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INHOUD 

o Gelijk krijgen is voor 
bussenfab r ikan t Van Hoo i 
nog niet genoeg . 

4 D e V U wil een ver
g a a n d e h e r v o r m i n g v a n d e 
kinderbi js lagen. 

<J H u g o Olae r t s p laa ts t 
k a n t t e k e n i n g e n bij de beg ro 
t ing '94. 

ü In teg ra t i e : W I J 
sprak met J a n Van Eycken , 
pr ies ter in S i n t - J a n s - M o l e n -
beek . 

13 E e n kui t -uur t je bij 
d e Z a p o t e k e n en M i x t e k e n 
o p de Europa l i a t en toons te l -
l ing in Brussel . 

16 F r a n s Van d e r Eist 
las d e memoi res v a n Gas ton 
E y s k e n s : een boek om met 
veel v o o r b e h o u d te b e h a n d e 
len. 

WANNEER WORDT HORMONENMAFFIA 
AAN BANDEN GELEGD? 

OPNIEUW AANSLAG OP 
VANDEMEULEBROUCKE 
Zondag werd de wagen van VU-EuroparLemenUlid Jaak 
Vandemeuiebroucke brutaal van de weg gereden in hef

fing e. De BMW kwam in de gracht terecht. De auto 
L* goed voor de schroothoop. Vandemeuiebroucke, die er 
met de schrik van afkwam, stelt de hornwnenmaffia 
verantwoordelijk. Sedert het Europarlementslid de strijd 
aanbond tegen de hormonenhandel, waj hij reeds driemaal 
het doelwit van een aanslag. 

Jciak V a n d e m e u i e b r o u c k e w a s 
n o g d iep o n d e r de i n d r u k van 
deze nieu'we aans lag toen w e 
h e m m a a n d a g sp raken . Ik ben 
echter vodtbedlvten om niet te bezwij
ken voorde vele intimidatiepogingen, 
kl inkt hij vas tbes lo ten . Vande 
m e u i e b r o u c k e voer t reeds se
de r t 1989 een eenzame strijd te 
gen he t gebru ik van schadeli jke 
h o r m o n e n in de vleessektor. 

Hij sp reek t over een echte hor
monenmaffia , ook de titel v a n 
het suksesvoUe boek da t hij re 
cent pub l icee rde . Zijn ve rbe ten 
strijd w e r d het V U - E u r o p a r l e -
ments l id niet in d a n k afgeno
m e n . Dreigte lefoons , b a k s t e n e n 
d o o r de ru i ten , een molotovcok-

tail en een g r anaa t tegen zijn 
•woning, een pog ing om de ma-
zou t t ank op te b lazen. O o k an
dere hormonenjagers , zoals in-
spek teu r s van he t Ins t i tuu t voor 
Veter inaire Keur ing , w e r d e n af-
gedre igd . 

V a n d e m e u i e b r o u c k e h o o p t da t 
de be le idsverantwoorde l i jken 
n u eindelijk dras t i sch gaan in
gri jpen, en de hormonenmaff ia 
me t wor te l en t ak zullen uit
roeien. V laande ren mag geen 
Pa l e rmo w o r d e n . O p aUe ni
veaus moet de j a ren lange strijd 
van deze moedige poh t ikus te 
gen geweten loze h o r m o n e n h a n 
delaars die grof geld ve rd ienen 
door de vo lksgezondhe id in ge-

Vandemeuiebroucke: wanneer gaan de verantwoordelijken ingrijpen 
en de hormonenmaffia nut wortel en tak uitroeien ? 

v£iar te b rengen , g e s t e u n d w o r 
den . 
Fede raa l minis ter van Volksge
zondhe id Magda De Galan ( P S ) 
kond igde aan da t de k o m m i s 
sie Volksgezondhe id en L a n d 

b o u w op 2 3 n o v e m b e r een w e t s 
o n t w e r p zal behande l en da t in 
een verz-waring van de straf
maa t voorz ie t v o o r o.m. h o r m o 
n e n h a n d e l . H e t zou gaan tijd 
w o r d e n . 

EERST DIT 

D insdagnamiddag -was het 
wachten op de minister
raad die zich diende te bui
gen over de resultaten van 

de Hertoginnedal-besprekingen. 
Wanneer dit blad de lezer be
reikt zal daar wellicht uitsluitsel 
over bestaan. Er werd rekening 
gehouden met een mogelijke kri-
sis in de Wetstraat. 
Het zijn moeilijke tijden voor 
een regering waarvan sommige 
leden op één been regeren en 
met het andere op straat mar
cheren. Eerste minister Dehaene 
had zijn voorzorgen genomen en 
ook de nukkige J . - M . Dehousse 
(PS) ,,mee in bad" gelokt. 
De staking van maandag j.1. was 
voldoende massaal om indruk te 
maken, over het gebruik van het 
stakings-wapen kan men van me
ning verschillen. Hoeveel men
sen, schoolgaande jeugd inbegre
pen, hebben zich niet geërgerd 
aan nodeloos wachten op open
baar vervoer, aan gesloten deu
ren, kwaje woorden, files, bran
dende autobanden ? Hebben de 
vakbondsleidingen niet meer 
verbeelding om de ongerustheid 
die er inderdaad leeft even 

krachtig maar vriendelijker uit 
te d rukken? 

Zonder te weten hoe de federale 
regering uitpakt moet het dui
delijk zijn dat een aantal waar
den vastliggen. Vandaag is het 
handhaven van de werkgelegen
heid van prioritair belang. Dat 
is gemakkelijker gezegd dan ge
daan. Een spontane solidariteit 
tussen zij die werk hebben en zij 
die het dreigen te verliezen of 
het reeds verloren hebben is een 
droombeeld maar pakt in wer
kelijkheid anders uit. Werk heb
ben is niet alleen gezond voor 
de (eigen) ekonomie maar een 
noodzaak om iemand te zijn. 
Er bestaan geen honderden ma
nieren om werk te kreëeren. 
Toch zijn wijzen gekend die 
daartoe kunnen leiden, ze moe
ten uitgeprobeerd worden. Ver
mindering van de arbeidskost, 
herverdeling van de bestaande 
arbeid, ontwikkelen van uitda
gingen die tot nieuwe banen kun
nen leiden. En zeker dat laat
ste zal verbeelding vragen. Zijn 
de mogelijkheden in de dien
stenverlenende sektor reeds vol
doende aangeboord ? Biedt de 
,,ekologische wereld" geen zicht 
op nieuwe arbeidsplaatsen ? 
Natuurlijk weten wij dat elke 
nieuwe baan investeringen 

vraagt. Zowel •werkgevers als 
werknemers zullen daarbij part
ners moeten zijn. De federale 
overheid, in zoverre zij nog over 
fondsen beschikt, zal impulsen 
moeten geven, ook de geweste
lijke regeringen zullen hun ver
antwoordelijkheid moeten ne
men. Investeringen kosten geld 
en dat geld is schaars, boven
dien geraakt dit land maar niet 
uit de begrotingsproblemen en 
dreigt de Sociale Zekerheid on
betaalbaar te worden. 

Het zou gemakkelijk zijn om de 
hele zaak draaiend te houden 
met nieuwe belastingen en de 
uitverkoop van staatsbedrijven 
aan de publieke sektor. Iedereen 
heeft ondertussen begrepen dat 
dit maar lapmiddelen zijn. 

De oplossingen moeten op het 
fundamentele vlak gezocht wor
den, in besparingen, in weldoor
dachte bestedingen; kortom in 
het goede voorbeeld van zuinig
heid. En in een rechtvaardige 
verdeling van de lasten, door een 
kordate aanpak van de fraude. 
Elke federale regering die in deze 
proel •wil lukken zal met twee 
zaken rekening moeten houden. 
Zij moet weten dat de Vlaamse 
belastingsbetaler niet langer -wil 
opdraaien voor de wijze waarop 
in Wallonië met geld wordt om

gesprongen en onwil leeft om 
echt te besparen. Daartoe mag 
zij het debat over de federalise
ring van de Sociale Zekerheid 
niet langer negeren. 
Ten tweede zal de federale rege
ring de gemeenschappen in deze 
materie als voWaardige par tners 
erkennen en betrekken bij de be
sluitvorming. 
Een maatschappelijk pakt kan 
pas even^wichtig zijn als het van
uit de •warmte van de gemeen
schappen komt en niet van bo
venaf beschoonmoederd. Ar
beid, kindergeld, gezondheids
zorg, pensioenen, enz., zijn 
mens-gebonden problemen. Ze 
kunnen het best behandeld wor
den door besturen die het dichtst 
bij de mens staan. 
Met welk vergelijk Dehaene uit 
Hertoginnedal komt is op dit 
ogenblik (dinsdagmiddag) moei
lijk te voorspellen. Voor de 
Volksunie is het duidelijk dat 
elke overeenkomst de bedoeling 
moet hebben de bevolking hoop 
op een waardige toekomst te ge
ven, en de tw&^ gemeenschappen 
erkenning van hun eigen aard. 
Anders wordt elke zin van fede
rale trouw uitgehold. 

Maur i t s Van Liedekerke 
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KORTWEG 

Het NCOS trachtte met een origineel initiatief een honderdtal bekende Vlamingen en poUtitL een geweten 
te dchoppen. Ze werden uitgenodigd op een hongerbanket, waar dommige (door het lot) bevoorrechten 
rijkelijk mochten tafelen, anderen van Vlaanue gerechten mochten dmullen, en velen een ganiel met 
een dchep rijdt en wat doja voorgedchotetd kregen. De mirut fortuinlijke groep zat in het hongerkamp, 
en kreeg uiteindelijk dankzij de gulle rijken wat noodhulppap toegedchoven. Het NCOS maakte met 
haar hongerbanket een afdpiegeling van de voeddeldituatie in de wereld, waar een minderheid rijkelijk 
kan eten, en bijna één miljard menden elke daa honger lijdt. Het NCOS, dat de 11.11.11-kampagne 
organiseert, kijkt tevreden terug op de honger-Kampagne. Ondankd het dlechte weer werd meer dan 180 
miljoen f rank ingezameld. 

• Twee Marokkaanse meis
jes -werden van een school 
in het Franse Nantua ge
schrapt omdat ze hadden ge-
•weigerd hun islamitische 
hoofddoek in de klas af te 
nemen. Ze waren eerst een 
week geschorst geweest. De 
schooldirektie en de leer
krachten meenden dat door 
de hoofddoek het sekulier 
karakter van de school in 
het gedrang kwam. Het ge
drag van de leerlingen werd 
in verband gebracht met de 
prediking van een Turks 
imam, die vindt dat de isla
mitische ivet voorrang moet 
hebben op de Franse Hij 
werd uitge\vezen. 

• "Wie graag een glaasje 
drinkt, kan nu zelf nagaan 
hoeveel pro mille alkohol er 
in z'n bloed zit. Er werd een 
apparaatje op de markt ge
bracht om de alkoholtest ei
genhandig uit te voeren. Het 
kost een kleine 9.000 frank. 

• Michael Jackson be
kende dat hij verslaafd is 
aan pijnstillers. Hij gelastte 
zijn Dangeroud-touriuc af om 
een ontwenningskuur te vol
gen. Prompt liet ook sponsor 
Pcpdi Cola de popster vallen, 
en zegde het kontrakt met 
Jackson op. 

• In het Nederlands school
boek "Taaldidaktiek aan de 
basis", uitgegeven bij Wol-
ters in Groningen, staat te 
lezen dat de grenzen van 
de Nederlandse taalgemeen
schap samenvallen met de 
ötaatégrenzen. Dat betekent, 
gaat de tekst verder, dat we 
Vlaanderen, hoewel de variëtei
ten dte daar gedproken wor
den grote gelijkenid vertonen nut 
het Nedertandd, nM tot de Ne-
derlandde taalgemeendchap re
kenen. CVP-senator Suyker-
buyk protesteerde hertegen 
bij minister van Onderwijs 
Vandenbossche (SP). Die 
moest toegeven dat hij te
gen zulke nonsens in Neder
landse schoolboeken mach
teloos is. De minister ant-
vfoordde -wel dat deze om
schrijving van de Neder
landse taalgemeenschap 
flagrant in strijd is met het 
Taalunie-verdrag. 

• Karel Anthierens neemt 
ontslag als hoofdredakteur 
van Het Volk en gaat voor 
de liberale uitgever van Het 
Ijoatdte Nieuwd iverken. lien 
van de dingen die Anthie
rens bij de ACW-krant te-
genstaken was de voortdu
rende druk van de georgani-
zeerde basis: De vakbonddcen-
traled die aan het aantal letterd 
telden hoeveel er over hen ge-
dchreven werd, de berichtgeving 
dte met de centimeter werd ge
nu ten. Van de CVP heb ik zoietd 
nooit ondervonden, wel van al 
die kleine belangengroepen, ver
klaarde Anthierens aan De 
Morgen. 

• De werkgeversorganisa
tie VBO vraagt de verdaging 
van de ekotaksen. Het V B O 
wil uitstel omdat de uitvoe
ringsbesluiten nog niet 
klaaar zijn, evenmin als de 
opvolgingskommissie die de 
taksen moet evalueren. 
Hierdoor kunnen de bedrij
ven niet tijdig meer de voor
waarden vervullen waaraan 
voldaan moet worden om 
vrijstelling van deze milieu
heffingen te krijgen. 

OPERATIE... 
CVP-voorzitter Johan Van Hecke 
moet op 4 december door de 
CVP-leden verkozen -worden 
als CVP-voorzitter. Een logika 
die alleen voor CVP-ers begrij
pelijk is. Vermits er naar goede 
CVP-gewoonte geen tegenkan
didaat opdaagt, zou dat maar 
een saaie bedoening worden. 
Daarom kwam Van Hecke op 
het idee om aan zijn "verkie
zing" een "hervormingsplan van 
de CVP" te koppelen. 

Dat hervormingsplan heet ver-
nieu-wend, revolutionair, een 
uitbraak. De CVP wil immers 
de poten van de stoel waarop ze 
zit afzagen: de invloed van de 
standen op de partij afwijzen. 
Die soep moet vanzelfsprekend 
niet zo heet gedronken worden 
als Van Hecke ze opdient. Want 
de goede luisteraar hoort Van 
Hecke de standen niet afzwe
ren. Er zal een "open dialoog" 
gevoerd worden met de stan
den, die hun zorgen en bekom
mernissen mogen meedelen, 
^vaarna de partij het laatste 
Woord krijgt. Het valt nog te be
zien of dit laatste woord veel zal 
afwijken van het eerste woord 
van de standen. 

...UITBRAAK 
Van Hecke vindt ook dat de 
CVP resoluut de Vlaamse kaart 
moet trekken. Dat kan de partij 
meteen be-wijzen in twee pran
gende dossiers. Ten eerste is er 
het Nederlands in het Euro
korps, ^vaar minister van De
fensie Delcroix zich ver geën
gageerd heeft. Zal de CVP de 
minister volgen, en de regering 
dwingen haar medewerking aan 
dat korps desnoods af te zeg
gen ? De CVP v/as er maandag 
in ieder geval niet als de kippen 
(bvb. W B , IJzerbedevaartko-
mitee, ANV, VU, Vlaams 
Blok,...) bij om haar minister te 
ruggesteunen. 

Ten tweede zijn er de verkrach
tingen van de taalwet door het 
Brussels gewest, waar een 
FDF-minister w^eigert benoe
mingen in strijd met de taal-
•wet te vernietigen. Hoe ver wil 
de CVP haar minister Chabert 
dwingen te gaan ? 

Van Hecke voelt zich gesteund, 
zegt hij. O.m. door de jonge 
kamerleden van de zgn. Fal-
staff-groep. Die groep is ge
noemd naar de Brusselse brodde-
rie w^aar ze vergadert, een kaffee 
aan de Beurs -waar je doorgaand 
niet in het Nederlands terecht 
kunt. 

De CVP zegt vernieuwing na 
te streven. De grote vernieu
wingsdrift bleek al uit de eerste 
plaatsen op de lijst voor de Eu
ropese verkiezinge: Leo Tinde-
mans, een zeventiger, en Wil-
fried Martens, bijna zestig. Ann 
Hermand (49), die bij de Euro
pese verkiezingen van '89 als 
vernieuwer (ze was algemeen 
sekretaris van de KAV!) ver
kozen werd, doet nu niet meer 
mee omdat ze pas de vijfde 
plaats toegewezen kreeg. Miet 
Smet werd bereid gevonden om 
de vrijgekomen plaats in te ne
men.De KAV reageerde furieus, 
en roept de CVP op om de mo
dellij st van het partijbureau niet 
goed te keuren. 

GLOBAAL PLAN 
De federale regering houdt de 
bevolking nu al wekenlang in 
bange afwachting voor haar kri-
sisplan. Het valt de ministers 
blijkbaar biezonder zwaar om 
knopen door te hakken. Over 
de hoofdstukken -werkgelegen
heid en konkurrentiekracht zou 
nochtans een akkoord binnen 
handbereik liggen. Verleden 
weekend werd er vooral ver
gaderd over besparingen in de 
sociale zekerheid en nieuwe be
lastingen. 
Maandag werd alvast gestaakt 
door het gemeenschappelijk 
vakbondsfront. De vakbonden 
ontkenden dat het om een poli
tieke staking ging, al verklaar
den ze wel dat hun aktie tot 
doel had te -wegen op de be
sluitvorming in Hertoginnedal. 
De staking -werd ongelijk op
gevolgd in Vlcianderen en in 
Wallonië. Bezuiden de tcialgrens 
was de staking algemener dan 
in Vlaanderen. JVlaar dat is niets 
nieu^vs. 

De staking heeft vooral de ma-
neuvreerruimte van de PS en 
de SP nog beperkt. Wie zijn oor 
te luisteren legt bij de man in de 
straat, hoort dat vooral de story 
over 450 miljard belastingen die 
in België ontdoken -wordt als 
een rode lap op een stier werkt 
tegen al wat Dehaene en zijn 
ploeg aan inleveringen aan het 
uitvinden zijn. 

Maandag deed het gerucht de 
ronde dat de regering knopen 
aan het doorhakken was. Die 
knopen waren -waarschijnlijk te 
dik voor de hakbijl van De
haene, want dinsdagochtend 
-was alle optimisme in regerings
kringen ver zoek. 

De taboes (de kinderbijslag, een 
CVP-taboe, de vermogensbe
lasting, een PSC-taboe, en de 
indeks, een PS-taboe) -waren 
schijnbaar sterker dan ver-
\vacht. Er werd niettemin een 
ministerraad gepland voor dins
dagochtend. Het resultaat er
van, een ultiem globaal plan of 
het ontslag van de regering, viel 
spijtig genoeg buiten de dead-line 
van deze rubriek. 

32-URENWEEK 
Wie had op 11 en 12 septem
ber jl, toen Volksunie-leden op 
het kongres van Leuven gepas
sioneerd diskussieerden over de 
haalbciarheid van de 32-uren-
-week, kunnen vermoeden dat 
dit tema nau-welijks twee maan
den later zo de politieke agenda 
zou beheersen, in binnen- én 
buitenland ? 

De WIJ-redaktie beschikt niet 
over de middelen en de tijd om 
minutieus een archief bij te hou
den. Maar zelfs indien dat -wel 
het geval zou zijn, kan een op
somming van instanties, druk-
kingsgroepen, bedrijfsleiders of 
partijen die zich de jongste -we
ken achter een of andere vorm 
van arbeidsduurverkorting 
schaarden, met anders dan on
volledig zijn. De Franse senaat, 
de direkteur van McDonalds 
Nederiand, de KWB en de KAV, 
Volks-wagen Duitsland, het Eu
ropees parlement,... 
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E^n en ander is nu ook de 
Vlaamse vleugel van de socia
listische vakbond ter ore geko
men. De Vlaanue vleugel van het 
ABW ét reeft, op termijn, naar de 
invoering van een 32-urenweek, la
zen we in de krant. Het staat er 
zwart op wit, alsof het Vlaams 
A B W bevallen is van de meest 
originele gedachte uit de ge
schiedenis van de proletarische 
strijd. 

Laat ons niet lachen: in het de
bat over de arbeidsduurverkor
ting is alle steun welkom, maar 
het Vlaams A B W hinkt hope
loos achterop. En durft boven
dien geen stelling innemen over 
loonverlies of -behoud. 

EUROKORPS 
Men kan op het beleid van mi
nister Delcroix (CVP) veel kri
tiek uitoefenen (zoals Candries 
vroeger graag deed), maar men 
moet toegeven: hij is een moe
dig minister. Delcroix houdt vol 
dat de aanvaarding van het Ne
derlands als voertaal een voor
waarde blijft voor een Belgische 
deelname aan het Eurokorps. 

De Franse stafchef van dat 
korps, generaal Clerc, wees dat 
zaterdag kategorisch af. 
Waarop de Limburger de vraag 
opwierp waarom men in het Eu
rokorps het Frans als voertaal 
niet zou laten vallen. 

De Vlaamse soldaten van het 
Eurokorps (op termijn moet 
heel de Belgische landmacht op 
de parakommando's na in dat 
korps een plaats vinden) zul
len nochtans in het Nederlands 
bevolen worden, zoals de taal

wet ook voorschrijft. Delcroix 
wil terecht dat het Nederlands 
ook gebruikt wordt in alle offi
ciële dokumenten van het Euro
korps, op plechtigheden en op 
vergaderingen waar men met 
tolken werkt. De minister had 
dit wel w ât eerder kunnen be
denken, maar dit doet aan zijn 
gelijk geen afbreuk. Hij gaf in 
Straatsburg meteen het goede 
voorbeeld en sprak Nederlands. 
Indien Delcroix zijn zin niet 
krijgt, draait hij in 1994 de geld
kraan voor het Eurokorps toe. 
De VU vindt dat de minister dit 
nu al moet doen, en dat België 
zich reeds vandaag uit het korps 
moet terugtrekken zo het Ne
derlands niet volwaardig behan
deld wordt. Elk uitétel om echte 
daden te dtetlen leidt tot afjtel, al
dus het VU-partijbestuur. Del
croix verhardde maandag nog 
zijn standpunt. Hij zegt bereid 
te zijn zijn portefeuille in de 
weegschaal te werpen. 

