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INHOUD 
o Biirgemeester De-

maret wil geen clochards 
meer op de zitbanken in de 
centrale lanen van Brussel. 

'T" De Lage Landen 
vormen het "Schwerpunkt" 
van de Frankfurter Buch-
messe. 

<J De Vlaamse regering 
keurde het Mestaktieplan 
goed. E^n overwinning voor 
de politiek in het algemeen. 

O De Vlaamse regering 
stelde in de Vlaamse Raad 
haar beleidskeuzen voor het 
begrotingsjaar 1994 voor. 

/ W M vergaderde in 
Herk-de-Stad over Gemeen
ten op Mensenmaat. 

8 Op 17 oktober ver
zamelt de VU in Antwerpen 
voor haar Kultuurdag. 

16 De Vlaamse admin-
sitratie heeft al een tijdje een 
ombudsman. Een gesprek 
met Jan Goorden. 
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WIE ZEKER IS VAN ZIJN STUK 
IS NIET VAN ZIJN STUK TE BRENGEN, 
OOK NIET DOOR EEN OPINIEPEILING 
De oplnlepelLlngen die onlange In La Libre Belgique en in De Morgen werden gepubliceerd dwingen 
on^ tot enkele be<)chouwingen. Wij zetten de re,)ultaten wat de Volkdunie betreft even nacut mekaar 
om te leren dat met opiniepeilingen voorzichtig moet worden omge<fprongen. 
Laten wij mekaar geen Lied bet noemen, de gepubliceerde cijferö zijn voor de Volksunie niet goed maar 
cijferó zijn cijfers, men kan er alle kanten mee op. Want geven peilingen wel weer wat er werkelijk 
onder de mensen leeft? En kan men er achter komen wat een peiling niet meet? Het zou midóchien 
wel eenj nuttig zijn een opiniepeiling over opiniepeilingen te houden ! 

ciar goed. Volgens de peiling in 
I La Libre Belgique zou de Volks-
, unie bij komende verkiezingen 
lop nog slechts 3,9 % van het 

Vlaamse kiezerskorps kunnen rekenen. 
Een skore die min of meer vergelijk
baar Is met de 3,5 % die de partij in 

•1961 haalde. 
Een week later publiceerde De Morgen 
een andere peiling die voor de demo-
kratische Vlaams-nationalisten op 6% 
uitkwam, wat dan weer vergelijkbaar 
is met de verkiezingen van 1965. 
Wie geraakt nog wijs uit deze cijfer-
dans ? Het moet ons aanzetten om voor
zichtig met interpretaties en konklusies 
om te springen. 
Het vreemde aan peilingen is dat zij op 
den duur een eigen leven gaan leiden, 
voor stemmingmakerij zorgen, kortom 
de opinie zelf gaan beïnvloeden. 
Het sukses dat de VLD in de peilingen 
skoort wordt grotendeels door de pei
lingen zelf opgebouwd. Wij willen des
kundigen dus graag geloven wanneer 
zij stellen dat het wonder van opinie
peilingen er in bestaat dat ,,ze zichzelf 
bevruchten". 
Bovendien is de vraag groot wat men 
het publiek precies vraagt. Wim Kan, 
meester-kabaretier en scherpe v^^aarne-
mer, drukte het ooit als volgt uit:,,Opi
nieonderzoek is mensen naar een me
ning vragen die ze niet hebben." Bo
vendien vertelt een peiling niets over 
het verschil tussen ,,zeggen en doen". 
Opiniepeilingen geven doorgaans een 
goed beeld van wat mensen beweren wat 
ze zullen doen, mjiar ze zeggen v̂ êi-
nlg of niets over v̂ ât mensen v^^erkelijk 
doen. De scherpste opiniepeiling in po
litieke aangelegenheden is nog altijd de 
ultieme daad zelf: de stembusgang. Alle 
andere meningen zijn benaderingen. 
Maar laten wij de gepubliceerde cijfers 
ernstig nemen. De Volksunie kan op 
ongeveer 6% van de Vlaamse publieke 
opinie rekenen, dèar staat ze. Wkar vvril 
ze naartoe ? En op deze vraag is er 
maar één antwoord mogelijk: ze wil en 

moet naar minimum 10%. 
Is dat mogelijk ? Kan zij op de drempel 
van het verkiezingsjaar 1994 het roer 
zo omgooien dat minimum 10% ^vordt 
bereikt ? 
Dan is er msiar één regel die de partij 
in al haar geledingen moet weten te 
verwezenlijken: wie de opiniepeilingen 
wil beïnvloeden moet zich vooral niet 
teveel door de opiniepeilingen laten be
ïnvloeden ! 

EERST DIT 
<S >é % 

Wanneer een produkt de markt wil 
veroveren moet in alle toonaarden aan
getoond dat het niet alleen goed is maar 
vooral dat het onmlöbaxir is. Verre van 
ons gedachtengoed met een produkt 
te willen vergelijken zal het toch zaak 
zijn aan te tonen hoe onmisbaar het 
VU-programma in de opbouw van de 
Vlaamse gemeenschap is. 
Wij zien met z'n .^llen hoe vierkant de 
maatschappij draalt, hoe de media het 
spitse van informatie en ontspanning 
vervlakken, hoe machteloos overheden 
tegenover korruptie en misbruik staan, 
hoe schaamteloos gefraudeerd wordt, 
hoe de burgemeester van (wat genoemd 
wordt) de hoofdstad van Europa het 
probleem van de daklozen ,,oplost"... 
En ga zo maar door ! 
Wat is het antwoord van de politieke 
partijen op deze en andere problemen ? 
En als zij al een antwoord hebben, w ât 
doen zij eraan ? Waarom blijven zij zo 
machteloos! 
Is bij opiniepeilingen ooit gevraagd met 
welk programma deze fouten kunnen 
hersteld worden, deze kwalijke stand 
van zikken gekeerd ? Maar weet de pu
blieke opinie veel! Wanneer meet een 
opiniepeiling ooit eens dit gebrek ? 
In Vlaanderen staat het politieke be
drijf op de tocht, tal van redenen liggen 
aan de basis van dit diskrediet. Som
mige politici zien alle heil in hergroe

pering, verruiming, herbeboddlng. Daar
toe halen zij de onmogelijkste standjes 
uit, tot verloochenen van zichzelf en 
overloperij toe. Maar waar weinigen 
over praten is, hoé de harten veroveren 
met een programma v^aar de gemeen
schap beter van ̂ vordt. Niet alleen van 
de groepen die het reeds goed hebben 
en die zich wel zullen redden, maar 
van zij die thans een beetje kleinerend 
,,de heffe des volks" worden genoemd. 
De aftakeling van het politieke bedrijf 
loopt gelijk met de aftakeling van eti-
sche waarden en ekonomische zeker
heid, stelt iedereen vast maar berust in 
deze wetenschap. Wie doet er wat aan ? 
De Volksunie heeft op haar jongste 
kongres in Leuven deze problemen ge
steld, zij heeft vanuit haar demokratisch 
en volksverbonden gedachtengoed re
medies aangebracht en in een omvang
rijk dokument verzameld. Een projekt 
dat geen zin zal hebben mocht het in 
de lade blijven steken, het moet naar 
de mensen worden gebracht en waar 
kan uitgevoerd. Pas dan zullen wij de 
harten veroveren van mensen die (nog) 
nadenken over hun wereld en over hun 
toekomst. 
Er zijn echter dfie voorwaarden: 
1. Aan een boodschap die niet uitge
dragen wordt heeft niemand een bood
schap. 
2. Laat ons ophouden met zaniken over 
slechte opiniepeilingen. Laat ons liever 
naar de mensen gcian, vooral naar deze 
die het niet meer zien zitten, zij die ont
goocheld zijn en gedegouteerd, zij die 
zien hoe hun wereld in oppvervlakkig-
heid verdrinkt. Laat ons naar mensen 
gaan die bang zijn omdat hun dagelijks 
brood bedreigd is, zij wachten op een 
boodschap. E^n boodschap w^aarin wij 
zelf geloven, omdat w îj zeker zijn van 
ons stuk. 
3. En wie zeker is van zijn stuk is niet 
van zijn stuk te brengen, ook niet door 
een opiniepeiling! 

Maurits Van Liedekerke 
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• CVP-senator Johan Weyté 
eist het ontslag van de Lim
burgse provinciegoeverneur 
Harry Vanderrruulen, even
eens van CVP-signatuur. 
Volgens Weyts kan liet niet 
dat Vandermeulen nciast zijn 
job als goeverneur ook nog 
betaald wordt als direkteur 
van het "Dokter Willems In
stituut", een wetenschappe
lijke instelling die o.m. ge
subsidieerd wordt door de 
Sociale Investeringsmaat
schappij. Ivo Vande-
kerckhove had dit openbaar 
gemaakt in zijn boek "De 
miljarden van KS". 

• Volgens de auteurs van 
het boek "Witwassen in Bel
gië" draait in ons land jaar
lijks ongeveer 50 tot 60 mil
jard frank rond in het wit-
wascirkult. 

• Minister van Kuituur 
Weckx stuurde een rege
ringsmededeling de eter in 
over de dreigende ontlezing. 
Volgens de minister moet 
de bevolking tot meer lezen 
aangezet worden. Men kan 
o.m. lezen om z'n kennis 
te vermeerderen, om z'n al
gemene ontwikkeling bij te 
spijkeren of om zich te ont
spannen. Allemaal redenen 
waarom men evengoed tele
visie kan kijken. En waarom 
Weckx het zw^aartepunt van 
zijn boodschap via de televi
sie laat verspreiden. 

• Albert Raes mag van de 
Raad van State opnieuw zijn 
funktie bij de Staatsveilig
heid opnemen. Minister van 
Justitie Wathelet\).3Avo\^er\s, 
de Raad het recht niet om 
hem "in het belang van de 
dienst" w^andelen te sturen. 
Volgens Raes zelf zijn het 
niet de valse beschuldigin
gen tegen zijn persoon die 
hem in moeilijkheden brach
ten, maar zijn ongebonden 
opstelling tegenover enkele 
ministers. 

• De federale voorlich
tingsdienst (voorheen "In-
bel") heeft na de bidprent
jes-affaire van twee -weken 
feleden, opnieuw zw^aar ge-

aterd. In de nieuAve fol
der over de Staatshervorming. 
Daar wd iedereen alles over we
ten is men bij de resterende 
federale bevoegdheden Bui
tenlandse Zaken, Buiten
landse Handel en Ontwik
kelingssamenwerking ver
geten. 

• Sedert half september 
mag in de spotjes op de 
BRTN-tv en de reklame-
boodschappen op de 
BRTN-Radio geen Vlaams 
dialekt meer gebezigd wor
den. De Vlaamse Audiovisu
ele Regie (VAR) nam deze 
beslissing om het Algemeen 
Nederlands te beschermen. 
De reklamemakers reageer
den woest. In een brief met 
honderd handtekeningen 
vrcigen ze wat de VAR dan 
wel denkt van plat Vlaams 
in BRTN-amusementspro-
gramma's. De Gazet van 
Antwerpen meldt dat de 
VAR, geschrokken door de 
negatieve reakties, bereid 
zou zijn tot nader overleg. 

VLAMINGEN 
PLEIN 

„ WLJ kunnen uw moeilijkheden be
grijpen om in Vlaanderen een ,itad 
te vinden die de naam "Hoofdtad" 
verdiendt te dragen. " Zo vangt een 
"Open brief aan de vlaamse re
geringsleden" (in Gotische let
ters) aan, geschreven door 
Briuxellej Libre Européenne -
Groupe Action-Propagande. 

Het is de groep ter ore geko
men dat minister Sauweru enkele 
maanden geleden bij de verhuis 
van zijn kabinet naar het Mar
telaarsplein bij wijze van grapje 
gesuggereerd had dit plein om 
te dopen tot "Vlaams Plein". Op 
het Brusselse plein zullen straks 
immers heel wat Vlaamse leeu-
•wen w^apperen. 

Dit grapje heeft volgens de BLE 
,,het BriuideLe volk" zeer diep ge
kwetst. De organizatie maant 
de Vlaamse regeringsleden aan 
zich als eerbiedwaardige gas
ten te gedragen. Maar laten we 
nog wat citeren uit de biezonder 
leerrijke mededeling: „Zijn jul
lie dan zo onkreukbaar (een ver
keerde vertaling van het Franse 
"intégriste", in de betekenis van 
"fundamentalistisch") dat al wat 
het vlaamse aroma niet bezit uit 
de geheugens geveegd moet worden ? " 
wordt de Vlaamse ministers ge
vraagd. 

Er rdt wordt vervolgens ge^wezen 
op het zeer verdraagzame ka
rakter van de Brusselaars. 
„Maar de gloei£nde weerstand kok-
len zullen altijd in hun hart broeden 
tegen 'ieder im/^erialisme vorm. Als 
gasten zullen jullie ontvangen wor
den, als verovenaani zullen jullie af-
gewijkt (verkeerde vertaling van 
het Franse "rejeter") en verban
nen worden." 

We konden vernemen dat kabi
netsleden van minister Sau-wens 
in samenwerking met de Brand
weer van het Brussels hoofdste
delijk -gewest prompt een eva-
kuatieplan opstelden. Voor 
wanneer het Brusselse volk 
weer eens op de barrikaden 
klimt om zijn Martelaarsplein 
te zuiveren van Nederlandstalig 
gespuis. 

PLANBURO 
We leven boven onze stand. Het 
land is met een openbare schuld 

van 10.000 miljard frank virtu
eel faUliet. De sociale zekerheid 
wordt onbetaalbaar. Ze stevent 
af op een tekort van 100 miljard 
frank. De ekonomie verkeert in 
oorlogstoestand. Ons land ver
liest meer marktaandelen dan 
zijn voornaamste handelspart
ners. 

De loonkosten hier stijgen bijna 
dubbel zo snel, en de rendabili
teit van onze bedrijven verslech
tert in sterkere mate dan bij de 
konkurrentie. In de maand sep
tember gingen niet minder dan 
592 bedrijven dicht. In de eer
ste acht maanden van dit jaar 
lag dit droevige gemiddelde op 
448. 

De bevolking wordt mentaal 
murw gemaakt voor een nieuwe 
gigantische inleveringsronde, 
want het lijdt weinig twijfel 
waar het bij de onderhandelin
gen over het zgn. jociaalpakt om 
zal draaien. 

Kortom: de toekomst ziet er 
niet goed uit. En dan hebben 
we het niet over het ledenblad 
van de VU. Momenteel is on
geveer één Belg op vijf (gedeel
telijk) werkloos, op brugpen
sioen of aktief in een nepsta-
tuut. Wie nog werk heeft houdt 
hout vast. Want het zal nog 
erger worden. Volgens profes
sor Blanpain wordt straks 60% 

In de media werd de brute machtsstrijd tussen Jeitsin-getrouwen en 
Jeltsin-tegenstanders de tweede oktoberrevolutie gedoopt. De Russi
sche president Jeltsin had nu bijna drie weken geleden zijn parlenunt 
ontbonden, een daad waartoe hij het rechl vanzelfsprekend niet had. 
Dat parlenunt bestaat voor het overgrote deel nog uit konservatieve 
vertegenwoordigers die dronun van de restauratie van het kommti-
nisme en een groot Rusland. Het parlement reageerde door Jeltsin 
op z'n beurt te ontslaan en Alexander Roetskoj tot tegenpresident 
te benoemen. De parlementsleden werden daarop in hun Witte Huis 
geïsoleerd van de buitenwereld. Demoiutraties pro en kontra Jelt-

, . , , , . , , '^i-n volgden elkaar op. Bemiddelingspogingen leverden niets op. De 
van de jobs bedreigd. Het Plan- • uitputtingsslag kek in het voordeel van Jeltsin te gaan eindigen tot 
buro voorspelt dat er m 1997 , „ , ^ „,^,^,^^ ^-^ j^ggg aanhangers van Roetskoj enn slagden 

het parlementsgebouw te heroveren en de kontrole over televisie- en 
radiostatians te verwerven. Maandagochtend deed Jeltsin het enige 
dat hij nog kon doen: hij zette de zware middelen in. Het Witte 
Huis werd door tanks bestormd. In Moskou brak een korte maar 
hevige strijd los. De demokratie in Rusland lijkt nu verder weg dan 
ooit. Het Westen steunde Jeltsin door dik en dun. Zijn gedrag kan 
nochtans bezwaarlijk een demokratische president waardig genoemd 
worden. Maar wat is het alternatief? Het Westen krijgt nu een 
harde waarheid onder de neus geschoven: de demokratie gedijt niet 
gedijt op een sociaal, ekonom'isch en 'ideologisch kerkhof. Plots komt 
de EG met een groot hulpplan voor Rusland aandraven. 

635.000 volledig uitkeringsge 
rechtigde -werklozen onder ons 
zullen zijn. Een triest rekord. 

De zgn. Werkgroep Verplaetse 
laboreert intussen verder aan 
de voorbereiding van het soci
aal pakt. Volgens Het Belang van 
Limburg volgt ze zes denkpis
tes. Drie pistes hebben betrek
king op de konkurrentiekracht 
van de ondernemingen en de 
tewerkstelhng. 

Onder meer de vermindering 
van de loonkosten en de sprei
ding van afgesproken loonsver
hogingen worden er besproken. 
Drie andere pistes moeten hel
pen het tekort in de sociale ze
kerheid -weg te \verken. 

HABYARIMANA 
VU-senator Willy Knijpers be
zorgde de katolieke Rwandese 
president Habyarimana enkele 
slapeloze nachten. Knijpers 
stuurde de president een open 
brief waarin hij hem opriep het 
vredesakkoord van Arusha 
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nauwgezet na te doen leven. 
De senator wijst erop dat het 
staatshoofd deze akkoorden be
streden heeft en ze slechts on
der druk van de internationale 
opinie getekend heeft. 

Kuijpers vroeg Habyarimana 
verder om tijdens zijn verblijf 
in België opheldering te ver
schaffen over zijn rol in een 
reeks kriminele zaken ^vaarbij 
Akazu, ook "Reseau Zero" ge
noemd, betrokken is. De entoe-
rage van de president is vol
gens Kuijpers rechtstreeks be
trokken bij schendingen van de 
mensenrechten in Rwanda. De 

VU-senator zegt dat de poli
tieke moorden, intimidaties en 
doodsbedreigingen tegen leden 
van de demokratische oppositie 
aanhouden. Leden van Akazu 
bekleden in Rwanda nog steeds 
sleutelposities. 

Wie daar minder z^vaar aan lijkt 
te tillen is koning Albert II en 
de Belgische federale regering. 
Habyarimana was maandag te 
gast bij de koning, die hem in 
aanwezigheid van premier De-
haene, minister van Landsver
dediging Delcroix en staatsse-
kretaris voor Ontwikkelingssa
menwerking Derycke een lunch 
aanbood. Of en hoe Habya
rimana tijdens zijn perskonfe-
rentie op de aantijgingen van 
Kuijpers gereageerd heeft, tcun-
nen we U niet melden. Toen 
was W I J al naar de drukker. 

ZAIRE 
De Gentse professor in de eko
nomie en ge\vezen ondervoor
zitter van de VU Jef Maton 
pleitte voor een voorzichtige en 
goed gekoördineerde hervatting 
van de Belgische hulp aan Za
ire. Voorwaarde is wel dat die 
hulp de bevolking rechtstreeks 
ten goede komt. België moet le
ren uit z'n fouten van het verle
den. 

Maton meent dat het interreg
num in Zaïre al veel te lang 
geduurd heeft. Er -wordt nu on
herstelbare schade berokkend 
aan dat deel van de ekonomie 
dat nog te redden valt. De Bel
gische hulp aan Zaïre werd in 
1990 opgeschort naar jianlei-

DONDERDAG 7 OKTOBER 1993 

file:///verken


ding van zware incidenten op 
de kampus van de universiteit 
van Lubumbashi. 

Jef Maton heeft in opdracht van 
staatssekretaris voor Ontwik-
keUngssamenwerking Eric De-
lycke (SP) een doorhchting ge
maakt van de Zaïrese ekonomie. 
Maton besluit dat de hele Za-
irese ekonomie geheroriënteerd 
oet ^vorden. Met de koper- en 
kobaltwinning, waarop de Za
ïrese ' rijkdom grotendeels ge
stoeld was, is het biezonder 
slecht gesteld. De produktie is 
de voorbije jaren in elkaar ge
klapt. Om ze opnieuw op te 
starten is 100 tot 200 miljard 
frank nodig. Maar met het oog 
op de oververzadigde wereld
markt voor koper zal niemand 
die willen ophoesten. De di
amanthandel is grotendeels in 
handen gevallen van smokke
laars en oosterse avonturiers, 
zegt Maton. Terugvallen op tro
pische landbouwprodukten 
vindt hij ook al geen oplos
sing. Er is volgens de professor 
slechts één uitweg: een industri
ële vrijhandelszone tussen Ma-
tadi en Kinshasa. 

UITGEVLAGD? 
Bij Sabena wordt een plan uit-
gew^erkt om de salarissen van 
de piloten via een op te richten 
buitenlands filiaal in Luksem-
burg of'Frankrijk uit te betalen. 
Dit meldde De Morgen. Sabena 
zou via deze truuk de doelstel
ling van Godfroid helpen ver
wezenlijken om 5,5 miljard te 
besparen op jaarbasis. 

Dit "uitvlaggen" van de pilo
ten-lonen zou Sabena aanzien
lijke besparingen opleveren op 
het vlak van flskaliteit en so
ciale bijdragen. De Belgische 

staat bezit nog steeds de meer
derheid van de Sabena-aande-
len. Wanneer Sabena dit plan 
ten uitvoer zou brengen, zou dit 
eigenlijk betekenen dat de Bel
gische staat zon delokalizatie 
gedoogt. Men kan er donder op 
zeggen dat dit voorbeeld voor 
heel wat bedrijven en onder
nemingen aanstekelijk zou wer
ken. 

