bren
gen dat het verdeelde volk 
in dit eiland kan verzoenen 
en dat een solide basis kan 
uitmaken voor vrede"... 

Af en toe zijn er de jongste 
20 jaar initiatieven aan de 
oppervlakte gekomen die 
trachten het Noordierse 
konflikt op te lossen. Na de 
val van de muur van Berlijn 
en na de ondertekening van 
het Israëlisch-Palestijns ak
koord zijn er dus ook in 
Ierland mensen die vinden 
dat het langzamerhand tijd 
is dat ook op hun eiland de 
vrede een kans zou hebben. 

Deze gesprekken die al se
dert april aan de gang zijn 
gingen in alle stilte door, 
zoals de Alidden-Oost-vre-
desgesprekken in Noorwe
gen. Het feit dat zij het 
voorbije weekeinde aan de 
oppervlakte zijn gekomen 
is het gevolg van de gewa
pende aanvallen op leden 
van de SDLP-partij van de 
heer Hume enerzijds en van 
het feit dat zijn ontmoeting 
met de Britse eerste minis
ter vorige week blijkbaar 
helemaal verkeerd is uitge
draaid. 

Deze „ondergrondse" vre-
desgesprekken vonden 
plaats terwijl de Ierse en 
Britse regeringen bezig zijn 
om op hun niveau een 
nieuwe, grondwettelijke 
formule uit te werken. Zij 
proberen Ierland er van te 

Twee katholieke kinderen pcuaeren een EngeLe patrotdlU ui 
Belfast. Komt er eindelijk vrede in Noorè-Ierlandl 

overtuigen zijn grondwet te 
veranderen en voortaan 
hoogstens nog te „streven" 
naar een verenigd Ierland... 

Welk zijn de princiepen 
waarrond het 
Hume-Adams-initiatief 
draait? Vooreerst zou het 
Ierse volk in zijn geheel het 
recht tot nationale zelfbe
schikking verwerven. Dat 
is de prijs waarvoor het IRA 
alle gewapend geweld zou 
staken. Anderzijds is er 
geen sprake meer van 
Iers-Britse gemeenschap
pelijke uitoefening van au
toriteit in Noord-Ierland. 

De Britse regering geeft 
tenslotte toe dat ze op de 
lange duur niet meer in Ier
land zou geïnteresseerd 
zijn. 

O p dit ogenblik ontstaat er 
dus een front van de SDLP, 
samen met het Sinn Fein, 
gesteund door de regering 
in Dublin. Een dergelijke 
vereniging van krachten is 
zeer indrukwekkend. Van
daar ook dat Pauley te keer 
gaat als een duivel in een 
wijwatervat. Sedert de uni
onisten onder zijn leiding 
destijds het Sunning-
dale-akkoord hebben ge-

dernemen om de begroting en 
de Sociale Zekerheid financieel 
in evenwicht te houden. Het be
langrijkste is volgens de federale 
regering dat in een geest van 
solidariteit een antwoord w^ordt 
gevonden op de krisis in de 
werkgelegenheid, de verslech
terde konkurrentiepositie en de 
tekorten in de Sociale Zeker
heid." 

Tot zover Dehaene. 

KONSUMPTIETAKS 
VU-fraktievoorzitter Herman 
Lauw^ers stelde dat er geen po
litieke keuzen werden gemaakt. 

,Jk begrijp dat in onze dociale over-

boycot, hebben zij naar 
mijn gevoel slechts weinig 
bijgedragen tot vredesiniti
atieven. Ook nu liggen zij 
d-wars. 

Hun positie is, dramatisch 
genoeg, bijzonder sterk se
dert zij de enkele stemmen 
opleverden die John Major 
riskeerde te kort te komen 
bij de fameuze stemming in 
het Britse Lagerhuis over 
de ratificatie van het Ver
drag van Maastricht. Het 
was immers dankzij de 
stemmen van de Noordierse 
unionisten dat de hele 
Britse regering overeind is 
gebleven en dat het Verdrag 
van Maastricht in Londen 
kon worden goedgekeurd. 

Deze keer staan de Britten 
en hun unionistische vrien
den niet meer alleen tegen
over een front in Zuld-Ier-
land want John Hume is 
dadelijk naar de Verenigde 
Staten vertrokken •waar hij 
met senator Kennedy en met 
president Clinton overleg 
pleegt over de resultaten 
van de „gesprekken". De 
kans is niet gering dat de 
Amerikaanse president 
deze goede gelegenheid 
aangrijpt om eindelijk tus
sen te komen in Noord-Ier
land en misschien om zijn 
vertegenwoordiger 
(ex-president Carter) met 
een speciale opdracht naar 
Dublin en Londen te stu
ren. 

Met deze vredesinitiatieven 
in Ierland weet je nooit. Ik 
bew^onder de mensen die 
er voortdurend de energie 
voor opbrengen. Zou, na 
wat in het Midden-Oosten 
gebeurd is, ook Ierland een 
kans krijgen op vrede ? 

Toen mijn Ierse vrouw vo
rige w^eek met John Hume 
over zijn aan gang zijnde 
initiatief vertrouwelijk 
sprak wees hij erop dat hij 
niet geïnteresseera is aan 
een „wapenstilstand". 
,,Mijn initiatief heeft alleen 
tot doel: de vrede", zei hij. 
God bless Ireland. 

Hans De Belder 

Ugmaatdchappij de dociale partners 
worden geraadpleegd. ALt zij het so
ciale pakt onderhandelen u) de karu 
groot dat de remedies achterwege 
blijven of achterhaaB zullen zijn. 
De konkurrentiekracht moet verbe
terd worden via een verlaging van de 
L>onkodt. Wat zal het effekt ervan 
zijn aU onze buurlanden dit ook 
doen ? Zonder echte dociale afbraak 
zullen wij ook het verleggen van de 
produktiecentra niet kunnen tegen
houden. Kloddieke remedied voUtaan 
niet. Het kunstmatig in stand hou
den van arbeid heeft ook geen zin. 
Ekonomuche groei ió nodig, maar 
ze kreëert geen tewerkstelling, tenzij 
ze 3.5%, of zelfs 8% bedraagt. Ze 
kan de dreiging van de duale sa
menleving niet afwenden. Voltijdse 
tewerkstelling voor iedereen is niet 
langer mogelijk. Het principe "recht 
op arbeid" moet daarom worden be
houden via een arbeidsherverdeling. 
Het "recht op inkomen " wordt daar
aan niet vastgekoppeld. De VU wil 
een aantal richtingen aangeven voor 
Europa en de evolutie van het so
ciale Europa na 2000. De loonkos
ten moeten dalen. Daarmee gaat 
iedereen akkoord. De SZ moet dus 
op een andere wijze worden gefi
nancierd. Een deel van de SZ zou 
kunnen worden gefinancierd via een 
korwumptietaks, die aangepast kan 
worden naargelang het produkt. Bo
vendien is hij moeilijk te ontwijken 
en kan hij ook op geïmporteerde pro-
dukten worden geheven. Verder werkt 
hij niet arbeidsvernietigend, dit in 
tegenstelling tot een belasting op 
de eigenlijke binnenlandse produk-
tie. Daarmee zouden de kinderbij
slag en de gezondheidszorg kunnen 
worden gefinancierd, zonder nog een 
onderscheid te maken tussen werk
nemers en zelfstandigen. Als instru
menten van gezind-en gezondheids
beleid worden dit dan beleidsinstru
menten van de Gemeenschappen. 

ARBEIDSHERVERDELING 
De arbeidsherverdeling id volgens de 
VU één van de mogelijke sleutels tot 
een beter tewerkstellingsbeleid. Dit 
kan gebeuren via verschillende va
rianten, onder meer door een betere 
arbeidsflexihiliteit. Volgend sommi
gen id dergelijke vuie een bewijs van 
de nieuwe "linkse"koers van de VU. 
We hebben echter nooit over line
aire maatregelen gedproken, wel over 
evenredige looninlevering, gekoppeld 
aan een kompensatie voor de laagste 
inkomens. Er is dus geen evenre
dig loonverlies. In funktie van de 
rruiatschappelijke wijzigingen heeft 
de VU enkele standpunten verduide
lijkt. Het is evident dat inspannin
gen moeten beloond blijven. Maar 
zonder herverdeling stevenen we ech
ter regelrecht op een duale samenle
ving af , waarbij de "niet-hebbenden" 
steeds talrijker zullen worden. Wie 
naast een uitkering ook nog over een 
ander inkomen beschikt dient via 
een sis teem van opgesplitste fiskali-
teit belast te worden. 

Tot slot dient het departement 
financiën bijkomend gespecia
liseerd personeel aan te wer
ven om de fiskale ontw^ijking 
en fraude doeltreffend te be
strijden. In dit land bestaat nog 
veel rijkdom. De tegenstelling 
tussen arm en rijk is schanda
lig groot. Herverdeling is bil
lijk, te meer daar alle rijkdom al 
te Vciak door fiskale ontduiking 
werd verworden." 

Tot zover de tussenkomst van 
Herman Lauwers naar aanlei
ding van de algemene beleids
verklaring. 

(ge) 
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AFVAL-HERBRUIK IN HET BUITENIAND 
Wij h e b b e n ons desti jds, en zelfs 
tot o p heden , duch t ig geë rge rd 
aan de poUtiek-diktator iale ma
nier w a a r o p de Ekotakj cian de 
bevolk ing w e r d opgelegd. M e e r 
nog, de be s t emming van de op
b rengs ten van deze t aks gaan 
voor een belangri jk deel naa r 
niet a l ternat ieve , m a a r polit iek 
ge laden , ,projekten". H e t gaa t 
zelfs zover da t Vlaamse mensen , 
al d a n niet mil ieugericht , hier
mee beta len voor , ,bu i ten lands" 
onderwi js . 

O n z e familie was deze zomer 
op vakant ie in Zu id -Du i t s l and . 
H e t is ze opgeval len hoe men 
d a a r op een vrij degelijke ma
nier de p rob lemen te rzake n a a r 
bes t ve rmogen p r o b e e r t op te 
lossen. 

H e r g e b r u i k is d a a r geen loos 
begr ip . D a a r w o r d t borg , stat ie
geld of hoe men he t ook n o e m e n 
moge, be taa ld voor flessen zo
wel van plas t iek als uit glas. W é l 
w o r d t heel w a t mee r be taa ld 
voor plast iek dan v o o r glas. Ver
mits het toch m a a r om een b o r g 
gaat , w o r d e n die b e d r a g e n tel
k e n s in minde r ing geb rach t bij 
een vo lgende a a n k o o p . E^n sis-
teem da t eigenlijk reeds j a ren 
bestaat , m a a r de jongs te tijd, 
mede door het geb ru ik van een
malige ve rpakk ing , een beetje 
in de v e r d r u k k i n g is ge raak t . 
Opva l l end hierbij is wél da t de 
stevige plastiekflessen gere in igd 
en he rb ru ik t vi 'orden. 

GROENE PUNT 
O m de a a n g e k o c h t e "waren van 
alle slag te be rgen k a n men in 
de wfarenhuizen vrij goedkope , 
m a a r stevige en meermaa l s te 
geb ru iken l innen zakjes b e k o 
men in p laa ts van ui t plast iek
folie, zoals m e n die h ier veel 
te gre t ig gebru ik t . D e k o o p -
•waar w o r d t v e r p a k t in papier, 
meesta l in zelf te vullen zakken , 
en deze w o r d e n bij he t pap ie r 
gesor teerd . E r zijn d a a r t rou
w e n s heel w a t mogel i jkheden 
om al he t recyc leerbare afzon
derlijk te be rgen . Z o is er een 
bak voor papier, voor blik, v o o r 
tuinafval, en noem m a a r op . 

Al deze zakken zijn g e m e r k t 
met een g roene pijl en di to p u n t . 

W a t men op die man ie r niet 
kwi j t raakt , k o m t uiteindelijk bij 
de a lgemene afval te recht . H o e 
meer men hier ech te r van mee
geeft, hoe z w a a r d e r men belast 
w o r d t . M e n heeft er dus alle be
lang bij, u i t e raa rd ook nog om 
mil ieuredenen, om zoveel mo
gelijk te sor teren. . . M a a r dan 
wél in die gele b a k k e n met de 
g roene pij lpunt. 

O p o p e n b a r e plaatsen, w a a r 
geen con ta iners s taan, zijn er 
mins tens twee zakken , w e e r een 
voor a lgemeen en een a n d e r e 
voor recyc lee rbaar afval. 

Z o te zien be taa l t m e n d a a r 
enkel belas t ingen voor de alge
mene , niet voor de recycleer
ba re afval. Voor die a lgemene 
afval bes taa t er een hand ig p u n -
tens is teem da t een ve ran t 
w o o r d e kon t ro le toelaat . 

Well icht zijn er n o g modal i te i 
ten en toes t anden die onze fami
lie on tgaan zijn op h u n slechts 
twee w e k e n d u r e n d e vakan t i e te 
Kons tanz . H e t v e r w o n d e r t ons 
da t onze g roene en a n d e r e be
le idsmensen, die toch zo g r a a g 
bu i t en lands reizen, h ie rvan 
geen w e e t zouden hebben . O f 
toch? 

N u willen wij toegeven da t onze 
O o s t e r b u r e n allicht niet alle 
p r o b l e m e n op he t vlak van he t 
ve rzamelen en so r te ren van af
val volledig we ten op te los
sen. In tussen d raag t 90 % van 
alle v e r p a k k i n g e n in de Du i t se 
hande l het g roene pun t , m a a r 
slechts 50 to t 6 0 % van de p ro 
ducen ten be taa l t d a a r v o o r de 
ve rschu ld igde ve rgoed ing aan 
het DSD. 

D e nijverheid is daa r namelijk 
me t zo happ ig om deze te re
cycleren afval zomaa r aan te 
nemen , te beta len en te ver
w e r k e n . Tenslot te moe t een en 
a n d e r niet enkel v e r w e r k t wor 
den in zinnige p r o d u k t e n , m a a r 
er moe ten ook geregelde kope r s 
voor gevonden w o r d e n . O p v a l 
lend is wél da t onze O o s t e r b u 
ren op het vlak van sor te ren en 
s a m e n w e r k e n , heel w a t tuch t -
voller zijn d a n onze al dan niet 
d a p p e r e , on langs gefedereerde 
Belgen. O n d e r t u s s e n we ten wij 
ook da t het D S D (Dua le s Sy
s tem D e u t s c h l a n d ) ook niet al
les is. 

H e t zit vo lgens onze k r a n t „ in 
de k n o o p met zijn eigen sukses . 
S inds begin dit j aa r r a a k t he t be 
do lven o n d e r be rgen recycleer
b a a r afval w a a r he t geen ver
blijf mee wee t . D a t is een ver
d iens te van mi l i eubewus te ver
b ru ike r s die zich me t een on
v e r w a c h t e geestdrif t en Du i t s e 
g rond ighe id in de afvalverga-
r ing s tor t ten . D e gele b a k k e n 
pui len ui t v a n veel mee r ve rpak 
k ingen met het g roene p u n t dan 
oorspronkel i jk w a s ge r aamd . " 

N u , -wij re izen om te leren. 