VLABINVEST 
De Vlaamse regering keurde 
woensdag een aktieplan goed 
voor de huisvesting in 
Vlaams-Brabant. Het investe
ringsfonds voor grond- en 
woonbeleid in Vlciams-Brabant 
(Vlabinvest) zal in een eerste 
faze (het cradh-programma) een 
600-tal huurappartementen ter 
beschikking stellen van de au
tochtone bevolking. Ze richt 
zich daarbij tot gezinnen met 
een inkomen van maksimaal 
950.000 tot 1.500.000 frank per 
jaar (naargelang de gezinssa
menstelling). 

Slechts de zes faciliteitenge
meenten en Overijse, Tervuren 

en Hoeilaart komen in aanmer
king. De kandidaat-huurders 
kunnen wel afkomstig zijn uit 
het volledige Vlabinvest-gebied, 
dat 22 gemeenten rond Brussel 
omvat. Om dit plan te verwe
zenlijken vi'ordt samengewerkt 
met erkende huisvestingsmaat
schappijen, interkommunales of 
het woningfonds van de BG J G . 

Zo is geen grondverwerving 
vereist en kunnen reeds in voor
bereiding zijnde projekten in
geschakeld worden. Het is in 
ieder geval de bedoeling dat de 
huurprijzen beneden de vige
rende marktprijs van het Vla
binvest-gebied zullen liggen. 

RADIO-AKTIEF 
Een groepje militanten van Voor 
Moeder Aarde gaven een bloe-
mentuü af aan Volksunie en 
Agalev. SP, CVP en VLD kre
gen een vat "radio-aktief" afval 
voor de poort gekieperd. De 
groenen en de VU waren de 
enige partijen die zich resoluut 
uitgesproken hebben tegen de 
opwerking van bestraalde splijt
stof, de Mox-aanmaak en -ge
bruik in Belgische kerncentra
les. 

VLD, CVP en SP waren veel 
minder duidelijk. Voor Moeder 
Aarde vreest terecht dat deze 
partijen onder druk van de nu-
kleaire lobby en hun ekono-
mische belangen zullen kiezen 
voor het behoud van de opwer-
kingskontrakten en voor het ge
bruik van Mox. Vooral van de 
SP, die in oppositietijden graag 
een groen kleedje aantrekt, had
den we anders verwacht. 

MOED 

J e moet het maar doen ! 
's Middags word )e door 
niets-ontziende hormonen
gangsters koelbloedig de 
gracht ingereden. En 's 
avonds verklaar je voor de 
TV-camera's: „Ik doe voort". 
Jaak Vandemeulebroucke 
verdient meer dan respekt 
voor de ongelooflijke moed 
die hij opbrengt om zijn po
litieke taak te vervuUen. Hij 
bewijst dag na dag dat poli
tiek een opdracht ten dienste 
van de gemeenschap is. 

Maar ook enkele tientallen 
VU-militanten toonden op 
de vooravond van 11 novem
ber de moed om in barre 
•weersomstandigheden op
nieuw echt uit te komen voor 
,,ons gedacht". Aan de uit
gang van zo'n 15 stations in 
Vlaanderen stonden zij met 
een pamflet met onze vredes
boodschap. 75 jaar na het be
ëindigen van de Grote Oor
log heeft de Vlaams-natio-
nale pacifistische boodschap 
nog niets aan aktualiteit in
geboet. 

Ook dat is „de boer op
gaan". We hebben wellicht 
te lang gewacht om terug 
rechtstreeks naar de men-

De vereniging Voor Moeder 
Aarde reageerde ook geschokt 
op het feit dat België zich op 
de vergadering van de Konven-

sen te stappen, de man in 
de straat duidelijk te maken 
,,dat is de Volksunie ! ". Ook 
daarvoor is moed nodig. 
Want ^wie doet er vandaag 
nog iets puur uit idealisme, 
wie engageert zich nog voor 
een ideeëngoed? Wie^durft 
tegen de stroom van eigen
belang en egoïsme oproeien ? 
Wie durft rechtvaardigheid 
bovenaan de politieke 
agenda plaatsen ? 

~~:> _ss-

Bert Anciaux, 
algemeen VU-voorzitter 

tie van Londen onthouden heeft 
over het voorgestelde dumpver-
bod voor radio-aktief afval in 

VAN HOOL: GELUK KRIJGEN IS NOG NIET GENOEG 

De Raad van State aanhoorde 
verleden woensdag de plei
dooien m de zaak Van Hooi, 
de Vlaamse busbouwer die 
ean Waalse overheidsbestel
ling van 278 bussen onterecht 
door de neus geboord ziet. 
De bestelling ging uiteindelijk 
naar EMI, een Waals flutbe-
drijlje dat terzake geen erva
ring heeft en een dochter is 
van CMI, dat gekontroleerd 
wordt door het Waals gewest. 
Verleden jaar verkocht het 
twee mobiele munten, wat dat 
dan ook moge zijn. EMI te
kende echter een kontrakt 
met het Franse Renault en 
CMI. Het komt er op neer dat 
het Waals gewest haar bus
sen liever Iaat bouwen door 
Fransen dan door Vlamingen. 
Dat is hun goed recht, moest 
alles ook reglennentair gebeu
ren. Quod non. 

Van Hooi had namelijk de 
meest voordelige offerte op
gesteld. Na de afsluitdatum 
wijzigde EMI echter haar of
ferte middels drie brieven die 
het bedrijf "precizeringen" 
noemde. Plotsklaps zou de 
bus van EMI liters benzine 
minder slikken, een pak min
der kosten, zelfs over attri
buten beschikken die niet ge
vraagd werden, EMI kwam 
met ekonomische kompensa-
ties aandraven, etc. De admi
nistratie van de Waalse ver

voersmaatschappij kende 
niettemin de bestelKng toe aan 
Van Hooi, vermits zij ervan 
uitging dat de "precizeringen" 
van EMI •wijzigingen van de 
offerte inhielden, wat niet 
mag. Bovendien is het zeker 
verboden in dergelijke dos
siers "ekonomische kompen-
saties" te laten meespelen. Zo 
zag de Waalse voogdijminis
ter BaudMn (PS) het niet. Na 
veel vijven en zessen kreeg hij 
toch zijn zin, en EMI kaapte 
op 6 oktober de bestelling 
voor de neus van Van Hooi 
weg. Waarop de internatio
naal gereputeerde bussenbou
wer klacht indiende bij de 
Raad van State. In kortge
ding werd de uitvoering van 
het kontrakt met EMI opge
schort. 

Er werd al gewezen op het 
gebrek aan federale loyauteit 
waarmee het Waalse gewest 
in dit dossier te werk ging. 
Vlaamse politici en editoria-
listen verweten de Walen op 
die wijze de Belgische eko
nomische unie op de helling 
te zetten. Ze hebben gelijk. 
Vaak -wordt echter vergeten 
dat de Vlaams-vijandige hou
ding van Wallonië of Waalse 
overheidsinstellingen bij de 
toekenning van overheids-
kontrakten niet van 6 oktober 
dateert. 

In BoHu'kroniek van 15 okto
ber wordt het Waals protek-

tionisme een weinig étcchtehjk 
vervolgverhaal genoemd. Obser
vator geeft een overzicht van 
enkele spraakmakende inter
venties die Vlaamse bedrijven 
bij Waalse kontrakten in de 
kou zetten. Alle Waalse par
tijen blijken terzake boter op 
het hoofd te hebben. Obser
vator dook in de archieven en 
spitte een reeks dossiers bo
ven waaronder het Pont Ca
nal in La Lou^vière, en wa
tertorens in Ath en Welken-
raedt-Henri-Chapelle. De au
teur laakt ministeriële inter
venties van de liberaal Danu-
atix, de kristendemokraat Wa-
tiiekt en de socialist Féaitx. 

Het ging telkens om dossiers 
die heel wat kommunautair 
stof deden opwaaien. De 
jongste jaren luwde het 
Vlaamse protest. Nam het 
Waalse protektionisme af? 
Observator beweert van niet. 
De verklaring ligt in het feit 
dat de Waalse overheid in 
toenemende mate de formule 
van beperkte procedures en 
onderhandse toe-wijzingen is 
gaan hanteren, zonder voor
afgaande bekendmaking. 

Geen wonder dat er sedert
dien eerder uitzonderlijk ge
sjoemeld diende te worden 
om voordeliger Vlaamse be
drijven kontrakten te ontfut
selen. 

De Vlaamse bedrijven heb
ben ge-woon geen ^veet meer 
van Waalse aanbestedingen. 

Terug naar Van Hooi. Alle 
•vi'aarnemers zijn het erover 
eens dat het bedrijf uit Ko-
ningshooikt gerold werd. 
Maar gelijk hebben is voor 
Van Hooi -waarschijnlijk niet 
genoeg. Want omwille van 
verschillende redenen heeft 
het er veel van weg dat on
danks de be-wezen onregel
matigheden bij de toe-vtijzing 
van het kontrakt aan EMI, dit 
bedrijf toch m êt de uitvoering 
van het kontrakt zal kunnen 
beginnen. 

Ten eerste blijkt uit eerdere 
rechtspraak dat een Fransta
lige kamer van de Raad van 
State zelden een arrest velt 
dat tegen de belangen van een 
Franstalige partij indruist. De 
auditeur die het laatste ad
vies geeft aan de drie rech
ters, die unaniem moeten be
slissen, meent dat de Vlaamse 
busbouwer ondanks die on
regelmatigheden niet kan vol
houden dat zijn bedrijf onher
stelbare schade zou oplopen 
indien de opschorting van het 
kontrakt met EMI niet ver
lengd zou worden. "Onher
stelbare schade " is een nood
zakelijke voorwaarde om de 
opschorting te laten verlen
gen. 

Indien de schorsing van de 
uitvoering van de toewijzing 
deze week opgeheven wordt, 
overweegt Van Hooi spoed
procedures in te spannen bij 
de burgerlijke rechtbank en 
het Europees Hof. Van Hooi 
legde bij de EG-kommissie in 
verband met dit dossier -vroe
ger reeds klacht neer tegen de 
Belgische staat. 

Dat Van Hooi gelijk heeft, be
seft dus intussen ongeveer ie
dereen. De bussenbou^wer zal 
misschien op termijn ook ge
lijk krijgen van de rechterlijke 
instanties, zij het te laat. De 
opheffing van de opschorting 
door de Raad van State die 
deze week verwacht wordt, 
zal immers EMI toelaten met 
de uitvoering van het kon
trakt te beginnen. Maar zelfs 
indien Van Hooi ten langen 
leste gelijk zou krijgen, is het 
nog niet zeker of hij daar ook 
baat bij zal vinden. In zaken-
kringen wordt erop gewezen 
dat Van Hooi een niet on
aanzienlijk rislko loopt door 
tot het uiterste te procederen. 
Het bedrijf zou immers riske
ren hierdoor op termijn een 
groot deel van de Waalse en 
mogelijk ook Franse markt 
voorgoed te verliezen. Zo 
schijnt de politieke zakenwe
reld in elkaar te zitten. 

(Pdj) 
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SOCIAAL 
HERVORMING SYSTEEM DRINGT ZICH OP 

DE KINDERBIJSIAG VERHOGEN 
Naar aanleiding van het sociaal pakt, L) ook de. dl^kiuidle 
over de hervorming van de klnderbljdlagen weer aan de 
orde. 
De hervormingen die worden voorgesteld variëren van het 
naar beneden halen van de maximum leeftijd van het 
rechtgevende kind (CVP-voorzltter Van Hecke lanceerde 
deze pitte) tot een volledige herziening van het ^yéteem 
waarbij de be<itaande uitgang,)punten verlaten worden. 
Een grondige hervorming van de kinderbijslag dringt zich 
volgend allozlm op. Niet alleen om budgettaire redenen, 
maar vooral omwille van de gewijzigde maatschappelijke 
omstandigheden. 

D e koppeling tussen arbeid, 
en het recht op kinderbij
slag is volkomen achter
haald. De kinderbijslag 

moet een recht Nvorden voor elk 
kind, los van de socio-profe-
sionele situatie van de ouders. 
Is iemand vandaag zelfstandige 
en heeft hij één kind dan ont
vangt hij precies 743 fr. kin
dergeld. Wordt hij werknemer 
dan krijgt hij 2.550 fr., of een 
verschü van zomaar eventjes 
243%. 

Een werknemer, alleenverdie
ner met minimumumloon, en 
drie kinderen ontvangt van
daag 14.132 fr. kindergeld. 
Wordt een gezinshoofd met 
drie kinderen w^erkloos, ont
vangt hij 16.556 fr. kindergeld. 
Een verschil van 16%. 

Eenoudergezinnen die het 
vaak met één bescheiden inko
men moeten rooien, een feno
meen dat zich meer en meer 
voordoet, hebben problemen 

om rond te komen. De kinder
bijslag die vandaag uitgekeerd 
wordt is te laag om in de echte 
behoeften te voorzien. Noch
tans zouden deze uitkeringen 
hier voor echte zekerheid moe
ten zorgen. 

Dringt zich dan geen grotere 
selektiviteit en solidariteit van
wege de hogere inkomens op ? 

Het huidige systeem van kin
derbijslag kent een hopeloze 
versnippering en grote on
doorzichtigheid. De kombina-
tie van de uitkeringen enerzijds 
en belastingsvoordelen ander
zijds maakt het geheel van ge
zinspolitieke maatregelen vol
komen onoverzichtelijk. 

In welke richting moet de her
vorming van de kinderbijslag 
volgens ons dan gaan ? 

1. De kinderbijslagen moeten 
een recht worden van het kind, 
los van de socio-profesionele 
achtergrond van de ouders. Zij 

De kinderbijslag moet een recht worden van het kind, lod van de docio-profesdioneLe achtergrond van de 
ouderd. 

moeten voldoende hoog zijn 
om de basiskosten van de op
voeding te dekken. Vooral voor 
kansarme gezinnen en eenou
dergezinnen is dit een nood
zaak. 

Deze maatregel betekent een 
gevoelige verhoging van de 
kinderbijslag. Zo zou men zou 
bijvoorbeeld de hoogte van de 
kinderbijslag per kind kunnen 
bepalen aan de hand van de 

bedragen die ouders met een 
minimuminkomen + kinderbij
slag gemiddeld aan de opvoe
ding van hun kinderen beste
den. Dit geeft een klaar beeld 
van de essentiële kosten. 
Luxe-uitgaven, modegrillen of 
reklame-gadgets of fantasie
loos superspeelgoed horen 
daar duidelijk niet bij ! 

2. De gevoelige verhoging van 
de kinderbijslagen gaat ge-

GEACHTE FERNANDO, 

Aan Fernando del Paso, 
auteur van en te Mexiko. 

Als schrijver van de roman NotLciod del 
Imperia heeft men u vanuit Brussel ge
vraagd om in de Europalia-katalogus een 
artikel te schrijven over prinses Charlotte, 
dochter van Leopold I, en over MaximUi-
aan van Oostenrijk. De Habsburger was 
tussen 1864 en 1867 keizer van uw land. 

Als kenner van hun beroerde geschiede
nis, want daar handelde uw boek over, 
hebt gij er in uw bijdrage geen doek
jes rond gewonden. Wie een beetje va
derlandse geschiedenis kent weet dat het 
kortstondig Belgisch avontuur in Mexiko 
geen Sissi-story was maar een drama van 
de bovenste plank. De keizer werd te
rechtgesteld, zijn lijk tentoongesteld. 

Uw bijdrage verhulde niets. Zo hebt gij 
niet gezwegen over de moeilijke verhou
ding tussen het keizerspaar, het leefde van 
tafel en bed gescheiden, en ook over de 
buitenechtelijke z-wangerschap van Char
lotte hebt gij niet gezwegen. Dat zijn bo
vendien geen geheimen, elk ernstig boek 
over het onderwerp verwijst naar deze 
feiten. 

Maar wat deden de Europalia-bonzen ? 
Zij kuisten in uw bijdrage alle elementen 
weg die naar ,,deze schande" verwezen. 
Zelfs de titel — Mama Carlota — kende 
geen genade! 

Lelijk in uw wiek geschoten hebt gij 
„Brussel" laten weten van verdere mede
werking af te zien en niet naar hier te 
komen om aan de Europalia-manifestaties 
deel te nemen. Uw weigering kwam er 
nadat gij de Brusselse censoren hebt mee
gedeeld te betreuren dat zij vinden dat 

,,het Belgische publiek beter geen weet 
heeft van boeken en dokumenten over 
het leven en lijden van prinses Charlotte". 
Onbegrijpelijk, net zoals het motief dat 
zij „het Belgische koningshuis (wilden) 
verdedigen en beschermen door de ko
ninklijke familie de pijnlijke verwijzing 
naar een gevoelig onderwerp dat bittere 
herinneringen kon oproepen te besparen." 

Gij hebt de gekuiste versie van uw artikel 
teruggekregen vergezeld van een brutale 
brief \vaarin het verminken en het censu
reren van uw tekst werden afgedaan als 
een... misverstand. 

Getroffen door zoveel schaamteloosheid 
hebt gij u in de krant Procedo middels een 

open brief tot koning Albert II gericht. 

Ik ken u niet, geachte Fernando, maar uit 
uw brief blijkt dat gij niet alleen met ken
nis van zaken over Charlotte en Alaximi-
liaan schrijft maar dat gij diep ,.gegrepen 
(bent) door de bodemloze troosteloos
heid en het onpeilbare mysterie achter de 
waanzin" -wjiarvan Charlotte het slachtof
fer w^as. 

Tegenover Albert II geeft gij toe dat de 
uitdrukking Mama Carlotta smalend be
doeld was, het was een spotlied dat de 
vluchtende keizerin te horen kreeg op 
haar tocht van Mexiko-Stad naar Vera 
Cruz waar ze het schip naar Europa nam. 
Gij weet dat de volksmond hard kan 

zijn, toen Charlotte hier in Vlaanderen 
haar laatste dagen sleet noemde diezelfde 
volksmond haar „zotte Charlotte"... 

Ik denk, meneer Fernando, dat koning 
Albert als (met de nadruk op als) hij uw 
open brief onder ogen krijgt helemaal niet 
zal geschokt zal zijn door de inhoud van 
uw artikel - Albert is niet van gisteren! — 
maar wél door de schaamteloosheid viraar-
mee de slippendragers van Europalia het 
mes van de censuur hebben gehanteerd. 
Want dat zit u hoog: die preutse, negen
tiende eeuwse, ontoelaatbare en onbegrij
pelijke censuur die vandaag in België nog 
mogelijk is. En dat men er meer dan hon
derd jaar na de feiten „niet bereid is om 
te begrijpen en te vergeven, dat men niet 
het geringste medelijden voelt"... 

Och Fernando, begrijpen en vergeven zijn 
niet de grootste kwaliteiten van de macht
hebbers VcUi dit land. Aan Albert schrijft 
gij reeds herhcialdelijk in zijn koninkrijk 
op bezoek te zijn geweest en dat gij onder 
de indruk van onze literatuur en luister
rijke keuken bent gekomen, goed zo ! 

Maar als je nog eens overkomt, mijn beste, 
doe dan eens de moeite om wat dieper in 
te gaan op het verleden van dit land. Gij 
zult vreemde verhalen horen over mensen 
die wegens hun politieke overtuiging wer
den terechtgesteld en waarvan later bleek 
dat zij onschuldig waren. Gebeurtenissen 
die geen honderd maar slechts vijftig jaar 
oud zijn en waarvan de machthebbers van 
dit land ,,niet bereid zijn ze te begrijpen" 
en nog minder ,,te vergeven"... 

Het zijn geschiedenissen, geachte Fer
nando, die u beslist stof voor een boeiende 
roman zullen leveren. Dat -wenst u... 

R.Asmus 

paard met de afschaffing van 
de fiskale voordelen voor ge
zinnen met kinderen. Daaren
boven worden de verhoogde 
kinderbijslagen bij het belast
baar inkomen geteld. Dit 
werkt de selektiviteit in de 
hand gezien de progressiviteit 
van de inkomstenbelasting. Zo 
komt ook de l)roodnodige herver
deling tussen de hogere en de 
lagere inkomens tot stand. 

E«ns te meer moeten we daar
bij pleiten voor een korrekte 
inning van de belastingen. Een 
goed uitgebouwde fiskale ad
ministratie met degelijk opge
leid personeel, voorzien van 
moderne uitrusting moet deze 
opdracht aankunnen. 

3 . Om de loskoppeling tussen 
arbeid en het recht op kinder
bijslag te realiseren, worden de 
kinderbijslagen uit de Sociale 
Zekerheid gelicht en gefinan
cierd uit de algemene midde
len. Het vergoeden van de kos
ten van de opvoeding van kin
deren is immers een opdracht 
van de ganse gemeenschap. Op 
die manier krijgen we ook een 
verlaging van de arbeidskost, 
wat in tijden van hoge werk
loosheid een belangrijk argu
ment is. Bovendien komt het 
de doorzichtigheid en éénvormig-
beid van het systeem ten goede. 