Het heeft er daarom meer van 
weg dat de uitvlag-operatie 
vooral een dreigement van God
froid aan het adres van de re
gering is. Het plan van de Sa-
bena-baas voorziet immers nog -^ . _ 
900 miljoen "eksterne inkom- Q ^ L v ^ I t 
sten". Waarmee in de eerste 
plaats gedacht wordt aan een of 
andere vorm van nieuwe over
heidssteun. 

van Schiltz aan koning Albert 
II of hij, zoals zijn voorgan
ger Boudewijn, ook zinnens was 
werk te maken van de pacifika-
tie tussen de gemeenschappen. 

Dat Hugo Schiltz een zwart verle
den heeft, zoal) wordt gezegd, doet 
hier volgenj oru weinig ter zake, be
sluit de redaktie van Het Laat
ste Nieuws. Hugo Schiltz heeft 
bij de bevrijding als zestienja
rige enige tijd in de gevangenis 
gezeten omdat hij lid •was van 
het NSJV. 

MET VEEL PLEZIER! 

ZWART 
VERLEDEN 
Een lezer van de liberale krant 
Het Laatdte Nieuwe is diep gejchokt 
omdat de redaktie op bladzijde 
twee een foto durfde publiceren 
van Hugo Schiltz. „Zijn zwart ver
leden u) bekend, weet R. V. uit Oos
tende. Hij verwijst naar de dui
zenden Belgen die het slachtof
fer werden van de nazi's die ge
holpen werden door onze land
verraders. R.V. verzet zich te
gen amnestie, en ontkent, dat 
de tegenstanders van amnestie 
vooral Franstalig zijn. 

In een naschrift van de redaktie 
staat dat er in het bewuste ar
tikel geen stelling pro of kontra 
amnestie werd ingenomen. Het 
Laatste Nieuws zou haar lezers 
beter wel eens informeren over 
deze k-westie. Volgens de redak
tie van het dagblad had men 
melding gemaakt van de vraag 

VOLGENS 
SENELLE 
We leven nog altijd niet in een 
federale staat. Dat zei prof. eme
ritus Robert Senelle op een lunch 
van het VEV-komité Brussel. 
Volgens de grondwetspecialist 
moet België daarvoor bestaan 
uit twee deelstaten (Vlaanderen 
en Wallonië), en twee subge
westen (Brussel en het Duitsta
lig gewest). De huidige indeling 
met z'n drie gemeenschappen 
(Vlaamse, Franse en Duitse), 
drie gewesten (Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel) en vier 
taalgebieden (Nederlands, 
Frans, Duits en een tweeta
lig gebied) vindt Senelle staat
kundige nonsens. Het Sint-Mj-
chielsakkoord is dus nog lang 
geen eindpunt voor Senelle. 

De gezaghebbende professor 
meent dat ook de financiële 
transfers tussen de deelstaten 
uitgeklaard dienen te worden. 
Het statuut van het Brusselse 
hoofdstedelijk ge'west beoor
deelt hij biezonder gunstig. Er 
werd een onverbreekbare band ge-
jchapen tujjen de machtige Vlaanue 
geineeruichap en de BruddeLe Vla-

Wie zondag in Zwalm w^as, 
weet dat de VU niet stuk «te 
krijgen is. De sfeer was op
perbest, het weer v̂ âs won
derlijk mooi. 
Wandelen voor een betere 
leefomgeving, wandelen voor 
een propere politiek: dat was 
de boodschap van onze 2de 
Aktie- en Familiedag. Meer 
dan ooit hebben we als op
dracht om op een ludieke 
en non-konformistische wijze 
politiek terug aangenaam te 
maken. Het kan en moet echt 
terug prettig worden om aan 
politiek te doen. 
Het partijbestuur heeft een 
echt strategisch plan opge
steld om onze prachtige kon-
gresbesluiten uit te werken 
en uit te dragen. We blijven 
niet bij de pakken zitten. Nu 
gaan we er met veel entoesi-
asme tegenaan. 
Onze strijd wordt een strijd 
voor een beter, rechtvaiardig 
en méér zelfstandig Vlaan
deren. Een strijd waar soli
dariteit en verantwoordelijk
heid, eerlijke politiek, kreati-
viteit en zelfontplooiing hand 
in hand gaan met meer recht
vaardigheid, veiligheid en 
kwaliteit. 

mingen, verklaarde Senelle. 
Voor de beslissingen van de 
Raad en de regering is de in
stemming nodig van de Brus
selse Vlamingen. 

De situatie van de Vlaamse rand 
rond Brussel is dan weer min
der rooskleurig. Senelle roept 
de Vlaamse politici op om het 

Vrienden, die droom voor een 
beter Vlaanderen, die droom 
voor een mooie toekomst, die 
kan niet stukgemaakt wor
den door negativisme of zelf
beklag. 
Daar doen we niet aan mee ! 
Met heel veel plezier werken 
we voort! 

X 
Bert Anciaux 

Algemeen voorzitter VU. 

Vlaamse karakter van de rand te 
vrij-waren. De Gentse professor 
pleitte tenslotte voor de opstel
ling van een Vlaamse grondw^et 
door de Vlaamse Raad, en de 
afschaffing van de provincies als 
politiek orgïian. 

De professor heeft duidelijk het 
VU-programma gelezen ! 

HELP, EEN CLOCHARD OP EEN BANK! 

De Brusselse burgemeester 
Demaret stapelt de bewijzen 
van zijn onbekwaamheid op. 
Hij blijft herhalen dat de taal-
eksamens in Brussel maar be
ter afgeschaft w^orden, omdat 
er te •weinig Franstaligen voor 
slagen en men bijgevolg voor 
bepaalde jobs onvoldoende 
geslaagden vindt. Demaret 
riep zijn kollega's burgemees
ters van de negentien Brus
selse gemeenten op hem 
hierin te steunen. 

Men kan niet zeggen dat de 
oproep van Demaret al veel 
sukses opgeleverd heeft. 
Maar daar gaat het natuurlijk 
niet om. Een burgemeester 
dient de wet na te leven, ook 
de taalwet. Oproepen om de 
wet naast zich neer te leggen 
is in feite hetzelfde doen als 
dreigen met een institutionele 
atoombom. 

Dit deed toenmalig 
PS-vice-premier Philippe Mou-
reaux door in het heetst van 
de wapenkrisis in 1991 te ver
klaren dat indien de federale 
regering de betwiste wapen
vergunningen niet zou afle
veren, de Waalse gewestraad 
dat m haar plaats zou doen. 

De VU-schepen van Brussel 
Bert Anciaux distantieerde zich 
in felle bewoordingen van zijn 
burgervader. Het wordt tijd 

dat ook de Brusselse voogdij
minister van Demaret, Charlej 
Picijue', hem eens de levieten 
leest. 

Want alsof de affaire met de 
taaleksamens nog niet genoeg 
was, heeft Demaret het nu 
ook op de clochards van Brus
sel gemunt. Demaret w^ilde de 
helft van de zitbanken op de 
centrale lanen wegnemen we
gens de overlast die de dak
lozen die er zich op te rusten 
leggenveroorzaken. 

Ze jagen naar 't schijnt de 
klanten weg van de chique 
winkels en deftige restau
rants. De reakties op dit 
nieuwe initiatief van de flam
boyante eerste burger van 
Brussel waren gemengd, van 
entoesiast tot vernietigend. 

Sommige handelaars juichen 
de maatregel toe. Het komi-
tee van handelaars uit het 
centrum had de verwijdering 
van de zitbanken geëist. De 
verlangens van komitees van 
handelaars zijn voor Dema
ret, die zich graag als bur
gemeester van het volk laat 
omschrijven, blijkbaar wet. 

Een apoteker van de An-
spachlaan verklaarde: AleiiMii 
kunnen de banken niet meer ge
bruiken. De landU'perj liggen 
erop, met een fle,i whuiky ernaast. 

De apoteker zegt alle landlo
pers te kennen. Ze ambeteren 
orui enorm. Het zijn altijd de
zelfden, echte wrakken. Ze dtelen, 
vechten onder elkaar om hun ter
ritorium af te bakenen, AL< echte 
honden. 

De tegenstanders van de 
bankroof van Demaret be
vinden zich vooral onder de 
sociale werkers. Een reaktie 
van Claude Morrnont van 
ATD-Vierde Wereld: Het pro
bleem wordt weggemoffeld, maar 
dat kan men toch geen beleid noe-
men. W^at men vervelend vindt üi 
dat deze ineiu>en onze niaat,ichap-
pij m vraag jlellen. Dat vtoort 
hen. Wie spreekt over de "over-
Lut" die deze meiwen in de jtad 
veroorzaken, wil eigenli/k zeggen : 
we vinden het niet aangenaam dat 
ze oiui eraan herinneren dat ,iteed,-> 
meer meiven uit de hoot valUn. 

Ook politici sprongen in de 
bres voor de daklozen. Het 
doet deugd om te vernemen 
dat het de VU was die hierbij 
het voortouw nam. Het ar
rondissementeel VU-bestuur 
noemde het onaanvaardbaar 
om lapmiddelen te gebruiken 
om het armoedeprobleem op 
te lossen. Op het moment dat 
vele miljarden worden weggewor
pen voor een megalomaan projekt 
all hel gebouw van het Euro
pees parlement, wil de hurgemeej-

ter van de Europese hoofdstad 
het kaïisarnwedeprobleem oplo,i-
jen door cLichards van de zitban
ken te verstoten, aldus de arron-
dissementele bestuursleden 
van de VU in Brussel. 

De V U J O van Brussel eiste 
prompt het ontslag van De
maret. Een burgemeester die niLi-
prijz£nd neerkijkt op de Vlamin
gen en daklozen, kan niet langer 
burgemeester zijn van de Vlaamse 
hoofdstad, heet het. 

Zover is het echter nog niet. 
In het Brusselse schepenkol-
lege werd op initiatief van 
Bert Anciaux een hartig 
woordje gebakkeleid over de 
zitbanken van Demaret. De 
burgemeester werd er door 
zijn schepenen teruggefloten. 
Maar vermits de burgemees
ter het een zaak van open
bare veiligheid noemt, kun
nen de schepenen de maat
regel niet tegenhouden. Za
ken van openbare veiligheid 
zijn de bevoegdheid van de 
burgemeester alleen, Dema
ret houdt zijn bank voorlopig 
stevig bezet. 

In De /Morgen verklaarde De
maret dat het de bedoeling 
is van de ongeveer honderd 
bankjes er vijftig te laten ver
wijderen. D& andere \'ijftig 
wil de burgemeester laten 
staan, als ze tenminste nie

mand hinderen, of verplaat
sen naar zijstraten van de 
grote boulevards. Er moeten 
zitbanken overbli/ven voor de ou
dere nunsen die tijderui het win
kelen even willen uitblazen, ver
klaarde Demaret in een soci
aal bewogen moment aan de 
krant. 

Op de gemeenteraad maan
dagavond wrong Demaret 
zich in alle mogelijke bochten 
om zijn initiatief te verdedi
gen. Hij maakte er het on
derscheid tussen "goede" en 
"slechte' clochards. De 
"goede" doen geen vlieg 
kwaad. De "slechte" zijn vol
gens de Brusselse burgemees
ter in feite als clochard ver
momde drugverslaafden, die
ven of kriminelen. Maar De
maret bleef vastbesloten de 
banken te laten verwijderen. 

Uit goede bron konden \ve 
echter vernemen dat het zon 
•\'aart niet zal lopen. In wer
kelijkheid zou Demaret twee 
a drie banken laten verwijde
ren. Namelijk deze die zich 
bevinden voor de etalages van 
de neringdoeners die er zich 
bij de burgemeester ekspliciet 
over beklaagd hadden, zoals 
de aangehaalde apoteker en 
de uitbater van Hotel Métro-
pole. 

(Pdj) 
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De 
Financieel 

Elionomische TIJD 
,,De Vlaamse regering heeft gis
teren in de vroege ochtenduren 
het Mestaktieplan goedge
keurd. (...) 

Bij dergeUjke emotioneel gela
den diskussies zijn er altijd win
naars en verliezers. Hoe langer 
en hoe emotioneler de aanloop 
naar een beslissing, hoe groter 
nadien de scherven aan de kant 
van de verliezers en hoe uitge-
latener de vreugde aan de kant 
van hen die het laken naar zich 
toe hebben gehaald. De emoties 
en de polarisatie rond het Mest
aktieplan zijn echter hoogst on
gepast en verwerpelijk. Het gaat 
om een erg ingewikkelde mate
rie, waarin slogans en vereen
voudigingen uit den boze zijn. 
Het is ook een zaak die niet 
in één nacht is beslist. Boven
dien zijn de belangen die bij het 
Mestaktieplan op het spel staan 
in hoge mate gemeenschappe
lijk voor alle zes miljoen Vla
mingen. Eigenlijk zou het in dit 
dossier enkel om winnaars mo
gen gaan, niet om verhezers. 
(...) 
De echte landbouwer heeft in 
feite ook belang bij een goed 
uitgevoerd Mestaktieplan, een 
belang dat veel ruimer is dan het 
nitraatprobleem. Behoud van 
de kwaliteit van de landbouw
grond is voor de landbouw-
sektor levensnoodzakelijk. Het 
Mestaktieplan voorziet ook in 
een ekonomisch voordeel voor 
familiale bedrijven, zodat hun 
konkurrentiepositie tegenover 
de grote industriële biobedrij-
ven verbetert. Die positieve dis-
kriminatie is nieu%v in de land
bouw. " 

Guy Van Den Broek. 
1 oktober. 

HETBELAHCYAMLIMBUBC* 

,,De Vlciamse milieuminister De 
Batselier blijft Vlaams minister, 
de Vlaamse regering moet niet 
voortijdig opstappen. De ploeg 
van Luk Van Den Brande heeft 
het mestplan van De Batselier 
niet verworpen. Er kwam zelfs 
geen koopje uit de bus zoals 
gebruikelijk. 

Dat is een goede zaak. De 
Vlaamse regering wil het blijk
baar toch anders doen dan tra
ditioneel ip dit land gebruikelijk 
is. Zij beslist, niet de drukkings-
groepen hoe machtig die ook 
mogen zijn. Die mogen zo uit
voerig mogelijk en luidop zeg
gen wat ze willen, maar uitein
delijk moet het beleid de moed 
hebben en vooral de maatschap
pelijke ruimte krijgen om te be
palen hoe het uiteindelijk moet. 
Dat is de juiste manier van wer
ken, dat is niet de traditionele 
Belgische manier van doen en 
laten. De Vlaamse regering wil 
bijkbaar bewijzen dat het an
ders kan." 

Mare Platel. 1 oktober. 

,,Nogmaals, het kan best zijn 
dat de drukkingsgroepen rede
nen hebben om ongelukkig te 
zijn. Het zal ook wel zo zijn dat 
de socialist De Batselier zich 
politiek ^vilde profileren tegen
over zijn Vlaamse christende
mocratische partner. Niets belet 
andere excellenties ook hun po
litieke nek te durven uitsteken. 
Het is alleen een onbetwistbaar 
feit dat niet minister De Batse
lier heeft beslist dat het zo zal 
zijn, -wel de Vlaamse regering 
als geheel. Men mag rustig aan
nemen dat de collega's van De 
Batselier niet zomaar ja heb
ben gezegd, dat ze integendeel 
bloed en tranen hebben gelaten 
voordat het een onomwonden 
gezamenlijk ja werd. Dit groen 

SCHWERPUNKT 
E^n zesdaagse - en dit keer 
niet op tweewielen — rond de 
letteren uit Vlaanderen en Ne
derland op de ambitieuze 
Frankfurter Buchnujöe. Het is 
om er bij te gaan zwellen, want 
Schwerpunkt, z^vaartepunt; 
blikvanger dus. Voor ons die 
gewoon zijn om al eens op 
sportvlak (een rit in de Ronde 
van Frankrijk, een medaille 
voor een judoka, een vijftigste 
plaats in de wereldtennistop...) 
te schitteren is Frankfurt een 
hoogmis, een Hochmesse. 

't Heeft voeten in de aarde ge
had om met die Oüanderj tot 
een akkoord (vergelijk) te ko
men. Vooral over de centen, 
want boven de Moerdijk vond 
men dat de Vlamingen hun 
portemonee te stijf dichthiel
den. (Dat verwijt moet nu pre
cies van hen komen !) Het ging 
hem ook om geen schijntje. 

Er heerste lange tijd stilte op 
alle fronten zodat Frankfurt 
een beetje Frankfoert! dreigde 
te worden. Tot deze dan plots 
door fraaie drukwerken ver
broken -werd. Alles was weer 
mogelijk: verenigd in het •won
der van de Taalunie zongen de 
Nederlanden eenstemming dat 
ze samen naar Oostland wil
den. 

En zo gebeurde, verleden dins
dag is het feest (foor, durft men 

ook zeggen) met grote pomp 
geopend. 

Uit de twee landen waren 
naast de echte prinsen Wil
lem-Alexander en Filip tcJ van 
literaire prinsen aanw^ezig, zij 
verpersoonlijkten de tweele
digheid van de Neder-landen. 
Alvast een primeur op de 
Buchmesse: een Sch'werpunkt 
rond één taalgebied door twee 

, landen vertegenwoordigd. Het 
illustreert het oude adagio dat 
wij „twee loten aan één stam" 
zijn. Oudgedienden van onze 
zacht
zinnige 
identi
teitsoor
log zul
len zich 
met 
weemoed 
de al dan niet gebaarde strij
ders-van-toen voor de geest 
halen: Snellaert, Wlllems, 
Geyl. En deze van vandaag: 
van Godfried Bomans tot Jo 
zef Deleu. 

Nu mag de lezer ook weer 
niet denken dat alles koek één 
deeg is, als goede broers zitten 
wij mekaar al te graag in de 
haren. Vlaamse uitgevers wor
den door hun Hollandse kol
lega's gemakkelijk als klunge
laars afgedaan. Vrij Nederland 
wist bij penne van haar top-
kritikus Carel Peeters te mei-

licht schiet bij sommigen in het 
verkeerde keelgat. Dat is hun 
goed recht, het is zelfs mogelijk 
dat ze voor een deel geen onge
lijk hebben. Willen zij het vol
gens hen onvermijdelijke onheil 
toch nog afwentelen, dan moe
ten zij ervoor zorgen dat het 
Vlaamse Parlement die stoute 
Vlaamse Excellenties op de vin
gers tikt en zo nodig zelfs naar 
huis stuurt. Gebeurt ook dat 
niet, dan aanvaardt een demo
craat dit verdict." 

Mare Platel. 2 oktober. 

GAZET VAN ANTWERPEN 

,,Het Vlaamse textieldrama 
heeft met meer te maken dan 
uitbuiting in de lage loonregio. 
Het gaat ook om produktietech-
nologie die in de Derde Wereld 
-niet zelden met steun uit de 
ontwikkelingsfondsen- w^ordt 
geïnstalleerd. Het gaat om han
delaars die niets en niemand 
ontzien. Het gaat ook om de 
consument die op de wekelijkse 
markt een namaakprodukt 
vindt en het meteen niet meer 
kan schelen dat ergens in een 
muffe atelier een kinderhand in 
het weefgetouw is gedraaid." 

René De Witte. 4 oktober. 

TRENDS 
,,In deze beroerde tijden van 
monetaire onrust, lange rijen 
van -werklozen en huizenhoge 
staatsschuld een commmunau-
tair-konstitutioneel onderwerp 
ten berde brengen: is dit geen 
daad van incivisme? Helemaal 
niet. E^n aktie voor een 

den dat ,,de meeste Vlaamse 
boeken er dilettantisch uitzien 
alsof ze allemaal afkomstig zijn 
uit de eerste de beste paro
chiedrukkerij." Zullen ze daar 
in Tielt blij mee gew^eest zijn ! 

Datzelfde (overigens goedge
maakte) weekblad vist wél op 
Vlaamse vijvers maar kan zelfs 
dan een hooghartige sneer niet 
laten -want het moeten Vlamin
gen zijn die verder kijken dan 
Wuustwezel. Nou moe... 

Wederzijds mekaar een beetje 
de duvel aandoen is zon erg 

niet, 

ophouden met mekaar zus of 
zo te vinden. Nederlanders 
hebben wat Vlamingen niet of 
te weinig hebben en omge
keerd. Als hun Cees Noot
eboom het op de Duitse markt 
verdraaid goed doet dan kan 
ons dat alleen maar verheugen, 
als Nooteboom de Nobelprijs 
haalt steken wij de vlag uit! 
Zeker weten. 

Verre van te beweren dat dit 
sukses alleen te danken zou 
zijn cian de merkantiele trek
jes van de Nederlanders (deze 
zullen er wel voor stuk mee te 

Vlaamse Grondwet is een ui
terst rendabele investering voor 
de überhaupt onzekere toe
komst van Vlaanderen in de 
Europese Vciart der volkeren. 

Een Vlaamse grondwet kan de 
Vlaamse politici behoeden voor 
de Belgische ziektes." 

Prof. Dr. Boudewijn 
Bouekaert. 30 september. 

pvdb 

HETVOLK 
,,Het is ijdele hoop dat het con
currentievermogen in de textiel
sector door een aantal structu
rele ingrepen kan worden her
steld. Bovendien komt er geen 
nieuw^ textielplan meer. De 
overheid is niet van plan om 
nog bedrijven te subsidiëren. 