Te rug thu i s w e r d e n onze men
sen a a n g e n a a m ver ras t d o o r een 
vierbladzi jdige folder in 100 % 
kr inglooppapier , w a a r de klan
ten diets w e r d g e m a a k t da t h u n 
w a r e n h u i s al he t mogeli jke doet 
inzake afvalprevent ie . 

? 
? M o o i zo. W é l een l ichte taal-

^ J vervu i l ing : wij v inden het niet 
•sj -:, I -^ I I- I -^ / I nod ig da t dit o n d e r de hoofding 
I\a de ffe<tcbeulen ophaLuig van glad moet dat ook gebeuren voor alle Green-luie moe t g e b e u r e n . 
andere doorten afvaL 

"' " R ik D e d a p p e r 

3 OKTOBER - NATUURBEHOUD TE THkVhA: 

TEGEN WATERMOLENS VECHTEN? 

D e gemeen t e Z w a l m , g e n o e m d 
n a a r het riviertje da t zich d o o r 
he t heuve lende l andschap k ron 
kelt, ligt in Z u i d - O o s t - V l a a n d e 
ren, net bui ten de Vlaamse Ar
dennen . ' O p haa r w e g n a a r de 
Sche lde t rek t de Z w a l m d o o r 
een rus t ig en wijds agra r i sch 
l andschap ' , lezen •we in een toe
rist ische b r o c h u r e en deze zin 
vat het k a r a k t e r van de s t reek 
ke rnach t ig samen . H e t rus t ige 
en wijdse l andschap nodig t als 
geen a n d e r uit tot een w a n d e 
l ing en he t genie ten van de vrije 
na tuur . 

PRAKTIKA 
Familie- en Aktiedag, 
zondag 3 oktober 1993, 
Zwalm. 
Verzamel- en v e r t r e k p u n t : Zaa l 
Bet t ina, Zo t t egemses t eenweg 
21 te Robors t . 

Voor wie met de w a g e n komt : 
O p de gro te invals^wegen ^vor-
den wegwijzers n a a r de plaats 

van ve r t r ek aangeb rach t . 

Voor geb ru ike r s van het open
b a a r vervoer : een p e n d e l b u s 
vanui t he t s tat ion Z o t t e g e m 
b reng t je t e r plaatse (u ren w o r 
den la ter meegedee ld ) . 

P r o g r a m m a : 

- on thaa l vanaf 1 l u 30. en mo
gelijkheid to t he t n e m e n van 
een middagmaa l (koude scho
tel) 

- ve r t r ek w a n d e l i n g om 13u. 

- e inde wande l ing 16u. 30 

- mogeli jkheid tot het nemen 
van een avondmaa l (koude 
schotel) 

- t oesp raak van de voorz i t te r 

D e k o u d e schotel kost 275 Bfr. 
pe r pe r soon . Ind ien U ter 
plaatse wil middag- of avond
malen, gelieve d a n he t geld voor 
28 s ep t ember op r eken ing te 
s tor ten van VU- leden , Leebeek-
s t raa t 3, 9750 Z ingem, rek . nr. 
443-5654791-88 . 

Bi jkomende inl icht ingen: VU-sekretar iaat Phi l ip Van D e n B o s 
sche 02 /219 .49 .30 . 

->e-
BEZORG ONS VLUG DEZE AKTIEBON. 
o Ik kom naar Zwalm Afspraak 3 oktober 1993 

O Ik kom met het openbaar vervoer en zal gebruik maken van de pendelbus 

O Ik kom rechtstreeks naar het vertrekpunt van de wandelmg 

O Ik kom met alleen U mag samen met mijn mschnjvmg ook anderen noteren 

O Ik bestel koude schotels en stort het geld vandaag nog op rek nr. 443-5654791-1 

Naam , 

Voornaam 

Straat 

postnr 

tel-

. gemeente . 

J_ 

Stuur bovenstaand inschn)vmgsstrook)e naar VU-sekretanaat 
Bamkadenplem 12 

UüOÜ-Brnssel 
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UIT-DE-REGIO 
11 MIUOEN VOOR RESTAURATIE 
MAAR GEMEENTE DOET ER NIETS MEE 
Tijdens de Open Monumenten
dag van 1990 trok de Vlaamse 
Aktiegroep Geel de £iandacht op 
de slechte staat waarin het Ooi
evaarsnest zich bevond. Dit ge
beurde onder de slogan ,,Wei
nig ooievaar, veel nest!". 

Ondertussen zijn de monumen
ten in Geel er niet op voor
uit gegaan. Men kan terecht 
spreken van een ver(k)rottings-
beleid. Waardevolle gebouwen 
zijn inmiddels gesloopt (het 
Lam, de Roxy) of worden met 
sloping bedreigd (de Sportwa-
rande. Bakhuis, Ooievaars
nest...). 

HERBERG 
In 1992 werd dóór de Vljiamse 
Aktiegroep Geel deze situatie 
opnieuw aangeklaagd met een 
ludieke aktie waarbij het Ooie
vaarsnest omgetoverd werd tot 
een goed draaiend terrascafé. 
Met deze aktie werd beklem-

Op de achtergrond vaak, maar 
een sterke steeds voelbare aan
wezigheid en als het echt nodig 
was, kon hij plots zijn stem
pel drukken. Het werd dan stil 
als hij sprak; want hi) het het 
,,geweten" spreken. Hij over
tuigde, want hij kende de ach
tergronden, hij was een stuk 
Vlaams-nationale geschiedenis 
van Kontich. We hadden-ont
zag voor hem en luisterden dan 
ook aandachtig als hij tussen-
k^vam. 

Gedurende acht jaar was hij se-
kretaris van de VU-afdeling te 
Kontich. Hij had gezag. Niets 
ontging hem in die dagen; de de
tails, de leden, de abonnemen
ten; iederreen kon op hem re
kenen. Ook in de nationale par
tijraad en de arrondissements-
raad was hij een erkende figuur; 
vooral zijn streven naar eer
lijkheid en rechtlijnigheid heeft 
menigeen doen nadenken. 

Wij hebben hem onlangs nog in 
de bloemen gezet voor zijn ja
renlange inspanningen als afge
vaardigde van de Vlaamse Zie
kenkas. Men kwam graag bij 
hem omdat hij tijd maakte en 
luisterde naar ieders wel en •wee. 

In moeilijke momenten, als de 
afdelingsmachine •wat stroef 
liep, of als twistpunten opdo
ken, was hij daar. 

,,Zeg, nu is het niet de moment 
om op te geven; wat zouden we 
doen zonder u", zei hij dan. Dat 
was ook echt, uit het hart. Daar 
kon je niet omheen. ,,Denk eens 
aan de anderen — die hebben 
je nodig", opnieuw het geweten 
dat hij Tiet spreken. 

Hebben wij dat wel voor hem 
gedaan? Hij had het zelf niet 
gemakkelijk. En toch kon hij 
boven de problemen uitklim
men. Verder kijken en anderen 
helpen. 

Zijn inzet voor de Vlaamse be
weging is een stuk van zijn le
ven ge\vorden. Voor het Zang
feest konden we bij hem terecht; 
onze week-einden in Dilzen 
danken we aan hem. Zou hij 
een IJzerbedevaart gemist heb
ben? 

Met de Vlaamse hoogdagen 
reed hij rond in de gemeente 

toond dat het Ooievaarsnest na 
restauratie een nieuwe toekomst 
kon hebben als horeca-zaak. 
Zeker nu verscheidene cafés op 
de markt afgebroken zijn of met 
afbraak bedreigd worden, is er 
ruimte voor een bijkomende ho
reca-zaak, die de woestenij van 
de Werft een beetje zou opfleu
ren. Prettig om weten hierbij is 
dat het Ooievaarsnest, dat da
teert uit 1602 reeds in de 18de 
eeuw dienst deed als herberg! 

Na deze aktie verklaarde sche
pen Achiel huyten, bevoegd 
voor Ruimtelijke Ordening en 
Monumentenzorg, dat als van 
de bevoegde minister voor Mo
numentenzorg, Johan Sau-
wens, de subsidiebelofte ver
kregen kon worden, het Ooi
evaarsnest zeker gerestaureerd 
zou worden. 

Dit blijken echter woorden in de 
wind geweest te zijn van de be-

om de Leeuwenvlaggen te tel
len. ,,Weet ge, er hangt een vlag 
meer", zei hij dan met een stra
lende glimlach. 

Kunnen we ons een 11 juli-vie-
ring voorstellen zonder hem ? 
Hij zou op weekeind gaan, 
waarschijnlijk naar zijn geliefde 
Voerstreek. 

lien wandeling met hem bracht 
je rust; even afliaken, wat be
zinnen. 

Ken wandeling met hem gaf je 
kracht om verder te doen; het 
doel voor ogen te houden. 

Een wandeling die hem nu ver
der bracht dan wij. Ooit halen 
we hem in; tot dan zullen we 
hem missen. 

Ferre je •was een echte vriend, 
één waar je kon op rekenen. Het 
afscheid is z^vaar en zo onver
wacht. We hadden nog zoveel 
te zeggen; we wilden nog zoveel 
luisteren. lïén ding is zeker: we 
zullen je nooit vergeten. 

Vaarwel Vlaamse vriend. 

Eric 

Na 23 jaar lang onafgebroken 
in de gemeenteraad van Ka-
pelle-op-den-Bos te hebben ge
zeteld schrijft Paul Peeters de 
burgemeester van zijn ge
meente:,,Ik wens onze ge
meente alle sukses toe en hoop 
hiertoe, zij het op een ander 
terrein nu dan het uwe, mijn 
steentje te kunnen bijdragen." 

Paul Peeters neemt inderdaad 
afscheid van het politieke be
drijf, hij werd in 1970 voor 
het eerst tot gemeenteraadslid 
verkozen, werd in 1977 eerste 
schepen en later, in 1986, bur
gemeester. 

Maar Paul was reeds eerder ak-
tief in de politiek. In 1968, hét 
doorbraakjaar van de VU, \verd 
hij tot provinciaal raadslid ver
kozen, in 1974 kamerlid en in 
1981 senator Binnen de VU 
droeg Peters verschillende jaren 
de verantwoordelijkheid van 

trokken schepen. Via de spreek
woordelijke gunstige wind ont
ving immers Joris Sels, voorzit
ter van de Vlaamse Aktiegroep 
Geel, een verslag van de werk
vergadering met de provinciale 
stedebouwdirektie (d.d. 26 no
vember 1992). Tijdens deze ver
gadering kwam ook de restau
ratie van het Ooievaarsnest ter 
sprake en het blijkt dat door 
het Vlaamse Gewest aan de ge
meente Geel gevraagd werd om 
zo snel mogelijk een geaktuali-
seerd subsidiedossier in te die
nen. 

NIET TE LAAT 
In 1993 zou dan de toezeg
ging van de subsidie volgen. 
Deze vergadering werd bijge
woond door schepen Luyten. 
Inmiddels blijkt dat bijna een 
jaar later, in september 1993 
nog steeds geen subsidieaan
vraag door de Stad Geel inge-

De Volksunieafdeling Meche-
len stelt bij monde van haar 
voorzitter Erik D'Hiet en frak-
tieleider Koen Anciaux vast dat 
niettegenstaande de kronke
lende verklaringen van de op 
dit vlak reeds gebuisde nieuwe 
CVP-voorzitter over overstap
pen, overlopen en mandaat mo
gen behouden, de lokale 
CVP-afdeling, blijkens vroe
gere verklaringen, zijn mening 
niet deelt. 

Herinner u de splitsing van 
deze afdeling waarbij 
CVP-Mechelen eiste dat de uit
gestotenen hun mandaat aan de 
partij terug zouden bezorgen. 

In het geval H. Candries eist 
Volksunie-Mechelen uitdruk
kelijk dat het mandaat van ge
meenteraadslid dan ook aan de 
partij wordt teruggegeven. 

Dit mandaat heeft de verko-
zene te danken aan zijn Volks
uniekiezers die hun vertrou
wen in de Volksunie en haar 
programma stelden. Ook in het 
verleden keurde H. Candries 

nationaal sekretaris aan de zijde 
van toenmalig voorzitter Hugo 
Schiltz. 

Het vertrek van Paul Peeters 
uit de politiek heeft niets met 
,,de politiek" te maken maar met 
zijn benoeming tot rechter in 
Handelszaken bij de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel, een 
ambt dat onverenigbaar is met 
een politiek mandaat en/of 
funktie. 

De ekonomist Paul Peeters 
(Tienen °1935) bouwde samen 
met zijn familie het leverpas-
teifabriek Sanpareil te Ka-
pelle-op-den-Bos uit tot een be
drijf met ongeveer 300 werkne
mers, het werd begin 1987 aan 
de Nestlé-groep verkocht. 

Voor Peeters in de politiek 
stapte was hij reeds zeer be
drijvig in de Aüddenstandsbe-
weging, van plaatselijk voorzit-

O 

diend is. Naar onze inlichtingen 
was nochtans een krediet van 
11 miljoen reserveerd door het 
Vlaamse Gewest als bijdrage in 
de restauratie van het Ooie
vaarsnest ! 

De Vlaamse Aktiegroep Geel 
vindt de houding van het stads
bestuur in dit dossier dan ook 
ronduit schandalig. Een toelage 
van 11 miljoen zou de restaura
tie van het Ooievaarsnest voor 
de Stad Geel heel wet goed
koper maken en zou dan ook 
de vlugge restauratie van dit 
beschermd monument mogelijk 
maken. 

De Aktiegroep Geel vraagt dan 
ook dat het Stadsbestuur zo 
vlug mogelijk een geaktuali-
seerd subsidiedossier indient bij 
de Vlaamse overheid en dat 
schepen l^uyten, zij het met 
enige vertraging, zijn belofte 
van 1992 toch hard mjiakt. 

alle opportunistische politieke 
overloperij persoonlijk af. 

Mocht hij zijn VU-mandaat 
meenemen naar de andere par
tij, dan blijkt nogmaals dat H. 
Candries, zoals overigens tij
dens zijn gehele VU-periode, 
een man van woorden is, niet 
van daden. 

Het gehele Mechelse VU-be-
stuur onderstreepte tijdens 
haar vergadering dat het ver
nieuwende maatschappelijk 
programma van de VU, goed
gekeurd tijdens het kongres in 
Leuven op 11 en 12 septem
ber, ook aan de Mechelaars als 
duidelijk Vlaams demokratisch 
alternatief zal worden aange
boden. 

Het demokratisch programma 
dat een oplossing biedt aan de 
aktuele brandende maatschap
pelijke problemen, is samen 
met het staatsvormend pro
gramma het instrumentarium 
dat Vlaanderen uiteindelijk 
zelfstandigheid moet bezorgen. 

ter klom hij op tot provinciaal 
voorzitter. 