A. We zouden hier ook een 
lans willen breken voor het 
inschakelen van het O C M W 
voor administratie en uitbetaling 
van de kinderbijslagen in de 
plaats van het huidige systeem 
van de talloze kompensatiekas-
sen. O p die manier kunnen 
heel wat problemen, waarmee 
vooral kansarmen gekonfron-
teerd worden, vermeden wor
den. Vooral het onderbreken 
van de uitbetaling bij verande
ring van -werk zorgt vandaag 
al te dikwijls voor een flinke 
hoop ellende precies bij diege
nen voor w îe het kindergeld 
een essentieel onderdeel vsui 
het gezinsinkomen vormt. 

5. „Met twee verdienen is de 
norm geworden" is een veel 
gehoorde uitspraak. Een ge
zin mét kinderen kan inder
daad moeilijker en moeilijker 
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rondkomen met één beschei
den inkomen. Er stelt zich dan 
ook geen echte keuze-vrijheid 
meer of men wel allebei bui
tenshuis ^vil werken. Het is, 
voor ^vie kinderen wil groot
brengen, een bittere noodzaak. 
De gevoelige verhoging van de 
kinderbijslag zou al gedeelte
lijk voor dit probleem een op
lossing kunnen bieden. Toch 
zouden -we ervoor pleiten dat 
een gezin met drie of meer 
jonge kinderen een gezinstoe
slag krijgt die het aan één van 
de partners toelaat zich tijde
lijk geheel of gedeeltelijk uit 
het arbeidsproces terug te 
trekken om zich bezig te hou
den met de opvoeding van de 
kinderen. Men kan dit be-
schou^ven als een zeer tijdelijke 
vorm van opvoedersloon. Het 
kulturele patroon ontwikkelt 
zich gelukkig dermate dat ook 
meer en meer mannen kun
nen ge^vonnen worden om zich 
gedeeltelijk voor het opnemen 
van gezinstaken vrij te maken. 

6. In dezelfde logika pleiten wij 
ook voor een verhoogde kin
derbijslag voor studenten die 
in de plaats treedt van het hui
dige systeem van studiebeur
zen. Alle ouders van studen
ten ontvangen deze vorm van 
dtudieloon, maar ook dit wordt 
opgeteld bij het belastbaar in
komen. 

7. Tenslotte stellen we vast dat 
in de huidige stand van het fe-
deralisermgsproces zo goed als 
alle aspekten van het gezinsbe
leid, als schoolvoorbeeld van 
een persoonsgebonden mate
rie, zijn overgedragen aan de 
gemeenschappen. De kinder
bijslagen, als onderdeel van de 
Sociale Zekerheid, vormen het 
enige doch zeer belangrijke in
strument van de familiale po
litiek dat nog tot de nationale 
bevoegheid is blijven behoren. 
Een kommunautariiering van de 
gezinsbijslagen ligt volledig in 
de lijn van de federale logika 
en is noodzakelijk wil men tot 
een geïntegreerd gezinsbeleid 
komen. 

Hoe valt het immers te ver
antwoorden dat Waalse gezin
nen in 1992 gemiddel méér aan 
kinderbijslag ontvingen dan 
Vlaamse gezinnen (8.500 fr. 
t.o.v. 7.500 fr.) ? 

Tegelijk dienen de deelstaten 
uiteraard over een eigen fiska-
liteit te kunnen beschikken. 

Deze voorstellen geven een to
tale visie weer op de hervor
ming van dit deel van de Soci
ale Zekerheid, waarbij funda
mentele hervormingen moeten 
worden doorgevoerd. Dit met 
het oog op nieu'we noden die 
in de maatschappij van van
daag onstaan zijn. De keuze 
voor rechtvaardigheid, solida
riteit en selektiviteit komt hier 
duidelijk naar voor, terwijl de 
betaalbaarheid van het sys
teem niet in het gedrang komt. 
Met een aantal ^vijzigingen in 
de rand en het vasthouden aan 
enkele taboes zijn diegenen 
waar het allemaal om draait, 
namelijk de kinderen en de 
jongeren, niet gebaat. 

Bert Anciaux 
algemeen VU-voorzitter 

KAMERLID OLAERTS NEEMT 
CIJFERDANS OP DE KORREL 
Vorige week werd in de Kamer 
het begrotingsontwerp 1994 
besproken en meerderheid te
gen minderheid aangenomen. 
Hugo Olaerts nam dit onvolle
dig werkstuk op de korrel. 

„Deze begroting u eeru te meer 
gehypotekeerd door het verleden en 
door een bUnde korte-termijnvisie. 
Zij id onvolledig omdat bij de begro-
ting^kontrole 1993 voor 11 J miljard 
betwistbare maatregelen werden ge
nomen en de volledige Sociale Ze
kerheid werd doorgeschoven naar het 
dociaal pakt. Aan deze onzekerheid 
dient zo dnel mogelijk een eind te 
worden gemaakt, want ze zorgt voor 
öocuile onrust bij de werknemers en 
verlamt de werkgevers. De spekula-
tiegolven tegen de munt duren voort. 
Een positief punt ui dat rekening 
wordt gehouden met een makro-eko-
nomióch kader op lange termijn. 
De saneringsinspanning dient on
verminderd te worden verdergezet. 
De defensiebegroting en de over
heidssubsidie aan de sociale zeker
heid dienen te worden bevroren op 
hun nominale waarde. De begro
ting 94 en het globaal plan zul
len de budgettaire problemen ech
ter niet kunnen oplossen. Ons land 
heeft immers af te rekenen met een 
schuQqiwta van meer dan 120% 
van het BBP en met het koekoek-
seffekt, waar meer dan 40% van 
de federale uitgaven naar intresten 
gaan." 

ARBEIDSDUUR
VERKORTING 
De VU meent dat de Soci
ale Zekerheid o.a. in evenwicht 
kan gebracht worden door een 
toename van de tewerkstelling, 
o.a. door arbeidsduurverkor
ting. Verder moet de kinderbij
slag en de gezondheidszorg ge
financierd worden door de alge
mene middelen van de Vlaamse 
overheid en niet door de sociale 

Hugo Olaerts: "De soüdariteits-
bijdrage die Vlaanderen in het 
kader van de financieringswet be
taalt is te groot." 
• • • • • • • • • • • 

partners. Een strukturele sane
ring van de openbare financiën 
kan niet zonder aandacht voor 
de kommunautaire invalshoek. 

„De deelgebieden moeten een grotere 
verantwoordelijkheid dragen in de 
gezondmaking van de openbare fi
nanciën. De spreiding van de lasten 
moet ook geografisch billijk zijn. 
De waanzinnige geldstroom naar 
Wallonië moet worden gestopt. De 
WaaLe meerkost in verband nut 
de gezondheidszorg beliep 'm 1992 
niet minder dan 16 miljard. De last 
van de overheidsschuld wordt enkel 
door de federale overheid gedragen. 
Vlaanderen draagt veel meer bij in 
de totale fiskale ontvangsten dan 
Wallonië. De solidariteitsbijdrage 
die Vlaanderen in het kader van de 
financieringswet betaalt is te groot. 
Op talrijke vlakken is er kommu
nautaire ongelijkheid. Het mecha
nisme van de overdrachten in de 
Sociale Zekerheid heeft een dubbel 
effekt: de ontvangsten per hoofd zijn 

groter in Vlaanderen; de uitgaven 
per hoofd zijn groter in Wallonië. 
Verder is er de scherpe driehoeks
verhouding tussen onproduktiviteit, 
arbeid en kapitaal De fiskale, soci
ale en maatschappelijke fraude kent 
geen grenzen. De fiskale ongelijk
heid IS te groot. De personenbelas
ting bracht in 1992 15%> meer op 
dan in 1991. Daarvan werd 61% 
door Vlaanderen, 29% door Wallo
nië en 10% door Brussel opgebracht. 
Inzake de vaststelling van het be
lastbare inkomen bestaan typische 
kommunautaire onrechtvaardighe
den, door de verschillende behande
ling van dossiers en door het han
teren van verschillende termijnen. 
Vennootschappen kennen een voor
keursbehandeling inzake registra
tierechten en inzake vrijstelling van 
successierechten op onroerend goed. 
Deze ongelijkheden dienen wegge
werkt te worden. De bepaling in
zake de 'ekonomische werkelijkheid' 
heeft nu al te lijden onder de be
staande ondoorzichtige wetgeving." 
Kamerlid Olaerts meent dat de 
Vlaamse mentaliteit grondig 
verschilt van de Waalse. 

KOM OP 
VOOR JE TAAL 
U heeft het ook al gezien of ge
hoord : personeelsadvertenties 
en sollicitatiegesprekken in een 
andere taal dan het Nederlands. 

Niet enkel het leidinggevend 
personeel en de kaderleden, 
maar ook de arbeiders en be
dienden worden meer en meer 
geacht meertalig te zijn. Het 
gebruik van andere talen dan 
het Nederlands tijdens de oplei
ding, bij werkvergaderingen, in 
het personeelsblad of in over
legorganen is al lang geen uit
zondering meer. Twee oorzaken 
liggen hieraan ten grondslag. 
Enerzijds de sterke eksterne ge
richtheid van onze handelsakti-

viteiten, anderzijds de toegeno
men aktiviteit van buitenlandse 
ondernemingen in Vlaanderen. 
Het dekreet van 19 juh 1973 dat 
het intern taalgebruik regelt in 
de Vlaamse bedrijven dreigt zo 
dode letter te worden. Daarom 
diende fraktievoorzitter Paul 
Van Grembergen samen met 
enkele kollega's in de Vlaamse 
raad een voorstel van dekreet in 
om het toepassingsgebied van 
het reeds bestaande dekreet uit 
te breiden tot de personeelsad
vertenties en de sollicitatiege
sprekken. Ook de Vaste Com
missie voor Taaltoezicht meent 
dat het dekreet van toepassing 
is op de pre-kontraktuele fase. 
Hiermee -werd meer dan 20 jaar 
na de goedkeuring van het de
kreet op het taalgebruik in het 
bedrijfsleven een nieuwe stap 
gezet in de strijd voor een vol-
Wciardig gebruik van het Ne
derlands. De tijd dat het Neder
lands enkel kon gesproken wor
den in de achterkeuken, en het 
Frans de taal was waarmee je 
ernstige gesprekken moest voe
ren, is reeds lang voorbij. Alaar 
ook door een door velen fout 
begrepen internationalisme' 
wordt het Frans van weleer 
nu in lengte voorbijgestoken 
door het Engels. Het Neder
lands mag niet opnieuw tot een 
huis-, tuin- en keukentaai ver
worden. 

Dit \vas ook de mening van 
Etienne Van Vaerenbergh toen 
hij Defensieminister Delcroix 
interpelleerde over het taalge
bruik bij het Eurokorps. Voor 
de VU is het uitgesloten dat de 
Vlaamse soldaten enkel beve
len krijgen in het Engels of het 
Frans. Het VU-kamerlid meent 
dat de taai-wetten van toepas
sing blijven op onze soldaten. 

(ge) 
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JANVANEYCKEN: 

PRIESTER IN DE GROOTSTAD 
„Er zijn twee mogeLijkhedeii: ofwel kom je uit je kot, 
en dtel je je open voor andere menden, met alle voor- en 
nadelen die daaraan verbonden zijn. Ofwel blijf je zitten 
op je eilandje, en ben je gedoemd om uit te öterven." 
Dat vindt priester Jan Van Eycken de fundamentele 
keuze die eigenlijk iedereen moet maken in zijn gemeente 
Sint-Jand-Molenbeek, een van de Broddebe gemeenten 
met de hoogste koncentratie niet-Belgen. 

J an Van Eycken vroeg zelf om 
pri£dter te mogen worden in 
Brtudel, een grootdtad met 
enorme problemen. Hij dtelde 

voJt dat er van een traditioneel paro
chieleven geen éprake ui. Gemiddeld 
wonen er een twaalftal gelovigen de 
Vlaamae euchariótieviering bij. Op 
twintig jaar tijd daalde het aantal 
doopécL) van 126 tot 30 per jaar 
(Vlaamae én Franstalige). Vorig 

jaar waren er in de parochie van Jan 
Van Eycken twee kerkelijke huwe
lijken. De taak van een priester ziet 
er in de dtad inderdaad heel andera 
uit dan in een dorp. Van Eycken 
dpant zich natuurlijk in voor de ka-
tolieke gemeenschap van Molenbeek. 
Maar daarnaodt helpt hij ook al wie 
hem vraagt. Hij meent dat de eerste 
plaats waar menjen gemeenschap 
moeten vormen, de plaats ü waar 
ze wonen. En Van Eycken woont 
temidden de migranten. 

Hij ziet M o l e n b e e k als een ver
zamel ing van ei landjes: de mi
g r a n t e n g e m e e n s c h a p , de 
Vlaamse g e m e e n s c h a p , de 
Frans ta l ige gemeenschap , 
s choo lgemeenschappen , b u u r t 
huizen, verenig ingen , ... Van 
E y c k e n b e s c h o u w t he t als een 
van zijn t aken om in die a rchi 
pel b r u g g e n te slaan tussen de 
eilandjes, k o n t a k t e n te leggen 
en te s t imuleren . /4/ wat positief 
is voor het samenleven en om vrede 
te stichten, daar wil ik principieel 
aan meedoen. Is dat Frans, Ma
rokkaans, Vlaams, katoli£k of niet 
katoliek, dat kan mij niet schelen. 
Onze eerste opdracht hier in Briusel 
is de deuren opendoen en de bruggen 
leggen. 

Verleden jaar schreef hij over 
zijn belevenissen een eers te 
boekje : Koffie met melk, een 
reeks ge tu igenissen v a n ge
m e n g d e huwel i jken tus sen Bel
gen en v r e e m d e n . E i n d decem
b e r verschi jn t een t w e e d e 
boekje, Ite Missa Est, een dag 
b o e k over zijn belevenissen als 
pr ies ter in de groots tad , t emid
den van migran ten , k a n s a r m e n , 
v luchte l ingen, en ook Belgen. 

NOG 40.000 BELGEN 
W i e d o o r he t c e n t r u m v a n M o 
lenbeek \vandel t w a a n t zich in 
een a n d e r land. O p s t raa t t ref 
je haas t geen "Belgen" m e e r 
aan . M o l e n b e e k lijkt wel M a -
r o k k o - b e e k g e w o r d e n . D a t is 
n o c h t a n s een v e r k e e r d e i nd ruk . 
Van de 70.000 i nwone r s van 
M o l e n b e e k is de m e e r d e r h e i d 
nog s teeds Belg. D e 40 .000 Bel
gen v o r m e n er de g roo t s te "min
derheid" . D a a r n a a s t leven er 
120 Dui t se r s , een 200 N e d e r 
landers , 200 Tunesiërs , 120 Pa-
kis tanezen, 320 Por tugezen , 
800 Gr ieken , 1.700 Spanjaar 
den , 1.400 Turken , 14.000 M a 
r o k k a n e n , 3.300 I ta l ianen, 
2.000 F ransen , 400 e x - J o e g o -
slaven, een 1.000-tal pol i t ieke 
v luchte l ingen. 

„ D e Belgen die hier w o n e n , lo
pen niet r o n d op s t raat" , ver te l t 
J a n Van E y c k e n , „ h e t zijn over

w e g e n d o u d e r e mensen , wanke
liers of k a n s a r m e n . " D e infra-
s t r u k t u u r aan zalen, pa roch ie -
lokalen, scholen, etc . heeft zich 
in de gemeen t e noodgedw^on-
gen aangepas t aan de gewij
z igde omgev ing : ofwel g ing ze 
dicht , ofwel stelde ze zich open 
v o o r de mig ran t engemeen 
schap , die j ong en dynamisch 
ui t de h o e k komt . 

D e lokale C h i r o heeft zich twee 
j aa r ge leden openges te ld voor 
migran ten , v o o r zover ze N e 
de r l ands k e n n e n . Z o omschrijf t 
Van E y c k e n he t s t a n d p u n t van 
veel Vlamingen in M o l e n b e e k : 
"we zijn niet tégen de migran
ten, w a n t er zijn e r d a a r ook 
goeie bij, m a a r ze moe ten toch 
mins tens Neder l ands ta l ig zijn, 
w a n t a n d e r s w o r d e n w e hele
maal verf rans t ." Van E y c k e n 
scha t he t aan ta l N e d e r l a n d s t a -
ligen in M o l e n b e e k op enkele 
d u i z e n d e n en v ind t da t nog vrij 
veel. 

O o k in de Vlaamse scholen zit
t en mig ran ten . Vanze l f sprekend 
is he t onderwi js er N e d e r l a n d s 
talig. E r w o r d t bovendien van 
de o u d e r s v e r w a c h t da t ze ^vat 
N e d e r l a n d s k e n n e n . M e n nijgt 
er zelfs toe om de oude r s die 
geen N e d e r l a n d s k e n n e n , te 
verp l ich ten N e d e r l a n d s e lessen 
te volgen. Die v inden in de 
school zelf p laa ts . Z o k o m e n 
de mig ran t en makkel i jker over 
de b r u g d a n als ze e rgens an
de r s Ln Brusse l N e d e r l a n d s zou
den moe ten volgen. H e t valt 
Van E y c k e n op da t Frans ta l ige 
oude r s van Belgische afkomst 
veel m i n d e r entoesias t zijn o m 
deze lessen N e d e r l a n d s voor 
n ie t -Vlamingen te volgen d a n 
d e o u d e r s van mig ran ten . Voor 
deze laa ts ten is he t N e d e r l a n d s 
d a n n o g de d e r d e taal (na h u n 
moede r t aa l en het F r a n s ) . 

E r w e r d e n speciale lessen ont
wikke ld om de mig ran ten N e 
de r l ands te leren. Z e h e b b e n 
thuis i m m e r s geen basis gek re 
gen v a n N e d e r l a n d s . Zelfs d e 
mees t eenvoud ige dageli jkse 
w o o r d e n en begr ippen , die an
de re k i n d e r e n in spelletjes of 
sprookjes b v b . op rapen , k e n n e n 
ze niet . D a t is een hele faze m 
he t l eerproces die de migran
tenleer l ingen moe ten inlopen. 

KOTELEHEN OF KIP? 
H e t nadeel van de aanwez ighe id 
van mig ran t en in de Vlaamse 
scholen is da t het n iveau v a n 
het onderwi js ach te ru i t gaat , zo 
w o r d t dikwijls gezegd. Van 
E y c k e n is he t h ie rmee eens. 
I2en aanta l o u d e r s s tu ren h u n 
k i n d e r e n d a a r o m n a a r een be
tere school , bu i ten Brussel . Van 
E y c k e n begr i jp t ze, m a a r k e u r t 
he t niet g o e d : De principiële vraag 
luidt immers, vooral aL het om 
kristelijke scholen gaat: wat is onze 
taak ? Stellen we ons op het stand
punt van de sterkste, of stellen we 
ons op het standpunt van de zwak
ste ? Ik vind dat een kristelijke school 

Volgens priester Jan Van Eycken zijn Franstalige ouders van Belgi
sche afkomst veel minder entoesiast om lessen Nederlands te volgen 
dan ouders van migranten. 
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de plicht heeft om minstens de aan
dacht voor de zwaksten te behouden. 

H e t verschi l in k u i t u u r tussen 
mig ran ten en "Belgen" over
b r u g g e n is dikwdjls zeer moei
lijk. E e n eetfeest o rgan ise ren in 
de school b v b . schept p rob le 
men . Als je kote le t ten of b r o -
che t t en geeft, k a n je er zeker 
v a n zijn da t er we in ig M a r o k 
k a a n s e leerl ingen en h u n ou
ders zullen k o m e n . Van E y c 
k e n : Sommigen vinden dat we daar 
best rekening mee houden, anderen 
vinden dan weer dat we daar niet mo
gen naar kijken omdat onze school 
tenslotte Vlaams is. Dus wordt er 
keuze geboden, of wordt er kip ge
serveerd. 

O p de v r aag of de integrat ie- in
spann ingen v r u c h t e n afwerpen, 
moe t Van E y c k e n even naden 
ken. De resultaten zullen langzaam 
merkbaar worden. Dat is een pro
ces van jaren dat niet geforceerd 
kan worden. Er moet natuurlijk ook 
een integratiewil zijn, de migranten 
moeten ook willen inspelen op het 
aanbod dat hen geleverd wordt. Mo
menteel is het beste resultaat van 
onze inspanningen dat er tenminste 
gesproken wordt, de migranten die 
vatbaar zijn voor integratie komen 
UI kontakt met de autochtonen, bvb. 
in de Chiro. 

GOEDE DINGEN 
VERTELLEN 
We moeten ons allemaal aanpassen 
aan een nieuwe situatie, die eigenlijk 
een nieuwe faze in de Belgische ge
schiedenis is, zegt J a n Van Eyc
ken . De Belgen hebben de jongste 
jaren door de gestegen kriminali-
teit rwg meer schrik. Hier gebeurt 
het dat mensen overvallen worden 
op klaarlichte dag. Dat zijn geen 
fabeltjes. En de daders zijn meestal 
migranten. Bij de Belgen wint daar
door de overtuiging veld dat integra
tie niet mogelijk is. En ja, er zijn er 
zeker waar je niks mee kunt doen. 
Maar er is ook een grote hoop waar 
je wel iets mee kunt doen. De groot
ste hoop. Dat komt echter nooit in 
het nieuws. Men vertelt altijd slecht 
nieuws, konflikten, misdaad, drugs, 
rellen. Ik zou graag eens op de voor
pagina van een krant lezen:Marok-

Jaaans meisje helpt bejaarde overste
ken. Integratie is ook het goede van 
een ander voort vertellen. Bievoor-
beeld het jaarlijks gemengd weekend 
dat de Chiro organiseert met een 
Marokkaanse jeugdvereniging. 