Wie gaat ondernemers verbie
den hun bedrijven te verhui
zen naar Oost-Europa, v^̂ aar de 
loonkost maar een fractie is van 
bij ons? Kan men die onder
nemers van oneerlijke concur
rentie beschuldigen ? Daarnaast 
geloven wij niet in de werk
zaamheid van zogenaamde so
ciale clausules waaraan impor
teurs zouden moeten voldoen. 
De \vereldhandel heeft geen 
grenzen. Door een verbod ge
troffen landen leveren via de 
omweg van bevriende landen 
die w êl mogen importeren. Be
stemmingen van goederen wor
den op zee gewijzigd, documen
ten vervalst. Wie daaraan mocht 
twijfelen raden we een studie 
aan van de ondoorgrondelijke 
wegen die de ^vesterse wapen
handel volgt." 

Leo Alarynissen. 
30 september. 

maken hebben), moet toch ge
zegd zijn dat zij meer van alle 
markten thuis zijn dan -wij. Zij 
hebben ervaring op de zeven 
wereldzeeën, terwijl de Vla
mingen te lang in klei en ko
len hebben geploeterd. Onder 
Franstalig bevel, nog wel. 

Maar broers kunnen en moe
ten van mekaar leren, ook in 
het kultuur-bedrijf. Misschien 
leren de Nederlanders Vla
mingen wel dat ze Het Sakra-
ment, de mislukte verfilming 
van Omtrent Deedee, van Hugo 
Claus beter thuis hadden ge
laten... 
De Vlaams-Nederlandse inte
gratie op echt professionele 
basis is nog jong, leefde te 
vaak in de hoofden van een 
handvol bevlogen idealisten, 
groeit met horten en stoten 
maar groeit. Het prachtig-nut-
tige jaarboek The Low Coun-
trie,), vandjiag in Frankfurt ge
presenteerd, is daar het bewijs 
van ! 

Misschien komt er ooit nog 
wel eens een dag dat één mi
nisterie van Kuituur de hele 
Nederlanden bestuurt. Hoe
veel eeuwen nadat de eerste 
regel van hun beider spraak — 
Hebban oUa vogala nestas bi-
gunnan... — door een Vlaming 
werd neergepend ? 

R. Asmus 

,,De Brusselse burgemeester 
Michel Demaret heeft zich an
dermaal in het nieuws gewerkt 
met een onintelligent voorstel. 
Tegen Nieuwjciar moet de helft 
van de zitbanken in het Brus
selse stadscentrum zijn opge
ruimd. Ze lokken te veel landlo
pers aan. En dat is 'slecht voor 
de commercie'. Eerder schoot 
Demaret al een hoofdvogel af. 
door zich smalend uit te la ten ' 
over het taaiexamen voor Brus
selse politiemannen. Hij vond 
met name het examen Neder
lands te moeilijk. En bovendien 
spreekt de overgrote meerder
heid van de Brusselaars Frans. 
De burgemeester gaat voorbij 
aan het feit dat dagelijks enkele 
honderdduizenden Vlamingen 
in de hoofdstad komen werken 
en winkelen. Vlamingen die er 
recht op hebben dat de politie 
hen in behoorlijk Nederlands te 
\voord staat. 

Het gciat natuurlijk niet om die 
paar banken die de burgemees
ter naar de sloop wil sturen, 
maar om een ondraaglijke men
taliteit van onbegrip voor de 
arme of verstoten mens, die aan 
een zitje op een bank in de Brus
selse binnenstad genoeg heeft 
om er zich thuis te voelen. Het 
is het begin van de intoleran
tie. Want in feite gaat het bij 
deze Brusselse middenstanders 
niet alleen om de landlopers en 
de zw^ervers, mjiar ook om de 
bruine man in zijn wat ver
geelde boernoes die ook w êl 
eens samen met zijn kleinkind 
op een van die banken uitrust. 
Wees verdraagzaam, mijnheer 
de burgemeester! Want het be
gint met een bank en eindigt in 
de getto." 

Leo Marynissen. 2 oktober. 

HETLAATSrENlEDWS 

„De Vlaamse Regering is niet 
gevallen over het Mestactieplan 
van SP-minister Norbert De 
Batselier, die zijn slag heeft 
thuisgehaald. De normering 
blijft even streng. Alleen inzake 
de toepassingsdatum werd het 
oorspronkelijk voorstel enigs
zins versoepeld. Er komt ook 
meer aandacht voor de kleine 
gezinsbedrijven. Meer heeft de 
CVP voor de Boerenbond niet 
uit de brand kunnen slepen. 

De grote verliezer is de Boeren
bond, die niet alleen op het ei
gen terrein in het ongelijk werd 
gesteld, maar als christelijke zuil 
niet kon rekenen op de steun 
van de CVP. Er dreigt nu een 
open conflict tussen de partij 
en de zuil, die zich in de steek 
gelaten voelt door de CVP-mi-
nisters in de regering. Nochtans 
had CVP-fractieleider in de 
Vlaamse Raad, Eric Van 
Rompuy, op de vooravond van 
de beslissende nacht nog een ul
tieme poging ondernomen om 
het standpunt van de Boeren
bond te verdedigen. Hij be
reikte met zijn brutale en on
rechtvaardige uitval naar minis
ter De Batselier echter zijn doel 
niet. Zelfs op zijn eigen fractie-
banken ging afkeurend gemom
pel op. Van Rompuy gaf wel 
blijk van een ongehoorde bru
taliteit, móiar blonk niet uit om
wille van zijn dossierkennis." 

Laurent Paimeels. 1 oktober. 
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WETMAiff 

HET MAP KOMT ERAAN 
De VLaanue regering keurde verleden week in een regel
rechte krL)i),)feer het Motaktieplan van Milieuminister 
De Batöeliergoed. Er werden wat "éoc'uxle verbeteringen" 
aangebracht, door een duidelijker onderscheid in het voor
uitzicht te stellen tussen de familiale en de industriële 
veeteelt. En de invoeringstermijn werd met een jaartje ver
lengd. De Boerenbond had op de valreep alle zeilen gehesen 
om dit Map te verhinderen. De boerenorganizatie had het 
spel echter zo grof gespeeld dat zelfs de CVP-ministers 
ervan gedegouteerd waren. Boerenbond-minister Wivina 
De Meyer-De Meester, haar echtgenoot is direkteur-gene-
raal van de Vlaamse Landmaatschappij, hield zich naar 
verluidt op het kruciale moment stil. Het zou haar later 
zuur opbreken. 

et traktormanifestaties 
het openbare leven lam 

lieggen; een persoonlijk 
I overtuigingsbezoek 

brengen aan alle Vlaamse minis
ters van kristendemokratischen 
huize; een vergadering van het 
Potitiek Comité van de Boeren
bond beleggen in aanwezigheid 
van de parlementairen en mi
nisters die de landbouwers ver
tegenwoordigen in het parle
ment; demagogische praat ver
kopen over een verlies van mo
gelijk 60.000 jobd; min of meer 
bedreigende taal spreken aan 
het adres van de verant\voorde-
lijke minister en de CVP (Een 
kind dat niet Luittert krijgt een klap 
om de oren !, A/j de CVP de boeren 
laat mallen, laat de Boerenbond de 
CVP vallen!); het zijn de meest 
in het oog springende midde
len die de Boerenbond inzette 
om z'n zin door te drijven. En 
dan hebben we het niet over 
de aktie van militanten van het 
Algemeen Boerensyndikaat, die 
de woning van De Batselier en 
de wagen van diens echtgenote 
onder mest bedolven. 

Toch is éép, ditmaal steekhou
dend, argument van de Boeren
bond tegen de onkonsekwente 
houding van De Batselier nog 
het vermelden waard. Temeer 
omdat er vanuit het De Bat-
selier-kamp geen reaktie op 
kwam. De Batselier leverde nl. 
volgens de Boerenbond recent 
een nieuAve vergunning af aan 
de Industriële Varkenshouderij 
Arcova voor niet minder dan 
10.000 mestvarkens, en dit ter
wijl de Bestendige Deputatie 
van West-Vlaanderen deze ver
gunning negatief geadvizeerd 
had. 

Meer algemeen vond de Boe
renbond het Map beknopt sa
mengevat onaanvaardbaar om
dat 1) "het algemeen overdre
ven strenge bemestingsnormen 
oplegt", 2) "landbou^v op hon
derdduizenden hektare onmo
gelijk wordt gemaakt", 3) uit
breiding of hernieuwing van ge
zinsbedrijven "bijna volledig" 
bevroren wordt, en de aktivi-
teiten van grote bedrijven on
aangeroerd blijven, en 4) "alle 
heil gezocht -wordt in een louter 
bestraffend heffingensysteem". 

KINDERMOORDENAARS 
De waarheid achter het ver
zet van de Boerenbond is een 
beetje ingewikkelder. Een be
langrijker reden voor de vertra-
gingsmaneuvers van de boeren 
(ruim 2,5 jaar na de invoering 
van het mestdekreet, waarvan 
het Map een uitvoeringsbesluit 
is, is er nog altijd geen oplossing 
voor het afvalprobleem van de 
veehouderij) wordt o.m. door 

Trendd gevonden in het eigen 
netwerk van mestverwerkings-
bedrijven -waaraan de Boeren
bond intussen in alle stilte 
werkt. Hierbij wordt gedacht 
aan een gemengde vennoot
schap (50% Gimv, 50% BB) 
met een monopoliepositie naar 
het voorbeeld van Aquafin. 

De Batselier had aangekondigd 
voet bij stuk te zullen houden. 
Hij wilde niet laten beknibbelen 
op zijn plan, en had daar zijn 
ministerportefeuille voor over. 
De andere SP-ministers traden 
hem hierin bij. Zijn standvastige 
houding siert de minister. 

Minder mooi was het spekta
kel dat de fraktieleider van de 
CVP in de Vlaamse Raad Erie 
Van Rompuy daar in het heetst 
van de strijd ten beste gaf. Hij 
beschuldigde De Batselier er
van de boeren kindermoorde
naars te noemen. De zenuwen 
stonden duidelijk gespannen bij 
CVP 

Nochtans had de partijleiding 
politiek geen andere keuze dan 

Voor het eer^ü daiute de CVP 
niet naar de pijpen van de Boe
renbond. 

het Map goed te keuren. In
menging van drukkingsgroepen 
\vera in het politiek bewuste 
Vlaanderen zo'n verwerpelijk 
fenomeen, dat buigen voor de 
grove chantéige van de Boeren
bond zelfs voor de CVP on
mogelijk -werd. Temeer daar de 
nieuwe voorzitter Van Hecke bij 
zijn aantreden aangekondigd 
had dat de CVP zich wat onaf
hankelijker moest gaan opstel
len van haar standen. In zijn na-
trap-intervie\v in Dag Allemaal 
had Wilfried Marteiw ook al zijn 

f al gespu-wd over de "druk-
ingsgroepen". Van Hecke had 

met de politieke bekering tot 
de kristendemokratie van over
loper Herman Candri&) veertien 
dagen geleden al kazak gekeerd, 
hij kon dat zo snel daarna toch 
-weer niet opnieu-w doen zonder 
het gezicht helemaal te verlie
zen. K-wam daarbij dat op de 
Boerenbonders na eigenlijk alle 
andere CVP-standen wél ge
vonden -waren voor een mest-
aktieplan. De KWB, door een 
CVP-parlementslid omschre
ven als de linkervleugel van het 
A B W , had over de mestpro
blematiek trouwens publieke
lijk een diametraal aan de Boe
renbond tegengesteld stand
punt ingenomen. 

DE MEESTER 
Of er bij het mestaktieplan door 
een politieke partij elektoraal 
garen gespind zal worden, is 
overigens niet zeker. X)e CVP 
heeft zich op zon -wijze in de 
hoek laten drummen, dat er, hoe 
de beslissing ook luidde, slechts 
stemmen verloren kunnen -wor
den. Een kniebuiging voor de 
Boerenbond zou zo goed als 7.&-
\i.eT dtemmenverüej opleveren. De 
publieke opinie, zoals minister 
De Meester goed besefte niet 
ongevoelig voor het müieutema, 
zeker w^anneer de volksgezond
heid in het gedrang zou kunnen 
komen, koos immers de zijde 
van De Batselier. Dat de CVP 
wat afstand van de BB durfde 
nemen, betekent anderzijds dat 
het vertrou^ven van de boeren, 
traditioneel één van de trou-w-
ste kiespublieken van die partij, 
geschonden is. 

Geschonden, maar toch niet 
z-waar genoeg geschonden om 
de relaties te verbreken. Zo 
bleek tenminste uit de verga-

EEN IMPERIUM IN DE 
MINDERBROEDERSSTRAAT 

De Boerenbond vierde in 
1990 z'n honderdste verjaar
dag. De in de Leuvense Min
derbroedersstraat gevestigde 
belangenorganizatie groeide 
in die tijd uit tot een machtig 
imperium. Hoewel het aan
tal boeren steeds maar daalt, 
stijgt de macht van de orga-
nizatie. Naar aanleiding van 
de verjaardag van de eeu-we-
ling, schreef De Standaard: De 
Boerenbond komt er na 100 jaar 
lei>enjkrachtiger, politiek invloed
rijker en wel%*teuender voor dan 
ooit. 
De organizatie van de boe-
renzuil berust op drie pijlers: 
de beroepsorganizatie, de so-
ciaal-kulturele organizaties en 
de ekonomische organizaties. 
Op dat laatste vlak is de Boe
renbond niet alleen aanwezig 
in alle schakels van de voed-
selproduktie, van het vi'eten-
schappelijk onderzoek tot de 
verkoop van panklare gerech
ten. 
De Boerenbond heeft ook de 
grootste partikuliere spaar
bank, Cera. De Centrale Raïf-
feijenkoj is een koöperatie van 
bijna 400 lokale spaarbanken 
die elk als koöperatieve ven
nootschap hun eigen vennoten 

hebben, in totaal zo'n 450.000. 
Met Aveve (Aan- en Verkoop
vennootschap) heeft de BB 
het grootste veevoederbedrijf. 
In de'verzekeringssektor huist 
de ABB, de vierde grootste 
Belgische verzekeringsmaat
schappij, onder de BB-koe-
pel. En in de dienstensektor 
is de BB aktief met SBB, 
die de afdelingen sociaal se-
kretariaat, kinderbijslagfonds, 
fiskaliteit en boekhouding en 
personeelsmanagement groe
peert. 
Daarmee is de ekonomische 
poot van de BB nog niet kom
pleet: er zijn bvb. nog het voe
dingsbedrijf Centravee, het 
studiebureau Stabo, het reis
bureau Agrireizen, het kom-
puterbedrijf Abis. Ongeveer 
7.000 mensen worden door de 
Boerenbond-organizaties te-
w^erkgesteld. De lokale te
werkstelling via Cera-kanto-
ren, Aveve-zaakvoerders en 
ABB-verzekeringsagenten is 
hier nog niet inbegrepen. 
De landbouwkem van de 
Boerenbond zit in de Bedrijfs-
gilden (boeren), de Agra-krin-
gen (boerinnen) en de Groene 
Kringen (jongeren). Deze drie 
groepen totalizeren een leden-

» # • # 

aantal van meer dan 50.000 
leden. 

In ledenaantal zijn de sociaal-
kulturele organizaties van de 
Boerenbond evenwel nog be
langrijker: de KVLV (Kato-
liek Vormings-werk van Lan
delijke Vrouwen, met 160.000 
leden), de Landelijke Gilden 
met 79.000 leden en de K L J 
(Katolieke Landelijke Jeugd, 
met bijna 30.000 leden) kun
nen teoretisch in totaal meer 
dan een kwart miljoen mensen 
mobilizeren. 

De beslissinigen in deze in
drukwekkende zuil \vorden 
gestuurd vanuit een Bonds
raad, zo'n beetje het Boeren-
parlement. Van daaruit wor
den vertegen-woordigers afge
vaardigd in de raden van be
stuur van alle onderafdelin
gen. De leden van de Bonds
raad worden in overgrote 
mate door de basis verkozen. 
De afgevaardigden moeten 
statutair bedrijfsleider zijn 
van een land- of tuinbouw
bedrijf. Enkelen leden van de 
Bondsraad worden wel geko-
opteerd. 

(Pdj) 

dering van de Bondsraad van 
de Boerenbond. De organizatie 
heeft teveel te verliezen bij het 
opblazen van de CVP-brug. 
E)aarom besliste men de ver
houding tot de CVP "op waak
vlam" te zetten. Op het hoofd 
van De Meester werd -wel een 
royaal pakje boerenboter uit
gesmeerd. Wi-vina wordt ge
schorst uit het "Politiek Comité" 
van de Boerenbond, de verga
dering van BB-verantwoorde-
lijken met BB-parlementsleden 
en -ministers. Beseft men bij de 
Boerenbond \vel hoe weerzin
wekkend het overkomt om een 
verkozene des volks te royeren 
omdat ze het zuilbelang onder
geschikt maakte aan het alge
meen belang? 

De CVP beseft anderzijds -wel 
degelijk dat ze de steun van de 
boeren niet zomaar mag te grab
bel gooien. Van Hecke's reak
tie op de BB-Bondsraad sprak 
boekdelen. Hij gaf de Vlaamse 
regering opdracht snel maatre
gelen te nemen om de sociale 
gevolgen van het Map op te 
vangen en een regeling uit te 
werken die de gezinsbedrijven 
vanaf 1 januari '94 bevoordeelt. 

Aan de andere kant van het ge
vecht om het Alap be-vindt zich 
de zegevierende SP. Nochtans 
is het voor die partij niet zeker 
of de standvEistigheid van haar 
Milieuminister zal afstralen in 
de opiniepeilingen. De persoon
lijke skore van De Batselier kan 
wel de hoogte inschieten, maar 
de invloed op de skore van de 
partij hoeft niet gelijklopend te 
zijn. De Batselier is voor de 
SP zo'n beetje wat EP-lid Van-
demeulebroucke voor de VU is. 
Zoals Vandemeulebroucke het 
hormonendossier naar zich toe 
-wist te trekken, wordt het pro
bleem van de mestoverschotten 
voortaan met de Dendermondse 
politikus verbonden. 

PLOEGGEEST 
De Batselier nam daarmee -wel 
Agalev de mestwind uit de zei
len. De VU, die de minister met 
zijn mestplan eveneens steunde, 
zal er daarom ook geen grote 
ommekeer in de peilingen mee 
bewerkstelligen. VU-Minister 
Sauwenj was zeer tevreden met 
de goedkeuring van het Map. 
Hij wees erop dat de VU-verte-
genwoordiger in de -werkgroep 
Paul Martenj de milieubekom
mernis sterk op de voorgrond 
had geduwd. Op de ultieme 
vergadering van de eksekutieve 
heeft Sauw^ens zich aktief inge
spannen om een oplossing voor 
het konflikt te -vinden zonder 
even-wel de kool en de geit te 
sparen. 

De grote overwinnaar van de 
mestkrisis in de Vlaamse rege
ring is de Vlaamse politiek en 
de politiek in het algemeen. De 
Vlaamse regering toonde aan 
dat -we sommige dingen die -we 
zelf doen, soms ook beter doen. 
Dit benadrukte ook minister 
Sau-wens tegenover de redaktie: 
„Het L) bijna hutoruch te noemen 
dat een drukkingjgroep haar wil niet 
kon doorzetten. Dat deze duidelijke 
beleiddkeuze er kwam, en we onze 
toevlucht met namen tot een water
achtig kompromit, u te danken aan 
de grote ploeggeejt du momenteel in 
de VlaaiTue regering overheerst." 

(Pdj) 
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DE WURGGREEP VAN DE FEDERALE SCHULDENBERG 

VLAAMSE REGERING GEGIJZELD! 
D e Vlaamse minis te r -pres ident 
b r ach t in de Vlaamse R a a d op 
een zakelijke man ie r de beleids
k e u z e n van z^n p loeg voor het 
begro t ings jaar 1994. Di t z o n d e r 
veel franjes. Frak t ie le ider Paui 
Van Grenibergen e rge rde zich 
lu idop a a n de ve rk la r ing van de 
C V P - v o o r m a n da t de Vlaamse 
Reger ing niet zou besch ikken 
over de b e v o e g d h e d e n om in 
te spelen op de kwant i t a t i eve 
e lementen in de k o n k u r r e n t i e -
k r a c h t van de o n d e r n e m i n g e n . 

REKUPERATIE? 
D e V U is he t h ie rmee abso
luut oneens . D e Vlaamse Re
ger ing voer t he t ekonomisch , 
he t a rbe ids - en het t ewerks te l 
l ingsbeleid. Di t h o u d t in da t 
ook die besl iss ingen en voorzor 
gen moe ten -worden g e n o m e n 

DEZE WEEK IN 

3T 

De hoop van België 
Terwijl momenteel "Het Verdnet van 

België" verfilmd wordt, hoopt België 

straks weer op een Nobelprijs voor 

Literatuur voor Hugo Claus Een 

bloemlezing uit het gedachtengoed 

van de auteur in een gesprek over 

leven ei>werk. deze week in Knack 

Mest aan de knikker 
Het Mestaktieplan van Norbert De 

Batseher zorgde vorige week voor 

protest van de boeren en bijna voor 

een krisis binnen de Vlaamse 

regenng. De minister verdedigt zijn 

plan en schetst de ernst van de situaüe, 

deze week in Knack. 