„Zijn heengaan uit de politiek ", zo 
schrijft ons afdelingsvoorzitter 
J a n Buelens, „u niet alleen een 
verlie.) voor ?e plaat^ielijke VU-afde
ling maar zeker ook voor de plaatM-
lijke gemeenteraad waar Paul twee 
decennia lang blijk gaf van grote in
zet, doMierkennui en verdraagzaam
heid. Toen hij l>e,ituuniverantwoor-
delijkheid droeg waj openbaarheid 
van bestuur voor hem geen ijdel be
grip. " 

Onze redaktie wenst Paul Peet
ers alle sukses toe in het ambt 
dat hem te beurt viel. 

OKTOBER '^^ "̂ ^ 
Za. 2 BERCHEM: Bezoek ach
ter de schermen van de zoo. Deel
name: 370 fr. (zoo-ticket). Samen
komst: 9u.45. Inschrijven noodza
kelijk voor 12/9: Apollostr. 73, tel. 
321.19.86. Org.: Vlaamse Kring 
Berchem. 
Zo. 3 KONTICH: VU-afdeling 
Konticht legt bus in voor Wandeling 
te Zwalm. Vertrek om lOu. 's mor
gens aan herberg D'Ekster. Deel
name: 200 fr., -12j. gratis. Iedereen 
welkom. 
Vr. 8 WOMMELGEM: Muzikale 
avond met koor- en samenzang door 
muziekgroep Pandoer. In zaal Fa-
milia, a. Mortelmansstraat 18. Org.: 
KK Jan Puimège en DF-Wom-
melgem. Kaarten: W. Herbosch 
(353.68.94). 
Vr. 8 BERCHEM: De honden in 
het Zegekoor. Monoloog door Aria 
Theys. Als eerherstel aan Irma Lap-
lasse. Om 20u. in KC-Berchem, 
Driekoningenstraat 126. Kaarten 
aan 300 fr. bij Karel de Bie 
(03/233.11.82). Org.: Marnixring 
Antwerpen-Centrum. 
Zo. 10 TURNHOUT: Groen Ier
land, Gouden Hart. Tentoonstelling 
over de geschiedenis van Ierland 
en de Iers-Vlaamse kontakten. Van 
25/9 tot 10/10. Alle dagen open. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout. 
Zo. 10 BOECHOUT/VREMDE: 
25 jaar VU-Boechout/Vremde. Vie
ring vanaf 15u. in Hof Van Reyen. 
Alle leden en simpatisanten zijn wel
kom. 
Zo. 10 EDEGEM: Geleid bezoek 
aan Brouwerij Gouden Carolus. 
Vooraf inschrijven bij Wilfried 
Schiltz (457.15.67). Org.: Kult. 
Kring. 
Vr. 15 TONGERLO: Leo De Dec
ker toont zijn video-opname van hun 
reis naar de Kaukasus, strijdtoneel 
van de Divisie Wiking. Ontvangst 
bij Russische veteranen. Om 20u. 
in Kapellekeshoef. Org. SMF-Kem-
pen. 
Za. 16 EDEGEM: Om 20u. in Drie 
Eiken: kaartavond. Inschrijven op 
voorhand. Org.: VNSE. 
Wc. 20 EDEGEM: Om 20u. in Drie 
Eiken: Simonne de Beauvoir over 
mevr. Callebout. Org;: FW-Exle-
gem. 
Vr. 22 KALTMHOUT: Jaarlijks 
gezellig samenzijn met etentje in 
de parochiezaal St.Jozef te 
Heide-Kalmthout. Deelname aan 
verrassingsmenu: 750 fr. storten op 
rek. 404-5069521-62 of betalen aan 
bestuurslid. Org.: VU-Kalmthout. 

BRABANT ^ 
OKTOBER 
Vr. 1 TIELT-WINGE: Voordracht 
door Constant Verstraelen over 
wijnbou\v in het Hageland. Om 
20u. in 't Jongensschool te 
O.L.V.-Tielt. Org.: 
FW-Tielt-Winge. 
Za. 2 WEMMEL: VU-Haantjes-
feest in zcial Nachtegeial, Merchem-
sestw^g 76, vanaf 18u. Ook op zo. 
3/10 van 12 tot 15u. 
Za. 2 DWORP: Eetfestijn (Mos
selen, friet, biefstuk). Vanaf 17u.30 
in zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat 
4. Ook op 3/10 van 1 lu.30 tot 19u. 
Org.: VU-Groot-Beersel. 

LlMBURg^^^l^ 

NOVEMBER 
Za. 6 NEEROETEREN: Lim
burgse première van De Honden in 
het Zegekoor. Om 20u.l5 in Kultu-
reel centrum. Kaarten aan 240 fr. in 
KC (089/86.31.88) of Café Cambri-
nus te Bree (089/47.28.97). Org.: 
Ijzerbedevaartwerkgroep, DF en 
W G Gewest Maaseik. 
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IN MEMORIAM VU-MECHELEN VRAAGT 
FERRE DE BEUKELAER ,,BOCHTIGE" CVP DADEN 

PAUL PEETERS VERLAAT POLITIEK 
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VU-HALLE-VILVOORDE: 

KOMMUNAUTAIR PROGRAMMA 
NIET OP ACHTERGROND 

HERDENKING JUUL DE WINDE 
EN BERT WILLEMS 

Het Arrondissementsbestuur 
van Halle-Vilvoorde keurt het 
initiatief van P. Ronsljn en zijn 
medestanders af om een nieuwe 
politieke partij op te richten. 

Het bestuur meent dat zij ten 
onrechte stellen dat de VU haar 
kommunautair programma op 
de achtergrond schuift. Wegens 
de geografische ligging van het 
arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde en zijn verbonden
heid met de randgemeenten 
blijft de VU ijveren om de nog 
steeds bestaande Vlaamse eisen 
op kommunautair vlak te reali
seren. 

Daarom wil de Volksunie in 
Halle-Vilvoorde samen met de 
andere VU-arrondissementen 
werk maken van de Europese 
en Vlaamse staatsvormende 
krachtlijnen, die goedgekeurd 
werden op de VU-Partijreiad 
van juni 1993: 

,,Op korte termijn wenst de VU 
de federalizering van de Sociale 
Zekerheid; het respekteren van 
de eigen territorialiteit en de 
splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde; 
het toekennen van eigen fiska-
liteit en de financiële verant-

IZEGEMSE VSVK 
START ZIJN 15e WERKJAAR! 
De kulturele kring met 
Vlaams-nationale inslag, VSVK 
(Vlaamse Studie en Vormings
kring) start zijn 15e werkjaar 
met Jaak Vandemeidebroucke over 
De Hormonenmaffia (do. 30 sept.) 
en de opening van de FW- ten -
toonstelling Vlaanderen — Vrou
wen — Vrede (vr. 1 okt.). 
Al die jaren heeft VSVK een 
programma gebracht dat vrij
wel uniek is in de streek. Tal
rijke vooraanstaande demokra-
tische Vlaams-nationale politici 
zijn aan bod gekomen, hetzij 
met een causerie, hetzij in een 
panelgesprek. Daarnaast zijn 
wetenschapslui, fïlozofen en 
kunstenaars van allerlei strek
kingen aan het woord gekomen. 
De vereniging heeft ook met 
sukses tentoonstellingen geor
ganiseerd en aan muzikale ma
nifestaties meegewerkt. 

Sedert enkele jaren komen daar 
nu ook kursussen Kunstzinnig 
Vorming voor volwassenen bij. 
Ook dit is een initiatief dat een 
schot in de roos mag genoemd 
worden. Over wat wij op dit 
terrein volgend winterseizoen 
brengen berichten wij later. 

Het ,,klassieke" programma 
(dus zonder kursussen) ziet er
uit als volgt: 

Donderdag 28 okt. 93: Roger 
H. Alarijnissen over De waarde 
van het Kunstwerk. 

Donderdag 25 nov. 93: Prof. 
Koen Boey over Zin geven in 
het leven. 

Donderdag 3 feb. 94: dr. E. 
Gasquet over Vincent van 
Gogh. Zijn leven en werk. Zijn 
plaats in de moderne schilder
kunst. Diavoordracht. 

Vrijdag 4 maart 94: Opening 
tentoonstelling schilderijen Kris 
Bourgeois. Stedelijke Biblio-
teek. 

Donderdag 24 maart 94: Wim 
Verreist over Trots en schaamte 
van de Vlaming. 

Donderdag 21 april 94: Kris-
tien Hemmerechts leest uit en 
praat over haar werk. 

Telkens om 20u. in de bar van 
de Stedelijke Muziekakademie, 
Kruisstraat 15 te Izegem (tenzij 
anders vermeld). 

Wij vieren ons jubileumjaar dus 
niet met feestgedruis, maar met 
een knalgoed programma. 
Neem dus snel een abonnement. 
Mensen van buiten Izegem kun
nen dat ook schriftelijk doen. U 
kan een abonnement (8 aktivi-
teiten voor 200 fr.) kopen bij 

een van-de bestuursleden: J a n 
Bogaert, OLV-straat 20; Josée 
Bogaert en Bernard Depoor-
ter, Kortijksestraat 166; Geert 
Bourgeois, Baronielaan 12; An
dre Daels, Krysantenweg 12; 
Ignace Debruyne, Haverhuis-
straat 28; Peter Declercq, Leen-
straat 38; Johan Dermaut, 
Hondstraat 18; Wilfried Lagae, 
Exlw. Dierickstraat 1; Ann 
Maertens, Karel de Goedelaan 
17; J an Maertens, H. Verriest-
straat 12; Bertrand Nolf, Ze-
vekotestraat 27; Geert Orgaer, 
Krommestrciat 10; Michael 
Strobbe, Groenstraat 5; J a n 
Van Den Berghe, Marelput-
straat 22; Erik Vandewalle, H. 
Dunantstraat 9; Milo Van-
hecke. Vanden Bogaerdelaan 
35; Frieda Vannieuwenborg, 
Schoonveldestraat 2; Tom Van-
steenkiste, Blauwhuisstraat 9; 
Frits Verhaeghe, J a n Breydel-
straat 9. 

Of u kan ook een abonnement 
nemen op volgende adressen: 
Cecile Vens-Demuynck (dag-
bladhandel), Nederweg 25 en 
Boekhandel Reinaert, Markt
straat 24. 

De tentoonstelling,, Vlaanderen 
— Vrouwen — Vrede" in de 
Stadsbiblioteek (Grote Alarkt 
20) is open van maandag t/m 
zaterdag (2 tot 10 okt.), tij
dens de openingsuren van de 
biblioteek. Deze tentoonstelling 
is uitgewerkt door FW-nat io-
naal. De organisatie in Izegem 
gebeurt in samenwerking met 
de plaatselijke FW-afdeling. 

E.V 

woordelijkheid; het versterken 
van de positie van de Vlamingen 
op alle niveaus in Brussel; de 
verdere federalizering o.a. van 
Justitie, Ontwikkelingssamen
werking, de spoorwegen; het 
definitief laten uitdoven van de 
faciliteiten. 

Dit alles dient gepaard te gaan 
met een doorgedreven begro
tingssanering. Indien hierover 
met de Walen niet gepraat kan 
worden, mislukt het federalisme 
en valt België onvoorwaardelijk 
uiteen. 

Op lange termijn blijft de tot
standkoming van de Europese 
Politieke Unie en het zelfstan
dig Vlaanderen binnen een fe
deraal Europa van Volkeren en 
regio's het streven van de VU." 

De VU in Halle-Vilvoorde on
derschrijft eveneens de duide
lijke maatschappelijke keuze 
voor een rechtvaardige samen
leving met méér demokratie en 
méér levenskwaliteit. 

Op 2 oktober worden te Wam-
beek en te Merchtem twee sol
daten uit de Grote Oorlog her
dacht. Het zal dan 75 jaar ge-
delen zijn dat zij sneuvelden. 
Het gaat om Juul De Winde 
uit Merchtem (+ 28.09.1918) en 
Bert Willems uit Wambeek (+ 
29.09.1918). 

PROGRAMMA 
14u.40: eucharistieviering in de 
Sint-Remigiuskerk te Wam
beek. 

15u.l5: herdenking van alle 
oorlogsslachtoffers met bloe
menhulde op de graven en aan 
het monument van de oudstrij-
ders 14-18 en 40-45 op het kerk
hof naast de kerk. Onthulling 
van een gedenkplaat aan het 
geboortehuis van Bert Willems 
met kransneerlegging namens 
de VOS-afdeling Wambeek. 

16u.30: hulde aan de gedenk
steen voor Juul De Winde te 
Merchtem. 

Optocht naar het gemeentehuis 
van Merchtem. 

17u.: Akademische zitting in het 
gemeentehuis van Merchtem. 
Op het programma o.m. optre-

WEST-VLAANDEREN 

SEPTEMBER 
Do. 30 IZEGEM: Jaak Vande-
meulebroucke over De hormonen
maffia. Om 2Ou. in de bar van de 
Sted. Muziekakademie, Kruisstraat 
15. Org.: VSVK. 

Do. 30 lEPER: Bezoek van W I 
aan tentoonstelling ,,De armoede in 
onze gewesten van de middeleeu
wen tot nu". Om 14u. aan Museum 
Belle Godshuis, Rijselsestraat 38. 
Nadien naar tentoonstelling in Bi
blioteek. 

OKTOBER 
ïo. 1 IZEGEM: Opening tentoon
stelling ,,Vlaanderen-Vrou
wen-Vrede" in de Sted. Biblioteek. 
Org.: VSVK i.s.m. FW. 

Za. 2 ZEDELGEM: Voordracht 
door Roger Hessel over Vlaamse 
Volksmuziek en het bespelen van 
oude instrumenten. In zaal 3 van 
het Sport- en Kultuurcentrum de 
Groene Meersen, om 19u.30. 

Zo. 3 KORTRIJK: Groepsdeel-
name aan de Volksunie-Gezinsac-
tie-dag te Zwalm. Verzamel- en 
vertrekpunt: Zaal Bettina, Zotte-
gemsesteenweg 21 te Roborst, om 
13u. Einde wandeling 16u.30. Org.: 
FW-Kortrijk. 

Vr. 8 KORTRIJK: Voordracht 

door prof. Chris Vandenbroeke 
over ,,Vrijen en trouwen in Vlaan
deren". Om 20u. in West-Flandria, 
Gr. Gwijde van Namenstraat 7 te 
Kortrijk. Org.: FW-Kortrijk. 

Wo. 13 IZEGEM: V-Klub voor 
kinderen: Sprookjeskasteel. Om 
13u.30 in parochiezaal H. Hart, 
Ommegangstraat 5. Inkom 50 fr. 
Meebrengen: lijm, dikke stiften, 
schilderdoos, dikke penselen. Org.: 
Vlanajo West-Flandria. 

Zo. 17 ZWEVEGEM: Ledenfeest 
in zaal Boldershof, Harelbeekstraat 
25, vanaf 12u. Gastspreker: minis
ter Johan Sauwens. Deelname: 400 
fr., -lOj. gratis. Info en inschrijven 
op sekretariaat (75.65.57). Org.: 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem. 