D e pr ies ter w a a r s c h u w t er voor 
da t men de lat in het in tegra t ie
p roces voor de mig ran ten niet te 
hoog m a g leggen. Men rruig van 
de -migranten niet verwachten dat 
ze van vandaag op morgen varkens

vlees eten en de ramadan niet meer 
vieren. Hoewel er geen enkele objek-
tieve reden is om geen varkensvlees 
te eten. Toch ziet hij in de migran
tengemeenschap zelf eveneens hoop
volle tekens. Er is in Molenbeek een 

jeugdvereniging ontstaan van uit
sluitend Marokkanen, die zich op 
het scoutsmodel baseert en ook door 
de Franstalige scoutsverbonden er
kend werd. Zij leggen aan hun leden 
en aan de ouders van hun leden uit 
dat ze een eigen kuituur hebben, 
maar dat ze in een land leven waar 
die kuituur niet algemeen aanvaard 
is. Ze wijzen erop dat hun eigen 
kuituur waardevol ió, dat ze het ver
dient bewaard te worden, maar dat 
ze niet het normale funktioneren 
van de gehele samenleving in de weg 
mag staan. Als de migranten het 
Feest van Mohammed vieren, pleiten 
ze ervoor dat één dag te vieren, en 
geen drie. Want de twee andere da
gen moeten de kinderen naar school 
gaan. 

Van E y c k e n is b i ezonde r lovend 
over dit initiatief. Hij nodig t de 
g roep elk j aa r eens uit om over 
zichzelf te ver te l len en eens te 
k o m e n kijken hoe he t "bij de 
Belgen" gaat . D a t is ook v o o r de 
a u t o c h t o n e n immers ver r i jkend. 
Hee l w a t mensen w e t e n niet 
da t er een dergeli jke j eugdbe
w e g i n g van mig ran t en bes taa t 
die de w a a r d e v a n de moslim-
k u l t u u r wel koes te r t m a a r niet 
toelciat da t ze de a n d e r e kui tu
r e n h inder t . De mensen uit het 
vormingswerk zijn op de hoogte van 
zulke initiatieven, de scholen ook, 
maar de man in de straat weet daar 
niets van. En ik vind het ook onze 
taak om zo'n zaken bekend te ma
ken, om ook eens goede dingen voort 
te vertellen, a ldus Van E y c k e n . 

I STADSVLUCHT 
; D e toekoms t voor he t over leven 
; van he t N e d e r l a n d s in een mul-
; t ikul turee l M o l e n b e e k is voor 

de pr ies te r nog onduideli jk. Hij 
• v ind t he t positief da t er .Ma

r o k k a a n s e j onge ren N e d e r l a n d s 
leren. D i e doen da t ech te r niet 
o m d a t ze de Vlamingen zo g r aag 
zien, m a a r o m d a t ze a n d e r s v a a k 
geen w e r k v inden . Voor heel 
w^at b e r o e p e n is een tweetal ig
he id N e d e r l a n d s / F r a n s nodig . 
Alaar he t is volgens Van E y c k e n 
een Ulusie te geloven da t M a 
r o k k a n e n die N e d e r l a n d s ge
leerd h e b b e n ook zullen ve rne 
de r l andsen in Brussel . F rans t a 
lige Brusse laars die N e d e r l a n d s 
geleerd h e b b e n ve rnede r l and
sen ook niet. 

Veel M a r o k k a n e n wi jken ove
r igens ui t n a a r V laande ren . 
Vlaanderen heeft bij veel Marok
kaanse mensen een goede naam, 
w e e t Van E y c k e n . Maar is Brus
sel aantrekkelijk voor Vlaamse 
mensen ? Soms denk ik van niet. Er 
gaan hier nog altijd meer Vlamin
gen weg dan er nieuwe aankomen. 
Wij zitten in vergelijking met de 
Franstaligen bovendien in de zwak
ste positie omdat we Frans kennen. 
De meeste Vlamingen schakelen ge
makkelijk over naar het Frans als 
er zich in hun gezelschap een Ne-
derlandsonkundige bevindt. Terwijl 
het bij de Franstaligen nooit op
komt om Nederlands te spreken. 
Is dat een Vlaams minderwaardig-
heidskompleks ? Of een beter aan
passingsvermogen ? Het is een mes 
dat aan twee kanten snijdt, maar ik 
zie het liever als het laatste. Dan is 
het een voordeel 
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NIET IEDEREEN 

GELIJKE 
KANSEN KRIJGT, 

HEHTINIEGUTIE 
GEEN SCHIJN VAN KANS 
We weten dat Vlaanderen alleen niet alle problemen van de 
wereld kan oplossen. Maar Vlaanderen heeft een ^root hart. 
Dat moet zo blijven, omdat het de eni^e weg is naar verdraag
zaamheid. Zolang mensen immers de kans niet krijgen zich 
in een samenleving te integreren, zullen zij de eigenheid van 
die gemeenschap nooit begrijpen. Daarom moet iedere 
inwoner van het nieuwe Vlaanderen, van kindsaf aan, echte 
gelijke kansen krijgen. De Volksunie wil de kloof tussen 'oude' 

en 'nieuwe' Vlamingen dringend dichten. Samen moeten 
wij ons ontplooien, in respekt en solidariteit met alle volkeren 
van Europa en gekoppeld aan een sterke uitbouw van onze 
Vlaamse identiteit, onze eigenheid en kuituur. Wij gaan 
dus door. Tot Vlaanderen 
zich thuis voelt in Europa, 
tot elke Vlaming zich 
thuis voelt in Vlaanderen. 

De Volksunie. Vlaamser dan ooit. VLAAMSE VRUE 
DEMOKRATEN 

VOOR ONZE BROCHURE, BEL GRATIS 0 7 8 / 1 1 2 7 2 0 . Of schrijf: Bert Anciaux, Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 



ü i ï DE REGIO 
HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Met het oog op de onderhan
delingen rond het krisisplan 
vraagt de VU dat de bevol
king in het algemeen en de 
jeugd in het bijzonder een hoop
gevend en toekoniótgericht perdpek-
tief wordt aangeboden. De re
gering moet daarbij hciar poli
tieke verantwoordelijkheid voor 
de ganse gemeenschap opne
men en kan daarbij geen taboes 
schuwen. De noodzakelijke in
spanningen moeten evenwichtig 
gespreid worden over alle be
trokken groepen. 

Het partijbestuur van de VU 
heeft begrip voor de ongeruöthei3 
die bij velen heerst. 

Toch heeft heeft de VU haar 
twijfels over het gebruik van het 
stakingswapen als zinvol poli
tiek drukkingsmiddel. Was het 
niet beter andere aktiemiddelen 
te zoeken die het publiek niet 
raken en die de internationale 
geloofwaardigheid van Vlaan
deren niet negatief zouden be-
invloeden ? V 

Naast de budgettaire uitdaging 
is het zorgen voor werkgelegen
heid vandaag de prioritaire opdracht. 

Vooreerdtpleit de VU vooreendtruk-
turele vermindering van de arheidd-
kodt. Die is mogelijk door een ra-
dikale hervorming van de finan
cieringswijze van de sociale ze
kerheid. Daarnaast kunnen de 
ideeën rond arbeidsherverdeling 
door werktijdverkorting niet 
meer uit de weg %vorden ge
gaan. De 32- of 35-urenweek 
en/of de vierdaagse •werkweek 
zijn daarbij géén taboe. Liefst 
ziet de VU de grenzen en mo
gelijkheden daarvan sektor per 
sektor vastgelegd. Op Europees 
niveau en in onze buurlanden 
wordt het debat in alle openheid 
gevoerd. Dergehjk open debat 
dringt zich ook in dit land op. 

Er moet dolidariteit zijn tussen 
diegenen die werk hebben en 
diegenen die geen werk heb

ben of het dreigen te verliezen. 
Van werkgeverszijde anderzijds 
moet geëist wxjrden dat dit 
daadwerkelijk leidt tot behoud 
van de werkgelegenheid en tot 
nieuwe werkverdchajfing. 

In het kader van het krisis
plan aanvaardt Vlaanderen ^«« 
nieuwe beLoötingen zolang de 
niet-verklaarbare geldstromen 
van Vlaanderen naar Wallonië 
niet verder worden aangepakt. 
Het kan niet dat de Vlaamse be
lastingbetaler zou moeten blij
ven opdraaien voor de onwil bij 
tal van Waalse verzuilde orga
nisaties om reële besparingen, 
die de gewone man in Wallonië 
niet hoeven te treffen, door te 
voeren. 

De regering kan daarnaast het 
debat over de federalisering van 
de dociaU zekerheid, en meer be
paald de gezondheidszorgen en 
de kinderbijslagen, niet meer 
ontwijken. De recente cijfers 
waarmee de VU uitpakte, en die 
door de C M bevestigd werden, 
wijzen op een verschillende me
dische kuituur in Vlaanderen 
en Wallonië. Als het de rege
ring ernst is om te saneren én 
om tot een beter gezondheids
beleid te komen dan moet het 
gesprek rond de federalisering 
van de gezondheidszorgen nu 
gevoerd -worden. De gemeen
schappen moeten de eigen ver
antwoordelijkheid opnemen. 

HORMONENMAFFIA 
Naar aanleiding van de nieuwe 
aanslag op VU-Europarle-
mentslid Jaak Vandemeule-
broucke eist het partijbestuur 
van de Volksunie dat de neerge
legde wetsontwerpen dringend 
in Kamer en Senaat worden 
goedgekeurd. De strengere 
strafmaten, nodig om de hor
monenmaffia doelmatig af te 
schrikken, moeten absolute pri
oriteit krijgen. 

De VU stelt tot haar grote ver
wondering vast dat inzake de 
opeenvolgende aanslagen op de 
4 inspekteurs-keurders en op 
Jaak Vandemeulebroucke nog 
steeds geen tadtbare onderzoekj-
redultaten werden geboekt. Dit 
heeft tot gevolg dat het keu-
ringswerk zo goed als stil is ge
vallen en de maffia-praktijken 
van de horhionenlobby dus lo
nend blijken. 

EUROKORPS 
Met betrekking tot het taalge
bruik binnen Eurokorps meent 
de VU dat België zich reeds 
vandaag moet terugtrekken» uit 
Eurokorps zo het Nederlands 
niet volwaardig behandeld 
wordt. Elk uitstel om echte da
den te stellen leidt tot afstel. 
De periode dat Vlaamse solda
ten als 'kanonnenvlees' de dood 
konden worden ingejaagd in 
een taal die zij niet verstonden 
•werd 75 jaar geleden~defmitief 
afgesloten. 

RADIO-AKTIEF AFVAL 

Met haar houding inzake het 
dumpen van radio-aktief afval 
heeft de Belgische regering zich 
op het bedenkelijke niveau ge
plaatst van die landen die het 
niet nauw nemen met ons leef-
müieu (zoals Rusland) of van 
die landen die zich op-werpen als 
de meest fervente voorstanders 
van kernenergie (cfr. Frank
rijk). De Volksunie handhaaft 
haar standpunt dat moet ge
zocht worden naar de meest 
ekologische verantwoorde vvrijze 
om radio-aktief afval te verwer
ken waarbij de nadruk moet 
liggen op een preventief voor-
komingsbeleid. 

ZATERDAG 20 NOVEMBER TE SINT-NIKLAAS 

STUDIEDAG OVER EEN 
GEMEENTELIJK 
ONDERWIJS-, JEUGD-
EN KULTUURBELEID 
W M nodigt uit op haar derde 
nationale kaderdag ter voorbe
reiding van de gemeenteraads
verkiezingen van volgend jaar. 

Drie thema's staan centraal. Op 
het jongste VU-kongres (11-12 
september) werd een interes
sante passus over gemeentelijk 
onderwijd goedgekeurd. Het eer
ste referaat wil dit thema verder 
verkennen. 

Onlangs keurde de Vlaamse 
Raad een dekreet goed dat het 
y\3La.ïi\% jeugdwerk wil decentrali
seren nsuar gemeentelijk niveau. 
De gevolgen hiervan zijn onder
werp van het tweede referaat. 
Als derde thema snijden we het 
gemeentelijk kultuurbeleid aan. 

Zoals de vorige keren discussi
eren we in de namiddag verder 
over de drie thema's. 

De studiedag gaat door in de 
konferentiezaal van de Stede
lijke Openbare Biblioteek, H. 
Heymanplein 3, 9100 Sint-Ni-
klaas. 

De kaderdag staat open voor 
alle mandatarissen, potentiële 
kandidaten en andere geïnteres
seerden. 

PROGRAMMA 
Onthaal (9u.30) 

Verwelkoming en inleiding door 
Geert Bourgeois, voorzitter 
Vereniging Vlaamse Mandata
rissen. 

Referaten: 

Gemeentelijk onderwijs, door 
senator Laurens Appeltans 

Het decentraliseerd jeugdbe
leid, door VU-Kamerfraktielei-
der Herman Lauwers 

Een lokaal kultuurbeleid, door 
Eric Vandewalle, VU-schepen 
te Izegem. 

Namiddag 

Werkgroepen (vanaf 14u.) 

— gemeentelijk onderwijs 

— het lokaal jeugdbeleid 

— het gemeentelijk kultuurbe
leid. 

Verslag werkzjiamheden 

Slottoespraak door Nelly Maes, 
VU-senator en -schepen te 
Sint-Niklaas. 

Exlukatieve begeleiding: Vor
mingscentrum Lodewijk Do
sfel. Info: Sigurd Vanger-
meersch, W M - V C L D , Om
wentelingsstraat 13, 1000 Brus
sel, 02/219.26.00. 

JAAK 
VANDEMEULEBROUCKE SPREEKT.. 

HET VU-KONGRES 
ARRONDISSEMENTEEL 
BESPROKEN 

De besluiten van het VU-kon
gres worden de komende weken 
uitvoerig besproken in de ar
rondissementsraden. Dit wor
den belangrijke samenkomsten 
omdat iedereen er de pjissende 
informatie kan opsteken en 
zijn/haar mening kwijtkan. 

Het is dan ook aangwezen dat 
de afdelingsbesturen leden en 
sympatisanten tijdig verwitti
gen en de verplaatsing naar hun 
arrondissementele raad organi
seren. 

Volksunie 
Arrondissement 

Tumhiout 

GROOT LEDENBAL 
op zaterdag 

22 januari '94. 
Turnhout, 

Parochiezaal Schorvoort 
Gastspreker: 

Paul Van Grembergen 

Discobar Inkom 100 fr. 

Volgende data en plaatsen lig
gen vast, maak er gebruik van ! 

• Arr. Brugge: vrijdag 3 dec. 
om 20u. in 't Leitje, 't Leitje 35 
te Brugge-Assebroek. 

• Arr. Aalst en Oudenaarde: 
vrijdag 26 nov. om 20u. in De 
IJzer (bovenzaal), Vlaanderen-
straat 13 te Aalst. 

De raden worden begeleid door 
het Vormingsinstituut Lodev^djk 
Dosfel. 

ZOEKERTJE 
FLAT TE KOOP: Gelijk
vloers + vruchtgebruik van 
tuin. Gelegen de Villega-
slaan, 36 te Ganshoren. Om
vattende living (ofwel op-
klapbed voorzien of opklap-
bed aan muur), keuken, bad
kamer, WC, kelder + kleine 
bergplaats. Netjes en rus
tig. Bouw^jaar 1962. Ideaal 
voor 1 persoon of als beleg
ging. Onmiddellijk vrij. Tel. 
na 17u.: 02/380.04.78 (Karel 
Severs). 

...over de hormonenmaffia op 
tal van plaatsen in Vlaanderen. 
Zeker na de jongste aanslag die 
op hem werd gepleegd is de 
vraag groot. Wij vragen onze le
zers die in de buurt wonen één 
van de lezingen bij te wonen, 
al was het maar om ons Euro
parlementslid een hart onder de 
riem te steken! 

— Zondag 21 nov. om lOu.30 te 
Westende in Calidris (org. Da-
vidsfonds); 

— Maandag 22 nov. om 14u. te 
Brussel (org. Europese Boeren-
organisatie); 

— Maandag 22 nov. om 20u. te 
Merksplas in de Gemeentelijke 
Biblioteek; 

— Dinsdag 23 nov. om 20u. te 
Oostende, Rodetafel Koningin-
nehof Oostende; 

— Donderdag 25 nov. om 20u. 
te Neeroeteren in het Kultu-
reel centrum (org. VU-kanton 
Maaseik en VU-Neeroete-
ren/Opoeteren); 

— Vrijdag 26 nov. om 9u.30 
te Damme bij Stichting Rycke-
velde,,,Europa van de Regio's"; 

— Alaandag 29 nov. om 20u. te 
Meetkerke in zaa.1 Breugelhof; 

— Dinsdag 30 nov. om 20u. te 
Merelbeke in Zaal Driekonin
gen, Hundelgemsesteenweg te 
Merelbeke-centrum; 

W " ; * 

-***̂ ^ 

- Woensdag 1 dec. om 20u.30 
te Wommelgem in Salons Lan-
taernhof, Ternesselei 202 (org. 
Antwerpse Beenhouwers
bond) ; 

— Donderdag 9 dec. om 20u. 
te Ooigem (org. Davidsfonds; 
info: José Verfaille, Leopold l i l 
laan 50 te Ooigem); 

— Dinsdag 21 dec. om 20u. te 
Nieuwpoort in za*il Yzer, Slui
zen 10; 

- Dinsdag 11 jan. '94 te Kort
rijk; 

— Donderdag 13 jan. '94 te Ant
werpen om 20u. in Café Den 
Bengel. (org. VU-Antwer-
pen-Stad); 

— Vrijdag 14 jan. '94 om 20u. te 
Kalken; 

— Zaterdag 19 feb. te Koeke-
laere (org. VU-Koekelare); 

— Donderdag 24 feb. te Kapel
len; 

— Vrijdag 4 maart te Rupel-
monde. 
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UIT-DE-REGIO 
EEN JAAR VU IN ANTWERPS KOLLEGE 

MEEWERKEN AAN HET 
ANTWERPS BELANG 
Bijna een jciar geleden trad de 
VU toe tot het Antwerps sche-
penkollege. Tijd voor een terug
blik. 

Na de overstap van de CVP'er 
Bungeneers naar de VLD 
kwam de SP-CVP-koalitie in 
zware problemen. Dat verer
gerde nog toen een week la
ter Staf Neel (SP) zijn partij 
de rug toekeerde en overstapte 
naar het Blok. De meerderheid 
werd minderheid. 

Tussen deze twee overstappen 
in -werd de VU bereid gevon
den om te „praten". Vanuit de 
bekommernis de stad niet on
bestuurbaar te maken wensten 
de Antwerpse VU'ers enkel be
leidsmatige en inhoudelijke ge
sprekken te voeren. 

BUDGETKONTROLE 
De besprekingen, die twee we
ken duurden, liepen uit in een 
nieu-w bestuursakkoord met 81 
nieuwe aandachtspunten. Ge
rard Bergers^ kwam na 28 jaar 
oppositiebanken in een sche-
penzetel terecht. Hij nam een 
aanzienlijk pakket bevoegdhe
den van zo%vel SP als CVP 
over. Leefmilieu, Huisvesting, 
Groenvooziening, Bibliotheken 
en Archief & Museum voor 
Vlaams Kultuurleven. Hij nam 
tevens de voor Antwerpen 
nieuwe bevoegdheid van bud-
getkontrole voor zijn rekening. 

De Volksunie zag in dat Ant
werpen niet gebaat is met een 
verrottingsstrategie, en zette de 
verandering in. 

Onder de belangrijke verwe
zenlijkingen sinds de toetreding 
tot het kollege kunnen onder
meer vermeld worden: 

— een grotere betrokkenheid 
van de gemeenteraadsleden bij 
het beleidsvormend werk; 

— de invoering van de regle
menten van openbaarheid van 
bestuur en het spreekrecht van 
ambtenaren, waarmee betere in
formatie van de burger mogelijk 
wordt; 

— het personeelsbeleid wordt 
objektiever gemaakt door de in
voering van een echt waarde
ringssysteem voor het personeel 
en een méér open en objektief 
benoemingsbeleid; 

— het -wijkoverleg -waardoor de 
Antwerpenaar aan het stadsbe
stuur rechtstreeks zijn grieven 
en -wensen kan kenbaar maken; 

— de opening van de cafetaria 
van de OCMW-dienstencentra 
in de weekends; 

— de invoering van de seni
orentoelage waardoor thuisop-
name in familiekring bevorderd 
wordt; 

— het systematisch uitbreiden 
van samen^verking met natuur-
groepen inzake beheer van na
tuurgebieden. 

MEER DEMOKRATIE 
De Antwerpse VU is er zich 
van be-wust dat hiermee nog 
lang niet alle doelstellingen ver
vat in het bestuursakkoord be
reikt zijn. De VU verwacht o.a. 
dat het centraal inschrijvingsre-

gister van kandidaat-huurders 
van sociale woningen, waardoor 
de toewijzing objektiver en ra-
tionaler kan gebeuren, spoedig 
operationeel zal kunnen ge
maakt -worden. De goedkeuring 
door de hogere overheid kan 
niet langer op zich laten wach
ten. 