Speciaal Film 
Naar aanleidmg van het Internationaal 

Filmfestival van Vlaanderen in Gent: 

interviews met Michelle Pfeiffer, 

Robert Wise, Keanu Reeves, Pamcia 

Hitchcock, Stephen Frears., deze 

week in Weekend Knack 

En verder... 
• Serie: Het sociaal pakt • Europa 

Brusselt • Encychek de paus beveelt 

• Zuid-Afnka. een land apart • 

Midden-Oosten Shimon Peres en het 

akkoord • Kuituur Antwerpen na '93 

• Boeken: een gesprek met V S 
Naipaul • Psychiatne. de weldaad 

van water 

4 MAGAZINES I N I : 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK + TALENT (de 
betere personeeisaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

die onze lange te rmi jnkeuzen 
en noodzakel i jkheden , onze be
hoeften niet in de w e g s taan. 
H e t k a n niet da t het Vlaamse 
p a r l e m e n t l i jdzaam toeziet hoe 
op het federale vlak een sociaal 
p a k t w o r d t gesloten met alle 
gevolgen inbegrepen . H ie r t egen 
niet p ro tes t e ren zou be tekenen 
da t het Vlaamse pa r l emen t ak
k o o r d gaa t met een ui tholl ing en 
o n t k e n n i n g van h a a r bevoegd-
he ids te r re inen . D i t is regel
rech te Belgische m a c h t s r e k u p e -
rat ie . Di t k a n voor de V U niet. 

O o k omwille van de regionale 
verschil len dient de Vlaamse re
ge r ing h ierover eveneens het 
deba t te voeren . D a a r o m wil de 
V U een duidelijk a n t w o o r d op 
de v r a a g hoe de Vlaamse Re
ger ing haa r i n b r e n g en h a a r rol 
ziet bij het sluiten van het soci
aal pak t . 

„De VU kan ai) sociale partij de 
vernietiging van de MÜdariteit in 
de gemeenóchap niet aanvaarden. In 
^loininige kranten van voornamen 
huize heb ik reaktionaire praat ge
lezen die Woejte zou doen blozen. De 
VU voelt zich in deze problemen de 
ci-fgename van het Daeruumz. Dat 
Daeruuime werd indertijd door de 
Latolieke rechterzijde voor verkapt 
.lOcialLtme en voor waterdragerj van 
het dociali^me uitge<fcholden. Wat 
een verwijt kollega 'd ! 

Nu w o r d e n ^vij door diezelfde 
katol ieken t e r u g voor l inksen 
ui tgescholden". 

Paul Van G r e m b e r g e n -was voor 
het overige eveneens zeer dui
delijk. "Het tiociale pakt moet de 

Senator Neiiy Moed: ''^De beleids
keuzen van de federale regering 
midden een etidche gronddlag. 

dcheeftrekkingen de de Sociale Ze
kerheid verder afbouwen. Voorde VU 
id dit gekoppeld aan het trarufert-
probleem ". 

DOSSIER KS 
Kamerl id H u g o Olaerts s p r ak 
in de Vlaamse R a a d over het 
KS-dossier . Hij d r u k t e zijn spijt 
uit over het feit da t de kom
missie geen eenpar ighe id h a d 
k u n n e n be re iken in haa r be
sluiten over de w e r k i n g van de 
KS en de bes ted ing van he t ge
meenschapsge ld . H e t KS-ver -
haal w e r d door hem beschreven 
als één van falende individuen, 
w e r k z a a m b innen een w e b van 
instellingen met een niet we lom
schreven doel, da t bovendien 
moeilijk te kon t ro le ren viel. 

De beslui ten b innen de kom
missie %vorden d o o r de V U be
s c h o u w d als min imumbes lu i t en . 
De financiële engagemen ten te
genove r L i m b u r g moe ten ge
honoree rd w o r d e n en de over
heidsgelden die te r besch ikk ing 
w o r d e n gesteld, d ienen g e p a a r d 
te gaan met duideli jke opd rach 
ten en doel treffende kont ro le -
mogel i jkheden zoda t misbrui 
ken in de toekomst ui tgesloten 
w o r d e n . 

N o g volgens Olae r t s d ienen 
deze min imumbes lu i t en te wor 
den aangevu ld : de nazo rg van 
de KS-kommiss ie en de ve rde re 
k o n k r e t i s e n n g van de p l annen 
zijn mins tens even belangri jk als 
de beslui ten zelf. Verder w o r d t 
voor een s t r ikte deontologie van 
de b e s t u u r d e r s gepleit . D e z e 
zou o.a. een kumul , daa r w a a r 
het he t behee r van overhe ids 
gelden betreft , onmogeli jk moe
ten m a k e n . 

Verder %vaarschu\vde hij voor 
een ve rde re s chu ldopbouw. O p 
dit ogenbl ik geeft de Vlaamse 
reger ing 49 miljard mee r uit d a n 
zij on tvangt . D e V U blijft plei
ten voor een volledig s lui tende 
begrot ing . D e diskussie over de 
federale schulden en de beta l ing 
e rvan moet d r ingend haa r be
slag krijgen in het Vlaams par 
lement . "Onze kwetdbaarheid ligt 
in de gijzeling door de muntdituatie, 
de Belgidche dchuld en de politieke 
en maatdchappelijke keuzen op het 
Belguiche nivo. Dit moet de eerdte 
bekommernis zijn van de Vlaairuie 
Regering." Tot zover de V U in 
de Vlaamse Raad . 

GEEN NIEUWE 
DENKPISTES 
N a de K a m e r l ichtte de rege
r ing h a a r a lgemeen beleid v o o r 
het k o m e n d e werk jaa r in de Se
naat toe. F rak t ievoorz i t t e r Jef 
Valkenierd en sena tor Nelly Moed 
onde r s t r eep t en de z w a k k e p u n 
ten in de reger ingsverk la r ing . 
J e f Valkeniers n a m de gelegen
heid te baa t om de V U - a a n -
d a c h t s p u n t e n voor het k o m e n d e 
pa r l emen ta i r e jaa r n a a r voor te 
schuiven . 

"De VU blijft het Sint-MichieUak-
koord een goede zaak vinden. Maar 
dit belet niet dat we nieuwe ge-
dprekken vragen over de bevoegd-
heidduitbreidingen, over de dplitding 
van het kiedarronditdement Bruj-
del-HalLe-Viivoorde en de federalue-
ring van de Sociale Zekerheid en 
van de dtaatddchuld." 

Zoals vor ige w e e k reeds ver
meld w e r d zijn het hers te lbe
leid, het begro t ings tekor t en het 
herstel van de konku r r en t i e -
k rach t de dr ie s leute lbegr ippen 
w a a r r o n d alles zal d raa ien . Se
na to r Valkeniers m e r k t e d roog
jes op da t de Sociale Z e k e r h e i d 
er als een rode d r a a d doo rheen 
loopt. 

"De minidterd die de jongdte twin
tig jaar de Sociale Zekerheid onder 
hun bevoegdheid hadden ontbrak het 
aan dedkundigheid, vuie en politieke 
moed. Verder id de manier waarop 
de dociale gedprekdpartnerd de poli
tieke hedluitvorming beheerden on
duldbaar. 

H u n opeenvo lgende a k k o o r d e n 
. resu l te ren in een s taa tsschuld 

van 10.000 miljard frank. E e n 
g rond ig deba t h ie rover in he t 
pa r l emen t is een absolu te nood
zaak. D a a r o m zal de V U een 
motie indienen. O o k de G e 
m e e n s c h a p p e n en de Gewes t en 
moe ten aan dit deba t deelne
men ." Tot zover J e f Valkeniers . 

SOBERDER LEVEN 
Sena to r M a e s miste in D e -
h a e n e s be toog een mund iaa l 
perspektief, m a a r vooral enige 
e thische g ronds lag . "De vraag 
rijdt of we dteedd alleen maar over 
centen moeten praten. Bij gebrek 
aan principed en keuzee gebadeerd op 
ethidche fundamenten zegt Dehaene 
bij voorbeeld niet welke financiering
bronnen zullen worden aangespro
ken. 

D e kommiss ie die he t sociaal 
p a k t moe t sluiten s taat voor ver
s c h e u r e n d e keuzen . H e t is evi
den t da t he t sociaal bestel ge red 
moet w o r d e n en d a a r o m moet 
de \verkge legenheid ge red w o r 
den . Di t moe t g e p a a r d gaan me t 
een d i epgaande h e r v o r m i n g van 
het stelsel van de Sociale Z e 
kerhe id . 

D e V U is er van over tu igd da t 
het hers te l v a n de k o n k u r r e n t i e -
k r a c h t van de o n d e r n e m i n g e n 
moet g e b e u r e n d o o r een ver
minde r ing van de arbe idskos t , 
m a a r z o n d e r ve r lag ing van ons 
levensnivo. Gel i jk lopend d ien t 
in he t pa r l emen t een deba t ge
voe rd te w o r d e n over de ver 
sober ing . Verder is het pr ior i 
ta i r da t iedereen zinvolle a rbe id 
k a n ver r i ch ten . Teveel mensen 
zijn veroordee ld tot we rk loos 
heid z o n d e r he t zelf te -willen. 
Velen zijn bere id tot solidaire in
spann ingen op v o o r w a a r d e da t 
deze k a d e r e n in een globale vi
sie. H e t is een ülusie te den
ken da t wij onze g renzen en 
die van E u r o p a k u n n e n sluiten 
voor de el lende en de h o n g e r 
in de were ld bu i ten ons . D e 
N o o r d - Z u i d - v e r h o u d i n g v o r m t 
een sociale a t o o m b o m w a a r v o o r 
wij oog moeten hebben . " Aldus 
Nel ly M a e s . 

Greet Claes 

RECHTZETTING 
KONGRESRESOLUTIES 

Hugo Olaertd : "Afin imumhedlui
ten KS-kommiddie dienen aan
gevuld te worden". 

O o k moet de mogeli jkheid tot 
een strafrechteli jke vervolging 
van de b e t r o k k e n e n open ge
h o u d e n ^vorden. 

O lae r t s kons ta tee r t da t de K S 
als r ekonvers i ewerkgever te
kor t geschoten is. Voor de K S 
bleek persoonli jke fiskaliteit be 
langri jker te zijn dan rekonver -
sie. Tot slot pleit hij voor een 
G I M V als een k o r r e k t finan
cier : de pa r t i kuhe re sektor mag 
e rm par t ic iperen en vergro ten , 
m a a r dit mag niet leiden tot een
zijdigheid. O o k de G I M V dient 
welomli jnde o p d r a c h t e n te heb^ 
ben. (gv) 

In he t n u m m e r v a n 22 sep
t e m b e r j . l . , w a a r i n de kon -
gres teks ten -werden opgeno
m e n slopen t w e e o n n a u w k e u 
r igheden . H i e r o n d e r volgt de 
rechtze t t ing . 

Blz . 12 t w e e d e a l inea (onder 
punt A. sol idariteit is nood
zakelijk universee l ) luidt als 
vo lg t : 

Tussen b e w a p e n i n g en onder 
on twikke l ing bes taa t een on
miskenba re b a n d . D e hande l 
in de on twikke l ings landen is 
in h a n d e n van een bui ten
landse of a u t o c h t o n e elite. D i t 
levert de nodige deviezen op 
om w a p e n s te kopen , w^aar-
d o o r op h a a r b e u r t de mach t s 
posit ie van de elite ve r s t e rk t 
w o r d t : w a p e n s als middel om 
de bevolk ing te o n d e r d r u k 
ken. D e V U zal altijd en 
overal dit machtsspe l aankla 
gen en bestr i jden. W a p e n h a n 
del en w a p e n p r o d u k t i e moet 
d a n ook E u r o p e e s en op w e 

re ldvlak a a n g e p a k t \vorden . 

Het aanmaken van en dreigen 
met kernwapend Lf immoreeL Een 
eddentieel onderdeel in het ontwik
kelen van nieuwe kernwapend zijn 
de kernproeven. Daarom moet er 
zo vlug mogelijk werk gemaakt 
worden van een algemeen tedtdtop-
verdrag. 

Blz . \A a l inea 11 (onder punt 
Z. De Europese federatie) luidt 
als v o l g t : 

Zulh E u r o p a heeft oog voor 
de e igenheid van elk volk of 
elke reg io : het bunde l t de 
k r a c h t e n o p die t e r re inen 
w a a r samen\verk ing aange
wezen is : een g e m e e n s c h a p 
pelijk bu i t en lands e k o n o 
misch en defensiebeleid, een 
gezamenl i jke a a n p a k van de 
lucht- en wa te rve ron t r e in i 
ging, de georganuieerde muidaad 
en de afvaltrafieken, een Eu
ropees pla t form van sociale 
besche rming voor alle i nwo
ners . 
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GEMEENTEN OP MENSENMAAT (1) 

BEVOEGDHEIDSVERDELING DRAAIT „BESTURELUURS / / 

Zaterdag 25 september vond in Herk-de-Stad de tweede 
WM-kaderdag pLaaté ter voorbereiding van de gemeen-
teraadöverkiezingen van volgend jaar. Be dag woö op 
inhoudelijk vlak een öuk^e^. In de voormiddag kwamen 
vier deskundigen spreken over het thema van de dag: 
Gemeenten op ntentfennuuit. 

Vier weken lang komen wij terug op de referaten. Vandaag 
brengen we een samenvatting van de eerste lezing: „De 
gemeenten in federaal perspektief". 

I n de voormiddag had W M 
Pascal Van Looy gevraagd 
om het belang van de ge
meente vanuit federaal per

spektief te schetsen. We leer
den alvast dat voor federalisten 
het huidige België nog ver van 
perfekt is. De staatshervormin
gen gingen immers voorbij aan 
de rol van autonome gemeen
ten. Dit zijn nochthans de fun
damenten van het federalisme. 
Naar het einde van de spreek
beurt suggereerde de spreker 
heel konkreet enkele mogelijke 
stappen om de gemeenten meer 
autonomie en verantwoordelijk
heid te geven. 

WEINIG SPEELRUIMTE 
Voor wie hoog oploopt met de 
autonomie van onze gemeenten 
stak spreker met vijf ontnuch
terende vaststellingen van wal. 

In de Belgische kontekst wordt 
onterecht gesproken van auto
nome gemeenten. De term ter
ritoriale decentraLuatie is hier am
per op zijn plaats. Dat de grond
wet de materies van gemeente
lijk belang aan de gemeenten 
laat, is een schrale troost zo
lang de hogere overheden zelf 
dat gemeentelijk belang bepa
len. Autonomie valt bovendien 
niet te rijmen met administratief 
toezicht. D.i. de bevoegdheid 
w^aarmee de hogere overheden 
de reglementering van lokale 
besturen kunnen vernietigen op 
wettelijkheids- (in strijd met een 
hogere rechtsnorm) of oppor-

, tuniteitsargumenten (ingaan te
gen het algemeen belang). 

Het Belgisch model van 1830 is 
bovendien een zorgvuldige ko
pie van de Franse eenheidsstaat 
van die tijd. Als we gaan kij
ken naar de ons omringende 
landen skoort België bijzonder 
goed ( ?) in de lijst van meest ge
centraliseerde staten, lïen stu
die uit '84, die het aandeel van 
de uitgaven van lokale besturen 
in het totaal van de overheids
uitgaven mat, toont aan dat de 
Belgische gemeenten met 14% 
bijzonder slecht skoren. Andere 
landen geven hun lokale bestu
ren 20, 30 tot zelfs 40% finan
ciële speelruimte. 

STAATSHERVORMING 
NEGATIEF 
Als derde konstatatie betreurde 
Pascal Van Looy dat de huidige 
staathervorming een spel was 
van gewesten, gemeenschappen 
en de federale overheid. De ge
meenten werden niet in het 
staatshervormingsproces be
trokken. Vanuit federaal per
spektief is dit totaal onaan
vaardbaar. 

De voorbije staatshervormin
gen hebben zelfs een negatief 
effekt op de gemeentelijke zelf
standigheid. Ten eerste worden 
de besturen gekonfronteerd met 
een onduidelijke bevoegdheids
verdeling. Hierdoor ontstaan 

regelmatig koördinatieproble-
men tussen de lokale besturen 
en de hogere overheden. Ten 

tweede gaat het ontdekken van 
de nieuwe bevoegdheden ge
paard met een soort dadendrang 
vanwege de regio's en federale 
overheden. Dit leidt tot een 
soms verstikkende initiatieven-
vloed naar de gemeenten toe. 
De spreker omschreef dit als 
een storende "regeldrift". 

Tenslotte kloeg Pascal Van 
Looy over een opgedrongen 
uniformisering waar de ge
meenten mee te kampen krijgen. 
De hogere overheid beschouwt 
de lokale besturen steeds meer 
als een plaatselijk uitvoerkan-
toor voor haar beleid. De mi-
iieiikonvenant dient hier tot voor
beeld. De bedenkingen en op
merkingen van de gemeenten 
werden nooit serieus genomen. 

Deze drie openingsvaststellin
gen maken duidelijk dat de ver
houding gemeente-hogere over
heid dient herzien te worden. 
Hiervoor moet dringend het de
bat gevoerd worden. De spre
ker formuleerde enkele beden
kingen om dit gesprek te sturen. 

„BESTURELUURS" 
De samenleving en haar 
machtshebbers zullen in de toe
komst ongetwijfeld met een ge-
zagsvraag gekonfronteerd wor
den. Wat is de rol van gezag? 
Wie komt gezag toe? Waar 
haalt gezag haar legitimatie ? 

Het federalisme is een denksys
teem dat de gezagsvraag perfekt 
weet te plaatsen. Het begrip 
juh^idiariteit plaatst bevoegdhe
den daar waar ze thuishoren. 
Laat de gemeentelijke materies 
aan de gemeente, de nationaal 
relevante aangelegenheden aan 
regio's en federale overheid, de 
Europese materies aan de Eu
ropese instanties. Vlaanderen 
heeft nood aan een ernstige be
vraging. Het huidig model 
draait "bestuureluurs". De be
voegdheidsverdeling moet drin
gend aan de notie subsidiari
teit getoetst worden. We komen 
hiermee in het spanningsveld 
centralisatie-decentralisatie. 
Verscheidene academici tonen 
aan dat meer decentralisatie ge-
w^enst is. Zowel decentralisatie 
naar boven (supra-nationalise-
ring-Europeanisering...) als de
centralisatie naar beneden (re
gionalisering, autonomie ge
meenten...). Vooral bij dit laat
ste proces valt het machtverlan-
gen van de hogere overheden 
op. De nationale niveaus staan 
heel moeilijk bevoegdheden af 
aan lagere overheden. 

Uiteraard is dit hele koncept 
van machtsspreiding onvol
doende om gezag te legitime
ren. Pascal Van Looy schoof 
drie mjiatstaven naar voor die 
de kwaliteit van gezag bepalen. 
Efficiëntie, effektiviteit en de-
mokratie. Alle drie hebben ze 

De verhouding gemeente - hogere overheid id dringend aan herziening toe. De lokale beóturen moeten 
geherwaardeerd worden 

een eigen relatie met subsidiari
teit. 

De spreker ging vooral dieper 
in op de relatie met effekti
viteit en efficiëntie. Autonomie 
hebben leidt niet automatisch 
tot het daadwerkelijk gebruik 
ervan. Hier past de kantteke
ning van lokale besturen die 
minder verantwoordelijk lijken 
dan hogere besturen. Uit de 
theorie van het fiskaal federa
lisme puurt de spreker echter 
bewijzen dat responsabüiseren 
tot meer doelmatigheid leidt. 
Een studie van professor Ker-
stens uit 1992 toont aan dat ge
meenten die veel geld krijgen 
uit het Gemeentefonds minder 
efficiënt werken dan gemeen
ten die fiskaal autonomer wer
ken. M.a.w. minder responsa-
biliteit leidt tot minder verant
woord gedrag. E^n studie van 
professor Moessen uit '88 toont 
aan dat federale landen efficiën
ter werken dan gecentraliseerde 
landen. De fiskale druk is er 
lager. Bovendien funktioneren 
federale landen zuiniger en effi
ciënter. 

MEEBESLISSEN 
De vrciag naar de rol van ge
meenten in federaal perspektief 
leidt dus tot een debat rond ge-
Zcig, subsidiariteit, demokratie, 
doelmatigheid enz. In het laat
ste deel van het referaat werd 
de spreker heel konkreet. Hij 
schetste enkele middelen om de 
lokale besturen te herwaarde-

Teneerste pleitte hij voor een 
"bottum-up" denken. Als we 
over federalisme en subsidiar-
teit nadenken, moeten we de 
gemeenten en niet de nationale 
staat of regio's als referentie
punt nemen. De spreker stelde 
daarom voor om het opportu-
niteitstoezicht van de hogere 
overheden zonder meer af te 

schaffen. Zelfs het volledig ad
ministratief toezicht over au
tonome gemeentelijke materies 
moet afgeschaft \vorden. Om de 
verhouding lokale besturen-ho-
gere overheden te optimalise
ren, vroeg spreker op nationaal 
(regionaal) niveau een tweeka
merstelsel. Eén kamer voor 
volksafgevaardigden en een ka
mer dat verkozen vertegen
woordigers uit de gemeente 
huisvest. De logika luidt dat ge
meenten moeten kunnen mee
beslissen over zaken die de ge
meenten aanbelangen. 

DOELMATIGHEID 
OMHOOG 
Uiteraard moeten de autonome 
gemeenten demokratischer 
worden. Daarom legde Pascal 
Van Looy de link met ideeën 
rond participatie. Informatiebe
leid, inspraak, lokale referenda 
e.d., gekoppeld aan meer ver
antwoordelijkheid, zijn een 
voorwaarde voor beter funkti-
onerende gemeenten. Hij bleef 
ook hameren op de verfijning 
van de vertegenwoordigingsde-
mokratie; afschaffen stem-
pHcht, rechtstreekse verkiezing 
van de burgemeester, kortere 
legislatuurtermijnen, de moge
lijkheid op konstruktieve moties 
van wantrouwen tegen het kol
lege van burgemeester en sche
penen, ontbindingsrecht van de 
raad door de burgemeester... 