Di. 19 lEPER: Om 12u.45 stipt 
aan Hotel Ariane, Slachthuisstr. 
Om I3u.30 in Adbij ter Duinen te 
Koksijde voor tentoonstelling De 
Latrinair; om 15u.: rondleiding in 
hotelschool. Deelnameprijs: 250 fr. 
(museum, hotelschool, koffie en ge
bak). Org.: W I . Info: J . Braem 
(057/20.24.68) of K. Devlieger 
(057/20.25.37). 

Wo. 20 OOSTDUENKERKE: 
Jan Loones over Vléianderen na het 
St.-Michielsakkoord. Om I4u.30 in 
zaal Witte Burg. Iedereen welkom. 
Org.: VWG. 

den van het koor, poëzie van 
Juu l De Winde, gelegenheids
toespraak door Lionel Vanden-
berghe, voorzitter van het I J -
/crbcdox aarlkomitcc. 

DEZE WEEK IN 

Cijfers en letters 
Als nieuwe minister van Begroting 

maakt Herman Van Rompuy de 
rekening van België. Als ex-voorzitter 
van de CVP rekent hij af met de harde 
woorden van kritiek van ex-premier 

Wilfried Martens. 
Deze week in Knack. 

Sport en geluk 
Judoka Heidi Rakels heeft een 

ellendige tijd achter de rug. Ze vertelt 

over post-olympische depressies en de 

verwoestende effekten van topsport, 

kortom over de andere kant van de 

medaille. Haar moedige getuigenis, 

deze week in Knack. 

Achter het vijgeblad 
"Dokter, het gaat nog maar drie keer 

per dag, ben ik nu impotent?" 
"Dokter, kan u hem groter maken?" 
De misverstanden over de heren hun 
edelste deel zijn de wereld niet uit 
Een kijk achter het vijgeblad, deze 

week in het Speciaal-Mannennummer 
van Weekend Knack. 

En verder... 
• Europalia: in bijlage, 32 bladzijden 
over Mexico in België • Een boekje 
open over KS • De kontrole-artsen: 
misbniiken in het ziekteverzuim • 

Havendekteet de boot is aan • Willy 
Claes in Damascus • De machtsstrijd 

in Moskou 

4MAGAZINESIIS1: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK + TALENT (de 
betere personecisaaubiedingen) 

ELKE WOTNSDAG TE KOOP 

OOST-VLAANDEREN GRATIS KALENDER 
LIMBURGSE PROVINCIERAAD 

OKTOBER 
Vr. 1 GENTBRUGGE: Hoorzit
ting over Delusie, i.s.m. de W M , 
VCLD, Goossenaertskring Gent
brugge-Ledeberg en VU-Gent-
brugge-Ledeberg. Om 20u. Info: 
09/231.19.41. 
Di. 5 SINT-NIKLAAS: Deze 
avond kan je leven redden! Ge-
spreksavond rond ,,Weekenddoden 
in het verkeer". M.m.v. Dr. Beau-
court (spoedopname UZ-Apen), P. 
Trienpont (Rijkswachtskomman-
dant), Dirk De Cock (dancinguit-
bater) en vertegenwoordiger RYD. 
Moderator: Mare Huys. Om 20u. 
in Sted. Openb. Bib. Org.: 
DF-Jongeren m.m.v. VCLD. Info: 
K. Verguit (778.01.88). 

Za. 16 SINT-GILLIS-WAAS: 
VU-béil, in éianwezigheid van Chris 
Vandenbroeke. In zaal Katolieke 
Kring, Kerkstraat 58. Inkom 100 
fr. Info: Romain De Graeve, 
03/770.70.62. Org.: VU-St.-Gil-
lis-Waas. 

Zo. 17 NINOVE: Paddestoelen
wandeling door het VWG-Ninove, 
o.l.v. natuurgids Herman De Kegel. 
Verzamelen om I4u.l5. Vertrek om 
14u.30. 

NOVEMBER 
Di. 2 NINOVE: Shownamiddag 
met Antoine Van der Heven. Aan
vang om 14u.30. In zéial Pallieter te 
Outer. Org.: VWG. 

Wie graag een zitting van de 
Limburgse provincieraad wil 
bijwonen, komt in de maand ok
tober aan zijn trekken. Liefheb
bers kunnen gratis een kalender 
van de zittingen aanvragen. 

Tijdens de zogenaamde „okto-
berzittingen" debatteert de pro
vincieraad over de nieuwe be
grotingsvoorstellen voor 1994. 

De 6 Limburgse gedeputeerden 
leggen dan één na één hun plan
nen voor in de meest uiteenlo
pende beleidsdomeinen. 

Tijdens minstens 10 zittingen 
vuurt de oppositie over al die 

voorstellen vragen af, vult voor
stellen aan of levert kritiek. Op 
het einde van de maand volgen 
er doorgaans bewogen slotde
batten met een eindstemming 
over de nieu'we begroting. 

Alle geïnteresseerden kunnen 
bij provinciekrant De Nieuwe 
Limburger gratis een kalender 
aanvragen met de tema's, de 
data en de uurregelingen van de 
verschillende zittingen. 

Info: De Nieuwe Limburger, 
Universiteitslaan 1, 3500 Has
selt. Telefoon: 011/23.75.03. 
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RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bruiloften 

en banketten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05-65.89.40 

Bij vertonen 
van VU-lldkaart 
één aperitief gratis. 

AFSPANNING 
In de Groene Poort 
Doip31,GOOIK 
Tel. 02/532.10.21 
Sedert een halve eeuw het 
Vlaamse trefpunt in het Pajot-
tenland. 

Streekbieren, boterhammen, 
spaghetti en ijs. 

Terras, speeltuin, vergaderzaal. 

Uitbaters Herman Neuker-
mans en Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70,98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

R E S T A U R A N T H A S S E L T B E R G 
NIEUWEUUN 47,1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Incluslefprijs voor 

BANKETTEN 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

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 tiotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- Rjne Franse keuken è la carte en 

8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 
- Een hart voor de kinderen eigen 
speelruimten en aangepaste 
nnenu's 

- Kamer (2 persj met uitgebreid ontbijt 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische weekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmKidag 5400 fr per peisoon 

"SEMINARIEMGGEUJKHEDEN" - confeientiezaa) met alle nodige mulüfuncüonele apparatuur 
Voor gi-aus informauepakkel nopens onze mogelijkheden 
Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/28a007 fax 058/289.381 

^tttm 

nv de winne-fabrisac 
< 

^ / mlgrostraat 128 
\ / 'B 9200 sohoonaardo 

^ dendermonde 
0B2/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerii 

type 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingfomiulieren 
boekdruk 
direct mail 

Freddy en Cecile 

Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
a 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen - parket -
louverdrape — luxaflex — ... 

Kostuums naar maat 

• Viermees 
A ^ / Steenhouwersvest, 52 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentnim 

^ De Gulden %>oor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

tboeraiy 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
o p aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-l\/1artens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

Sedeit1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Adverteren in WI«J 

rendeert 

02/21 9.49.30 

i>robeer eens 

;̂ièè 

P V B A 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25^9 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STAnONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds Iets beter! 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds mime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

' OEVRIESE ^ , 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
^ 050 35 74 04 y-

ANTWERPEN 

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 tennijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en can-osserie 

UITSLAG 
TOMBOLA 
PAUL VAN 
GREMBERGEN 
H i e r de uitsljig van de tom
bola g e h o u d e n op z o n d a g 11 
juli 1993 en georgan i see rd d o o r 
de V laams Na t iona le Kul ture le 
Kr ing „ D e Veldbloem". 

Ie . pr i j s : Salon, nr. 2980 (re-
s e r v e n u m m e r s : 1. 2526, 2. 
2320) . 

2e pr i j s : Spor t i eve flets, nr. 
3940 

3e pr i j s : D e k b e d Capr ice , nr. 
1043 
4e pr i js : D e k b e d C r o w n Bed

ding, nr. 2807 
5e pr i js : D e k b e d C.B. Classic, 

nr. 3110 
6e pr i j s : D e k b e d Capr ice , nr. 

2475 
7e pr i js : D e k b e d E d r e d o n , nr. 

1466 
8e pr i js : Sole Mio -deken , nr. 

1419 
9e pr i j s : D e k b e d E d r e d o n , nr. 

1230 
10e pr i js : M u m m l e s l a a p z a a k , 
nr. 3891 
11e pr i js : Zi jdeglans dekbed
over t rek , nr. 2808 

D e pri jzen zijn af te ha len bij 
D a n n y de Sloover, Ben-
nlncks t raa t 14, 9940 Er tve lde 
(01/344.03.76) . 

KOÖPTATIE 
PARTIJRAAD 
O p zaterdcig 9 o k t o b e r e.k. gaa t 
de Par t i j raad over to t de k o ö p -
tat ie v a n maks imaa l dr ie bijko
m e n d e leden. 

D i t m a n d a a t s taat open voor alle 
VU- leden . D e par t i j raad verga
de r t maandel i jks en is, n a he t 
par t i jkongres , het hoogs te pa r 
t i jorgaan. 

K a n d i d a t u r e n voor koöp ta t i e 
k u n n e n tot m a a n d a g m i d d a g 4 
o k t o b e r ( I 2 u ) schriftelijk w o r 
den bezo rgd t.a.v. de heer Pol 
Vanden Bempt, voorz i t t e r Pa r 
ti jraad, Ba r r ikadenp le in 12 te 
1000 Brussel . Gelieve du ide
lijk naam, adres , te lefoonnum
m e r en funkt ie b innen de parti j 
te ve rme lden . 

VU-KONGRES 
IN DE KIJKER 
A l a a n d a g a v o n d 4 ok tobe r 
bes teed t de Vlaams-Na t io -
nale O m r o e p s t i c h t i n g 
( V N O S ) u i tgebre id aan
dach t a a n he t jongs te 
V U - l e d e n k o n g r e s „Van 
Stri jd naa r Beleid" da t op 
11 en 12 s e p t e m b e r p laa t s 
v o n d te Leuven . 

N a a s t een ru ime vers lagge
v ing v a n be ide k o n g r e s d a -
f e n , ziet u een gesp rek met 

ongresdee lnemers , de ver
s laggevers v a n de dr ie sek-
t i evergader ingen , a lsook 
me t a lgemeen voorz i t te r 
Ber t Anc iaux . 

Voor w ie in L e u v e n was , 
w o r d t he t een blije t e rug
blik o p een ges laagd kon -
gres . Afwezigen kri jgen 
vanui t h u n luie zetel d e k a n s 
a lsnog de kongressfeer mee 
te m a k e n . 

Kijken d u s : m a a n d a g a v o n d 
4 oktober , T V 1, om 22u .55 . 
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OVERKIAST EN AFGESTRAR 
De algemeen gekoesterde vree^) dat het voetbaLkampl-
oeruchap een maat voor niets zou worden L> voorgoed 
verdreven. Club Brugge overklaste het ongenaakbaar ge
waande Anderlecht op eigen veld. Het strafte de regerende 
kampioen ook af in de cijfers. 0-3 stond gelijk met een 
striemende en zelfs beschanunde nederlaag. De zich su
perieur wanende thuisploeg vluchtte dan ook aangeslagen 
naar de kleedkamer. 

w felke konklusies kunnen 
'nu getrokken worden? 
Veel en... geen. Veel 
omdat nogmaals bewe

zen werd dat voetbal ondanks 
de kommercialisering geen 
exacte en bijgevolg ook geen 
voorspelbare wetenschap is. 
Rijkdom waarborgt niet auto
matisch sukses. Zij verschaft de 
betrokkenen wel meer midde
len om dat begeerde doel na 
te jagen. Anderlecht koopt wat 
het wU maar kan zich nog altijd 
miskopen. Het kan zelfs teveel 
kopen! Bovendien was rijkdom 
maar zelden synoniem van wils
kracht, ploeggeest, overgave, 
ambitie, gedrevenheid. In de 
topmatch van vorige vrijdag 
verwezenlijkte Club Brugge 
veel meer met aanzienlijk min
der middelen. Dat moet de An-
derlechtse leiders, die zichzelf 
in hun klubblad toch zo graag 
laten bewierroken, tot naden
ken stemmen. 

LORENZO STAELENS 
Club Brugge zelf promoveerde 
van underdog tot volwaardig ti
telkandidaat. In het Astridpark 
bleek overduidelijk dat het voet
balvermogen van de Westvla
mingen door de voor de ge
legenheid verzamelde kenners 
schromelijk werd onderschat. 
Club-tje bezit meer klassespe
lers dan algemeen wordt aan
genomen. Het kan bovendien 
terugvallen op individualiteiten 
die een resultaat kunnen for
ceren. Amokachi, Van der Eist 
en vooral Lorenzo Staelens. 
Laatstgenoemde is de voetbsJ-

ler van het moment. Hij ver
keert in zijn beste jaren, is sterk, 
snel, intelligent en gericht am
bitieus. Met drie doelpunten in 
één en dezelfde topmacht stelde 
hij zijn kandidatuur voor de 
Gouden Schoen. Staelens is het 
prototype van de hedendaagse 
topspeler. Hij heeft van alles 
genoeg en van niets teveel en 
hij staat er elke week opnieu^w. 
Geen overtollig brio, geen zeld
zame klasse maar pure efficiën
tie. J e moet hem geregeld vol
gen om te begrijpen hoe belang
rijk hij is voor de ploeg... Zijn 
hoog individueel rendement is 
een logisch gevolg van een lang
zame maar gestadige ontwikke
ling. Hij was al niet echt jong 
meer (23) toen hij Lauwe, van 
^vaar hij afkomstig is, inruilde 
voor KV Kortrijk. Daar werd 
hij,,ontdekt" door Georges Lee-
kens die hem twee jaar later 
,,meenam" naar Club Brugge. 
Op Olympia \verd hij binnen de 
kortste keren een vaste •waarde. 
Omdat hij zich door de trai
ner beschermd wist en bijgevolg 
geen bedreigingen van buitenuit 
hoefde te vrezen. Niet alle belo
vende jonge voetballers hebben 
het geluk te mogen groeien in 
een dergelijk gunstig klimaat. 

VASTGEROEST 
Er kunnen dus veel maar te
gelijkertijd ook maar weinig 
konklusies worden getrokken. 
Omdat elke %vedstrijd nu een
maal op zichzelf staat en tel
kens opnieuw om bevestiging 
vraagt. In Anderlecht bijvoor
beeld •weet men nu voor eens en 

De Lorre" beleeft hoogdagen met Club Brugge en doet Ver^chueren knarsetanden over de gemiste 
aankoop. 

voor goed hoe belangrijk Mare 
Degryse w êl is voor de ploeg. 
De kleine uit Ardooie •werd in 
het verleden niet altijd neiar 
waarde geschat. In augustus 
en begin september voetbalde 
hij even^wel onweerstaanbaar. 
Hij •was ge^woon 's lands beste. 
Hetzelfde kan natuurlijk niet 
\vorden gezegd van de verdedi
gers van Anderlecht. We vra
gen ons zelfs af wat de lands
kampioen met ,,deze" achter
hoede in de zo begeerde Cham-
piond League kan gaan uitspo
ken. Niets dus. 