De Antwerpse VU is tevens 
van mening dat de voorstellen 
tot defusie en/of decentralisatie 
dringend moeten uitgewerkt 
worden. De klemtoon moet lig
gen op de bevoegdheden en op 
de middelen, maar ook op de 
demokratische vertegen-woordi-
ging en de samenhang met het 
stadsgewest. Om de politieke 
strukturen overzichtelijk én de-
mokratisch te houden, moeten 
de beslissingen op lokaal en re
gionaal vlak toevertrouwd -wor
den aan twee instanties: de ge
meente (gemeenteraad) voor het 
lokale, de federatie van gemeen
ten idtreekraad) voor die zaken 
die meerdere gemeenten aan
belangen en dus een regionale 
aanpak vergen. 

O p beide niveaus moeten de 
beshssingen genomen worden 
door rechtstreeks verkozen ra
den (gemeente- en streekra-
den). De hamvraag blijft -wat 
haalbaar is en nog deze legisla
tuur (voor 10/94) kan in prak
tijk gebracht -worden, én dit 
zonder in een chaos terecht te 
komen. Een rechtstreekse ver
kiezing van de distriktsraden 
(deelgemeenteraden) is een ab-
soslute noodzaak. 

Philip Maenhout 

ANTWERPEN 
NOVEIVÏBER 

Do. 18 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: Dia-avond door Benny 
Audenaert over Europa in de 
ruimte. Org.: Kulturele Kring Ede-
gem. 

Do. 18 ANTWERPEN: Inter-
vieuw met Bert Anciaux. Om 20u. 
in Aula R008 van de Ufsla. Org.; 
VUJO-UA. 

Vr. 19 HOBOKEN: Vierde eet-
maal met dans, zaal Nieuwe Spie
gel, Kioskplaats. Om 20u. Kaarten 
aan 400 fr. bij VU-afd. Antwerpen 
en Hoboken of tel. 03/238.82.08. 

Za. 20 MERKSEM: Jaarlijks 
mosselfestijn. Vanaf 19u. in Vlanac, 
Bredabaan 360. Deelname: 375 
fr.p.p., koude schotel aan 275 fr. 
Inschrij-ving bij Ronnie Herbosch 
(03/647.11.74). Org.: Vlaamse 
Kring Groeninghe. 

Za. 20 EDEGEM: Jaariijkse eu
charistieviering van de Blauwvoet-
gemeenschap ter nagedachtenis van 
hun overledenen. Om 16u.l5 in de 
Kerk van de H. Familie, Kerkplein 
te Edegem. 

Za. 20 EDEGEM: Om 20u.l5 in 
Drie Eiken: Kaartavond. Inschrij
ven op voorhand. Org.: VNSE. 

Za. 20 HOVE: Mosselsouper in 
zaal Urania, Jozef Matheessen-
straat, vanaf 19u. Deelname: 450 fr. 
Koude schotel aan 350 fr. Inschrij
ven bij Willem Nollet, Wouwstraat 
82 (03/465.65.46). Org.: VU-Hove. 

Ma. 22 LIER: Christina Wagner 
over de besparingen op de kinder
bijslag. Om 20u.u. in VNC, Berlarij 
80. Org.: VU-Lier. 

Vr. 26 BERCHEM: Kwis o.l.v. 
Bob Bolsens in het Kultureel Cen
trum, Driekoningenstraat 126. 
Start om 20u. Deelname: 100 fr., 
max. 6 pers. per ploeg. Info: Thea 
Van Gelder (03/321.19.86). Org.: 
Vlaamse Kring Berchem. 

Vr. 26 LIER: Mis voor de over
leden Vlaams-nationalisten. Om 
19u.30 in de Sint-Jacobskapel, 
Grote Markt. 

Za. 27 MERKSEM: Kaartavond 
in Vlanac, Bredabaan 360. Aan
vang 20u. Deelname 100 fr.p.p. 
Inschrij-ving ter plaatse. Org.: 
VU-Merksem. Za. 27 KALM-
THOUT: Historische en literaire 
wandeling ,,Schoonselhof". Van 10 
tot 12u.30. Samenkomst hoofdin
gang J. Moretuslei (vant Ant. einde 
St.Bemardsestwg), om lOu. Org.: 
FW-Kalmthout. 

Zo. 28 NIJLEN: Restaurantdag in 
zaal Kempenland. Van 12 tot 19u. 
Vooraf inschrijven (03/481.99.34 of 
481.82.76). Org.: VU-Nijlen. 

DECEMBER 

Za. 4 LIER: Jaarlijks Volksunie
bal in de Parochiezaal Koningshof 
te Koningshooikt. Met het orkest 
Paul en Salva Venia. Vanaf 20u. 
Org.: VU-Lier. 

Zo. 5 LIER: Reuze Mosselfeest. 
Van 12 tot 20u. in het VNC, Berla
rij 80. Van 12 tot 20u. Inschrijven 
op nr. 03/480.84.86 van het VNC. 
Org.: VU-Lier. 

Wc. 8 KAPELLEN: Gespreks-
avond ,,De vredesgedachte door 
de eeuwen heen". Inleider: Lionel 
Vandenberghe. Om 20u. Dit n.a.v. 
tentoonstelling „Vlaanderen, Vrou
wen, Vrede", van 4 tot 12 dec. Open 
op werkdagen van 9 tot I7u. Za. 
en Zo van lOu.30 tot 16u. Org.: 
FW-Kapellen. 

Zo. 12 EDEGEM: Kreatieve 
Kerstmarkt. Van 10 tot 16u. Drie 
Eikenstraat. Info: Roos Stoffelen 
(440.09.38). Org.: VNSE. 

Ma. 13 KALMTHOUT: Ontstaan 
van Kerstviering en gebruiken, 
door Lode Jordaens. Om 20u. in 
zaal Cambuus, Heide-Kalmthout. 
Leden 50 fr., niet-leden 100 fn 
Org.: FW-Kahnthout. 

GOED NIEUWS VOOR BOUWERSN EN/OF VERBOUWERS 

ALTERNATIEVE ENERGIE IN MOL 

VU-LINT: 
MOEILIJK GAAT OOK 

Vanaf 1994 zal de gemeente 
Mol een toelage geven voor de 
aankoop en installatie van zon
nepanelen of -cellen. 

In-mei 1992 k-wam VU-gemeen-
teraadslid Rik Geyzen met het 
voorstel op de proppen om Mol
lenaars die installaties plaatsen 
voor alternatieve energievoor
zieningen, door de gemeente fi
nancieel bij te laten springen. 

Het toen ingediende reglement 
werd door het gemeentebestuur 
-weerhouden en voor advies 
overgemaakt aan de pro-vincie. 

Het be-werkte subsidie-regle
ment -werd na samenspraak tus
sen de diensten van schepen 
Pauwels, de Milieudienst, de 
mUieuraad en de indiener Rik 
Geyzen dan op de gemeente
raad van september jl. ter stem
ming voorgelegd en goedge
keurd. 

Na de zegen van de bestendige 
deputatie kan de gemeente Mol 
dan vanaf 1 januari 1994 een 
subsidie verlenen van 15% van 
de kostprijs van de installatie 
met een mjiximum van 25.000 
fr. 

Deze betoelaging kan gekumu-
leerd -worden met de eventuele 
bekomen bouw- of renovatie-
premie. 

Het volledige reglement is te 
bekomen op de dienst Leefmi
lieu van het gemeentebestuur of 
bij lük Geyzen, Sint-ApoUonia-
laan 125 te Mol. 

Voor bou-wers en/of verbou-wers 
is het alvast nuttig om deze 
vorm van energievoorziening in 
overweging te nemen en even
tueel mee in te passen in de 
sanitaire- en/of verwarmingsin
stallatie. 

Studies hebben immers uitge
wezen dat zonnepanelen, nu 

reeds, renderen voor de verwar
ming van sanitair -water. 

In februari 1994 wordt er een 
geleid bezoek voorzien cian een 
woning die reeds vijf jaar met 
zonnepanelen verwarmd wordt. 

c» Gemeentelijk reglement al
ternatieve energie. Rik Gey
zen, St.-Apollonialaan 125, 
2400 Mol. 

O.C.M.W. van Nijlen 
Het O.C.M.W. van Nijlen maakt bekend dat volgende betrekking te 
begeven is voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten: 

In vast dienstverband: 

één halftijdse betrekking voor gezins- en 
bejaardenheip(st)er. 
De aanwervings- en benoemingsvoonwaarden kunnen bekomen 
worden op het sekretariaat van het O.C.M.W.-Nijlen, Kessel-dorp 
54 te 2560 Kessel (tel. 03/489.05.27). 
De kandidaturen voor deze betrekking dienen aangetekend ge
richt aan de Voorzitter van het O.C.M.W., de heer Paul VERBEECK, 
p/a Kessel-dorp 54 te 2560 KESSEL, uiterlijk op 03 december 
1993. 

De Sekretaris, 

L Behoofs 
De Voorzitter, 

P. Verbeeck 

Ook de Lintse VU-afdeling 
-werd gekonfronteerd met,,-weg
lopers". Twee OCMW- en drie 
gemeenteraadsleden hebben be
slist om de Volksunie de rug 
toe te keren. De reden die 
sommmige van hen aanhaalt is 
dat zij niet meer achter het ge-
dachtengoed van de VU kan 
stcian na het kongres van 11 en 
12 september. Waarom hebben 
zij dan hun ongenoegen niet ge
uit door amendementen in te 
dienen ? Maar het zou evenzeer 
kunnen zijn dat zij vrezen om 
hun mandaat de volgende keer 
te verliezen... 

Het enige -waar we zeker van 
zijn is dat enkele van hen een 
eigen partij gesticht hebben. En 
zo dus het politiek landschap in 
Lint nog meer verdelen, er zul
len dan acht partijen voor de 
komende gemeenteraadsverkie
zingen opkomen. En dit voor 17 
zetels. Of dit goed is voor Lint 
zal de toekomst moeten uitwij
zen. 

Volksunie Lint kan best begrip 
opbrengen dat een mandataris 
zich terugtrekt omdat zij/hij 
zich niet meer kan terug vin
den in een bepaalde partij, maar 
de eerlijkheid gebiedt dan dat 
zij hun mandaat ter beschikking 
stellen van de partij en dit niet 
meenemen, alsof het hun per
soonlijk bezit is. Zij waren toch 
tenslotte dank zij de Volksunie 
verkozen. 

Onze mening is dan ook dat 
men op deze manier de poli
tiek zeker niet geloofwaardig 
zal maken. 

Net zoals VU-nationaal, geeft 
ook Volksunie Lint zich nog niet 
gewonnen, want de Volksunie 
heeft een aktueel, fris en toe
komstgericht programma. Het 
komt er nu op aan, dit duidelijk 
te vertalen naar de bevolking. 
Want het welvaren van Lint 
staat bij ons centraal, en dan 
pas de deelname aan de macht. 

Er zijn binnen de Lintse Volks
unie voldoende gemotiveerde 
mensen, zowel bij de leden als 
bij het bestuur, die samen met 
de 6 resterende mandatarissen 
voor de verdere werking zul
len zorgen, en die zullen blij
ven ijveren voor een ,,Vlaams, 
Schoon en Landelijk" Lint -waar 
het goed is om te wonen. Zo
als wij trouw^ens in het verleden 
reeds bewezen hebben. E^n van 
deze zaken is o.a. de voorlo
pige erkenning van het gemeen
tepark, die zou op korte ter
mijn zijn definitief beslag moe
ten krijgen. 

De Lintse VU-fraktie in de ge
meenteraad ziet er als volgt uit: 
Frank Vercauteren (fraktielei-
der), Ju l Wildiers, J a n Jans
sen en Ju l Aerts. OCMW-raad: 
Rina Cox en Leo Franck. 

(f.v.) 
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ÜIT-DMEGIO 
LIMBURG MINISTER SAUWENS BEZOCHT LAARNE-KALKEN 

N O V E M B E R 

D o . 25 N E E R O E T E R E N : Jaak 
Vandemeulebroucke over ,,De 
Hormonenmaffia". Om 20u. in Kul-
tureel Centrum te Neeroeteren. In
kom gratis. Orf.: VU-kanton Maas
eik i.s.m. VU-Neeroeteren-Opoete-
ren. 

D E C E M B E R 

Za. 11 H A M : Grote Zettersprijs
kamp, m de kantme van F C Rio. In
schrijven vanaf 19u.30. Aanvang. 
20u. Gratis wafelen. Halve haan per 
gewonnen boom. Org. : Vlaamse 
Vriendenkring Ham en VU-Ham. 

WEST-
VLAANDEREN 

N O V E M B E R 

Za. 20 W I E L S B E K E : Sinter
klaasfeest. Om 14u. opwachting 
aan het Sas van Ooigem. Om 
14u.30 Aankomst Sint en uitdeling 
versnaperingen. Om 15u. vertrek 
v.d. Sint met de boot. Vanaf 18 tot 
20u.: gratis klaasgeschenken aan 
-12-)arigen in Taverne De Klokke 
te Ooigem. Vooraf inschrijen voor 
15/11 m De Klokke of bij bestuurs
leden van de Vlaamse Vrienden
kring. 

Zo. 21 I Z E G E M : Zaal Oud Ge
meentehuis Kachtem: Sinterklaas
feest. Org. : FW-Izegem. 

Di . 23 I Z E G E M : Plantijnzaal 
Openbare Bib., 19u.30: deel 1 kur-
sus ,,Georges Brassens — eenvoud 
en grootheid" door J . Verachtert. 
Deelname: 1.100 fr. Inschrijven bij 
J . Bogaert (051/30.10.39) of E. 
Vandewalle (051/30.26.70). Org.: 
VSVK. 

Di. 23 I Z E G E M : Bar Akademie 
Muziek & Woord, 20u.: prof Koen 
Boey over ,,Zin geven in net leven". 
Toegang 50 fr., abo's gratis. Org. : 
VSVK. 

Wo. 24 I Z E G E M : V-Club voor 
volwassenen: versier uw boom met 
lekkers voor de dieren + voorstel 
nieuwe kerstversiering. Om 19u.30 
in de Ommegangstraat 5. Inkom 50 
fr. Meebrengen; sparappels, halve 
appelsienen, zakje apenootjes, bes
sen en vruchten uit de hof. Org. : 
Vlanajo-West-Flandria. 

Vr. 26 TIELT: Kiekenkaarting in 
café 't Paradijs, leperstraat 14 
Vanaf 19u. Inleg (kaarting of teer-
lingbak) is 50 fr. per beurt. Org. : 
A. Vander Plaetsekring-Tielt. 

Vr. 26 O O S T E N D E : Geert Lam-
bert over ,,Europa der volkeren". 
Om 20u. in Trefcentrum, Aartsher
togstraat 4. Org. : Rodenbachfonds 
W.Vl. 

Vr. 26 K O R T R I J K : Volksverte
genwoordiger Herman Lau'wers 
over ,,De VU Vlaamser dan ooit. 
Een programma voor de toekomst". 
Om 20u. in Trefcentrum 
West-Flandria, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7. Org. : VU-Kortrijk. 

Di . 30 I Z E G E M : Plantijnzaal 
Openbare Bib., 19u.30: deel 2 kur-
sus „Georges Brassens". Org. : 
VSVK. 

Di. 30 D E E R L I J K : J a n Loones 
met een toelichting over de uit
werking van de kongrestekst „Van 
Strijd naar Beleid". In buurthuis 
De Sterre. Geen aanvangsuur mee
gedeeld. 

D E C E M B E R 

Do. 9 O O I G E M : Jaak Vande
meulebroucke over ,,De Hormo
nenmaffia". Om 20u. in het Kul-
tureel Centrum te Ooigem. Org. : 
DF-Ooigem i.s.m. De Vlaamse 
Vriendenkring. 

Vr. 10 TIELT: Arsene Vandevelde 
over ,,Zin en onzien van de IJzer
bedevaart". Om 20u. in zaal Gild-
hof, Kultureel Centrum, St.Mi-
chielsstraat. Org. : Rodenbach
fonds W.Vl. 

O p d o n d e r d a g 7 ok tobe r j . l . be
zocht VU-min i s t e r J o h a n Sau-
w e n s op v r a a g van de plaatse
lijke Volksunieafdel ing de ge
meen te Laa rne -Ka lken . H e t 
doel v a n he t bezoek h a d be t rek
k ing op de mogelijke k lasser ing 
v a n plaatseli jke m o n u m e n t e n en 
l andschappen . 

D e minis ter k w a m niet met lege 
h a n d e n naa r K a l k e n - L a a r n e ! 
Z o w e r d t i jdens de achteraf ge
h o u d e n perskonferen t ie het 
k lasser ingsbeslui t g e t e k e n d van 
de Kalkense Moute r i j Dauwe. 
D e V U m a g t e rech t fier zijn 
op deze verwezenl i jk ing. D i t 
is voora l een ee rbe toon aan 
oud-gemeen te raads l id J o z e f 
Bracke die zich mee rde re ja
ren onophoudel i jk ingezet heeft 
o m dit mooie his tor ische en nog 
funktioneel bou-wwerk voor de 
toekoms t te be-waren. D e hui
dige e igenaar zal n a renovat ie 
dit g e b o u w openste l len voor ge
meenschapsdoe le inden (jeugd, 
kui tuur , enz . ) . 

Tijdens dezelfde perskonferen
tie deelde de minis ter ook mee 
da t voor vo lgende m o n u m e n t e n 
en/of l a n d s c h a p p e n de p rocedu 
res aan g a n g zijn: 

— H o e v e Ka t t enheye en omge
ving te Laa rne , 

— Kasteel van L a a r n e : wal -
g rach ten , d r even en bi jgebou-
vi^en, 

— A u m a n s m o l e n te Laa rne , 

De minuter op bezoek in de Berlinde-kapei te Laarne. Op de foto zien we tevenö genuenteraadöUd André 
De Rycke en ID-dchepen Dirk De Wilde. 

— 17de eeuw^se Ber l indekapel , 

— 18de eeuwse d o r p s h e r b e r g 
Den Hert te Laa rne , 

— 18de eeuwse Ruyten^ihof te 
Laarne , 

— 18de eeuwse hoeve in de 
Schr ieks t raa t , 

— neo-klassis t ische herenw^o-
n ing van dr. D e Buck, Vro -
monds t r aa t . 

Voor de S in t -Den i j ske rk van 
Kalken w o r d t in 1994 een be 
d r a g voorz ien voor de res taura 
tie van de d a k e n en de gevels . 

D i t w e r k b e z o e k heeft op onze 
gemeen te een zeer goede i n d r u k 
nagela ten . Wij b e d a n k e n hier
voor nogmaa l s de minis ter en al 
zijn m e d e w e r k e r s . 

AndLqe D e R y c k e 

MEXIKAANSE STUDENTEN OP BEZOEK IN LIMBURG 

In he t k a d e r van Europalia '93 
b r a c h t een g r o e p M e x i k a a n s e 
s t uden t en t i jdens een rondre i s 
in V laande ren ook een bezoek 
cian L imburg . Zij ve rb leven van 
9 t .e.m. 17 o k t o b e r bij gas tge
z innen. 

O p za t e rdag 16 ok tobe r w e r d e n 
ZIJ door g e d e p u t e e r d e voor O n 
derwijs , J e f Van Bree, on tvan
gen op het Provinciaa l S tuden 
tenhuis . N a een rondle id ing in 
he t Provinc iehuis bezoch ten zij 
he t O p e n l u c h t m u s e u m te Bok-
rijk. 

Vlaamse jongeren , -waaronder 2 
s t uden t en v a n P R O V I L - L o m -
mel, zullen een t egenbezoek 
b r e n g e n en bij h u n M e x i k a a n s e 
v r i enden verbli jven van 31 ok
tobe r t .e.m. 8 november . 

De groep Mexikaanée studenten 
ontvangen door gedeputeerde Jef 
Van Bree. 

OOS^^ANDEREN 

. ^ | t e ^ < 

N O V E M B E R 

Do. 18 E R T V E L D E : Retro-Fuif. 
Om 20u. in Jeugdhuis Beuken-
hof, Stationsstraat te Eeklo. Ingang 
80 fr., w k 60 fr.' Org. en info: 
VUJO-Evergem, 09/344.03.76. 

Za. 20 W I E Z E : De nacht van 
Twielebelleke. In zaal Wiezehof, 
vanaf 21u. Muziek door Roosje and 
The Zodiacs. Org. : VU-Dender-
belle/Wieze/LebbeKe. 

Za. 20 M E R E L B E K E : Volks
unie-Feest met aperitief, kaasbuf-
fet of vleesschotel en dansavond 
met D J Sjonfoni. In zaal St.Pie-

terskring te Merelbeke. Eten van 
19u.30 tot 21u.30. Deelname 400 
fr.p.p. Kaarten bij Koen Van Cai-
mere (231.68.45). Org. VU-Merel-
beke. 

Zo. 21 Z O T T E G E M : Herfstwan-
deling te Oombergen. Samenkomst 
om 14u.l5 aan de kerk van Oom-
bergen. Vertrek stipt om 15u. Af
stand: 7 km. Org.: VU-Zottegem. 

Wo. 24 G E N T : „Echtscheiding als 
maatschappelijk verschijnsel" door 
Xavier Troch, jurist. Om 20u. in 
zaal Van Eyck, Lange Kruisstraat 
4 (nabij St.Baafsplein, parkeermog. 
op Bisdomplein, Laurentplein en 

Reep). Inkom gratis. 
FW-Groot-Gent . 

Org. : 

Za. 27 E R T V E L D E : Subito-fiiif. 
Om 20u. in Jeugdhuis Beuken-
hof. Stationsstraat te Eeklo. Ingang 
80 fr., w k 60 fr. of 1 Subito-bU-
jet. Org. + info: VUJO-Evergem, 
09/344.03.76. 