De gemeenten moeten be-
stuurskrachtiger worden. Hier
voor moet de doelmatigheid van 
het besturen omhoog. De ta
ken van het kollege enerzijds en 
de raad anderzijds moeten be
ter vastgelegd worden. De raad 
neemt beleidsopties, plant en 
legt de grote lijnen vast waar
binnen gewerkt kan worden. 
Het kollege zorgt voor beleids
planning, -voorbereiding en uit
voering. De raad kontroleert. 

Dit alles moet gepaard gaan met 
eigen financiële verantwoorde
lijkheid. Dit kan door het huidig 
dotatiestelsel af te bouwen en 
te vervangen door eigen fiskale 
middelen. Gemeentelijk bestu
ren volgens eigentijdse manage
menttechnieken moet vanzelf
sprekend zijn. 

Pascal Van Looy pleitte voor 
een 1ste lijnsoverheid. /Zoals 
men in de welzijnssektor over 
1ste lijnsorganisaties spreekt, 
moet de gemeente de 1ste ot'er-
heid worden waarmee de bur
gers in kontakt treden. Dit past 
in de VU-voorstellen die van 
het O C M W een gemeentelijke 
•welzijnsdienst wil maken. 

Naar schaalgrootte toe moeten 
de gemeenten oog krijgen voor 
demokratische samenwerkings
vormen. Federaties van ge
meenten zijn hiervoor een stap 
voorwaarts. De vraag dient dan 
ook gesteld te worden naar het 
bestaansrecht van interkommu-
nales en provincies. 

Pascal Van Looy besloot zijn 
betoog met volgende woorden: 
„Hel hele amenanl i'an argumen
ten ()at pleit t'oor een t'erdere fede-
ralLiering fan on,.' land gaat im-
nierj ei'engoed op foor de uithouw 
fan een .iterkere gemeentelijke he-
foegdheiden inkonuiten autonomie'. 
Echte federalisten hebben bij
gevolg nog veel •werk voor de 
boeg. 

(svg) 

Pajcal Van Looy L* he^tuunKte-
kretarui in de gemeente Aliddel-
kerke. 
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WEM 
KULTUURDAG -ANTWERPEN 17 OKTOBER 1993 - ELZENVELD 

KULTUUR ZONDER MUUR 
WELKOM IN 
ANTWERPEN '93 

Antwerpen, kulturele 
hoofdstad van Europa, is 
ongetwijfeld een suksesver-
haal. 

De kulturele uitstraling van 
Antwerpen, maar in even 
belangrijke mate van Vlaan
deren, is ongetwijfeld inten
ser geworden, vooral naar 
onze Europese buren toe. 

Zowel het artistieke als het 
infrastrukturele gedeelte 
van het kulturele pro
gramma kan en moet een 
aanzet zijn tot een meer en 
intenser kulturele beleving 
na '93. 

Nochtans kunnen we naast 
het artistieke en infrastruk
turele beleving niet de fun
damentele diskussie rond 
zin en onzin, nut en ,,on
nut" van kuituur in al zijn 
facetten uit de weg gaan. 

Als demokratische volksna
tionalisten is kuituur altijd 
onze topprioriteit ge-weest. 

Nu onze Vlaamse staat en 
haar instelhingen op kruis
snelheid beginnen te ko

men, moeten we de rela
tie tussen kuituur, overheid, 
privé en publiek ter diskus
sie durven stellen. 

Evenmin kunnen we als de
mokratische volksnationa
listen afwezig blijven op het 
forum van Antwerpen '93. 

Om beide bovenvermelde 
redenen organiseert de 
Volksunie voor de tweede 
maal haar Kuituur zonder 
Aïuur-dag. 

Opnieuw grijpt deze dag 
plaats in '/ Elzen veld. Wie 
voor 2 jaren aanwezig was 
op deze kultuurdag, weet 
dat het prachtige kader van 
't Elzenveld en een goede 
artistieke programmatie een 
waarborg zijn voor een 
prachtige dag. 

Alag ik u allen, niet als kon-
gresvoorzitter -wel als trotse 
Antwerpenaar, van harte 
welkom heten of 17 oktober 

Koen Raets, 
Arr. voorzitter 

KOLLOQUIUM 
DE OVERHEID EN DE KUNSTEN: 
WIE WORDT ER BETER VAN? 
Het werk van een schrijver 

of schrijfster is voor de ge
meenschap even belangrijk 
als het w^erk van een leer
kracht. Waarom is de over
heid dan niet konsekwent 
en voorziet ze de kunste
naar niet van een leraren-
wedde ? ", zo stelt grosso 
modo de schrijfster Monika 
Van Paemel nogal uitda
gend. Het is een duidelijk 
standpunt in de diskussie 
omtrent het sociaal statuut 
van de kunstenaar, een sta
tuut dat overigens nog steeds 
geen werkelijkheid is gewor
den. 

De diskussie over het sociaal 
statuut is slechts één aspekt 
van de immer moeilijke rela
tie tussen overheid en kun-
stensektor. Maar er zijn er 
meer. De subsidiëring bij
voorbeeld. Wekenlang stond 
het theaterlandschap in rep 
en roer omdat de kultuurmi-

nister het had ciangedurfd en
kele keuzen te maken over ^velk 
gezelschap meer en welk gezel
schap minder centen zou beko
men. Komt het de minister toe 
hierover te beslissen? Zoniet, 
wie dan wel ? Het publiek ? De 
pr-afdeling van een of andere 
bank? 

Moeilijke vragen, maar belang
rijke vragen voor wie kuituur 
nauw aan het hart ligt. Zondag
voormiddag 17 oktober wordt 
erover gedebatteerd in het Ant
werpse Elzenveld, een andere 
Zevende Dag. 

Johan Thielemans (BRTN-ra-
dio) en Gerard Bodifée (De 
Standaard) verkondigen hun 
mening en treden in diskus
sie met ondermeer kunstenaar 
René Smits en met het publiek. 
Kamerlid Herman Lauwers en 
gedeputeerde Frieda Brepoels 
vertolken, als politici, hun erva
ring. Beslist een aanrader! 

KU 
ZONDER 

Op 9 oktober L) het 15 Jaar geleden dat Jacqu&i Breldtierf. Ab blijk 
van hulde zal BRTN-regüdeur/omroeper-akteur-predentator-zanger 
Frank Coold Brei zingen tijdend de kultuurdag. De nuedterlijke 
vertalingen zijn van Erndt van Altena, Bart Vandewege zorgde voor 
nieuwe arrangementen en Hendrik Derolez begeleidt aan de piano. 

17 OKTOBER '93 - 'T ELZENVELD - ANTWERPEN 

Wie herinnert zich het optreden niet meer van prettig gestoorde Karel 
Declercq, vorig Jaar tijdend de grootde VU-meeting op de Heizel? 
Ook op 17 oktober i) de kabaretier uit Wédt-Vlaanderen er met 
z'n ludieke kijk op de aktualiteit. Voor gezellige menden die bij de 
pinken zijn ! 

'\ ELZENVELD 
't Elzenveld is een fraai geres
taureerd gebouwenkompleks in 
het middeleeuwse Sint-Elisa-
bethgasthuis en dateert van 
1238. Onmiddellijke buren zijn 
het FUips van Marnixhuis en 
het Maagdenmuseum. In de
zelfde straat ligt het Museum 
Mayer van de Bergh en op wan
delafstand het Rubenshuis, het 
Rockoxhuis, de O.L.Vrouw^ka-
tedraal en tal van andere histo
rische kerken en musea. 

/ / JÖSEHE", EEN 
SPELPROJEKT 
NAAR 
lONESCO 
De iets oudere kinderen wor
den op 17 oktober verwend met 
Jodette, een kollektief spelpro-
gramma rond de kinderverha
len 1, 2, 3 en 4 van Eugene 
lonesco. Het programma staat 
onder leiding van Mare Mail-
lard en Bert Plagman. Monika 
Van Lierde speelt Josette en 
Leo Brant als ,,Vader" en vertel
ler. Nog tal van andere akteurs 
en figuranten, poppenspelers en 
een muzikant maken deel uit 
van het bonte gezelschap. 

Eugene lonescu, later lonesco, 
werd op 26 november 1912 in 
Slatina, geboren uit een Franse 
moeder en een Roemeense va
der. 

lonesco is als teaterauteur ge-
• noeg bekend om zijn absurdis-" 

tisch wereldbeeld. Ook in zijn 
Verhalen voor kinderen blijft hij 
spelen met de relativiteit der 
dingen, taal, relaties en situaties 
lijken ons normaal als ze volgens 
onze logische normen ^vorden 
opgebouwd. Als men deze ge
bruikelijke ordening overhoop 
haalt, krijgt alles en heel nieuw, 
eigen soms absurd karakter. 

lonesco gebruikt nu juist de on
bevangenheid va een kind als 
spiegel om deze genormeerde 
ordening aan de kaak te stel
len. Kinderen hebben inderdaad 
hun eigen logika die niet altijd 
samenvalt met die van een va
der of moeder. lonescotoont ons 
in tekst en situatie dat w^at wij 
als normaal ervaren even goed 
- en even prettig - anders zou 
kunnen zijn of klinken. 

Met de vier verhalen van lone
sco over Josette als basis, werd 
er met akteurs en manipula
toren geïmproviseerd in vorm, 
spel en tekst. Via mengvorm 
van poppen en akteurs begeleid 
met live-muziek, vi'orden verha
len op een visuele manier in een 
teatervoorstelling omgezet. 

„Jodette" gaat door in het nabij
gelegen Koninklijk Jeugd Theater 
(KJT). Om 15 uur vertrekken de 

geïntereddeerden in groep, onder vol-
woddenbegeleiding, vanuit het Elzen
veld naar het KJT. Voor 17.30 uur 
id de groep terug ui het Elzenveld. 
Om toch enig idee te hebben hoeveel 
redervatied we moeten voorzien, vra
gen we u vriendelijk op onderdtaande 
bon aan te kruiden hoeveel plaatden 
u wendt. 
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ILTÜUR 

Trio 18 gelooft in het damerumeiten van 3 perdoonlij'k, geheel een totaal eigen aanpak fan 
alle genred, met een dteedd groter wordend indtrument...de gitaar! Segovia, boegbeeld van de gitaar, zei 
ooit: „ Wat klint er mooier dan een gitaar?...twee gitaren !". Hoe drie gitaren dan wei klinken laten ze 
aan het publiek over. 

PROGRAMMA 

VOORMIDDAG 
K O L L O Q U I U M 

KUNST: W I E W O R D T E R B E T E R VAN? 

Van 10 tot 10,30 u«r 

Na een w^elkomstwoord van Herman Lauwers (VU-fraktie-
leider in de Kamer), houden Gerard Bodlfee (joernalist „De 
Standaard") en J o h a n Thielemans (teaterrecensent - publi
cist) een referaat. Vervolgens gaan ze in de clinch met Rene 
Smits (ere-mspekteur middelbaar kunstonderwijs - beeld
houwer) tijdens een debat over het kunstenbeleid. Kultureei 
werker Ivo Goris leidt het gesprek, het slotwoord wordt uit
gesproken door Fr ieda Brepoels (Bestendigd Afgevaardigde 
van de provincie Limbxurg, bevoegd voor kuituur). 

ALTERNATIEF P R O G R A M M A 

Zij die het kolloquium niet wensen bij te wonen kunnen deel
nemen aan een mooie stadswandeling o.l.v. een ervaren gids. 
De wandeling duurt^ ongeveer anderhalf uur, het vertrek is 
voorzien om 10.45 uur in het Elzenveld 

Bij regenweer is er een museumbezoek als alternatief voor het 
alternatief programma voorzien 

Arjaun U een liedjejgroep uit Pamel (Pajottenland). Waar het repertoire aanvankelijk uitdluitend uU 
Vlaanue en Brabantde volkd liederen bed tand, u het door de jaren heen gerijpt tot een dterke verzameling 
Duitde, Italuiande en lerde liedjM, aangeval? met eigen werk. Arjaun verzorgde een opgemerkt optreden 
tijdend het jongdte Vlaanid natwnaal Zangfeedt. 

NAMIDDAG 
De lokaties in het Elzenveld waar de diverse optredens (soms 
gelijktijdig) doorgaan zullen ter plaatse duidelijk aangegeven 
worden. Bovendien krijgt u in het Elzenveld ook nog een 
programraablaadje, 

12.30 uur Zakdoek 
Kon. Harmonie St.-Cecilia Heist in het nabr 
stadscentrum 

13.30 uur Ensemble van konservatoriumstudenten 
Frank Cools 
Kinderteater Klutske 

H.00 uur Hommage aan Nic Van Bruggen door M. Oukhow 
en H . Van der Cruysen 

15.00 uur Zakdoek 
Kanderprogramma Jose t t e in het K J T * 

15.30 uur Trio 18 en Arjann 
Karel Declercq 
Kinderteater Klutske 

16.00 uur Hommage aan Nic Van Bruggen door M. Oukhow 
en H . Van der Cruysen 

17.15 uur Slotakkoord door Bert Anciaux en de Kon. Har
monie St.-Cecilia Heist . 

Doorlopend J o k e van den Brande (kalHgrafïe), A. de Beul 
(ambachten in woord en beeld), Wannes D e Rijck en Frank 
Terkindt (glazeniers), Carl Meersman (kartoonist) 

Presentatie Walda van Onckelen en Luk Verlonje 

De allerjongdten kunnen hun 
De vrolijke jongens van Zakdoek beloven weer heel wat dfeer te hartjeophaUnbijdedolUfratden 
brengen in 't Elzenveld "^^ Klutdke en z n Hutdeklutd-

dhow. 

" Het kinderprogramma „Jodette"gaat door in het nabijgelegen Ko
ninklijk Jeugd Theater (KJT). Gelieve hiervoor echter m te dchnjven 
door onderdtaoii^e bon in te dturen. 

STUUR ONS ALS DE BLIKSEM 
DEZE BON TERUG 
o Ik schrijf personen in voor het kolloquium 

,,Wie wordt er beter van ?" 

O Ik schrijf personen in voor de stadswandeling in de 
voormiddag. 

O Ik schrijf personen in voor „Josette" in het KJT. 

Naam: 

Adres: 

(Al 

Bon graag nacW VU-sekretariaat sturen, 

Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

Faxen mag ook naar: 02/217.35.10 
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KULTÜÜR 

HOMMAGE AAN NIC VAN BRUGGEN 
In het kader van de manifestatie 
Kuituur zonder Muur b r e n ^ 
het weekblad W I J een hom
mage aan haar overleden mede-
•werker Nic Van Bruggen. 

De dichter werd op 17 maart 
1938 te Merksem geboren en 
overleed op 14 juli 1991 te Ant-
^verpen. Hij debuteerde in het 
letterkundig tijdschrift Fron
taal (195>-I959) waarvan hij 
mede-oprichter ^vas, hij ^vas 
nauw betrokken bij „de roe
rige beweging" van de plasti
sche avant-garde die in de zes
tiger jaren te Antwerpen furore 
maakte. In 1962 publiceerde hij 
zijn eerste dichtbundel Een ko
gel die bekroond werd met de 
Prijs van de provincie Antwer
pen. 

Van Bruggen publiceerde in zo
wat alle Vlaamse literaire tijd
schriften en was aan^vezig op 
tal van poëziemanifestaties. Zijn 
gedichten -werden herhaaldelijk 
vergezeld door werk van 
Vlaamse grafici, o.m. Pol Mara, 
J a n Vanriet, J a n Burssens en 
de fotograaf Gerald Dauphin. 

In 1972 richtte hij met Patrick 
Conrad de legendarische Pink 
Poets op, een buitennissig este-
tisch-maniëristisch gezelschap, 
dat zij 10 jaar later weer ont
bonden. 

Voor het weekblad W I J schreef 
Van Bruggen ontelbare bijdra
gen over schone kunsten uit bin
nen- en buitenland, maar ook 
over sportaangelegenheden. 
Van Bruggen \vas ook een tijd 
voetbalverslaggever voor de 
BRTN-sportredaktie. 

Hij liet een oeuvre van 20 dicht
bundels na, een roman en een 
verhalenbundel maar ook een 
vijftal poëtische prozateksten 
over onderwerpen die hem 
nau\v aan het hart lagen (o.m. 
Beerschot, wielrennerij, Ant-
•werpen). 

Gedurende zijn hele leven bleef 
Van Bruggen ook aktief als plas
tisch kunstenaar. Zijn ,,schrif
turen" werden meer dan eens 
tentoongesteld, o.m. in de Ant
werpse galerij De Witte Arend. 

Nic Van Bruggen(rechu) en Wanncj Vande Velde, lang geleden 
lurkend aan een sigaar. 

Tot zijn laatste gedichten be
horen de vijf Vlaamse Balla
den waarin hij zijn gehechtheid 
aan Vlaanderen en het Vlaamse 
volk kritisch maar ontroerend 
verwoordde. 

De hommage die wij Nic Van 
Bruggen willen brengen bestaat 
uit 

— een inleiding door prof. em. 
Michel Oukhow, 

— een lezing van een selektie 
gedichten door Hugo Van der 
Cruyssen 

— een tentoonstelling van zijn 
uitgaven, handschriften, schil
derijen, foto's... 

De zitting in de E. Weynszaal 
van 't Elzenveld begint om 14u. 
stipt en wordt herhaald om 16u, 
de tentoonstelling is de ganse 
dag open. 

De redaktie van W I J hoopt 
met deze manifestatie de herin
nering aan haar oud-medewer-
ker levendig te houden en bij te 
dragen tot de uitgave van zijn 
verzameld werk. 

Hugo Van Der CruyMen leedt 
een delektie voor uit het ceuvre 
van Van Bruggen 

PRAKTISCH 
ER GERAKEN: 't Elzenveld 
is gelegen in de Lange Gast
huisstraat 33-39 in 2000 Ant-
•werpen (zie ook plannetje). 
Vanaf de autosnelweg tot aan 
het Elzenveld ziet u de ge
kende VU-pijlen. Wie met de 
trein komt stapt uit in het 
Centraal Station en neemt aan 
de Frankrijklei tram 12 of 24 
of Bus 1 tot aan de Nationale 
Bank. 

PARKEREN: u kan uw wa
gen kwijt in de betaalpar-
king Oudcian die open is tot 
18 uur. Lukt u dat niet of 
•wil u om 18 uur nog niet 
naar huis dan raden we u aan 
u-w voertuig aan de Schelde-

kaalen te parkeren. Mensen 
met een handikap kunnen ge
bruik maken van de parking 
van het Sint-Elisabethzieken-
huis in de Leopoldstraat, wel 
vooraf even het VU-sekreta-
riaat bellen 02/219.49.30 

E T E N : in de buurt zijn eet-
gelegenheden bij de vleet. In 
het kafetaria van 't Elzenveld 
kan u u-w lunchpakket veror
beren. 

DRINKEN: de sympatieke 
tapploeg van VU-arrondisse-
ment Antwerpen houdt het 
kafetaria open. Dorst zal u 
dus niet lijden. 

KINDEROPVANG: is ui
teraard voorzien 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELMN 47,1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Inclusiefprijs voor 

BANKETTEN 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

Bij vertonen 
van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snaclc * zaal voor 50 pers. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

AFSPANNING 
In de Groene Poort 
Dorp31,GOOIK 
Tel. 02/532.10.21 
Sedert een halve eeuw het 
Vlaamse trefpunt in het Pajot-
tenland. 
Streekbieren, boterhammen, 
spaghetti en ijs. 
Ten-as, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neuker-
mans en Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. t^rjX^ 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRmJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-IVIartens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

l iet ^aling^uiiö 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde. 

Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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VEEL ZWALMS IN VLAANDEREN 
Hoe'wel het 's morgens druilre-
gende en de zon niet altijd haar 
weg vond door de ^volken, zak
ten toch een honderdvijftigtal 
wandelaars af naar Roborst, om 
er in de prachtige Zwalmstreek 
te stappen voor een schoner mi
lieu door propere politiek. In 
de derby van het weer won de 
zon het na een scherp duel dan 
toch van de wolken, zodat de 
wandelaars rond 13u.20 onder 
een blauwe hemel de 12 km. 
lange tocht konden aanvatten. 
Ook onze voorzitter en de par
lementairen J a n Loones en Jan 
Caudron, die eerst de perskon-
ferentie voor hun rekening na
men, sloten aan bij de groep 
en toonden zich van hun beste 
zijde. Halverwege de wandel
route stciat de Z-walmmolen, en 
daar wachtte de moedige wan
delaars een frisse pint en., se
nator Bob Van Hooland. Bob 
weet waar het goed is en een 
streekbiertje te waarderen. 

GEMEENTELIJKE 
DEMOKRATIE 
In de Zwalmmolen ging eerder 
op de middag ook de perskon-
ferentie door. Daar had voor
zitter Bert Anciaux ervoor ge
pleit dat de burgemeester in 
de toekomst niet langer voor
zitter mag zijn van de gemeen
teraad. De gemeenteraad moet 
dan zelf een voorzitter aanwij
zen, waardoor de rol van die 
raad vergroot. Burgemeester en 
Schepenen moeten zich in de 
raad ook laten vervangen door 
hun opvolger en de gemeente
raad moet de Schepenen indi
vidueel kunnen aanvallen voor 
het gevoerde beleid. Op die ma
nier wil de Volksunie de ge
meentelijke demokratie verster
ken en machtsmisbruik tegen 
gaan. Daarom w^erd ook de ge
meente Zwalm gekozen als ak- ' 
tieterrein. lïen aantal onfrisse 
miheudossiers, •waarbij de bur
gemeester van de gemeente ten 
eigen bate betrokken is, kwa
men aan het licht. 