Al moeten •we •wachten op de 
terugkeer van Mare Emmers 
en de intrede van Olivier Su-
ray om een definitief oordeel 
te vellen. Vast staat inmiddels 
dat de tandem Rutjes-De Wolf 
beangstigend oud is geworden 
en <w.t net middenveld snakt 

naar een over al zi;n krachten 
beschikkende Charly Musonda. 
Anderlecht heeft dus veel meer 
problemen dan algemeen wordt 
verondersteld en vandaag weet 
iedereen dat de Brusselaars het 
verdomd moeilijk zullen krijgen 
om hun titel te verlengen. In 
één wedstrijd is er inderdaad 
zeer veel veranderd. Niemand 
is daar k^wciad om want niets is 
schadelijker voor de populairste 
van een sport dan vastgeroeste 
krachtsverhoudingen. 

OOSTENDE 
Nog een laatste opmerking over 
ons vaderlandse voetbal. Oos
tende blijft de •wereld verba
zen. Vorige zaterdag liep Stand
ard op de klippen in de bad
stad. 2-0. Onbegrijpelijk eigen
lijk en misschien zelfs onver
klaarbaar. Met Lommei heeft de 

nieuwbakken eersteklasser uit 
West-Vlaanderen het kompeti-
tiebegin ingekleurd. Toen we 
zagen hoe Standard vruchteloos 
probeerde een vroeg opgelopen 
achterstand uit te vegen dach
ten ^ve terug aan Guy Thijs die 
onlangs verklaarde dat het ni
veau van ons kampioenschap 
toch wel was teruggelopen en 
dat de scheidsrechters daarvoor 
toch niet verantwoordelijk kon
den worden gesteld. Al geven 
•we grif toe dat •we meer dan 
eens de wenkbrau^wen fronsten 
toen •we de heren in het zwart 
in Sport op Zaterdag hun weke
lijkse kunsten zagen opvoeren. 
Het gaat echt niet goed met 
's lands arbitrage. De aflossing 
van de •wacht levert onge^woon 
veel problemen op. 

Flandrien 

GODEN VAN DE OLYMPUS NOG NIET OP 
HET PLEIN VAN DE HEMELSE VREDE 

HET VOLK VOELT ZICH 
BEDROGEN 

Enigszins tegen de verwach
tingen in werden de Olympi
sche Spelen van het jaar 2000 
toegewezen aan het Australi
sche Sydney. Vanzelfsprekend 
beschikte deze stad over vol
doende adelbrieven om in de 
race naar de uiteindelijke aan-
•wijzing de hoogste verwach
tingen te mogen voeden. Syd
ney was trou^wens al eerder 
kandidaat en kon in zijn •wer
vingskampanje — lees geschen-
kenpolitiek — terugvallen op 
ervaring en eerder gek^weekte 
goodwill. 

HARTELOOS 
Desondanks geloofde de 
sportwereld dat zij in 2000 
naar China zou afreizen. Sa
maranch is nu eenmaal meer 
politieker en bankier dan 
sportleider. Hij viel nooit 
voor een gat te vangen en was 
destijds niet vies om diktator 
Franco een helpende hand en 
veel diensten aan te bieden. 
O p zichzelf •was het natuur
lijk onvoorstelbaar dat de 
Spelen, die voor dertig jaar 
nog de vrede en de pure spor-
tetniek moesten symbolise
ren, zouden worden georga

niseerd door het land en het 
regime van het Plein van de 
Hemelse Vrede waar nog 
maar vier jaar geleden een 
leger protesterende studen
ten kil, koud en harteloos 
werd afgeslacht door de nog 
steeds regerende machtheb
bers... Samaranch had daar 
natuurlijk geen boodschap en 
nog minder oren naar. Met 
China zou hij vooral zijn le
gertje sponsors hebben ge
lukkig gemaakt. Die zouden 
daar immers nieu^we markten 
kunnen openen en op deze 
manier nog vaster aan de fi
nanciële holding van de vijf 
ringen worden gebonden. 
Maar het heeft niet mogen 
zijn. Peking werd in de laatste 
stemronde gepasseerd door 
Sydney dat plotse steun 
kreeg van de Engelstaligen 
die eerder in blok op Man
chester hadden gewed... 

SANERING? 
De algemeen levende ergernis 
omtrent de handel en •wandel 
van de hoge heren van het 
I O C - de overtuigingskam
panjes van de verschillende 
kandidaat-organisatoren zou

den samengeteld zo'n zes mil
jard hebben gekost! — •wordt 
blijkbaar (en gelukkig maar) 
voor een stuk gedeeld door 
één van haar jongste leden. 
In een interview met Humo 
sprak de Gentse chirurg Jac 
ques Rogge bemoedigende en 
vranke taal. Hij gaf openlijk 
toe dat er veel mis •was en is en 
dat sanering van zeden en ge
woonten in de hoogste sport-
besturen nodig is. Hij onder
streepte dit met voorbeelden 
en droeg ook mogelijke op
lossingen aan. Het heet dat 
Rogge kans zou maken om 
Samaranch over •vier jaar op 
te volgen. Indien deze dan 
tenminste wil opstappen. Af
gaande op zijn bezweringen en 
voornemens zouden we Rog-
ges eventuele uitverkiezing 
een zegen durven noemen 
voor de internationale sport
wereld. Alaar ŵe blijven •wel 
realist en omvidlle van eer
dere ervaringen zelfs enigs
zins sceptisch. Mensen laten 
niets moeilijker los dan voor
rechten waarop zij een kunst
matig luxe-bestaan hebben 
gebou^wd. Tussen droom en 
daad nietwaar... 

De Franse Voetbalbond ont
nam Olympique Marseille vo
rige ^veek uit eerlijke schaamte 
de landstitel. Het werd daartoe 
aangepord door de Uefa en de 
Fifa. De geloofwaardigheid van 
het topvoetbcJ •wordt zo al ge
noeg aangetast dat men er ook 
nog onbestrafte omkoopschan
dalen kan bij nemen... 

BOVEN WET... 
Achter alles is Marseille goed 
•weggekomen. De klub zou nor
maliter naar een lagere afdeling 
zijn teruggezet maar er speelden 
nu eenmaal grote en machtige 
invloeden die zoveel zwaarder 
•wegen dan de sportethiek. 

Desondanks reageerde Mar
seille verbolgen. De klub en 
haar supporters z^weren heilige 
onschuld ondanks de evidentie 
van de ter tafel liggende be-
•wijzen. De zich bedrogen voe
lende aanhangers gingen nog 
een stap verder en bestormden 
vorig \veekend het veld toen 
hun ploeg in de thuismatch te
gen het bescheiden Metz drie 
minuten voor affluiten 0-3 ach
ter lag. De scheidsrechter, die 
eerder niet geaarzeld had met 
geel en rood (tweemaal zelfs) 
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te zwaaien voor de MarseUle-
zen, kon de •wedstrijid alleen 
maar stilleggen en schorsen. De 
man moest zich vierklau^wens 
uit de voeten maken. Het staat 
vast dat de supporters inspiratie 
vonden in de halsstarrige en 
onverzoenlijke houding van de 
klubleiding tegenover de onver
mijdelijke gevolgen van de af
faire. 

...EN GEBOD? 
Het gaat dus van k^waad naar 
erger met de Olympique Mar
seille dat zichzelf boven wet en 
gebod meent te mogen plaatsen 
en •we zullen vermoedelijk pas 
over enkele jaren •weten •welke 
schade de klub zichzelf en het 
Franse voetbal in het algemeen 
heeft toegebracht. 

Inmiddels sprak de Franse 
Voetbalbond alleen maar „voor
lopige en be^warende" maatre
gelen uit en •wordt ge^wacht op 
de afwikkeling van net gerech
telijk onderzoek. Wat daarna 
volgt is een andere vraag maar 
er staat in deze k^westie natio
naal en zelfs internationaal meer 
op het spel dan algemeen •wordt 
aangenomen... 

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1993 
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KÜLTUÜR 
ANTWERPEN - 17 OKTOBER 1993 - ELZENVELD 

KULTUURDAG KULTUUR ZONDER MUUR 
MAG KULTUUR GELD KOSTEN? DEBAT OVER OVERHEID EN KUNSTENBELEID. 

Programma 

van lOu.SOtot 12u. 

Inleiding door Herman Lau-
wers, kamerlid. 

Debat met o.m. Johan Thiele-
mans en Gerard Bodifée, mode
rator: Ivo Goris 

Uitleiding door Frieda Bre-
poels, gedeputeerde voor Kui
tuur van de provincie Limburg. 

In politieke kringen worden 
kunst en kuituur zelden ern
stig genomen. Wel zijn ze vaak 
present bij openingsrecepties en 
prijsuitreikingen, maar wanneer 
in stilte begrotingen worden op
gesteld, komt de post Kaltaur er 
meestal bekaaid vanaf. 

Anderzijds heeft de overheid 
ook bij de kulturele wereld een 
flink deel van haar geloofwaar
digheid verloren. Hoewel haar 
intern geruzie vaak niet moet 
onderdoen voor de twisten on
der politici, is haar afwijzing van 
het kulturele beleid vaak op
vallend eensgezind. Men heeft 
het over schamele subsidies, po
litisering, ontbreken van vol
doende bescherming en een spe
ciaal statuut voor de kunste
naar, VTM-isering. 

In de namiddag loopt een uitgebreid kidtureei programma. Zo zijn er ondermeer optredetu van grapjcw 
Karel DecLercq(Hnh) en clmiuonnier Frank CooL (midden),en een hulde aan de overleden dichter en 
WIJ-nudewerker Nic Van Bruggen(recht<>). 
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KULTÜ'.'o, 
ZONDER 
17 OKTOBER '93 - 'T ELZENVELD - ANTWERPEN 

Hoe zit het nu precies met die 
ingewikkelde drieboekdrelatie 
overheid — kunstenaar — pu
bliek? En welke is meer be
paald de rol van de overheid? 
Welke zijn haar mogelijkheden 
of onmogelijkheden, wenselijk
heden of onwenselijkheden om 
in de kunstensektor in te grij
pen? Naar de kunstenaar en 
naar het publiek toe? Is sponso
ring een bewijs van onmacht of 
een welkome aanvulling? Leidt 
dit tot een verdieping dan wel 
een verschraling van onze kui
tuur? 

Het komt aan bod in de debat
voormiddag "Mag kuituur geld 
kosten?", het voormiddagge
deelte van de Kultuurdag Kui
tuur Zonder Muur. En net zoals in 
de kultuurhappening "Antwer
pen 93" stellen we hier de vra
gen. Zondag 17 oktober wordt 
gezocht naar antwoorden. 

In de namiddag loopt een uit
gebreid kultureel programma 
waarover later meer informatie 
wordt bezorgd. Wie de kultuur
dag van 1991 heeft bijgewoond 
weet dat het aanbod de moeite 
loont. 
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MT-ÜURTJE 
MARIA VAN HONGARIJE 

Maria van Hongarije werd ge
boren te Brussel, in 1505. Na 
haar opvoeding aan de Habs-
burgse hoven, zowel in de Ne
derlanden als in Oostenrijk, 
werd zij op 16-jarige leeftijd 
reeds koningin van Hongarije. 
Na de dood van haar echtge
noot moest ze hciar land echter 
ontvluchten. Op verzoek van 
Karel V aanvaardde zij in 1531 
het regentschap over de Neder
landen. Bij de abdicatie van de 
keizer in 1555 trad zij ook af. 
Afgereisd naar Spanje, stierf ze 
in 1558. Haar leven stond hele
maal in dienst van de dynastieke 
belangen van het Habsburgse 
hof 

In een Europa dat door oorlo
gen en godsdiensttwisten ver
scheurd werd (ook toen reeds!), 
vervulde zij als koningin en re
gentes een sleutelfunktie iin de 
op eenheid en bestuurlijke cen
tralisatie gerichte machtspoli
tiek van haar broer Karel V. 

Gedurende de 25 jaar dat zij de 
Nederlanden vanuit haar Brus
selse residentie bestuurde, gaf 
zij blijk van grote politieke en 
diplomatieke eigenschappen. 

Maria van Hongarije was een 
intelligente en sterke persoon
lijkheid met een aktieve kul-
turele belangstelling. Reeds in 
haar Hongciarse jaren had zij 
kontakten met belangrijke gees
telijke en religieuze personali
teiten, zoals Erasmus en Luther. 
Haar „librije" behoorde trou
wens tot de belangrijkse vor
stelijke biblioteken in Europa. 
Ook haar muzikale belangstel
ling was alom gekend. 

Aan haar hof heerste een ver
fijnde smaak, aansluitend bij de 
internationale Europese hofkul-
tuur van die tijd. Hciar ruime 
kulturele belangstelling is 
vooral aantoonbaar in de door 
haar verstrekte kunstopdrach
ten. E^n eerste gevolg daarvan 
w âs de grote bloei van de Brus
selse tapijtkunst. Haar verzame
ling monumentale wandtapijten 
was de grootste in Europa en 
omvatte de kostbaarste series, 
die tijdens de zestiende eeuw 
vervaardigd werden. 

DE STER 
DIE BLONK 
Marcella Baete debuteerde vo
rig jaar voor de jeugd met het 
boek Het donker ligt één duim voor 
je, w ât genomineerd werd door 
de Kinder- en Jeugdjury Vlaan
deren. Dus niet slecht voor een 
eersteling. Gelukkig bevestigt 
Marcella haar talent met haar 
nieuwste De ster die blonk. 

Ze vertelt opnieuw verhalen 
over het aankomende tiener
meisje Fita, een meisje dat zich 
af en toe verliest in een droom 
en wijze gesprekken voert met 
haar kater Katsoubushi. Op een 
manier die ze zeker van Exi 
Franck heeft afgekeken, weet 
Baete de meest alledaagse ge
beurtenissen soms een magisch 
tintje mee te geven, terwijl je 
het volgende ogenblik in een af
persingsaffaire verzeild zit. Het 
verhaal dat de fluisterende 
boom aan Fita doet en de spre
kende tuinkabouter van oma en 
opa raken je hart. 

c» De dter die blank. MarcelLi 
Baete. Uitg. Facet, 1993. Voor 
lezerd vanaf 9 jaar. 

Vooraanstaande Nederlandse 
en Italiaanse kunstenaars werk
ten aan haar hof in officiële 
dienst. Daarnjiast werkten nog 
vele andere anonieme beeldhou
wers, ambachtslieden van aller
lei disciplines, architekten en 
vestingbouwers aan haar vele 
opdrachten en grootse pro-
jekten. 

De weerslag van deze talrijke 
opdrachten en realisaties, ont
staan onder de kulturele sti
mulans van Maria van Honga
rije, is duidelijk terug te vinden 
in honderden kunstobjekten, nu 
verspreid over de grote musea 
van Europa. Vooral de kunst
getuigenissen uit de musea van 
Boedapest, Wenen, Madrid en 
Brussel werden nu in Neder
land samengebracht om het le
ven en de betekenis van Alaria 
van Hongarije en dus de gehele 
Vroeg-Renaissance in de Ne
derlanden in de kijker te plaat
sen. Zo komen een aantal top
werken uit de vroege 16de eeuw 
terug naar het land van aan
maak voor de tentoonstelling 
Maria van Hongarije. Koningin 
tuiden keizerd en kundtenaard, 
1505-1558. 