D E C E M B E R 

Za. 4 L O C H R I S T I : Hutsepot 
(naar believen) op Vlaamse wijze. 
Om 19u. in zaal Hermeline, Lo-
christi-Hyfte. Deelname 280 fr. 
Org.: VU en Goosenaertskring Lo-
christi. Inschrijven voor 1/12 
(09/356.74.91 of 09/355.69.40). 

^ 

Zo. 5 D E N D E R L E E U W : Arron
dissementeel Eetfestijn. In zaal Ho
rizon, Steenweg 560, van 1 lu.30 tot 
21u. Keuze uit vis met Hollandse 
saus en steak met diverse sausen. 
Deelname: 360 fr. Org. : VU-arr. 
Aalst. 

Wo. 8 M E L L E : Grootouderdag 
van VU-Melle in zaal Flormanic op 
het gemeenteplein, van 14u.30 tot 
17u. Met gratis boterkoeken en kof
fie en de kans een luchtdoop te win
nen boven Melle. Alles gratis, in
schrijven vooraf niet noodzakelijk. 
Vervoerproblemen ? Bellen naar 
Frank De Vis (252.17.12). 
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Uiï DE REGIO 
M^^OT VÜ-HALLE-VILVOORDE ONEENS 

MET STAFHOUDER CARRE 
NOVEMBER 
Vr. 19 GROOT-BIJGAARDEN: 
Arr. Raad in zaal Collegium (grote 
zaal), om 20u. Agenda: goedkeu
ring verslag, verkiezing arr. voor
zitter en partijraadslid, mededelin
gen, leden en abo., pol. aktua: spll-
sing SZ. Org.: VU-arr. Halle-Vil-
voorde. 

Za. 20 KAMPENHOUT: Vijfde 
witlooffestijn in zaal Pax, Brouwe
rijstraat te Kampenhout. Van 18 tot 
21u. Ook op 21/11 van llu.30 tot 
15u. Org.: VU-Kampenhout. 

Za. 20 ESSENE: Eetfestijn van 
de VU-afdeling Essene-Hekelgem. 
Van 18 tot 22u. in de Parochie
zaal van Essene. Ook op 21/11 van 
llu.30 tot 17u. 

Za. 20 OPWIJK: Breugelfeest. In 
St.PaiJuszaal. Vanaf 15u.: panne-
koeken. Vanaf 18u.30 breugelmaal. 
Org.: VU-Opwijk-Mazenzele. 

Zo. 21 TIELT-WINGE: Derde 
Pannekoeken- en SmouteboUen-
bak. Vanaf 14u. in 't Jongensschool 
te Tielt. Org.: VU-Tielt-Winge. 

Do. 25 HERENT: Vormingsavond 
,,België failliet?. Loopt ons werk 
weg?" over het Soc. Pakt. Om 
20u. in zaal Het Rozenhof, Dorps
plein 11 te Veltem-Beisem. Spre-̂  
kers: prof. Blanplain en Alark Van 
Laere (red. Wereld%vijd). Org.: Ro-
denbachfonds Brabant & Dosfel
kring Herent. 

Za. 27 BRUSSEL: Waterzooi Eet-
feest. In de Overmolen, Anspacht-
laan 189 te 1000 Brussel. Van 18 
tot 22u. Ook op 28/11 van llu.30 
tot 15u.30. Org.: VU-Brussel-Stad. 

Za. 27 WOLVERTEM: VU-Breu-
gelfeest. Vanaf 18u. in de feest
zaal Cecilia, Oppemstraat 32. Org.: 
VU-Melse-Wolvertem-Oppem. 

DECEMBER 

Za. 4 LIEDEKERKE: Eetfestijn. 
Van 18 tot 22u. in zaal 't Gulden
hof, Fabriekstraat 42. Ook op 5/12 
van llu.30 tot 16u. Org.: VU-Lie-
dekerke. 

Za. 4 TERVUREN: Spa-
getti-avond in de parochiezaal van 
Moorsel-Tervuren (naast de kerk 
in de Moorselstraat). Vanaf I8u. 
Iedereen welkom. Org.: VU-Duis-
burg-Moorsel-Tervuren. 

Ma. 27 LENNIK: Lessenreeks 
over het verkeersreglement tijdens 
Kerstvakantie. 

Om 27, 28 en 29/12, telkens om 
19u. in 't Vlot, Brusselstraat 27 te 
Roosdaal (Pamel). 

Inschrijven tot 24/12 op tel. 
054/33.82.26 of op het Pajotten-
lands Jongerencentrum, Kroon-
straat 1 te Lennik (02/532.14.41). 

Het arrondissementeel bestuur 
.van de Volksunie-Halle-Vil
voorde iieeft met verbijstering 
kennis genomen van het stand
punt van stafiiouder Eric Carre 
van de Nederlandstalige orde 
van advokaten te Brussel tegen 
de splitsing van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel. 

Het bestuur bevestigt dat het 
achter het wetsvoorstel van ka
merlid Etienne Van Vaeren-
bergh tot splitsing van het ge
rechtelijk arrondissement blijft 
staan. 

Het stelt dat het standpunt van 
stafhouder Eric Clarre niet de 
mening vertolkt van alle Neder
landstalige advokaten, noch van 
de Brusselse Vlamingen. 

De splitsing van het gerech
telijk arrondissement Brus

sel-HaUe-Vilvoorde moet de 
550.000 Vlamingen in 
HaUe-Vilvoorde een eentalig ge
rechtelijk apparaat geven en be
schermen tegen een frankofone 
en nederlandsonkundige 
rechtsbedeling en een waarborg 
voor de Brusselse Vlamingen 
om hun rechten als Vlaming 
daadwerkelijk uit te oefenen in 
het tweetalig Brussels gerechte
lijk apparaat. 

Het is te betreuren dat korpo-
ratistische en achterhaalde uni
taire refleksen de bovenhand 
halen op gerechtvaardigde eisen 
van gelijkberechtiging en stre
ven naar een efficiënt, korrekt 
en minder kostend gerechtelijk 
apparaat dat w^ereldvreemd de 
Vlamingen in HaUe-Vilvoorde 
nog steeds miskent. 

ROEMENIE, VIER JAAR LATER... 
De Franse president zou on
langs aan zijn ambassadeur ge
vraagd hebben: „Hoever dtaat het 
nu in Roemenië?". Deze zou hem 
geantwoord hebben: „Kan U 
zich indenken dat in Frankrijk rond 
1948 de Vichyregering terug het roer 
in handen zou genomen hebben... ?". 

TERUG VAN WEG 
GEWEEST... 
Na de arbeidersopstand in 
Kronstadt {Brojoi'), op 16-17 de
cember 1989 brak in het Hon-
gaars-Duitse deel van het Roe
meense Transsylvanië de op
stand los. Temesvar {Timidoara) 
ging voorop. Tot 1920 was dit 
geen Roemeense maar een tot 
de Habsburgse federatie beho
rende bloeiende centrumstad. 

In 1884 kreeg Temesvar als eer
ste in Europa elektrische straat
verlichting. Met zijn 300.000 in
woners ligt het nu onnatuurlijk 
door naoorlogse staatsgrenzen 
afgesneden van zijn Hongaars 
ommeland: Zuidoostelijke 

Hongarije én Voijvodina, bezet 
door Servië. 

Vele Duitstaligen vertrokken 
naar Duitsland, teruggekocht 
ten tijde van Ceausescu. Domi
nee Laszlo Tökés en zijn Hon
gaarse protestantse gemeente 
hielden al maanden de verzets-
fakkel hoog. Hun opstand ech
ter werd overgenomen-inge-
schakeld door de postkommu-
nisten uit Boekarest die de 
Ceausescugroep uiteindelijk op 
22 december 1989 ten val zou
den brengen. 

Michael Gorbatsjov had al 
maanden de onnutig geworden 
Brezjnevdoktrine verlaten. En 
net zoals bij de val van dé 
Muur op 9 november 1989 of bij 
de fluwelen Praagse omwente
ling zou hij hier het Warschau-
pakt inroepen. Nicolae Ceau
sescu bleek evenmin ingelicht te 
zijn door zijn almachtige voor
lichtingsdienst. 

Op 20 december 1989 beschreef 
hij nog op de beeldbuis de Eirbei-

ders en studenten — samenge-
klit rond een tot dan toe onbe
kende — (Calvinistische dominee 
als „hooligans" en „fascisten". 
Het werd zijn laatste televisie
toespraak. 

De dag daarop waagde hij nog 
eenmaal een gemanipuleerde 
steunbetoging. De „(Deausescu 
si popurul 1 "-kreet {Ceaujedcu en 
het volk !) sloeg om in een „Ceau
sescu dictatorul 1" (Ceaudedcu, 
diktator.^. 

En wat later moesten Elena en 
Nicolae vluchten vanop het dak. 
van de presidentiële ambtswo
ning met een hefschroefvlieg-
tuig. Het einde van dit Grieks 
drama op Kerstdsig kennen we. 
Intussen leven we vier jaar ver
der. 

Vroegere — in ongenade geval
len — partijmensen zoals Ion 
Iliescu, Petru Roman en Mar
tian Dan hadden het beeld
scherm ingenomen. Zij her
doopten zich tot het Front voor 
Nationale Redding. Virgul Magu-

OOK JIJ KAN MEEWERKEN AAN: 

HET VLAAMS ALTERNATIEF! 
Tijdens het zesde VUJO-kon-
gres in het kultureel centrum 
De Werf te Aalst op zaterdag 29 
januari '94 zal V U J O bewijzen 
dat het ook anders kan. Rond de 
tema's Mens & Politiek, Mens 
& Sociaal-Ekonomisch Milieu 
en Mens & Kuituur trekken we 
progressieve krijtlijnen naar de 
komende eeuw. 

De unieke plaats die de Volks
uniejongeren sinds jaar en dag 
in het Vlaamse politieke land
schap en binnen de VU inne
men, wensen we niet prijs te 
geven ! V U J O stelt reeds jaren 
de mens centraal, in solidariteit 
met de gemeenschap én zal dat 
ook blijven doen. Vrije solidaire 
Vlamingen-in-Europa. 

Samen met de vele nieuwe jonge 
vu- leden biedt V U J O een 
Vlaams alternatief aan. Ook jij 
kan er aan meewerken. Ook jij 
kan miee geschiedenis schrijven. 

Vraag de VUJO-kongreskrant 
aan via de kongresfoon. 
02/217.63.28. , , 

(mas) 

< a * » < ^ « ^ 
VUJO - KONGRES 
2 9 JANUARI ' 94 - AALST 

reanu, een professor in de Alar-
xistische diaJektiek van de Roe
meense Kommunistische par-
tij-akademie las het eerste be
richt van het Front voor op de 
veroverde Roemeense Televisie. 

Zowel Iliescu - opgeleid in 
Moskou tijdens de 50'er jaren 
— als Petre Roman brachten 
onmiddellijk religieuze retoriek 
in hun toespraken. De Ortho-
dokse kerk werd opnieu\v inge
schakeld. Het Roemeens leger 
en een groot deel van de Secu-
ritate deelden de staatsgreep. 

MEER DAN 200 PARTIJEN 
Het parlement werd met een 
meer-partijenpolitiek in ere her
steld. Formeel, dat wel. Vele 
proffen stichtten „hun" partij. 
Maar het, ,Front voor Populaire 
Alaatregelen" (!) veroverde bij 
de eerste vrije verkiezingen op 
20 mei 1990 263 (66,31%) van 
de zetels. 

Ion Iliescu, ,,in vrijheid" geko
zen als president voor Roeme
nië, glunderde ! Alleen de Hon
gaarse Partij met 29 zetels 
bracht echt weerwerk in het 
parlement. Gaandeweg groeide 
de ontgoocheling. Uit kommu-
nisten groeiden staatsnationalis-
ten, gesteund door de rechts-ex-
tremen o.a. uit ,,Vatra Roman-
casca", die zich niet ver 'weg van 
het oorlogsmodel opstelden. 

In januari 1992 besloot het par
lement om de archieven van het 
voorbije regime gedurende 40 
jaar ontoegankelijk te verkla
ren ! Vanuit Boekarest aange
duid, werken naar Frans Ja -
cobijns model almachtige pre-
fekten die de dorpsautonomie 
uithollen. 

Perscensuur werd ingevoerd, de 
Orthodokse kerk speelt hsiar rol 
zoals in Servië. Vijf oppositie
partijen zetelen nu in het parle
ment en 9 demokratische bewe
gingen tellen we in het veld. Bij 
de eerste vrije gemeenteraads
verkiezingen ,,zakte" het Front 
naar 40,24% van de mandaten 
maar was goed voor 764 van de 
1.340 burgemeesters. 

De Demokratische Kovnentie 
behaalde 20,77%, de Boeren
partij 11,64% en de Honga
ren 6,69%. De kampen zijn nu 
ingedeeld. Bij de tweede vrije 
verkiezingen van 27 september 
1992 werden 3,5 miljoen stem
biljetten ongeldig verklaard... 

Het Front van Iliescu behaalde 
nog 27,72% met 117 van de 
341 zetels; de Demokratische 
Konventie 20,01% met 82 ze
tels; de Hongaren bleven goed 
voor 7,45% of 27 zetels. De 
extreem-rechtse nationalisten 
boekten met 2 partijen 11% der 
stemmen met 46 zetels. 

OVERGANG NAAR VRIJE 
MARKT 
Reeds in juli 1990 legde de toen
malige minister-president Petre 
Roman hiervoor een ambitieus 
plan voor. De eerste hervor
mingsweg verliet in augustus 
het parlement. Maar de inflatie 
galopeerde einde oktober 1992 
reeds naar 344%. En de nijver-
heidsopbrengsten daalden met 
54%; de landbouw met 9,2%. 
Prijsstijgingen klommen tot 
500% op vier jaar de tijd, het 
gemiddelde maandinkomen 
schommelt rond 1.800 fr. 

De Europese Investeringsbank 
kende aan 7 Aüddeneuropese 
staten voor 1,7 ERE aan in
vesteringsleningen goed. Daar
enboven vloeien vanuit de Eu
ropese Gemeenschap voor 360 
miljoen EE projektengeld naar 
Roemenië. Maar voorlopig is 
daarvan in het Roemeens straat
beeld of bij J a n Modaal weinig 
te merken. 

De uitwijkingsdrang daarente
gen wel. 25,04% van de ak-
tieve bevolking wil weg uit Roe
menië. 9% ten allen prijze en 
16% onder bepaalde voorwaar
den. 1/5 van alle asielzoekers in 
ons land zijn Roemenen. Meer 
dan 60% onder hen is jong én 
goed geschoold. Een ramp voor 
Roemenië's toekomst! Kanada, 
Australië en de VS doen er 
hun voordeel bij. Dat zijn nog 
emigratielanden... Elders groeit 
de wrevel. Iedereen vraagt zich 
dan ook af: Roemenië waar
heen ? 

WlUy Kuijpers, 
senator 

^ 1 ^ 

c» Over hun Roemeeiue verken
ning (13-20 oktober 1993) stel
den ere-denator Guido Janzegerd 
en Willy Kuijperd een verding op. 
Dat kan je gratie bij hen verkrij
gen. Een briefje voUtaat: Swert-
nwUn^ttraat 23 te 3020 Herent. 
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CHRIS CRAKERS „KIJK OP OPERA" 

EEN KIJK OP OPERA? 
Wat betekende het fenomeen 
opera vroeger voor een veerti
ger van vandaag? Verdi's sla
venkoor uit zijn opera Nabucco 
dat steevast de zondagnamid
dag inleidde en dat in het ge
heugen is blijven hangen in de 
buurt van dr. Jan-Albert Goris' 
stem uit Amerika 's zaterdags 
tijdens het wekelijks baduur; de 
kontouren in onze verbeelding 
van Bizets Carmen en Leonca
vallo's PagLuicci; en het beeld 
van een paar statige tantes die 
naar de opera afzakten om neu
riënd madame Butterfly te be
geleiden en de receute Gentse 
roddels uit te wisselen. 

Maar opera is meer. Opera is 
ook Salsburg, een leuke stad 
waar Mozart geen waardering 
kreeg en waar de elite nu hoog
hartig diezelfde Mozart komt 
bekijken. Opera is ook onze 
Gerard Mortier die de Munt
schouwburg deed herrijzen 
door zijn intuïtie voor ontlui
kend maar nog betaalbaar ta
lent. Opera is ook Linderhof in 
Beieren, een muzikaal onbruik
baar sprookjeskasteel, door de 
buitenissige Ludwig II ge
bouwd voor zijn vriend Wag
ner. Opera is een regisseur die 
zich groter waant dan de kom-
ponist, en een zanger of een diva 
die hun stem belangrijker vin
den dan het karakter van hun 
personage 

Is opera een kunstmatig gedoe 
(wie sterft al zingend?), een 
droomfabriek, gedrenkt m een 
sfeer van bevreemding, bevolkt 
met helden en heldinnen die 
ons, zoals Wagners Isolde, be-
d-welmen ? Of is zoals de poëzie 
of het werk van Picassoe een 
seismograaf van de tekens van 
onze tijd ? 

Ik neem Chris Crakers Kijk 
op opera ter hand en hoop dat 
hij me weg%vijs maakt of het 
stof van mijn vooroordelen weg
neemt. De auteur voorkomt 
scherpe pijlen door zijn terrein 
strikt af te bakenen en de weg 
van de kritiek te versmallen. 
Zijn boek is handig en over-

••.•>é'-- ^^':- •1» 

\ 

^M:.. 

Puccini, hier op de foto, mag dan ai een meester zijn in het krakterueren van een „femme fatale ", maar 
hij 'u danrom nog niet groter dan bv. de EngeUman Purcell die in het boek van Chrid Crackers zelfö 
geen plekje 'm dienj dchaduw krijgt. 

zichtelijk voor wie — zoals hij 
zelf zegt - snel wü leren genie
ten van opera. Ik krijg een ant
woord op de vraag wat opera 
eigenlijk is, een lijst van de top 
tien (maar waar hoorde ik dat 
taalgebruik nog?), een uitzicht 
op de komponisten en hun erk, 
de verklaring van een aantal 
termen zoals leidmotief, libretto 
e.a., en het profiel van ster
ren als Pavarotti, Carreras, Do
mingo en Kiri te Kanawa. Mo
zart, de Italianen, Bizet, Wag-

DAG SINTERKLAAS 

ner en Gershvvin worden goed 
geportretteerd, hun werk dui
delijk omschreven en in zijn 
tijdskader geplaatst. 

Maar ik heb mijn bezwaren. De 
gids is handig voor wie zijn eer
ste stappen zet, maar laat vvde 
dieper graaft in de kou staan. 
Vaak moet de kern wijken voor 
een anekdote. De geschiedenis 
van de opera is al te schematisch 
behandeld. De lijn die, laten we 
zeggen, loopt van Monteverdi's 
Orfeo tot Zimmermanns Dte Sol
daten is heel wat komplekser 
dan de auteur het ons voor
stelt. Wat Wagner betreft ben 
ik eerder geïnteresseerd in de 
term ,,Gesamtkunstwerk" dan 

in zijn zogenaamde frivoliteiten. 
Bel-canto lijkt voor Chris Cra-
ker de norm bij uitstek bij het 
bepalen van de waarde van een 
werk of een zanger. 

Ik vind Pavarotti echter een be
genadigd man maar geen half
god. Ik vind Puccini een mees
ter in het karakteriseren van 
een ,,femme fatale", maar niet 
groter dan de Engelsman Pur
cell die hier zelfs geen plekje in 
de schaduw krijgt. De invloed 
van het volkskarakter op het 
werk van de Duitser Weber — ik 
denk aan Der Freuchutz — en de 
Rus Moessorgsky blijft onder
belicht. De barokopera is stief
moederlijk behandeld, en haar 

vertolkers, zoals Emma Kirkby 
en onze René Jacobs, eerder 
dienaars van de muziek dan van 
hun eigen imago, zijn afwezig. 
Ik mis in de galerij van kom
ponisten mensen als Orff, Ra-
vel, Flotow en Menotti, toch 
niet van de minsten. Ik mis een 
aantal zangers. Waar is Pete 
Schreier? En ^vaar onze José 
Van Dam die met de film Le 
inattre de muéique voor velen de 
wereld van de opera deed open
gaan? Maar ik mis vooral dis-
kussiepunten. Ik denk aan de 
uiteenlopende versies op Mo-
zarts ToverfluLt en de komplekse 
persoonlijkheid van Wagner. 

Maar misschien ben ik een haar-
klover. Het boekje van Chris 
Craker en de begeleidende CD 
hebben immers alle kenmerken 
van een goed aperitief. J e krijgt 
er honger van. 

(wdb) 

c®- Kijk op opera. Chrut Craker. 
Uitg. Bruna, UtrechtlStandaart 
Uitgeverij, Antwerpen. Met bijbe
horende CD. Prijd: 725 fr. 

De CD bevat uitvoeringen van 
twaalf beroemde werken die in 
het boek aan de orde komen: 

- MozArt: Porgi Amor, qualche 
ridtoro (uit „Figaro'd bruiloft"). 

- Roddini: Ouverture tot „Il bar
bier e di Siviglia". 

- Roddini: Largo al Factotum 
(uit „Il barbiere di Siviglia"). 

- Donizetti: Una furtiva la-
grinta (uit „L'edidir d'amore"). 

Grote mard (uit 

CeledU Aida (uit 

— Verdi: 
„Aida"). 

— Verdi: 
,Ai3a"). 

— Verdi: De' miei boUenti dpiriti 
(uit„La Traviata"). 