J an Caudron interpeileerde 
reeds de minister van Binnen
landse Zaken en Ruimtelijke 
Ordening, Theo Kelchtermans, 
i.v.m. deze misbruiken. Op zijn 
vragen kreeg hij tot hiertoe nog 
geen afdoend antwoord. Ook 
zondag hekelde J a n de prak
tijken van burgemeester Basiel 
Eeckhoudt, beschermeling van 
Herman De Croo. 

Voor Caudron is het onaan
vaardbaar dat bvb. een luksu-
euze villa van een medestander 
van Eeckhoudt, gebouwd in de 
open ruimte onder het voor
wendsel een bedrijfswoning 
(met burelen) te zijn, wordt ge
legaliseerd met behulp van het 
gemeentebestuur en de federale 
administratie voor ruimtelijke 
ordening, waar diezelfde Eeck
houdt bestuursdirekteur is. J an 
wil dan ook het ontslag van de 

burgemeester als blijkt dat de 
aantijgingen kloppen. 

INBREIDINGSPOLITIEK 
Via Jan Loones deed de Volks
unie ook enkele konkrete voor
stellen i.v.m. ruin^telijke orde
ning. Er moet dringend werk 
worden gemaakt van een echte 
en doeltreffende inbreidingspo-
litiek. De Volksunie wil het 'wo
nen in kernen' stimuleren. Voor 
elke gemeente moet er uitge
gaan •worden van een centrum 
(bvb. de bebou^wde kom) •waar 
fiskale voordelen gelden t.o.v. 

De ZwaLmrrwUn te Manhxwalm, kern van waaruit jaren geleden de beweging op gang kwam om de 
Zwalnutreek zo gaaf mogelijk te houden. 

verspreide bewoners en waar Senator Lxjones pleit er ook 
ook de nutsvoorzieningen goed- voor om in agrarisch gebied het 
koper zijn voor kernbewoners, wonen enkel toe te laten aan 

voltijdse land- of tuinbou^vers. 
Aansluitend op het toekennen 
van fiskale voordelen aan kern-

be-v^oners, wenst de Volksunie 
dat over een periode van 100 
jaar alle groengebieden door de 
overheid aangekocht worden en 
als natuurgebied worden be
heerd. Enkel op die manier is 
het behoud van waardevolle na
tuurgebieden verzekerd. 

De Vlaamsnationale familie- en 
aktiedag in Z'walm •was een ide
ale aangelegenheid om onze ver
regaande voorstellen aan de 
buitenwereld kenbaar te maken. 
Zoals de voorzitter het samen
vatte : 'Het politiek bedrijf in 
Zwalm is een schoolvoorbeeld 
van hoe het niet moet en niet 
verder mag. 

Hier doet burgemeester Eeck
houdt, voorlopig straffeloos, 
aan een eigengereide vorm van 
politiek, waarbij zowat alle mid
delen het doel blijken te hei
ligen, ook als die flagrant in 
strijd zijn met •wat de demo
kratie voorschrijft.' En Anciaux 
voegde er aan toe dat Zwalm 
slechts een van de vele Vlaamse 
gemeenten is waar ruimtelijke 
ordening, leefmilieu en eerlijke 
demokratie moeten •wijken voor 
privé-belangen en vriendjespo
litiek. Letterlijk stelde de voor
zitter : 'Er zijn nog vele Z^walms 
in Vlaanderen'. 

ANTWERPE 

OKTOBER 

Vr. 8 WOMMELGEM: Muzi
kale avond met koor- en samen
zang door muziekgroep Pan
doer. In zaal Familia, a. Mortel-
mansstraat 18. Org.: KK J a n 
Puimège en DF-Wommelgem. 
Kaarten: W. Herbosch 
(353.68.94). 

Vr. 8 BERCHEM: De hon
den in het Zegekoor. Monoloog 
door Aria Theys. Als eerherstel 
aan Irma Laplasse. Om 20u. 
in KC-Berchem, Driekoningen
straat 126. Kaarten aan 300 fr. 
bij Karel de Bie (03/233.11.82). 
Org.: Marnixring Antwer-
pen-Centrum. 

Zo. 10 TURNHOUT: Groen 
Ierland, Gouden Hart. Ten
toonstelling over de geschiede
nis 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-Boe-
chout/Vremde. Viering vanaf 
I5u. in Hof Van Reyen. Alle 
leden en simpatisanten zijn •wel
kom. 

Zo. 10 EDEGEM: Geleid be
zoek aan Brou^werij Gouden 
Carolus. Vooraf inschrijven bij 
Wilfried Schiltz (457.15.67). 
Org.: Kult. Kring. 

Zo. 10 BERLAAR: Openbare 
verkoop van antiek t.v.v. Rust
oord St.-Augustinus en vzw 't 
Dolhuis. Veilingmeester is 
VU-gemeenteraadslid Staf 
Geysemans. Om 13u. in Rust
huis Legrellestraat. Info: 
03/482.17.31. Org.: D F en 
Kring Balder. 

Di. 12 BERLAAR: Louis Da
vids (Joods-Israëlitisch week
blad) spreeks over De Joodse 
gemeenschap in Vlaanderen. In 
zaal Kinderland (Markt). Info 

(uur?) en inleiding: Walter 
Luyten. 

Vr. 15 TONGERLO: Leo De 
Decker toont zijn •video-op
name van hun reis naar de Kau-
kasus, strijdtoneel van de Divi
sie Wiking. Ontvangst bij Rus
sische veteranen. Om 20u. in 
Kapellekeshoef. Org. 
SMF-Kempen. 

Za. 16 EDEGEM: Om 20u. 
in Drie Eiken: kaartavond. In
schrijven op voorhand. Org.: 
VNSE. 

Ma. 18 KALMTHOUT: Daens 
en de relatie met Louis Paul 
Boon. Voordracht door F.J. 
Verdoodt. Om 20u. in zaal Cam-
buus, Heidestatieplein. Inkom: 
leden 50 fr., niet-leden 100 fr. 
Org.: FW-Kalmthout . 

Wo. 20 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: Simonne de Beau-
voir over mevr. Callebout. 
O r g ; : F W - E d e g e m . 

Wo. 20 KAPELLEN: Ge-
spreksavond over Kultuurbe-
leid in Vlaanderen. Inleider: Jo -
han Beke (Vakbel). Om 20u. 
in het KC De Oude Pastorij, 
Dorpstraat 45. Info: 666.70.98. 
Org.: Vlaams Vrouwengroepen 
i.s.m. VLCD. 

Vr. 22 KALTMHOUT: Jaar
lijks gezellig samenzijn met 
etentje in de parochiezaal St. Jo 
zef te Heide-Kalmthout. Deel
name aan verrassingsmenu: 750 
fr. storten op rek. 
404-5069521-62 of betalen aan 
bestuurslid. Org.: VU-Kalm-
thout. 

Vr. 22 HEIST O/D BERG: 
Voorzitter Roger Van Dyck en 
bestuursleden Vlaamse Kring 
Rodenbach nodigen uit om 20u. 
de 19de Revue van de hei bij te 
wonen. Toegang 250 fr. Reser-
vatie vooraf verplicht 
(015/24.80.86). 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Bree: 170 arbeider.* krijgen 
ontslag", las Ahasverus 
Ze kunnen er niet 
om LAGgen 

Frankfurt is een Buchmesse 
•waard 

© 
Minister Weckx: ,fMeer le
zen, u ziet er alle,) van op 
TV." 

© 

Laatste zin: 

Arendsoog voor altijd dicht 

© 

Wathelet Raesend op 
Staatsveiligheid 

© 
Voorlichtingsdienst goed 
In bellen blazen 

© 
Boerenbond voelt zich mis-
Meesterd... 

© 
Neologisme: 
Waakvlam-relatie 

© 
Van politiek heelt Demaret 
het bank-geheim 

© 

Adverteren in Wia 
en DE TOEKOI\/ISrr 

rendeert 
02/21 9.49.30 
Rrobeer eens 
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UIT DE REGIO 
WEST-VLAANDEREN LIMBURG 

OKTOBER 

Vr. 8 KORTRIJK: Voordracht 
door prof. Chris Vandenbroeke 
over ,,Vrijen en trou'wen in 
Vlaanderen". Om 20u. in 
West-Flandria, Gr. Gwijde van 
Namenstraat 7 te Kortrijk. 
Org.: FW-Kortr i jk. 

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

Zo. 17 Z W E V E G E M : Leden-
feest in zaal Boldershof, Harel-

beekstraat 25, vanaf 12u. Gast
spreker: minister Johan Sau-
•wens. Deelname: 400 fr., -10). 
gratis. Info en inschrijven op 
sekretariaat (75.65.57). Org.: 
VU-Vlaamse Klub Groot Zwe-
vegem. 

Di. 19 lEPER: Om 12U.45 stipt 
aan Hotel 'Ariane, Slachthuisstr. 
Om 13u.30 in Adbij ter Duinen 
te Koksijde voor tentoonstelling 
De Latrinair; om I5u.: rondlei
ding in hotelschool. Deelname
prijs: 250 fr. (museum, hotel
school, koffie en gebak). Org.: 
W I . Info: J . Braem 
(057/20.24.68) of K. Devlieger 
(057/20.25.37). 

Wc. 20 OOSTDUINKERKE: 
Jan Loones over Vlaanderen na 
het St.-Alichielsakkoord. Om 
I4u.30 in zaal Witte Burg. Ie
dereen welkom. Org.: V W G . 

Do. 21 KORTRIJK: Vergade
ring van de Hendrik Brugmans 
Kring. Om 20u. in KB, Leie
straat 20. Spreker: R. Detrez, 
prof. Slavistiek KUL over Joe
goslavië. Info: 056/75.73.94. 

Do. 21 ROESELARE: Jaak 
Vandemeulebroucke over de 
Hormonenmaffia. Om 20u. in 
Dienstencentrum 't Leeu'wke, 
H. Verrieststraat 4. Org.: Ro-
denbachkring Roeselare. 

NOVEMBER 

Za. 6 NEEROETEREN: Lim
burgse première van De Hon
den in het Zegekoor. Om20u . l5 
in Kultureel centrum. Kaarten 

OOST-VLAANDEREN 

aan 240 fr. in KG (089/86.31.88) 
of Café Cambrinus te Bree 
(089/47.28.97). Org.: I jzerbe
devaartwerkgroep, D F en W G 
Ge-west Maaseik. 

OKTOBER 

Za. 9 LOCHRISTI: Toneel 
,,De Honden in het Zegekoor", 
om 20u. in de Parochiale Kring, 
Dekenijstraat. Toegang: 250 fr., 
w k . 200 fr. Org.: Kulturele 
Raad Lochristi. Kaarten bij Raf 
Cosyns (09/355.74.91). 

Een netwerk voor een bedrijf kunnen weven, 

is een vak apart. 

Tot voor kort was het begrip "netwerk iets typisch voor de textielwereld 

Tegenwoordig is het veiweven met het hele bedri|fsleven Steeds vaker spinnen 

ondernemingen hun communicatiesystemen uit naar klanten en leveranciers 

Nieuwe diensten en betere service komen tot ontwikkeling dankzi| de nieuwste 

informatietechnologie Een bedri|f, dat zichzelf respecteert, denkt na over de 

toekomst van zi|n netwerk Want dat bepaalt in grote mote de doeltreffendheid 

van de organisatie en de snelheid waarmee gereageerd kan worden op 

ontwikkelingen in de markt Logisch dus, dot informatica- en telecomverant-

woordeii|ken een gesprekspartner zoeken die een totaaloplossing kan geven 

voor hun netwerkproblemen Alcatel, de wereldleider in telecommunicatie, is 

tegeli|kerti|d een innoverende netwerkintegrator én leverancier van systemen 

en diensten Daardoor beschikt Alcatel Bell over een n|kdom aan kennis, die 

zeldzaam is voor dit vakgebied Ga dus eerst eens praten met Alcatel Bell, 

voordat u uw eigen netwerk begint te weven U zult er goed garen bi| spinnen 

A L C A T E L 

BELL 
FroncisWelle,pleinl,Afd GC 2018 Antwerpen Tel 03/240 83 62 • Fax 03/240 99 22 

Za. 9 SINT-AMANDSBERG: 
Bezoek aan Antwerpen '93. Sa
menkomst om 8u.45 aan loket-
tenzaal station Gent-Dampoort. 
Voor 'programma, info en in
schrijving: Lieve Jolie, 
09/231.49.07. 

Do. 14 D E U R L E : Debat
avond met voorzitter Bert An-
ciaux. Om 20u.in het Gemeen
schapslokaal te Deurle. Org.: 
VU-Latem-Deurle. 

Za. 16 LAARNE-KALKEN: 
Groot Herfstbal in zaal Konink
lijke Harmonie, Koffiestraat te 
Kalken. Aanvang 19u. Org.: 
VU-Laarne-Kalken. 

Za. 16 GENT: Noors Buffet, 
in Feestzaal Complex Stedelijke 
Milieudiensten, Gasmeterlaan 
107. Vanaf I9u.30. Inschrijven 
voor 11/10 door storting van 
400 fr. op rek.nr. 
068-2012795-72 van Vlaams 
Kultuurcentrum Mariakerke, 
met vermelding Noors Buffet, 
of tel. 226.22.67 (Johan Beke) 
of 223.01.36 (kantooruren). 

Za. 16 SINT-GILLIS-WAAS: 
VU-bal, in aan^vezigheid van 
Chris Vandenbroeke. In zaal 
Katolieke Kring, Kerkstraat 58. 
Inkom 100 fr. Info: Romain 
De Graeve, 03/770.70.62. Org.: 
VU-St.-GiUis-Waas. 

Zo. 17 NINOVE: Paddestoe
lenwandeling door het 
VWG-Ninove , o.l.v. natuur-
gids Herman De Kegel. Verza
melen om I4u. l5. Vertrek om 
14u.30. 

Vr. 22 SINT-AMANDS
BERG: Hoorzitting over defu-
sie Gent. M.m.v. Bob Van Hool-
and en Paul Van Grembergen. 
Om 20u. in de raadszaal van het 
oud gemeentehuis (Antwerpse 
Stwg.). Org.: VU-St.-Amands-
berg. 

Zo. 24 WETTEREN: Eerste 
VU-eetfestijn. Van 12 tot I4u. 
in het Parochiaal Centrum, Kat-
testraat. Warme beenhesp met 
groentenkrans en aardappelen 
(400 fr.) Kinderen 200 fr. Info 
en kaarten bij Francis Van Lindt 
(02/646.33.50). 

NOVEMBER 

Di. 2 NINOVE: Shownamid-
dag met Antoine Van der 
Heyen. Aanvang om 14u.30. In 
zaal Pallieter te Outer. Org.: 
V W G . 

BRABANT 

^ ^ 

OKTOBER 

Zo. 24 AARSCHOT: Jaarlijks 
Pannekoeken- en SmoutboUen-
festijn. Van 14 tot 20u. in de pa
rochiezaal van Langdorp. Org.: 
VU-Aarschot. 

DONDERDAG 7 OKTOBER 1993 



TUPPERWARE, KONDOOMS EN KIEKJES GETIKTE HEKS 
Eponiemen (van Grieks ,,epi" 
= ,,bij" en ,,onoma" = „naam") 
zijn -woorden die zijn afgeleid 
van eigennamen. 

Zo weet iedereen wel zoetjesaan 
dat een saxofoon genoemd is naar 
de in Dinant geboren Antoine 
Joseph Sax, macadam nsuar de 
Schotse wegenbower McAdam 
en dadumenaas Markies D.A.F. 
De Sade, de Franse schrijver 
van obscene romans. Dat ^ve het 
woord lynchen te danken hebben 
aan James Lynch Fitz-Step-
hens, burgemeester van het 
Ierse Galway, die in 1793 z'n ei
gen zoon berechtte en eigenhan
dig ophing is misschien minder 
geweten. Ook dat een andere 
Ier, Charles Cunningham Boy
cott, in 1880 geboycot werd om
dat hij zijn pachttarieven wei
gerde te verlagen -weet niet ie 
dereen. Bintje is een aardappel 

obdcuur leven leiden in de kolom
men van onze woordenboeken.", zo 
schrijft de auteur in z'n voor
woord. 

Dat de twee, overigens inte
ressante, bijvoegsels uitsluitend 
betrekking hebben op Neder
land moeten we er maar bijne
men. Het gaat hier over een lijst 
van planten en bomen die naar 
Nederlanders zijn genoemd, en 
een tweede lijst met de in het 
boek opgenomen woorden en 
uitdrukkingen die teruggaan op 
Nederlanders. Natuurlijk be
staan er ook eponiemen die te
ruggaan op Vlamingen. Een be
kend voorbeeld, dat dan ook in 
het boek is opgenomen is bake-
liet, ook ruhendfyuur \vordt ver

meld, maar daarmee is de kous 
af. Begrijpelijkerwijs moest de 
auteur zich beperken, maar toch 
zou het vóór een Nederlander 
wel leuk zijn geweest om in San
ders' boek te lezen welk verhaal 
er bijvoorbeeld achter breugeli-
aanj of daentiidme zit! (Terzijde, 
in 1991 verscheen bij uitgeverij 
Boek in Zonhoven het eponie-
menboek Bintje eJ Kala^jnikov, 
geschreven door Marcel Grauls, 
redakteur bij het Belang Van 
Limburg.) 

Maar voorts is het Eponiemen 
Woordenboek van Ewoud San
ders meer dan zomaar een na
slagwerk. De talloze anekdoten 
die achter de eponiemenen zit
ten maken dat het boek vlotter 

leest dan menig roman, boven
dien va^k veel plezieriger en 
boeiender. Wanneer je even in 
dit boek grasduint en hier en 
daar over een woord leest, ga je 
nieu-wsgierig op zoek naar an
dere eponiemen. Zo verging het 
auteur Ewoud Sanders blijk
baar ook, -want hij droeg het 
boek op aan Charles Cunning
ham Boycott ,,die me nieuwdgierig 
maakte naar andere eponiemen...". 

(ts) 

c& Eponiemen Woordenboek. 
Ewoud Sanders. Uitg. Nijgh S 
Van. Ditmar, Anuterdam, 1993, 
258 blx, 699fn. 

soort genoemd naar het Friese J A C Q U E S G O R U S , 
meisje Bmtie Jansma, leerhng »-w-srft^^i_« - ^ ^ - « ^ i x v ^ s ^ / meisje Bintje Jansma, leerling 

van een onderwijzer-patatten- j K O N O G R A A F V A N A N T W E R P E N 
kweker die zijn nieuwste kweek i i i t T i - i i i i - i i 
naar haar noemde. Dit laatste 
verhaal is ook genoegzaam ge
kend, maar dat tupperwarc, con
doom en kiekje (foto) ook van ei
gennamen zijn afgeleid behoort 
al tot de wetenschap van inge
wijden. 

Wie meer wil weten over boven
vermelde -woorden raadplege 
het Eponiemen Woordenboek 
van Ewoud Sanders, nu in een 
herziene en uitgebreide editie. 
Uit de naar schatting driedui
zend eponiemen die het Ne
derlands kent bevat dit w^oor-
denboek een selektie van ruim 
zeshonderd, puur Nederlandse 
woorden of leen-woorden die in 
ons dagelijks taalgebruik zijn 
doorgedrongen. Achteraan in 
het boek vind je een register 
-waarin de eponiemen in rubrie
ken zijn ondergedeeld, en uiter
aard ook een alfabetisch regis
ter. 

Ewoud Sanders -wijst er op dat 
een -woordenboek, ook een epo
niemenwoordenboek, nooit 
kompleet kan zijn. Niet alleen 
zou een teveel aan opgenomen 
-woorden het boek onleesbaar en 
onhandenlbaar maken, er ko
men bovendien zodanig veel 
eponiemen bij dat het moeilijk 
is cJles bij te houden. Of de 
nieu-we -woorden zullen beklij
ven is zeer de vraag. Het -werd 
dus schiften: „//t heb gekozen voor 
eponiemen waar een mooi, intercd-
Jant, gek of boeiend verhaal aan 
vodt zit. Ik heb er bovendien voor 
gekozen bekende eponiemen - woor
den uit het dagelijkje taalgebruik -
af te wiidelen met eponiemen die een 

Jacques Gorus werd in 1901 in 
Sint-Gillis-Dendermonde gebo
ren. Als kind verblijft hij achter
eenvolgens in Oostende, -waar 
de familie buur is van James 
Ensor, en in Gent. In 1919 ver
huist het gezin Gorus naar Ant
werpen. Op artistiek gebied is 
er in Antwerpen heel -wat be
weging. De stad wordt het ver
zamelpunt van een hele groep 
avantgardistische kunstenaars. 
In Antwerpen kombineert Go
ris zijn artistieke studies met 
-werk om den brode bij het Vre-
degerecht en als kontrabasist in 
allerlei bioskooporkestjes. 

Aan de akademie bekwaamt hij 
zich systematisch in de diverse 
grafische technieken. Hij zet 
zijn studies trouwens voort aan 
het Nationaal Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten. Hij gaat 
onder andere in de leer bij 
Exlward Pellens en Jules De 
Bruycker. Zijn eerste artistieke 
vorming had hij echter opge
daan bij Jean Delvin te Gent. 
Hij sluit zijn kunststudies af 
met het volgen van lessen in 
figuurschilderen bij Baron Isi-
door Opsomer. 

In zijn zelfstandig -werk zal Jac 
ques Gorus zich nooit laten ver
leiden tot abstrakt werk. Het 
is steeds zijn bedoeling geweest 
om zijn aUerpersoonlijkste vi
sies en zijn allerindividueelste 
emoties zo leesbaar mogelijk, 
zeg maar zo figuratief moge
lijk over te brengen naar een 
breed publiek. Echt met warme 
sympatic en een perfekte tech-

Gorid werkte altijd zv figuratief mogelijk. 