Het Catharijneconvent in 
Utrecht toont vooral een aan
tal schitterende portretschilde
rijen, zowel van Alaria zelf als 
van haar familie. Ook haar poli
tieke loopbaan als regentes over 
de Nederlanden wordt duidelijk 
belicht. Verder krijgen we een 
inzicht in haar vrijetijdsbeste
ding, zoals muziek en jacht. We 
bekijken er prenten van Dürer, 
wapens en harnassen en enkele 
persoonhjke bezittingen, zoals 
sieraden en prachtige hand
schriften met unieke miniatu
ren. 

In het Noordbrabants Museum 
komt meer haar mecenjiat, haar 
omgeving en haar regelrechte 
beïnvloeding van de Renaissan-
cekunst in de Nederlanden aan 
bod. Dit gebeurt via schilde
rijen, sculpturen, wandtapijten, 
edelsmeedkunst, prenten en te
keningen. Onder de kunste
naars, die voor haar werkten, 
fungeren onder meer volgende 
grote namen: Titiaan, Leone Le-
oni, Joos van Cleve, Barend 
van Orley, Pieter Coecke van 
Aelst, J a n Cornelisz. Vermeyen 
en Michiel Coxcie. 

Beide eksposities omvatten zo'n 
300 voorwerpen. 

Maria van Hongarije (1505-1558): politica avant la lettre met zeer 
verfijnde kulturele dntaak. 

Dit is een uitzonderlijk opzet 
met een internationale beteke
nis. Ik kan deze belichting vjm 
een belangrijke periode uit onze 
geschiedenis dan ook met en-
toesiasme toejuichen. Het is een 
uitstekend gepresenteerde op
frissing van onze geschiedenis, 
die ik cian Vlaams-nationalisten 
ten zeerste wens aan te bevelen. 
Dus zeker noordwaarts! 

Dirk Stappaerts 

c» Maria van Hongarije. Ko
ningin tudden keizerd en kun-
dtenaard, 1505-1558, tentoon
stelling in dubbele presentatie 
in Museum Het Catharijne
convent, Nieuwegracht 63 te 
Utrecht & Noordbrabants Mu
seum, Verwerstraat 41, 's Her-
togenbosch, Nederland. Tot 28 
november 1993. Open: di. t/m 
vrijdag van 10 tot 17u.; zat. en 
zond. van 11 tot 17u. Ma. ge
sloten. Katalogus beschikbaar. 

NEDERLANDS 
IN DE EG 
Het Bureau voor België en het 
Bureau voor Nederland van het 
Europees Parlement organi
seert in samen-werking met de 
Nederlandse Taalunie, de 
Vlaamse Culturele Koepel en 
het Vlaams ISconomisch Ver
bond op zaterdag 23 oktober 
een studiedag over De toekomst 
van het NèderUmdd in de Euro-
pede gemeenschap. 

De status van het Nederlands 
wordt op het eerste gezicht van
uit twee hoeken bedreigd: van 
buitenaf door de EG-struktu-
ren en de invloed van de grote 
taalblokken daarin en door de 
verschillende mentaliteit in Ne
derland en Vlaanderen waar
door terzake geen eensgezinde 
opstelling bestaat. Nederland 
kende nooit een taalstrijd en is 
te snel bereid een vreemde taal 
te hanteren in het internationaal 
verkeer. De situatie verbetert 
de laatste jaren nochtans. 

Met deze studiedag willen de 
organisatoren een stand van za
ken opmaken m.b.t. het gebruik 
van het Nederlands in de in
stellingen van de Europese ge
meenschap. Zij willen boven
dien aan de burgers, de organi
saties die aktief zijn binnen het 
kader van het taal- en cultuur
beleid en het verenigingsleven 
in het algemeen een forum bie
den, om samen met verantwoor
delijke politici uit Nederland en 
Vlaanderen van gedachten te 
wisselen en maatregelen voor te 
stellen die de toekomst van onze 
taal en kuituur — en dus de wel
vaart en het welzijn van alle Ne-
derlandstaligen in de toekomst 
— veilig moeten stellen. 

De studiedag gaat door in het 
Eastmangebouw van het Euro
pees Parlement, Belliardstrjiat 
113, zaal 300 in 1047 Brussel. 
Het programma loopt van 9.30 
uur tot 18 uur. Deelnemen kan 
door 450 fr. over te schrijven op 
rekening 409-8556481-58 van 
de Vlaamse Culturele Koepel 
(VCK) met de vermelding „toe
komst Nederlands". Hiervoor 
krijgt u koffie, een middagmaal 
en een kongresmap. 

<=» Indien u meer inlichtingen 
wendt over het programma kan u 
daarvoor terecht bij het Bureau 
voor België van het Europeed 
Parlement UL 021284.28.02 of 
bij de VCKteL 051216.37.24 

LEO VINDEVOGEU NU OOK OP TEATER 
Weet u hoe het voelt gediskri-
mineerd te worden omwille van 
,,Vlaamsgezindheid"? 

De vraag klinkt vandciag uit de 
tijd, maar oudere flamingcinten 
weten er alles van. Ook Leo 
Vindevogel wist het. Hij was 18 
toen hij in 1907 aangesteld werd 
tot onderwijzer aan de Vrije La
gere School van Ronse. Dat
zelfde jaar werd in deze stad de 
Christen Volksbond Opgericht, 
een overkoepelende vereniging 
van sociale organisaties. 

In 1908 werd hij sekretaris van 
deze bond en venvierf snel be
kendheid als auteur en spreker, 
zowil in als buiten Ronse. In 
1914 meldde Vindevogel zich 
als oorlogsvrij-willger, daarbij ij
verde hij voor een betere be
handeling van de Vlaamse sol
daten zonder echt mee te wer

ken aan de frontbeweging. Na 
de oorlog koos Vindevogel voor 
de politiek, in 1921 werd hij te 
Ronse schepen van onderwijs, 
in 1924 volksvertegenwoordi
ger voor het arrondissement 
Oudenaarde en later ook nog 
burgemeester van zijn stad. 

Omdat hij na W O II weigerde 
te vluchten werd hij op ver
denking van koUaboratie voor 
de krijgsraad gebracht en op 
25 september 1945 in Gent te
rechtgesteld. 

Oud-\veerstander Louis De 
Lentdecker versloeg als jong 
joernaiist het proces-Vindevo
gel en verklaarde onlangs tij
dens een voordracht voor Da-
vidsfonds-Berlciar op vraag van 
Walter Luyten „dat Vindevogel 
onjchuBig wad aan de hem ten lojte 

de feiten." Daarmee beves-

tige De Lentdecker nog eens 
dat Vindevogel het slachtoffer 
was geworden van het haat-
klimciat dat het taalgrensstadje 
Ronse verpestte. 

O p de vooravond van de vijf
tigste overlijdensverjaardag van 
Vindevogel was het nu reeds een 
vorm van eerherstel dat vrijdag 
j.1. het teaterstuk De dood met 
de kogel'vn Ronse (1950) in pre
mière ging. Aan de basis ervan 
ligt de gelijknamige roman van 
Ronsenaar en vriend van Vin
devogel, Valere Depauw. Dat 
het boek nog altijd op grote be
langstelling kan rekenen bewijst 
de heruitgave in 1992 bij het 
Davidsfonds. Teatermaker J a n 
Verschaeren speelt in deze so-
loproduktie de rol van de kris-
tendemokratische politikus. 

Volgende data en plaatsen van 

optreden zijn reeds bekend: 7 
oktober in Kampenhout, 9 okto
ber in Sinaai, 29 oktober in Ste
kene, 5 november is Asper, 12 
november in Gent, 3 december 
in Schilde, 22 januari in Lint, 
25 januari in St.- Niklaas, 18 
februari in Egem, 24 februari in 
Deinze, 25 maart in Kapellen, 
24 april in Brasschaat. 

Na het sukses van De honden in 
het Zegekoor over de terechtstel
ling van dat andere repressie-
slachtoffer Irma Laplasse, kan 
Vlaanderen opnieuw kennisma
ken met een donkere bladzijde 
uit haar ,,onverwerkt verleden." 

Leo R.Puissant 

c» Meer informatie via Davidd-
fondd-ruUionaal, Bi/de inkomst-
raat 79, 3000 Leuven. Vraag 
naar Paul Van Ingelgom. 
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EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 2 OKTOBER 

DR. NO 
Allereerste James Bond-film (1963). Terence Young beschikte toen 
nog niet over de immense budgetten van latere produkties, maar de 
typische elementen (technische snufjes, mooie vrouwen en spekta-
kulaire aktiescènes) zijn reeds aanwezig. (Ned. 1, om 20u.25) 

TILT 
Marcel Vanthilt gaat in zijn „eigenzinnige" praatshow op zoek naar 
steeds vreemdere figuren en situaties. Een bejaard reporterstrio is op 
zich al een niet zo alledaags verschijnsel! (VTM, om 22u.l5) 

ZONDAG 3 OKTOBER 

PERFORMANCE 
Dit regiedebuut (1970) van Nicholas Roeg sloeg in als een bom. Wat 
begint als een triller over een voortvluchtige gangster die onderduikt 
bij een voormalige popvedette (Mick Jagger) resulteert in een cha
otisch kluwen van gefi-ustreerde emoties en twijfels m.b.t. de „vaste 
waarden". (BBC 2, om 22u.40) 

MORGEN MAANDAG 
Voor de keuze van de naam van het nieuwe programma van Mark 
Uytterhoeven wordt een aanvaardbare reden opgegeven: de kijker 
op een zo aangenaam mogelijke manier voorbereiden op de „ramp" 
die de maandagochtend voor de meesten van ons is. (TV 1, om 
20u.20) 

MAANDAG 4 OKTOBER 

BOOM TOWN 
Clark Gable en Spencer Tracy boren zich letterlijk een weg naar de 
rijkdom. Er komt evenwel een serieuze kink in de kabel wanneer 
Spencer absoluut wil gaan trouwen. Amerikaanse film van Jack 
Conway uit 1940. (BBC 2, om 16u.05) 

DINSDAG 5 OKTOBER 

CRITTERS 
Harige, bolvormige scharminkels met vlijmscherpe tandjes ontsnap
pen uit een asteroïde en belanden in Texas waar ze iedereen de 
stuipen (en wat anders) op het lijf jagen. Een grappige, soms kinder
achtige griezelfilm van Steven Herek (1986) met Dee Wallace Stone 
en Billy Green Bush. (TV 2, om 22u.) 

In de Amerikaatue horrorkomedie Critters wordt de 
t)how gedtolen door vreemde kreaturen. Dlrudag 5 
oktober op TV 2, om 22u. 

WOENSDAG 6 OKTOBER 

THE HUNT FOR RED OCTOBER 
Opwindende verfilming van de bestseller van Tom Clancy, over een 
kapitein van een Russische supergeheime atoomduikboot die van 
plan is met zijn schip naar het Westen over te lopen. E^n lang, 
soms verwarrend verhaal, met goede vertolkingen evenwel van Sean 
Connery en Alec Baldwin. (VTM, om 20u.30) 

DONDERDAG 7 OKTOBER 

WHEN HARRY MET SALLY... 
Luchtige komedie van Rob Reiner (1989) met spitse dialogen en 
rake opmerkingen over hoe mannen en vrouwen elkaar zien. Meg 
Ryan en Billy Crystal doen er zon twaalf jaar over om mekaar te 
,,vinden". (Ned. 2, om 20u.) 

MOEDER WAAROM LEVEN WIJ? 
De verfilming van het werk van Lode Zielens blijkt een schot in 
de roos. De serie is inmiddels al aan de derde aflevering toe en de 
kommerciële zender heeft het bewijs geleverd ook degelijk Vlaams 
drama aan te kunnen. (VTM, om 21u.30) 

VRIJDAG 8 OKTOBER 

VERSO SERA 
Ital.-Frans psychologisch drama van Francesca Archlbugi (1990) 
met Marcello Mastroiani, Sandrine Bonnaire en Lara Pranzoni. Pro
fessor Bruschu is een gepensioneerd docent Russisch. Op een dag 
brengt zijn zoon hem een kleindochter; later komt ook de jonge 
moeder het tweetal vervoegen. (TV 2, om 22u.). 

GEWOON MOOI 
Mui du du xanh (De geur van 
de groene papaya) is -wat de ci
nefielen échte cinema noemen. 
Het is het verhaal van een Viet
namees dienstmeisje in het Sai
gon van 1951. De film werd ge
schreven en geregisseerd door 
de debuterende Tran Anh 
Hung, wiens producent een 
hele rist Franse produktiehui-
zen bij elkaar kreeg om deze 
gewaagde — want niet kommer
ciële — onderneming te finan
cieren. Gelukkig maar. 

De tienjarige boerendochter 
Müi komt naar Saigon om er 
te dienen in het huis van een 
zwijgzame, bijna tirannieke 
man, wiens vrouw al het werk 
opknapt en ook zorgt voor de 
opvoeding van de kinderen. De 
jongste is een smerig kereltje, 
die Müi op alle mogelijke ma
nieren het leven zuur maakt. De 
middelste heeft het moeilijk met 
zichzelf en begaat alle wreedhe
den die kinderen van zijn leef
tijd overal ter wereld begaan. 
De oudste zorgt zo weinig mo
gelijk thuis te zijn, en laat zich 
meestal afhalen door zijn vriend 
Khuyen. Op deze laatste wordt 
Müi verliefd. 

Als we haar tien jaar later zien, 
terwijl ze is uitgegroeid tot een 
mooi meisje, en de familie die 
het moeilijk heeft haar uitleent 
aan Khuyen, die nu een talent
vol klassiek pianist is, krijgt ze 
de gelegenheid hem haar liefde 
te tonen. De geur van de groene 
papaya is een kleine en trage 
film, helemaal gedraaid op één 
set in een studio net buiten 
Parijs, waarin de zoete humor 
de stille kracht onderstreept die 
van de vrouwelijke hoofdrol
speelster uitgaat. Ge^voon mooi, 
ging in Cannes terecht met de 
Camera d'Or lopen. 

Stille verdieping in De geur van de groene papaya. 

SATERDAG 

MOORD 
OP DE PRESIDENT 

Zeggen dat Clint Eastwood dik-
•wijls dezelfde rol speelt, zou 
hem oneer aandoen, maar de 
gelijkenissen in het personage 
tussen zijn nieuwste In the line 
of fire en bijvoorbeeld Heart
break Ridge en de Dirty Harry-se-
rie zijn legio. Het gaat over ge
kwelde mannen. Nu is Clint een 
man genaamd Frank Horrigan. 
En Frank leeft met de weten
schap dat hij als bodyguard van 
wijlen president Kennedy heeft 
gefaald in Dallas. Dat knaagt 

al dertig jaar aan zijn ziel. En 
dat weet de huurmoordenaar 
Mitch Leaiy (weer eens een sa
tanische John Malkovich), die 
er geen geheim van maakt dat 
hij de huidige president voor de 
komende verkiezingen — die zes 
weken verder liggen — zal ver
moorden. Zal Frank deze maal 
wel bereid zijn zich in de vuur-
lijn te werpen om de president 
te sparen? Een goed gemaakte 
triller met sterke akteurspresta-
ties, die in de verf worden ge
zet door de muziek van Ennio 
Morricone. 