— Bizet: Habanera. L'amour edt 
un oideau rebelle (uit „Car
men"), 

— Wagner: Pelgrimdkoor (uit 
„Tannhauder"). 

— Puccini: Si, mi chiamano Mimi 
(uit „La Bohème''). 

— Puccini: Un bel di (uit „Ma
dame Butterfly'). 

— Gerdhwin: Summertime (uit 
„Porgy und Bedd"). 

In navolging van de TV-serie 
van Hugo Matthyöen en Bart Peet-
erd verscheen nu het tweede 
boekje over de meest bekende 
dchyn-hedtge man in Vlaanderen. 
Dag SmterkLuu verhaalt over de 
dagdagelijkse bezigheden van 
de Sint en zijn kompaan. 
Zwarte Piet. 

Bart is een jongetje dat door een 
sprekende muis wordt uitgeno
digd bij Sinterklaas. Uit 5 kleine 
verhaaltjes blijkt dat de Sint 
naast een goedheihg man ook 
een fervent doe-het-zelver is 
Hij is 1,86 meter groot en draagt 

een baard omdat hij dat mooi 
vindt. De Sint houdt niet van 
stoute kinderen, maar die zijn 
er gelukkig niet veel. De bis
schop knjgt stekende migraine 
als kinderen niet in zijn bestaan 
geloven en hij heeft minstens 
één keer per maand last van 
slaapwandelen. 

Dit boekje is bestemd voor 
jonge kinderen: om zelf te le
zen of om te laten voorlezen. 
De auteurs slagen erin de man 
een aards profiel aan te meten 
zonder evenwel de myte van de 
grote kindervriend te doorprik
ken. Ook volwassenen zullen bij 
lektuur een glimlach niet kun
nen onderdrukken. Met name 
het gesprek tussen Sinterklaas 
en een inbreker is bijzonder 
grappig. Een leuk geschenk om 
op 6 december door de schoor
steen te gooien ! 

(gv) 

c» Dag Sinterklaad. Hugo Mat-
thyden en Jan Boddchaert, Uitg. 
Dedalud, Antwerpen, 1993, 32 
blz., 399 fr. 

IM IM B O 
V L A M I K O E M H E L P E R ! 

In Bosnië-Hercegovina hebben 75.000 vluchtelingen haast niets te eten. 
Nu de winter komt zullen duizenden sterven. 
500 fr. volstaat om een vluchtelingengezin één week te voeden. 
Vlaamse vrijwilligers brengen de voedselvracht ter plaatse, waar ze 
thuishoort, bij de vluchtelingen zelf. 
Een kleine bijdrage hier maakt in Bosnië het verschil tussen leven en 
dood. 
Aarzel niet en stort op rekeningnummer : 

645-5213901-89 
Alle inlichtingen : 
Vlaanderen helpt Kroatië 
Vlaams nationale hulporganisatie 
Tel/Fax : Hilde Tas, 053/7718 95 
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KUMÜRTJE 
EUROPAUA 93 MEXICO: 
ZAPOTEKEN EN MIXTEKEN 

WATER, 
WE KUNNEN NIET ZONDER 

Ten zuiden van Mexico-stad en 
ten westen van Yucatan en Chi
apas ligt de provincie Oaxaca 
met haar gelijknamige hoofd
stad. Het is een erg woeste en 
bergachtige streek, •waar de eer
ste sporen van menselijke be
schaving zon tienduizend ja^r 
oud zijn. 

Het wcis de bloeistreek van twee 
belangrijke pre-Columbiaanse 
beschavingen. Die van AeZapo-
teken, van ca. 500 v.Chr. tot aan 
de verovering door de Spanjaar
den in 1521 na Christus. Het 
was ook het gebied van de be
schaving der Mixteken van ca. 
900 v.Chr. tot 1521 n.Chr. 

Opvallend voor de Zapoteekse 
beschaving is zeker het antro
pomorfe aardewerk. Uit dit aar
dewerk, alsook uit andere ste
nen artefakten blijkt de hoge 
graad van de toenmalige poli
tieke, sociale en religieuze or
ganisatie van deze beschavings-
groep. De hiërogliefische, re
kenkundige en astronomische 
inskripties op deze vondsten 
wijzen op hun hoogstaande •we
tenschappelijke kennis. 

De bloeiperiode van de Zapo
teekse beschaving, met als be
langrijkste centrum Monte Al-
ban, situeert zich tussen 400 en 
600 na Christus. In latere eeu
wen wonnen ook verschillende 
naburige steden aan belang. 

In de 16de eeuw zullen de Zapo
teekse steden ingelijfd worden 
in het rijk der Azteken, die op 
hun beurt ten onder zullen gaan 
in de Spaanse conquista, defini
tief met de val van hun hoofd
stad Tenochtitlan (het huidige 
Mexico-City). 

Bij archeologisch onderzoek 
heeft men in talrijke graven be
langrijke vondsten gedaan met 
betrekking tot de kuituur van 
de Zapoteken. Spektakulair zijn 
zeker hun vrij monumentale ter
racotta grafurnen. 

Zij hebben het mogelijk ge
maakt hun leiders en goden te 
identificeren. Bij de Zapoteken 
was het traditie om de licha
men van hun doden in het graf 
te laten vergezellen door allerlei 
grafgaven, zoals kleine skulptu-
ren en sieraden uit het precieuze 
jade. 

De beschaving van de Mixte
ken zal omstreeks 1100-1500 
n.Chr. die van de Zapoteken 
verdringen. Het Mixteekse rijk 
•was samengeteld uit verschil
lende koninkrijkjes, die besten
dig in onderlinge strijd om de 
hegemonie verwikkeld •waren. 

Hun geschiedenis •werd vastge
legd in kleurrijke kodices. Deze 
beschaving staat bekend om 
haar schitterende polychrome 
keramiek en uiterst fijn be-
•werkte gouden en zilveren sie
raden. Zij namen de vroegere 
Zapoteekse hoofdstad Monte 
Alban vooral in gebruik als ne-
kropool voor hun hoogwaardig
heidsbekleders. 

Naast talentrijke pottenbakkers 
en steensnijders hadden de 
Mixteken dus vooral uitzonder
lijke goudsmeden. Zij vervaar
digden schitterende oorringen, 
pektoralen en lippluggen. 

Ze w^aren ook bedreven in de 
vervaardiging van fascinerende 
maskers, schilden en rituele 
voorwerpen, die zij bekleedden 
met fijn mozaïekwerk van tur-

Deze taatMoééieke, gepolychro
meerde Mixteekae terracottanoö 
kan u gaan bewonderen in Rot
terdam waar momenteel de ten
toonstelling "Magie van Mexico " 
loopt. 

koois, msJachiet, obsidiaan en 
schelp. 

Dit wat de precolumbicianse be
schaving in de streek van 
Oaxaca betreft. Ook onder de 
Spaanse overheersing Wcis het 
niet gedaan met de kunstek-
spressie in deze streek. De in
vloed van de Spaanse barok met 
haar christehjke inhoud is on
miskenbaar. 

Deze koloniale kunst (16de-
18de eeu^w) uit zich vooral in 
schilderijen en houten beelden, 
initieel bestemd voor de vele 

nieu^we kerken en vooral de vele 
stichtingen van kloosters voor 
de Dominikanerorder. 

Ook na de onafliankelijkheid in 
de 19de eeu^w duiken enkele be
langrijke moderne kunstenaars 
op, zoals Rufino Tamayo, Ro-
dolfo Nieto en Francisco To
ledo. 

Alhoewel het hier in het al
gemeen gaat om vrij goed ge
kende stukken uit bv. het An
tropologisch Museum van 
Mexico-hoofdstad en andere 
openbare Mexicaanse koUek-
ties, loont het nog steeds de 
moeite om ze nu afgezonderd, 
in kleinere tentoonstellingen te 
be^wonderen. 

Zeker de uiterst verzorgde op
stelling in de Brusselse zetel van 
de Kredietbank is indruk^wek-
kend en bijzonder sfeervol. 

D i rk Stappaerts 

In aprü van dit jaar voerde 
het Antwerpse KNS-Raamtea-
ter het multimediaal spektakel 
De Schelde, leven en dood van het 
water op. De tekst voor dit pro
gramma met dans, zang, to
neel en video •werd geschreven 
door J a n Christiaans, Walter 
Tillemans regisseerde het geheel 
en het Algemeen Nederlands 
Zangverbond (ANZ) nam de 
organisatorische koördinatie op 
zich. Naar aanleiding van dit 
projekt werd aangekondigd dat 
er ook een boek zou verschijnen 
met als titel Water. Dit •water-
boek is er nu. 

c» Magie van Mexico. Oaxaca. 
TentooruitelUng in het kader van 
Europaüa '93: Mexico. In de 
Kunsthal Rotterdam, We^tzee-
dijk 341 te 3013 AA Rotterdam, 
Nederland. Tot 3 dec. 1993. Ope-
ningsti/den: DL t/nt zo. van 10 
tot 17u.; zon- en fee^itd. van 11 
totllu. Info: teL 010M4.00.300. 
Toegangdprijd: 10 FL p.p. 
(CJP-pod, *63, -13j.): 7,3FL 

c& Grafgiften van Zapoteken 
en Mixteken. ld. In de KB-Ga-
Urij, Grote Markt 19 U 1000 
BrudtteL Gratid toegankelijk, 
alle dagen van 11 tot 18u. Ma. 
gedloten. Katalogud: 330fr. Ver
dere info: 02/317.37.02. 

Water u) leveiunoodzakelljk. 
Toch waarderen we water vooral 
aló het ontbreekt. 

» • • « • 

EEN NIEUWE KREATIE VAN PALJAS PRODUKTIES: 
HOE SCHOON WAS MIJN SCHOOL 

Wie heeft ooit gezegd dat de 
Vlaamse literatuur een land
schap van schoolfriks en amb
tenaren is ? Ik •weet het niet 
meer. Wat ik ^vel weet is dat het 
soms erg sterkte brokjes lite
ratuur heeft opgeleverd. Want 
wie evenaart de gedichten van 
J a n Van Nijlen bijvoorbeeld? 
En nu is er ook een staaltje the
ater om u tegen te zeggen. 

Gerard Pijpen, direkteur van 
het Technisch Instituut Sinte 
Begga, wordt zestig jaar en gaat 
met pensioen. Op een •wat ver
ouderd model hometrainer re
peteert hij zich in het z^veet, 
voor zijn afscheidsspeech. 

De man is een wat ou^werwetse 
Prinziepenreiter die geen an
dere adelbrief heeft dan zijn di-
rekteursfunktie — die hij nu gaat 
verliezen — en hij is voortdu
rend bezig met jammeren, om 
het verlies van de oude, kon-
servatieve waarden die zo lang 
hebben stand gehouden in het 
onderwijs. Gerard is getrou^wd 
met Angèle, de kruimelzuiger, 
want ook in het hu^welijk is hij 
een schoolfrik en je verneemt al 
vlug, dat Angèle in de eerste 
jaren van hun hu^wehjk maan

delijks haar puntenkaart kreeg. 

Gerard drinkt ook graag een 
glaasje. Geen grote plassen na
tuurlijk, daarom houdt hij zich 
aan jenever. Naarmate de avond 
vordert, verliest Gerard dan ook 
veel van zijn waardigheid. Die 
verhouding met een jongere kol-
lega zit hem niet lekker, dat zijn 
zoon niet meer thuiskomt doet 
pijn, maar dat zijn echtgenote 
opstandig is, k-wetst nog meer. 
Deze geestelijke strip-tease, die 
slechts een zielige mislukking 
over laat en de ballon van bom
bast doorprikt, wordt door Arn
old Willems subUem vertolkt, 
met een haarfijne dosering en 
een juistheid die be^wondering 
afd^wingt. 

Om het met een klisjee te zeg
gen: het ene moment doet hij je 
lachen, even later grijpt hij je bij 
de keel. Een schitterende pres
tatie, •waarvoor Frans Depeuter 
de tekst leverde, en deze Kem-
pische auteur hoeft hiermee ze
ker niet onder te doen voor die 
andere Kempenaar: Walter van 
den Broeck. De staande ovatie 
die de akteur mocht ontvangen, 
•was zeker ook voor de auteur 
bedoeld, en in de derde plaats 

ook voor Paljas Produkties. 

Paljas heeft met deze Vlaamse 
krearie, de 37ste in lijn liefst, 
nogmaals bewezen dat er nood 
bestaat aan groepen die •wat 
doen aan de eigen dramaturgie. 
Dat ze na negentien speeljaren 
nog steeds uit de prijzenpot van 
het ministerie van Kuituur val
len, zou er kunnen op •wijzen dat 
er daar toch niet zoveel belang 
wordt gehecht aan •werk van ei
gen bodem. Maar dat •weiger 
ik te geloven. Hoe"wel negen
tien vergissingen na elkaar... ? 
Is het dan verwonderlijk dat zo
veel jonge toneeltalenten zich 
vergooien sian vele wciardeloze 
TV-feuilletons ? 

Reddy 

o» Hoe dcboon wad mijn dchooL 
Fran.) Depeuteh Nog tot 27 no
vember in de Zwarte 2^aal van 
het Fakkelteater, iedere dinddag 
t.e.m. zaterdag, telkend om 
20u.30. Daarna gaat het op reid-
voordteUing doorheen Vlaande
ren. Redervati&): 031232.14.69. 
Info: 031324.64.68. 

Onder eindredaktie van Wim 
Offeciers werd Water een de
gelijk wetenschappelijk verant
woord, maar erg toegankelijk 
kijk- en leesboek. Het boek wil, 
net als het Scheldespektakel, 
meer dan alleen maar de aan
dacht trekken op het meest ge
wone, mjiar ook meest onmis
bare produkt van onze planeet. 
Het boek is een ode aan het 
water. Maar het boek is tevens 
een beleefde, doch d^wingende 
alarmkreet, zij het dan gedrukt 
op k^waliteitspapier, luksueus 
geïllustreerd en gebonden in een 
mooie stofwikkel. Het boek •wil 
aanzetten tot spaarzaam kon-
sumptiegedrcig, •want al is de 
hoeveelheid water op aarde 
konstant, we helpen de k^wali-
teit ervan ongetwijfeld naar de 
knoppen. En slecht water bete
kent hetzelfde als geen water. 

Wim Offeciers schreef het ver
haal van de relatie tussen mens 
en w^ater op onkonventionele 
•wijze. Het is niet louter een 
kunstboek, maar zeker ook geen 
koel-technisch boek voor een 
kleine kring van inge^wijden. 
Kritische bedenkingen en 
scherpe vragen •wisselen af met 
dichterlijk gemijmer en lyrische 
ontboezemingen, maar steeds 
schrijft de auteur met kennis 
van zaken. 

Water beschrijft het ontstaan 
van alle leven uit •water en hoe 
onmisbaar dat •water voor dat le
ven is. Het boek vertelt ook hoe 
door de eeu^wen heen is omge
sprongen met water en hoe ur
banisatie en industrie nu zorgen 
voor verspilling en vervuiling 
ervan. Een hoofdstuk is ge^wijd 
aan het •water in Vlcianderen, 
vraag en aanbod, graad van ver-
•vuiling en het Vlaams- en Bel
gisch •waterbeleid. lien belang
rijk deel van het boek handelt 
over de Schelde. Alle cispekten 
van deze levensader worden uit
voerig belicht. Gans de loop van 
de ri^vier •wordt beschreven, van 
de bron in Noord-Frankrijk tot 
de monding in Zeeu^ws-Vlaan-
deren: de dorpen en steden die 
langs het trajekt liggen, de men
sen die er wonen, de kunsten, 
industrie en nijverheid die langs 
de Scheldeoevers opbloeiden... 

Water is prachtig verlucht met 
enkele zwart-%vit- en tientallen 
kwadrifoto's. Bij •wijze van in-
terludium \vordt de dokumen-
taire tekst enkele keren onder
broken door afbeeldingen van 
,,waterkunstwerken" van J a n 
Fabre, Luc Deleu, Wim Del-
voye, Leo Copers, Eric Col-
paert, Emile Desmedt, Lut Re
noir en Roger raveel. Water 
opent met het melancholische 
Melopee en sluit af met het ge
jaagde Geologie, beide ,,waterge
dichten" van Paul van Ostaijen. 

Achterin het boek is zit als toe
maatje de programmabrochure 
van De Schelde, leven en dood van 
het water. Het boekje bevat de 
integrale tekst van J a n Christi
aans, en een •woordje uitleg over 
de geschiedenis van de schitte
rend gerestaureerde 
Bourla-Schouwburg waar het 
multimediaal spektakel op 24 
aprü j.1. in première ging. 

(ts) 

c& Water. Wim Offecierd. Uitg. 
Codterman, Doornik i.s.m. De 
Koning Boude^wijnstichting, 
1993, 120 blz, 995 fr. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 20 NOVEMBER 

THE BELIEVERS 
Amerik. horrorfilm van John Schlesinger (1987) met Martin Sheen, 
Helen Shaver en Richard Masur. Nadat zijn echtgenote in een stom 
ongeval om het leven kwam, verhuist psichiater Carl Jamison met zijn 
7-jarig zoontje naar New York. Daar wordt hij gekonfronteerd met 
een seriemoordenaar die het gemunt heeft op jonge kinderen... (TV 1, 
om 23u.l5) 

•^mi 

^ 

"»*»;-^. 

Marti/i Sheen ui de horrorfilm The Believend, een film die Je 
echt bij de keel grijpt. Zaterdag 20 november, op TV 1 om 23u.25. 

ZONDAG 21 NOVEMBER 

PETE'S DRAGON 
Sentimentele Disney-komedie van Don ChafFey (1977) over een jon
getje dat op de rug van zijn troeteldier, een draak, wegvlucht van zijn 
gemene pleegouders. In deze Jurassic Park-periode komt dit deels 
getekende verhaal best simpatiek over, maar Maiy Poppins blijft toch 
veraf! (VTM, om 14u.55) 
MAANDAG 22 NOVEMBER 

ATTO Dl DOLORE 
Italiaanse film van Pasquale Squitieri (1987) met Claudia Cardinale 
als een alleenstaande moeder die ontdekt dat héiar zoon verslaafd is 
aan heroïne. Squitieri schetst een grauw beeld van het drugsmilieu, 
van het falen van de politie en van de aftakeling van de verslaafden. 
(RTBf, om 20u.l5) 

DE KENNEDY'S 
Eerste deel van een Brits-Amerikaanse dokumentaire serie waarin 
aan de hand van getuigenissen, archiefbeelden, familiefilms e.d. de 
geschiedenis wordt verteld van een van Amerika's machtigste families. 
Het tweede deel wordt morgenavond uitgezonden. (TV 2, om 22u.) 
DINSDAG 23 NOVEMBER 

DE POOLSE KEUKEN 
Aan de hand van het leven van vier Poolse vrouwen wordt de geschie
denis geschetst van het hedendaagse Polen, vanaf 1945. Een zesdelige 
dramaserie, waarin Hefde en leed centraal staan. (TV 2, om 20u.30) 

LE DERNIER METRO 
In deze schitterende film (1980), één van de hoogtepunten uit het 
oeuvre van Francois Truffaut, maken we een fascinerende tocht door 
het Parijse teaterleven tijdens de Duitse bezetting in de Tweede We
reldoorlog. Prachtige vertolkingen van o.m. Jean Poiret, Catherine 
Deneuve en Gérard Depardieu. (A 2, om 20u.50) 
WOENSDAG 24 NOVEMBER 

MOONWALKER 
Lange en dure videoclip van, met en over Michael Jackson. Het 
eerste deel geeft een overzicht van zijn carriè re, het tweede deel moet 
een Spielberg-achtig sprookje zijn over goed en kwaad. (BBC 1, om 
20u.) 
DONDERDAG 25 NOVEMBER 

TEKENS 
In het eerste deel v£m de 2-delige dokumentaire Jaruiden en Jaruijenj 
draaien een film van Robbe de Hert en Luc Pien wordt een origineel 
beeld opgehangen van de Vlaamse film: hoogtepunten, maar ook 
pijnlijke dieptepunten, geïllustreerd met veel fragmenten en tal van 
interviews met mensen uit de filmbusiness. (TV 2, om 20u.30) 

DERLETZTEDERWIKINGER 
Dat de Vikings stoere knapen waren zal niemand nog betwijfelen na 
het aanschouwen van dit monumentale spektakel. Dit tipisch produkt 
van de Italiaanse historische school van de jaren 60 is van de hand 
van Giacomo Gentilomo. (D. 1, om Ou.30) 
VRIJDAG 26 NOVEMBER 

PALLIETER 
Vlaams-Nederlandse film van Roland Verhavert uit 1975 naar Felix 
Timmermans. (Ned. 2, om 23u.32) 

HERSENBREKER 
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OPGAVE 6 

HORIZONTAAL 

"9 Toch nog smakelijk eten bij 
pech op de weg (11) 

«fc Voetstap van een plechtsta
tig iemand (7) 

9. Geëindigd (A) 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„CVP lanceert Operatie Uit
braak", las Ahasverus 

Van Hecke wil het KAV van 
het koren scheiden 

© 
Zit u ook te wachten tot De 
Baere Xavier niet meer uit z'n 
^voorden raakt? 

© 
VTS speelde tegen W W 

© 

Dokter tot verkouden J.-L. 
Dehaene: „Zeg eend EU." 

© 
Oud liedje vv̂ eer aktueel: „In 
Leffinge id 't nie pluid!" 

© 
Geen Pepsi-pillen meer voor 
Michael Jackson! 