» • 

ZANGFEEST IN SLEIDINGE 

Op 15 oktober om 19.30 uur 
heeft in het kultureel centrum 
,,Stroming" in Èvergem-Slei-
dinge een Vlaanu Zangfeest 
plaats. Het initiatief gaat uit van 
de drie plaatselijke koren: het 
koor De Belzelieren uit Ever-
gem-Belzele, het koor Sint-Ce-
cilia uit Ertvelde-Kluizen en het 
A Capellakoor uit Ertvelde, en 
dit in samen-werking met de 
Vlaams Nationale Kulturele 
Kring uit Ertvelde en de Kring 
Vlaams Huis uit Sleidinge. Lode 
Dieltiens is die avond algemeen 
dirigent. 

De organisatoren hebben met 
dit opzet drie doelstellingen 
voor ogen: de kennis en de zang 

van het eigen liederenpatrimo-
nium aan te wakkeren, de zang 
van deze liederen aan te moedi
gen, én individueel én in groep, 
en een promotie te zijn voor 
deelname aan koorzang. De vijf 
organiserende verenigingen zijn 
van mening dat er op dit vlak 
een verwaarlozing van het lie-
derenpatrimonium is dat te ver
gelijken valt met het bouwpa
trimonium, ons landschappelijk 
patrimonium en ons ekologisch 
patrimonium. Om daar gevoe
ligheid voor op te wekken werd 
dit Zangfeest georganiseerd. 

c» Wie meer informatie wendt 
kan terecht zich tot Paul Van 
Grembergen teL 091344.67.90 

nische vormbeheersing heeft hij 
alle facetten van het menselijk 
bestaan een plaats gegeven in 
zijn rijk oeuvre. De mens blijft 
centraal staan in zijn \verk. De 
kunstenaar wordt daarbij geleid 
door een oprecht beleefd hu
manisme, met een opvallende 
dienstbereidheid voor de mede
mens. 

Als grafikus kan Jacques Go
rus gerust de vergelijkng door
staan met andere groten zoals 
WUlem Linning, Henry Leys, 
Henri De Braeckeleer of Walter 
Vaes, voor wat de ikonografi-
sche vastlegging van de oude 
stad betreft. Vanaf 1946 geeft 
Jacques Gorus als leraar aan 
de Koninklijke Akademie zijn 
artistieke visie en zijn vakman
schap door aan begaafde jonge
ren. Tot aan zijn dood in 1981 
blijft hij kreatief bezig. 

In dit belangrijke kultuurjaar 
voor Antwerpen zal nu als pos
tume hulde aan zijn meesterlijk 
kunstenaarschap zijn lichaam 
overgebracht worden naar het 
erepark van de Antwerpse 
Schoonselhof-begraafplaats. 
De huideviering van deze uit
zonderlijke kunstenaar, schilder 
doch vooral grafikus, werd 
plechtig ingezet op 3 juni J.1. 
toen aan zijn laatste woonhuis 
en atelier in de Venusstraat 52, 
in het hartje van Antwerpen, 
een gedenkplaat werd onthuld. 
Deze plaat werd gerealiseerd 
door de gekende Antwerpse 
beeldhouwer, Wdfried Pas, les
gever aan de Koninklijke Aka
demie voor Schone Kunsten. 

Zopas verscheen een prachtig 

kunstboek over Jacques Gorus. 
In bijna 200 etsen heeft de kun
stenaar het Antwerpen van het 
Interbellum en de naoorlogse 
jaren in beeld gebracht. Een 
goede honderdertig van deze 
etsen werden op perfekt tech
nische wijze afgedrukt in het 
boek Jacqued Gorud en Antwer
pen. Roger Binnemans, de Ant-
werpen-kenner bij uitstek en 
Odille Poppe roepen in dit boek 
de sfeer op van het Antwerpen 
zoals het grafisch, raakfijn werd 
vastgelegd door Gorus. De ere-
direkteur van de Koninklijke 
Akademie voor Schone Kun
sten en het Nationaal Hoger 
Instituut voor Schone Kunsten 
van Antwerpen, de heer Theo 
van Looy, schetst de Jirtistiek 
en menselijke karrière van de 
kunstenaar. Belangrijke kunst
historici zoals A.H. Cornette en 
Roger Avermate, maar ook lite
ratoren zoals Maurice Gilliams 
verdiepen met hun kommenta-
ren het inzicht in het kunste
naarsschap van Jacques Gorus. 

Di rk Stappaerts 

c» Dit unieke kunstboek (295 
X 240 mm), ca. 176 blx met 
130 etden, vaak in pana, in 
zwart-gri/ze duotone gedrukt, 
kodt dlecbtó 1.950 fr. (+ eventu
eel 150 fr. verzending. Het kan 
verkregen worden door dtorting 
op rek. 068-2121467-07 van „De 
Vrienden van Jacquet GHorud 
- Antwerpen", in de kunsthan
del De Rood, Minderbroederdtrui 
66 in 2000 Antwerpen, teL 
03/231.72.40 of 02/269.38.00 of 
via de boekhandeL 

De jury van de boekenwelpen 
zat er dit jaar niet naast, toen 
ze Pongwiffy, een hekd met een tik 
van de Engelse schrijfster Kaye 
Umansky, de prijs voor het best 
vetaalde boek gaven. Deze prijs 
geldt niet enkel voor de verta
ling die erg inventief is, maar 
ook voor de goede neus van de 
uitgever, want dit is een hek-
senboek om te gieren. Nu is er 
het vervolg: Pongwiffy, hekden-
bezem, op tilt. In deze aflevering 
zijn de bezems, naast de goblins 
en de heksen, erg belangrijk. 
De overval op de afvalberg van 
Pongwiffy kent zijn gelijke niet 
in eender welk jeugdboek. J e 
begint met een lach en je ligt te 
stuiptrekken tot aan de. laatste 
pagina, en dat komt mede door 
de schitterende tekeningen van 
Chris Smedley. E^n aanrader. 

Momos 

c» Pongwiffy, hekdenhezem. op 
tilt. Kaye Umajutky. Uitg. Fa
cet, 1993. Voor lezerd vanaf 9 

jaar. 

DIE SPEL VAN 
WIT EN SWART 

Op woensdag 13 oktober om 
20.30 uur organiseert VL 88 
in samen-werking met de Core-
manskring een optreden van het 
Zuid-Afrikaans Breughel The
ater in het auditorium van het 
kultureel centrum in Bras-
schaat. 

Die Breughel Theater Groep 
werd in 1983 opgericht door 
D r B. Dehaeck die in 1965 
zijn Gentse advokatenkantoor 
inruilde voor een lektoraat aan 
de afdeling drama van de Uni
versiteit van Stellenbosch in 
Zuid-Afrika, toendertijd geleid 
door de Vlaamse regisseur Fred 
Engelen. 

Ter gelegenheid van haar tien
jarig bestaan maakt het multi-
raciale gezelschap een toernee 
door Vlaanderen met Die dpel 
van wit en dwart, een stuk met 
een satirische kijk op de ge
schiedenis van Zuid-Afrika, ge
schreven en geregisseerd door 
B. Dehaeck. Op -vier verhogen 
beelden akteurs en dansers si-
multeian de konfrontatie uit tus
sen de blanke en de zwarte be
volking van hun land. ,,Die spel 
van wit en swart" wordt opge
voerd in het Afrikaans. 

c» Kaarten zijn te verkrijgen 
aan 200 fr. voor CJP- en 
65+houderd in voorverkoop, 250 

fr. in voorverkoop en 300 fr aan 
de kodda, te verkrijgen op het 
dekretariaat van de Coremand-
kring uL 03/238.82.08 of VL 
88 teL 03/635.27.12 en 
03/664.11.27. 

; BREUGHEL TEATER GROEP 
UIT ZUID-AFRIKA 

VLAANDEREN-TOER 

iffiö 
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IIELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 9 OKTOBER 

ROBOCOPII 
Denderend vervolg op Rabocop, een robotachtige politieman die de 
orde probeert te handhaven in een onveilige, korrupte en akelige 
grootstad. Irvin Kershner nam de regie over van Paul Verhoeven 
en daarmee verdween jammer genoeg de ironie van de eerste film. 
Wat overblijft is veel lawaai, aktie en walgelijk geweld. (TV 1, om 
23u.05) 

ZONDAG 10 OKTOBER 

SABRINA 
Humphrey Bogart speelt een droge, puriteinse zakenman met lijk-
biddersgezicht. William Holden is zijn broer, een verwende playboy 
en Audrey Hepburn is de dochter van de chauffeur die eerst op 
Bogart en later op Holden verliefd wordt. Een satirische komedie 
van Billy Wilder uit 1954. (VTM, om ISu.lO) ^ 

MAANDAG 11 OKTOBER 

MY LEF FOOT 
Biografische film van Jim Sheridan (1988) over de aan hersenver-
lamming lijdende Ierse schrijver Christy Brown. De vertolking van 
Daniel Day-Lewis is ronduit schitterend en hij werd er terecht met 
een Oscar voor beloond. (TV 2, om 22u.) 

TELEFACTS 
Steeds meer lesbische koppels willen kinderen. Een niet zo simpele 
zaak, wat mag blijken uit een reportage over de administratieve 
beslommeringen die zon verzoek met zich meebrengt. (VTM, om 
22u.) 

DINSDAG 12 OKTOBER 

OP DE AFSPRAAK 
Eerste aflevering van een nieuwe praatshow van Emiel Goelen, 
waarin hij praat met binnen- en buitenlandse gasten en de interviews 
afwisselt met muzikale intermezzi. (TV 1, om 20u.35) 

JE SUIS LE SEIGNEUR DU CHATEAU 
Franse film van Regis Wargnier (1988) over de rivaliteit tussen twee 
tienjarige knapen, een strijd die gestalte krijgt via wTeedaardige en 
zelfs perverse spelletjes. Een verontrustende kijk op de wereld van 
de kinderen, die in feite niet meer is dan een weerspiegeling van de 
wereld van de volwassenen. (TF 1, om 20u.50 

WOENSDAG 13 OKTOBER 

DE BERGDOKTER 
In de eerste aflevering van een Duitse doktersserie wordt de sim-
parie chirurg Burgner gekonfronteerd met een zwanger meisje met 
zelfmoordplannen. De Duitsers lijken wel een patent te hebben op 
dergelijke series ! (TV 1, om 20u.35) 

JAWS, THE REVENGE 
In het inmiddels beruchte stadje Amity slaat de stoute witte haai 
opnieuw toe. De zoon van Roy Scheider, de held uit de eerste twee 
films, is het eerste slachtoffer. Het vervelende van deze film is dat de 
mogelijkheid voor nog een vervolg open bhjft. (VTM, om lüwAS) 

DONDERDAG 14 OKTOBER 

DIE EHE DER MARIA BRAUN 
Prachtig gestileerd melodrama van Remer Werner Fassbinder (1979) 
over het na-oorlogse Wirtschaftswunder in West-Duitsland. Hanna 
SchyguUa is schitterend in de rol van soldatenvrouw die in afwach
ting van de terugkeer van haar man een nieuw leven probeert op te 
bouwen. (RTBf, om 23u.) 

VRIJDAG 15 OKTOBER 

TEN HUIZE VAN... 
WILLEM VERMANDERE 
Willem Vermandere ("Lauwe, 1940) is niet enkel zanger, maar tevens 
beeldhouwer en levensfilosoof. Een veelzijdig man, wat duidelijk 
wordt in deze reportage van Edward De Maesschalck. (TV 2, om 
20u.40) 

DE GEK 
Britse film van Christine Edzards (1990) met Derek Jacobi, Cyril 
Cusack en Ruth Mitchell. Mr. Frederick, een obskure Viktoriaanse 
klerk, leidt een dubbel leven: als teatermannetje wordt hij voort
durend voor'de gek gehouden, terwijl hij als Mr. John een graag 
geziene figuur is in aristokratische kringen (VTM, om 22u.) 

Derek Jacobi en Cyril CiMack In het óoclaal drama De gek. 
Vrijdag 15 oktober op TV 2, om 22u. 

HERSENBREKER 

OPGAVE 3 
HORIZONTAAL 

7. Hopen geld die ruimte bie
den aan hemelwater? (11) 

8. Teken om te vertrekken (èn 
om 't eind aan te kondigen !) 
(2) 

9 Zo glad dat je je er nau-
^velijks staande kunt houden 
(9) 

11 Duisternis die het gevolg is 
van licht (7) 

12. Onwrikbaar gesteente (4) 

15. Geschenk dat nog voor de 
winter wordt overhandigd 
(16) 

18. Hoewel vol gaten garan
deert dit apparaat een vei
lige landing (7) 

19. Op onhandige wijze radi-
kaal (5) 

20. Laat druppelsgewijs vocht 
lopen (6) 

22. Militaire opslagruimte (4) 

23. Over de reuk van dit eet
bare gewas zijn de menin
gen verdeeld (8) 

VERTIKAAL 

1. Stuk grondbezit (3) 

2. Frans snelheidsmonster (3) 

3. Cijfers die striemen kunnen 
veroorzaken (10) 

4. Wasbak (5) 

5. Bij bliksem en donder voelt 
deze kleine zich in zijn ele
ment (14) 

6. Vervorming van je hand (6) 

8. Kunstminnende dokter in 
Parijs (4) 

10. Die twee vormen samen een 
geheel, maar zeker is dat 
niet (4, 2, 4) 

13. Hinderlijke vracht (4) 

14. 't Gebaar van iemand die 't 
met je eens is (4) 

16 Ondervonden (7) 

17. Ovaalvormig stuk grond? 
(6) 

21. Muziekmaker (4) 

Ziezo, veertien dagen geleden 
moest de Hersenbreker wij
ken voor de kongresresoluties, 
maar hier hebt u dan einde
lijk opgave 3. Bovendien hebt 
u ook nog de oplossing en de 
winnaar van opgave 2 te goed: 

OPLOSSING 
OPGAVE 2 

Horizontaal: 3. verfborstel; 10. 
rekening; 12. sla; 13. toemaatje; 
14. schroot; 16. rendier; 18. ein
deloos; 20. Igor; 21. horizon
taal; 22. lava; 23. noodlijdende; 
28. lol. 

Vertikaal: 1. 'n flater slaan; 2. 
meester; 4. eis; 5. orde; 6. star-
mien; 7. geestigaard; 8. rechter
hand; 9. silo; 11. getreuzel; 15. 
groen; 17. naalden; 19. nar; 24. 
op; 25. ijl; 26. do; 27. el. 

Cyriel Van Assche uit de Ker-
kenbos 50 in 2812 Muizen wint 
een prijsje want zijn gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 2 werd uit de kor-
rekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de oplossing van op
gave 3 ten laatste maandag 11 
oktober op de redaktie: Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. 

VORIGE MAANDAG 
Maandagmorgen, trein Leu
ven-Brussel. De twee meest be
sproken TV-programma's van 
het afgelopen week—end waren 
ongetwijfeld "Luc " (het wereld-
rekord wippen) en "Morgen 
Maandag" (Mark Uytterhoe-
ven). Omdat iedereen wél no
ties zal hebben van het eerste, 
maar daarom nog ge^n TV kan 
maken, zal eerstgenoemde als 
"gekend" beschouwd worden. 

Voor "Morgen Maandag" wa
ren de verwachtingen hoog ge
spannen. Te hoog. Daarom ook 
dat het programma met die 
schaterlach geworden is waarop 
het grote publiek zich had ver
heugd. Beweren dat Uytterhoe-
ven "maar zwakjes " was, zou 
de man onrecht aandoen. De 
idee van de verschillende news
rooms •was leuk en het intieme 
gegprek (met Wilfried Mar
tens) zelfs meer dan dat. Poli
tici in hun blootje zetten is niet 
vernieuwend, maar als het goed 
gedeian is, blijft het natuurlijk 
grappig. Voor beo Walterke kan 
alleen maar gehoopt worden dat 
GAIA er zich niet mee gaat be
moeien ("Heeft deze vogel geen 
recht op het bestaansminimum 
?"). 

Het rondetafelgesprek met de 
drie regionale nieuwspresenta-

MOUiJI 

MAAnDA6 
toren viel ronduit tegen. Met 
name Persijn had zich voorge
nomen om van Morgen Maan
dag zijn programma te maken. 
Al vlug bleek echter dat de man, 
wars van enig gevoel voor hu
mor, zichzelf overbodig maakte. 
Een geluk voor hem dat Uyt-
terhoeven, die toch meer dan 
gevat uit de hoek kan komen, 
het niet nodig vond om hem pu
bliekelijk aan de schandpaal te 
nagelen. 

^ 1 ^ 

Dat de kijker niet opgelucht 
een nieuw^e •werkweek tegemoet 
kon zien •was met name te •wijten 
aan de opsteller van het zend
schema (ook een mciandagmor-
genexemplaar?). De BRTN 
presteerde het om na "Morgen 
Maandag" uit te pakken met 
een schrijnende reportage over 
babiemoorden in India, waarin 
ook de details de kijker niet be
spaard bleven. Men zou voor 
minder op een maandagmorgen 
in bed blijven liggen. 

Morgen Maandag is niet ver-
nieu^wend, maar is wel goed ge
maakte en beschciafde TV—ont
spanning. Een ontspannend 
programma zonder de opvoe
ring van randdebielen en zon
der tombola aan het eind ver
dient op zich al een kans. 

(gv) 

c^ "Morgen Maandag", pro-
gramnui van en met Mark Uyt-
terhoeven, elke zondagavond om 
20.20 u., TVl. 

c& "Güteren Zondag", een 
krantje over "Morgen Maandag" 
waarin de kijker de mogelijkheid 
geboden wordt zelf duggedtiej te 
doen voor het programma, ver
krijgbaar elke maandag in de 
dagbladhandel, lOfr. 
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GORDEL 
D e d a g van de gordel hebben 
een der t igta l D i l b e k e n a r e n het 
initiatief g e n o m e n de g e k e n d e 
b o r d e n „ D i l b e e k w a a r Vlamin
gen thu is zijn" met s p a n d o e k e n 
„en -waar iedereen w e l k o m is" 
te vervol ledigen. 

W I J heeft he t nodig gevonden 
de ak t ievoerders af te doen, als 
„enkele l eu rde r s " die de hui
dige slogan te eng nat ional is
tisch vonden . D e ber ich tgev ing 
in de nat ionale pe r s is elders 
veel genuanceerde r . 

O o k de Frans ta l ige pe r s heeft 
beg repen da t deze akt ie niet 
an t i -Vlaams of als een open uit
nodig ing voor de ver f rans ing 
van Di lbeek bedoeld was , en 
enkel de gastvri jheid als w a a r d e 
in een Neder l ands ta l ig Di lbeek 
n a a r voor w o u b rengen . H e t is 
j a m m e r da t het blad van een 
part i j die de v e r d r a a g z a a m h e i d 
toch h o o g in het vaande l d raag t , 
niet tot dit inzicht is gekomen . 

D e Volksunie moet zich toch 
k u n n e n v inden in een Vlaams 
en gastvrij Di lbeek . 

P a t r i c k M o y e r s o e n , 
S c h e p d a a l 

AMNESTIE 
Ik h e b were ldoor log II beleefd 
en w a s ti jdens de beze t t ing zo
als de overgro te mee rde rhe id 
de r bevo lk ing passief. Ik h e b 
(in 1943) vrijwilligers uit mijn 
s tad en omgeving zien ve r t r ek 
ken naa r het Oost f ront , een deel 
w^aren idealisten, een a n d e r deel 
avon tu r i e r s en dies meer. 

Allen, idealisten en avontur ie r s , 
voch ten met de Du i t se r s tégen 
het K o m m u n i s m e op het Oos t 
front, m a a r ook (bewus t o f on
bewus t ) voor Naz i -Du i t s l and , 
w a n t d a a r k w a m he t regel recht 
op neer. 

Als Naz i -Du i t s l and de oor log in 
E u r o p a zou g e w o n n e n hebben , 
•wat voor een E u r o p a zou da t 
zijn gewees t ? D e nazi 's zouden 

d a n nog veel meer hebben uit
gespook t tégen het m e n s d o m . 

W a t w a r e n de mot ieven van de 
Oos t f ron te r s ? l ien deel vocht 
b e w u s t v o o r Naz i -Dui t s l and , 
een a n d e r deel dach t (ik zeg 
wél dach t ) da t zij voch ten voor 
V laande ren en de kristelijke be
schaving, zo w a s het deze laat-
sten toch wi jsgemaakt door de 
koUabora teurs mé t h u n p ropa 
ganda . W a t een b e d r o g ! 

D e echte schuldigen voor da t 
b e d r o g w a r e n de poli t ieke kol-
l abora t eu r s en h u n ronselaars , 
da t w a r e n geen Oos t f ron te rs 
m a a r thuisbli jvers die k o n d e n 
alle k a n t e n uit, dikwijls voor 
h u n e igenbelang, echte g ladde 
pa l ingen ! Ik k a n voor da t soor t 
koUabora teurs geen begr ip op
b rengen . 

Ik h e b ech te r wél begr ip voor 
een g roo t deel O u d - O o s t f r o n -
ters (de idealisten) en dit uit 
eerbied voor het feit da t zij in 
h u n j eugd idealen k o n d e n h e b 
ben én de moed h a d d e n om 
da a rvoo r h u n leven te wagen , 
ook al w a s dat mijn inziens een 
vergissing. 

D a a r o m : amnes t ie voor O u d -
Oos t f ron te rs . 

L . D e S m e t , L i e r 

DE OPLOSSING 
Enige bedenk ingen bij de 
Vlaamse mes tp rob lemen . Is het 
niet mogelijk da t de boeren h u n 
mes t verzamelen , het pe r schip 
naa r L i m b u r g voeren , d a a r het 
in onze mi jnput ten d u m p e n en 
k laar is kees ? 