Willem Sneer 

AHASVERUS: 
„Geen OiympLiche Spelen in 
Peking", las Ahasverus 
Syd ney te treuren! 

Afteivetiije: 
De Belgische staat, 
de Vlaamse staat, 
de naakte staat 

Zetduivel: 
Cash-flower po-wer 

Tobback maakt Sint Elooi blij, 
de Winkel niet 

Landbouwers maken het 
een beetje té Boerenbond 

Apartheid w âs om van 
te boycotsen 

De hormonen
maffia ligt nu in 
elke goede 
boekenzaal< 
en kost 595 fr. 

De Hormonenmaffia Jaak 
Vandemeulebroucke 
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WEDERWOORD 
VOORINGENOMEN 
Omdat de berichtgeving over de 
Volksunie in Het Nieuwsblad 
van een grote vooringenomen
heid getuigt heb ik mijn abon
nement op die krant opgezegd. 
Blijkbaar was het de opdracht 
van zoveel mogelijk negatiefs te 
schrijven. Hoe moet ik anders 
oordelen over een aantal frag
menten die ik bij deze aanhaal? 

— „Ex-senator Paul Peeters, die 
Valkeniers op de perskonferen-
tie vergezelt, zei dat de VU nu 
eenmaal een partij is die nooit 
haar verkozenen volgt." 

En dat wordt afgedrukt zon
der wedervraag of het niet zo is 
dat de parlementsleden de partij 
moeten volgen ? 

— Over voorzitter Bert Anci-
aux Iciat uw reporter spreken 
als over „een kindertuin". 

— Als in de krant staat dat 
Schiltz verontwaardigd is over 
de geruchten dat hij naar de 
VLD zou gaan dan vertaalt de 
NB-reporter dat in dezelfde 
krant als „de niet echt gelogen
strafte berichten". 

Ik noem dat joernalistieke 
smeerlapperij. 

— In het verslag over het 
VU-kongres staat een enthousi
aste titel „Anciaux krijgt geest
driftige steun van de VU" en 
dan begint het weer. Zo laat 
men Schiltz zeggen: „De uit
bundige sfeer zal wel met de 
grote schrik te maken hebben". 
Men heeft het over het „een 
beetje opgefokte kongres". 

Maar ^vie heeft dit kongres op
gefokt? Niet de VU-leden, 
maar wel joernalisten die voor
ingenomen zijn. 

Renaat Rijnders, Diest 

GENOEGEN 
Te Brussel werd op 21 septem
ber j.1. de Vlaamse Kankerliga 
opgericht. 

VU-senator Bob Van Hooland 
woonde de oprichting bij en 
noteerde er met genoegen dat 
verschillende sprekers beklem
toonden dat de effektieve strijd 
tegen kanker nu eenvoudiger 
kan gevoerd worden dankzij de 
ruime autonomie van de 
Vlaamse Liga. 

Eenvoudiger, beter, efficiënter 
en effektiever, dankzij Vlaamse 
zelfstandigheid. 

Zo horen vi'e het graag! 

Bob Van Hooland, senator 

ROND HET KONGRES 
Het Volksuniekongres koos uit
drukkelijk voor een verdraag
zame samenleving vvfaarin ieders 
eigenheid niet enkel gerespek-
teerd maar ook gewaardeerd 
w^ordt. 

De kongresteksten handelden 
ook over diverse groepen in 
onze samenleving die de aan
dacht verdienen. Toch had dit 
kongres het blijkbaar moeilijk 
om één welbepaalde groep met 
name te noemen. Sommigen 
meenden zelfs denigrerende op
merkingen te moeten maken ! ! 

Ook het verslag in W I J (16 
sept. j.1.) geeft de onkonse-
kwente houding, op dit vlak, 
van een deel van de kongres-
gangers weer: ,,De expliciete 
verwijzing naar homoseksuelen 
schoot bij velen in het verkeerde 
keelgat". 

Waarom moet dit in een ver
draagzame en pluralistische 

partij in het verkeerde keelgat 
schieten ? 

Bovendien werd herhaaldelijk 
op dit kongres gezegd dat de 
VU duidelijk wil worden en ,,er 
geen doekjes om windt". 

Blijkbaar is de tijd nog niet 
rijp om over het tema homo
seksualiteit zonder omwegen te 
spreken in de VU. Positief is 
in elk geval wel dat het tema 
ter sprake kwam en algemeen 
en omzwachteld een maatregel 
werd voorgesteld die toch 
vooral homo- en biseksuelen ten 
goede komt in de juridische or
dening van hun „leefeenheden". 

Op het ogenblik dat de U N O 
de International Gay and Ledbian 
AiMciation (ILGA) erkent als 
raadgevende organisatie zou het 
in een open en toekomstgerichte 
partij als de Volksunie toch mo
gelijk moeten zijn om ook dui
delijk te zijn in deze zaak. 

E^n aantal homo's en lesbien
nes is aktief lid van de VU. 
Hun inzet voor alle doelstellin
gen van de VU is evenwaardig 
met die van anderen. Zij vra
gen geen privilleges. Het zou 
evenwel mooi zijn dat in de hui
dige politieke wereld, die geen 
of w^einig aandacht heeft voor 
gevoelens, liefde, ..., de VU ook 
uitdrukkelijk de eigenheid van 
deze mensen erkent. 

Teveel homo's en lesbiennes 
verstoppen zich thans nog uit 
angst om gebrandmerkt te -wor
den en uit angst om daardoor 
uitgesloten te worden, ook in de 
Volksunie. 

Dat mag in een partij die kiest 
voor „verscheidenheid" en ,,een 
echt pluralistische samenleving" 
die ,,veel openheid en durf ver
eist" toch niet langer het geval 
zijn ! 

Namens enkele aktieve 
VU-homo's 

(naam en adres 
op de redaktie bekend) 

GORDEL 
In W I J (9 sept. j.1.) wordt in het 
artikel over de Gordel de aktie 
,,Waar iedereen welkom is" be
schreven op een manier die blijk 
geeft van onnau-wkeurigheid en 
joernalistiek amateurisme. 

De aktie was het resultaat van 
enkele weken voorbereiding 
door een 20-tal DUbeekse jon-

f eren (zie het verschil met ,,en-
ele leurders") en bestond uit 

het aanbrengen van vijf span
doeken met de slogan „en -wa^r 
iedereen welkom is" onder de 
bekende borden met ,,DiIbeek, 
waar Vlamingen thuis zijn". 

Vier van deze spandoeken wer
den gehangen onder vier bor
den langs belangrijke invals^we-
gen van Dilbeek en onder het 
bekende bord bovenaan de 
Westrandgevel. 

Tijdens deze aktie ^verd naar 
ongeveer 40 redakties (van 
kranten, radio en TV) en joer
nalisten per fax een persbericht 
verstuurd met de nodige uit
leg. Tijdens de Gordel zelf wa
ren regelmatig perswoordvoer
ders van de aktie in de Gor-
delperstent aanwezig en wer
den daar persteksten verspreid. 
Joernalisten die meer informa
tie w^ilden konden deze via een 
op alle teksten vermeld tele
foonnummer krijgen. Onduide
lijkheid of een tekort aan infor
matie naar de pers toe kan de 
aktievoerders dus moeilijk ver-
•weten ^vorden. 

Het bev(djs hiervjui vormen de 
artikels in alle belangrijke 
Vlaamse en enkele Franstalige 
kranten, het interview op Ra
dio 2 en de vermelding in het 
RTBf-nieuws. Overal waar de 
aktie werd beschreven ge
beurde dit op een manier die ge
tuigde van degelijke joernalis
tiek. Slechts op één plciats werd 
blijk gegeven van niet-objek-
tieve berichtgeving, nl. in W I J . 
Ofwel hebben de auteurs van 
het artikel in W I J de moeite 
niet gedaan uit te zoeken wat 
er juist \vas gebeurd, ofwel — 
en dat zou nog erger zijn - be
sloten zij bewust een vertekend 
beeld te geven van de aktie. 

Kort gezegd was de bedoeling 
van de aktie de aandacht te 
vestigen op het feit dat de slo
gan „Dilbeek, waar Vlamingen 
thuis zijn" voor vele mensen (die 
de onstaansgeschiedenis van 
deze slogan niet kennen) een ne
gatieve (ja, eng nationalistische) 
bijklank heeft. Daarnaast was 
het ook de bedoeling aandacht 
te vragen voor de multikulturele 
realiteit, en een diepere diskus-
sie omtrent racisme en ekono-
mische ongelijkheid op gang te 
brengen. Klinken deze motiva
ties nu echt als tegengesteld aan 
de Volksunie-standpunten? De 
aktie was niet gericht tegen de 
Gordel of het Vlaams karakter 
van Dilbeek op zich. 

De verspreide perstekst ein
digde met: ,,Zij (de aktievoer
ders) hopen dat hun aktie als 
een positieve en opbouwende 
kritiek, ludiek en met bravoure 
gebracht, zal geïnterpreteerd 
worden door personen, vereni
gingen en partijen bij wde de 
bekende slogan nauw aan het 
hart ligt." 

Ijdele hoop? 

Namens de aktie ,,Waar ieder
een welkom is". 

Je roen Vereecke, Dilbeek 
(ingekort) 

ROGER DE LA 
PASTURE 
In uw Uihtmijter „\.i3^ Wallonië 
a-t-elle une historie?" (WIJ , 16 
sept. j.1.) heeft Denise Van Dam 
het over de Waalse schilder Ro
ger de la Pasture, die op geno
men bij de Vlamingen onder de 
naam Van der Weyden. 

Wie zich bezig houdt met Fa-
mUiekunde weet dat de fami
lienamen toendertijd cdtijd wer
den vertaald in de taal van de 
streek waar ze gingen wonen. 
Ook degenen die naar het zui
den van het huidige België trok
ken werden verfranst, o.a. De 
Vis werd Le Poisson, de Vos 
= Renard, Van Overschelde = 
Duvorsquelt, Sinter Caes (Sint 
Nicasius) Saint Tricat en zelfs 
Van de Walle = De GauUe. 

Maar was Rogiers vader niet 
een beeldhouwer met stam
boom te Leuven? Was Rogier 
ook geen leerling van Robert 
Campin (geboren rond Maas
tricht, gestorven in Doornik) 
die ook oorspronkelijk Van 
Kampen heette ? 

Zelfs Godfried van Bouillon 
was een Waal. Was hij niet een 
van de drie zonen van Eustaas 
II van Boonen (Boulogne) ? 

En zou Van der Weydens fa
milie niet afkomstig zijn van 
Veurne-Diksmuide (de streek 
van de weiden) ? Op 23 au
gustus 1328 is Pieter Van de 
Weide uit Leisele gesneuveld in 
de Slag bij Cassel ? 

In Frankrijk hangen er ook 
wandtapijten Gobelins ge
noemd. Wat zou de Vlaamse 
familie Van Gobelein hierover 
denken ? 

Wie meer weet over Rogier Van 
der Weyden, graag meegeno
men. 

M.S., Koksijde 

P.S.: Paul Delvaux heeft in 
Koksijde gewoond en nu in 
Veurne. E^n Waals schilder? 

LEHERTYPE 
Tegenwoordig staat de Volks
unie in het teken van... nieuw. 

Nieu\ve koers, nieuwe leden, 
nieuw^e WIJ, . . . 

Of dit allemaal wel goed is weet 
ik niet zeker. Maar dat het 
nieuwe lettertype van W I J niet 
goed is daar ben ik wel zeker 
van. (Het normale lettertype is 
te klein en het schuine is soms 
niet duidelijk.) 

Het kan toch niet de bedoe
ling van W I J zijn dat er met 
al dat nieuw geen aandacht meer 
wordt geschonken aan de ouwe 
getrouwen en aan de minder 
goed ziende mensen. Graag zou 
ik hier spoedig verandering in 
willen zien! 

Ook zou ik willen reageren op 
het feit dat W I J , Piet Ronsijn en 
zijn beweging Vlaanderen Van
daag eng noemt. (WIJ , 16 sept. 
j.1.). Nergens in zijn programma 
staat er iets van een enge kom-
munautaire zweeppartij! Als ie
mand de mening van de partij 
niet deelt dan wordt hij in W I J 
in een negatief daglicht gesteld. 
Is dat het pluralisme van de 
Volksunie ? 

David Claes, Beringen 

HERMAN CANDRIES 
Als een van de hoofdredenen 
stelt Herman Candries dat de 
VU te zwak is ge\vorden om 
„Vlaamse waakhond te zijn". 
Politiek realisme, of uitvlucht 
om zijn overduidelijke drang 
naar eigen machtszekerheid 
goed te praten? Wil ook hij 
graag vergeten dat toen in de 
vijftiger jaren, de VU haar strijd 
voor federalisme begon, omdat 
in het unitaire België de achter
uitstelling van de Vlamingen im
mers groot en niet op te heffen 
bleek er nochtans een Vlaamse 
partij bestond, met 50% van de 
stemmen, nog meer parlements
zetels en haast alle macht. Deze 
partij, de CVP, deed zeer lange 
tijd, zo^vel als de liberalen en so
cialisten, niets om ons volk van 
dit juk te bevrijden. Uiteindelijk 
heeft de VU-aktie deze partijen 
verplicht nog steeds zonder veel 
overtuiging een ,,eind -weegs " in 
onze richting te gaan. 

Met idealisme, overtuiging en 
geduld kunnen wij ook op maat
schappelijk vlak deze rol gaan 
spelen. 

En kan de geschiedenis zich 
herhalen. 

Herman Van Den Abbeele, 
Schoonaarde (Dendermonde) 

FENIX = NIKS 
Ze zullen het nooit leren de 
bonzen van KS en van de sin-
dikaten ACV-ABW. Ze blijven 
hand in hand de burgers een rad 
voor de ogen draaien inzake Fe-
nix. Vorig jaar werden de Lim
burgers gepaaid en FenLx de he
mel ingeprezen via een huis aan 
huis verspreide luksueuze fol
der: 9.000-12.000 arbeidsplaat
sen ! De dag van vandaag wor
den nog 5.000 plaatsen voorop
gesteld... 

Stop Fenix aub. terug en defi
nitief in de koelkast. Dit pro-
jekt betekent de ondergang van 
Limburg, totaal onhaalbaar! 

Als er nog KS-gelden zijn, wat 
ik sterk betwijfel, steun dan de 
KMO's ! Heel konkreet: van het 
ter ziele gegane projekt Warre
dal (Neeroeteren-Bergeven) en 
het aanpalende vakantiedorp is 
een knap en toeristisch haal
baar geheel te maken. De dag 
van vandaag ligt het spiksplin-
ternieu-we Warredal, weg te rot
ten ! 

We hopen dat de Limburgse mi
nisters in de Vlaamse regering 
de waanzin van het Fenix-pro-
jekt definitief ^^ry halt toeroepen ! 