© 

10. Ziet er slordig uit door het 
vele gebruik (6) 

11. Moest ergens voor op
draaien (6) 

ISk Op deze manier maak je 
kenbaar vi'at zich binnen in 
je afspeelt (6) 

13. Dit is de hoorbare nasleep 
van een lichamelijke inspan
ning (5) .W,' .J ^ - C l - V i 

i ^ 'n Klein beetje, maar dan in 
't groot! (5) 

16. Preutse houding (6) 

18. Bezig met iemand te imite-

VERTIKAAL 

1. Zijn ze op zulke plekken 
bezig met rijbanen op hun 
kop te zetten ? (4) 

Z. Jeo'zou denken dat in die 
tuin spi;zen worden opge
diend (11) 

4. Stilstand (13) 

"•. Stilzwijgend (12) 

6. In verschillende tinten dui
delijk voor je mening uitko
men (5, 8) 

f. Totale afzondering (8) 

14. Er uitzien (4) 

17. Afgeslankte handelszaak 
(2) 

OPLOSSING 
OPGAVE 5 

Horizontaal: 1. ave; 6. voor
eerst; 8. boogschutters; 10. ste
riliteit; 12. beroepsonderwijs; 
14. ronden; 15. ring. 

Vertikaal: 2. verbodsborden; 3. 
bons; 4. verhevigd; 5. proteze; 
6. voorwerpen; 7. tweestrijd; 9. 
viool; 11. gehoor; 13. rij. 

Gerard Buyse uit de Patrij-
zenlaan 29 in 9860 Oosterzele 
^vint een prijsje, w^ant zijn gele 
briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 5 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 6 ten laatste op 
maandag 29 november op dse 
redaktie: Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

yettit̂  

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 
mm van de kust, stelt U een zee voor van kalmte, 
komfort, keuken, rust mstiek en romantiek. -

Wi) bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfoit 
- Rjne Franse keuken, è la caite en 
8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 

- Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menu's 

- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische weekends van 
vnidagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINAREMOGELIJKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifiincuonele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 
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VROUWEN 
OOK NIET VOOR DE FW: 

'T IS NOG NIET IN DE SACOCHE! 
O n d e r he t m o t t o 't ld nog niet 
in de dacoche g ing o p 11 n o v e m 
b e r j .1 . in de A n t w e r p s e S t a d s 
s c h o u w b u r g d e 22dte Vrouwen
dag door . A a n g e t r o k k e n d o o r 
d e g r o t e leeu^venvlag en d e 
z w a r t - g e e l g e d r u k t e fo lders 
v a n de F W ( F e d e r a t i e 
V l a a m s e V r o u w e n g r o e p e n ) , 
t r o k k e n ve le V o l k s u n i e v r o u -
\ven n a a r d e z e s t and , w a a r de 
V l a a m s - n a t i o n a l e i deeën d o o r 
v r o u w e n v e r k o n d i g d w e r d e n . 

D o o r h e t l eggen v a n e igen ak 
sen t en h e b b e n d e V l a a m s e 
V r o u w e n een o n v e r v a n g b a r e 
p l a a t s i n g e n o m e n b i n n e n he t 
b r e d e s p e k t r u m v a n de V r o u -
^venbeweging . E e n g r e e p u i t 
de po l i t i eke , socia le en k u l t u -
re le , , s acohes " v a n de V l a a m s e 
V r o u w e n zoals ze die o o k for

m u l e e r d e n o p d e V r o u w e n d a g : 

POLITIEK 
Stem Vrouw, o m d a t v r o u w e n 
to taa l o n d e r v e r t e g e n w o o r d i g d 
zijn in de po l i t i eke bes lu i tvo r 
m i n g . 

Vrouwen op verkiedbare plaatden, 
zon ie t heeft d e v e r p l i c h t i n g o m ' 
2 5 % v a n d e p l a a t s e n o p een 
kiesl i js t v o o r te b e h o u d e n a a n 
vrouvi 'en g e e n enke l e f fek t ! 

Afdchaffen van de Lijdtdtem, he t 
m i d d e l o m de m a c h t v a n de 
h u i d i g e p a r t i j b e s t u r e n af te 
z w a k k e n t en v o o r d e l e v a n o.m. 
d e v r o u w e l i j k e k a n d i d a t e n . 

SOCIAAL 
SpLitding Sociale Zekerheid, zou 
een m a s s a b e s p a r i n g s m a a t r e 
ge len en in l eve r ingen v o o r 

V l a a n d e r e n o v e r b o d i g m a k e n ! 

Klnderbijdiag in Vlamde handen, 
d e r e s e r v e s e r v a n •worden a a n 
g e w e n d om t e k o r t e n te d e k k e n 
die he t gevo lg zijn v a n W a a l s e 
k o n s u m p t i e d r i f t . Wi j h e b b e n 
he t ge ld n o d i g om o.m. d e k in 
d e r o p v a n g bij o n s u i t te b o u 
w e n . 

Trouwen of damenwonen, denk aan 
een kontrakt!, eenze l fde r e c h t s 
t o e s t a n d , gel i jke r e c h t e n o n g e 
a c h t de s a m e n l e v i n g s v o r m ! 

Pendioenregeling voor thuidwer-
kende vrouwen, v o o r m o e d e r s d ie 
l ange ti jd h u n l o o p b a a n o n 
d e r b r o k e n h e b b e n of s t o p g e 
zet v o o r de o p v o e d i n g v a n h u n 
k i n d e r e n . 

Werk voor jonge vrouwen, pos i 

t ieve a k t i e s o m j o n g e v r o u w e n 
b e t e r e k a n s e n o p d e a r b e i d s 
m a r k t te g e v e n ! 

KULTUUR 
Herwaardering van ond gedchiede-
nuionderwijd, j o n g e m e n s e n die 
h u n e igen v e r l e d e n nie t k e n 
nen , k u n n e n e r ook geen lessen 
u i t t r e k k e n . 

Meer redpekt voor het onderwijd, 
g o e d o n d e r w i j s v e r g t o r d e , 
t u c h t en r e s p e k t , m a a r eist o o k 
m e e r ma te r i ë l e m i d d e l e n . E r 
m o e t m e e r in d e t o e k o m s t ge 
ï n v e s t e e r d w o r d e n . 

Voorrang aan het Nederlandd, al
tijd en overal!, j a r e n l a n g w e r d 
in V l a a n d e r e n v e r b e t e n s t r i jd 
g e l e v e r d t e g e n d e v e r f r a n s i n g . 
T h a n s w o r d t o n z e taa l b e l a a g d 
d o o r d e v e r e n g e l s i n g . 

AANBEVOLEN HUIZEN 

nv d e winne-fabrisac 

/ mlgrostraat 188 
/ IB 9!300 aohoonaarde 

^' dendormonde 
052/4S 33 04 - 48 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformtilieren 
boekdruk 
direct mail 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime l<ortingen 
— Kwaiiteitsprodulüen 
- Uitstel<ende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 A A I ^ 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tei. 053/70.06.64 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
9 050/20.08.50 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondememingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kostuums naar maat 

f Vsermee 
J L / Steenhouvi(ersvest. 52 

'^•-' ' ANTWERPEN 

, ' DEVRIESE ^ , 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oosikamp, 
' s . 050 35 74 04 ^ 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 

RENDEERT 
02/219.49.30 

Koop-, Bouw
en Woonkrediet 

Hypotheekleningen 
tot 125% 

Vaste rentevoet 
Persoonlijke leningen.^ 

Kantoor Belles 
Tutstraat 55 
2530 BOECHOJT 
Makelaars in 
VERZEKERINGEN 
KREDIETEN 
BELEGGINGEN 
IMMOBIUEN 
03/455.74.67 (455.21.88) 

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

Huisgemaakte wildpastei 
Fazant op zijn Brabants 
Charlotte van peren 

950,-lr.pp 

Marinade van Sint-Jacobsvruchten 
en Noorse zalm 

Festijn van gerookte eendeborst 
en gebraden eendelever 

Kreeft è l'Armoricaine 
Hazerug Harlekijn 

Tarte-tatin 

Gelieve tijdig te reserveren!... 

WOENSDAG EN ZONDAGAVOND GESLOTEN 

1600,-fr.pp 

Bmgge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentram 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken 
* snacks 

' restaurant 
' zaal voor 50 pers. 

(uitbater William CUPPENS) 
is vertiuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

Tel.: 02/582.31.14 
Op de kaart: menu's vanaf 

650 en 875 fr. 

Op vertoon van deze advertentie 
of VU-lidkaart aperitief gratis! 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamlra stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Vóeren 
TeL 041/81.07.03 

RESTAUIWrr-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. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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u 
„EEN BOEK OM MET VEEL VOORBEHOUD TE BEHANDELEN" 

DE MEMOIRES VAN GASTON EYSKENS 
Onlange verschenen bij de uitgeverij Lannoo de menwirej 
van Gcuton Eyökend, een turf van 1.200 bladzijden. Wij 
vroegen mr. Frarui Van der Ebt deze te lezen en er zijn 
kommentaar bij te schrijven. De gewezen VU-voorzitter 
wad geruime tijd een van de belangrijk,)te tegen-djjelerd 
van Eydken^ en ziet achter tal van geciteerde feiten meer 
dan wat In de memolred te lezen dtaat of werd verhuld. 
Vandaar zijn waarschuwing het boek met „veel voorbehoud 
te behandelen ". 

H et is onvermijdelijk dat 
in verband met de uit
gave van de zgz. memoi
res van Gaston Eyskens 

vragen rijzen. Vooreerst is er 
de vraag: -wat werd opgenomen 
m deze memoires en "wat werd 
weggelaten? Het ^vordt niet 
ontkend dat er een selektie 
plaats heeft gevonden. Dit is 
reeds een delikate operatie. Ver
volgens is er de vraag wie de 
schrijver is. Klaarblijkelijk niet 
Eyskens, die geen doorlopende 
en samenhangende tekst nage
laten heeft maar alleen een 
massa nota's, aantekeningen, 
dokumenten. De schrijver is dus 
wel Jozef SmUd, een vrijgestelde 
van de CVP. Deze positie roept 
voorbehoud op en is geen waar
borg voor objektiviteit. Het 
komt mij voor dat de toon 
waarin de tekst geschreven is 
niet de toon is waarin Gaston 
Eyskens zelf, over zich zelf, zou 
geschreven hebben: meer af
standelijk, met een vleugje iro
nie, meer relativerend. 

AFWEERMIDDEL 
Het is ook bijna vanzelfspre
kend dat memoires een sub-
jektieve visie geven op de ge
beurtenissen en de rol gespeeld 
door de held van het verhaal 
optillen. Het is onmogelijk hier 
een samenvatting te geven van 
meer dan 1.000 bladzijden tekst, 
waarin een lange periode uit 
onze politieke geschiedenis zeer 
uitvoerig en zelfs langdradig be
handeld wordt. Daarom zie ik 
mij verplicht mij te beperken tot 
enkele randbemerkingen, zon
der op verre na alles te kunnen 
rechtzetten wat naar mijn in
zicht scheef is, eenzijdig of zelfs 
vals voorgesteld. 

Wat de persoonlijkheid en het 
karakter van Gaston Eyskens 
betreft moet men vaststellen dat 
hij overkwam als een ietwat 
,,hautain" man, die sprak van 
uit de hoogte van zijn superio
riteitsgevoel. De ironische toon 
was bij hem misschien wel een 
afweermiddel, want in de grond 
was hij niet de sterke man zoals 
hij zich voordeed, meiar veeleer 
k'wetsbaar en zelfs zwak, maar 
ook vriendelijk. 

Deze karaktertrekken zijn een 
hinderpaal om zijn eigen stem, 
zijn toonval en stijl terug te vin
den in deze tekst. Men had mo
gen verwachten dat een man als 
Eyskens zich in zijn memoires 
zou geplaatst hebben ,,au dessus 
de la mèlée'', meer afstandelijk, 
met een flinke dosis goedmoe
digheid, milde ironie en waar
dering ook voor politieke te
genstanders, mensen die hij als 
vrienden behandeld had. 

In dit opzicht zijp deze memoi
res ontgoochelend: zij doen te 
zeer te kort aan de ware per
soonlijkheid van de man door 
het feit dat dit veeleer propa-
ganda-proza is, geschreven van 
uit een CVP-standpunt. 

Ongetwijfeld is Gaston Eyskens 
voor de oorlog, in de jaren der
tig, een strijdend flamingant ge
weest, een overtuigd federalist. 
Hij stond toen zeer dicht bij 
de gematigde Vlaams-nationa
listen zoals Borginon, Elias en 
Romsée, waarmee hij een be
ginsel-akkoord ondertekende. 

Doch het moet gezegd dat er na 
de oorlog niet veel meer te be
speuren was van deze vooroor
logse overtuiging. Er was geen 
kontinuïteit in zijn politieke op
stelling. Van zijn federalistische 
overtuiging was niets overgeble
ven, althans naar buiten uit. En 
dit tot na de verkiezingen van 
1968, toen hi; plots teruggreep 
naar zijn vooroorlogs verleden. 
Toen was de Volksunie uitge
groeid tot een gevaarlijke kon-
kurrent voor de CVP en moest 
er bijgestuurd worden. 

In feite was Eyskens na de oor
log met het oog op zijn politieke 
ambities bezorgd om zijn voor-
loorlogs flamingantisch verle
den te doen vergeten, er afstand 
van te nemen. Nadat hij het 
in 1949 tot eerste minister had 
gebracht, was zijn grootste am
bitie ongetwijfeld opnieuw eer
ste minister te worden. Om dit 
te bereiken was hij vooral be
kommerd om de Walen gunstig 
te stemmen tegenover hem en 
heeft hij zich beslist niet gedra
gen als een strijdbare Vlaming. 
In de k^vestie Leuven-Vlaanu 
kwam hij met een kompro-
mis-voorstel dat voor de Vla
mingen ronduit onaanvaard
baar was en dat evenmin door 
de Franstaligen ernstig geno
men werd. Ook inzake Voeren 
kwam hij met een verzoenings
voorstel (de koppeling Voe
ren-Ploegsteert) dat belachelijk 
\vas. Erger was zijn tegemoet
komende houding ten overstaan 
van de Walen wanneer deze 
waarborgen eisten tegen hun 
,,minorisatie ": hij was al te zeer 
bereid om deze waarborgen 
voorbarig en zonder tegenpres
tatie toe te staan. Ik kom hier 
nog op terug. 

MISPLAATST 
In de strijd voor ,,-werk in ei
gen streek", voor het scheppen 
van werkgelegenheid in Vlaan
deren, heeft Gaston Eyskens 
minstens tot in 1959 de stelling 
verdedigd dat de Vlaamse ar
beiders best in massa naar Wal
lonië zouden verhuizen. 

Ik geef hier twee citaten uit toe
spraken van Eyskens die niets 
aan duidelijkheid te wensen 
overlaten, maar waarover in de 
MenwirM gezwegen wordt. 

In de Handelingen van het VLianu 
Wetencichappelijk Econoinuch Con

gres gehouden te Leuven op 
18-19 april 1953 (uitgave Eco-
nomica-Leuven) staat de tekst 
van de redevoering die door 
Gaston Eyskens gehouden \verd 
en daarin lezen w^ij: „Hèt is van
wege de Vlamingen misplaatst 

Wie jchreef de memoircd van Goéton Eydkeiu: 

sentimentalisme zich te verzet
ten tegen een verplaatsing van 
arbeidskrachten naar Wallonië. 
De werkliedentreinen en het 
verblijf der arbeiders in Wallo
nië, gescheiden van hun fami
lie, zijn moreel en sociaal on
gunstige oplossingen. Het ware 
veel beter dat een deel van de 
Vlaamse arbeidersbevolking 
zich voor goed in Wallonië zou 
gaan vestigen" (blz. 157). 

En nog in 1959 (Handelingen 
van het vierde Vlaams Weten
schappelijk Economisch Con
gres—Leuven, 11-12 april 1959) 
herhaalde hij in zijn slottoe
spraak zijn stelling: „Wellicht 
moet men durven denken aan 
migraties in een grotere ruimte 
waarvan de Euromarkt het per-
spektief opent. Nu is de sen
timentele inslag die bestaat in 
verband met het bestrijden van 
strukturele werkloosheid zeer 
groot en velen zullen niet aan
vaarden dat men oplossingen 
zou voorstellen of uitwerken die 
er toe leiden een verhuizing te 
verwekken van een gedeelte van 
de bevolking. Het staat vast dat 
in de Euromarkt niet alleen de 
vrije be'weging van de goederen 
en van de kapitalen moet wor
den verwezenlijkt, maar ook die 
van mensen " (blz. 174). 

Dit m verband met de grote 
openlijke en verdoken werk
loosheid in Vlaanderen. Hier
mee vertolkte hij het standpunt 
van de Waalse en Belgische in
dustriële machthebbers, die zich 
bleven verzetten tegen de in
dustrialisering van Vlaanderen, 
dat een reservoir van arbeids
krachten moest blijven voor de 
Waalse industrie. 

Zijn ekonomische expansiepoli
tiek, ingezet in 1959, werd fel 
aangevochten, o.m. in de Kamer 
door Jos De Saeger, omdat zij 
vooral ten goede kwam aan het 
reeds geïndustrialiseerde Wal
lonië en in veel mindere mate 
aan de Vlaamse gewesten, vv'aar 
de w^erkloosheid en de mobi
liteit der arbeiders het grootst 
was. 

In de Menioired lezen wij in dit 
verband: „De toepassingsvoor
waarden van de expansiew^et-
geving ^varen dezelfde als voor 
Wallonië. Beide gewesten be
schikten bijgevolg over dezelfde 
kansen" (blz. 478-479). 

Dit laatste is onjuist, de kan
sen waren niet dezelfde omdat 
de toestanden niet dezelfde wa
ren en omdat men juist voor de 
gewesten met de grootste werk
loosheid en het grootste gebrek 
aan werkgelegenheid een speci
ale inspanning moest doen. 

De resultaten van de toepassing 
van de ekonomische expansie
wetten van 1959 zijn bekend, 
doch daarover ^vordt in de Me-
nwired niets konkreet gezegd. 

KONGO-KNOEIBOEL 
Doch ik moet nog even terug
komen op de gebeurtenissen die 
zich voordeden na de oorlog en 
voornamelijk de koningskwes
tie. Men kan niet anders dan 
vaststellen dat de houding aan
genomen door Eyskens in deze 
kwestie hypokriet ge^veest is. 
Naar buiten, ten overstaan van 
de publieke opinie stond hij ach
ter het officiële standpunt van 
de CVP, die de onvoorwaarde
lijke terugkeer op de troon van 
koning Leopold eiste. In wer

kelijkheid en achter de scher
men was hij gekant tegen de 
terugkeer van de koning op de 
troon en was hij het oneens met 
het partijstandpunt van de CVP. 
Hij heeft een duistere rol ge
speeld in het drama na de terug
keer van de koning, als minister 
in de homogene CVP-regering 
Duvieusart, die de koning het 
mes op de keel zette en ver
plichtte te abdikeren (zie o.m. 
Paul Theunissen, ,,1950 — Ont
knoping van de koningsk^ves-
tie"). Toen hij moest verschijnen 
voor de onderzoekskommissie 
van de CVP, bleef hij een hjrpo-
kriete houding aannemen. 

Later, in de Kongo-krisis, is de 
politiek gevoerd door de rege
ring Eyskens een lamentabele 
knoeiboel geweest, een politiek 
zonder visie, zonder allure, zon
der grootheid. Dit valt niet te 
ontkennen. 

ALARMBEL 
Tenslotte is er de kentering ge
weest in de opstelling van Ey
skens t.o.v. het federalisme na 
de verkiezingen van 1968. Deze 
verkiezingen waren belangrijk: 
opnieuw versloeg de VU de 
CVP, en verloor deze pratij kie
zers en zetels; in Wallonië werd 
het federalisme ook een belang
rijke politieke faktor. Eyskens 
die nooit geen allusie meer ge
maakt had op zijn federalisti-

-g sche overtuiging van voor de 
J* oorlog, ontdekte nu dat hij ge-
B bruik kon maken van de fede-
* ralistische stroming in het land, 

zonder zich te verbranden. 

Hetgeen hem echter ten laste 
moet gelegd worden is dat hij 
voorbarig en zonder noemens-
w^aardige tegenprestatie de 
Waalse eis, waarborgen tegen 
hun zgz. minorisatie, inwilligde 
en daardoor de onderhande
lingspositie van de Vlamingen 
voor goed verzwakte. 

Wat hij voorstelde had weinig 
of niets te maken met fede
ralisme. De kultuurautonomie 
had weinig om het lijf en evenzo 
de ekonomische decentralisatie. 
Er kwamen wel twee ministers 
of twee staatssekretarissen voor 
Kuituur en voor Streekekono-
mie, doch deze zaten opgesloten 
in de nationale regering, maak
ten deel uit van de nationale re
gering en ^varen onderworpen 
aan de regel van de konsensus. 

Dit alles was minimaal en 
schonk helemaal geen voldoe
ning, het woog dciarenboven 
niet op tegen de toegevingen 
aan de Walen (o.a. pariteit in 
de nationale regering, de dub
bele meerderheid in het par
lement, m.a.w. meerderheid in 
beide taalgroepen voor een aan
tal materies, de alarmproce
dure...). 

Deze kritiek is algemeen ge
houden, maar volstaat als waar
schuwing dat deze memoires 
met veel voorbehoud moeten 
behandeld worden. 

Er blijft altijd nog de kapitale 
vraag wie deze memoires ge
schreven heeft, wie er verant
woordelijk voor is. 

Frans Van der Eist 
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