H e t zou de sch ippers t en goede 
k o m e n en w e z o u d e n door de 
natuur l i jke -warmte van onze 
mi jnput ten gas p r o d u c e r e n d o o r 
g e w o n e on tb ind ing . 

Tevens k a n dit mest d o o r de 
aa rd van de kolenlagen de 
g r o n d niet bevuilen. Is dit te 
mooi om w a a r te zijn ? 

A n d e r s moe t de V U er -werk 
van xnaken ! 

W. H e l s s e n , W i j n e g e m 

H. CANDRIES 
Dhr . Candr i e s is dus overge
lopen (alleen da t is het juiste 
w o o r d ) naa r de CVP. Ik heb 
vermelde heer nooit aanzien als 
een echte VU'er , ook niet als 
Vlaamsgezinde . 

I n d e r d a a d zijn er in het M e -
chelse 20.000 s t emmen nodig 
om een vo lksver tegenwoord iger 
te k u n n e n afvaardigen voor de 
par t i j . D h r Candr i e s had bij 
de jongste verkiez ingen 6.000 
v o o r k e u r s t e m m e n . Gezien hij 
zijn m a n d a a t naa r de C V P mee
neemt, heeft hij 14.000 s temmen 
van de V U gestolen. 

D e CVP-he le r s h e b b e n hier
bij ynogmaals aange toond da t 
fair-play hen abso luu t onbe
k e n d is, da t h e b b e n ze t r o u w e n s 
al meermaa l s bewezen . 

C . V a n d e n b r o u c k e , B r u g g e I I 

JAAK 
VANDEMEULE-
BROUCKE 
J e moet het maa r d u r v e n en 
doen, o n d a n k s bedre ig ingen 
aan het ad res van jezelf en u w 
gezin, blijven vech ten tegen 
ko r rup t i e - en maffiaprakti jken. 
D e V U heeft momentee l nog 
slechts één Europar lements l id , 
m a a r i emand die dubbe l telt. 

Ik ken momentee l slechts één 
Europar lements l id in Vlaande
ren die zijn E u r o p e e s m a n d a a t 
tenvolle invul t : J a a k Vande-
meu leb roucke . Hij k reeg van 
de kongresgange r s op de jong
ste V U - k o n g r e s d a n ook te'recht 
een s t aande ovatie. 

t Z o u indroevig zijn en een ver
a r m i n g van Vlaande ren moest 
de V U , als volks-nat ionale 
g roep die een E u r o p a van de 
volkeren voors taa t , uit het Eu 
ropees pa r l emen t zou verd\vi j-
nen. W e zijn op t imis t ! 

W. R o s i e r s , N e e r o e t e r e n 

MESTAKTIEPLAN 
Voor he t eerst in al de tijd van 
mijn l idmaa t schap h e b ik mij 
geërgerd aan een s t a n d p u n t van 
de V U . W a a r o m moet de V U 
het s t a n d p u n t over het mest-
dekree t volledig o n d e r s t e u n e n ? 
D a t de B o e r e n b o n d e r tegen is, 
is toch geen reden om ervoor te 
zijn ! Heel w^at Dr ie -Tand- leden 
zijn over tu igde V U ' e r s . 
Ik hoop da t de volksver tegen
woord ige r s h u n s t a n d p u n t wil
len herzien of toch mins tens 
eens over leggen met , ,den dr ie-
t and" ; al was het m a a r om in
zicht te krijgen in de vele p r o 
b lemen die de kleine familiale 
bedri jven hebben . Als je de ,,mi
l ieuschade" d o o r t r e k t naa r an
dere bedrijven. . . Welke fabriek 
IS er in s taat hek ta ren bos aan te 
leggen om de vuile rook te kom-
p e n s e r e n ? D e familiale bedr i j 
ven moeten ges t eund w o r d e n ; 
niet a fgebroken. 
Ikzelf w e r k in een fabriek en 
ben geen be l anghebbende , -wel 
ben ik bezorgd om de kleine, 
hard^verkende b o e r ! 

L u d o C a s t e l e i n , K o r t e m a r k 

WIE HEEFT 
INTERESSE VOOR 
VUJO-STUDENTEN-
WERKING 
D e Volksunie jongeren k e n n e n 
een t radi t ie van een bloeiende 
univers i ta i re we rk ing . S teeds 
o p n i e u w poogt V U J O in alle 
hogeschools teden goed ^ver-
k e n d e en en thous ias te k e r n e n 
op te r ichten of te laten voor t 
bes taan . 

Vaak zijn de hierui t g e k o m e n 
jongeren later h a r d w e r k e n d e 
mil i tanten in de plaatseli jke af
del ing g e w o r d e n . 
V U J O - R U G viert dit j aa r zijn 
10-jarig bes taan . O o k aan de 
K U - L e u v e n , de KU-Brus se l en 
aan de Univers i ta i re Instell in
gen A n t w e r p e n h e b b e n -we 
bloe iende ke rnen . Di t j aa r ech
ter b re iden w e u i t ! O n s doel is 
in zoveel mogelijk a n d e r e uni

versi te i ten of hogescholen een 
V U J O - k e r n op te s ta r ten . 

H i e r v o o r doen wij een b e r o e p 
op jonge mensen . Ind ien zij in 
onze w^erking ge ïn te resseerd 
zijn en s tude ren aan één of an
dere univers i te i t of hogeschool , 
•worden zij ve rzoch t ons iets te 
laten -weten. 

O f w a n n e e r zij een v r i end (in) 
of een plaatselijk lid k e n n e n die 
hierin ge ïn teresseerd zijn, neem 
d a n k o n t a k t op m e t ons nat io
naal sekre ta r i aa t 
(02/217.63.28) . 

G r a a g zullen w e iedere geïnte
resseerde k o n t a k t e r e n om met 
ons mee te -werken aan een be
ter V laande ren . Zelf verde len 
w e begin ok tobe r een pamflet 
op 10.000 eksempla ren g e d r u k t . 
M o c h t er een afdeling interesse 
h e b b e n om enkele eksempla ren 
te ve rspre iden , laat het ons d a n 
^veten. 

P a t r i c V a n W a e y e n b e r g e 
( a l g e m e e n v e r a n t w o o r d e l i j k e 

s t u d e n t e n w e r k i n g V U J O ) 
p / a B a r r i k a d e n p l e L n 12, 

1000 B r u s s e l 

D e r e d a k t i e o n t v a n g t 

g r a a g b r i e v e n v a n l e z e r s . 

N a a m l o z e , s c h e l d - e n 

s m a a d b r i e v e n g a a n d e 

s c h e u r m a n d i n . D e a n 

d e r e p u b l i c e e r t z i j , n a a r 

g e l a n g e r p l a a t s i s . 

D e r e d a k t i e b e h o u d t z i ch 
h e t r e c h t v o o r b r i e v e n in 
t e k o r t e n e n p e r s k l a a r t e 
m a k e n . 

B r i e v e n - w o r d e n o n d e r t e 
k e n d m e t n a a m e n p l a a t s 
v a n h e r k o m s t , t e n z i j d e 
s c h r i j v e r v e r z o e k t i n i t i a l e n 
t e g e b r u i k e n . 

ifilffi'̂ ?5!fffir«ir 

V de winne-fabrisac 
<, / 

~x̂  / mlgrostraat 128 
\ / IB 9200 sohoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulierën 
boekdruk 
direct mail 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

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

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

Kostuums naar maat 

[ f Vbrmees 
\ A . / Steenhouwersvest. 52 
^ " ^ • ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime kortingen 
- Kwaliteitsprodukten 
- Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

^ DEVRIESE 
woonverljchtine 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp^ 
S. 050 35 74 04 ^ 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Diensten: verhuring lange termijn: DIETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouw/ondememingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

•*;• 
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MOMENTJE, WIJ VERBINDEN U DOOR... 

EVEN DE OMBUDSMAN BELLEN (02/507.50.70) 
Sindd 1 januari 1993 beschikt het MinLfterie van de 
VLaanue Gemeenschap over een ombud<)dieru)t (VOD). 
Burgere die hun weg niet meer kunnen vinden in het 
kluwen van politieke Iru)tellingen en organen worden door 
de dienst terug op het juLfte pad gezet. Acht mensen dtaan 
In voor de behandeling van klachten en voor het oplopen 
van problemen die mogelijk kunnen rijzen Ivm. het dekreet 
'betreffende de openbaarheid van bedtuurddokumenten'. 
Onlange bracht de VOD een tuséentljdé rapport uit over 
zijn werking en de resultaten daarvan tijdens de eeréte vijf 
maanden na zijn oprichting. Een gesprek met de 'Frltz 
Bom' van Vlaanderen: Jan Goorden. 

Stelt u zich volgend tafereel 
even voor: een orkaan heeft 
iemands tuinhuis naar een 
andere wereld geholpen en 

het slachtoffer -wenst ter vervan
ging ervan een gebouwenkom-
pleks van drie hoog op te trek
ken. Of nog: het water in zijn 
kelder begint oceanische vor
men aan te nemen en de dienst 
waterleiding verklaart zichzelf 
onbevoegd. Tot wie zal hij zich 
waar, wanneer en hoe moeten 
•wenden opdat alle formaliteiten 
op de juiste wijze vervuld kun
nen worden ? 

Hier biedt de ombudsdienst een 
oplossing door de oproeper op 
een snelle en efficiënte manier 
door te verwijzen naar de juiste 
persoon. 

J. Goorden: „Speciaal voor deze 
vorm van dietutverUning werd een 
komputerprogramma uitgedokterd. 
Een Lijdt van 9000 trefwoorden 
maakt het oru mogelijk om iemand 
binnen enkele dekonden de juiite ge-
gevenj door te geven van de diendt 
tot wie hij zich dient te wenden voor 
de oplodding van zijn probleem. Het 
id onze bedoeling om dit dydteem op 
termijn eveneend te in elke gemeente 
te installeren. Via dit dydteem kan 
de VOD informatie verdchaffen over 
alle materied ivm. de Vlaanue Ge
meenschap. 

De vragen die de burgerd oru dtellen 
zijn zeer uiteenlopend van aard. Op
vallend hierbij ij het feit dat ongeveer 
één derde van de oproepen handelt 
over ekdterne organióatied (verzeke
ringen, judtitle, enz.). In principe 
is onze dienst hier echter niet voor 
bevoegd. Wij zullen wel trachten ook 
deze oproepen op een goede manier 
door te verwijzen." 

Het kan voorkomen dat de ie
mand aan alle voorwaarden, zo
als opgesomd in het dekreet be
treffende de openbaarheid van 
bestuur (23 okt. '92), voldaan 
heeft, maar dat hem alsnog de 
toegang tot een bestuursdoku-
ment ge'weigerd wordt. In dit 
geval kan hij zich richten tot de 
Vlaamse ombudsman die dan 
zal nagaan of de geheimhouding 
van het dokument gewettigd is. 
In geval blijkt dat de aanvra
ger wel degelijk recht op inzage 
heeft zal de bemiddelaar beslis
sen dat het inzagerecht toege
staan moet worden aan de aan
vrager. Deze beslissing is bin
dend. 

KLACHTENBEHANDELING 
In de eerste vijf maanden van 
haar bestaa.n kreeg de V O D 
slechts drie oproepen binnen 
deze kategorie te behandelen. 

De ombudsdienst heeft even
eens als funktie klachten van 
burgers te behandelen die zich 
onheus bejegend voelen door 
de ambtenarij. Het kan hierbij 

gaan om een te lange aansleep 
van een procedure of ge-woon 
om grove onbeleefdheden. Bij 
deze vorm van dienstverlening 
kan de ombudsdienst slechts 
optreden nadat de burger eerst 
zijn grieven heeft gemeld aan de 
betrokken dienst. Bijkomende 
voorwaarde hierbij is dat hij 
zich binnen de zes maanden 
schriftelijk dient te richten tot 
de VOD, eventueel met mon
delinge toelichting achteraf. De 
klacht dient precies omschreven 
en ondertekend te zijn. De om
budsman treedt hierbij op als 
bemiddelaar in de zuiverste zin 
van het woord. 

• De neerlegging van een 
klacht is een nogal omslachtige 
procedure. Had ook hier een 
gew^oon telefoontje niet kun
nen volstaan? 

J. Goorden; „ Wij vragen de men
den om eerdt opnieuw kontakt op te 
nemen met de dienst tegen wie ze 
klacht willen neerleggen. Misdchien 
kan er alsrwg een oplodding gevon
den worden voor het probleem. Blijkt 
echter dat dit niet het geval is, bv. 
bij grove beledigingen, dan zal de 
ombuddman direkt bijtreden. 

De dchriftelijke neerlegging van de 
klacht is geen absolute voorwaarde, 
maar is toch ten zeerste gewenst. 
Bij mondelinge formulering is het 
ridiko op onduidelijkheden groter. De 
dchriftelijke indiening bespaart onze 
diendt ook kodtbare tijd. Door deze 
werkwijze te handhaven wordt even
eens muggezifterij voorkomen. 

De'behandelingdduur van een klacht 
is aanzienlijk langer dan die van 
een aanvraag voor informatie. Het 
is echter wel zo dat de indiener ervan 
binnen de twee weken weet of zijn 
klacht al dan niet ontvankelijk is. 
De tijd.Modig om tot de oplodsing 
van het geschil te komen bedraagt 
maksimaal twee maanden." 

POLITIEK - OF NIET ? 
• E^n ombudsman van het 
Ministerie van de Vlaamse Ge
meenschap, hangt aan die be
noeming een politiek geurtje ? 

J. Goorden: „Zeker niet! Ik
zelf beschik niet over een partij
kaart! Voor het eksamen dat werd 
uitgeschreven voor de funktie van 
Vlaamse ombuddman hebben zich 
600 kandidaten gemeld. Na drie ob-
jektieve delektieprocedures werd ik 
uiteindelijk weerhouden." 

• Komt het voor dat mensen 
van de ombudsman een soort 
van politiek dienstbetoon ver
wachten ? 

J. Goorden: „Dat gebeurt, maar 
niet frekwent. Aid blijkt dat er over
macht in het dpel id - bv. laattijdige 
indiening van een aanvraag voor 
dtudiebeurd omwille van hodpitali-
datie - , zal de VOD wel trachten 
te bemiddelen. De ombudddiendt zal 

Vlaamse ombudsman Jan Goorden: 
zelfvernietigend." 

,De ideale ombudsdienst werkt 

echter onder geen voorwaarde in
gaan op de vraag om dit of gene 
doddier voorrang te verlenen op een 
ander Meedoen aan dit soort prak
tijken zou de geloofwaardigheid van 
de diendt te zwaar aantasten. Wij 
zullen ons niet lenen voor hand
en spandiensten voor bv. advokaten-
of verzekeringskantoren, tenzij zij 
natuurlijk recht hebbben op onze 
hulp." 

• De V O D is een onafhanke
lijke instelling. Hoe bereid zijn 
de politici om hun medewer
king te verlenen? Ondervindt 
de ombudsman enige hinder 
van politieke inmenging? 

J. Goorden: „In de eerdte drie 
maanden van ons bestaan zijn aan 
het hoger kader van het Ministe
rie op grondige wijze onze werking 
en doeLteliingen duidelijk gemaakt, 
zodat zij weet waar de VOD voor 
dtaat. Voorabnog heeft de dienst vol
ledig autonoom kunnen werken met 
onbeperkte toegang tot de doddierd. 
Ook het personeel in kwestie ver
leende tot nog toe haar medewerking. 
Ik durf zeggen dat de kommunika-
tie tusden de verdchiilende diensten 
vrij vlot verloopt en hoop dat dat ook 
in de toekomst zo zal blijven. 

Dat wil echter niet zeggen dat ik 
bij iedereen een geliefd persoon ben. 
Waar ik verdchijn moet ni nogal 
eens "de vuile was buiten gehangen 
worden", in die zin dat de ambte
narij verantwoording rrwet afleggen 
aan een buitenstaander 

De ambtenarij begrijpt ook vaak 
niet waarom de mensen niet eerst 
hun beklag gedaan hebben bij hen
zelf, maar eerdt naar de ombudd
diendt zijn gekomen." 

DOELGROEP 
• Van een ombudsdienst mag 
verwacht worden dat hij ope
reert voor een breed publiek. 
Wie zijn de eigenlijke gebrui
kers van de dienst ? 

J. Goorden: „Tot nog toe heb
ben wij dlechts de beter geschoolde 
mensen bereikt. Mensen die eigen
lijk ook zonder onze hulp de juiste 

weg gevonden zouden hebben. In dat 
opzicht schieten wij voorlopig onze 
doelgroep voorbij. 

In de komende mediakampagne zul
len wij echter vooral de 'have-notd' 
trachten te bereiken. De kampagne 
zal eerder in populaire mediakana-
len dan in de kwaliteitspers gevoerd 
worden. 

Bij de aanvang van de dienst behan
delden wij eveneens klachten van de 
ambtenarij zelf. Wij zijn daar van 
afgestapt. Een ombudddiendt kan 
niet tegelijkertijd rechter én partij 
zijn. Ambtenaren met klachten wor
den niet a priori de deur gewezen, 
maar het id aan hen om zo dnel 
mogelijk een interne dienst op poten 
te zetten." 

• Wat men de V O D zeker 
niet kan verwijten is dat hij 
zich te buiten is gegaan aan 
een grootscheepse mediakam
pagne. Hadden de verant
woordelijken er niet beter aan 
gedaan om aan de oprichting 
grotere ruchtbaarheid te ge
ven? 

J. Goorden: „ Vooreerst wil ik erop 
wijzen dat de VOD, ondanks geringe 
publicitaire inspanningen, rrwmen-
teel toch ongeveer wekelijks twee
honderd telefonische oproepen krijgt. 
Begin volgend jaar echter zullen 
wij een mediakampagne voeren. D& 
VOD heeft bewust gekozen om niet 
van bij het begin reeds in het volle 
daglicht te treden. Wij hebben ons 
ervoor gehoed om de burgers gouden 
bergen te beloven. Indien er dan iets 
misgelopen zou zijn, was alle moeite 
voor nietd geweest. Nu echter kun
nen wij de mensen een afgewerkt 
produkt leveren." 

• Ook andere Vlaamse instel
lingen beschikken over een 
ombudsdienst. Is er binnen
kort een ombudsman noodza
kelijk om burgers door te ver
wijzen naar de juiste ombuds
man? 

J. Goorden: „De VOD id met de 
andere instellingen tot een akkoord 
gekomen dat zij hun ombuddman 

behouden. Indien wij oproepen heb
ben voor deze diensten dan zullen 
wij ook hier weer de mensen met de 
juiste persoon doorverbinden." 

• Krijgt de ombudsman soms 
zelf ook onoverkomelijke pro-
blenien, waarbij hij zelfitnoord 
als enige oplossing ziet ? 

J. Goorden: „Voor mijn aan-
dtelling was ik werkzaam in de 
privé-sektor Mijn grootste frustra
tie id het onnoemelijk trage tempo 
waarmee ik soms maar kan werken. 
De bureaucratie speelt ook mij soms 
parten. 

Daarnaast ben ik van mening dat 
de ambtenaren om één of andere 
reden doms te weinig verantwoorde
lijkheid durven nemen. Problemen 
die zij zouden kunnen, maar niet 
altijd mogen, oplossen worden veelal 
doorverwezen tot in het oneindige 
toe. Met de komst van het nieuwe 
ambtenarenstatuut, begin '94, komt 
daar waardchijnlijk verandering in." 

STRUKTURELE 
VERANDERINGEN 
• De V O D heeft een advi
serende bevoegdheid naar het 
beleid toe. De mogelijkheid 
lijkt niet onbestaande dat zijn 
deskundig advies tussen hon
derden andere beleidsaanbe
velingen verdrinkt. Hoe ver 
reikt de invloed van de 
Vlaamse ombudsman? 

J. Goorden: „De VOD heeft ook 
een antennefunctie: het uiteindelijke 
doel zijn aanpasdingen van die dien-
dten die onvoldoende gekend zijn bij 
het puhUek of van wie de werking 
te wensen overlaat. Ons opzet is het 
vermijden van probleemsituaties in 
de toekomst. Om dit doel te berei
ken, brengt de VOD advies uit aan 
het Ministerie van de Vlaamse Ge
meenschap. 

Om te vermijden dat men ons ad
vies links laat liggen, zal ik echter 
dteedd perdoonlijk de verantwoorde
lijken raadplegen — als het moet de 
minister in eigen perdoon — en hen 
duidelijk maken dat indien het ad
vies niet opgevolgd wordt er proble
men zullen blijven bestaan. In ons 
jaarlijks rapport zal ook dteedd dui
delijk vermeld worden welke adviezen 
verleend zijn en of ze opgevolgd zijn. 
Advies kan helaas niet politioneel 
afgedwongen worden." 

• De ideale ombudsdienst is 
de onbestaande? 

J. Goorden: „Dat klopt. Indien 
onze adviezen worden opgevolgd, zou 
de werking van de instellingen en 
van de ambtenarij zodanig veran
derd moeten zijn, dat wij ons zelf 
de werkeloosheid hebben ingewerkt. 
Het is echter binnen een termijn van 
tien jaar dat een globale evaluatie 
kan gemaakt worden. Hopelijk met 
positief resultaat." 

(gv) 

^f^ 

c» Lezers die in de VOD de op
lossing voor hun problemen me
nen gevonden te hebben kunnen 
zich telefonisch richten naar het 
nummer 021507.50.70. (tijdens 
de kantooruren), ofwel schrifte
lijk : Ministerie van de Vlaanue 
öemeen^chap, Ombudsdienst, 
Boudewijnlaan 30, 1210 Brus
sel. 
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