W. Rosiers, Neeroeteren 

GEKROONDE 
HOOFDEN 
Van begin augustus ondergin
gen we een golf van hysterie 
in Vlaanderen, n.a.v. het over
lijden van Baudouin I. 

Het zien van ,,gekroonde hoof
den" bezorgt me intussen repu
blikeinse maagkrampen. 
In W I J (16 sept. j.1.) op blz. 2, 
staat een foto van zulke perso
nen afgedrukt, met een tekst die 
gaat over burgemeester Dema-
ret van Brussel. Kon bij die tekst 
dan niet het Brusselse stadhuis 
worden afgedrukt ? 
Spaar ons aub. in de toekomst 
dergelijke monarchistische fo
to's, ja? 

Klara Hertogs, Turnhout 

D e redakt ie ontvaxigt 
g raag br ieven van lezers. 
Naamloze , scheld- en 
smaadbr ieven gaan de 
scheurmand in. D e an
d e r e publ iceer t zij, naar
gelang e r plaats is. D e re
dakt ie b e h o u d t zich het 
rech t voor br ieven in te 
k o r t e n en persk laar te 
maken . Brieven w o r d e n 
onde r t ekend me t n a a m 
en plaa ts van herkomst , 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui 
ken. 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPEUJK 
WELZMN 8940 WERVIK 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn brengt ter kennis dat overgegaan 
wordt tot de samenstelling van een wervingsneserve (geldig tot en met 
31.12.1994) voor de volgende betrekkingen (m/vr): 
gebrevetteerd verplegende, zlekenhulsasslstent(e), sanitaire 
help(st)er, rusthulshelp<st)er (geen schoonmaak). 
Het verplicht inschrijfformulier, alle voorwaarden en inlichtingen zijn te 
bekomen op het secretariaat van het O.C.M.W, Steenakker 30 te 8940 
WERVIK, de maandag tot en met de vrijdag van 9 tot 11 uur. 
Telefoon: 056/31,16.57. 
Fax: 056/31.42.06. 

Kandidaturen in te dienen uiterlijk op vrijdag 29 oktober 1993. 
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VIC ANCIAUX LANCEERT EEN EDUKATIEF PROGRAMMA OVER ENERGIEGEBRUIK 

HIER BRANDT DE lAMP... 
MAAR DAT DE LAATSTE HET LICHT UITDOET! 
Onlang,) lanceerde Vic Anciaux, jtaatMekretarüt voor 
het Bnuiöebe Hoojddtedelijk Gewekt, een éerDibllijerlngö-
kampanje onder het motto Energie = Leefmilieu. De 
doelgroep Li de itchoolgaande jeugd. Ab verantwoordelijke 
voor het energiebeleid in het Brujjebe Hoofdstedelijk Ge-
w&öt behoort het tot Anciaux' taak de Bruöéelaarö tot een 
rationeel energiegebruik aan te zetten. In het kader van de 
kampanje Energie = Leefmilieu heeft de ötaatMekretarb 
een edukatief programma <)amengesteld en aan de öcholen 
van het Bruösebe Hoofdötedelijk Gewekt aangeboden. 

Vic Anc iaux zegt da t het ra
t ioneel en zuinig omspr in 
gen met energie een nood
zaak IS, en dit om ver

schil lende r edenen . Een eers te 
belangr i jke r eden is de vrij'wa-
r ing v a n het leefmilieu. E e n on
d o o r d a c h t ene rg iegebru ik leidt 
tot een v e r h o o g d aanta l scha
delijke emissies, o.a. van C 0 2 , 
he tgeen bi jdraagt tot het broe i -
kaseffekt. E v e n m i n onbe lang
rijk is he t financiële aspekt . D e 
s taa t ssekre ta r i s wijst e rop da t 
zuinig omspr ingen met energie 
een lagere energ ie fak tuur be
tekent . E e n d e r d e r e d e n heeft 
volgens Vic A n c i a u x te m a k e n 
met het feit da t een aanta l ener
g i eb ronnen zoals pe t ro l eum en 
a a r d g a s niet onui tput te l i jk is en 
w e er bijgevolg niet verspi l lend 
mogen mee omspr ingen . 

RATIONEEL 
ENERGIEGEBRUIK 
Toch is zuin ig omspr ingen met 
energie geen vanze l f sprekend
heid, a ldus Vic Anc iaux . het ge
b ru ik van energie is v o o r ons 
een zo no rma le zaak da t w e er 
ons zelfs geen v ragen meer bij 
stellen. Bovend ien lijkt energie 
bij man ie r van sp reken onbe 
p e r k t a anwez ig te zijn. 

Vic A n c i a u x : „Hebben we licht no
dig dan duwen we op de schakelaar, 
wdUn we een eUktruwh apparaat 
gebruiken, dan dteken we de étekker 
in het citopkontakt. Willen we een 
kamer i'erwarmen dan draaien we 
de knop van het verwarmmgjtoedtel 
open. En zo kan ik nog een aantal 
voorheelden aanhalen. Om van het 
zuinig omspringen met energie een 
bewiute houding te maken, w het 
noodzakelijk om kinderen en jonge
ren reedj heel vroeg op het belang 
ervan te wijzen." 

I U bes loo t dus een kampanje 
o p p o t e n te ze t t en ? 

Vic A n c i a u x ; „Ik heb een edu
katief programma rond rativneel 
energiegebruik laten opstellen. Het 
draagt de naam W a t is W a t t ?. Het 
programma ui bestemd voor 10- tot 
15-jarigen en bestaat uit een eduka
tief spel en twee edukatieve mappen, 
één voor de leeftijdsgroep 10 tot 12 
jaar en één voor de leeftijdsgroep 13 
tot 15 jaar. De uitwerking van dit 
edukatief programma werd toever
trouwd aan het Centrum Informa
tieve Spelen (CIS) uit Leuven dat 
een hele ervaring rond het opstel
len van edukatief materiaal heeft 
opgebouwd." 

• Energ ie en rat ioneel ener
g iegebruik naar k inderen en 
jongeren toe verta len is toch 
niet z o e e n v o u d i g ? 

Vic A n c i a u x : „Het gevaar om te 
vervallen in een ,ver-van-hun-bed-
show' was inderdaad niet denkbeel
dig. Daarom koos het CIS voor 

onderwerpen die zich situeren in de 
leefwereld van kinderen en jonge
ren. Deze keuze is gebaseerd op een 
enquête die afgenomen werd bij leer
krachten en onderwijzers, aangezien 
zij de meest direkte kontakten met 
de doelgroepen hebben. Op die ma
nier kwam men tot volgende selektie: 
energie en thuis, energie en school, 
energie en de wereld, energie en 
transport, energie en vrije tijd. Bin
nen deze domeinen is men op zoek 
gegaan naar elementen die recht
streeks tot het dagelijks leven van 
de kinderen en de jongeren behoren. 
Die elementen werden dan gebruikt 
om zowel het spel ab de edukatieve 
mappen inhoudelijk uit te werken." 

ZOMAAR EEN SPEL? 
• D e n k t u dat u het bewust 
zijn van jongeren en k inderen 

Vi£ Anciaux startte een ambitieuze seruihillseringskampanje op. Hij 
wil hurrme een aanzet geven tot gedragsverandering in het gebruik 
van energie. 

kan aanscherpen door ze een 
spel te laten spe len? 

Vic A n c i a u x : „De keuze van een 
spel Li misschien niet zo evident. Het 
Lsgewaagd, ambitieus, nieuwen ver
nieuwend. Maar een spel motiveert 
en trekt de aandacht. De mogelijk

heden van het onderwerp worden door 
de spelers ontdekt en bedacht. De 
gevolgen van een probleem worden 
beleefd, ervaringen en oplossingen 
worden gezocht." 

• E n wat z i t er in d ie eduka
t ieve m a p p e n ? 

WAT IS WATT? 

D e bedoel ing van he t spel Wat 
is IKi^/.''is tweeledig . D o o r he t 
spel moe ten de k inde ren en de 
j onge ren een aanta l b e g r i p p e n 
en feiten over energie Ieren 
k e n n e n . O o k moe ten ze be 
w u s t g e m a a k t w o r d e n van de 
noodzaak om ra t ioneler met 
energie o m te sp r ingen . 

W a t is W a t t ? k a n op twee 
nivo's gespee ld v /orden . „Be
ginners" , gesch ik t voor de 
leer l ingen van 10 to t 12 jaar, 
en de moeili jkere versie, , ,eks-
per ts" , voor de leerl ingen van 
13 tot 15 jaar. 

H e t spel -wordt gespeeld in 
5 g roepen van mins tens twee 
spelers . D i t be t eken t da t er 
m i n i m u m 10 spelers nodig zijn 
v o o r he t spel . 6 spelers pe r 
g roep , in to taal d u s 30 spe
lers, is een m a k s i m u m . In een 
vo ldoende ru im lokaal is een 
speciale opstel l ing vereis t . In 
het m i d d e n van de ru imte s taat 
een cent ra le speltafel w a a r a a n 
de ve r t egenwoord ige r s v a n de 
5 g roepen zi t ten. In het mid
den ligt he t spe lbord me t 
kaar t jes en v ragen . In het lo
kaal ve r sp re id s taan er dan 
nog 6 tafels. 5 tafels zijn be 
doe ld als thuisbas is voor ieder 
groepje en de zesde tafel is de 
tafel met de , ,Rode D r a a d . " 

Vanui t de thu isbas is speel t ie
de r groepje het spel . Vooreers t 
moe t het een ve r t egenwoord i 
ge r a a n d u i d e n die naa r de cen
t ra le speltafel gaat . D a a r n a a s t 
k a n elk groepje in h a a r thuis
basis ene rg ie -eenheden ver
d ienen . D i t g e b e u r t d o o r op-

Bij het gebruik van energie stellen we ons veel te weinig vragen. 
Hebben we elektriciteit nodig dan drukken we de schakelaar in, 
zo simpel is dat. 

lossingen te zoeken van een 
woordpuzze l . P e r goede op
lossing verd ien t het groepje 
energ ie -eenheden . D e z e ener 
g ie -eenheden heeft ieder 
groepje nodig om zich over 
de spe lp la t tegrond te k u n n e n 
b e w e g e n (om zich te verp laa t 
sen, ve rb ru iken ze energ ie) . 

O p d e z e s d e tafel ligt d e R o d e 
D r a a d . D i t is e e n „ K i j k t e k e -
n i n g " w a a r o p een hu i s ge t e 
k e n d s t aa t . In d i t hu is k o m t 
een a a n t a l s i tua t i e s v o o r die 
al d a n n ie t b e t r e k k i n g h e b 
b e n op he t al d a n nie t ra t i 
onee l g e b r u i k e n v a n ene rg i e . 
P e r g o e d o p g e m e r k t e s i tua
tie m e t b e t r e k k i n g to t r a t io -
naa l e n e r g i e g e b r u i k k u n n e n 
de g roep j e s o o k h ie r e n e r 

g i e - e e n h e d e n v e r d i e n e n . 

D e o p d r a c h t is voor ieder 
groepje hetzelfde. Ieder 
groepje moe t p r o b e r e n zoveel 
mogelijk ene rg ie -eenheden te 
verzamelen . Di t gebeu r t d u s 
d o o r de w o o r d p u z z e l en de 
Rode D r a a d , m a a r ook door 
o p de spe lp la t tegrond zo snel 
mogelijk energie t rofeeën te 
verzamelen . D i t k a n d o o r zich 
s t ra tegisch over de spelpla t te
g r o n d te ve rp laa t s ten en d o o r 
de kenn i sv ragen juist op te 
lossen. 

c » ledereen met vragen om
trent infornuUief spelmateri
aal han terecht bij bet Centrum 
Informatieve Spelen: Naam>>e-
dteenweg 164 in 3001 Leuven, 
UL: 016/22.25.17 

Vic Anc iaux: „In de mappen wordt 
niet gekozen voor de grote ener
gieproblemen. Daar kunnen we als 
gewone mensen, leerlingen en leer
krachten eigenlijk weinig aan doen. 
Maar het is wezenlijk anders met 
de energievoorzieningen waar we da
gelijks mee in aanraking komen. 
Aan ons eigen energiegebruik kun
nen we wel iets veranderen. En dat 
voelen we, ook financieel. Als we na 
een inspanning om minder energie 
te verbruiken het resultaat zien, zal 
dat een bevredigd gevoel geven. Te
vens komt een bewustwordingsproces 
op gang dat in de toekomst kan 
doorwerken in de zorg voor milieu 
en natuur." 

H H e t vertrekpunt is dus 
s teeds d e w^erkelijkheid? 

Vic A n c i a u x : „Ja, het milieu 
waarin het kind en de jongere leven. 
Binnen de opdrachten wordt aan
dacht besteed aan de totale persoon
lijkheid van het kind en de jongere: 
naast de intellektueU vorming komt 
ook de mogelijkheid tot zelfverwezen -
lijking, tot wilsvorming, tot sociale 
bewogenheid, tot attidudevorming en 
engagement aan bod. Het zijn bij
gevolg ambiteuze mappen. Ze willen 
een aanzet geven tot gedragsveran
dering. " 

GROTE RESPONS 

• H o e w^ordt het edukat ie f 
programma Energ ie = Leefmi
l ieu verspre id? 

Vic A n c i a u x : „De Brusselse Raad 
voor het Leefmilieu (BRAL) werd 
belast met de verspreiding in de Ne
derlandstalige scholen van het Brus
selse Hoofdstedelijk Gewest. Met de 
aankondiging van dit programma 
werd reeds gestart in de loop van de 
maand mei Tot nu toe u de respons 
enorm. Reeds meer dan 40 Neder
landstalige en meer dan 160 Frans
talige scholen tekenden in op het 
programma. BRAL en z'n Fransta
lige tegenhanger Réseau IDée staan 
niet enkel in voor de verspreidng van 
het edukatief programma, maar te
vens voor de opleiding van de per
sonen die het edukatief programma 
zullen gebruiken." 

• Zo'n kampanje kos t wel l i cht 
een b o m g e l d ? 

Vic A n c i a u x : „Het koncept en de 
uitwerking van het spel en de eduka
tieve mappen door het CIS kostte 1,1 
miljoen frank. De verspreiding er
van door BRAL en Réseau IDée zal 
ongeveer 1,3 miljoen kosten. De druk 
van de mappen, elk op 1.000 eksem-
plaren, en de vermenigvuldiging van 
het spel op 500 eksemplaren kost 3 
miljoen." 

• Z o u u door d e v e r k o o p van 
het spel op grotere schaal g e e n 
dee l van de k o s t e n k u n n e n re-
k u p e r e n ? N u zijn het enke l de 
Brusse l se schoo lk inderen die 
het spel k u n n e n spe len . 

Vic Anc iaux: „Gezien de grote 
respons en de dagelijkse vragen uit 
diverse hoeken, zoaL jeugdbewegin
gen, bewuste ouders, onthaalmoe
ders, enz. wordt er aan gedacht het 
spel in een later stadium te kom-
mercialiseren." 

( ts ) 
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